
Program 

KURS INSTRUKTORSKI 

 I ETAP, 25-27.06.2021
 II ETAP, 1-4.07.2021

I ETAP

25-27.06.2021

Temat Godziny Część programu

25.06.2021 (piątek)

Historia Szachów 17:15-18:45 Szachowa

Przepisy turniejowe, sędziowanie turnieju. Jak zorganizować 
turniej szachowy? 

19:00-20:30 Szachowa

26.06.2021 (sobota)

Teoria debiutów - zasady ogólne. Technika liczenia 
wariantów – kombinacje 

9:00-10:30 Szachowa

Strategia i plan gry 10:45-12:15 Szachowa

Końcówki – ogólne zasady gry w ostatniej fazie partii 14:00-15:30 Szachowa

Podstawa programowa kształcenia ogólnego, zasady 
konstruowania programu nauczania oraz jego elementów 

15:45-17:15 Metodyczna

Tworzenie programu nauczania, trening dzieci na najniższym
stopniu zaawansowania  

17:30-18:15 Metodyczna

27.06.2021 (niedziela)

Tworzenie programu nauczania, trening dzieci na najniższym
stopniu zaawansowania 

09:00-10:30 Metodyczna

Pojęcie, metodyka zajęć i zasób ćwiczeń w zakresie techniki 
gry

10:45-12:15 Metodyczna

Roczny plan treningowo-startowy z uwzględnieniem 
szkolenia przez internet

14:00-15:30 Metodyczna

Tryb przygotowania do partii na turniejach, gra po porażce, 
najważniejsza partia 

15:45-17:15 Metodyczna



II ETAP

1-4.07.2021

Temat Godziny Część programu

1.07.2021 (czwartek)

Metodyka prowadzenia zajęć w szkole 17:15-18:45 Metodyczna

Metodyka prowadzenia zajęć w klubie 19:00-20:30 Metodyczna

2.07.2021 (piątek)

Metodyka prowadzenia zajęć w przedszkolu 17:15-18:45 Metodyczna

Tworzenie planu nauczania - przedszkole 19:00-20:30 Metodyczna

3.07.2021 (sobota)

Praca z programem szachowym. Narzędzia do pracy w 
internecie

09:00-10:30 Metodyczna

Zajęcia  indywidualne  i  grupowe przez  internet  -  aspekty
praktyczne

10:45-12:15 Metodyczna

Zasady działania UKS. Jak założyć. Instytucje wspierające
PZSZACH. Zasady działania kadr wojewódzkich – system
współzawodnictwa młodzieżowego 

14:00-15:30 Metodyczna

Przepisy  regulujące  działalność  ośrodków  edukacyjnych
takich jak (przedszkola,  szkoły,  domy kultury).  Podstawa
programowa

15:45-17:15 Pedagogiczna

Metody kreatywnego myślenia w szachach 17:30-19:00 Pedagogiczna

4.07.2021 (niedziela)

Psychologiczne  podstawy  treningu  szachowego  -  rola
instruktora

09:00-10:30 Pedagogiczna

Rola rodzica w procesie treningu szachowego  10:45-12:15 Pedagogiczna

Rola rodzica w procesie treningu szachowego 14:00-15:30 Pedagogiczna

Rola  rodzica  w  procesie  treningu  szachowego  (aspekt
psychologiczny)

15:45-17:15 Pedagogiczna

Egzamin 18:00-21:00 

UWAGA:

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

Egzamin – Forma egzaminu zależy od prowadzącego. Egzamin może jednocześnie przeprowadzać więcej
niż jeden instruktor.
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