
 

Workshop Rosa Blo! 
 

 

De Gläichstellungsministère (MEGA) ass frou iech dëse Begleedziedel ze proposéieren fir de Webinaire mam 

Titel “Rosa Blo” deen op www.rockmega.lu/courses/rosablo ze fannen ass (Editioun 12/2020). 

Mol-Aktivitéit 

Et ass wichteg sou wéineg Instruktioune wéi méiglech ze 

ginn, fir ze kucken ob d’Kanner idealerweis déi zwee 

Geschlechter representéieren, oder du moins déi e bëssche 

méi „atypesch“. Et ass natierlech ganz OK wann se dat net 

direkt sou maachen!  

Hei soll ee probéieren also keng Influenz ze huelen, an net 

dem Kand schonns een Numm vir ze ginn deen op ee 

Geschlecht deit. Idem och evitéieren direkt vun den zwee 

Geschlechter ze schwätzen.  

Beispill: Wee setzt d’Verbriecher an de Prisong?  POLICE!  Da moolt mol wien do schafft.  

Dofir net d’Office selwer vu „Polizist“, „Polizistin“ oder „Polizist oder Polizistin“ schwätze fir de Kanner d’Chance 

ze ginn et esou ze mole wéi se et deen Ament och „spieren“ respektiv sech et virstellen.  

Wann d’Biller net kloer weisen ob et eng Fra oder ee Mann ass, kann een d’Kanner encouragéieren de Persounen 

een Numm ze ginn. Am Prinzip gëtt an dësem Workshop keng Evaluatioun gemaach.  

Et wier flott, wann Dir d’Biller sammelen an eis zouschécke kéint  rosablo@mega.public.lu 

Rot de Beruff 

Bei dëse Biller ass et oft d’Schwieregkeet d’Kanner drun ze kréien a 

Beruffer ze denken, an se dann och derzou ze kréie vu sech aus dat 

richtegt Geschlecht ze huele vun der Photo vum Beruff. Ee Rappell wat ee 

Beruff ass, schued u sech net! An dann ass et natierlech och wichteg et 

eben net drop ze limitéiere fir ze soen: POLICE, mee schonn de Beruff ze 

nennen, an dësem Fall: Polizistin. 

Zielpublikum: Cycle 2.1-4.2, 6-12 Joer // Material: Blieder, Fuerwen, Tele oder Tablet  

 

http://www.rockmega.lu/courses/rosablo


 

 

Jongen- oder Meedecherssaach 

Natierlech ass d’Ziel dat d’Kanner vu sech aus drop kommen, dat et keng Saache gëtt déi just fir Jongen oder just 

fir Meedercher sinn. Dofir ass et da wichteg sie dohinner ze féieren, awer ouni hinnen déi Optioun ze ginn. Wann 

et eng Jongesaach ass, maache mer eppes, wann et eng Meedecherssaach ass, eppes anescht. Mir schwätzen 

an der Intro guer net dervun, dat et och fir di zwee kéint sinn. Mir léieren awer och net. 

Falls et mat lénksem a rietsem Aarm net geet, kann een och Aarm a Been notzen, oder soss kreativ drugoen. 

Verschidde Kanner kéinten iwwregens schonn am Ufank froe wat wier wann et fir di 2 ass, do sollt ee probéiere 

genëschelt laanscht d’Äntwerten ze kommen. Duerno ass et eng perséinlech Aschätzung. Heiensdo ass scho 

beim 3. Beispill wou dat éischt Kand seet et wier fir di zwee, heiendo och réischt zum Schluss. Dir dierft do 

natierlech och gäre Beispiller aus ärem eegene Kontext mat bäihuelen.  

D’Konklusioun sollt sinn, et gëtt u sech näischt wat nëmme fir d’Jongen oder just fir d’Meedercher ass.  

Wichteg: Dëst heescht awer och net, dat elo all Meedche muss Fussball spillen, an dat all Jong muss strécken. 

Et dierf just net sinn dat ee well ee „just ee Meedchen“ oder „just ee Jong ass“, een eppes net dierf. 

Videos 

D’Videoen hunn all zimmlech spezifesch Messagen, a fir dat dës gutt hänke bleiwen, ass et d’Iwwerleeung (am 

viraus) Fräiwëlleger ze froen fir Resuméë vun de Videoen ze maachen. Nodeems se dat da gemaach hunn, ass 

et deen Ament och flott wann aner Kanner de Message komplettéieren, respektiv aus hirer Erfarung schwätzen 

dierfen. 

 

 

 

 

 

 

 

(Propositioun vum Format) 



 

Conclusiounen 

Et ass interessant op dat anzegoe wat är Jonk/Kanner virdru gemaach, gesot, gemoolt hunn. 

Bei der Jongen- oder Meedercherssaach mierkt een eventuell scho wéi festgefuere verschidden Iddie kënne 

sinn. Dofir ass et net wichteg op d’Kompetenz anzegoen (eng Fra kann dat esou gutt wéi ee Mann), mee op 

d’Recht (ee Mann dierf dat genau sou wéi eng Fra). 

Beim Beruff roden ass et interessant de Message weiderzeginn, dat een als Kand net soll sech ee Beruff raussiche 

well anerer soen als Jong oder als Meedche soll een dach éischter eppes aneres maachen. Prinzipiell ass ee 

Beruff eppes wat ee laang mecht, a wann dee Beruff Spaass mecht, ass et vill manner Schaffen als ewéi wann 

dee Beruff net wierklech Spaass mecht. 

Beim Zeechnen ass et mat Momenter express vague gehalen. Wee këmmert sech em d’Kanner? Ass dat 

d’Mamm an de Papp (deemno wéi ass dat jo schonn net bei all Kand méiglech, muss et och net sinn)? Wéi ass 

et mat Educatrice an Educateur? Bomi a Bopi? Souwuel Fra als ewéi Mann soll d’Méiglechkeet hunn Alles ze 

maachen. 

Quiz 

Beim Quiz kann ee gären zesumme rode wéi d’Äntwerte sinn, et geet jo net em een Test an drëms eppes ze 

gewanne – et geet drëm sech iwwer ee wichtegt Thema auszetauschen a verschidde Vuen déi een och als Kand 

scho kann hunn, a Fro ze stellen. 

 


