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Method an Zieler vum Weltscout Ëmweltprogramm 

 
Entdecken a Nodenken 
Zieler (Biber a) Wëllefcher AvEx CaraPio (a RaRo) 

Propper Waasser a Loft 
Waasser a Loft a mengem Ëmfält 
kenneléiere. Verstoen ewéi Waasser a Loft 
sech selwer botzen? 

Waasser a Loft (a seng Qualitéit) a 
mengem Ëmfält kenneléiere. Gefore 
vu Verschmotzung vu Waasser a Loft 
erkennen a probéieren ze 
verhënneren 

Waasser a Loft a mengem Ëmfält 
kenneléiere Mënschlecht Handelen 
an propper Waasser a Loft op der 
Welt 

Eng Plaz fir all Planz an Déier 

Liewensraim a mengem Ëmfält kenneléieren 
Déieren a Planzen an hirem Liewensraum 
kenneléieren Ënnerschiddlech Liewensraim 
beschreiwen 

Liewensraim a mengem Ëmfält 
kenneléieren. Zesummenhäng tëscht 
den eenheemesche Planzen- an 
Déierenaarten an hire Liewensraim 
verstoen. 
Sech de Problemer vum Naturschutz 
bewosst ginn, déi d’biologesch Vilfalt 
a Gefor bréngen 

Liewensraim a mengem Ëmfält 
kenneléieren. Zesummenhäng tëscht 
den eenheemesche Planzen- an 
Déierenaarten an hire Liewensraim 
verstoen. 
Sech de Problemer vum Naturschutz 
bewosst ginn, déi biologesch Vilfalt a 
Gefor brénge. Mënschlecht Handelen 
a Problemer/Grenze vum 
Naturschutz. 

Geforen duerch Gëftstoffer 

Sech geféierleche Gëftstoffer a mengem 
Ëmfält bewosst gi Méiglechkeeten erkläre fir 
d’Geforen duerch Gëftstoffer ze reduzéieren 

Sech geféierleche Gëftstoffer a 
mengem Ëmfält an hirer Ursaach 
bewosst ginn. Perséinlech Gestë 
beschreiwen déi d’Gefore fir Mënsch 
an Ëmwelt duerch Gëftstoffer 
reduzéieren hëllefen 

Auswierkunge vu Gëftstoffer a 
mengem Ëmfält op Mënsch an 
Ëmwelt erkläre. Méiglechkeete fir 
eenzel Leit, Gruppen a Gemenge. 
Versichen dës Risiken ze 
reduzéieren. De weltwäiten Afloss vu 
geféierleche Substanze verstoen 
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Ökologesch Praktiken 

Den Afloss vun eisem Handelen op d’Ëmwelt 
weisen an Auswierkungen dovunner 
reduzéieren 

Weise wéi mir mat der Ëmwelt 
verbonne sinn a wéi eist d’Handelen 
d’Ëmwelt beaflosst.  Den Afloss vun 
eisem Handelen op d’Ëmwelt weisen 
an Auswierkungen dovunner ze 
reduzéieren. 
Wéi lokal Aktivitéiten/Handelen sech 
weltwäit positiv auswierke kënnen. 

Wéi mir als eenzele Mënsch, 
Gruppen an Gemengen, mat der 
Ëmwelt verbonne sinn weisen eist 
d’Handelen d’Ëmwelt beaflosst, 
weisen 
Sënnvoll Praktike fanne fir den Afloss 
vun eisem Handelen op d’Ëmwelt ze 
reduzéieren 

Naturkatastrophen an 
Ëmweltrisiken 

Naturkatastrophen an Ëmweltgefore 
kenneléiere. Wéi een sech op Ëmweltgefore 

virbereet an dorop reagéiert, léieren 

Naturkatastrophen an Ëmweltgefore 
mat hiren Ursaache kenneléieren an 
erkläre kennen. Méiglechkeete 
kenneléieren sech op Ëmweltgeforen 
an Naturkatastrophen ze 
preparéieren 

Naturkatastrophen an Ëmweltgefore 
mat hiren Ursaache kenneléieren an 
erkläre kennen. Méiglechkeete 
kenneléieren sech op Ëmweltgeforen 
an Naturkatastrophen ze 
preparéieren. 
Wéi d’Verännerunge vun der Ëmwelt 
Naturkatastrophen an Ëmweltgefore 
beaflossen, dëst verstoen 

	  
	  
Aktiv Hëllefen 
En ökologesche Projet an der 
Ëmwelt 

Bei engem ökologesche Projet an der 
Géigend matmaachen an säin Notze 
verstoen. (Chef oder extern Organisatioun 
kennen organiséieren) 
De weltwäiten Notze vun sou engem Projet 
verstoen 

En ökologesche Projet mathëllefe 
plangen an ausféieren. De 
weltwäiten Notze vun dësem Projet 
verstoen 

En ökologesche Projet plangen an 
ausféieren, Evaluatioun vum Projet, 
Notze fir d’Ëmwelt, déi bedeelegt 
Persounen, dem Grupp 
De weltwäiten Notze vun dësem 
Projet verstoen 

	  


