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W ramach III edycji Projektu #Łódzkie gra w szachy zakończono I etap działań w Projekcie.  

Kurs uzupełniający. #Łódzkie gra w szachy – w ramach szkolenia przeszkolono 32 nauczycieli z 20 szkół 

Cele projektu: 
- promocja nauki gry w szachy wśród dzieci i młodzieży w województwie łódzkim, 

- wsparcie edukacji matematycznej w zakresie umiejętności analitycznego myślenia,  

- rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów, 

- kształcenie wyobraźni, pewności siebie, szacunku do przeciwnika i samego siebie, 

- wsparcie merytoryczne istniejących kółek i grup szachowych. 

 
Lp. Nazwa i adres placówki CRE WŁ 

1.  Szkoła Podstawowa w Różycy  CRE WŁ Łódź 

2.  Przedszkole Miejskie nr 117 w Łodzi CRE WŁ Łódź 

3.  Szkoła Podstawowa nr 2 w Konstantynowie Łódzkim CRE WŁ Łódź 

4.  Szkoła Podstawowa nr 189 w Łodzi CRE WŁ Łódź 

5.  Szkoła Podstawowa w Byszewie  CRE WŁ Łódź 

6.  Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich  

w Piotrkowie Trybunalskim  

CRE WŁ Piotrków Trybunalski 

7.  Przedszkole Samorządowe nr 7 w Piotrkowie Trybunalskim  CRE WŁ Piotrków Trybunalski 

8.  Szkoła Podstawowa w Babsku  CRE WŁ Skierniewice 

9.  Przedszkole nr 1 w Łowiczu  CRE WŁ Skierniewice 

10.  Szkoła Podstawowa w Głuchowie  CRE WŁ Skierniewice 

11.  Szkoła Podstawowa w Chlewie  CRE WŁ Sieradz 

12.  Szkoła Podstawowa w Rudzie CRE WŁ Sieradz 

13.  Szkoła Podstawowa im. 4. Pułku Piechoty Legionów w Zapolicach  CRE WŁ Sieradz 

14.  Publiczne Przedszkole nr 2 w Wieluniu  CRE WŁ Sieradz 

15.  Publiczne Przedszkole w Warcie  CRE WŁ Sieradz 

16.  Przedszkole nr 15 w Sieradzu   CRE WŁ Sieradz 

17.  Szkoła Podstawowa nr 6 w Kutnie CRE WŁ Zgierz 

18.  Szkoła Podstawowa nr 6 w Zgierzu CRE WŁ Zgierz 

19.  Szkoła Podstawowa nr 12 w Zgierzu CRE WŁ Zgierz 

20.  Zespół Szkół Społecznych TPZ w Zgierzu CRE WŁ Zgierz 
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KURS UZUPEŁNIAJĄCY #ŁÓDZKIE GRA W SZACHY – skierowany był do nauczycieli biorących udział w 
poprzednich edycjach Projektu.  
Tym razem nauczyciele odbyli 20-o godzinne szkolenie w terminie: XI-XII 2022 r. W trakcie kursu nauczyciele 
mieli możliwość doskonalić swoje umiejętności ale też mogli wymieniać się doświadczeniem oraz pomysłami 
na rozgrywki lokalne.  

Zajęcia poprowadził doświadczony instruktor nauki gry w szachy – pan Eugeniusz Walczak. Lekcje były 
prowadzone z wykorzystaniem narzędzi IT (Platforma Zoom i Moodle Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w 
Skierniewicach http://www.wodnmood.aplus.pl/). 

Trener chętnie dzielił się ze słuchaczami swoim doświadczeniem i metodami pracy z najmłodszymi – w 
przedszkolach, zerówkach i pierwszych klasach sześciolatków ale też z uczniem szkoły podstawowej. 
Zwracał uwagę na specyficzne warunki i wskazane formy pracy z maluchami, diametralnie różne od sytuacji 
treningu sportowego ze zorientowanym na sukces zawodnikiem. Pan Eugeniusz Walczak podzielił się także 
radami na temat wykorzystywania w nauczaniu gry w szachy materiałów i tablic multimedialnych, technik 
komputerowych i zasobów internetowych.  

Trzeba podkreślić wysoki poziom i wartość merytoryczną szkolenia. Niezwykle istotne jest również nowe, 
świeże spojrzenie na zagadnienia dotyczące szachów szkolnych, prezentowane przez prowadzącego. 
 
W ankietach podsumowujących kurs, nauczyciele zwracali uwagę na wysokie przygotowanie prowadzącego, 
jego kompetencje i umiejętność przekazywania wiedzy. Ogromną popularnością cieszyły się konsultacje 
indywidualne z trenerem, doceniono jego dyspozycyjność oraz otwartość.  
 
