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TThheesseennppaappiieerr  zzuurr  33..  GGbbRREE--KKoonnzzeepptttteeaammttaagguunngg  zzuumm  TTOOPP::
„„OOrrggaanniissaattiioonnssffoorrmmeenn  ffüürr  hhaannddlluunnggssoorriieennttiieerrtteess  LLeerrnneenn““

AAnnffoorrddeerruunnggeenn  aann  ddiiee  BBFFWW--OOrrggaanniissaattiioonn  zzuurr  FFöörrddeerruunngg  hhaannddlluunnggss--
oorriieennttiieerrtteerr  LLeerrnnpprroozzeessssee

DDiiee  oorrggaanniissaattoorriisscchheenn  RRaahhmmeennbbeeddiinngguunnggeenn  bbeessttiimmmmeenn  wweesseennttlliicchh  mmiitt,,  nnaacchh  wweellcchheenn  ddiiddaakkttiisscchheenn
KKrriitteerriieenn  AAuussbbiilldduunnggssggäännggee  ggeessttaalltteett  wweerrddeenn  kköönnnneenn..

11..  LLeerrnnssttrruukkttuurr
AAllllggeemmeeiinnbbiillddeennddee  ssoowwiiee  bbeerruuffssbbeezzooggeennee  PPrroojjeekkttee  uunndd  FFaallllssttuuddiieenn  ssoolllleenn  ddeenn  AAuussbbiilldduunnggssggaanngg
ssttrruukkttuurriieerreenn  uunndd  ddaass  oorrggaanniissiieerreennddee  PPrriinnzziipp  bbiillddeenn..

DDaammiitt  wwiirrdd  ddiiee  AAuussbbiilldduunngg  aabbwweeiicchheenndd  vvoonn  ddeerr  hheerrkköömmmmlliicchheenn  FFääcchheerrssttrruukkttuurr  zzuu  ggrröößßeerreenn
iinnhhaallttlliicchheenn  EEiinnhheeiitteenn  bbzzww..  LLeerrnnbbeerreeiicchheenn  ggeebbüünnddeelltt..  ZZuussaammmmeennhhäännggeennddee  IInnhhaallttee  mmeehhrreerreerr
FFääcchheerr  wweerrddeenn  jjee  nnaacchh  LLeerrnnaauuffggaabbee  iinntteeggrriieerrtt..  EEss  kköönnnneenn  zz..BB..  VVoorr--  uunndd  NNaacchhmmiittttaaggssbbllööcckkee
ggeebbiillddeett  wweerrddeenn..
BBeessttiimmmmttee  FFaacchhiinnhhaallttee  ((zz..BB..  MMaasscchhiinneesscchhrreeiibbeenn  ooddeerr  SScchhwweeiißßeenn))  wweerrddeenn  ggggffss..  aallss  IInnhhaallttssbbllööcckkee
eeppoocchhaall  eeiinnggeebbaauutt..

KKoonnsseeqquueennzzeenn  ffüürr  ddiiee  OOrrggaanniissaattiioonnsseennttwwiicckklluunngg::
••   AAuuffggaabbee  ddeess  SSyysstteemmss  ddeerr  ggeennaauu  aabbggeeggrreennzztteenn  UUnntteerrrriicchhttssffääcchheerr  aallss  oorrggaanniissaattoorriisscchheess  PPrriinnzziipp..
••   UUnntteerrssttüüttzzuunngg  ddeess  EEnnttwwiicckklluunnggsspprroozzeesssseess  ((WWeeiitteerrbbiilldduunngg,,  CCooaacchhiinngg,,  RReessssoouurrcceenn  bbeerreeiittsstteelllleenn))

vvoonn  ddeerr  FFaacchh--  zzuurr  HHaannddlluunnggssssyysstteemmaattiikk..
••   EEiinnffüühhrruunngg  eeiinneess  ooffffeenneenn,,  nnuurr  aauuff  mmiittttlleerreerr  KKoonnkkrreettiissiieerruunnggsseebbeennee  vvoorrppllaannbbaarreenn,,  SSyysstteemmss  vvoonn

LLeerrnnbbeerreeiicchheenn  mmiitt  PPrroojjeekktteenn,,  FFaallllssttuuddiieenn,,  KKuurrsseenn//MMoodduulleenn//BBaauusstteeiinneenn//EEppoocchheenn,,  eeiinnzzeellnneenn
RReesstt--FFääcchheerrnn......

