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Formatioun: Wildnispädagogik 
  
 
D’Natur an hier Ressourcen kenne léieren. D’Zesummenhäng vun der Natur 
verstoen. Sech an der Natur doheem fillen. Feier maachen, ee Bou bauen oder 
Vullestëmmen kenne léieren. Kraider plécken an um Lagerfeier kachen. 
D’Inhalter sinn sou villfälteg, wéi d’Leit déi matmaachen. 
 
Wildnispädagogik ass kee geschützten Titel. Trotzdeem oder grad dowéinst 
passen mir op, dass mir en héije Qualitéitsstandard erreechen. W.I.N.D. ass 
d’Netzwierk vun de Wildnisschoulen an Däitschland. Si treffen sech 
reegelméisseg fir iwwert d’Qualitéit vun hiere Formatiounen ze schwätzen. Mir 
orientéieren eis un hiere Standards, déi sech bei hinnen scho säit ville Joren 
bewäeren. Si, oder sollt ech soen Mir, sti ënnert anerem fir eng kompetent 
Aarbechtsqualitéit, ökologescht Handelen, Nohaltegkeet sou wéi sozial 
Verantwortung. 
 
Coyote Teaching ass eng Method fir dëst un aner Leit resp. Kanner weider ze 
ginn. D'Natur selwer gëtt zum groussen Deel d'Äntwerten op d'Froen. Duerch 
verschidden Technike léiert een sech heirop anzeloossen. 
Bei den Urvëlker gëtt et de Begrëff Wildnis net. De Begrëff Natur an hiëre 
Sproochen, géif ee bei eis iwwersetze mat 'Schöpfung' oder awer och ganz 
einfach Heemecht. 
 
Wildnispädagogik kënnt ursprünglech vun den Natives aus Nord-Amerika. 
Genau wéi all d’Naturvëlker op der Welt, verstinn si et zur Perfektioun an der 
Natur an mat der Natur ze liewen. Den Tom Brown Jr. ass de Grënner vun der 
éischter Wildnisschoul an Amerika. Schonn als klenge Jong, huet hien all fräi 
Minutt dobaussen verbruecht an huet dobai séngem Virbild an Mentor dem 
‚Stalking Wolf‘, deen en ëmmer ‚Grousspapp‘ genannt huet, nogeäifert. 
 
 
 



An der Wildnispädagogik wéi mir se kennen, gëtt et eng Oplëschtung vu 
‘Kernroutinen’ déi ee sollt probéieren a säin Alldag ze integréieren. Op Däitsch 
seet een och nach ‘Lerngewohnheiten’. Wärend der Ausbildung wäerten mir 
dës kenneléieren an ausprobéieren. 
 
 
Hei ass eng Oplëschtung vun e puer Inhalter a Kompetenzen déi um Programm 
kënne stoën: 
  
Hardskills: 
 
- Feier maache mat verschiddenen Techniken 
(Drillbou, Feiersteng,...) 

- Ëmgang mam Messer, Beil, Aaxt,...  
- Iessbesteck hierstellen aus Holz (schnëtzen) 
- Schossel brennen 
- Kuerf flechten 
- Wurfstock / Bummerang / Speerschleider 
- Bou bauen 
- Hütt aus Naturmaterial bauen (Laubhütten) 
- Kachen an der Natur (verschidden Techniken) 
- Nëtzlech Kraider kenneléieren an notzen 
- Beaarbechten vu Liëder  
  
 Softskills:  
  
Ganz nom Motto:  
'Raus aus dem Kopf, rein in die Sinne!' 
  
- Coyote Teaching 
- Liëwensrad/Medezinrad 
- Wahrnehmung 
- Erweiderung vun de Sënner  
- Sech an der Natur beweegen 
- Naturwëssen 
- Spueren am Bësch erkennen a liesen 
- Sprooch vun de Vullen 
- Intuitioun 
- Intuitiv Bouschéissen 
- Ritualer (zB Talking Stick) 
- Geschichten erzielen (Storytelling) 
- Journaling 
- Sozial a Pädagogësch Kontexter / Inklusioun 
- Natiirlecht Léieren 
- Teamprozesser 
- Gruppenaktivitéiten leeden 
- Wat dierf een am Bësch a waat nët? Wat ass en Naturschutzgebitt?  
  
  
 
  



Zwee Weekender ginn oofgehaalen vun engem däitschen Expert.  
 
De Ralf Greiner ass een vun de Pionéier vun der Wildnispädagogik an 
Däitschland. Hien huet net nëmmen onzieleg Formatiounen beim Tom Brown 
Jr. matgemaach, mee huet souguer beim Tom Brown Formatiounen gehaal.  
www.kojote-akademie.de 
 
 
De Ralph Müller ass e begeeschterten Vullenexpert, deen et weess aner Leit 
mat sénger Passioun unzestiëchen. D’Vullesprooch ass ee vun den Haapt -
Schlësselen fir d’Natur ze verstoën. Hien reest ausserdeem all Joers mat 
Gruppen iwwert de Yukon a Kanada oder duerch d’Masuren a Polen.  
www.vogelsprache.de 
 
 

Opwand vun der Formatioun a weider Infos:  

 
Et sinn 6 Weekender; dovun 1 verlängerte WE. D’Formatioun fënnt 
viraussiichtlech zu Miersch beim Scoutschalet vun der FNEL statt. Dëse Site 
ass einfach perfekt fir sou eng Formatioun. Hei gëtt et e flotten Ënnerstand 
deen mir souwuel fir ze kachen notzen, wéi awer och fir ronderem d’Lagerfeier 
ze setzen. 
 
