
FAQ do projektu „Wir geben Schach! / Dajemy szacha!“

Ogólne pytania dotyczące projektu

Pytanie Odpowiedź
Co szkoły mogą otrzymać w ramach 
projektu?

 Doradztwo na temat „Uczenie się poprzez 
zaangażowanie“;

 Szkolenia dla nauczycieli na temat 
„Międzynarodowej wymiany młodzieży“;

 Szkolenia stacjonarne na temat „Szachy na lekcji“ 
dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli;

 Możliwości bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu 
dla nauczycieli pt. „Szachy na lekcji“;

 Regularną wymianę poglądów w formie online 
(tzw. Coffee Breaks);

 Nowe doświadczenia, propozycje nowych metod 
nauczania;

 Metodyczne i merytoryczne przygotowanie 
wymiany młodzieży (organizacja, finansowanie, itp.)

Które z efektów projektu mogłyby 
mieć znaczenie dla szkół?

 Nowa współpraca z jedną z niemieckich szkół 
partnerskich;

 Stworzenie założeń dla wymiany młodzieży w roku 
szkolnym 2022/2023;

 Nowe patronaty z partnerami pozaszkolnymi (domy
spokojnej starości, itp.);

 Szachy można wykorzystać podczas lekcji jako nową
metodę nauczania.

Czy projekt jest ograniczony 
czasowo?

 Tak, od marca 2022 r. do czerwca 2023 r.

W jaki sposób możemy zgłosić chęć 
uczestnictwa w projekcie?

 Prosimy o przesłanie mailem nieformalnego listu 
motywacyjnego na adres k  lub@szachy.szczecin.pl  

Kiedy rozpocznie się dla nas 
realizacja projektu?

 W momencie podpisania umowy o współpracy 
dotyczącej uczestnictwa w projekcie.

Czy planuje się spotkanie 
inauguracyjne dla wszystkich szkół 
uczestniczących w projekcie?

 Tak, odbędzie się „Kick-Off“ online dla wszystkich 
nauczycieli z polskich szkół, które przesłały 
zgłoszenie.

Jak będzie wyglądało zakończenie 
projektu?

 Wyniki projektu zostaną przedstawione i omówione
podczas konferencji w 2023 r.

 Po uzgodnieniu możliwa będzie kontynuacja 
projektu.

Ile klas z jednej szkoły może wziąć 
udział w tym projekcie?

 W tej kwestii nie ma żadnych wytycznych;
 Ważnym jest, aby na każdą klasę (grupę szachową) 

uczestniczącą w projekcie przypadał jeden 
nauczyciel.

Czego mogą się spodziewać 
nauczyciele po odbywających się 
regularnie „Coffee Breaks“?

 „Coffee Breaks“ to regularna wymiana doświadczeń 
w formie stacjonarnej lub w ramach spotkań online 
przy pomocy narzędzi do organizacji konferencji 
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online;
 Ich celem jest wzajemna wymiana doświadczeń 

przy filiżance kawy lub herbaty;
 Raz na kwartał odbędzie się spotkanie stacjonarne, 

którego celem będzie wymiana doświadczeń z 
innymi nauczycielami.

Jak często będą się odbywały 
„Coffee Breaks“?

 Raz w miesiącu, w czwartki, w godz. 15.00 - 16.00
 Nauczyciele otrzymają zaproszenie zawierające; 

wszystkie terminy, miejsca spotkań i dane dostępu 
razem z umową o współpracy.

 Tydzień wcześniej zostaną mailem wysłane 
przypomnienia.

Kto może uczestniczyć w „Coffee 
Breaks”?

 Mogą w nich uczestniczyć wszyscy nauczyciele ze 
szkół biorących udział w projekcie.

 Po uzgodnieniu z władzami Państwa szkoły będą 
Państwo mogli zaliczyć sobie te spotkania jako 
godziny odbytych szkoleń.
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Pytania dotyczące „Międzynarodowej wymiany młodzieży“

Czy jako szkoła możemy 
uczestniczyć w projekcie także bez 
partnera z zagranicy?

 Na początku nie musicie Państwo mieć partnera z 
zagranicy, zostanie on Państwu zaproponowany w 
ramach projektu.

 Jednakże uczestnictwo w projekcie obejmuje również 
wymianę ze szkołą z zagranicy.

W jaki sposób będzie odbywało się
„dopasowywanie” do siebie 
poszczególnych szkół z Polski 
i z Niemiec uczestniczących w 
projekcie?

