
                   

Zaproszenie do wzięcia udziału w międzynarodowym projekcie dla szkół
„  Wir geben Schach! / Dajemy szacha!“  

Szanowni Państwo,

czy  myśleli  Państwo  kiedyś  o  zorganizowaniu  w  Państwa  szkole  międzynarodowego
spotkania?  A  jeśli  Państwa  szkoła  współpracuje  już  ze  szkołą  partnerską  z  zagranicy,  to  
z pewnością są Państwo świadomi korzyści płynących z międzynarodowych wymian młodzieży,
jak również nie są Państwu obce te niepowtarzalne doświadczenia, jakie niesie ze sobą taka
wymiana. W ramach licznych badań naukowych wykazano bowiem ich długofalowy wpływ na
rozwój osobowości, a także na nabywanie kompetencji. 

Istotnym jest, aby skoncentrować się przy tym na jednym, konkretnym temacie. Szachy są
ekscytującą  i  nieskomplikowaną  metodą  organizowania  zajęć  lekcyjnych.  Dzięki
ujednoliconym, międzynarodowym zasadom umożliwiają one prawdziwe spotkanie Państwa
uczniów z nowymi partnerami do gry, niezależnie od ich pochodzenia i znajomości języków
obcych.

Nasz projekt daje Państwu możliwość nawiązania partnerstwa z nową szkołą z zagranicy, która
być może przerodzi się w długofalowe partnerstwo. Ponadto mogą Państwo wypróbować grę
w szachy, jako nową metodę nauczania, która to w dalszej perspektywie może stać się nawet
integralną częścią Państwa lekcji. 

Nasza oferta 

Szkoły będące uczestnikami projektu otrzymają od nas poniższą ofertę, dopasowaną do ich
indywidualnych potrzeb: 

1. Doradztwo  w  zakresie  organizacji  i  realizacji  polsko-niemieckiej  lub  trójstronnej
wymiany młodzieży (wybór szkół, wsparcie finansowe ze strony PNWM, metody, itp.);

2. Profesjonalne doradztwo w zakresie metodyki nauczania szachów na lekcji (możliwość
zorganizowania spotkań w Państwa szkole, jak również uczestnictwa w szkoleniach dla
nauczycieli w formie stacjonarnej lub online);

3. Dopasowane  do  Państwa  potrzeb  wszelkiego  rodzaju  kursy  (regularne  spotkania
online, uczestnictwo w konferencji w formie stacjonarnej);

4. Dostęp do cyfrowych materiałów związanych z tematem „Szachy na lekcji“ (metod  
i arkuszy z ćwiczeniami do indywidualnego planowania zajęć lekcyjnych);

5. Kontakty z innymi nauczycielami (również z zagranicy).



                   

Wkład ze strony szkół uczestniczących w projekcie 

- Gotowość do współpracy przez cały czas trwania projektu (od czerwca 2022 do czerwca
2023 r.);

- Przynajmniej jeden nauczyciel, pozostający w stałym kontakcie z koordynatorami projektu;
- Zainteresowanie  tematem  „Szachy  na  lekcji“,  „Międzynarodowa  wymiana  młodzieży“  

i „Service Learning“

Koszty

Oferta jest bezpłatna. Wsparcia finansowego udziela Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

• Oferta dla uczniów

• Organizacja 
międzynarodowego turnieju 
szachowego dla szkół (online)

• Organizacja kilkudniowego 
spotkania dzieci z Polski i z 
Niemiec 
(w porozumieniu ze szkołami 
uczestniczącymi w projekcie) 

• Oferta dla nauczycieli

• Dopasowane do Państwa potrzeb 
doradztwo dotyczące: 
„Międzynarodowej wymiany 
młodzieży“, „Szachów na lekcji“ 
oraz „Uczenia się poprzez 
zaangażowanie“

• Możliwość uczestnictwa w 
szkoleniu dla nauczycieli pt. 
„Szachy na lekcji“ ,

• Bezpłatny dostęp do: 
◦ zbioru metod nauczania i 

materiałów 
◦ literatury fachowej

• Coffee break – spotkania służące 
wymianie doświadczeń połączone 
z wykładem inauguracyjnym (raz 
na miesiąc, w czwartek w godz. 
15.00-16.00)



                   

Metody

Międzynarodowa wymiana młodzieży sprzyja rozwojowi kompetencji związanych z radzeniem
sobie  z  kompleksowymi  zagadnieniami  oraz  z  kwestiami  różnorodności,  ponadto  pomaga
przełamać  barierę  językową,  a  także  daje  motywację  do  tworzenia  nowych  procesów  
w ramach grupy.  W porównaniu z  tradycyjnymi  zajęciami  lekcyjnymi  procesy edukacyjne  
w ramach wymiany młodzieży charakteryzuje  bezpośredni  kontakt  z  drugim człowiekiem,  
z  kulturą  i  środowiskiem  innego  kraju.  Wymiana  młodzieży  to  edukacja  opierając  się  na
działaniu, odczuciach i rozumie.

Gra  w  szachy  pomaga  wykształcić  w  uczniach  kompetencje,  które  będą  im  potrzebne  
w przyszłości, tzw. „4 K“ – kooperacja, komunikacja, krytyczne myślenie i kreatywność. Dzieci
muszą adekwatnie do sytuacji  i  myśląc perspektywicznie przewidywać poszczególne ruchy  
w  grze,  zmieniać  je  i  wykonywać.  Daje  im  to  możliwość  rozwoju  zdolności  koncentracji,
cierpliwości i wytrwałości, dzięki czemu, szczególnie uczniowie szkól podstawowych, trenują
pamięć oraz rozwijają zdolność do rozwiązywania problemów.

Uczenie  się  poprzez  zaangażowanie (ang.  Service  Learning)  to  połączenie  edukacji  
z  aktywnością  społeczną  poprzez  wykorzystywanie  wiedzy  zdobytej  w  szkole  w  ramach
wspólnot pozaszkolnych. Uczniowie uczą się, w jaki sposób posiadane przez nich talenty mogą
przyczynić  się  dla  dobra  społeczeństwa.  Współpraca  z  partnerami  pozaszkolnymi  (np.  
z przedszkolami, domami spokojnej starości) daje im możliwość aktywnego tworzenia szkoły 
i środowiska wokół siebie, z czego też może narodzić się długofalowe partnerstwo. 

Informacje dotyczące zgłoszeń 

W celu rejestracji prosimy o przesłanie e-mailem nieformalnego listu motywacyjnego (max  
1  str.  A4)  na  adres:  klub@szachy.szczecin.pl,  w  którym  uzasadnią  Państwo  swoje
zainteresowanie  uczestnictwem  w  projekcie,  a  także  przedstawią  nam  Państw  swoje
wyobrażenia dotyczące jego realizacji. 

Do uczestnictwa w projekcie  zapraszamy  wszystkie  szkoły  podstawowe z  Polski  i  Saksonii
(uczniowie klas od 1 do 8). 

Działanie  „Wir  geben  Schach!  Dajemy  szacha!“ jest  ofertą  stowarzyszenia  szachowego
ChessClub4Kids  e.V.,  biura koordynacji  Lernen durch Engagement,  Klubu Szachowego  Gryf
Szczecin  oraz  European  Chess  Union  we  współpracy  z  niemiecką  fundacja  ds.  szachów  
w szkole. 


