
„Am avut doar o curiozitate 
 ieşită din comun.” 

Cultivăm curiozitatea copiilor prin 
cel mai complex program de educație 
și dezvoltare a potențialului înnăscut!

Albert Einstein

FasTracKids - locul educaţiei Enrichment
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De ce FasTracKids este liderul educației mondiale 
pentru copii cu vârsta între 6 luni și 8 ani ?

Pentru că instinctual 
copiii ȋși doresc să 

vorbească,
iar la FasTracKids le 

dezvoltăm   
ABILITĂŢILE DE 

COMUNICARE verbală 
și nonverbală

Pentru că toți copiii 
au o imaginaţie 

bogată pe care noi o 
transformăm ȋn 

GÂNDIRE CREATIVĂ  
și Capacitate de 

Rezolvare a 
Problemelor 

Pentru că orice copil 
își dorește să aibă 
prieteni, iar noi le 
dezvoltăm copiilor 

spiritul de 
COLABORARE și 

abilităţile de LUCRU  
ÎN ECHIPĂ

Pentru că toți copiii 
vor să fie luaţi ȋn 

seamă, iar pentru a 
reuși, noi le creștem 
ȊNCREDEREA ȊN SINE 

și le antrenăm 
LEADERSHIP-UL

Pentru că toți sunt 
curioși, dornici să 

descopere lucruri noi, 
iar FasTracKids cultivă 
curiozitatea copiilor
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FasTracKids cultivă ABILITĂȚILE 
FUNDAMENTALE pentru întreaga viaţă: COMUNICARE

CREATIVITATE

GÂNDIRE CRITICĂ 

ÎNCREDERE ÎN 

FORŢELE PROPRII

SPIRIT DE 

COLABORARE

Capacităţile unui copil se stabilesc devreme:

�50% din abilitatea unui copil de a învăţa* 
se dezvoltă până la vârsta de cinci ani.

�80% din abilitatea unui copil de a învăţa* 
se dezvoltă până la vârsta de opt ani.

* Nu înţelepciunea şi cunoştinţele li s-au dezvoltat, ci conexiunile interneuronale pe care se va baza întreg procesul de învăţare de mai târziu.

50%

5 ani

80%

8 ani

Dezvoltarea abilităţii de a învăţa

De ce FasTracKids este liderul educației mondiale 
pentru copii cu vârsta între 6 luni și 8 ani ?
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Obiectivele FasTracKids

�Pregătește copiii pentru școală și viață

�Dezvoltă gândirea creativă și abilitatea de a 
rezolva probleme

�Cultivă comunicarea și vorbirea

�Încurajează transferul şi punerea în practică a 
cunoştinţelor

�Promovează dezvoltarea intelectuală, 
încrederea în sine, lucrul în echipă şi 
leadership-ul

Ponderea zonelor de dezvoltare 
pentru o sesiune de curs FasTracKids

2h
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% 

15
% 20

% 

15
% 

30
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Vorbire şi abilităţi 
de Comunicare 
Dezvoltarea vocabularului 
Construcţia discursului 
Comunicare asertivă

Dezvoltarea 
creativităţii
Gândire creativă  
Rezolvarea de probleme 
Luarea deciziilor  
Dezvoltare neuronală

Îmbogăţirea 
cunoştinţelor
Stimularea curiozităţii 
prezentarea într-o manieră 
inedită şi prietenoasă 
a conţinutului

prin 

Transferul 
în practică a 
cunoştinţelor
Găsirea de soluţii multiple 
la aceeaşi problemă 
Dezvoltarea capacităţii 
de cercetare şi investigare
Construirea materialelor 
didactice din elemente 
reciclabile

Lucru în echipă 
şi dezvoltare 
personală
Stima de sine 
Stabilirea de obiective
Construirea relaţiilor 
Lucru în echipă 
Asumarea rolului în cadrul 
grupului

Obiectivul final al tuturor programelor FasTracKids este de 
a transforma dorinţa de a descoperi, pe care toţi copiii o au 
înnăscută, în pasiune pentru învăţare care să-i însoțească 