 Będzie to uzgadniane ze szkołami uczestniczącymi w 
projekcie na podstawie wieku uczestników, jak również
profili poszczególnych szkół.

Kiedy powinna się odbyć wymiana 
młodzieży?

 Wymiana młodzieży zostanie przygotowana pod 
względem organizacyjnym i metodycznym w trakcie 
projektu. Jednak nie musi się ona odbyć w tym czasie.

 Realizacja wymiany zależy od możliwości, potencjału i 
zasobów kadrowych poszczególnych szkół.

 Wymiana odbędzie się wtedy, kiedy szkoła, jak również
Państwo, jako nauczyciele będziecie na nią gotowi.

Jak my, jako szkoła zostaniemy 
przygotowani do wymiany?

 Przejdą Państwo krótkie szkolenie dotyczące 
przygotowania i realizacji projektu wymiany młodzieży 
ze szkołą z zagranicy.

 Otrzymają Państwo kompleksowe materiały 
informacyjne, jak również wsparcie metodyczne ze 
strony Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży 
(PNWM).

 Mogą Państwo wziąć udział w organizowanej przez nas 
wymianie młodzieży jesienią 2022 r.

 Oferujemy Państwu nasze doświadczenia, doradztwo 
oraz wsparcie we wszystkich kwestiach związanych z 
organizacją i realizacją międzynarodowej wymiany 
młodzieży.

 Służymy Państwu wsparciem przy składaniu wniosku o 
dofinansowanie Państwa wymiany młodzieży do 
PNWM.

Kiedy odbędzie się szkolenie 
dotyczące „Międzynarodowej 
wymiany młodzieży”?

 Termin trwającego pół dnia spotkania zostanie 
ustalony ze szkołami uczestniczącymi w projekcie.

Jak będzie wyglądało szkolenie
nt. „Międzynarodowej wymiany 
młodzieży”?

 W szkoleniu wezmą udział wszystkie szkoły 
uczestniczące w projekcie, dzięki czemu będą Państwo 
mieli możliwość poznania się i nawiązania wzajemnych 
kontaktów.

Dlaczego w zaproszeniu udziału w 
projekcie jest mowa o kilkudniowej
wymianie młodzieży w ramach 
projektu?

 Chodzi tutaj o wymianę uczniowską, za którą 
odpowiedzialność ponoszą organizatorzy projektu.

 Mogą Państwo wspólnie z uczniami wziąć udział w tej 
wymianie w celu zebrania pierwszych, praktycznych 
doświadczeń, które będą Państwo mogli potem 
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wykorzystać przy wymianie w Państwa szkole.
Kiedy odbędzie się wymiana 
młodzieży w ramach tego 
projektu?

 W długi weekend, w terminie od 30.09.2022 r. do 
03.10.2022 r. (w Niemczech jest to długi weekend).

Ile dni potrwa ta wymiana?  4 dni wliczając dzień przyjazdu i wyjazdu, tzn. od piątku
do poniedziałku (święto).

Gdzie odbędzie się ta wymiana?  W ładnie położonym ośrodku konferencyjnym w 
Saksonii lub na Dolnym Śląsku w miłej atmosferze, 
gdzie będzie możliwość spotkania się grup z Polski 
i z Niemiec.

Ilu uczniów może wziąć udział 
w tej wymianie?

 W sumie 20 uczniów z Polski i 20 uczniów z Niemiec, ze
szkół będących uczestnikami projektu.

 Niestety nie jesteśmy w stanie zaprosić wszystkich 
uczniów ze wszystkich szkół uczestniczących w 
projekcie.

 Zalecamy możliwie szybkie zgłoszenie swojego 
zainteresowania uczestnictwem w tej wymianie.

 W wymianie może wziąć udział max. 7 uczniów z każdej
szkoły, będącej uczestnikiem projektu.

Co obejmuje program tej 
wymiany?

 Dzieci będą mogły się poznać i zintegrować dzięki 
udziałowi w różnego rodzaju wspólnych aktywnościach
(m.in. ognisko, wspólne gotowanie);

 Wspólną grę w szachy;
 Zgodnie z metodą „Uczenie się poprzez 

zaangażowanie“ odbędzie się spotkanie z jednym z 
pozaszkolnych partnerów;

 Będą organizowane treningi szachowe dla 
początkujących, jak również turniej szachowy dla 
wszystkich uczestników;

 Aktywność sportową (różne dyscypliny);
 Wspólną wycieczka (np. rowerową)

Kto będzie opiekunem/ którzy 
nauczyciele pojadą na wymianę?

