
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
KURS NA INSTRUKTORA PZSZACH 07-14.07.2018 

 
I. ORGANIZATOR 

 

➢ Polski Związek Szachowy 

 

II. MIEJSCE I TERMIN 

 

Kurs przeprowadzony zostanie w siedzibie PZszach: Warszawa, ul. Marszałkowska 84/92 w dniach 7-14 

lipca 2018 i składać się będzie z trzech części: 

➢ metodyczna (25 godzin)  

➢ szachowa (10 godzin)  

➢ pedagogiczna (10 godzin)  

 

Egzamin 14 lipca 2018  

 

 

Harmonogram: 

 

07.07.2018 sobota 

09.00-17.00 – spotkanie organizacyjne i wykłady 

 

 

08.07.2018 niedziela 

09.00-13.00 – wykłady 

 

09.07.2018 poniedziałek 

09.00-13.00 – wykłady 

 

10.07.2018 wtorek 

09.00-13.00 – wykłady 

 

11.07.2018 środa 

09.00-13.00 – wykłady 

 

12.07.2018 czwartek 

09.00-13.00 – wykłady 

 

13.07.2018 piątek 

09.00-13.00 – wykłady 

 

14.07.2018 

09.00-12.00 – wykłady 

12.00 - egzamin 

 

  

 III. ZGŁOSZENIA 

 

Zgłoszenia do udziału w kursie należy nadsyłać e-mailem na adres: 
p.kruk@pzszach.pl w terminie do 1.07.2018 r. 

W kursie uczestniczyć mogą obywatele polscy (lub obywatele krajów UE zameldowani w Polsce), 

pełnoletni, z minimum średnim wykształceniem. Warunkiem jest posiadanie (stan w Centralnym 

Rejestrze Polskiego Związku Szachowego na dzień 01.07.2018 r.) min. II kategorii szachowej, lub III 

kategorii szachowej i kwalifikacji pedagogicznych. 

 

Wymagane dokumenty: 

– świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów wyższych: skan na adres e-mail 

p.kruk@pzszach.pl (do 01.07.2018 r.) i kserokopia (w dniu przyjazdu),  

– dokument poświadczający posiadanie kwalifikacji pedagogicznych (dotyczy nauczycieli z III kat. 

szachową): skan na adres e-mail p.kruk@pzszach.pl (do 01.07.2018 r.) i kserokopia (w dniu przyjazdu). 
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  IV. FINANSOWANIE 

 

Całkowity koszt kursu wynosi 500 zł.  

 

Wpłaty należności w terminie do 01.07.2018 r. proszę przesyłać na konto: 

 

Polski Związek Szachowy 
34 1060 0076 0000 3200 0071 8184 
Alior Bank 

 

Z części szachowej mogą być zwolnieni uczestnicy z tytułami międzynarodowymi 

(FM, WFM, IM, WIM, GM, WGM) i koszt kursu w takim przypadku jest pomniejszony dla nich 

o kwotę 100 zł. 

 

Z części pedagogicznej mogą być zwolnieni uczestnicy, którzy posiadają udokumentowane 

kwalifikacje pedagogiczne i ukończyli studia wyższe w obszarze kształcenia 

umożliwiającym uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności trenerskich w sporcie 

(i posiadają stosowny dokument). W ich przypadku opłata za kurs jest pomniejszona o 100 

zł. 

 

 

 

V. SPRAWY RÓŻNE 

 

➢ Wyżywienie i zakwaterowanie we własnym zakresie 

➢ Organizator w przerwach między zajęciami zapewnia kawę, herbatę 

➢ Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie 

➢ Organizator nie zabezpiecza opieki  medycznej. Odpowiednie placówki znajdują się na terenie 

miasta 

➢ Szczegółowy harmonogram zajęć prześlemy po zamknięciu listy zgłoszeń 

➢ Kontakt: e-mail: p.kruk@pzszach.pl, tel.: 575 402 467 

 

 

 
 

 

 
Program kursu instruktorskiego PZSzach. 

 
 

 
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. Przepisy turniejowe, sędziowanie turnieju (1h)  
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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. Literatura szachowa pomocna w pracy instruktora (2h)  

 

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