întreaga viață

„Cea mai înaltă virtute a unui profesor este capacitatea de a trezi în 
sufletul copiilor bucuria descoperirii şi a gândirii creative" 

Albert Einstein
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Zigzag-ul educaţional®

CLICK AICI 
pentru a viziona!

me btp riees  - octom
brie 2015ASTRONAUT

Cultivă abilităţile de vorbire
Cresc gradul de participare la lecţie
Construiesc încrederea în sine
Monitorizează progresul
Dezvoltă abilitatea de „a gândi înainte de a vorbi”
Întăresc învăţarea prin acordarea şi primirea de feedback

Prezentările 
filmate 

FasTracKids:

Rezultatele studiului NIOST:  Copiii FasTracKids își dezvoltă vocabularul și abilitățile sociale 
cu 100-150% mai mult față de copiii care urmează doar școală și grădiniță.

Prezentări la 
Staţia Interactivă

Explicarea 
cunoştinţelor noi

 Prezentări 
filmate

Jocuri de rol

Planificări

Experimente

Activităţi de grupActivităţi de problematizare 

Activităţi creative

Întrebări şi răspunsuri

Clasificări

Tema de studiu

https://www.youtube.com/watch?v=KkYKPEbmP-U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KkYKPEbmP-U&feature=youtu.be
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după 
el 

Însă dacă judecăm un pește 
abilitatea sa de a se urca în copaci, 

va trăi toată viața cu impresia că nu este deștept.

To i suntem genii. ț

Albert Einstein

Călătoria educaţională a copilului 
dumneavoastră începe aici!

Evaluarea Potenţialului de 

Învăţare al copiilor, bazat pe 

cercetările Doctorului Howard 

Gardner despre teoria 

Inteligenţelor Multiple - un 

concept revoluționar unic în 

România, lansat în premieră în 

rețelele FasTracKids din 

întreaga lume.

Fiecare copil învăţă în stilul său unic. Evaluarea 
Potenţialului de Învăţare  FasTrack® este un 
instrument conceput pentru a oferi părinţilor 
şi profesorilor posibilitatea de a dezvolta stilul 
de învăţare preferat de copil.  
Aflând cum învaţă cel mai bine copilul ajută la 
crearea unor conexiuni neuronale mai bune şi 
este cea mai bună metodă de a vă pregăti 
copilul pentru viitor!

Contactați-ne pentru a programa evaluarea 
copilului d-voastră şi începeţi Experienţa 
FasTracKids chiar astăzi!

„Ceea ce merită învăţat poate fi prezentat în mai multe 
moduri. Aceste diferite moduri fac apel la multiple tipuri 
de inteligenţă.” Prof. Dr. Howard Gardner, dezvoltatorul 
Teoriei Inteligenţelor Multiple

Nu trebuie să ne întrebăm 
DACĂ un copil este inteligent, 
ci ÎN CE FEL este acesta inteligent
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Până la vârsta de 8 ani există o reală fereastră de oportunitate pentru dezvoltarea sa intelectuală şi emoţională. 
Nu rata perioada de maximă receptivitate a copilului tău!

FasTracKids International a dezvoltat cel mai complex set de programe educaţionale 
pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 6 luni şi 8 ani.

Ne propunem să maximizăm potenţialul nativ al fiecărui copil printr-o învăţare dinamică, bazată pe experimente şi 
experienţe multiple, în contextul unei implicări multisenzoriale.

De la sălile de curs echipate cu Staţia Interactivă de învăţare, la tematica vastă (Astronomie, Economie, Teatru şi Artă etc), 
până la metodica şi tehnicile de lucru cu copiii (zig-zag-ul educaţional sau videotaping-ul) şi, nu în ultimul rând, programul 

de formare şi acreditare a trainerilor noştri, TOTUL a fost gândit pentru a se obţine efectul FasTracKids:

Insuflăm copiilor dragostea de a învăţa!