••   VVeerrllaaggeerruunngg  ddeerr  PPllaannuunnggsszzuussttäännddiiggkkeeiitt  ffüürr  LLeerrnniinnhhaallttee  uunndd  --aabbllääuuffee  iinn  ddiiee  RReehhaa--TTeeaammss  iimm
RRaahhmmeenn  zzuu  vveerreeiinnbbaarreennddeerr  RReeggeelluunnggeenn..

22..  LLeehhrr//--AAuussbbiilldduunnggssppeerrssoonnaall
EEnnttsspprreecchheenndd  ddeerr  oobbeenn  bbeesscchhrriieebbeenneenn  LLeerrnnssttrruukkttuurr  mmuußß  ddaass  FFaacchhlleehheerrpprriinnzziipp  eerrggäännzztt  uunndd  ddiiee
PPrraaxxiiss  ddeerr  „„AAbblliieeffeerrddiiddaakkttiikk““  iimm  9900  MMiinnuutteennttaakktt  aauuffggeeggeebbeenn  wweerrddeenn..  AAnnsstteellllee  ddeerr  AAuufftteeiilluunngg  aauuff
SSppeezziiaallddiisszziipplliinneenn  uunndd  FFääcchheerr  ttrriitttt  ddiiee  iimm  RReehhaa--TTeeaamm  aabbggeessttiimmmmttee  ffaacchhlliicchhee  uunndd
ffääcchheerrüübbeerrggrreeiiffeennddee  BBeettrreeuuuunngg  vvoonn  PPrroojjeekktteenn  bbzzww..  aannddeerreerr  LLeerrnnaarrrraannggeemmeennttss..  DDiiee  zzeeiittlliicchhee
SSttrruukkttuurriieerruunngg  eerrggiibbtt  ssiicchh  nniicchhtt  aauuss  ddeenn  BBeeddaarrffeenn  ddeerr  LLeehhrrkkrrääffttee,,  ssoonnddeerrnn  aauuss  ddeerr  SSaacchhee..  DDaahheerr  iisstt
eeiinn  SSttuunnddeennppllaann  nniicchhtt  mmeehhrr  ssiinnnnvvoollll..  DDaass  RReehhaa--TTeeaamm  lleeggtt  ddiiee  VVoorrbbeerreeiittuunnggss--  uunndd
BBeettrreeuuuunnggssvveerraannttwwoorrttlliicchhkkeeiitteenn  ffüürr  ddiiee  LLeerrnnaabbsscchhnniittttee  vveerrbbiinnddlliicchh  ffeesstt..

