Tájékoztatás az új szünidei tanulási ajánlatról
LiF - Tanulás a szünidőben

LiF - Tanulás a szünidőben egy támogató szolgáltatás minden Rajna-vidék-Pfalz
tartománybeli diák számára. A cél egy átfogó, magas színvonalú, otthonhoz közeli
tanulási kínálat létrehozása, amely kiegészíti az iskolai órákat a kiválasztott
szünidőben. Ehhez az ajánlathoz Rajna-vidék-Pfalz tartománynak sikerült
megnyernie a Rajna-vidék-Pfalz Felnőttképzési Központok Szövetsége e.V.-t, mint
erős együttműködő partnert.
A LiF - Tanulás a szünidőben kis csoportokban, idő- és teljesítménykényszertől
mentesen kínál lehetőséget a tanulóknak a tanórákhoz közel álló tartalmak
ismétlésére, valamint a már megtanultak gyakorlására és elmélyítésére. Minden
tanfolyamot az igényeknek megfelelően terveznek meg, azaz a résztvevő tanulók,
gondviselőik, tanáraik és a felnőttképzési központok szoros együttműködésével. A
tantárgyspecifikus tartalmak, például a matematika, a német vagy az angol mellett a
LiF a hangsúlyt az interdiszciplináris készségek, például a szociális készségek
gyakorlására is helyezi.
A LiF megszervezésének, végrehajtásának és értékelésének alapelveit egy
összefoglalóba foglalták. Iránymutatásként az iskoláknak, felnőttképzési
központoknak, önkormányzatoknak és tanfolyamvezetőknek, a résztvevő tanulóknak
és gondviselőiknek szól.
A LiF-ben való részvétel ingyenes és önkéntes.
Az iskolán kívüli munkaidőben a LiF további építőelemként több esélyegyenlőséget
biztosít, és hozzájárul a munka és a magánélet jobb egyensúlyához.

A legfontosabb információk a LiF - Tanulás a szünidőben-ről
-

A LiF - Tanulás a szünidőben egy ingyenes ajánlat, amely Rajna-vidék-Pfalz
tartomány minden iskolatípusának és évfolyamának minden tanulója számára
ingyenes.

-

A helyi (kerületi) felnőttképzési központ tanfolyamvezetői egy LiF tanfolyamon
belül 8-12 tanulót támogatnak a gyakorlásban, elmélyítésben és ismétlésben.

-

A LiF középpontjában az iskola és a tanárok, a részt vevő tanulók,
gondviselőik és a felnőttképzési központok közötti szoros koordináció áll.

-

A LiF a helyi igényektől függ, ezért időtartama is változhat. A LiF általában egy
hétig tart, és napi három-öt órából áll.

-

A LiF főként a nyári szünetben (esetleg az őszi szünetben is)
kerülmegrendezésre.

-

A helyszíni LiF-ről, pl. a regisztrációról, a rendezvény időpontjáról,
időtartamáról és helyszínéről az adott iskolában vagy az illetékes kerületi
felnőttképzési központban vagy felnőttképzési központban kaphatók konkrét
információk. Felnőttképzési Központ.