-ul copilului tău poate creşte cu până la 25% 
dacă va beneficia de o stimulare intelectuală 
corectă în această etapă a vieţii sale.IQ

„
nu ştie să înveţe, să dezveţe şi să re-înveţe.”  - Alvin Toffler

A fi analfabet nu se rezumă doar la a nu şti să citeşti şi să scrii. Astăzi analfabet este şi cel ce 

Pentru a face faţă provocărilor viitorului, copilul tău are nevoie de această dragoste. 
De aceea credem că FasTracKids este un

 Program Educaţional Esenţial. 
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1,2 - 2 ani

Music
2 - 3 ani

Explorers
3 - 4 ani

Tots
4 - 6,5 ani

FUNdamental
6,5 - 8 ani

Science
6 luni - 1,5 ani

Signing

FasTracKids  - pentru dezvoltarea armonioasă a copilului tău!
Programe pentru copii de la 6 luni la 8 ani

http://www.ftk.ro/inscriere?bucuresti1 

Pentru a putea alege împreună programul cel mai potrivit, veți participa la o întâlnire introductivă 

dedicată părinţilor, iar apoi la o             pentru cel mic.  LECȚIE GRATUITĂ

http://www.ftk.ro/inscriere?bucuresti1
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„Există un întreg univers al comunicării care nu depinde de cuvinte.”  - Mary Martin

SIGNING PE SCURT:
Durata: minim 10 lecţii
Frecvenţa: o dată/săptămână (sesiuni de o oră)
Număr de copii în grupă: maxim 8 (cu un trainer)
Momentul înscrierii: oricând în timpul anului

Fastrack Signing a luat naştere în urma unor cercetări menite să găsească metode de îmbunătăţire în relaţionarea 
dintre părinţi şi copiii lor, într-o perioadă în care limbajul verbal nu este încă format. Programul devine o adevărată 
experienţă de învăţare socială pentru copil iar pentru părinte o oportunitate de a-şi cunoaşte mai bine propriul copil şi 
de a-l ghida spre o dezvoltare armonioasă.

Comunicarea, facilitată de folosirea semnelor de la o vârstă atât de fragedă, va determina o dezvoltare neuronală accelerată a 
bebeluşului, în baza căreia transferul către limbajul verbal se va face mult mai uşor. Experienţa folosirii semnelor le permite 
copiilor să dobândească abilităţi avansate de formare şi înţelegere conceptuală, care promovează educaţia. Copiii care folosesc 
semne, fac dovada unor abilităţi dezvoltate de vorbire şi scriere. 

Pe termen lung, programul are un impact extrem de important, concretizat într-un vocabular 
bogat, independenţă şi autonomie, stimă de sine. 

Momentul trecerii la etapa următoare, FasTracK Music, se stabileşte în funcţie de vârsta copilului, 
nevoia lui şi la recomandarea instructorului. 

Atelier de comunicare prin semne

6 luni – 1,5  ani
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„Muzica poate schimba lumea pentru că ea poate schimba pe fiecare om în parte.”  - Bono - U2

1,2 – 2 ani

Muzica şi joaca sunt două elemente indispensabile copilăriei. De aceea FasTracKids International şi-a completat 
portofoliul prin achiziţionarea programului ABC Music&Me, cel mai bun şi cunoscut program de educaţie a simţului 
muzical, în SUA. 

Muzica stimulează învăţarea limbajului şi dezvoltă abilităţile de ascultare necesare la grădiniţă şi la şcoală. Expunerea timpurie la 
muzică îmbunătăţeşte memoria şi atenţia, dezvoltă creierul şi are efecte pozitive în ceea ce priveşte abilităţile matematice. 
Adăugăm, în continuare, alte câteva caracteristici ale programului:
�Combinarea muzicii cu mişcarea creează modele noi de învăţare şi valorifică abilităţile motrice;
�Învăţarea în grup dezvoltă abilităţi sociale, precum cooperarea şi aşteptarea rândului, reduce inhibiţia, creşte stima de sine şi 

creează sentimentul de apartenenţă la un grup;
�Muzica facilitează transferul procesului de învăţare de la grupul formal spre întreaga familie;
�Muzica reprezintă un limbaj universal pentru exprimarea emoţională, cu care copilul începe, de timpuriu, să se familiarizeze .

