
Program kursu online na instruktora szachowego PZSzach

26.06 – 12.07.2020 r.

Część pedagogiczna – Krzysztof Krupa

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) Dietetyka w sporcie i rekreacji (1h)
6) Fizjologia sportu (1h)

Część szachowa – Mariusz Mazalon

1) Podstawy teorii debiutów (2h)
2) Teoria kombinacji – podstawowe motywy taktyczne (2h)
3) Podstawy strategii szachowej (1h)
4) Podstawowe zasady gry końcowej (2h)
5) Historia szachów (1h)
6) Przepisy turniejowe, sędziowanie turnieju (2h)

Część metodyczna – Jędrzej Długosz

1) Metody planowania szkolenia sportowego (4h)
2) Rola instruktora szachowego w trakcie turnieju szachowego – przygotowanie do partii, 

analiza partii (3h)
3) Szachy – metodyka nauczania początkowego (3h)
4) Szachy – metodyka nauczania w klubach (dla średnio- i zaawansowanych) (3h)

Część metodyczna – Wiesław Libura

5) Organizacja szkolenia szachowego w szkołach, klubach i domach kultury (2h)
6) Zasady działania kadr wojewódzkich (1h)
7) System współzawodnictwa młodzieżowego (1h)
8) Zasady działania UKS, instytucje wspierające PZSzach (2h)
9) Organizacja obozu/wypoczynku szachowego (1h)
10) Organizacja turnieju szachowego (2h)
11) Rola rodzica w szkoleniu szachowym (2h)
12) Literatura szachowa pomocna w pracy instruktora (1h)



Lista prelegentów prowadzących kurs:

Jędrzej Długosz - mistrz krajowy, instruktor sportu w dyscyplinie szachy, absolwent 
Uniwersytetu Gdańskiego, ukończył podyplomowe studia pedagogiczne na WSSE
w Gdańsku, trener kadry młodzików województwa pomorskiego

Krzysztof Krupa - kandydat na mistrza FIDE, instruktor szachowy klasy I, magister 
Turystyki i Rekreakcji AWF Poznań, Studia Podyplomowe Pedagogika - 
Psychologia AWF Wrocław, nauczyciel dyplomowany.
Autor książek: Szachy. Królestwo geniuszu i fantazji; Królestwo Szachów

Wiesław Libura – kandydat na mistrza, instruktor sportu w dyscyplinie szachy, 
sędzia klasy państwowej, uprawnienia kierownika wypoczynku

Mariusz Mazalon – kandydat na mistrza, trener drugiej klasy, magister pedagogiki 
kulturalno-oświatowej WSP Bydgoszcz, nauczyciel dyplomowany

Organizatorem kursu będzie UKS „Korona” Gdańsk


