Informacje dotyczące oferty wakacyjnej nauki
LiF – Nauka w wakacje (Lernen in Ferien)

LiF – Nauka w wakacje to oferta wsparcia dla wszystkich uczniów w NadreniiPalatynacie. Celem jest stworzenie kompleksowej, lokalnej i wartościowej oferty
edukacyjnej, która będzie uzupełniać lekcje szkolne w wybranych okresach
wakacyjnych. Do współpracy w ramach tej oferty krajowi związkowemu NadreniaPalatynat udało się pozyskać jako silnego partnera Stowarzyszenie Uniwersytetów
Ludowych (Verband der Volkshochschulen) Nadrenii-Palatynatu.
LiF – Nauka w wakacje daje uczniom możliwość powtórzenia treści związanych z
lekcjami oraz przećwiczenia i pogłębienia tego, czego już się nauczyli. Uczniowie
będą pracować w małych grupach, wolni od presji czasu i wyników. Wszystkie kursy
będą planowane zgodnie z potrzebami, tj. w ścisłej kooperacji pomiędzy biorącymi w
nich udział uczniami, ich opiekunami prawnymi, nauczycielami oraz uniwersytetami
ludowymi. Oprócz treści przedmiotowych, np. z matematyki, niemieckiego czy
angielskiego, LiF koncentruje się również na ćwiczeniu umiejętności
interdyscyplinarnych, takich jak umiejętności społeczne.
Podstawy organizacji, wdrażania i ewaluacji LiF zostały zebrane w kompendium.
Jest to przewodnik skierowany do szkół, uniwersytetów ludowych, gmin i
kierownictwa kursów, uczestniczących w nich uczniów i ich opiekunów prawnych.
Uczestnictwo w LiF jest bezpłatne i dobrowolne.
Jako dodatkowy element czasu wolnego od lekcji, LiF przyczynia się do
wyrównywania szans i lepszej spójności pomiędzy rodziną a pracą.

Najważniejsze informacje dot. LiF – Nauka w wakacje
-

LiF – Nauka w wakacje to bezpłatna oferta wsparcia dla wszystkich uczniów
wszystkich rodzajów szkół i grup wiekowych w Nadrenii-Palatynacie.

-

Kierownicy kursów z (okręgowych) lokalnych uniwersytetów ludowych
wspierają od 8 do 12 uczniów w ramach kursu LiF ćwicząc, pogłębiając i
powtarzając.

-

Priorytety LiF są ustalane w ścisłej kooperacji pomiędzy szkołą a
nauczycielami, biorącymi udział uczniami, ich opiekunami prawnymi oraz
uniwersytetami ludowymi.

-

LiF opiera się na lokalnych potrzebach, dlatego może różnić się czasem
trwania. LiF trwa zazwyczaj tydzień i obejmuje dziennie trzy do pięciu godzin
lekcyjnych.

-

LiF oferowany jest przede wszystkim w okresie wakacji (ewentualnie również
w okresie ferii jesiennych).

-

Szczegółowe informacje o LiF w danym miejscu, na przykład dotyczące
rejestracji, daty wydarzenia, czasu i miejsca trwania, można uzyskać w danej
szkole lub w odpowiednim okręgowym uniwersytecie ludowym lub centrum
edukacji dorosłych (Kreisvolkshochschule lub Volkshochschule) .

