Informação sobre a nova oferta de aprendizagem em férias
LiF – Aprender em férias

LiF – Aprender em férias é um serviço de apoio para todos os alunos do estado da
Renânia-Palatinado. O objetivo é criar uma oferta de aprendizagem de alta qualidade
a nível nacional, perto de casa, que seja um complemento útil das aulas na escola
durante períodos de férias selecionados. Para esta oferta, o estado da RenâniaPalatinado conseguiu como seu forte parceiro de cooperação a Associação de
Centros de Educação de Adultos da Renânia-Palatinado.
LiF – Aprender em férias proporciona aos alunos, em pequenos grupos, sem
pressões de tempo ou rendimento, a oportunidade de repetirem conteúdos idênticos
aos das aulas e de praticarem e aprofundarem o que já aprenderam. Todos os cursos
são planeados de acordo com as necessidades, ou seja, em estreita coordenação
entre todos os alunos participantes, os seus tutores, professores e os centros de
educaçºao de adultos. Além dos conteúdos relacionados com o tema, por exemplo,
Matemática, Alemão ou Inglês, o LiF também se concentra na prática de
competências interdisciplinares, tais como competências sociais.
Os princípios básicos para a organização, implementação e avaliação do LiF foram
estabelecidos num compêndio. No que se refere à sua linha de orientação, destina-se
a escolas, centros de educação de adultos, municípios e responsáveis pelos cursos,
alunos participantes e seus tutores.
A participação no LiF é gratuita e voluntária.
Como elemento adicional durante o horário não escolar, o LiF assegura uma maior
igualdade de oportunidades e contribui para uma melhor compatibilidade entre a
família e o trabalho.

As informações mais importantes sobre o LiF – Aprender em férias
-

LiF – Aprender em férias é uma oferta gratuita para todos os alunos do estado
da Renânia-Palatinado, qualquer que seja o tipo de escola e o grau de
escolaridade.

-

Os responsáveis dos cursos do centro de educação de adultos local (do distrito)
apoiam entre 8 e 12 alunos inseridos num curso LiF, na prática,
aprofundamento e revisão de matérias.

-

O foco do LiF é criteriosamente coordenado entre a escola e os docentes, os
alunos participantes, os seus tutores e os centros de educação de adultos.

-

O LiF é orientado segundo as necessidades locais e pode, por conseguinte,
ter um período de duração variável. O LiF tem geralmente a duração de uma
semana, com três a cinco aulas por dia.

-

O LiF é proposto principalmente durante as férias de Verão (eventualmente
também durante as férias de Outono).

-

As informações específicas sobre o LiF num determinado local, por exemplo
sobre a inscrição, a data de realização dos cursos, a sua duração e localização,
podem ser obtidas na respetiva escola ou no centro distrital de educação de
adultos responsável ou no centro de educação de adultos.

