
NACD Programe in Sistem Homeschooling 
 

NACD ofera sevicii unice pentru copiii care au ales sa invete in sistem homeschooling. Cu o 
lunga traditie in sprijinul activ al educatiei la domiciliu, NACD ii ajuta pe parinti sa faca scoala de 
acasa eficienta, folositoare si placuta. Ca organizatie nationala, NACD este familiarizata cu legile 
din fiecare stat. Parintii primesc suport in a indeplini cerintele statului din care fac parte, dar 
aceasta nu este tot ce li se ofera. NACD va elabora un plan specific pentru fiecare copil. Planul 
de instruire include nu numai materiale sugerate, ci de asemenea cum sa le invatam si cu ce 
viteza sa le invatam. 
 
Bazat pe o evaluare neuro-educationala a copilului tau, personalul NACD este capabil sa 
personalize un program de strategii de invatare care ii va permite copilului sa faca progrese 
rapide. Nu numai ca programul se adreseaza nevoilor specifice de invatare ale copilului ci, de 
asemenea ofera activitati care sa imbunatateasca functia cognitiva a copilului tau. Parintilor 
care doresc sa utilizeze materialele de instruire pe care le detin deja li se ofera strategii 
instructive pentru a maximiza beneficiile acelor materiale. 
 
Atunci cand un program este scris si predat parintilor, ajutorul nu se opreste aici. Parintilor le 
este acordat sprijin permanent prin conferinte telefonice, recenzii video si personal de asistenta 
pentru a raspunde la toate intrebarile. Imaginati-va ca ridicati receptorul si primiti ajutor 
calificat si personalizat de la personalul care cunoaste toate nevoile copilului tau.  
 
Prin utilizarea strategiilor si activitatilor proiectate de NACD in mod unic pentru copilul tau vei 
vedea progrese academice rapide. Personalul NACD asteapta pe deplin ca un copil sa faca 
progrese mult mai bine decat ar progresa la scoala. Ca parinte/profesor, vei primi instruire de la 
personalul NACD in a castiga abilitati si eficacitate pentru a garanta ca copilul dumneavoastra 
primeste o educatie excelenta. Imaginati-va ca petreceti mai putin timp castigand rezultate mai 
rapide! Toate functiile copilului dumneavoastra sunt abordate si toate dificultatile sunt 
identificate si abordate. Acesta este un program conceput sa abordeze toate nevoile copilului 
dumneavoastra. 
 
NACD stie cum sa maximizeze timpul de invatare cu copilul tau. Suntem pregatiti sa invatam 
toti parintii care au ales sistemul homeschooling un mod mai bun de a-si educa proprii copii. Ce 
asteptari avem? Ne asteptam la succes!  
 

NACD Educatie - Episoade pe YouTube  
(doar in Limba Engleza) 

Vizionati seminarul: https://youtu.be/GQRDybzmpgI?list=PLDC00943D1D09709A 
 

 

https://youtu.be/GQRDybzmpgI?list=PLDC00943D1D09709A


 

 


