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Acest studiu a fost realizat de Național Institute on Out-ofSchool Time (NIOST)

O cercetare de evaluare independentă, bazată pe rezultatele copiilor de la
FasTracKids şi pe cele ale unor copii între trei şi şase ani din diverse
centre educaţionale din Statele Unite

Rezultate
Testarea independentă demonstrează că un număr semnificativ de copii de la trei la şase ani, din
cei înscrişi în programele FasTracKids, şi-au îmbunătăţit abilităţile lingvistice şi sociale de o sută,
până la 150 de ori mai repede decât colegii lor de aceeaşi vârstă neînscrişi în program. Toţi copiii
cuprinşi în studiu şi-au îmbunătăţit aceste abilităţi – cei care aveau vârsta de grădiniţă au
avansat până la nivelul de performanţă imediat superior, iar unii dintre aceştia, până la două
nivele. Toţi aceşti copiii au participat la programele FasTracKids două ore pe săptămână, timp de
şase luni. Cercetarea arată că rezultatele copiilor la aceste teste, înainte de a merge la şcoală, au
o legătură directă cu viitoarea lor performanţă şcolară.

Alte rezultate semnificative ale studiului
1. Curriculum-ul specific programului FasTracKids îi ajută pe elevi, indiferent de nivelul de
dezvoltare al abilităţilor lor, să facă progrese
a. Rezultatele studiului confirmă faptul că acei copiii înscrişi în programele FasTracKids care
aveau un nivel de dezvoltare al abilităţilor sub medie, şi-au îmbunătăţit în mod semnificativ
abilităţile lingvistice receptive şi expresive.
b. Copiii cu un nivel de dezvoltare al abilităţilor peste medie şi-au îmbunătăţit şi ei, la rândul
lor, aceste abilităţi, de-a lungul perioadei de testare.
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2.

Copiii şi-au îmbunătăţit vocabularul expresiv (abilităţile de exprimare) cu 10% într-o
perioadă de şase luni. Întrucât rezultatele copiilor sunt comparate cu cele ale altor copii de
aceeaşi vârstă, copiii nu-şi schimbă de obicei ritmul de evoluţie de la pre-testare la posttestare fără o intervenţie exterioară semnificativă. Copiii care au urmat programele
FasTracKids şi-au îmbunătăţit vocabularul expresiv într-un ritm mult mai rapid decât alţi
copii de aceeaşi vârstă.

Expressive Vocabulary Pre/Post Tests
Mean Percentile Rank
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3. Copiii şi-au îmbunătăţit vocabularul receptiv (sau abilitatea de înţelegere) cu 10 % într-o
perioadă de şase luni. Întrucât rezultatele copiilor sunt comparate cu cele ale altor copii de
aceeaşi vârstă, copiii nu-şi schimbă de obicei ritmul de evoluţie de la pre-testare la posttestate fără o intervenţie exterioară semnificativă. Copiii care au urmat programele
FasTracKids şi-au îmbunătăţit vocabularul receptiv într-un ritm mult mai rapid decât alţi
copii de aceeaşi vârstă.

Receptive Vocabulary Pre/Post Test
Mean Percentile Rank
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4.

Curriculum-ul FasTracKids s-a dovedit a fi eficient şi pentru copiii care provin din familii în
care limba engleză este a doua limbă (ESL). Copiii ESL şi-au îmbunătăţit în mod semnificativ
toate cele trei categorii de abilităţi luate în studiu: vocabularul receptiv, vocabularul expresiv
şi abilităţile sociale.

5.

Copiii FasTracKids şi-au îmbunătăţit abilităţile sociale, performanţă evaluată prin nivelul lor
de cooperare, asertivitate, responsibilitate, empatie şi auto-control.

Social Skills Pre/Post Test
Mean Percentile Bank
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6. Un sondaj desfăşurat în paralel cu testarea abilităţilor sociale arată că 76% dintre părinţi se
declară foarte mulţumiţi de experienţa copilului lor la FasTracKids. Majoritatea părinţilor au
constatat progrese ale copiilor lor în primul rând în ceea ce priveşte abilităţile de
comunicare (83%), abilităţile de lider şi iniţiativă (81%), limbajul (69%) şi abilităţile sociale
(62%).
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7. Indiferent de mediul de provenienţă – dens urban, urban rezidenţial, centru suburban şi
suburban rezidenţial – şi de caracteristicile familiale, copiii de la FasTracKids şi-au
îmbunătăţit în mod semnificativ toate cele trei abilităţi: vocabularul receptiv şi expresiv,
abilităţile sociale evaluate de instructor şi abilităţile sociale evaluate de părinte.

