Yeni tatilde eğitim teklifi ile ilgili bilgi
LiF – Tatilde Öğrenmek
LiF – Tatilde Öğrenmek Rheinland-Pfalz'daki tüm okul çocukları için bir destek
hizmetidir. Amaç, seçilen tatil dönemlerinde okul derslerini tamamlayan kapsamlı, yerel
ve yüksek kaliteli bir öğrenme teklifi oluşturmaktır. Rheinland-Pfalz eyaleti, RheinlandPfalz Yetişkin Eğitim Merkezleri Birliği'ni bu teklif için güçlü bir işbirliği ortağı olarak
kazanmayı başardı.
LiF – Tatilde Öğrenmek okul çocuklarına küçük gruplar halinde, zaman ve
performans baskısından uzak, dersle ilgili içeriği tekrar etme ve daha önce
öğrendiklerini uygulama ve derinleştirme fırsatı sunar. Tüm kurslar, ihtiyaçlara göre,
yani katılımcı öğrenciler, yasal vasileri, öğretmenleri ve yetişkin eğitim merkezleri
arasında yakın koordinasyon içinde planlanır. Örneğin, Matematik, Almanca veya
İngilizce gibi teknik içeriğe ek olarak, LiF ayrıca sosyal beceriler gibi disiplinler arası
becerileri uygulamaya odaklanmaktadır.
LiF 'nin organizasyonu, uygulanması ve değerlendirilmesi için temel bilgiler bir özette
kaydedildi. Rehber olarak okullara, yetişkin eğitim merkezlerine, belediyelere ve kurs
liderlerine, katılımcı öğrencilere ve yasal vasilerine yöneliktir.
LiF 'e katılım ücretsiz ve isteğe bağlıdır.
Sınıflarda eğitim olmadığı zamanlarda ek bir etken olarak, LiF daha fazla fırsat eşitliği
sağlar ve aile ve iş arasında daha iyi bir uyum sağlanmasına katkıda bulunur.

LiF – Tatilde Öğrenmek hakkında en önemli bilgi
- LiF – Tatilde Öğrenmek, Rheinland-Pfalz'daki tüm okul türleri ve sınıflarındaki
tüm okul çocukları için ücretsiz bir fırsattır.
- (Bölge) yerel yetişkin eğitim merkezinden kurs liderleri, bir LiF kursunda 8 ila
12 öğrenciyi uygulama, derinleştirme ve tekrarlama konusunda destekler.
- LiF için öncelikler, okul ve öğretmenler, katılımcı öğrenciler, yasal vasileri ve
yetişkin eğitim merkezleri arasında yakın istişare içinde koordine edilir.
- LiF yerel ihtiyaçlara dayalıdır ve bu nedenle süresi değişebilir. LiF genellikle
haftada bir yapılır ve günde üç ila beş dersten oluşur.
- LiF öncelikle yaz tatillerinde sunulur (muhtemelen sonbahar tatillerinde de).

- Kayıt, etkinlik tarihi, süresi ve yeri gibi sayfada LiF için yönelik ilgili özel bilgiler,
ilgili okuldan veya sorumlu bölge yetişkin eğitim merkezinden veya yetişkin
eğitim merkezinden talep edilebilir.

