
ANTRENĂM MINTEA 
COPIILOR PENTRU UN 

VIITOR DE SUCCES



CE ESTE SOROBANUL? 

Sorobanul este un instrument de calcul, o numărătoare
japoneză, pe care se pot face calcule aritmetice folosind
tehnici total diferite de cele pe care le învățăm la școală.

În Japonia, o țară foarte avansată din punct de vedere
tehnologic, unde există calculatoare performante la prețuri

mici, Sorobanul este folosit și în prezent.

Japonezii predau metoda Soroban pentru dezvoltarea
intelectuală a copiilor, pentru dezvoltarea eficientă a 

creierului, fiind dovedit și faptul că o serie de afecțiuni
degenerative ale creierului, posibile în a doua parte a vieții, 
se pot evita prin antrenamentul intelectual specific lucrului

cu Sorobanul.

Video 
Prezentare

Soroban

https://www.youtube.com/watch?v=E1o8jM08YlQ
https://www.youtube.com/watch?v=E1o8jM08YlQ


METODA SOROBAN ÎI AJUTĂ PE 
COPII SĂ ÎNVEȚE MATEMATICĂ 

UȘOR, INTUITIV, VIZUAL

Metoda japoneză (apreciată ca fiind cea mai
eficientă din lume) folosește tehnici care nu
obosesc creierul copilulului, deja suprasolicitat
de cantitatea mare de informații pe care le
primește la școală și acasă.

Video 
Adunari si 
scaderi pe
soroban

https://www.youtube.com/watch?v=O3OrE2nvz5s


CE ESTE CALCULUL MENTAL, 
NUMIT ANZAN?

După ce învață metoda de Soroban, copiii trec la 

următoarea fază: calculul mental.

Pentru a calcula rapid în minte, uneori mai repede

decât un calculator, copiii proiectează mental 

Sorobanul și ”mută” biluțele Sorobanului folosind

imaginația. De aceea, metoda japoneză este

recunoscută ca având un impact extraordinar

asupra dezvoltării emisferei cerebrale drepte a 

creierului (cea responsabilă cu imaginația, 

creativitatea, intuiția etc).
Video 
Calcul
mental 

https://www.youtube.com/watch?v=Zp89u8mQuRk


Datorită orelor de aritmetică japoneză… 

Copiii au rezultate mai bune la toate disciplinele școlare, pentru că le sunt

dezvoltate ambele emisfere cerebrale.

Programul stimulează creierul copiilor total diferit față de sistemul de

învățământ tradițional din România, pregătind copilul pentru o altfel de

abordare a învătării.

Copilul reușește în mod relaxat să obțină performanță, ceea ce îi crește

semnificativ încrederea în forțele proprii. În consecință, matematica devine

mai simpatică și copiii se apropie mai ușor de ea.

Programul impactează memoria, atenția, concentrarea, învățarea simbolică

și raționalizarea, stimulând semnificativ imaginația și creativitatea copiilor

(deși la prima vedere se efectuează calcule, metoda folosește imaginația și

proiectarea mentală a unor structuri și imagini).

Beneficiile reprezintă un câștig pe viață, contribuind la succesul

în diferite aspecte ale vieții, precum și la starea de sănătate mentală la

vârste înaintate.



INIȚIATOAREA PROGRAMULUI ÎN 

ROMÂNIA: NOMIN DAMDIN 

• Nomin Damdin este fondatoarea Centrului

Educațional Japonez pentru copii ”Nomin Jyuku”.

• Este reprezentantă a Școlii Japoneze de Soroban în

România.

• Este prima care a adus metoda de aritmetică

mentală japoneză în România și a dovedit eficiența

metodei prin rezultate spectaculoase obținute cu 

copiii români.

• Nomin are peste 7 ani experiență în activități cu 

copiii, ea însăși având 3 copii.



REZULTATE ÎN ROMÂNIA

CENTRUL NOMIN JYUKU

Peste 500 de copii au trecut pragul

Centrului Nomin Jyuku

(în cei doi ani de activitate în București)

Vedeți AICI o scurtă demonstrație video de la cursuri

și AICI o captura din emsiunea TV, în care cursantul

nostru a câștigat trofeul Next Star. 

https://www.facebook.com/AritmeticaMentalaJaponeza/videos/956527137853902/
https://www.youtube.com/watch?v=Kl_fXggbBjI


DE CE SĂ ALEGI CENTRUL NOMIN 
JYUKU?
 Suntem reprezentanța școlii japoneze Houmei

Jyuku, cu o vechime de 70 ani

 Metoda japoneză este cea mai veche și cea mai
eficientă din lume.

 Predarea se face după aceleași materiale care 
se folosesc și în școlile japoneze

 Trainerii sunt certificați în Japonia

 Copiii care trec examenul primesc un certificat
original, din Japonia

 Corectarea lucrărilor copiilor se face chiar în
Japonia.



DOAR PENTRU COPII 5-14 ANI 

Studiile științifice despre modul în care experiențele
“dau formă” creierului au dezvoltat teoria
“perioadelor critice”. Acestea reprezintă perioada de
timp în care trebuie să aibă loc stimularea, pentru a
se putea dezvolta o funcționare superioară a
creierului. Cu cât se începe mai devreme, cu atât
rezultatele sunt mai bune. Această perioadă se
încheie la 14 ani, de aceea pentru copiii mai mari și
adulți, este aproape imposibil să își însușească
această tehnică de calcul mental.



Care este oferta noastră pentru școliPentru mai multe

detalii

Vizitați www.soroban-romania.ro

Pagina de Facebook: 

https://www.facebook.com/Aritm

eticaMentalaJaponeza/

CONTACT

Telefon: 0737372763

E-mail: contact@soroban-

romania.ro

http://www.soroban-romania.ro/
https://www.facebook.com/AritmeticaMentalaJaponeza/


Vă mulțumim!


