


ПРЕДИМСТВА НА МЕТОДИКАТА НА «MAE»:

 Методика на преподаване на ментална аритметика МАЕ, напълно адаптирана към европейските

деца. Тя значително се отличава от други методики на преподаване.

 · Всеки урок при нас е структуриран и вкючва голямо количество на игри, развиващи деца в 

процес на движението.

 · Всяка нова тема се изучава на осем етапа, ние използваме всички канали на възприятие: 

слухово-аналитичен, визуален и кинестетичен. Преподавателите описват всички възможни

варианти за използване на нови формули, децата веднага се учат да прилагат тези формули и 

правят упражнения за скорост. По този начин, детето във всички случай ще усвои новата тема.

 · Нашата програма е продължаваща, по време на първата половина от урока, задължително се 

затвърждават темите от предишните занимания. Също имаме практика за затвърждаване на 

тема, коята беше трудна за дете. За сравнение: в традиционните методики всеки урок се 

провежда независимо от предходните, което позволява включването на нови ученици във вече 

сформирана група и в тази ситуация, на преподавателя му е трудно качествено да изнесе

урока, тай като някой може да се обучава вече три месеца, а друг за първи път да вижда

абакус. 

 · Ние не допускаме обединяване в една група на начинаещи и напреднали ученици. Децата по 

време на първия урок заедно, дружно затвърждават предадената тема, като използват всички

канали на възприятие, след това по време на втория урок, те преминават към новата тема. 

 · В групите има от 2 до 6 човека, това гарантира качествено обучение, индивидуален подход и 

100% усвояване на предадените теми. Обучението се провежда на български език. 



 · В нашата методика са обединени формулите за плюсове и минуси. Както ни е 

показал опита, успоредното преподаване на формули за плюсове и минуси, а не 

тяхното отделно изучаване е ефективно и продуктивно.

 · За всяка нова тема, ние имаме разработени по 400 примера за работа в клас, като

във всеки пример има от 2 до 8 реда, което е много повече, отколкото в други

методики. По нашата методика, ние използваме във всеки пример не само плюсове, 

но и минуси. 

 · Освен това ежедневно, по 10-15 минути детето прави упражнения на специално

разработен обучаващ портал (или по желание в тетрадка) в онлайн-режим, където

също има много интересни задачи под форма на анимация. Там се намира и личната

страничка на детето, където родителите могат да следят неговите успехи. 

 · Ние създадохме мотивационна рейтингова система за учениците. Според

резултатите от рейтинга, ученикът може да кандидатства за участие в Европейска

олимпиада, он-лайн олимпиада и да получава подаръци. 

 И най-важното: ние насочени към резултат, затова обучаваме всяко дете до постигане

на резултат, а не според определен брой седмици!

 Всичко гореизброено осигурява висококачествено обучение, стабилен резултат и 

разбира се развитие на умствените способности на детето. Най-важното е, че 

менталната аритметика ще заложи основите за бъдещото образование. 



Всеки знае какво е аритметика.

Обаче какво е ментална аритемтика?
 Това е уникална методика на хармонично развитие за умствени и творчески 

способности, която допринася за по – пълно разкриване на интелектуален и 

творчески потенциал на детето.

 Колкото повече тренираме нашия мозък, толкова по – активно работят невронните

връзки между неговите дясно и ляво полукълба . И тогава това, което преди е 

изглеждало трудно или дори невъзможно за усвояване, става просто и 

разбираемо.

 Според научни проучвания развитието на мозъка е най-интезивно в периода между 

четвъртата и дванадесетата година на детето. Навиците, които децата  получават 

през този период, бързо и лесно се обсобират и се запазват в продължение на 

много години. Точно този период  от израстването на детето  се оказва 

изключително важен за неговото успешно развитие и бъдеща реализация. 

 Уроците по ментална аритметика ще бъдат не само полезни за развитието на 

детето, но и изпълнени с много забава и нови запознанства в хода на учебния 

процес.

 Как протича обучението на ментална аритметика?

 В началото на всяко занятие се използва абакус (абак ). Сетне децата започват да 

изчисляват наум, създават умствен образ на абакуса.

 Данните от международни проучвания показват ползите от ментална аритметика.



 По този начин, университетите във Великобритания през 2007 година са провели 

проучване сред 3185 деца на възраст от 7 до 11 години. (Lynn R. Irwing P.(2008) 

Effect of Abakus traing on the intelligence of Sudanese children// Personality and 

individual Differences. November 2008, Pages 694 – 696). В резултат на систематични

проучвания децата имат значително подобрение не само по математика, но и по

ред други дисциплини.

 Проучване на ефекта от ментална аритметика за паметта на децата направено в 

Китай ( Min – Sheng, Chang – Tzu Wang. Effect of mental abacus training on working 

memory for chidren.// Journal of the Chinese Institute of Industrial Engineers 09/2011; 

28(6); 450 – 457), отбелязва значително подобрение на зрителната памет сред  

участниците.

 В проучване на «Оценка на паметта на учениците след курсове по ментална

аритметика», проведено в Индия през 2002 до 2004 година, участваха 50 деца на 

възраст от 5 до 12 години. ( Bhaskaran M. Sengottaiyn A., (2006), Evaluation of 

Memory in Abacus Learners. Indian J Phisiol Pharmacol, 50 (3), 225 – 233). 

 Благодарение на курса по ментална аритметика при всички деца се подобряват 

визуалната и слухова памет,  увеличава се концентрация и тяхното внимание.



По този начин, ментална аритметика помага на:

 - едновременното развиване на дясното и лявото

полукълбо на мозъка;

 - пълноценното разкриване на интелектуалния и 

творческия потенциал;

 - развитие на увереността в собствените сили и 

възможности;

 - подобрение на вниманието и концентрация;

 - възможност за по-лесно и бързо усвояване на 

чужди езици.



Факти за мозък:

- Теглото на мозъка е около 1 кг и 300 грама.
- Вашата кожа тежи два пъти повече от мозъка ви.
- Мозъкът се състои от около 75 процента вода.
- Мозъкът ви се състои от около 100 милиарда
неврона.
- За всеки неврон са налични от 1 000 до 10 000 
синаптични връзки.
- Във вашия мозък няма рецептори за болка, така че 
мозъкът не може да чувства болка.
- В мозъка има 160 милиона километра кръвни съдове.
- Мозъкът е най-бързия орган във вашето тяло и може
да се състои от най-малко 60 процента мазнина.

Основни предимства на обучение по ментална аритмека

«Абакус» са включването на видеа и интелектуални игри, 

които развиват вниманието ,творческите способности, както

и групови и индивидуални упражнения,  насочени към

пълноценна работа на дясното и лявото полукълбо на 

мозъка.



Какво е това Абак:
-Абак (сметало) (на латински: abacus – дъска) е дъска за смятане

използвана за аритметични изчисления приблизително от V век преди

новата ера в Древна Гърция, Рим и Китай.

Дъската на абака е разделена чрез линии на канали, като

пресмятането се извършва с помощта на поставени в тях камъчета

или подобни предмети (на латински calculi).





Отзиви:

Синът ми е в първи клас и мина първо ниво на ментална

аритметика. Много съм доволна, защото му помогна с лекота да 

смята задачите в училище, и ходи с интерес и желание.  

Александр (8 г.)

Методът на работа с децата е много добър. Работното време е 

съобразено със заетостта на хората. Цената е добра. 

Отношението към децата и родителите е прекрасно.

Лидия (7г.)




