Інформація про нову пропозицію щодо навчання на канікулах
LiF – Навчання на канікулах
LiF – Навчання на канікулах – це пропозиція з підтримки для всіх учнів у землі
Рейнланд-Пфальц. Її мета полягає в організації всеохоплюючих, близьких до
місця проживання та корисних навчальних курсів, які змістовно доповнюють
шкільні уроки під час деяких періодів канікул. Для реалізації цієї пропозиції землі
Рейнланд-Пфальц вдалося залучити потужного партнера – некомерційну
організацію Асоціація центрів додаткової освіти землі Рейнланд-Пфальц.
LiF – Навчання на канікулах дає можливість учням у малих групах без жодного
поспіху та психологічного тиску через необхідність показувати гарні результати
повторювати матеріал, наближений до уроків, а також відпрацьовувати і
поглиблювати вже вивчене. Всі курси плануються залежно від потреб, тобто за
тісного узгодження між учнями-учасниками, їхніми опікунами, вчителями та
центрами додаткової освіти. Поряд з вузькопрофільними матеріалами,
наприклад, з математики, німецької мови чи англійської мови, на курсах LiF
акцентується також увага на відпрацюванні міждисциплінарних навичок,
наприклад, соціальних.
Основи організації, проведення та оцінювання LiF наведені у короткій інструкції.
Ця інструкція призначена для шкіл, центрів додаткової освіти, муніципалітетів та
керівництва курсів, учнів-учасників та їхніх опікунів.
Участь у курсах LiF є безкоштовною та добровільною.
Як ще один додатковий компонент у період відсутності занять курси LiF
забезпечують більше рівних можливостей та сприяють покращенню сумісності
сім’ї та професії.

Найважливіша інформація про LiF – Навчання на канікулах
-

LiF – Навчання на канікулах – це безкоштовна пропозиція для всіх учнів
всіх типів шкіл і класів (років навчання) у землі Рейнланд-Пфальц.

-

Керівництво курсів з місцевого (районного) центру додаткової освіти
підтримує від 8 до 12 учнів в рамках одних курсів LiF у відпрацюванні,
поглибленні і повторенні навчального матеріалу.

-

Основні задачі LiF узгоджуються за домовленістю між школою та
вчителями, учнями-учасниками, їхніми опікунами та центрами додаткової
освіти.

-

Курси LiF керуються потребами на місці, тому можуть мати різну
тривалість. Як правило, LiF проводяться один тиждень по 3-5 годин
занять на день.

-

Курси LiF пропонуються, головним чином, під час літніх канікул (за
необхідності також під час осінніх канікул).

-

Конкретну інформацію про курси LiF на місці, наприклад, про запис, дату,
тривалість і місце проведення можна дізнатися у відповідній школі або
компетентному районному центрі додаткової освіти чи просто центрі
додаткової освіти.

