
28 IUNIE – 4 SEPTEMBRIE
2-4 
ani Programul propus pe parcursul verii este un 

bun prilej de acomodare a copiilor în 
perspectiva înscrierii la grădiniţă … iar, din 

august, o parte dintre cursanţi pot 
rămâne alături de noi în formula 
zilnică, în cadrul programului 
FasTracKids Multiday (probabil cel 
mai potrivit start în educaţie, care 
înlocuieşte cu maxim succes 
grădiniţa clasică)

Pretextul fiecărei întâlniri din 
această vară va fi o călătorie 

imaginară într-o altă parte a globului. 
Într-un asemenea cadru se crează 

premisele pentru a insera activităţi 
muzicale, proiectele arts&crafts, 

momentele de salut, jocuri de 
motricitate fină şi grosieră.

2 întâlniri/săptămână, seara

8 sesiuni x 1 oră    = 450 lei
8 sesiuni x 1,5 ore = 525 lei

Preţ *: 

*  spre deosebire de modul de organizare din timpul anului, pe parcursul verii sesiunile absentate şi 
anunţate ca atare din timp, se vor reporta pentru a fi consumate începând cu data de 10 Septembrie.



28 IUNIE – 4 SEPTEMBRIE
4-7
ani

o dată pe săptămână, seara

4 sesiuni x 1,5 ore = 360 lei
4 sesiuni x 2 ore    = 450 lei

Preţ *: 

*  spre deosebire de modul de organizare din timpul anului, pe parcursul verii sesiunile absentate şi 
anunţate ca atare din timp, se vor reporta pentru a fi consumate începând cu data de 10 Septembrie.

Cursuri STANDARD

programele TOTS, FUNDAMENTAL 
sau FasTrackENGLISH



4-7
ani

28 IUNIE – 4 SEPTEMBRIE

de luni până vineri

Program normal      = 480 lei/săptămână
Program prelungit  = 650 lei/săptămână

Preţ: 

Masa de prânz şi gustarea de după-amiază: 80 lei/săptămână 
-  faţă de costul cursurilorîn plus  

Cursuri INTENSIVE format normal      (08:30 - 12:30)  sau 
format prelungit  (08:30 - 18:00)

Discounturi:
10% pentru fraţi

10% pentru două sau trei teme 
rezervate pentru vară 

20% pentru 4 sau mai mult de 
4 teme rezervate pentru vară

Tematica prezentată acoperă intervalul de dimineaţă şi este presărată cu momente de joacă în aer liber.
În cazul programului prelungit, după masa de prânz, copii vor avea două ore de relaxare sau somn  în 3 zile 
din săptămână vor avea ateliere (limbă engleză, arts&crafts, joacă matematică) iar în 2 zile vor avea program de joacă liberă (indoor 
sau outdoor)

. După perioada de somn

Călătorie în LUMEA SPORTULUI 

Călătorie în lumea DINOZAURILOR

Călătorie în lumea ARTELOR

Călătorie în CORPUL UMAN

Călătorie în UNIVERS

Călătorie în JURUL PĂMÂNTULUI (1)

Călătorie în JURUL PĂMÂNTULUI (P2) 

Călătorie în LUMEA ROBOŢILOR

Wonder Land Jurney (în limba Engleză)

Fairy Tales Journey (în limba Engleză)

28 iunie – 2 iulie

5 iulie – 9 iulie

12 iulie – 16 iulie

19 iulie – 23 iulie

26 iulie – 30 iulie

2 aug – 6 aug

9 aug – 13 aug

16 aug – 20 aug

23 aug – 27 aug

30 aug – 3 sep

https://youtu.be/-yx6x6yFjhw?t=20
https://youtu.be/tieaJfRFBts?t=19
https://youtu.be/b11hRA_CrIQ?t=16
https://youtu.be/dNxjxebSNSE?t=17
https://youtu.be/Yg6TGiLbn1w?t=16
https://youtu.be/RdapEYsKiTQ?t=19
https://youtu.be/SNcuS_8fqXU?t=20
https://youtu.be/zbId0-CeDxk


7-11
ani 28 IUNIE – 4 SEPTEMBRIE

Program normal     (12:30-18:00)  = 480 lei/săptămână
Program prelungit  (08:30-18:00) = 650 lei/săptămână

Preţ: 

Masa de prânz şi gustarea de după-amiază: 85 lei/săptămână -  faţă de costul cursurilorîn plus  

În perioada verii activitatea centrului 
nostru afterschool va continua într-o 

formulă cu program extins în care vom 
îmbina activităţile recreative cu 

programe educaţionale de excepţie.

Dimineaţa (pe răcoare), multă joacă 
(joacă liberă şi jocuri de echipă în parcul 

Titanii, board-games la sediu)

Prânz: masa + program de realizare a 
temelor de vacanţă 

După-amiază – ATELIERE TIP PROIECT 
(de luni până vineri x 2 ore/zi) + din nou 

joacă pe cât posibil în aer liber

+ gustare 

Tema atelierelor săptămânale

Cum ne pregătim de vacanţă?

Călătorie în lumea dinozaurilor

Călătorie în lumea artelor

Călătorie în corpul uman

Călătorie în univers

Talk & Travel 1 

Talk & Travel 2

MBA Junior – Călătorie în Imaginarium 1

MBA Junior – Călătorie în Imaginarium 2

28 iunie – 2 iulie

5 iulie – 9 iulie

12 iulie – 16 iulie

19 iulie – 23 iulie

26 iulie – 30 iulie

2 aug – 6 aug

9 aug – 13 aug

16 aug – 20 aug

23 aug – 27 aug

30 aug – 3 sep

curs de limbă engleză conversaţională

curs de limbă engleză conversaţională

Discounturi:
10% pentru fraţi

10% pentru două sau trei teme rezervate pentru vară 

20% pentru 4 sau mai mult de 4 teme rezervate pentru vară

35% pentru copiii înscrişi în programul de after-school pentru anul 2021-2022 

Sună la  0755.666.644  pentru a afla cum poţi rezerva un loc pentru la toamnă
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