
Mensa České Republiky ve spolupráci 
s MŠ Ottománek 

    Vás srdečně zve na 

NTC LEARNING 

       PŘEDNÁŠKA PRO RODIČE 
NTC Learning je unikátní systém učení dětského mozku za pomoci cvičení, které mají 
vědecký základ v průkaznosti zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském 
věku. Tyto výzkumy mimo jiné poukazují na fakt, že dětský mozek zakládá 75 % všech 
neuronových synapsí (propojů) do věku 7 let - z toho 50 % vznikne dokonce do věku 5 let. 
Tento argument se nám zdá dostatečně průkazný k tomu, abychom věnovali velmi 
významnou pozornost předškolnímu věku, efektivitě učení a využívání dětské paměti. 
Pokud naše formální základní a středoškolské vzdělání pracuje již pouze se zbývajícími 
25 % možností využívání potenciálu mozkové kapacity, pak je pro nás zajisté důležité, jak 
je rozvíjeno dítě ve věku do 7 let. 

Všechny děti zapojené do tohoto programu mají šanci zvýšit svůj intelektový potenciál a 
tím i prostor pro budoucí úspěšné uplatnění. 

Autor metody Ranko Rajović je lékař, zakladatel Mensy v několika zemích bývalé 
Jugoslávie, byl dlouholetým předsedou Mensy Srbsko, je členem komise Mensy 
International pro nadané děti, přednáší na šesti fakultách a je spolupracovníkem UNICEF. 
Program úspěšně rozšiřuje po mnoha zemích Evropy. 

Informativní přednáška určená především rodičům nabízí seznámení se základními principy 

metody, ucelenou sadu stimulací od motorických cvičení přes práci s abstraktními symboly, 

jejich třídění a tvoření asociací, na což následně  navazují např. enigmatické hádanky 

zaměřené na rozvoj divergentního myšlení. Zmíněny budou rovněž časté rodičovské chyby, 

které neprospívají správnému rozvoji dítěte. 

KDE:     SVČ Jitřní 2283, Černošice 

KDY:     21.4. 2017      9,00 – 12,00 

CENA :  500,- Kč  (platba v hotovosti na recepci SVČ) 

 

Přihlášky e-mailem na info@ottomanek.cz do čtvrtka 20.4. 

POZOR : možnost hlídání Vašeho dítěte v herně Miniškolky – je třeba nahlásit do 

čtvrtka 20.4. (hlídání je v ceně přednášky) 

TĚŠÍ SE NA VÁS: Lucie Měchurová a Mgr. Vladimíra Ottomanská 

Bližší informace a přihlášku najdete na stránkách Mensy: 

                                          http://deti.mensa.cz/index.php?pg=udalosti&aid=1128 

mailto:info@ottomanek.cz

