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Rzeszów, 25  września 2013 roku. 

P-I-0724/5/13/MK                                  

                                          Panie i Panowie  

                                          Prezydenci , Burmistrzowie  

                                          i Wójtowie 

                                            Gmin Województwa Podkarpackiego           

                                            uczestniczących w przygotowaniu projektu 
                                                      ,, Edukacja przez szachy w szkołach Podkarpacia” 

 
 

Serdecznie dziękujemy za złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie.  
 

Nawiązując do pisma z marca 2013 roku informujemy, że do projektu zgłosiło się 163 
szkoły podstawowe województwa podkarpackiego z 66 gmin miejskich i wiejskich.  

Po dokonaniu analizy zgłoszeń zgłoszonych szkół  możemy dokonać wstępnego 
rozróżnienia szkół; 

 
Pod względem zaangażowania: 

 
1. Aktualnie realizujące naukę gry w szachy w różnych formach – 67 – Grupa A 
2. Szkoły przygotowujące się do wdrożenia nauki gry w szachy – 104  – Grupa B 

 
 

Pod względem przygotowania kadry : 
 

1. Szkoły, w których zatrudnieni są nauczyciele posiadający wykwalifikowaną kadrę 
(wykształcenie pedagogiczne i kurs instruktorski lub trenerski) – posiadającą 
wystarczające przygotowanie do wdrażania nauki i prowadzenia zajęć 
specjalistycznych. Liczba nauczycieli – 32. 

 
2. Szkoły, w których zatrudnieni są nauczyciele posiadający przygotowanie 

pedagogiczne z kursem ABC ,,Szachów” lub bez przygotowania specjalistycznego. 
Ta grupa nie może prowadzić zajęć specjalistycznych ale może 
wdrażać elementy nauki gry w szachy np. w ramach zajęć 
świetlicowych. Liczba nauczycieli - 131. 

 

3. Szkoły, współpracujące z klubami, ośrodkami kultury, w których zatrudnieni są 
instruktorzy szachowi nie posiadający kwalifikacji pedagogicznych. Te osoby 
nie mogą być zatrudniane jako nauczyciele w szkole. Mogą prowadzić 
zajęcia jako instruktor szachowy w ramach współpracy z podmiotami,  
w których są zatrudnione. Szkoła może wspomagać działalność sekcji klubowych 
lub domów kultury.    
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Mając na uwadze potrzeby zdeklarowanych szkół PCEN wraz z partnerami postanawia  
w najbliższym roku szkolnym podjąć działania wspierające : 
 
 

1. Organizować na bieżąco dostęp do bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli w postaci : 
- kursów doskonalących dla poczatkujących ABC – Szachów dla nauczycieli (realizacja 
poprzez zgłoszenia do PCEN), 
- kursów instruktora sportu szachowego w ramach programu EduKom – najbliższe  
w II-IIII 2014 roku (prosimy o PILNE zgłoszenia uczestnictwa nauczycieli  
w kursie, liczba miejsc ograniczona–więcej informacji na 
www.edukom.pcen.pl), 
- organizację konferencji metodycznych, naukowych i form doskonalących dla 
nauczycieli (w załączeniu komunikat konferencji w Czudcu 15-16 listopada 2013 
roku), 

- dążenie do powołanie nauczycieli doradców metodycznych z zakresu nauki gry  
w szachy w szkołach.  
 

2. Pomoc w wyposażeniu szkół w szachy, zegary, tablice demonstracyjne. 
Najbliższa transza podziału sprzętu odbędzie się w miesiącach listopad - 
grudzień 2013 roku. Zasady przyznawania sprzętu będą ogłoszone na stronie 
www.szachy.pcen.pl. Prosimy o śledzenie informacji w tym zakresie jak 
również w zakresie szkoleń. Jednym z podstawowych kryteriów przyznania 
sprzętu będzie przygotowanie merytoryczne kadry uczącej. Minimum kurs 
instruktora szachowego. 

 
3. Wydanie poradnika metodycznego dla nauczycieli gry w szachy w szkołach i bezpłatne 

przekazanie do szkół. 
 

4. Przeprowadzenie na wybranej próbie szkół, badań naukowych dotyczących wpływu 
nauki gry w szachy na postępy edukacyjne uczniów. 

 
5.    Przygotowanie oferty współpracy między szkołami prowadzącymi naukę gry w szachy: 

 
- kalendarz indywidualnych i drużynowych imprez szachowych,  
- nawiązanie współpracy partnerskiej z szkołami ukraińskimi prowadzącymi 
nauczanie gry w szachy, 
- promocja przykładów dobrych praktyk edukacyjnych w wydawanych przez PCEN 
czasopismach oraz na stronie internetowej. 
                                                                                       Krystyna Wróblewska 

Dyrektor 

                                                                                     Podkarpackiego Centrum Edukacji  
                                                                                                       w Rzeszowie 

Koordynator projektu – Maciej Karasiński 

Otrzymują do wiadomości: 

1. Dyrektorzy i nauczyciele, szkół deklarujących współpracę w zakresie projektu                                                       

,, Edukacja przez szachy w szkołach Podkarpacia”. 

2. Podmioty wiodące i współpracujące projektu.                            
,, Edukacja przez szachy w szkołach Podkarpacia”.  

http://www.edukom.pcen.pl/
http://www.szachy.pcen.pl/