EEnnttsscchheeiiddeenndd  hhiieerrffüürr  iisstt  ddaass  ZZuurrüücckkddrräännggeenn  ddeess  „„EEiinnzzeellkkäämmppffeerrttuummss““  zzuugguunnsstteenn  eeiinneerr
ggeemmeeiinnssaammeenn  VVoorrbbeerreeiittuunngg  uunndd  GGeessttaallttuunngg  ddeerr  AAuussbbiilldduunngg  iinn  eeiinneemm  LLeehhrreerr--//AAuussbbiillddeerrtteeaamm..  DDaass
TTeeaamm  bbeennööttiiggtt  zzuurr  UUmmsseettzzuunngg  sseeiinneerr  AAuuffggaabbeenn  eeiinneenn  hhoohheenn  GGrraadd  aann  AAuuttoonnoommiiee  ii..SS..
vveerraannttwwoorrttlliicchheerr  SSeellbbssttoorrggaanniissaattiioonn..  DDiieess  bbeezziieehhtt  ssiicchh  zz..BB..  aauuff  ddiiddaakkttiisscchhee  EEnnttsscchheeiidduunnggeenn,,  aabbeerr
aauucchh  aauuff  oorrggaanniissaattoorriisscchhee  FFrraaggeenn  wwiiee  PPeerrssoonnaalleeiinnssaattzz,,  AArrbbeeiittsszzeeiittvveerrtteeiilluunngg,,  VVeerrttrreettuunnggeenn,,
AAuuffggaabbeennzzuuwweeiissuunnggeenn  uussww..  iimm  RRaahhmmeenn  zzuu  vveerreeiinnbbaarreennddeerr  RReeggeelluunnggeenn..  DDiiee  bbeetteeiilliiggtteenn
AAuussbbiillddeerr//LLeehhrreerr  ssiinndd  iinn  ddiieesseemm  VVeerrhhäällttnniiss  kkeeiinnee  SSppeezziiaalliisstteenn  mmeehhrr,,  ddiiee  iinn  mmeehhrreerreenn
uunntteerrsscchhiieeddlliicchheenn  AAuussbbiilldduunnggssggäännggeenn  ((„„KKllaasssseenn““))  iimm  9900  MMiinnuutteennttaakktt  „„iihhrr““  FFaacchh  lleehhrreenn,,  ssoonnddeerrnn
ssiinndd  aallss  MMiittgglliieedd  eeiinneess  ooddeerr  zzwweeiieerr  TTeeaammss  ffüürr  eeiinn  ooddeerr  zzwweeii  AAuussbbiilldduunnggssggäännggee  uummffaasssseenndd
zzuussttäännddiigg..  SSiiee  mmüüsssseenn  ssiicchh  iinn  eeiinneemm  bbeessttiimmmmtteenn  RRaahhmmeenn  zzuu  GGeenneerraalliisstteenn  ((mmiitt  SScchhwweerrppuunnkktteenn
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bbzzww..  bbeessoonnddeerreenn  SSttäärrkkeenn  uunndd  EErrffaahhrruunnggeenn))  eennttwwiicckkeellnn  uunndd  nneeuuee  TThheemmeenn  mmiitt  eeiinneemm  zzuu
ddeeffiinniieerreennddeenn  „„MMiinnddeesstt--TTiieeffggaanngg““  bbeehheerrrrsscchheenn,,  aabbeerr  aauucchh  ddiiddaakkttiisscchh  bbeeffäähhiiggtt  sseeiinn,,  nneeuuee
PPrroobblleemmsstteelllluunnggeenn  mmiitt  ddeenn  LLeerrnneennddeenn  ggeemmeeiinnssaamm  aauuffzzuuaarrbbeeiitteenn..

KKoonnsseeqquueennzzeenn  ffüürr  ddiiee  OOrrggaanniissaattiioonnsseennttwwiicckklluunngg::
••   EEttaabblliieerruunngg  uunndd  FFöörrddeerruunngg  sseellbbssttoorrggaanniissiieerrtteerr  RReehhaa--TTeeaammss  mmiitt  wweeiittggeehheennddeenn  EEnnttsscchheeiidduunnggss--

uunndd  HHaannddlluunnggssffrreeiirrääuummeenn,,  aabbeerr  aauucchh  RReecchheennsscchhaaffttssppfflliicchhtt  uunndd  EErrggeebbnniissvveerraannttwwoorrttlliicchhkkeeiitt..
••   AAuuffggaabbee  ddeess  SSttuunnddeennppllaannss  aallss  zzeennttrraalleess  PPllaannuunnggssiinnssttrruummeenntt  zzuugguunnsstteenn  ddeezzeennttrraalleerr

