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         #Łódzkie gra w szachy 

Samorząd Województwa Łódzkiego oraz Centrum Rozwoju Edukacji Województwa
Łódzkiego w Skierniewicach zapraszają nauczycieli klas I-III szkół podstawowych 
i oddziałów „0” przedszkoli Województwa Łódzkiego do wzięcia udziału w drugiej edycji 
projektu #Łódzkie gra w szachy.

Projekt  będzie  realizowany  przez  5  placówek  CRE  WŁ  na  terenie  całego
województwa. Ideą projektu jest kontynuacja nauki gry w szachy w szkołach 
i  przedszkolach  województwa  łódzkiego.  Zajęcia  poprowadzą  wykwalifikowani
instruktorzy  szachowi  -  liderzy  oraz  przeszkoleni  w  pierwszej  turze  projektu
nauczyciele- trenerzy. Planowane jest kontynuowanie projektu w kolejnych latach.

Placówka koordynująca: Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Skierniewicach
Adresaci projektu: uczniowie klas I-III szkół podstawowych oraz oddziały „0” przedszkoli  

          i nauczyciele
Start: 1 października 2021r.
Zakończenie/podsumowanie: 2 czerwca 2022r.
Cele:

 promocja  nauki  gry  w  szachy  wśród  najmłodszych  dzieci  w  Województwie
Łódzkim;

 kształtowanie  i  rozwijanie  kompetencji  matematycznych,  społecznych  
i porozumiewania się;

 rozwijanie logicznego i abstrakcyjnego myślenia;
 indywidualizacja pracy z uczniem.

Etapy projektu:
1. Koordynator główny projektu oraz liderzy projektu zorganizują spotkanie 

z koordynatorami regionalnymi wyznaczonymi przez poszczególne jednostki CRE
WŁ. Podczas spotkania przekazane zostaną założenia projektu, jego harmonogram
oraz działania.

2. Koordynatorzy  regionalni  projektu zorganizują  spotkania z  uczestnikami  I  edycji
projektu  ze  swojego  regionu  w  celu  wytypowania  (we  współpracy  z  liderami
projektu) po 5 nauczycieli - trenerów ze swojego regionu.

3. Nauczyciele-trenerzy (we współpracy z koordynatorami regionalnymi) zrekrutują
do udziału w projekcie po 2 nauczycieli (kursanci) zainteresowanych szkoleniem 
z zakresu dydaktyki nauczania gry w szachy.

4. Liderzy projektu przeprowadzą szkolenia teoretyczne z kursantami, podzielonymi
na dwie grupy zgodnie z poziomem zaawansowania ich umiejętności gry w szachy.
Program zajęć  teoretycznych dostosowany będzie  do poziomu umiejętności  obu
grup.

5. Nauczyciele-trenerzy  poprowadzą  szkolenia  praktyczne  z  kursantami  w  swoich
placówkach  zatrudnienia  podczas  prowadzonych  z  uczniami  zajęć  nauki  gry  w
szachy od podstaw.

6. Organizacja  Wojewódzkiego  Turnieju  #Łódzkie  gra  w  szachy  pod  patronatem
Marszałka Województwa Łódzkiego.



Do udziału w turnieju zaproszeni zostaną wszyscy chętni uczniowie klas I – III oraz
oddziałów  „0”  przedszkoli  uczęszczający  do  szkół  biorących  udział  w  I  edycji
projektu.  W kolejnym roku planowany jest kolejny turniej  do którego zaproszeni
zostaną uczniowie szkół biorących udział w I i II edycji projektu.

Harmonogram projektu:
1. 21 września 2021 roku – spotkanie Koordynatora głównego projektu oraz liderów

projektu  z  koordynatorami  regionalnymi  wyznaczonymi  przez  poszczególne
jednostki CRE WŁ.- zdalnie na platformie MS Teams

2. 01-31  października  2021  roku  –  spotkania  koordynatorów  regionalnych  z
uczestnikami I edycji projektu. Wytypowanie po 5 nauczycieli-trenerów z każdego
regionu, 

3. 25-31  października  2021  roku  –  rekrutacja  przez  nauczycieli  trenerów  po  2
nauczycieli-kursantów, podpisanie umów szkoleniowych po rekrutacji nauczycieli-
kursantów

4. 02.11 – 28.02.2022 r. – prowadzenie przez liderów projektu szkoleń teoretycznych
dla nauczycieli-kursantów.