De asemenea, copiii sunt încurajaţi să descopere diverse instrumente muzicale şi să se obişnuiască cu 
acustica lor, devenind astfel capabili să facă distincţie între diversele tipuri de sunete.

Şi nu în ultimul rând, părinţii vor putea accesa opţional, kit-ul ABC Music&Me care le permite să 
continue acasă activitatea desfăşurată de instructorii noştri în sala de curs.

MUSIC PE SCURT:
Durata: 12 luni
Frecvenţa: o dată/săptămână (sesiuni de o oră)
Număr de copii în grupă: maxim 8 (cu un trainer)
Momentul înscrierii: oricând în timpul anului
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„Nu am niciun talent special. Am doar o curiozitate fantastică.”   - Albert Einstein

2 – 3 ani

Dacă micuţii voştri scotocesc în toate sertarele şi desfac toate jucăriile, asta nu înseamnă că sunt stricători … ci doar curioşi. Ne 
naştem cu acest spirit al explorării, iar învăţarea ar trebui să fie doar un  instrument  pentru  a  face  noi  descoperiri.

FasTrack Explorers este programul special gândit pentru copiii între 2 şi 3 ani, care-şi propune să folosească la 
maxim curiozitatea înnăscută a copiilor, ajutându-i să descopere şi să exploreze lumea care-i  înconjoară.

La FasTrack Explorers punem accentul pe A EXPLORA şi A  ÎNŢELEGE.

Într-o sesiune de curs FasTrack Explorers veţi regăsi atât momente de transfer de cunoştinţe, cât şi momente de descoperire şi 
explorare individuală, veţi regăsi activităţi din sfera ştiinţelor precum şi activităţi creative, vor exista atât jocuri de mişcare, cât şi 
jocuri muzicale. Toate într-un context valorizant care să sporească încrederea copiilor în ei înşişi, astfel încât să-şi poată dobândi 
cât mai repede autonomia. Fiecare sesiune de curs urmăreşte un desfăşurător precis menit să asigure un bun echilibru între 
diferitele zone  de  dezvoltare  intelectuală  şi  emoţională  a  copiilor.

EXPLORERS PE SCURT:
Durata: 12 luni
Frecventa: o dată sau de două ori / săptămână
Număr de copii în grupă: maxim 8 (cu doi traineri)
Momentul înscrierii: oricând în timpul anului
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„Un meci se poate câştiga cu talent, un campionat se câştigă doar cu spirit de echipă.”  - Michael Jordan

3 - 4 ani

Dacă ai remarcat faptul că micuţul tău nu e dispus să împartă cu ceilalţi copii jucăriile sale, nu trebuie să te îngrijorezi. Este 
aproape o constantă a vârstei. 

La vârsta la care se manifestă cel mai mult individualismul copiilor (3-4 ani), FasTrack Tots este programul care 
reuşeste să cultive spiritul colaborării în comportamentul lor.
Vom lucra timp de aproximativ un an în două direcţii aparent antagonice: stimularea încrederii şi autonomiei, pe de o parte şi 
exersarea abilităţilor de lucru în echipă, pe de altă parte. În esenţă, cele două direcţii nu fac altceva decât să balanseze corect 
personalitatea copilului. Vrem să-i ajutăm să rupă legătura ombilicală cu familia şi să devină dornici de a se integra în grupuri 
sociale extinse.

Un alt scop important al programului FasTrack Tots este acela de a-i obişnui pe copii cu folosirea sistematică a instrumentarului 
de lucru din sala de curs (de la creioane şi foarfece la Staţia Interactivă de Învăţare - un ecran tactil uriaş care-i va ajuta pe cei mici 
să pătrundă într-o manieră multisenzorială în lumea cunoaşterii).

Programul FasTrack Tots îl va ajuta pe copilul tău să se adapteze cât 
mai bine în grădiniţă și-i va netezi parcursul către următorul nostru 
program: FasTracKids FUNdamental.

