Program
Konferencji Pedagogicznej „Szachy, ruch w stronę innowacyjnej edukacji”
w ramach projektu „Małopolscy Mistrzowie w Szachach”
30 listopada 2018 roku
Hotel Europejski w Krakowie
(ul. Lubicz 5)

Otwarcie Konferencji

Przedstawiciele Małopolskiego Związku
Szachowego

Kamila Kałużna – koordynator
projektu Małopolskiego Związku
Szachowego

Dlaczego szachy w małopolskiej szkole? podsumowanie projektu „Małopolscy Mistrzowie w
Szachach”

1115 – 1140

Beata Piotrowska - Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Białaczowie

Realizacja podstawy programowej pierwszego
etapu edukacyjnego przez naukę gry w szachy praktyczne rozwiązania

1145 - 1200

Wojciech Jedynak – przedstawiciel
Ei System

Japoński wstęp do edukacji szachowej

1000 - 1030

10 – 11
30

10

1200 – 1230

Przerwa kawowa

1230 – 1250

Krzysztof Góra – Polski Związek
Szachowy

Edukacja przez Szachy w szkole - dokonania,
perspektywy i kierunki rozwoju w przyszłości

1255 – 1320

Krzysztof Krupa – współautor
książki o tematyce szachowej

SZACHY. W Królestwie Geniuszu i Fantazji.

1320 – 1340

Podsumowanie konferencji

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

PRELEGENCI:
Kamila Kałużna

- członek Zarządu Polskiego Związku Szachowego oraz
Małopolskiego Związku Szachowego, doktorantka Akademii Wychowania
Fizycznego w Krakowie, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego i Akademii
Wychowania Fizycznego w Krakowie, współpracuje w zakresie projektów:
Edukacja przez Szachy w Szkole, Rehabilitacja przez Szachy, Wakacje z Szachami,
sędzia, instruktor szachowy, czynny nauczyciel, prowadząca kursy dla instruktorów
szachowych i szkolenia dla nauczycieli w zakresie dydaktyki nauczania przedmiotu
szachy.

– nauczyciel z pasją i wieloletnim stażem,
posiadający doświadczenie w pracy z uczniami na różnych etapach
edukacyjnych, w tym z uczniami wymagającymi organizacji kształcenia
specjalnego. Jako dyrektor szkoły z sukcesem wprowadziła obowiązkową
naukę gry w szachy w kierowanej przez nią placówce, od pięciu lat uczy gry
w szachy uczniów na zajęciach szkolnych i na kole szachowym. W ramach
szkoleń dla nauczycieli prowadzi zajęcia metodyczne z zakresu nauczania
szachów dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Od lipca br. współpracuje
z PZSzach jako ogólnopolski koordynator projektu Edukacja przez Szachy
w Szkole.

Beata Piotrowska

- z wykształcenia informatyk teoretyk, pasjonat Japonii
i japońskich szachów shogi (mistrz Polski 2016), od 2017 roku pracuje jako
specjalista od zastosowania metod szachowych w edukacji w Ei System wydawcy
"Złapmy Lwa", czyli uproszonej wersji japońskich szachów dla dzieci i nie tylko.

Wojciech Jedynak

Krzysztof Góra

– członek Zarządu Polskiego Związku Szachowego,
nauczyciel, instruktor szachowy, sędzia klasy państwowej, Dyrektor
Ogólnopolskiego Projektu Polskiego Związku Szachowego „Edukacja przez
Szachy w Szkole”.

– współautor książki „SZACHY. W Królestwie Geniuszu
i Fantazji”, trener, nauczyciel, organizator wielu ważnych imprez i zdarzeń
sportowych i kulturalnych, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury, twórca
Młodzieżowego Święta Wrocławia, Kongresu dr Jana Zukertorta (X Edycji),
pierwszy trener Jolanty Zawadzkiej (Mistrzyni Świata, Europy, wielokrotnej
Mistrzyni Polski, Wicemistrzyni Olimpijskiej). Laureat Nagrody Miasta
Wrocławie, Kuratora Dolnośląskiego.

Krzysztof Krupa

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