5. 02.11.2021 r.  – 31.05.2022 r.  – prowadzenie przez nauczycieli  - trenerów szkoleń
praktycznych dla nauczycieli kursantów.

6. 02.06.2022 r.  –  organizacjaWojewódzkiego  Turnieju  #Łódzkie  gra  w szachy  pod
patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego.

Zakresy obowiązków:
1. Koordynator główny projektu:

a. organizacja spotkania z koordynatorami regionalnymi,
b. rozliczenie finansowe projektu,
c. nadzór  merytoryczny,  organizacyjny  i  finansowy  nad  osobami

zaangażowanymi w realizację projektu,
d. organizacja Wojewódzkiego Turnieju #Łódzkie gra w szachy pod patronatem

Marszałka Województwa Łódzkiego (wynajem sali, wynajem sprzętu, zakup
nagród, zatrudnienie sędziów),

e. prowadzenie dokumentacji projektu.
2. Liderzy projektu:

a. pomoc koordynatorom regionalnym w wyborze nauczycieli-trenerów,
b. doradztwo metodyczne dla nauczycieli - trenerów podczas prowadzonych

szkoleń praktycznych,
c. przydzielenie  nauczycieli  -  kursantów  do  grup  szkolenia  teoretycznego

zgodnie z ich poziomem zaawansowania w grze w szachy,
d. prowadzenie szkoleń teoretycznych dla nauczycieli - kursantów,
e. przeprowadzenie  testów  sprawdzających  na  zakończenie  każdego  z

modułów szkolenia,
f. organizacja  7  rozgrywek  ćwiczeniowych  dla  nauczycieli-kursantów  na

platformie Lichess,
g. sędziowanie turnieju międzyszkolnego.

3. Koordynatorzy regionalni:
a. stała współpraca z koordynatorem głównym projektu,
b. organizacja spotkania z uczestnikami I edycji projektu - wytypowanie po 5

nauczycieli - trenerów z każdego regionu,
c. nadzór organizacyjny nad prowadzonymi szkoleniami praktycznymi.

4. Nauczyciele-trenerzy:



a. rekrutacja po 2 nauczycieli - kursantów, którzy wezmą udział w projekcie,
b. zorganizowanie grupy ćwiczeniowej  w swojej placówce (w zajęciach mogą

brać  uczniowie  klas  I  –  III  szkoły  podstawowej  oraz  oddziałów  „0”
przedszkoli, każda grupa liczy minimum 10 uczestników),

c. prowadzenie  szkoleń  praktycznych  w grupach ćwiczeniowych  przy  stałej
obserwacji oraz współudziale nauczycieli - kursantów (1 grupa x 2 godziny
w tygodniu ),

d. wytypowanie w swoich placówkach uczniów oraz organizacja ich udziału  
w  Wojewódzkim Turnieju #Łódzkie gra w szachy pod patronatem Marszałka
Województwa Łódzkiego.

5. Nauczyciele-kursanci:
a. udział w 32-godzinnym szkoleniu teoretycznym (prowadzonym online przez

liderów projektu na platformie Teams),
b. zaliczenie testów kończących poszczególne moduły szkolenia,
c. udział w 7 rozgrywkach ćwiczeniowych na platformie Lichess,
d. udział  w  50-godzinnym  szkoleniu  praktycznym (prowadzonym  przez

nauczycieli - trenerów w ich placówkach z uczniami).

Szczegółowych informacji udziela:

Monika Zdrojewska – Dyrektor CRE WŁ w Skierniewicach, 
 koordynator główny projektu WŁ
m.zdrojewska@creskierniewice.edu.pl,
tel. 505 392 412  lub 46 833 20 04


