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Dla kogo jest model
edukacyjny Sieci NSLT

i Fundacji Educare?

Dla dzieci z problemami w regulacji emocji, 
dzieci ze spektrum „nieharmonijnego rozwoju”, 

dzieci po doświadczeniach traumatycznych, 
których potrzeb inne systemy/modele 

edukacyjne nie są jeszcze w stanie
zaspokoić. To także model dla dzieci, które 
(wspólnie z rodzicami) wybrały Edukację 

Domową, ale potrzebują
w tym procesie wsparcia 

profesjonalnego Edukatora
jako przewodnika
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MODEL A-ZET – DLACZEGO TAK?

Praktycznie z dnia na dzień Twoje dziecko trafia do 
bezpiecznej, chronionej przestrzeni. Przestrzeni bez 
systemowych  etykietek i zagrożeń, także bez zagrożeń 
rówieśniczą patologią. Jednocześnie jest to  przestrzeń
w której rozwinie swoje kompetencje społeczne. 

To także przestrzeń w której wszystko jest przejrzyste. 
Oddziaływania wobec dziecka opierają się na 
profesjonalnej ocenie i wykorzystaniu jego zasobów. 
Nauka zintegrowana z terapią, jest oparta na konkretach 
(rzetelnie udokumentowanych naukowych dowodach oraz 
wieloletnim doświadczeniu) i jest dobrze zorganizowana. 
Na dodatek to świetna, twórcza zabawa.

Prowadzący dziecko edukator-przewodnik i inni specjaliści 
w każdej chwili mogą odpowiedzieć na kluczowe pytania:

- po co to robisz, do czego dążysz?
- dlaczego właśnie tak?
(z użyciem takich metod, technik itp.)
- w jaki sposób oceniać będziesz postępy dziecka?

i wiele innych … 
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MODEL A-ZET – EFEKTY

Bezpieczeństwo dziecka - to także Twoje 
bezpieczeństwo. 

Dziecko w bezpiecznej przestrzeni, uruchamiające 
swoje zasoby, osiągające sukcesy, zmienia jakość 
życia całej rodziny.

To ogromna zmiana. Nieważne, czy problemem była 
do tej pory dysleksja, czy zaburzenia przywiązania, 
czy brak lub beznadziejna jakość relacji rówieśnikami, 
czy cały zestaw innych deficytów.

Wszystko zmienia się w chwili, gdy nauka i inne 
pozadomowe aktywności, zaczynają opierać się na 
prawdziwej, głębokiej relacji i dostrojeniu do 
edukatorów, trenerów i innych dzieci ze społeczności.

Nauka staje się wielokrotnie bardziej efektywna, a cała 
rodzina zyskuje ogromną przestrzeń do rozwoju, do 
BYCIA razem.

Na ostatniej stronie znajdziesz linki do 
materiałów, szerzej opisujących naszą pracę ...
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CED -  Centrum edukacji NSLT-EDUCARE

STRUKTURA
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POZIOM I

POZIOM II

POZIOM III

Edukator naucza dziecko indywidualnie
 - wg modelu A-ZET i reguł Edukacji Domowej.

Dziecko wraz z rodziną uczestniczy w oddziaływaniach 
terapeutycznych NSLT.

Edukator organizuje Grupę Edukacji Domowej. Naucza 
kilkoro dzieci - wg modelu A-ZET – w tym reguł społeczności 

edukacyjnej. Dziecko wraz z rodziną uczestniczy
w oddziaływaniach terapeutycznych NSLT.

Edukacja dziecka odbywa się w placówce zorganizowanej 
wg modelu A-ZET i reguł Edukacji Domowej. 

Dziecko wraz z rodziną uczestniczy 
w oddziaływaniach 

terapeutycznych NSLT
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Przeczytaj więcej:
A. Dla wszystkich
1. Jak nauczamy? (abstrakt)        
2. Jak nauczamy? 
    - artykuł * opisujący metodę na bazie pracy Naszej Szkoły
3. „Rozumna edukacja przez projekty” – przykładowy opis *
4. Dla kogo model i projekt A-ZET? Wstępne wymagania i ogra-
    niczenia
5. Systemowy model * oddziaływań terapeutycznych NSLT-EDUCARE
6. Aktywności terapeutyczne w praktyce: Adventure Racing Club

(poz. 2, 3 i 5 – pełne wersje – zamów bezpłatnie *)

B. Dla rodziców
1. Pomoc krok po kroku
2. Znaczenie diagnozy
3. Gdy świat staje na głowie 
(krótki artykuł dla rodziców adopcyjnych)
(poz. 3 – pełna wersja zamówienie bezpłatne *) 

C. Dla dzieci
Jedna lekcja w Naszej Szkole

D. Dla kandydatów na Edukatorów
Twoja ścieżka krok po kroku

 * polityka prywatności RODO
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http://www.polskadzieciom.home.pl/azet/jaknauczamy.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__c8vFD1UOVMzNFBMQk45MzI2RlFWTUhWNTBSRVJOSC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__c8vFD1UOVMzNFBMQk45MzI2RlFWTUhWNTBSRVJOSC4u
http://polskadzieciom.home.pl/azet/dlakogoprojekt.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__c8vFD1UOVMzNFBMQk45MzI2RlFWTUhWNTBSRVJOSC4u
http://www.adventureracing.pl/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__c8vFD1UOVMzNFBMQk45MzI2RlFWTUhWNTBSRVJOSC4u
http://scr.home.pl/autoinstalator/joomla/pomoc-edukacja/krok-po-kroku
http://scr.home.pl/autoinstalator/joomla/pomoc-edukacja/diagnoza
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__c8vFD1UOVMzNFBMQk45MzI2RlFWTUhWNTBSRVJOSC4u
http://polskadzieciom.home.pl/azet/jedna%20lekcja.pdf
http://polskadzieciom.home.pl/azet/dlaedukatorow.pdf
http://scr.home.pl/autoinstalator/joomla/publikacje/77-nslt/129
http://www.nslt.pl/
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