اطالعات مربوط به پیشنهاد جدید یادگیری در زمان تعطیالت

 -LiFیادگیری در زمان تعطیالت
 –LiFیادگیری در زمان تعطیالت یک پیشنهاد پشتیبانی برای تمام کودکان مدرسه ای راین لند  -پاالتینات است .هدف
ایجاد یک پیشنهاد یادگیری جامع و کامل ،محلی و باکیفیت است که درسهای مدرسه را در دورههای منتخب تعطیالت
تکمیل کند .ایالت راین لند  -پاالتینات توانسته با انجمن مراکز آموزش بزرگساالن راین لند  -پاالتینات به عنوان یک
شریک همکاری قوی برای این پیشنهاد شریک شود.
 -LiFیادگیری در زمان تعطیالت به کودکان مدرسه ای ،بدون توجه به زمان و اجبار عملکردی ،فرصت تکرار
محتوای مرتبط با درس و تمرین و عمیق کردن آموختههایشان را در گروههای کوچک ارائه میکند .تمام واحدها بر
اساس نیازها برنامه ریزی شدهاند ،بدین معنا که با همکاری نزدیک بین دانشآموزان مشارکت کننده ،سرپرستان قانونی
آنها ،معلمان آنها و مرکز تحصیل بزرگساالن برنامه ریزی شدهاند .عالوه بر محتوای فنی ،مثالً از ریاضیات ،زبان
آلمانی یا انگلیسی LiF ،بر تمرین مهارتهای بینارشته ای مثل مهارتهای اجتماعی تمرکز دارد.
اصول سازمان دهی ،اجرا و ارزیابی LiFدر یک كتاب مختصر ثبت و ضبط شده است .به عنوان یک راهنما برای
مدارس ،مراکز آموزش بزرگساالن ،شهرداریها و مدیران واحدهای درسی ،دانشآموزان مشارکت کننده و سرپرستان
قانونی آنها طراحی شده است.
مشارکت در  LiFرایگان و داوطلبانه است.
 LiFبرای ارائه فرصتهای برابر بیشتر به عنوان یک جزء سازنده اضافه در دوره غیرآموزشی ،در سازگاری بهتر
خانواده و کار مشارکت میکند.

مهمترین اطالعات مربوط به  -LiFیادگیری در زمان تعطیالت
-

 –LiFیادگیری در زمان تعطیالت یک پیشنهاد رایگان برای تمام دانشآموزان تمام انواع مدرسه و تمام
کالسهای راین لند  -پاالتینات است.

-

مدیران واحد از (بخش) مرکز آموزش محلی برای بزرگساالن ،در تمرین ،عمیق و تکرار کردن درسها ،از
 8تا  12دانشآموز عضو هر درس  LiFپشتیبانی میکند.

-

اولویتهای  LiFبا مشورت نزدیک مدرسه و معلمان ،دانشآموزان مشارکت کننده ،سرپرستان قانونی آنها و
مراکز آموزش بزرگساالن تعیین میشود.

-

 LiFبر اساس نیازهای محلی است و در نتیجه ممکن است از نظر مدت متفاوت باشد LiF .معموالً یکبار در
هفته برگزار میشود و شامل سه تا پنج درس در روز میشود.

-

 LiFاساسا ً در مدت تعطیالت تابستان ارائه میشود (شاید حتی در طول تعطیالت پاییزی).

-

اطالعات خاص مربوط به  LiFدر محل ،برای مثال ،درباره ثبتنام ،تاریخ رویداد ،مدت و مکان را میتوان
از مدرسه مربوطه یا مرکز آموزش بزرگساالن مسئول بخش یا مرکز آموزش بزرگساالن سؤال کرد.

