
Program 

KURS INSTRUKTORSKI 5–8.07.2018

Godziny Temat Wykłady Ćwiczenia

5.07.2018

8:00-8:45 Przepisy turniejowe, sędziowanie turnieju – Paweł 
Dudziński

1

8:45-9:30 Jak zorganizować turniej szachowy? – Paweł 
Dudziński

1

09:35-11:05 Zasady działania UKS. Jak założyć. Instytucje 
wspierające PZSZACH – Paweł Dudziński

2

11:15-12:00 Historia szachów – Paweł Dudziński 1

12:20-13:05 Teoria debiutów, zasady ogólne – Paweł Dudziński 1

14:30-16:00 Technika liczenia wariantów – kombinacje – Paweł
Dudziński

2

16:10-17:40 Końcówki – ogólne zasady gry w ostatniej fazie 
partii – Paweł Dudziński

1 1

17:50-19:20 Strategia i plan gry– Paweł Dudziński 2

6.07.2018

8:00-12:30 Metody planowania szkolenia sportowego - Paweł 
Dudziński

6

14:00-15:30 Zasady działania kadr wojewódzkich – system 
współzawdonictwa młodzieżowego - Paweł 
Dudziński

2

15:35-17:05 Rola rodzica w szkoleniu szachowym- Paweł 
Dudziński

2

17:10-18:40 Metody i zasady nauczania - Paweł Dudziński 2

7.07.2018

8:00-9:30 Metody i zasady nauczania – Jakub Żeberski 2

9:35-11:05 Literatura szachowa – zapoznanie z dostępnymi 
pomocami dydaktycznymi – Jakub Żeberski

2

11:10-13:25 Metodyka nauczania szachów – ćwiczenia Jakub 
Żeberski

3

15:00-16:30 Metodyka nauczania szachów – ćwiczenia Jakub 
Żeberski

2

16:40-18:10 Tworzenie programu nauczania – ćwiczenia Jakub 
Żeberski

2

8.07.2018

8:00-8:45
Przepisy regulujące działanie ośrodków 
edukacyjnych takich jak (przedszkola, szkoły, 
domy kultury) Jakub Żeberski

1

8:45-10:15 Podstawa programowa kształcenia ogólnego, 
zasady konstruowania programu nauczania oraz 
jego elementów Jakub Żeberski

2



10:25-11:55 Tworzenie programu nauczania – ćwiczenia Jakub 
Żeberski

2

12:00-12:45 Elementy psychologii sportu – Jakub Żeberski 1

14:00-15:30 Metody i zasady nauczania – Jakub Żeberski 2

15:55-17:25 Jak stworzyć scenariusz zajeć edukacyjnych – 
Jakub Żeberski

2

UWAGA:

Wykłady, ćwiczenia,  egzamin  – podane w godzinach lekcyjnych, mogą ulec zmianie w zależności  od
poziomu i wymagań uczestników, po konsultacji instruktora z organizatorem

Egzamin – Po każdej części zostanie przeprowadzony egzamin. Forma egzaminu zależy od prowadzącego.
Egzamin może jednocześnie przeprowadzać więcej niż jeden instruktor.

Prowadzący kurs:

Paweł Dudziński - Magister pedagogiki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od 
2002 r. - po kursie w Werynii k. Rzeszowa, instruktor szachowy Polskiego Związku Szachowego, od 
2009 r. - nauczyciel szachów w kilku ostrowskich szkołach podstawowych, m.in. w SP 11, która jako 
pierwsza placówka w południowej Wielkopolsce wprowadziła obowiązkową naukę gry w szachy dla 
dzieci z klas I-III, Posiadacz tytułu mistrza FIDE (od 2011 r.) i tytułu mistrza krajowego (od 2010 r.). W 
grudniu 2016 r. w Warszawie - obrona pracy na trenera II klasy Polskiego Związku Szachowego pod 
kierunkiem Przewodniczącego Kolegium Trenerów mm. Jacka Bielczyka. - Członek Zarządu Polskiego 
Związku Szachowego w Warszawie – Przewodniczący Komisji Młodzieżowej (od czerwca 2017 r.); 
autor wszystkich regulaminów sportu młodzieżowego. Autor programu do nauki gry w szachy w 
klasach I-III (zatwierdzonego przez Kuratorium Oświaty) i wielu materiałów dydaktycznych dla dzieci i
młodzieży, jak: „Zasady mistrza szachownicy”, „Zasady młodych mistrzów”, „Test 10 niezwykłych 
pozycji szachowych”, „Szalony koń... Ku czci niezwykłej figury szachowej”, „Niesamowity pionek”, 
„Szachy na jednej kartce” czy „Ocena pozycji w szachach”. W latach 2014-2017 redaktor naczelny 
Oficjalnego Czasopisma Polskiego Związku Szachowego ,,Mat’’ i redaktor serwisu sportowego na 
stronie internetowej Polskiego Związku Szachowego.

Jakub Żeberski - mgr inż. matematyki na WPPT Politechniki Wrocławskiej, instruktor, nauczyciel 
kontraktowy (2012), nauczyciel mianowany (2017), trener i trener-sekundant medalistów 
Mistrzostw Polski w szachach klasycznych, szybkich i błyskawicznych, trener-koordynator 
Dolnośląskiej Kadry Wojewódzkiej Juniorów i Młodzików w latach 2009-2015. Od 2007 posiadacz 
tytułu Mistrza Międzynarodowego (IM) w szachach. Nauczyciel w Młodzieżowym Domu Kultury 
„Fabryczna” we Wrocławiu.
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