VVoorrbbeerreeiittuunnggss--  uunndd  BBeettrreeuuuunnggsspplläännee..
••   GGggffss..  AAnnppaassssuunngg  vvoonn  AArrbbeeiittsszzeeiittrreeggeelluunnggeenn,,  ddiiee  ddeemm  eennttggeeggeennsstteehheenn..
••   WWaannddeell  ddeerr  AAbbtteeiilluunnggsslleeiittuunngg  vvoomm  „„EEnnttsscchheeiiddeerr““  zzuumm  „„KKoooorrddiinnaattoorr  mmiitt  SSeerrvviiccee--FFuunnkkttiioonneenn““..
••   FFaacchhlliicchhee,,  ppääddaaggooggiisscchh--ddiiddaakkttiisscchhee  uunndd  aarrbbeeiittssoorrggaanniissaattoorriisscchhee  WWeeiitteerrbbiilldduunngg  ffüürr

AAuussbbiillddeerr//LLeehhrreerr..

33..  LLeerrnnoorrttee
TThheeoorriiee  uunndd  PPrraaxxiiss  ssiinndd  --  wweennnn  iinnhhaallttlliicchh--ffaacchhlliicchh  mmöögglliicchh  --  vvoonn  vvoorrnnhheerreeiinn  mmiinnddeesstteennss
ddiiddaakkttiisscchh  zzuu  ppaarraalllleelliissiieerreenn,,  iimm  ffoorrttggeesscchhrriitttteenneenn  SSttaaddiiuumm  zzuu  iinntteeggrriieerreenn..  TThheemmeennkkoommpplleexxee  bbssppww..
ffüürr  ddiiee  „„WWeerrkkssttaattttaarrbbeeiitt““  uunndd  ddeenn  „„UUnntteerrrriicchhtt““  ooddeerr  ffüürr  ddiiee  „„ÜÜbbuunnggssffiirrmmaa““  uunndd  ddeenn  „„UUnntteerrrriicchhtt““
ssiinndd  mmöögglliicchhsstt  lleerrnnoorrttüübbeerrggrreeiiffeenndd  zzuu  ggeessttaalltteenn..  DDiiee  rrääuummlliicchhee  uunndd  oorrggaanniissaattoorriisscchhee  TTrreennnnuunngg  ddeerr
LLeerrnnoorrttee  iisstt  aauuffzzuuhheebbeenn  zzuugguunnsstteenn  eeiinneerr  iinnhhaallttlliicchheenn  uunndd  pprraakkttiisscchheenn  VVeerrbbiinndduunngg..

RRääuummlliicchhkkeeiitteenn  ssoolllltteenn  mmuullttiiffuunnkkttiioonnaall  ggeennuuttzztt  wweerrddeenn  kköönnnneenn..  EEiinnee  UUnntteerrbbrreecchhuunngg  vvoonn
PPrroojjeekkttaarrbbeeiitteenn  uussww..  dduurrcchh  MMeehhrrffaacchhbbeelleegguunngg  vvoonn  RRääuummeenn  uunndd  ddaahheerr  ssttäännddiigg  nnoottwweennddiiggeemm
RRaauummwweecchhsseell  iisstt  aauuff  eeiinn  MMiinnddeessttmmaaßß  zzuu  rreedduuzziieerreenn..

KKoonnsseeqquueennzzeenn  ffüürr  ddiiee  OOrrggaanniissaattiioonnsseennttwwiicckklluunngg::
••   UUnntteerrssttüüttzzuunngg  ddeess  EEnnttwwiicckklluunnggsspprroozzeesssseess  ((WWeeiitteerrbbiilldduunngg,,  CCooaacchhiinngg,,  RReessssoouurrcceenn  bbeerreeiittsstteelllleenn))

eeiinneerr  TThheeoorriiee--PPrraaxxiiss--IInntteeggrraattiioonn..
••   DDiisskkuussssiioonnss--  uunndd  EEnnttsscchheeiidduunnggsspprroozzeeßß  üübbeerr  ddaass  VVeerrhhäällttnniiss  vvoonn  „„LLeehhrreerrnn““  uunndd  „„AAuussbbiillddeerrnn““

hhiinnssiicchhttlliicchh  AArrbbeeiittsstteeiilluunngg//AAuuffggaabbeennaabbggrreennzzuunngg,,  BBeezzaahhlluunngg,,  AArrbbeeiittsszzeeiitt  ssoowwiiee  SStteelllluunngg
((RReecchhttee//PPfflliicchhtteenn,,  SSttaattuuss))  iimm  BBFFWW..

