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1100--FFoorrddeerruunnggsskkaattaalloogg  ffüürr  ddiiee  KKooooppeerraattiioonn  vvoonn  FFaacchhddiieennsstteenn  uunndd  AAuussbbiilldduunngg  iimm
‘‘RReeaamm--TTeeaamm’’  eerrsstteelllltt

VVoorraabb  wwuurrddee  ddeerr  BBeeggrriiffff  ‘‘RReehhaa--TTeeaamm’’  pprrääzziissiieerrtt..  EEss  hhaannddeelltt  ssiicchh  uumm  eeiinn  TTeeaamm,,
−−  ddeemm  ddiiee  iinn  eeiinneemm  LLeehhrrggaanngg  ttäättiiggeenn  AAuussbbiillddeerrIInnnneenn,,  eeiinn//ee  RReehhaabbeerraatteerrIInn,,  eeiinn//ee  PPssyycchhoollooggee//ggiinn,,  eeiinn//ee

AArrzztt//ÄÄrrzzttiinn  aannggeehhöörreenn,,
−−  ddaass  ssiicchh  ttuurrnnuussmmääßßiigg  ttrriifffftt  uunndd
−−  ddaabbeeii  nniicchhtt  nnuurr  ""PPrroobblleemmffäällllee""  bbeesspprriicchhtt,,  ssoonnddeerrnn  aallllee  FFrraaggeenn,,  ddiiee  ddeenn  LLeehhrrggaanngg  iinn  ssaacchhlliicchheerr  uunndd

ppeerrssoonneelllleerr  HHiinnssiicchhtt  bbeettrreeffffeenn..
1100  FFoorrddeerruunnggeenn  wwuurrddeenn  ddaazzuu  aauuffggeesstteelllltt
((11)) EEss  ssoollll  ssiicchh  uumm  aannllaaßßffrreeiiee  KKoommmmuunniikkaattiioonnsszzuussaammmmeennkküünnffttee  hhaannddeellnn..  EEss  wwiirrdd  nniicchhtt  eerrsstt

eeiinnbbeerruuffeenn,,  wweennnn  eeiinnee  bbeessttiimmmmttee  SSaacchhffrraaggee  ddeerr  ddrriinngglliicchheenn  BBeehhaannddlluunngg  bbeeddaarrff..  DDiiee  rreeggeellmmääßßiiggeenn
TTrreeffffeenn  bbeehhaannddeellnn  iinnssbbeessoonnddeerree
--  AAuussbbiilldduunnggssiinnhhaallttee
--  AAuussbbiilldduunnggssmmeetthhooddeenn  ----  llaauuffeennddee ------  TThheeoorriiee//PPrraaxxiiss

------  BBeettrriieebbsspprraakktt..
----  bbeessoonnddeerree ------  PPrroojjeekkttee

------  EExxkkuurrssiioonneenn
--  BBeettrreeuuuunnggssmmeetthhooddeenn
--  RReehhaabbiilliittaannddeennffrraaggeenn..

((22)) EEss  ssoolllltteenn  zzuu  LLeehhrrggaannggssbbeeggiinnnn  ddeeuuttlliicchh  eennggeerree  IInntteerrvvaallllee  ggeewwäähhlltt  wweerrddeenn  ((wwööcchheennttlliicchh)),,  ddiieessee
kköönnnntteenn  aauuss  aarrbbeeiittssöökkoonnoommiisscchheenn  GGrrüünnddeenn  mmiitt  zzuunneehhmmeennddeerr  LLeehhrrggaannggssddaauueerr  ggeessttrreecckktt  wweerrddeenn..

((33)) EEss  iisstt  eeiinn  aannggeemmeesssseenneerr  BBeettrreeuuuunnggsssscchhllüüsssseell  vvoorrzzuusseehheenn..  DDeerr  kkaannnn  ggrruunnddssäättzzlliicchh  zzwwiisscchheenn  110000
uunndd  112200  lliieeggeenn,,  ssoollllttee  aabbeerr  uunntteerr  ZZuuggrruunnddeelleegguunngg  ddeess  bbeettrreeuutteenn  PPeerrssoonneennkkrreeiisseess  uunndd  ddeerr
bbeessoonnddeerreenn  AArrbbeeiittssssiittuuaattiioonn  ((nneeuuee  MMiittaarrbbeeiitteerriinn  zz..BB..))  vvoomm  SSoozziiaallddiieennsstt--TTeeaamm  ffeessttggeelleeggtt  wweerrddeenn..

