
                              
  

 

 
 
 
 
 
 
 
SPOROČILO ZA MEDIJE 
     
 

Slovenija v mednarodnem tednu možganov ponovno preverja spomin na 
odprtem državnem prvenstvu v pomnjenju MEMORIADA14  

Okrepite in preverite svoj spomin v tednu možganov 2014 

(Maribor; 10. marec 2014) Evropski inovacijski center Univerzum Minerva Maribor v 
mednarodnem tednu možganov od 10. do 16. marca 2014 ponuja pestro paleto aktivnosti za 
urjenje spomina, treniranje spomina in testiranje spomina. Vrhunec dogodkov bo 6. Odprto 
prvenstvo v pomnjenju za posameznike, kjer pričakujejo pestro domačo in mednarodno 
zasedbo. Tradicionalno tekmovanje v pomnjenju, »Memoriada 2014« se bo odvijalo v soboto, 
15. marca 2014, prostorih OŠ Tabor I v Mariboru (Ulica Arnolda Tovornika 21) od 8 ure dalje. 
 
Vsako leto je drugi teden v marcu 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.  
 
Zato EIC Univerzum Minerva Maribor v času trajanja mednarodnega tedna možganov ponuja: 

 v sredo 12. 3. 2014 BREZPLAČNO PRIPRAVLJALNO DELAVNICO ZA TEKMOVALCE 

 v četrtek 13.3. 2014 BREZPLAČNO DELAVNICO UČENJE UČENJA ZA OSNOVNOŠOLCE 

 v soboto 22. 3. 2014 BREZPLAČNO DELAVNICO UČENJE UČENJA za vse udeležence 
Memoriade 2014 
 

Možgane lahko trenirate tudi preko spleta na www.memocamp.de ter www.memohelp.si. 
 
Presenetljivo, kako malo je potrebno, da smo ljudje zadovoljni in uspešni. Potreben 
je le majhen korak, klik in želja. Zato si vzemimo čas in se v Teden možganov 2014 
ozrimo vase in naredimo nekaj dobrega za naše možgane. 
 
Pravijo, da nam spominov nihče ne more vzeti. Pa nam jih zares nič ne more?  
Ukrenite, trenirajte in preverite svoj spomin… 
 
Veseli vas bomo:-) 
 
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 
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