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„ТИ ПОМНИШ“ 

Програма и график за провеждане на 

обученията 
 

 

Във връзка с провеждането на проекта „ТИ ПОМНИШ“ към дирекция „Образование, 

младежки дейности и спорт“ на Община Варна, Сдружение „Образование и Знание“ 

има удоволствието да Ви представи програмата за провеждане на обученията за тези 

от Вас, които желаят да станат част от едно забавно и полезно обучение, което да 

направи Вашето лято трамплин за бъдещите Ви резултати. 

 

Брой участници: 
Ще обучим общо 32-ма младежи на техниките за визуално учене, които ще бъдат 

разпределени в 4 последователни групи от 8 човека 

 

График на провеждане на обучението: 
Занятията ще се провеждат Понеделник, Сряда и Петък 

Времетраене – 3 учебни часа на ден 

Обучението на всяка група ще се състои в общо 9 дни: 

4 учебни часа теория 

20 учебни часа практика 

2 учебни часа изходен тест 

 

1ва група – 10.06.2015 – 29.06.2015  

2ра група – 03.07.2015 – 22.07.2015 

3та група – 27.07.2015 – 14.08.2015 

4та група – 19.08.2015 – 07.09.2015 

 

Състезание по памет – включва всички участници в обучението 

10-11.09.2015 

 

 

Програма 
Обучител – Веселина Томова 

 

1ви ден: 
Теоретична част – памет функции и типология. Принципи на прехвърляне на 

информацията от краткотрайната към дълготрайната памет. 1 уч.ч. 

Практическа част – първи стъпки във визуалното възприемане на информацията. 

Запомняне на поредица от несвързани думи. Запомняне на първи тип графични 

изображения (схематично представена информация) – 2 уч.ч. 

 
2ри ден: 
Теоретична част - Въведение в мнемониката (наука за паметта) – 1 уч.ч. 

Практическа част – Запомняне на сложни графични схеми с 10 и повече елемента. 2 

уч.ч. 
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3ти ден: 
Практическа част - Визуално възприемане на литературен текст  (1ви тип). Детайлно  

запаметяване след едно прочитане на текста. Дълготрайно задържане на 

информацията - 1 уч.ч 

Запомняне на абстрактни понятия (имена на градове и държави) – 2 уч.ч 

 
4ти ден: 
Практическа част – Визуално възприемане на литературен текст (2ри тип). Детайлно  

запаметяване след едно прочитане на текста. Дълготрайно задържане на 

информацията - 1 уч.ч  

Запомняне на термини и сложни абстрактни понятия – 2 уч.ч 

 

5ти ден: 
Теоретична част – въведение в запомнянето на цифрови данни. – 0.5 уч.ч 

Практическа част – запомняне на поредица от случайно подбрани числа (от 0 до 20) 

– 2.5 уч.ч 

 

6ти ден: 
Практическа част – запомняне на поредица от случайно подбрани числа (от 21 до 

100) – 3 уч.ч. 

 

7ми ден: 
Теоретична част – методи за задържане на концентрацията и фокуса – 1 уч.ч. 

Практическа част – запаметяване на научен текст след едно прочитане – 2 уч.ч. 

 

8ми ден: 
Теоретична част – фотографска памет. Принципи на използването на цветове и 

символи при заучаването на информация – 0.5 уч.ч. 

Практическа част – изготвяне на мисловна карта и приложението на фотографската 

памет – 2.5 уч.ч 

 

9ти ден: 
Тест за проверка на възприемането на преподадения материал – 2 уч.ч. 

 

 

 

 

Обучението е напълно безплатно. Участниците се задължават да подпишат 

заявление за участие, както и декларация за съгласие от родител, при ненавършени 

18 години. Участниците се задължават да посещават обученията редовно и да вземат 

участие в крайното състезание по памет. 


