
Mensa	  NTC	  Learning	  	  
	  Komplexní	  metoda	  pro	  rozvoj	  	  

„učení	  dětského	  mozku“	  



Metoda přínosná pro všechny děti, nejen pro nadané.  
 
Systém cvičení  pro „učení dětského mozku“ vytvořený na 
vědeckém základě (MUDr. Ranko Rajovič, Srbsko)  
 
Podpora vývoje – rozvoj předpokladů pro školní úspěšnost 
(požadavky školy) 
 
75% všech neuronových synapsí (propojení) se tvoří do 7 let, 
z toho 50% do věku 5 let. 



Metoda zahrnuje 
 

soubor technik a speciálně sestavených cvičení na zvýšení 
efektivity využívání intelektových schopností dětí předškolního 
věku 
  
1)  mentální stimulaci – práce s abstraktními symboly, podpora 

divergentního myšlení 
 
2)  fyzická cvičení -  rozvoj akomodace oční čočky, cvičení 
      rovnováhy, obratnosti, jemné motoriky a grafomotoriky 



Cílová skupina: 
 
-  pracovníci předškolních zařízení (MŠ, dětská centra) 
 
-  pedagogičtí pracovníci 1. – 2. tříd ZŠ, vychovatelé ŠD 
 
 
-  samostatný modul  - NTC Learning Přednáška pro rodiče 



Modul I. – úvod do metody 
 

a) varianta pro pedagogické pracovníky  
-  seznámení s principy metody  
-  využití abstrakce a fyzických cvičení k obohacení předškolního 
  vzdělávání  
- seminář z oblasti vývojové psychologie (charakteristika vývoje 
  v předškolním věku - myšlení, paměť, vnímání, emoce, sociální 
  dovednosti; nadané dítě v MŠ) 
 

b) varianta pro rodiče  
-  seznámení s principy metody  
-  základní nabídka aktivit pro rodinu, zkušenosti rodičů nadaných dětí 

Kurz NTC Learning I. – III. 



Modul II – zaměření na vybrané aktivity 
- mozek – neurologické pojetí pro využití metody NTC 
- paměťové dovednosti 
-  enigmatické hádanky – podpora variantního řešení, asociace, 
  kreativita myšlení 
 
 
Modul III – praktické činnosti v MŠ 
- implementace metody NTV do jednotlivých oblastí ŠVP 
- dvojí asociace, práce s hudebními symboly 
- sdílení zkušeností, hry a aktivity (praktická cvičení) 



Kurz NTC Learnig je zařazen do systému DVPP  
akreditace MŠMT, č. j. MSMT-17148/2015-1-493 
 

Kurz zajišťuje Mensa ČR – přihláška na http://deti.mensa.cz 
 

Účastníci získají osvědčení o absolvování 
 

Metodu lze zařadit i do projektových aktivit z podpory EU (MŠ) 
-  zvyšování kvality ve vzdělávání 
-  aktivity na podporu společného vzdělávání (inkluze) 
-  podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků 