 Wskazany byłby udział tych nauczycieli, zajmujących się
przygotowaniem i realizacją wymiany.

 Ze strony organizatora na miejscu będzie dwóch 
dwujęzycznych opiekunów.

 Ponadto na miejscu będzie też tłumacz i przynajmniej 
jeden trener szachowy.

Kto finansuje tę wymianę?  Do PNWM zostanie złożony wniosek o dofinansowanie.
 Należy liczyć się z kosztami własnymi na każdego 

ucznia biorącego udział w wymianie. Dołożymy starań 
aby koszty własne były jak najmniejsze.

Kto jest odpowiedzialny za 
złożenie wniosku do PNWM?

 Wniosek zostanie przygotowany przez organizatora
i omówiony ze wszystkimi szkołami uczestniczącymi 
w projekcie.

 Szkoły biorące udział w projekcie będą miały możliwość
zapoznania się w praktyce z działaniami dotyczącymi 
składania wniosku o dofinansowanie.
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Pytania dotyczące projektu „Szachy na lekcji“ 

Jakie korzyści oferują szachy mi, 
jako nauczycielowi?

 Szachy pomagają wykształcić w uczniach kompetencje, 
które będą im potrzebne w przyszłości, tzw. 4 K – 
kooperacja, komunikacja, krytyczne myślenie i 
kreatywność.

 Badania naukowe, przeprowadzone na Uniwersytecie w 
Trewirze udowodniły, że szachy znacząco zwiększają 
spostrzegawczość, koncentrację, motywację do 
działania, a także pozytywnie wpływają na kompetencje 
społeczne uczniów.

 Krytykowany często u uczniów brak koncentracji można 
poprawić poprzez zabawę.

W jaki sposób mogę wprowadzić 
szachy na moje lekcje?

 Mając, jako nauczyciel pewną swobodę w zakresie 
działań pedagogicznych mogą Państwo poświęcić jedną 
lekcję na grę w szachy, np. w celu rozwijania 
u uczniów logicznego myślenia, dla rozrywki, itp. Muszą 
Państwo jedynie spełnić wymogi, zawarte w programie 
nauczania.

 Oferujemy Państwu udział w szkoleniu stacjonarnym nt. 
metod i organizacji takich zajęć.

 Ponadto oferujemy Państwu udział w bezpłatnym  
szkoleniu dla nauczycieli nt. „Szachy na lekcji“.

Ile lekcji miałaby zajmować gra
w szachy w ramach lekcji?

 W projekcie nie zawarto żadnych wytycznych 
dotyczących minimalnej liczby godzin gry w szachy.

 Zaleca się, aby w roku szkolnym była to jedna jednostka 
lekcyjna na tydzień, która jednak może odbywać się w 
ramach różnych lekcji tak, aby nie był to w każdym roku 
szkolnym zawsze ten sam przedmiot.

 Na życzenie służymy Państwu wsparciem podczas 
organizacji tygodnia projektowego, abyście mieli 
Państwo najpierw możliwość zapoznania się zapoznać z 
tematem.

Jak pogodzić szachy z programem 
nauczania?  W szkole podstawowej istnieje szereg możliwości 

pogodzenia gry w szachy z lekcjami matematyki w 
ramach zajęć dydaktyczno-metodycznych, jak również 
jako tematu lekcji (np. poznawanie strategii 
rozwiązywania gier logicznych).

 Również informatyka, jako przedmiot daje możliwość 
włączenia gry w szachy w nauczanie tego przedmiotu – z
reguły w wyższych klasach.

 Jednakże wszystko zależy tutaj od nauczyciela danego 
przedmiotu.

Czy szkoły muszą posiadać własny 
sprzęt szachowy?

 Sprzęt szachowy możemy Państwu udostępnić 
nieodpłatnie.
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Jakie wymagania techniczne musi 
spełniać szkoła?

 Do przeprowadzania szkoleń w formie stacjonarnej 
potrzebne będzie jedynie zaciszne pomieszczenie.

Czy jako szkoła będziemy 
potrzebować dostępu do internetu
oraz komputerów dla wszystkich 
uczniów?

 Do przeprowadzania turniejów szachowych w formie 
online każdy gracz będzie potrzebował dostępu do 
internetu/komputera. Ewentualnie smartfona.

