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                                                  Polkowice, dnia 21.02.2018r. 

   
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego 

w Polkowicach  
 

59 – 100 Polkowice, ul. Targowa 1, tel. 76 74615 70, fax. 76 746 15 71, e-mail: podm@polkowice.edu.pl, 
http://www.polkowice.edu.pl 

ZAPRASZA  
zainteresowanych nauczycieli 

 
NA  SEMINARIUM 

 
ROZWÓJ NAJMŁODSZYCH UCZNIÓW PRZEZ  

GRY, ZABAWY I BAŚNIE SZACHOWE. SZACHY W SZKOLE.  
JAK SPRAWIĆ, BY ROZWIJAŁY, A NIE ZNIECHĘCAŁY 

  
KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ  

 
17 marca 2018 roku, godz. 12.00-16.00 

(5 godz. dydaktycznych) 
 
 
Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach, ul. Targowa 1,  
sala szkoleniowa parter. 
 
Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 08.03.2018r., na podstawie formularza zgłoszeniowego  
(do pobrania na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania - PODM). 
 
Cel: 
Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności umożliwiające ciekawe i efektywne prowadzenie zajęć 
szachowych dla uczniów w wieku wczesnoszkolnym. 
Po przeprowadzonym szkoleniu jego uczestnik będzie potrafił: 

 rozwiązać akronim WOREK, odkrywając ukryte w nim nazwy cech i zdolności rozwijanych dzięki grze  

w szachy, 

 krótko omówić (pod kątem jej użyteczności) wybraną przez siebie zasadę i metodę (technikę) służącą 

uatrakcyjnieniu zajęć oraz rozwojowi pożądanych cech i zdolności kształtowanych w toku edukacji 

szachowej wychowanków, 

 zastosować wiedzę w praktyce, poprzez rozwiązanie  konkretnego przypadku – zadania szachowego  
(z uwzględnieniem aspektu metodycznego). 
 

Program: 
 Korzyści z poznawania tajników królewskiej gry, czyli co kryje się w akronimie WOREK [1 godz.] 

 Zasady, metody i techniki usprawniające pracę z najmłodszymi adeptami szachów [1 godz.] 

 Od teorii – do praktyki: warsztaty metodyczne [2 godz.] 

 Sprawdzamy się: podsumowanie szkolenia [1 godz.] 
 

Korzyści: 
Uczestnik: 

 pozna zasady i metody i techniki usprawniające pracę z młodymi szachistami oraz służące 

rozwojowi pożądanych cech (społecznych i intelektualno-psychicznych) wychowanków, 

 uzyska możliwość podniesienia swych umiejętności (metodycznych i sportowych) w zakresie 

edukacji przez szachy i ich weryfikacji, 

 będzie mógł się wymienić doświadczeniami i spostrzeżeniami z innymi uczestnikami 

szkolenia. 
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Prowadzący szkolenie:  

Cezary Piątkowski 

doktor nauk humanistycznych, a zarazem nauczyciel z trzydziestoletnim doświadczeniem 

dydaktyczno-metodycznym, zdobywanym w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych  

i wyższych, a także w kolegiach nauczycielskich i centrach kształcenia ustawicznego  

i praktycznego; dyrektor terytorialny studiów podyplomowych dla nauczycieli, organizowanych  

w ramach projektu finansowanego ze środków budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu 

Społecznego; instruktor szachowy z certyfikatem Polskiego Związku Szachowego (ukończony 

kurs „Edukacja przez szachy w szkole”);były mistrz województwa oraz finalista mistrzostw Polski  

juniorów w szachach. 

Przy współpracy Grzegorza Kochmana 

doradcy metodycznego Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Polkowicach 

 

 

 

 
                            Serdecznie zapraszamy  

                                do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli 

http://www.polkowice.edu.pl/

