
 



 



 

Dzięki szachom dziecko uczy się radzić 
sobie ze stresem i porażką. 

Szachy korelują humanistyczną fantazję z 
umiejętnościami matematycznymi i 
kształceniem pozytywnych postaw 
społecznych i emocjonalnych. 

Szachy są grą, rozrywką, świetną zabawą 
i mogą stać się pasją na całe życie. 

Uczy się także nawiązywania i 
utrzymywania dobrych, przyjacielskich 
kontaktów z ludźmi, często z całego świata. 

 



 



 



 Po podstawach teoretycznych 

czas na praktykę. 

Kalendarium projektu: 



2003-4 działalność „Komisji szachów 
szkolnych PZSzach.” 
2010 przyjęcie przez PZSzach. „Strategii 
wprowadzania szachów do szkół” 
2010-2013 ogólnopolskie konferencje 
metodyczno - szkoleniowe „Szachy w szkole” 
2010-11 wsparcie inicjatywy G.Kasparowa i 
ECU instytucjonalnego wprowadzenia szachów 
do szkół poprzez Komisję Europejską, a 
następnie Parlament Europejski  
15.03.2012 uchwalenie przez Parlament 
Europejski oświadczenia pisemnego w sprawie 
wprowadzenia do systemów oświaty w Unii 
Europejskiej programu „Szachy w szkole”  
 



09.2012  wizyta G.Kasparowa w Polsce 
09.10.2012 spotkanie w MEN akceptacja 
pilotażowego programu „Edukacja przez 
szachy w szkole” 
10-11.2012 kursy dla nauczycieli (Warszawa, 
Białystok) 
04.04.2013 pismo podsekretarza stanu MEN 
w sprawie wdrażania projektu pilotażowego 
„Edukacja przez szachy w szkole” 
04-08.2013 kursy dla nauczycieli  – 
Warszawa, Kielce, Suwałki 
 16.05.2013 konferencja we Wrocławiu 
 02.09.2013 rozpoczęcie zajęć projektu 
    pilotażowego 
 



ZASADY REALIZACJI PROJEKTU 
 Szkoła lub samorząd przystępujące do projektu 

podpisują z Polskim Związkiem szachowym umowę 
regulującą obowiązki każdej ze stron, 

 Zajęcia szachowe są prowadzone w przynajmniej 
jednym oddziale klasy 1, 2 lub „0” w wymiarze min. 1 
godziny tygodniowo przez minimum 2 lata szkolne, 

 Zajęcia prowadzą nauczyciele szkoły przeszkoleni na 
kursie z certyfikatem PZSzach (minimum 60 godzin) 
lub posiadający kwalifikacje instruktora szachowego, 

 Szkoła wybiera do realizacji zajęć program 
G.Kasparowa, program PZSzach. lub inny, 

 Szkoła udostępnia PZSzach. dane ilościowe projektu 
oraz za zgodą rodziców uczniów zdjęcia z realizacji 
projektu i umożliwia prowadzenie badań naukowych 
dotyczących wpływu szachów na rozwój uczniów, 

  PZSzach. wspomaga szkoły poprzez przygotowanie 
kursów dla nauczycieli, opiekę metodyczną 
koordynatorów wojewódzkich i ogólnopolskiego, 
coroczne konferencje „Szachy w szkole”, 



ZASADY REALIZACJI PROJEKTU 
  PZSzach. prowadzi stronę internetową projektu 

www.szachywszkole.pl na której będą 
publikowane materiały metodyczne i ćwiczenia 
uzupełniające, 

  PZSzach. szkołom które wybiorą program 
oparty na podręcznikach „Grajmy w szachy” 
zapewnia bezpłatne przekazanie przewodników 
metodycznych i preferencyjną sprzedaż 
podręczników w cenie 10 zł/szt. przez cały 
okres trwania projektu, 

 PZSzach na zakończenie każdego półrocza 
będzie organizował spotkanie ewaluacyjno-
metodyczne dla nauczycieli, 

 Samorządy, szkoły oraz PZSzach. będą 
współpracować w pozyskiwaniu środków z UE, 
MEN, MSIT oraz innych w celu wsparcia 
projektu. 
 

http://www.szachywszkole.pl/


Szczególnie polecamy 
wydany przez PZSzach. 

podręcznik dla 
najmłodszych i 
początkujących. 


