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III-V 2021 

Projekt finansowany przez Samorząd Województwa Łódzkiego 

 
Samorząd Województwa Łódzkiego oraz Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

w Skierniewicach zapraszają nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych województwa łódzkiego do 

wzięcia udziału w projekcie #Łódzkie gra w szachy. 

Cele projektu: 
- dostarczenie nauczycielom innowacyjnych i efektywnych narzędzi do codziennej pracy z dziećmi; 
- zwiększenie umiejętności matematycznych dzieci w zakresie logicznego i analitycznego myślenia, 

rozwiązywania problemów, orientacji przestrzennej i koncentracji; 
- wsparcie społecznego i emocjonalnego rozwoju dzieci. 

 

Projekt skierowany jest do 50 placówek (25 przedszkoli i 25 szkół podstawowych). Z każdej placówki może 
być delegowanych 2 nauczycieli. 
Ideą projektu jest stworzenie warunków i zainicjowanie nauki gry w szachy w szkołach i przedszkolach 
województwa łódzkiego. Międzyszkolne zajęcia poprowadzą przeszkoleni nauczyciele. Założenia projektu 
będą kontynuowane w kolejnych latach. 

W ramach projektu: 

- nauczyciele: 

 odbędą bezpłatny e-learningowy kurs doskonalący przygotowujący do prowadzenia zajęć gry w szachy; 
 będą mieli możliwość uczestniczenia m.in. w dodatkowych bezpłatnych webinariach na temat rozwiązań 

metodycznych nauki gry w szachy; 
 otrzymają pakiet materiałów edukacyjnych składający się z publikacji dotyczących metodyki nauki gry 

w szachy i ćwiczeń dla uczniów; 

- placówki otrzymają: 

 10 kompletów szachów dla dzieci; 
 10 zegarów szachowych; 
 szachy ogrodowe; 
 szachy demonstracyjne. 

 

Ważne. W celu zgłoszenia udziału w projekcie należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy placówki oraz Karty 
indywidualne nauczycieli wraz z podpisaną Klauzulą informacyjną. Podpisane i zeskanowane formularze należy wysłać 
na adres wodn@wodnskiernie.nazwa.pl. O przyjęciu do projektu będzie decydować kolejność zgłoszeń. 
Założeniem organizatorów jest przeszkolenie uczestników z każdego z 21 powiatów oraz trzech miast na prawach powiatów.  

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 23.03.2021 r. 
 

Szczegółowych informacji udziela: 
dr Beata Krokocka – koordynator projektu, b.krokocka@wodnskierniewice.eu, tel. 46 833 20 04 
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Warunki naboru i uczestnictwa 

Do Projektu może przystąpić każda szkoła podstawowa i przedszkole województwa łódzkiego. 
Przyjmowane są zgłoszenia szkół/przedszkoli, nie zaś indywidualnych nauczycieli, instruktorów 
szachowych czy rodziców. Z każdej placówki może być zgłoszonych 2 nauczycieli. 

Projekt zakłada przeszkolenie 100 nauczycieli z 50 placówek, którzy odbędą e-learningowy kurs 
doskonalący przygotowujący do prowadzenia zajęć gry w szachy. Zajęcia będą prowadzone 
z wykorzystaniem narzędzi IT. Przewidziano webinaria, materiał doskonalący i ćwiczeniowy na platformie 
MOODLE WODN w Skierniewicach oraz wszelkie formy komunikacji zdalnej w ramach konsultacji 
indywidualnych, np. poprzez czat, telefon, Skype itp.  

Każdy przeszkolony nauczyciel otrzyma autorski pakiet materiałów edukacyjnych, na który złoży się 
publikacja dotycząca metodyki nauki gry w szachy oraz ćwiczenia dla uczniów. Zajęcia będą prowadzone 
przez doświadczoną kadrę, praktyków – aktywnych nauczycieli gry w szachy, znających specyfikę 
zagadnienia. Każdy z trenerów opracował autorski program kursu doskonalącego, według którego 
poprowadzi szkolenie odpowiednio dla: 

- nauczycieli przedszkoli, 
- nauczycieli szkół podstawowych. 