De Weekend am November schloofe mir am Chalet déi aner Weekender 
schloofen mir dobaussen an Zelter. (Tentipi; eent dovun huet souguer een 
Uewen) Zu all Moment dierft dir awer och an aerem eegenen Zelt, ënnert 
engem Tarp oder an enger Hütt schloofen. 
 

 
 

 

Datumen : 
 
16.-18. September 2022 (Freides 17h00-Sondes 15h00) 
25.-27.November 2022 (Freides 17h00-Sondes 15h00) 
10.-12-März 2023 (Freides 17h00-Sondes 15h00) 
28.-30. Abrëll 2023 (Freides 17h00-Sondes 15h00) 
18.-21.Mee 2023 (Donneschtes (Feierdaag) 17h00 bis Sondes 15h00) 
7.-9. Juli 2023 (Freides 17h00-Sondes 15h00) 
 
Ersatzdatum falls aus organisatoreschen Grënn een WE ausfällt: 
16-18.Juni 2023 
 

http://www.kojote-akademie.de/
http://www.vogelsprache.de/


Doriwwer eraus proposéieren mir, fir déi Leit déi Loscht hunn, dann nach deen 
een oder aner Dages-Ausfluch, zB an d’Vulleschutzgebidd Remerschen. 
 
Et sollt een nieft der Ausbildung natiërlech méiglechst oft d’Geleeënheet hunn 
selwer déi geléiert Saachen auszeprobéieren. 
 
Zum Schluss vun der Formatioun gëtt et keen Examen. Et sollt een just 
virweisen kënnen, dass een iergendwann an iergendwou um Terrain praktesch 
Erfahrungen mat Gruppe sammele konnt. Heifir gëtt et keng zäitlech 
Ufuerderungen an et brauch een keen Dossier ze schreiwen. Kontakter, 
Offeren etc kritt dir natiirlech wärend der Formatioun. 
 
 

Präiss / Acompte:  

 
De Gesamtpräis läit bei 1900€ ttc. Inklusiv Iessen, Schloofen,... 
Do kommen viraussiichtlech keng weider Frais’en derbäi; ausser de Grupp 
géif daat zesummen decidéieren. zB fir extra Material 
 
Am Januar ass en éischten Acompte vun 500€ fälleg. Duerno kann de 
Rescht ganz oder pro Mount bezuelt ginn.  
 
 

Viraussetzungen: 

 
Et brauch ee am Virfeld keng speziell Viraussetzungen oder Ausbildung. Et sollt 
een kierperlech fit genuch sinn, fir en normalen Trëppeltour matzegoen. Et sollt 
een bereet sinn bei all Wieder erauszegoen an sech an ee Grupp ze 
integréieren wëssen. 
Fir als Wildnispädagog -in mat Gruppen ze schaffen, ass et ugerooden 
zousätzlech en 1.Hëllefcours matgemaach ze hunn. 
 
 

UNERKENNUNG: 

 
Wéi scho gesoot, kritt zum Schluss vun der Formatioun all Participant en 
Diplom als Wildnispädagog vun der Wildnis asbl (agrément formation 
professionnelle continue vum Ministère de l’Education Nationale, de l’Enfance 
et de la Jeunesse) mat engem Certificat mat allen Inhalter déi am Laaf vun der 
Formatioun behandelt gi sinn. 
 
Leit déi d’Formatioun vum IFEN oder vun ENFANCE/JEUNESSE unerkenne 
wëlle loossen, sollen sech mat mir a Verbindung setzen!!!  
 
  



Puer Infos zu menger Persoun : 

 
 

 
 
 
Numm :  Claude FRIES 
 
Baujoer : 1976 
 
Famill:  Bestuet a Papp vum klengen Tim (4 Joer) 
 
Hobbyen:  Natur 
  Naturhandwierk 

Hënn vu kleng bis grouss 
  Waassersport (SUP) 

Bouschéissen 
  Musék 
 
Ausbildung : Educateur Diplômé  (IEES - Fenténg) 
  Wildnispädagog  (1 Joer - Naturschule Freiburg) 
  Wildnislehrer  (3 Joer – Wildnistraining.de) 
  Ornithologue  (2 Joer - Natur&Emwelt) 
  Hondstrainer a Verhalenstherapeut fir Hënn 
  Stand-Up-Paddle-Trainer (RaffTaff i.e. ACA) 
 
Beruf :  50% Educateur 
  50% Indépendant (Wildnispädagog) sait 2015 

 
ab 2022 Grënner a Patron vun OTIUM Sàrl 

 
Formateur : SNJ, Arcus, IFEN, CePT, VDL, Croix-Rouge, … 
 
 
Fazit:  L2L – Living to learn  

Ech hu meng Hobbyen zum Beruf gemaach!!  
Ech infizéieren vill Mënschen mam Wildnis-virus! 
Am meeschte Spaass maache mir Jugendprojeten op laang Zäit! 

 