TOTS PE SCURT:
Durata: 12 luni
Frecvenţa: o dată/săptămână (sesiuni de o oră)
Număr de copii în grupă: maxim 8 (cu doi traineri)
Momentul înscrierii: oricând în timpul anului
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„
gândirii creative.”  - Albert Einstein

Cea mai înaltă virtute a unui profesor este capacitatea de a trezi în sufletul copiilor bucuria descoperirii şi a 

4 - 6,5 ani
FUNdamental PE SCURT:
Durata: 24 luni
Frecvenţa: o dată/săptămână (sesiuni de două ore)
Număr de copii în grupă:  maxim 16 (cu doi traineri)
Momentul înscrierii:  oricând în timpul anului

Te-ai întrebat cum va arăta lumea atunci când copilul tău va fi adult? Cum va arăta viaţa lui personală şi profesională? Cu ce 
probleme se va confrunta şi cu ce instrumente va rezolva toate aceste probleme? … Sunt tot atâtea întrebări la care e dificil să 
răspundem … Şi totuşi astăzi trebuie să-i pregătim pe cei mici pentru viitor. 

Credem că cel mai important lucru pe care-l putem face astăzi pentru ei, este să-i încurajăm să îndrăgească tot ceea ce 
înseamnă “a învăţa”, iar apoi să-i ajutăm să ştie CE şi CUM să înveţe.

Scopul nostru principal este de a-i implica activ în variate tipuri de activităţi: experimente, jocuri de rol, activităţi de lucru în echipă, 
videotaping, menite să le dezvolte, prin repetiţie, o serie de abilităţi şi comportamente estenţiale în viaţă.

La FasTracKids am ascuns sub formă de joacă cel mai complex set de exerciţii adresat copiilor între 4 și 6,5 ani. 
Peste 2,5 mil $ și peste 4 ani de studii au fost investiţi pentru a realiza mixul de activităţi menite să exerseze și să 
dezvolte cele 5 elemente de bază pentru succesul de mâine al copilului tău (cei 5 C fundamentali):
�Comunicare și vorbire
�Colaborare și spirit de echipă
�Curaj și încredere
�Creativitate și rezolvare de probleme
�Capacitate de raţionament
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„
Nu este suficient să îţi doreşti, este necesar să şi faci. ”  - Leonardo da Vinci

Am fost mereu urmărit de verbul <a face>. Cunoaşterea nu este totul, ea trebuie însoţită de punere în practică. 

6,5 – 8  ani
SCIENCE PE SCURT:
Durata: 12 luni
Frecvenţa: o dată/săptămână (sesiuni de 2 ore)
Număr de copii în grupă: maxim 16 (cu doi traineri)
Momentul înscrierii: oricând în timpul anului

Copiii se nasc oameni de ştiinţă, au minţi curioase şi investighează în mod natural fiecare aspect al vieţii lor. 

FasTracKids foloseşte această curiozitate înnăscută şi deosebit de pătrunzătoare a copiilor, inspirându-le mintea pentru 
explorarea lumii înconjurătoare. 

Printr-o abordare interactivă, experimente şi cercetare, FasTracKids stimulează mintea copiilor să descopere minunile ştiinţei. 
Scopul nostru este cel de a transforma procesul de învăţare într-unul incitant şi „camuflat inteligent în distracţie”. Copiii lucrează 
în echipe şi sunt încurajaţi să împărtăşească celorlalţi propriile descoperiri, prin intermediul prezentărilor filmate. Îşi vor dezvolta 
abilităţi extraordinare şi vor duce acasă entuziasmul, astfel încât procesul învăţării va continua şi în afara sălii de curs. 

Fastrack Science aprofundează o parte dintre subiectele studiate în programul FUNdamental, iar copiii au ocazia   
să aplice toate cunoştinţele acumulate, în activităţi practice.

Programul nostru FasTracK Science este dedicat copiilor cu vârsta 6,5 – 8 ani şi cuprinde 5 module: 
Tehnologie,  Universului, Ştiinţele Pământului, Ştiinţele Materiei, Biologie, Minunile Apei. 

Fiecare modul durează 2 luni şi se desfăşoară pe parcursul a 8 sesiuni de curs. 