••   GGggffss..  ÜÜbbeerraarrbbeeiittuunngg  ddeess  RRaauummkkoonnzzeepptteess//ddeerr  RRaauummoorrggaanniissaattiioonn..

44..  AAuussssttaattttuunngg
DDuurrcchh  ddaass  RReehhaa--TTeeaamm  aauussggeewwäähhllttee  GGeerräättee,,  MMaatteerriiaalliieenn,,  MMeeddiieenn,,  MMooddeellllee  uussww..  ssoolllltteenn
aauussrreeiicchheenndd  vvoorrhhaannddeenn  uunndd  ddeenn  LLeerrnneennddeenn  ffrreeii  zzuuggäänngglliicchh  sseeiinn..  UUnnmmiitttteellbbaarreerr  ZZuuggrriiffff  aauuff  PPCC´́ss
((mmiinnddeesstteennss  eeiinneerr  pprroo  AArrbbeeiittssggrruuppppee))  uunndd  eeiinnee  HHaannddbbiibblliiootthheekk  ssoowwiiee  aauuff  VViissuuaalliissiieerruunnggssmmeeddiieenn
((zz..BB..  MMeettaappllaann--SSeett))  ggeehhöörreenn  zzuu  ddeenn  SSeellbbssttvveerrssttäännddlliicchhkkeeiitteenn..

KKoonnsseeqquueennzzeenn  ffüürr  ddiiee  OOrrggaanniissaattiioonnsseennttwwiicckklluunngg::
••   ÜÜbbeerrpprrüüffuunngg  ddeerr  AAuussssttaattttuunngg  uunndd  ggggffss..  EEnnttrrüümmppeelluunngg  bbzzww..  NNaacchhbbeesssseerruunngg..

55..  BBeesscchhaaffffuunngg  //  FFiinnaannzziieerruunngg
EEiinn  eeiiggeenneess  BBuuddggeett  ddeess  AAuussbbiilldduunnggssggaannggeess  ffüürr  aakkttuueellll  nnoottwweennddiiggee  AAnnsscchhaaffffuunnggeenn  ((zz..BB..
LLeerrnnmmaatteerriiaalliieenn))  ooddeerr  ssppoonnttaannee  GGrruuppppeennaakkttiivviittäätteenn  ((zz..BB..  EExxkkuurrssiioonneenn))  ssoollllttee  zzuurr  VVeerrffüügguunngg
sstteehheenn..  DDeerr  EEttaatt  iisstt  uunnbbüürrookkrraattiisscchh  zzuu  vveerrwweennddeenn::  ddeerr  NNaacchhwweeiiss  vvoonn  AAuussggaabbeenn  dduurrcchh  QQuuiittttuunnggeenn
rreeiicchhtt  aauuss;;  eess  mmüüsssseenn  wweeddeerr  llaannggwwiieerriiggee  AAnnttrraaggss--  uunndd  BBeewwiilllliigguunnggssvveerrffaahhrreenn  dduurrcchhllaauuffeenn,,  nnoocchh
llaannggffrriissttiiggee  AAuussggaabbeennppllaannuunnggeenn  vvoorrggeennoommmmeenn  wweerrddeenn..  DDaass  ggaannzzee  BBuuddggeett  ooddeerr  eeiinn  TTeeiill  ddaavvoonn
kkaannnn  vvoonn  ddeenn  TTeeiillnneehhmmeerr//iinnnneenn  iinn  eeiiggeenneerr  VVeerraannttwwoorrttuunngg  vveerrwwaalltteett  wweerrddeenn..  NNaacchh  ddeenn
vvoorrlliieeggeennddeenn  EErrffaahhrruunnggeenn  ssoollllttee  ddiiee  HHööhhee  ddeess  BBuuddggeettss  mmiinnddeesstteennss  DDMM  550000,,--  pprroo  SSeemmeesstteerr
bbeettrraaggeenn..
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KKoonnsseeqquueennzzeenn  ffüürr  ddiiee  OOrrggaanniissaattiioonnsseennttwwiicckklluunngg::
••   DDiisskkuussssiioonnss--  uunndd  EEnnttsscchheeiidduunnggsspprroozzeeßß  bbzzggll..  ddeerr  GGrröößßee  ddeess  BBuuddggeettss  uunndd  ddeerr