 Nie musi to się jednak odbywać w budynku szkoły, 
ponieważ turniej można również zorganizować po 
lekcjach, dzięki czemu uczestnicy będą się mogli 
zalogować ze swoich prywatnych komputerów 
/laptopów/smartfonów.

Czy nauczyciele otrzymają 
materiały metodyczne do lekcji 
szachów?

 W ramach szkoleń stacjonarnych każdy nauczyciel 
otrzyma skrypt pt. „Zaczynamy grę w szachy“.

 Ponadto, w czasie trwania projektu, każda szkoła 
otrzyma dostęp do platformy online.

 W ramach dwudniowego, bezpłatnego szkolenia dla 
nauczycieli każdy nauczyciel otrzyma dostęp do chmury, 
na której zamieszczone zostaną wszystkie materiały 
potrzebne do prowadzenia lekcji szachów (arkusze z 
ćwiczeniami, itp.)

Jak dokładnie będzie wyglądało 
szkolenie stacjonarne nt. „Szachy 
na lekcji”?

 1 spotkanie popołudniowe (2-3 godziny)
 Szkolenie zostanie oczywiście zorganizowane w 

porozumieniu z Państwem oraz z uwzględnieniem 
Państwa potrzeb i możliwości.

 Istnieje możliwość zorganizowania go np. w Państwa 
szkole po ostatniej lekcji, np. w godzinach 14.15-16.30

 Wykładowca wyjaśni Państwu podstawy gry w szachy, 
jak również omówi metodykę nauki szachów w szkole.

 Pozwoli to nauczycielom zapoznać się z tym tematem, a 
następnie będzie możliwość zadawania pytań.

Kto przyjedzie na szkolenia 
stacjonarne w naszej szkole?

 Na miejscu będzie zawsze jeden lub dwóch 
przedstawicieli organizatora;

Czy szkolenia stacjonarne odbędą 
się w każdej szkole?

 Tak, na początek zostaną one Państwu zaoferowane.

Co będzie, jeśli w związku z 
sytuacją pandemiczną nie będzie 
możliwości zorganizowania w 
szkole szkolenia stacjonarnego?

 Alternatywnym rozwiązaniem jest przeprowadzenie go 
w formie wideokonferencji.

 Wystarczy, aby Państwo - sami lub wspólnie z innymi 
koleżankami i kolegami - usiedli z szachownicą przed 
monitorem.

 Będzie wystarczająco dużo czasu, by odpowiedzieć na 
wszystkie Państwa pytania.

Z jakiej platformy będziemy 
korzystać podczas 
wideokonferencji?

 Preferowana forma to Zoom. Decyzja należy od 
Państwa.

Co mam robić, jeśli po szkoleniu 
będę potrzebował/-a dalszego 
wsparcia?

 Mogą się Państwo zgłosić na szkolenie dla nauczycieli nt.
„Szachy na lekcji“;

 Ponadto zawsze istnieje możliwość wymiany 
doświadczeń podczas „Coffee-Breaks”.
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Czy istnieje możliwość 
zorganizowania jeszcze jednego 
spotkania u nas w szkole / ew. 
asystenta do przeprowadzenia 
takiej lekcji?

 Zalecamy tutaj uczestnictwo w szkoleniu dla nauczycieli;
 Drugie spotkanie w szkole nie jest już wtedy z reguły 

potrzebne;
 W przypadku pytań zawsze jesteśmy do Państwa 

dyspozycji;
 Po uzgodnieniu istnieje możliwość zorganizowania 

ewentualnego asystenta na lekcję szachów.
Co musi przygotować szkoła, aby 
można było przeprowadzić 
szkolenie stacjonarne?

 Należy zarezerwować pomieszczenie na czas szkolenia;
 Materiały szkoleniowe otrzymają Państwo od 

organizatora.
Ilu nauczycieli powinno wziąć 
udział w szkoleniu stacjonarnym?

 Przynajmniej 2 nauczycieli z każdej szkoły.

Kiedy może się odbyć szkolenie 
stacjonarne?

 Zaleca się, aby szkolenie stacjonarne odbyło się na 
początku projektu.

 Przynajmniej 4 tygodnie przed planowanym szkoleniem 
szkoła zgłasza dwa możliwe terminy szkolenia, w których
nauczyciele będą dysponowali czasem.

 Termin zostanie potwierdzony przez organizatora w 
ciągu tygodnia.

