SPOROČILO ZA MEDIJE

(Maribor; 18. marec 2015) Evropski inovacijski center Univerzum Minerva
Maribor v sodelovanju z Nacionalnim svetom miselnih športov Slovenije in 4.
Osnovno šolo v Celju, prireja že sedmo državno prvenstvo v pomnjenju za
posameznike, »Memoriada 2015«, ki bo potekalo v soboto, 21. marca 2015,
prostorih 4.OŠ Celje v Mariboru (Ulica Arnolda Tovornika 21).
Z izvedbo državnega prvenstva v pomnjenju se vsako leto v slovenski prostor
vnesejo sodobna dognanja in metode pomnjenja ter se na takšen način ljudi
vzpodbudi k treniranju spomina, ki je ključen za uspešno učenje. Sposobnost
učenja je konkurenčna prednost in prav učenju učenja je namenjen projekt
Memoriada.
Državno prvenstvo v pomnjenju je namenjeno vsem, ki želijo preizkusiti svoj
spomin, ne glede na starost ali izobrazbo. Tekmovalne discipline so zasnovane
tako, da se merijo le spominske sposobnosti tekmovalce v posameznih starostnih
skupinah, ne pa posameznikovo znanje iz posameznega področja. Tekmuje se v
10 disciplinah (pomnjenje binarnih števil, naključnih števil, datumov zgodovine
in prihodnosti, obrazov in imen, naključnih besed, abstraktnih slik, 10 minutnih
kart, govorjenih števil, polurnih števil in hitrostnih kart) po pravilih Svetovne
organizacije miselnih športov (World Memory Sports Council).
Prijavnina znaša 10,00 €. Vsi tekmovalci pa prejmejo praktične nagrade in
priznanja za udeležbo na državnem prvenstvu v pomnjenju Memoriada 2014.
Univerzum Minerva zbira prijave praviloma do pričetka tekmovanja. Prijavite se
lahko tudi preko elektronske prijavnice na spletni strani tekmovanja
(TUKAJ). Za vse informacije smo vam na voljo na telefonski številki 02
234 21 30 ali 051 244 399 oziroma preko elektronskega naslova
info@memoriada.eu.
Dobrodošli na 6. državnem prvenstvu v pomnjenju. Dobrodošli na
Memoriadi14.!
Podrobnejše informacije lahko dobite na:
EIC Univerzum Minerva Maribor
mag. Vanja Jus, izvršna direktorica

M: 031 854 088; T:
vanja.jus@umi.si; info@memoriada.eu

02 234 21 30

P.S. »Univerzum Minerva je inovativna, kreativna in energije znanja polna
nevladna organizacija, ki se zaveda, da sta znanje in dober spomin ključna za
uspešnost posameznika ter posledično družbe, zato z veseljem vsako leto
omogočamo priložnost, da lahko udeleženci preizkusijo svoje spominske
kapacitete in obenem preverijo koliko lahko izboljšajo svoj spomin z uporabo
spominskih tehnik.«
Danes, 12. marca 2015 kar 250 dijakov in učencev sodelujejo na šolskem
tekmovanju v pomnjenju. Šolsko tekmovanje je odskočna deska za državno
prvenstvo v pomnjenju, Memoriada15, ki bo 21. marca 2015

Slovenska šolska tekmovanja v pomnjenju so novost in odskočna
deska za državno in svetovno prvenstvo v pomnjenju!
(Maribor; 12. marec 2015) Evropski inovacijski center Univerzum Minerva Maribor je letos v
mesecu marcu znova aktiviral prebivalce Slovenije, da se pomerijo v edinstvenem miselnem
športu, v pomnjenju. V teh dneh se vrstijo šolska tekmovanja v pomnjenju. Tekmuje kar 250
šolarjev iz cele Slovenije. Najuspešnejši se bodo lahko udeležili Državnega prvenstva v
pomnjenju: Memoriada 15, ki bo 21. marca 2015 v Celju. Državno prvenstvo bo potekalo pod
častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.
Vsako leto je marec posvečen najbolj zapletenemu in hkrati najpomembnejšemu omrežju v
človeku: možganom. Možgani so naše krmilje in, če nam krmilje brezhibno deluje, se počutimo
dobro in lahko delamo kar si želimo. Za brezhibno delovanje naših možganov lahko veliko
naredimo sami. Najboljše pa je to, da so vaje, stvari in napotki za urjenje in skrb za delovanje
naših možganov, čisto preprosti, enostavni in dostopni. Potrebno je le, da si vzamemo nekaj
časa in izberemo sebi najprimernejšo vajo. Urjenje spomina postaja vedno bolj priljubljeno tako
med mladimi, kot tudi med ostalo populacijo. EIC Univerzum Minerva je letos prvič aktivirala
mrežo MemoŠOL in SeniorMEMO ganizacij in v prvem letu smo k sodelovanju spodbudili kar 15
slovenskih osnovnih in srednjih šol ter 9 SeniorMEMO organizacij. Skrbniki so opravili
fenomenalno nalogo, saj so spodbudili 250 mladih, da se udeležijo šolskih tekmovanj v
pomnjenju.
V okviru marčevskih miselnih aktivnosti, še jutri, 12. marca 2015 potekajo šolska
tekmovanja v pomnjenju. Mladi miselni atleti se bodo pomerili v 7 disciplinah
(Naključna števila, Naključne besede, Izmišljeni dogodki, Imena in obrazi, Abstraktne
slike, Binarna števila in Hitre karte). Najboljši iz posameznih regij se bodo uvrstili na
državno prvenstvo v pomnjenju, ki bo 21. marca 2015 na 4. Osnovni šoli v Celju.
Letošnje državno prvenstvo v pomnjenju je že 7. po vrsti in bo potekalo pod častnim
pokroviteljstvom predsednika Republike Boruta Pahorja.
Presenetljivo, kako veliko zmorejo naši možgani. Naše miselne sposobnosti lahko
izmerimo na šolskih in državnem prvenstvu v pomnjenju. Vabljeni k sodelovanju vsi,
ki vas veseli miselni šport.

Podrobnejše informacije:
EIC Univerzum Minerva Maribor
mag. Vanja JUS, izvršna direktorica
M: 031 854 088; T: 0590 555 75
vanja.jus@umi.si; info@memoriada.eu

