


� Záměrem programu NTC systém učení je přimět naše děti,

aby v co největší míře dosáhly svých biologických potenciálů.

Ve skutečnosti inteligence nezávisí pouze na počtu nervových

buněk (genetický potenciál), ale na počtu vazeb mezi

neurony.

� Základní ideou tohoto programu je význam a důležitost

zvyšování podílu neurofyziologických znalostí při formálním

vzdělávání dětí. Nevyužitý potenciál lidských dovedností a

síla dětství, společně s rodiči a pedagogy, kteří se chtějí této

metodě věnovat, otevírá možnosti ke kreativnímu učení,

rychlejšímu poznávání a snadnějšímu rozvíjení osobnosti.
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� Základním prvkem, z něhož se 
skládá mozek je nervová buňka: 

neuron. Objev nervové buňky 

si připsal známý český lékař 

Jan Evangelista Purkyně.Jan Evangelista Purkyně.

� Lidský mozek má více než

100 miliard neuronů a z každého 

z nich může vzniknout až 10 000 
synapsí (vazeb s ostatními 

neurony). Na jednom čtverečním 
milimetru mozkové tkáně je kolem 

jedné miliardy vazeb (synapsí).
� Alonso-Nanclares L, Gonzalez-Soriano J, Rodriguez JR, DeFelipe J. (2008). Gender 

differences in human cortical synaptic density. Proc Natl Acad Sci U S A. 
105(38):14615-9.PubMed

Matematickým propočtem neuronů v 

mozku se zabýval Mark Rozenzweig.



� V předškolním věku se vytváří spojení a počet již

vytvořených spojení neuronů mnohem rychleji než

po 7 roce. Uvnitř mozku se odehrává bitva o

dominanci mezi neurony, vytvářejí se nové vazby

mezi aktivními neurony a nové stimuly k rozvíjení.

� Podněcuje se vývoj důležitých center v mozku,

formuje se celá síť nových cest, neaktivní neuronyformuje se celá síť nových cest, neaktivní neurony

odumírají a neaktivní cesty se ztrácejí. V této

stimulaci neuronů najdeme odpověď na otázku –

dosáhne naše dítě svých biologických potenciálů

nebo ne?

Dr. Ranko Rajović – Metodika NTC pro rodiče





Neuronová síť



Zapamatování naučeného

1. den 2. den 7. den



� vlajky
� výrobní značky aut
� znaky měst 
� slova a písmena



� ROTACE
� MÍČE
� TRÉNINK ROVNOVÁHY� TRÉNINK ROVNOVÁHY
� KOORDINACE 
� PŘESKAKOVÁNÍ, PROLÉZÁNÍ
� PROCHÁZKY V PŘÍRODĚ
� PLAVÁNÍ NEBO DALŠÍ ZÁKLADNÍ SPORT



Paměť je něco, co se dá naučit. 

Čím více neuronů angažujeme v 
procesu memorizace, tím více si 

zapamatujeme pojem. Nejefektivnější zapamatujeme pojem. Nejefektivnější 
se zdají být asociativní techniky, 

zapamatování tak přijde mnohem 
dříve, než kdybychom se učili prostý 

text. 



� Hustě pršelo a myška se schovala pod malý hříbek. 
Pod hříbkem už nebylo místo pro její kamarádku, 

která se musela schovat jinde. O den později, zrovna která se musela schovat jinde. O den později, zrovna 
když se procházely okolo toho samého hříbku, 
začalo znovu pršet, ale tentokrát se obě vešly a 

schovaly pod něj. Jak je to možné?







BudemeBudeme rádirádi,, pokudpokud
sese zapojítezapojíte dodo tétotéto

metodymetody..

DěkujiDěkuji zaza pozornostpozornost..
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