
              Spoštovani starši! 

NTC sistem učenja je učna metoda pri kateri se izvajajo dejavnosti, ki še posebej spodbujajo otrokov miselni razvoj. S 

tehnikami v okviru NTC programa učimo otroka razmišljati. Učimo jih, da mislijo, da znajo stvari, ki jih že poznajo, 

povezovati in priti do novih rešitev, s tem pa pridobivajo funkcionalno (uporabno) znanje. Orodje pri tem učenju je IGRA. 

Program NTC učenja je zasnovan tako, da se izvajajo dejavnosti na tak način, da v kombinaciji z gibanjem aktivirajo različne 

miselne procese pri otroku in mu ustvarijo dobro osnovo za boljše in hitrejše učenje. Z usmerjanjem na te tehnike se 

otroci osvobodijo težav učenja obsežnih vsebin na pamet in v sebi poiščejo enostaven način, kako se naučiti besedilo ali 

pesem. Pomaga pri stimulaciji duševnega razvoja, pozornosti, divergentnem razmišljanju in sklepanju. Razvija se hitrost 

razmišljanja in sklepanja. V nadaljevanju pa ta metoda spodbuja tudi kreativno oz. ustvarjalno razmišljanje. 

Avtor programa NTC učenja je dr. Ranko Rajović, po osnovni izobrazbi zdravnik specialist, endokrinolog in 

največji strokovnjak v Evropi na področju miselnega razvoja otrok. 

 Program je namenjen vsem učencem 

 Nivo intelektualnih sposobnosti vseh otrok se dviga. 

 Otroci imajo pri kasnejšem učenju manj težav s koncentracijo. 

 Razvija se hitrost razmišljanja in sklepanja. 

 Vsi otroci imajo korist, odkriva pa se tudi nadarjenost pri otrocih in se spodbuja njen razvoj 

 

Vabimo vas in vašega otroka na 

brezplačno NTC delavnico 

v TOREK, 19. 2. 2019, ob 17.30 v OŠ DOMŽALE 

Delavnica bo trajala približno 45 minut. Namen delavnice je, da se boste otrok in vi seznanili s tem 

kako potekajo delavnice. Delavnica je namenjena otrokom, za starše pa bo v tem času kratek 

roditeljski sestanek, kjer boste izvedeli še dodatne informacije glede delavnic in NTC tehnik učenja. 

Otroci bodo razdeljeni  po starostnih skupinah.  

Število mest  na brezplačni delavnici je omejeno zato vas prosimo, da otroka prijavite. Prijavnico lahko 

pošljete preko e-pošte ntc.domzale@gmail.com najkasneje do ponedeljka, 18.2.2019.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIJAVNICA: 

Na NTC delavnico, ki bo v torek, 19.2.2019 ob 17.30 na OŠ DOMŽALE, prijavljam: 

ime in priimek otroka:_______________________, razred: _________________________ 

 

ime in priimek starša:______________________ elektronski naslov:___________________ 

 

NTC DELAVNICE  

KAKO DO UPORABNEGA ZNANJA SKOZI IGRO = NTC SISTEM 

UČENJA 

Metoda učenja, za katero je avtor dr. Ranko Rajović leta 2015 dobil 

prestižno nagrado svetovne Mense. NTC metodo uporabljajo že v 

dvajsetih evropskih državah za razvoj miselnih sposobnosti otrok. 

mailto:ntc.domzalee@gmail.com
http://www.ntcucenje.com/sl?v=ce774d9cab3a