AAbbrreecchhnnuunnggsspprroozzeedduurreenn..

66..  KKoommmmuunniikkaattiioonn
DDaass  ((SSeellbbsstt--))  VVeerrssttäännddnniiss  vvoonn  LLeehhrreerrnn//AAuussbbiillddeerrnn  aallss  LLeerrnnbbeerraatteerr  ssoowwiiee  ddaass  LLeerrnneenn  iinn  GGrruuppppeenn
bbrriinnggtt  mmaannnniiggffaallttiiggee  AAnnlläässssee  ffüürr  eeiinnee  rreeggeellmmääßßiiggee  KKoommmmuunniikkaattiioonn  mmiitt  ssiicchh..  RReeggeellmmääßßiiggee
ZZuussaammmmeennkküünnffttee  ((„„jjoouurr  ffiixxee““))  zz..BB..  eeiinnmmaall  iinn  ddeerr  WWoocchhee  mmiitt  aalllleenn  TTeeiillnneehhmmeerr//iinnnneenn  uunndd  ddeemm
RReehhaa--TTeeaamm  --  qquuaassii  aallss  iinntteeggrraalleerr  BBeessttaannddtteeiill  ddeess  LLeerrnnpprroozzeesssseess  --  ssoolllltteenn  zzeeiittlliicchh  uunndd  rrääuummlliicchh
mmöögglliicchh  sseeiinn..  BBeeii  ddiieesseenn  rreeggeellmmääßßiiggeenn  ZZuussaammmmeennkküünnfftteenn  iisstt  eeiinnee  aakkttiivvee  BBeetteeiilliigguunngg  ddeerr
TTeeiillnneehhmmeerr//iinnnneenn  aann  iihhrreemm  LLeerrnnpprroozzeeßß  zzuu  fföörrddeerrnn..

AAbbeerr  aauucchh  ddaass  RReehhaa--TTeeaamm  hhaatt  eeiinneenn  hhoohheenn  KKoommmmuunniikkaattiioonnss--  uunndd  AAbbssttiimmmmuunnggssbbeeddaarrff..  DDaahheerr
ssoolllltteenn  eebbeennssoo  rreeggeellmmääßßiiggee  TTeeaammssiittzzuunnggeenn  zzeeiittlliicchh  uunndd  rrääuummlliicchh  mmöögglliicchh  sseeiinn..

KKoonnsseeqquueennzzeenn  ffüürr  ddiiee  OOrrggaanniissaattiioonnsseennttwwiicckklluunngg::
••   EEttaabblliieerruunngg  ddeerr  oo..gg..  ZZuussaammmmeennkküünnffttee  ((hhoohhee  WWeerrttsscchhäättzzuunngg  dduurrcchh  ddiiee  LLeeiittuunngg))  eeiinnsscchhlliieeßßlliicchh

ddeerr  BBeemmüühhuunngg  zzuumm  FFrreeiisstteelllluunngg//EEnnttllaassttuunngg  ddeerr  LLeehhrreerr//AAuussbbiillddeerr  ssoowwiiee  ddeerr  RReehhaa--BBeerraatteerr  uunndd
PPssyycchhoollooggeenn,,  ddaammiitt  ssiiee  ddiieessee  ZZuussaammmmeennkküünnffttee  iinn  ddeerr  RReeggeell  wwaahhrrnneehhmmeenn  kköönnnneenn..

WWaalltteerr//SSeeyydd,,  2277..0088..9966