((44)) IInn  ddeerr  OOrriieennttiieerruunnggsswwoocchhee  ssoollll  vvoonn  ddeenn  MMiittgglliieeddeerrnn  ddeess  RReehhaa--TTeeaammss  eeiinnee  ggeemmeeiinnssaammee  AAnnaammnneessee
ddeerr  LLeehhrrggaannggsstteeiillnneehhmmeerrIInnnneenn  vvoorrggeennoommmmeenn  wweerrddeenn..

((55)) UUmm  ddiiee  zzeeiittlliicchhee  BBeellaassttuunngg  nniicchhtt  zzuu  hhoocchh  zzuu  sseettzzeenn,,  ssoolllltteenn  ppaarraalllleellee  LLeehhrrggäännggee  mmiitt  ffeesstteenn  TTeeaammss
bbeettrreeuutt  wweerrddeenn..  DDiieess  eennggtt  ddeenn  bbeettrrooffffeenneenn  MMiittaarrbbeeiitteerrkkrreeiiss  eeiinn,,  rreedduuzziieerrtt  AAbbssttiimmmmuunnggsspprroozzeessssee
uunndd  ddaammiitt  aauucchh  ddiiee  KKoommmmuunniikkaattiioonnsszzeeiitt..

((66)) AAnnggeebboottee  zzuu  ssppoonnttaanneenn  KKoommmmuunniikkaattiioonneenn  ssoolllltteenn  ggeennuuttzztt  wweerrddeenn::  PPrroojjeekktt--PPrräässeennttaattiioonneenn,,
VVeerräännddeerruunngg  ddeerr  GGrruuppppeennzzuussaammmmeennsseettzzuunngg..

((77)) DDiiee  AAuussbbiilldduunngg  ssoollllttee  ssiicchh  ddeenn  KKooooppeerraattiioonnsswwüünnsscchheenn  ddeerr  FFaacchhddiieennssttlleerr  ööffffnneenn..

((88)) IInn  ddeerr  FFrreeiizzeeiitt  wweerrddeenn  vviieellee  PPrroobblleemmee  vvoonn  ddeenn  TTeeiillnneehhmmeerrnn  vvoorrggeebbrraacchhtt..  DDiieessee
ZZuuggaannggssmmöögglliicchhkkeeiitteenn  ((""iinntteerrnneess  SSttrreeeett  wwoorrkkiinngg""))  ssoolllltteenn  vvoonn  ddeenn  RReehhaa--BBeerraatteerrIInnnneenn  ggeennuuttzztt
wweerrddeenn..

((99)) RReehhaa--BBeerraatteerrIInnnneenn  wweerrddeenn  zzuumm  TTeeiill  mmiitt  eerrhheebblliicchheenn  VVeerrwwaallttuunnggssaauuffggaabbeenn  bbeellaasstteett;;  ddiieessee  ssoolllltteenn
zzuugguunnsstteenn  iinntteennssiivveerreerr  BBeerraattuunngg//BBeettrreeuuuunngg  aabbggeebbaauutt  wweerrddeenn..

((1100)) IIddeennttiittäätt  uunndd  PPrrooffeessssiioonnaalliittäätt  ddeerr  FFaacchhddiieennsstt--MMiittaarrbbeeiitteerr  mmüüsssseenn  zzuurr  GGeellttuunngg  kkoommmmeenn;;  jjeeddwweeddeerr
VVeerreeiinnnnaahhmmuunngg,,  eettwwaa  dduurrcchh  ddiiee  AAuussbbiilldduunngg,,  iisstt  eennttggeeggeennzzuuwwiirrkkeenn..