De ce este important vocabularul?
Ani de zile de cercetări au arătat că îmbunătăţirile de la nivelul limbajului oral al preşcolarilor
au mare legătură cu abilitatea lor de a citi, dar şi cu realizările lor şcolare şi
sociale/relaţionale pe termen scurt şi lung. Dezvoltarea vocabularului este un indicator
important al dezvoltării lingvistice şi cognitive a unui copil, precum şi a disponibilităţii pentru
învăţarea formală. Vocabularul este o punte între procesul de învăţare a cuvintelor la nivel
fonetic şi procesele cognitive de înţelegere. Legătura vocabularului cu abilitatea cognitivă
este susţinută de faptul că e mult mai probabil ca acei copii cu un vocabular mai dezvoltat să
citească mai mult şi să înveţe mai repede prin intermediul instrucţiunilor verbale, într-o
varietate de domenii, sau să aibă o bază mai largă de concepte verbale, la care să apeleze în
înţelegerea şi rezolvarea de probleme.
Primii ani sunt foarte importanţi pentru copiii de vârsta preşcolară, aceasta fiind vârsta la
care pot face conexiuni conceptuale fundamentale. Cercetările arată că există o relaţie
reciprocă între dezvoltarea limbajului şi abilitatea timpurie de a citi. Copiii dobândesc
abilităţi de citire precoce încă din primii ani de viaţă, iar progresul lor în clasa I depinde în
mare măsură de cât de mult au învăţat înainte de a intra la şcoală.
De asemenea, studiile au arătat că există o corelaţie puternică între rezultatele copiilor la
EVT şi PPVT la vârsta preşcolară şi performanţa lor academică în clasa a IV-a şi a VII-a, cinci,
respectiv 8 ani mai târziu.
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De ce sunt importante abilităţile sociale?
În mod tradiţional, pentru stabilirea nivelului de inteligenţă, cercetările s-au axat pe
rezultatele testelor cognitive – teste IQ, teste standard, note. Cercetările actuale arată, însă,
cât de necesare sunt abilităţile non-cognitive pentru a avea succes în viaţă şi la şcoală.
Motivaţia, sociabilitatea, abilitatea de a lucra împreună cu ceilalţi, abilitatea de concentrare
asupra sarcinilor, autocontrolul şi stima de sine – toate acestea contează şi ar putea fi mai
importante decât abilităţile cognitive în prezicerea succesului.

Despre cercetare
Timp de ani de zile, directorii, părinţii şi instructorii FasTracKids au putut constata în mod
direct ce impact au programele FasTracKids asupra copiilor. Copiii au devenit mai
competenţi în comunicare, şi-au dezvoltat vocabularul şi încrederea în sine. Au învăţat să
rezolve probleme în mod creativ şi să facă faţă noilor provocări. Copiii noştri au manifestat
în clasă, acasă şi pe terenul de joacă comportamente pozitive de lideri. Pentru a veni în
sprijinul acestor observaţii cu dovezi ştiinţifice am desfăşurat o cercetare cantitativă.
Principalul obiectiv al acestui proiect de cercetare a fost să obţinem un studiu bazat pe
rezultate care să evalueze îmbunătăţirea vocabularului şi a abilităţilor sociale ale copiilor ca
urmare a participării lor la programele FasTracKids De ce au fost alese tocmai aceste
abilităţi? Cercetările arată că abilităţile de bază precum munca în echipă, rezolvarea de
probleme şi comunicarea reprezintă prerechizitele unei învăţări de succes la copiii mici.
Probitatea acestei cercetări a fost extrem de importantă pentru FasTracKids. Aşadar, am
apelat la National Institute on Out-of-School Time (NIOST) de la Centrul Wellesley pentru
Femei de la Universitatea Wellesley din Massachusetts pentru a desfăşura acest studiu.
NIOST este cel mai important centru internaţional pentru cercetarea, evaluarea şi trainingul
focalizat pe timpul petrecut în afara şcolii.
Instrumentele utilizate în studiu au fost teste standard de evaluare folosite cu mii de copii.
Rezultatele obţinute de copiii FasTracKids au fost comparate cu cele ale copiilor de aceeaşi
vârstă evaluaţi anterior. Fiecare copil inclus în studiu a completat Testul vocabularului în
imagini Peabody (Peabody Picture Vocabulary Test – PPVT) şi Testul Vocabularului Expresiv
(Expressive Vocabulary Test – EVT). PPVT este cel mai important test care măsoară
vocabularul receptiv, şi reprezintă, de asemenea, un test de screening al abilităţii verbale.
EVT măsoară vocabularul expresiv şi uşurinţa în exprimare. Părinţii şi instructorii au
completat Scala de Evaluare a Abilităţilor Sociale (Social Skills Rating Scale – SSRS), care
oferă o imagine completă a comportamentelor sociale ce pot influenţa relaţiile copiilor,
acceptarea lor de către grupul de prieteni şi performanţa şcolară.
Copiii au participat la o etapă de pre-testare în toamna anului 2007 şi la o etapă de posttestare în primăvara anului 2008, la o distanţă de timp de aproximativ şase luni. Fiecare
dintre teste este construit în aşa fel încât să evalueze schimbările survenite la copii, luând în
calcul procesul natural de creştere şi dezvoltare care se petrece cu un copil într-o perioadă
de şase luni.
Şapte centre FasTracKids au luat parte la studiu în Statele Unite. Aceste centre au fost foarte
diversificate din punctul de vedere al variabilelor demografice şi socio-economice. De
exemplu, venitul familiilor variază între 20.000 de dolari şi peste 200.000 de dolari. Dintre
părinţi, 55% au declarat că au studii universitare, iar 31% dintre ei, studii post-universitare.
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