Którzy pracownicy szkoły będą 
mogli wziąć udział w szkoleniu 
stacjonarnym?

 Szkolenie stacjonarne jest dostępne dla wszystkich 
zainteresowanych nauczycieli, pedagogów społecznych i
specjalnych, jak również dla wychowawców szkolnych, 
niezależnie od ich przedmiotów nauczania.

Czy wzięcie udziału w szkoleniu 
stacjonarnym jest warunkiem 
uczestnictwa w szkoleniu dla 
nauczycieli nt. „Szachy na lekcji“?

 Zasadniczo szkolenie stacjonarne ma na celu wdrożenie 
nauczycieli w nowy temat, jakim są „Szachy na lekcji“.

 Opcjonalne szkolenie dla nauczycieli umożliwi Państwu 
pozyskanie dodatkowych informacji uzupełniających, 
jeśli ktoś z Państwa chciałby się docelowo dokształcić w 
tej kwestii.

 W szkoleniu dla nauczycieli mogą uczestniczyć także 
osoby, które nie wzięły udziału w szkoleniu 
stacjonarnym.

Czy udział w szkoleniach 
stacjonarnych lub w szkoleniu dla 
nauczycieli wlicza się do odbytych 
szkoleń i kursów?

 Otrzymają Państwo potwierdzenie udziału w szkoleniu z 
podaniem liczby odbytych godzin (z reguły jest to 
uznawane).

Jaki jest cel szkolenia dla 
nauczycieli pt. „Szachy na lekcji“?

 Zainteresowani nauczyciele mogą poszerzyć swoje 
umiejętności, jak również nabyć wiedzę metodyczną, 
która będą mogli wykorzystać podczas lekcji.

 Podczas szkolenia będzie wystarczająco dużo okazji do 
ćwiczeń, jak i do wymiany doświadczeń.

Kto może wziąć udział w szkoleniu 
dla nauczycieli?

 Szkolenie dla nauczycieli jest dostępne dla wszystkich 
zainteresowanych nauczycieli.

 Zgłoszenia należy wysyłać e-mailem na adres: 
k  lub@szachy.szczecin.pl  

 Aby jako szkoła uczestnicząca w projekcie 
zagwarantować sobie miejsce na szkoleniu jako 
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wystarczy odpowiednio wcześnie wysłać zgłoszenie
Gdzie odbędzie się dwudniowe 
szkolenie dla nauczycieli?

 21-22.05.2022. Miejsce będzie ogłoszone w późniejszym
terminie.

A co będzie, jeśli chciał(a)bym 
uczestniczyć w szkoleniu, jednak 
nie będę miał(a) takiej możliwości, 
ponieważ np. nie zostanę 
zwolniony(a) z pracy lub jeśli 
przeszkodzi w tym pandemia?

 Oprócz szkolenia stacjonarnego oferujemy także 
szkolenie online.

 Dzięki temu każdy nauczyciel będzie miał możliwość 
zgłoszenia swojego udziału w szkoleniu stacjonarnym 
lub w szkoleniu online.

W jaki sposób mogę zgłosić chęć 
udziału w szkoleniu dla 
nauczycieli?

 Wysyłając e-mail na nasz adres: k  lub@szachy.szczecin.pl  

W jaki sposób mogę wziąć udział 
w szkoleniu w formie online?

 Szkolenie dla nauczycieli odbędzie się po uzgodnieniu ze
szkołą przy użyciu platformy do wideokonferencji 
„Zoom“ lub innego narzędzia tego typu.

 Po dokonaniu zgłoszenia otrzymają Państwo dane 
dostępu do szkolenia.

Jaki jest koszt uczestnictwa 
nauczycieli w szkoleniu?

 Szkoły będące uczestnikami projektu nie ponoszą 
opłaty za szkolenie i pobyt, muszą jedynie we własnym 
zakresie pokryć koszty dojazdu.

Pytania dotyczące „Service Learning“ 

Co oznacza pojęcie „Service 
Learning”?

 Pojęcie to pochodzi z języka angielskiego 
i znaczy „Uczenie się poprzez zaangażowanie“

 Uczenie się poprzez zaangażowanie to 
połączenie zaangażowania społecznego 
uczniów z edukacją.

 Uczniowie mają możliwość wspólnej gry 
w szachy z partnerami pozaszkolnymi (domami 
spokojnej starości, ośrodkami dla uchodźców, 
itp.), dzięki czemu mogą angażować się 
społecznie.
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