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SZACHY – SZKOŁĄ MYŚLENIA 
 

Warsztaty kreatywnego myślenia mają na celu zachęcenie uczestników, nauczycieli szachów, 

do promowania nauczania szachów w szkołach. Podczas szkolenia uczestnicy przećwiczą 

także wybrane metody prowadzenia zajęć szachowych. 

 

Zaproponowany program zakłada maksymalną aktywność uczestników szkolenia. 

Aktywność, to słowo – klucz na tych zajęciach. Słowo – hasło, które cały czas tkwi  

w świadomości zarówno trenera, jak i uczestników. Drugie sformułowanie ważne na tym 

kursie brzmi: mistrzostwo osobiste w myśleniu. Mistrzostwo osobiste w myśleniu zakłada: 

kreatywne dążenie do ambitnych celów. 

 

ZAŁOŻENIA 
 

1.  Główna idea szkolenia: „Osiąganie mistrzostwa osobistego w myśleniu”. 

2.  Główne cele wymienione są w dalszej części.  

3.  Stosunek teorii do praktyki: 20% teoria – 80% praktyka. 

 

Szkolenie nawiązuje do: 

 

 koncepcji nauczania i przyspieszonego uczenia się Alistaira Smitha, koncepcji skutecznie 

wprowadzanej w edukacji w Anglii 

 koncepcji nauczania w biznesie według modelu Guardian Bussiness Services 

 ponad trzydziestoletnich doświadczeń szkoleniowych prowadzącego zajęcia. 
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SZACHY – SZKOŁĄ MYŚLENIA 
 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni umieć: 

 

1. Zdefiniować podstawowe wskaźniki myślenia w złożonej sytuacji. 

2. Wymienić najważniejsze wyniki badań, wykazujących wartość nauczania gry w 

szachy w rozwoju myślenia dzieci i młodzieży. 

3. Zastosować metodę dziewięciu wskaźników, dzięki której proces myślenia i 

podejmowania decyzji będzie bardziej pogłębiony. 

4. Zastosować 10 metod prowadzenia kreatywnych zajęć szachowych. 

 

PROGRAM 

 

Paralela, szachy i życie – inspiracja. 

 

Przedstawienie celów szkolenia i programu.  

Zapoznanie się uczestników.  

Kontrakt szkoleniowy. 

 

Wprowadzenie: dążenie do mistrzostwa osobistego – przykłady i ćwiczenia. 

 

Memento: „Cyfrowa demencja”. 

 

Antidotum: „Myśleć szerzej i dalej”. 

 

Rodzaje drzew decyzyjnych. 

 

Model badania myślenia w ważnych sytuacjach decyzyjnych – metoda wskaźników. 

 

Jak myśli szachista podczas partii w krytycznych pozycjach – przykłady i dyskusja. 

 

Jak pogłębione myślenie podczas partii szachowej może kształtować nawyk pogłębionego 

podejmowania decyzji – przykłady. 

 

Czas na refleksję i wnioski wdrożeniowe. 

 

Myślenie analityczne – przykłady paraleli szachy-życie. 

 

Myślenie kreatywne – przykłady paraleli szachy-życie. 

 

Myślenie praktyczne – przykłady paraleli szachy-życie. 

 

Podsumowanie szkolenia. 


