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Projekt  ,,Szachy Inwestycją w Umysł i Wychowanie” 

do realizacji w Świetlicy Środowiskowej ZHP  37-3700 Przemyśl , ul. Borelowskiego 9 w ramach 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2011 Miasta Przemyśla 

Termin realizacji : 15 września – 15 grudnia 2011 roku. 

Nazwa:  Nauka  gry w szachy dla dzieci i młodzieży inwestycją w umysł i wychowanie. 

Krótka charakterystyka projektu:  

Projekt zakłada naukę gry w szachy dla 12 do 20 dzieci. Zajęcia odbywały się będą w siedzibie 

Świetlicy ZHP w Przemyślu. Specjalista nauczyciel z wyższym wykształceniem pedagogicznym, 

instruktor nauki gry w szachy z wieloletnim doświadczeniem będzie prowadził zajęcia.  

Zakładane cele: 

Zdobycie umiejętności gry w szachy oraz organizacji zawodów sportowych przez  20 osób. 
Ukazywanie zagrożeń, jakie niosą ze sobą uzależnienia, niedostosowanie społeczne, zaburzenia 

zdrowia psychicznego . Zapobieganie w/w zagrożeniom i zapoznanie ze sposobami radzenia sobie 

z nimi. Przekazanie informacji gdzie szukać pomocy w sytuacji zagrożenia.  

Przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym.  

Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez systematyczny rozwój zainteresowania – naukę 

gry w szachy. Zasada fair play! 

 

Upowszechnienie wartości życia, hierarchizacja wartości, poszukiwanie właściwych wzorców.  
 

Sposób realizacji: 

 2 razy w tygodniu. Stworzone zostaną warunki dla grupy kilkunastu dzieci do podniesienia 

umiejętności logicznego myślenia, analizy, pracy nad sobą.  Będzie to propozycja dla młodych ludzi 

by systematycznie pracując doskonalić siebie. Świetlica zostanie doposażona w podstawowy 

niezbędny sprzęt do nauki i gry w szachy. 

Opis poszczególnych działań: 

1. Przygotowanie bazy poprzez zakup niezbędnego sprzętu  

2. Nabór uczestników poprzez ogłoszenia rozplakatowane po osiedlu i we współpracy z szkołami 

w Przemyślu. Rozmowa z dziećmi i rodzicami w celu ukazania wartości zdrowego stylu życia 

i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym. Złożenie deklaracji/ zgody  udziału w 

projekcie przez ucznia i rodzica.   

3. Praca w grupach dwa razy tygodniu po 2 godziny lekcyjne – nauka podstaw gry. 
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TREŚCI: 

 
Zapoznanie z historią szachów ich wartością w rozwoju człowieka na przykładach wielu 

ludzi znanych z historii Polski i świata. 

Nauka podstaw gry w szachy. 

Nauka podstawowych przepisów Kodeksu Szachowego. 

Uczestnictwo z zawodach jako zawodnik i jako sędzia/organizator. Nauka organizacji 

zawodów sportowych. Korzystanie z literatury, komputerowych programów szachowych 

oraz zasobów internetu. 

 
4. Przeprowadzenie dwóch  turniejów szachowych - zawodów sportowych sprawdzających 

umiejętności wśród uczestników zajęć X i XII 2011. 

Zakładane rezultaty: 

Uczestnik zajęć 

Zna podstawy gry w szachy.  

Posiada umiejętność samodzielnej gry.  

Zna podstawowe przepisy kodeksu szachowego. 

Potrafi uczestniczyć w zawodach sportowych. 

Potrafi zorganizować turniej szachowy. 

Zna zasady uczciwej rywalizacji docenia zasadę fair play. 

Potrafi korzystać z literatury szachowej i odszukać właściwe strony www zawierające pomoc 

dla szachisty doskonalącego swe umiejętności. 

 

W świetlicy ZHP zostanie zorganizowane miejsce rozwoju trwałych zainteresowań dla grupy 

dzieci. 
 

Ewaluacja: 

Sprawdzenie listy obecności  uczestników zajęć – frekwencja. 

Liczba przerabianych – rozwiązanych zadań szachowych. 

Wyniki uczestnictwa w turnieju szachowym. 

Ankieta oraz wśród rodziców i uczestników zajęć.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Kalkulacja kosztów: 

 

1. Wynagrodzenie nauczyciela 

Wrzesieo  2 tygodnie x 2 dni x 2 godziny = 8 godzin 

Październik  4 tygodnie x 2 dni x 2 godziny = 16 godzin 

Listopad 4 tygodnie x 2 dni x 2 godziny = 16 godzin 

Grudzieo 2 tygodnie x 2 dni x 2 godziny = 8 godzin 

Razem : 48 godzin x 60zł brutto= 2880 zł 

2. Zakup sprzętu i upominków : 

10 kompletów szachów wraz szachownicami  80 zł x 10 = 800   zł 

1  Tablicy demonstracyjnej  = 200 zł 

5 zegarów szachowych  150 zł x  = 750 zł 

 10 podręczników nauki gry w szachy – zestawu zadao do rozwiązywania.  30 zł x 10 zł = 300 zł  

20 zeszytów   2 zł x 20 = 40 zł 

20 długopisów  8 zł x 20 = 160 zł 

20 nagród / upominków  dla uczestników  turnieju szachowego ( 1 upominek 20 zł x 2 turnieje ) = 800 

zł 

Razem : 3800 zł 

 

Ogółem : 6680 zł 