Warto na koniec przytoczyć kilka informacji zwrotnych, które otrzymaliśmy po kursie podstaw (rok 2021) w 
tej grupie szkół (pisownia oryginalna z maili): 

 

Pomysł na szachy w naszej szkole to świetny pomysł! Najpierw zapisaliśmy starsze dziecko – Jasia, ale zaraz też 

zapisaliśmy Tomka i Zuzę. I nie żałujemy. W dzisiejszym świecie, świecie mocno skomputeryzowanym warto wykorzystać 

te umiejętności naszych pociech do rozwoju logicznego myślenia. Szachy są do tego doskonałą okazją. Podczas gry liczy 

się nie tylko wygrana. Ważne jest, by wykonać ruch i przewidzieć zachowanie przeciwnika w kolejnym ruchu, ale również 

aby dobrze rozegrać każdą partię. Tomek i Zuzia są na poziomie podstawowym i poznają zasady rozgrywania partii, 

natomiast Janek kontynuuje naukę na wyższym poziomie zaawansowania kursu. Cała trójka rozumie już, że celem gry 

jest nie tyle zamatowanie króla przeciwnika, co sama gra i radość dla każdego z graczy z możliwości rywalizacji. 

Małgorzata, mama Jaśka, Tomcia i Zuzi 

Od kiedy moja córka chodzi regularnie na zajęcia z szachów nie mamy kłopotu z motywowaniem dziecka do nauki. 

Nauczyciel nawiązał bardzo dobry kontakt ze swoim uczniem i w umiejętny sposób zmobilizował ją do systematycznej 

pracy. To poskutkowało w nauce pozostałych przedmiotów. Niewyobrażalne! Zajęcia w szkole, mimo że trwają zwykle 

tylko 4 godziny, mijają córce szybko – są w jej opinii bardzo ciekawe. Tu spotyka też dzieci podobne do niej, inteligentne, 

zdolne ale też zagubione w sobie.  

Polecam takie zajęcia wszystkim dzieciom i chcę podziękować pani Krokockiej za zorganizowanie takich zajęć dla tak 

wielu nauczycieli w Regionie. Już widzę te uśmiechy na twarzach mam obserwujących swoje pociechy w trakcie 

szachowania. Dziękuję, że nasza szkoła mogła wziąć udział w Projekcie. 

Adela wraz z rodzicami naszej szkoły. 

 

http://www.wodnmood.aplus.pl/
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Zajęcia z szachów w naszej szkole pozwoliły rozwinąć dotychczasowe umiejętności szachowe naszych uczniów, np. 

wyeliminować sporą część błędów popełnianych podczas gry. Pani Ania, która przeszła szkolenie w Skierniewicach ma 

zawsze przygotowany plan zajęć, a po ich zakończeniu przekazuje nam – rodzicom rzeczowe informacje o „formie” 

naszych dzieci i zalecenia do pracy na najbliższy czas. Niespodzianką był dla mnie fakt, że Tycjan między lekcjami z 

szachów z własnej inicjatywy zaczął pracować indywidualnie rozwiązując zadania szachowe. Żadne przypominanie o 

szachach nie było potrzebne.  

Jestem szczęśliwa, mama Tycjana. 

Myślałam na początku, moja Zosia i szachy? Nie, to abstrakcja. Jednak córka uparła się i koniecznie chciała „chodzić 

na szachy”. Dla mnie to był kłopot, przyznaję, bo musiałam po nią jechać dodatkowo, a nie bezpośrednio po pracy. 

Jednak nie żałuję i gratuluję pomysłu na szachy w naszej szkole. Córka ma 10 lat. Kocha szachy! A ja dziękuję, że możemy 

się uczyć. Ja też uczę się szachów z ćwiczeń przyniesionych przez córkę. 

 

Jola, mama Zosi. 

 

Szachy, szachy i co? No właśnie, to okazuje się drogawy sport. Jak już dzieciak złapie bakcyla, to trudno mu odmówić. A 

tu jazda na rozgrywki do Spały i gdzie tam jeszcze się dzieje. Sam szachuję od lat. Mój wnuk boryka się z tymi problemami 

co jego koledzy. Brak finansów to po pierwsze, po drugie organizacja szachów w szkole – to powinno być systemowe. 

Dlaczego naszych dzieci się nie docenia? To dodatkowe godziny pracy własnej na dokształcanie się, na treningi, turnieje 

w necie, rozgrywki … docenia się tylko piłkarzy. 

 

Proszę Panią, żeby Pani o nas powiedziała gdzie trzeba, a raczej o potrzebach naszych dzieci. To dużo, że Pani 

zorganizowała takie kursy dla nauczycieli, dzięki temu szkoła rozumie potrzeby dzieci. Może raczej je zauważa. To mądre 

dzieciaki, z wyrazami szacunku, Józef W. 

 

Chcemy w naszej gminie otworzyć klub szachowy dla chętnych. Szkolenie ukończyły dwie panie nauczycielki z 

przedszkola. Czy uważa Pani, że mogą prowadzić zajęcia dla wszystkich chętnych z gminy? Czy tylko dla przedszkolaków? 

Bardzo zależy nam na wykorzystaniu pracowni. Jesteśmy wdzięczni za pomysł i tak dalekosiężną realizację. Byliśmy w 

tej dodatkowej – 40- stce. To było coś, że udało nam się dostać do Projektu. Dziękuję Pani, dziękuję Panu Marszałkowi i 

liczę na więcej, Bartłomiej. K.  

 

Opracowała, dr Beata Krokocka – koordynator wojewódzki Projektu #Łódzkie gra w szachy 


