Seminář „Šachy do škol od A do Z“
Termín:
Přihlášení:

6. 12. 2016, zasedací místnost č. 306, budova Nové radnice Magistrátu
města Ostravy
https://map.ostrava.cz/kalendar-akci/

Seminář je určen pro ředitele ZŠ a MŠ a pro pedagogy.
Cílem semináře je seznámit ředitele ZŠ a MŠ s pozitivním vlivem šachové výuky na
mentální rozvoj dítěte v rámci celosvětového projektu „Šachy do škol“. Jedná se
o kompletní představení této problematiky uznávanými odborníky s dlouholetou praxí
pod záštitou Šachového svazu ČR.
Program:
8:00 – 8:30
8:30 – 9:00

Novák

9:00 – 10:30

Karp

10:30 – 11:15

Handlíř

11:15 – 12:00

Bogatková

12:00 – 12:30
12:30 – 14:00

Korolczuk

14:00 – 14:45

Talla

14:45 – 15:00
15,00

Novák
Novák

Prezence
Přivítání, úvod do problematiky
 představení evropské iniciativy „Šachy do škol“
schválené Evropským parlamentem v r. 2012
Vliv šachu na rozvoj dítěte
 rozvoj mentálních schopností dětí a podpora rozvoje
jejich nadání v různých oblastech
 vliv šachů na čtenářskou gramotnost a na zlepšení
školních výsledků u dětí
 šachy jako terapie pro děti s poruchami chování
 šachy jako prostředek socializace autistických dětí a
zlepšení jejich celkového psychického a fyzického
stavu
Příklad dobré praxe – ZŠ Janáčkovo náměstí, Krnov
 představení krnovské školní praxe
 šachy v mikroregionu Krnovsko
 praktický návod k realizaci v Ostravě + ORP (za
aktivní podpory Moravskoslezského krajského
šachového svazu)
Šachy v mateřské škole
 šachy jako nástroj podpory sociální inkluze, školní
připravenosti u dětí MŠ od 5 let
 ukázka metody výuky v MŠ
přestávka na oběd
Schémata výuky šachu ve školách v Polsku
 „Šachy do škol“ v Polsku – zkušenosti z různých
polských regionů
 „zdravé šachy“ (kombinace šachů s pohybovou
aktivitou dětí – plávání, cvičení)
Plán výuky šachu ve školách
 holandský systém (step by step)
Diskuze
Zakončení

Projekt MAP ORP OSTRAVA CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000117
je spolufinancován Evropskou unií.

Přednášející:


Jiří Novák

předseda Moravskoslezského krajského šachového
svazu a předseda šachového klubu SK Slavia Orlová,
dlouholetý trenér dětí v MŠ a žáků ZŠ, medailové
úspěchy dětí na MMaS, MČR a soutěží družstev
mládeže



Jerzy Karp

světově proslulý fyzioterapeut a předseda
šachového klubu ve Wodzisławi v Polsku, vyvinul
unikátní systém kombinace šachové hry s pohybem



Mgr. Karel Handlíř

ředitel ZŠ Janáčkovo náměstí, Krnov, příklad dobré
praxe uvedení šachové výuky do školy



Mgr. Nikolaj Korolczuk

univerzita Minsk, dlouholetý trenér nejmenších
šachistů a expert na problematiku Šachů do škol
v Polsku



Mgr. Táňa Bogatková

absolventka Akademie tělovýchovy a sportu
v Minsku, trenérská fakulta, specializace šachy,
trenér 1. třídy, trenérská praxe více než 30 let,
specializace na výuku šachu dětí mladšího věku,
vychovala mnoho medailistů mistrovství ČR či
Běloruska mládeže



Vladimír Talla

studium Akademie tělovýchovy a sportu v Minsku,
trenérská fakulta, specializace šachy, mezinárodní
šachový velmistr, bývalý reprezentant ČR,
profesionální trenér mládeže s mezinárodní licencí,
trenérská praxe více než 25 let v ČR, SR a ve
Spojených arabských emirátech, úspěchy svěřenců
na MČR, pravidelně doprovází děti jako oficiální
trenér české reprezentace na mistrovství Evropy
a mistrovství světa mládeže

Projekt MAP ORP OSTRAVA CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000117
je spolufinancován Evropskou unií.

