معلومات حول عرض التعلم الجديد في اإلجازة
 –LiFالتعلم في اإلجازة
 –LiFالتعلم في اإلجازة هو عرض مساعدة مقدم لجميع التالميذ والتلميذات في والية راينالند باالتينات .ويكمن الهدف في إنشاء
عرض تعليمي شامل ومحلي وعالي الجودة يستكمل الحصص الدراسية المدرسية في فترات اإلجازات المختارة .تمكنت والية راينالند
باالتينات من اكتساب رابطة مراكز تعليم الكبار في راينالند باالتينات بوصفها شريك تعاون قوي لهذا العرض.
يوفر عرض  -LiFالتعلم في اإلجازة ألطفال المدارس فرصة لتكرار المحتوى المتناول في الحصص الدراسية وممارسة وتعميق ما
تعلموه بالفعل في مجموعات صغيرة ،وخالية من ضغوط الوقت واألداء .يتم تخطيط جميع الدورات وفقا لالحتياجات ،أي بالتنسيق
الوثيق بين الطالب المشاركين وأولياء أمورهم القانونيين ومعلميهم ومراكز تعليم الكبار .وباإلضافة إلى المحتوى المتخصص ،على
سبيل المثال لمواد الرياضيات أو اللغة األلمانية أو اإلنجليزية ،يركز عرض  LiFأيضا على ممارسة المهارات متعددة التخصصات
مثل المهارات االجتماعية.
تم تسجيل أساسيات تنظيم وتنفيذ وتقييم عرض  LiFفي ملخص .وكدليل إرشادي ،يستهدف العرض المدارس ومراكز تعليم الكبار
والبلديات ومديري الدورات والطالب المشاركين وأولياء أمورهم القانونيين.
مشاركتك في مشروع  LiFمجانية واختيارية.
وكعنصر إضافي خالل الوقت الذي ال تنعقد فيه الحصص الدراسية ،يضمن عرض  LiFالمزيد من تكافؤ الفرص ويساهم في التوفيق
بصورةٍ أفضل بين األسرة والعمل.

أهم المعلومات حول عرض  –LiFالتعلم في اإلجازة
-

عرض  -LiFالتعلم في اإلجازة هو عرض مجاني يُقدم لجميع طالب المدارس من جميع أنواع المدارس والصفوف
الدراسية في والية راينالند باالتينات.

-

وجهات إدارة الدورة في مركز تعليم الكبار المحلي (في المنطقة) تقدم الدعم لعدد يتراوح بين  8إلى  12تلميذا وتلميذة
ضمن دورة عرض  LiFإلجراء التدريب والتعميق والتكرار.

-

يتم االتفاق على النقاط األساسية لعرض  LiFبالتشاور الوثيق بين المدرسة والمعلمين والتالميذ والتلميذات المشاركين
وأولياء أمورهم القانونيين ومراكز تعليم الكبار.

-

يعتمد عرض  LiFعلى االحتياجات الخاصة بكل مقر وبالتالي يمكن أن تختلف مدته .يُعقد عرض  LiFمرة واحدة في
األسبوع ويتضمن ثالثة إلى خمسة ساعات دراسية في اليوم.

-

يُقدم عرض  LiFبشكل أساسي خالل عطلة الصيف (ربما أيضا خالل عطلة الخريف).

-

يمكنك الحصول على معلومات محددة عن عرض  LiFفي المقر ،على سبيل المثال حول التسجيل وتاريخ العرض ومدته
ومقره ،من المدرسة المعنية أو من مركز تعليم الكبار المختصة بالدائرة أو من مركز تعليم الكبار.

