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Dětská	  Mensa	  
Mensa gymnázium 

Setkání členů a příznivců DM 

Logická olympiáda  

Mensa pro školy, konference 

Letní a příměstské campy 

NTC pro školky  

Kluby nadaných dětí 



Mensa	  gymnázium	  
•  1992-‐2010	  Osmileté	  gym.	  Buďánka	  
•  18	  studentů	  ve	  třídě	  
•  Široká	  nabídka	  volitelných	  předmětů	  a	  
volnočasových	  akOvit	  

•  Individuální	  přístup	  
•  Projektová	  výuka	  
•  Praha-‐Řepy	  
	  



Dětská	  Mensa	  

•  PlaSorma	  pro	  členství	  děT	  (5-‐14)	  
	  
•  Podpora	  vyhledávání	  a	  rozvoje	  
nadaných	  děT	  

	  
•  Podpora	  škol	  zaměřených	  na	  
nadané	  děO	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Logická	  olympiáda	  2013	  
•  6.	  ročník,	  logické	  úlohy	  
•  Přilákání	  děT/studentů	  k	  logice	  
•  Vyhledávání	  (skrytých)	  talentů	  –	  přirozený	  screening	  
•  www.logickaolympiada.cz	  
•  41	  000	  účastníků	  



Letní	  a	  příměstské	  campy	  	  

•  Setkání	  až	  70	  +	  50	  podobně	  laděných	  
děT	  z	  celé	  republiky,	  navázání	  přátelství	  
a	  sociálních	  vazeb	  

•  Důraz	  na	  prožitek,	  tolerantní	  prostředí	  
•  Volitelný	  program	  
•  Divadlo,	  debaty,	  šifrování,	  technické	  
stavebnice,	  pokusy,	  projekty,	  časopis,	  
výtvarné	  dílny,	  deskové,	  karetní,	  fantasy	  
hry,	  sport	  i	  hry	  v	  přírodě	  



Tábor	  Logické	  olympiády	  

•  28	  účastníků	  	  
•  10	  –	  12	  let	  
•  Více	  zaměřeno	  na	  
šifrování,	  přednášky	  
o	  matemaOce	  a	  
fyzice	  

•  Ale	  také	  les,	  kytara	  a	  
spousta	  zábavy	  



Setkání	  členů	  a	  příznivců	  DM	  
•  Rodiny	  s	  dětmi	  různého	  
věku	  

•  Přednášky	  	  
•  Exkurze	  
•  Šifrovací	  výprava	  za	  
poznáním	  

•  Sdílení	  zkušenosT	  
•  Turnaje	  v	  deskových	  a	  
karetních	  hrách	  



Školy	  spolupracující	  s	  Mensou	  

•  IdenOfikují	  nadání	  a	  talent	  
•  AkOvně	  pracují	  s	  nadanými	  dětmi	  
•  V	  rámci	  výuky/mimoškolně	  rozvíjejí	  
logické	  myšlení	  	  

•  Podílejí	  se	  na	  mensovních	  akOvitách	  (dny	  
plné	  her,	  LO	  a	  další)	  

•  Zkvalitňování	  pedagogické	  práce	  



Kluby	  nadaných	  děN	  	  
•  odpolední	  kroužek	  pro	  žáky	  ZŠ,	  SŠ	  
•  rozvoj	  nadaných	  děT,	  rozšiřování	  obzorů	  
•  exkurze	  do	  insOtucí,	  firem,	  muzeí	  
•  oborová	  odpoledne,	  přednášky	  
•  výlety,	  poznávání,	  zážitkové	  vzdělávání	  
•  logické	  úlohy,	  detekOvní	  příběhy,	  deskové	  hry	  
•  co	  nejpestřejší	  program	  



Mensa	  NTC	  Learning	  System	  

•  Autor	  projektu	  Dr.	  Ranko	  Rajović	  –	  Mensa	  
Srbsko	  

•  Výzkumy:	  75%	  všech	  neuronových	  
synapsí	  (propojů)	  vzniká	  do	  věku	  7	  let	  	  

•  Rozvoj	  rozumových	  schopnosT	  pro	  děO	  v	  
předškolním	  věku	  

•  Školení	  akreditovaná	  MŠMT	  
•  Akreditujeme	  pro	  ZŠ	  



hQp://de/.mensa.cz	  	  

•  Web	  zastřešující	  (nejen)	  mensovní	  akOvity	  pro	  
nadané	  děO	  

•  KND,	  NTC,	  HKM,	  ŠSM,	  partneři	  
•  Redakční	  systém	  
•  Kalendář	  akcí	  
•  Odborné	  články	  
•  deO@mensa.cz	  



www.mensa.cz	  