Projekt zostanie zakończony konferencją metodyczną oraz międzyszkolnym turniejem szachowym, 
w którym wezmą udział nauczyciele uczestniczący w projekcie. Jeśli pozwolą na to warunki 
epidemiologiczne, konferencja i turniej odbędą się w Skierniewicach w salach Państwowej Uczelni 
im. Stefana Batorego. W trakcie konferencji będą przekazywane dla szkół ww. pakiety sprzętu szachowego. 
Jeśli sytuacja epidemiologiczna utrzyma się, turniej szachowy oraz konferencja odbędą się on-line. Sprzęt 
szachowy zostanie wysłany do poszczególnych placówek lub będzie do odbioru w Wojewódzkim Ośrodku 
Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach. 

Założeniem organizatorów jest przeszkolenie uczestników z każdego z 21 powiatów oraz trzech 
miast na prawach powiatów.  

I etap rekrutacji: 

- 1 przedszkole oraz 1 szkoła podstawowa z każdego z 21 powiatów,  

- 1 przedszkole oraz 1 szkoła podstawowa z miast: Skierniewice i Piotrków Trybunalski, 

- 2 przedszkola oraz 2 szkoły podstawowe z miasta Łodzi. 

Kwalifikacja uczestników odbędzie się na podstawie kryterium kolejności zgłoszeń. 

II etap rekrutacji. 

Jeżeli z ww. miast i powiatów nie wpłyną zgłoszenia do dnia 23.03.2021 r., lista uczestników Projektu 
zostanie uzupełniona o placówki i uczestników w kolejności zgłoszeń. Przedszkole – w miejsce brakującego 
przedszkola, szkoła podstawowa – w miejsce brakującej szkoły podstawowej. 

III etap rekrutacji. 

Jeżeli po II etapie nadal będą brakujące miejsca – w kolejności zgłoszeń. 
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Kurs doskonalący 
 
1. Organizator. 
Samorząd Województwa Łódzkiego; 
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach, ul Batorego 64 D, 96-100 Skierniewice, 
www.wodnskierniewice.eu, tel. 46.833.20.04, wodn@wodnskiernie.nazwa.pl. 

2. Miejsce. 
On-line: Platforma MS Teams oraz Platforma MOODLE WODN w Skierniewicach. 

3. Termin. 
III-V 2021 r. Szczegółowy harmonogram zostanie przesłany uczestnikom. Godziny i terminy szkoleń 
będą elastyczne, dopasowane do potrzeb i możliwości uczestnika kursu. 

4. Program. 
Otrzymają uczestnicy drogą mailową (po weryfikacji zgłoszeń). 

5. Opłaty. 
Kurs doskonalący finansowany jest przez Samorząd Województwa Łódzkiego. Uczestnik nie ponosi 
żadnych kosztów szkoleniowych. 

6. Zgłoszenia. 
Formularz zgłoszenia placówki oraz indywidualne karty uczestników wraz z  Klauzulami 
informacyjnymi, podpisane i zeskanowane, należy przesłać do 23 marca 2021 r. na adres: 
wodn@wodnskiernie.nazwa.pl. 
Placówki oraz nauczyciele do 26.03.2021 r. zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się do Projektu.  

Pierwsze zajęcia odbędą się 29.03.2021 r. na platformie MS Teams. 

7. Uprawnienia. 
Kurs składa się z 7 modułów tematycznych. Warunkiem ukończenia szkolenia jest zaliczenie każdego 
z 7 modułów szkolenia. Uczestnicy otrzymają ZAŚWIADCZENIE ukończenia kursu z zakresu metodyki 
nauczania gry w szachy, potwierdzające posiadanie wiedzy oraz umiejętności do prowadzenia zajęć 
szachowych dla początkujących w przedszkolach i szkołach podstawowych.  

8. Kontakt. 
dr Beata Krokocka – koordynator projektu, b.krokocka@wodnskierniewice.eu, tel. 46.833.20.04. 

9. Pomoc techniczna w trakcie trwania szkolenia. 
Platforma MS Teams: a.garstka@wodnskierniewice.eu oraz m.zdrojewska@wodnskiernie.nazwa.pl. 
Platforma MOODLE: a.garstka@wodnskierniewice.eu oraz b.krokocka@wodnskierniewice.eu. 

  