Ştiinţele
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Oferte speciale şi beneficii:

Workshop gratuit pentru părinţi
Organizăm o lecţie demonstrativă, prezentăm întregul program, răspundem la întrebări

 
Lecţie gratuită 

Prima lecţie la care participă cel mic
 

Reduceri de preț:
10% pentru clienţii activi EnglishKidsAcademy

10% pentru clienții activi International House Bucharest
15% începând cu al doilea copil din familie
15% Happy Hours (între orele 14:00 - 16:00).

PACHETE DE DISCOUNT 
Reduceri în funcţie de numărul de lecţii achitate în avans. Solicită mai multe informații de la cel mai apropiat centru

 
Voucher FasTracKids Răsplătește Prietenia

75 lei reducere atât pentru pentru cel ce recomandă programele FastracKids cât și pentru cel recomandat
 

Party FasTracKids: o altfel de petrecere aniversară
 

„Absenţa” de la un curs
Dacă nu vei putea ajunge la o sesiune FasTracK, va trebui doar să ne dai reply cu textul NU la sms-ul pe care-l vei primi de la noi înainte de
fiecare curs și astfel vei putea recupera absența peste două săpătămâni, în grupele de recuperări: fie vineri seara, fie sâmbătă dimineața.

 
Intreruperea temporară

Dacă va trebui să întrerupi programul temporar, va trebui doar să ne informezi printr-un e-mail. În felul acesta nu vei pierde garanția.
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12 MODULE de cunoaştere FasTracKids

LECŢIE FILMATĂ

LECŢIE FILMATĂ LECŢIE FILMATĂ LECŢIE FILMATĂ LECŢIE FILMATĂ

sept – oct 2015

nov– dec 2016

nov – dec 2015

ian–feb 2017

ian – feb 2016

martie-apr 2017

martie – apr 2016

mai – iunie 2017

mai – iunie 2016

sept - oct 2017

sept - oct 2016

nov – dec 2017

https://www.youtube.com/watch?v=Fwb0RSnrHd4https://www.youtube.com/watch?v=SPZ7Hy0eDbM https://www.youtube.com/watch?v=Y3xijwLdp9shttps://www.youtube.com/watch?v=UVZZQbORBMk

https://www.youtube.com/watch?v=KkYKPEbmP-U&feature=youtu.be
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Pentru a putea alege împreună programul cel mai potrivit, veți participa 

dedicată părinţilor, iar apoi la o  LECȚIE GRATUITĂ pentru cel mic. 

la o întâlnire introductivă 

FasTracKids Bucuresti Centrul 1
Zona: UNIRII – TINERETULUI

Str. Lanariei 93-95, Cladirea T-Center,
Etaj 1, Sector 4, Bucuresti

0722 500 443 
0728 808 612

bucuresti1@ftk.ro

FasTracKids Bucuresti Centrul 2
Zona: P. ALBA IULIA – MIHAI BRAVU

Str. Ghe. Dem Teodorescu nr.16 bis,
Sector 3, Bucuresti

0740 550 550
0740 302 770

bucuresti2@ftk.ro

FasTracKids Bucuresti Centrul 4
Zona: MILITARI – CORA – SIR

B-dul Uverturii 49
(deasupra sediului ING)
0723 200 126
0730 711 852
bucuresti4@ftk.ro

FasTracKids Bucuresti Centrul 5
Zona: TITAN-MORARILOR

Str. Lucretiu Patrascanu 14, Bl. MY3,
Etaj 1, Sector 3, Bucuresti
(la metrou C-tin Georgian)
0740 244 229
bucuresti5@ftk.ro

Pentru detalii şi localizare harta accesaţi 

20 miniacademii 
FasTracKids în România  

şi peste 300 în întreaga lumeSolicită lecția demo GRATUITĂ Solicită lecția demo GRATUITĂ

https://www.facebook.com/ftk.bucharest https://www.youtube.com/channel/UCDahlia7BWmsAE82Fe1XWnQ
 FasTracKids RomaniaFasTracKids (FTK) Bucuresti

http://www.ftk.ro/contact
http://www.ftk.ro/inscriere?bucuresti1
http://www.ftk.ro/inscriere?bucuresti4


www.ftk.ro

Liderul mondial 
al programelor de educaţie complementară 

adresate copiilor între 

6 luni şi 8 ani
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