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Šodien

� FasTracKids v ērt ības
� Pasaules pieredze un lok ālā prakse
� Latvija pasaul ē
� Iespējas visiem



FasTracKids ir:

� Plaša, modul āra mācību un 
att īst ības sist ēma bērniem no 6 
mēnešiem līdz 8 gadiem ;

� Balst ās uz zin ātniskiem
pētījumiem un 19 gadu praksi
56 valst īs un 24 valod ās;

� nodrošina labus un pamatoti
pārbaud āmus b ērnu
daudzpus īgas att īst ības
rezult ātus.



Iespēju logs

“Pētījumi past āvīgi apliecina, 
ka bērnam uzsākot
tradicion ālo izgl ītību kritiskie
smadzeņu att īst ības gadi ir
pagājuši!”



FasTracKids
Programmas

6m l īdz 2 gadi
2 līdz 4 gadi

3 līdz 5 gadi
3 līdz 8 gadi



Bērnu iesp ējas nākotn ē  

“2030.gadā 50% no šobrīd esošām

profesijām nepast āvēs”

Att īst īt 5 galven ās
kompetences:
1. Kritisk ā domāšana;
2. Radošums;
3. Komunik ācija;
4. Sadarb ība;
5. Pašapziņa.



Par FasTracKids pasaul ē
❖ Jau 19 gadus un 500+ m ācību viet ās;

❖ Starptautiska atzin ība bērnu pirmsskolas
izgl ītībā;

❖ Pirm ā valsts, kas p ārņem programmu ārpus 
ASV – Austr ālija ( OECD atzīst par vien no 
labākajām izgl ītības sist ēmām pasaul ē);  

❖ Programmas integr ētas pirmsskolas 
izgl ītības standart ā – Singap ūrā (Singap ūra ir 
priekšgal ā pēdējā OECD PISA glob ālā 
izgl ītības p ētījum ā);

❖ Saturs un tehnolo ģiskie risin ājumi tiek 
past āvīgi att īst īts balstoties uz praksi;

❖ Tiek veikti neatkar īgi zin ātniskie p ētījumi par 
programmu ietekmi uz b ērnu att īst ību;

❖ Viena no top 10 strauj āk augoš ām izgl ītības 
programm ām pasaul ē.



Att īst ības mērķi

★ Sagatavot b ērnus skolas
un reālajai dz īvei

★ Att īst īt bērnos radošo
domāšanu un probl ēmu
risin āšanas prasmes

★ Būvēt komunik ācijas un 
runas prasmes

★ Mācīt pielietot un p ārnest
zināšanas

★ Veicin āt l īderismu un 
person īgo izaugsmi

★ Iedrošin āt m īlēt mācīšanos
visa m ūža garum ā



Att īstām maņas spēlējoties un 
sadarbojoties



Biloģija

Astronomija

Dabas zinības

Runa, drāma un māksla

Matemātika

Tehnoloģijas Literatūra

Dzīve un mērķi

Zināšanas par Zemi

Ekonomika

Radošums

Komunikācija

2 gados tiek 
veltītas

8 nedēļas 
katrai tēmai

FasTrac k Fundamentals un
Tots program mu tēmas



Vienota “ekosist ēma” 

Pedagogiem :

� Detaliz ēti m ācību stundu apraksti;

� Mācību pal īgmateri āli internet ā un 
izdales materi āli;

� Mācību stacija ļauj maksim āli velt īt
uzman ību bērniem ;

� Starptautiskas un nacion āli 
semi/vebin āri.



FasTracKids Latvij ā

★ Dibin āti 2014.gad ā, lai
sagatavotu un iesak ņotu
FasTracKids International 
piedāvājumu.

★ Uzņēmuma īpašnieki, vec āki -
Elīna Egle un Eduards Filippovs 
ir ar ilggad ēju vad ības, izgl ītības
rīcībpolitikas veidošanas
pieredzi.

★ Nodrošina programmu
adaptāciju latviešu valod ā, 
licenc ēšanu, pedagogu
apmācību un sertific ēšanu, 
atbalsta funkcijas.



Sadarb ības mode ļi

MJC Praktiskās estētikas skola, Rīgā no 2017.gada septembra

Pilns pašvald ību finans ējums 
PII

Jelgav ā, Gulben ē

Daļējs pašvald ību un vec āku 
finans ējums BJC

Liepājā, Jēkabpil ī, Rīgā

Pilns vec āku finans ējums R īgā, Jelgav ā



2015.gada ruden ī Valsts prezidenta kundze viesojas FasTracKids klas ē, 
Zemgales re ģiona kompeten ču un att īst ības centr ā, Jelgav ā



Par mums zin ģimenes

Vecākiem:

� Vecāku nodarb ības;

� Tiešais e-pasts;

� ParentsSite internet ā;

� Īpašie pas ākumi (T ēvu diena, 
Ziemassv ētki, Valent īndiena, 
Mātes diena, Ģimenes diena);

� Komunik ācija viet ējos medijos, 
mājas lap ās un soci ālajos t īklos.

Tēvu diena

Sezonas noslēgums

Valentīndiena



Par mums zin Latvija

Reģion ā:

� Meistarklases;

� Pils ētu sv ētki;

Latvij ā:

� Izgl ītības pas ākumi;

� Konferences un 
demonstr ācijas;

Izstāde ‘’Skola’’

Meistarklase Gaismas pilīLekcijas RPIVA

Pašvaldību atbalsts

Starptautiska izglītības 
konference ‘’Nākotnes prasmju 

pamatus liekam šodien’’ 

Izstāde Jelgavā



Par mums zin pasaule

Starptautiski:

� FasTracKids balsis apr īlī;

� Voices of FasTracKids 
English;

� Citi FasTarcKids Int. atbalst ītie 
pasākumi:

� Lasi rekorda v ārdā oktobr ī;

� ANO Ūdens diena mart ā;

� FasTracKids Careers

Vizuālie un atbalsta 

materi āli SupportSite!



‘’IR Nauda’’  09/2014

Sadarbojamies, lai par m ūsu 
ieguld ījumu b ērnu att īst ībā 
uzzin ātu Latvij ā un pasaul ē

‘’Dienas Bizness‘’ un db.lv 25/05/2016

Jelgavas V ēstis un jelgavniekiem.lv 04/2016



Paldies par Jūsu uzman ību!
Priec āsimies iepaz īt Jūs labāk

un sniegt nepieciešamo atbalstu!

Lai nodrošin ātu programmu pieejam ību, 
lūdzam aizpild īt aptauju ŠEIT

FasTracKids Latvia

FasTracKids_LV

Sekojiet un dalieties ar zi ņām:


