
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
KURS INSTRUKTORSKI PZSZACH. 02 – 9.09.2017 

 
 
I. ORGANIZATOR – na zlecenie PZSzach. 
 

� Klub Szachowy „STILON” Gorzów Wlkp. www.kszstilon.pl  
� Agencja 64 Aleksander Czerwoński www.agencja64.pl 

 
II. MIEJSCE I TERMIN 

 
Kurs przeprowadzony zostanie w  Szklarskiej Porębie w kompleksie „Królowa Karkonoszy”, ul. 
Partyzantów 15 i składać się będzie z trzech części: 
 

� metodyczna (25 godzin) 2-3 i 8-9 września 2017  
� szachowa (10 godzin) 6-7 września 2017 
� pedagogiczna (10 godzin) 4-5 września 2017 
Egzamin 9 września 2017 od godz. 19.00 

 
Przyjazdy w dniu 1.09.2017 - spotkanie organizacyjne o godz. 21:00.  

 

  III. ZGŁOSZENIA 
 

Termin - 20.08.2017 r. Zgłoszenia do udziału w kursie należy nadsyłać e-mailem na adres: 
Andrzej Modzelan: anmodz@gmail.com tel. kom. +48-606-92-11-88. 
W kursie uczestniczyć mogą obywatele polscy (lub obywatele krajów UE zameldowani w Polsce), 
pełnoletni, z minimum średnim wykształceniem. Warunkiem jest posiadanie min. II kategorii 
szachowej, lub III kategorii szachowej i kwalifikacji pedagogicznych. 

 
  IV. FINANSOWANIE 
 

Koszt pobytu w kompleksie „Królowa Karkonoszy” z wyżywieniem (śniadania i kolacje – bufet 
szwedzki):  
 

� 560 zł od osoby (8 dni x 70 zł.) – pokoje 2-4 osobowe – OW „Halny” 
� 680 zł od osoby (8 dni x 85 zł.) – pokoje 2-4 osobowe – „Nowa Królowa Karkonoszy”. 

Wszystkie pokoje z łazienkami i TV. 
� do pokojów 1-osobowych dopłata 30 zł./dzień 

 
Całkowity koszt kursu wynosi 500 zł. Każda z części 150 zł + 50 zł egzamin. 
Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zaliczki w kwocie 200 zł do dnia 
20.08.2017. 
Wpłaty należności na konto: AGENCJA 64 PLUS, ul. Chrobrego 20A/8, 66-400 Gorzów Wlkp. 
Idea Bank SA, nr 03 1950 0001 2006 0002 2547 0001 lub gotówką u organizatora. 

 
V. IMPREZY TOWARZYSZĄCE 
 

� Turniej szachów błyskawicznych 
� Wycieczka po Szklarskiej Porębie z przewodnikiem 
� W terminie 2-10 września 2017 w kompleksie „Królowa Karkonoszy” rozegrana 

zostanie II Liga Seniorów – DMP 2017. 
 
VI. SPRAWY RÓŻNE 
 

� Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 
� Kompleks „Królowa Karkonoszy” nie zabezpiecza opieki  medycznej. Odpowiednie placówki 

medyczne znajdują się na terenie miasta Szklarska Poręba i w Jeleniej Górze (20 km od 
Szklarskiej Poręby). 
 
 
 
 
 



Program kursu instruktorskiego PZSzach. 
 
 
 

Lista prelegentów prowadzących kurs: 
 
Jan Przewoźnik – trener klasy I w dyscyplinie szachy, doktor psychologii - absolwent Wydziału Nauk 
Społecznych Sekcji Psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, mistrz międzynarodowy, trener 
Młodzieżowej Akademii Szachowej  PZSzach. 
 
Andrzej Modzelan – mgr pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego, nauczyciel dyplomowany, instruktor 
sportu w dyscyplinie szachy. Vice Prezes PZSzach. ds. Młodzieżowych, Prezes Lubuskiego Związku 
Szachowego. 
 
Waldemar Gałażewski – nauczyciel dyplomowany, instruktor sportu w dyscyplinie szachy. Wieloletni 
członek Komisji Młodzieżowej PZSzach, posiada uprawnienia kierownika wypoczynku. Nauczyciel roku 2016 
PZSzach. 
 
Aleksander Czerwoński – mistrz międzynarodowy, instruktor sportu w dyscyplinie szachy, trener i 
wychowawca wielu pokoleń gorzowskich szachistów, m.in. arcymistrza Kamila Draguna. 
 
 
 
Część pedagogiczna: 
 
1. Przepisy regulujące działalność ośrodków edukacyjnych (przedszkola, szkoły, domy kultury) (2h) 
2. Podstawa programowa kształcenia ogólnego, zasady konstruowania programu edukacyjnego oraz jego 
    elementów (2h) 
3. Metodyka prowadzenia zajęć sportowych (2h) 
4. Psychologia sportu (2h) 
5. Metody i zasady pracy (2h) 
 
 
Część szachowa: 
 
1. Podstawy teorii debiutów (1h) 
2. Teoria kombinacji – podstawowe motywy taktyczne (2h) 
3. Podstawy strategii szachowej – (2h) 
4. Podstawowe zasady gry końcowej - (2h) 
5. Historia szachów – (2h) 
6. Literatura szachowa pomocna w pracy instruktora (2h) 
 
 
Część metodyczna: 
 
1. Metody planowania szkolenia sportowego (2h) 
2. Zasady działania kadr wojewódzkich (1h) 
3. System współzawodnictwa młodzieżowego (1h) 
4. Zasady działania UKS, instytucje wspierające PZSzach (2h) 
5. Organizacja obozu/wypoczynku szachowego (3h) 
6. Organizacja turnieju szachowego (2h) 
7.  Rola instruktora szachowego w trakcie turnieju szachowego – przygotowanie do partii, analiza partii (3h) 
8. Rola rodzica w szkoleniu szachowym (2h) 
9. Szachy – metodyka nauczania początkowego (2h) 
10. Szachy – metodyka nauczania w klubach (dla średnio- i  zaawansowanych) (3h) 
11. Organizacja szkolenia szachowego w szkołach, klubach i domach kultury (2h) 
12. Przepisy turniejowe, sędziowanie turnieju (1h) 
 
 
 
 

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i zmian w komunikacie. 
 


