
 

Dragi starši in otroci pozdravljeni!  

 

Vabimo vas, da svoje otroke vpišete na NTC delavnice po sistemu učenja dr. Ranka Rajovića. 

Na delavnicah se otroci igrajo, preko igre otroke spodbujamo, da se vrtijo, skačejo, tekajo in 

rešujejo miselne naloge. Poglavitna naloga naših možganov je, da zbirajo, povezujejo in 

uporabljajo podatke. 

 

Dr. Ranko Rajović pravi, da so vzroki pogostih težav, ki se pojavljajo pri otrocih: 

- "preveč" skrbni starši,                                                                                   

- otroci se premalo gibajo, 

- nestimulativno okolje. 

Možgani se od vedno razvijajo v gibu, skozi hojo, tek, skakanje, plezanje, skrivanje, razmišljanje 

v gibu, povezovanje informacij ... Ob odsotnosti ključnih elementov, ki stimulirajo razvoj 

možganov, kot tudi zmanjšanim časom v naravi, manjšim gibanjem otroka in nespodbudnim 

okoljem, je za pričakovati spremembe v strukturi možganov novih generacij, kar novejše 

raziskave tudi kažejo.  

 

Zavedamo se, da zgodnji razvoj in zgodnja stimulacija so ključni faktorji v razvoju 

otroka. Možgani se intenzivno razvijajo do sedmega, pa tja do dvanajstega leta 

starosti, zato se v tem obdobju življenja s koriščenjem primernih vaj in aktivnosti 

pomaga otrokom, da razvijejo svoje biološke potenciale. To je hkrati tudi glavni 

cilj vseh NTC aktivnosti .  

Naše glavno vodilo je to, kar dr. Rajović pogosto poudarja, da je  GLAVNI motiv za 

otroka igra.  

   

 

Aktivnosti, ki jih izvajamo na delavnicah so zanimive, otroci so brez strahu pred neuspehom, 

zato so še bolj motivirani za sodelovanje. Otroci z igro in NTC metodo učenja pridobivajo 

učinkovito in dolgotrajno znanje. 



 

Izziv: Kaj imata skupnega škorenj in pizza? ☺  

 

Na NTC delavnice se lahko vpiše vsak, ker je učenje lahko res igra. 
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Delavnice potekajo 90 min 1x tedensko. Vpis poteka preko spletne strani 
www.ntcslovenija.com. 

 
Več o NTC programu si lahko preberete na  www.ntcslovenija.com ali na FB strani NTC 
CENTER MARIBOR, kjer si lahko ogledate fotografije, filmčke in dobite še kakšno koristno 
informacijo.  
 
Priporočamo tudi ogled oddaje Zvezdana na RTV SLO, kjer je bil gost dr. Rajović z naslovom: 
PRVA POMOČ ZA STARŠE 
 
Za vse dodatne informacije sem vam na voljo preko e-mail naslova anja.ntcmb@gmail.com 
 
Informacijo o informativni delavnici lahko posredujete naprej, veseli bomo še večjega obiska. 
 
Na delavnicah upoštevamo ukrepe NIJZ. 
 
Naj bo učenje igra :)                                            
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