
                    
 
 
Zaproszenie do udziału w międzynarodowym projekcie dla szkół „Dajemy szacha!“ 
 
Szanowni Państwo,  

w projekcie „Dajemy szacha!“ mamy jeszcze miejsce dla szkół, które chciałyby wziąć w nim udział. 

Szkołom, będącym uczestnikami projektu, gwarantujemy w ramach rocznej współpracy szkolenia oraz 
wsparcie dla nauczycieli, jak również warsztaty dla uczniów. Tematyka wszystkich zajęć dotyczy 
możliwości, jakie oferują nowe formy nauczania i uczenia się, czyli krótko mówiąc takich tematów, jak 
„Szachy na lekcji“, „Uczenie się poprzez zaangażowanie“ oraz „Międzynarodowa wymiana młodzieży“. 
Celem projektu jest pomoc szkołom podczas opracowywania długofalowych ofert mających na celu 
wspieranie kreatywnej i interaktywnej kultury nauczania i uczenia się.  
 
Od stycznia 2022 r. w naszym międzynarodowym projekcie dla szkół „Dajemy szacha!“ biorą udział trzy 
szkoły z Polski i trzy z Saksonii. Jednakże z początkiem nowego roku szkolnego chcielibyśmy umożliwić 
udział w projekcie jeszcze większej liczbie szkół.  
 
Państwa szkoła również może wziąć w nim udział! Do końca czerwca 2023 r. mają Państwo możliwość 
wypróbowania gry w szachy jako metody nauczania. Szachy, dzięki ujednoliconym, międzynarodowym 
zasadom, umożliwiają realne spotkanie Państwa uczniów z nowymi partnerami do gry, niezależnie od 
kraju ich pochodzenia czy znajomości języków obcych.   
 
W ramach projektu otrzymają Państwo również wsparcie oraz informacje dotyczące organizacji 
międzynarodowej wymiany młodzieży. 
 
Nasza oferta  

Oferta dla nauczycieli 
- Dopasowane do Państwa potrzeb doradztwo 

dla nauczycieli dotyczące: „Międzynarodowej 
wymiany młodzieży“, „Szachów na lekcji“ oraz 
„Uczenia się poprzez zaangażowanie“ 

- Uczestnictwo w dwudniowym szkoleniu dla 
nauczycieli pt. „Szachy na lekcji“, na koniec 
którego każdy z Państwa otrzyma certyfikat 
European Chess Union (ECU) 

- Bezpłatny dostęp do platformy online w celu 
wymiany doświadczeń oraz metod nauczania  

- Uczestnictwo w konferencji podsumowującej 
„Zaangażowanie poprzez szachy “ (Wymiana 
doświadczeń i szkolenie) – termin nie został 
jeszcze ustalony  

- Coffee breaks – spotkania służące wymianie 
doświadczeń, połączone z wykładem 
inauguracyjnym (od września 2022 r., w każdy 
ostatni czwartek miesiąca, godz. 15.00-16.00) 

Oferta dla uczniów 
 

- Szachy na lekcji  
- Uczestnictwo w międzynarodowym 

konkursie szachowym dla szkół 
(online) 

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

 

  
 
 
 
 
 
 



                    
 
Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkie szkoły i uczniów z klas od 1 do 8. 

Warunki uczestnictwa 

- Gotowość do współpracy przez cały czas trwania projektu (od stycznia 2022 do czerwca 2023 r.); 
- Wyznaczenie przynajmniej jednego nauczyciela, który będzie pozostawał w stałym kontakcie z 

koordynatorami projektu; 
- Projekt realizowany jest w ramach lekcji 
- Zawarcie umowy o współpracy 
 

Koszty i zgłoszenie 

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

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 30.09.2022 r. W celu rejestracji prosimy o przesłanie  
e-mailem na adres: mail@chessclub4kids.eu nieformalnego listu motywacyjnego (max 1 str. A4),  
w którym uzasadnią Państwo swoje zainteresowanie uczestnictwem w projekcie, a także przedstawią 
nam Państwo swoje wyobrażenia dotyczące jego realizacji.  

Promotorzy projektu i osoby do kontaktu 

Działanie „Wir geben Schach! Dajemy szacha!“ jest ofertą stowarzyszenia szachowego ChessClub4Kids 
e.V., biura koordynacji Lernen durch Engagement, Klubu Szachowego Gryf Szczecin, Euroregionu 
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) oraz European Chess Union.  

Promotor projektu:          
ChessClub4Kids e.V. 
Andi Zemmrich, e-mail: mail@chessclub4kids.eu  

Koordynator dla szkół z Polski: 
Euroregion Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) 
Mieczysław Kijewski, e-mail: pnwm@euroregion-snb.pl   

Osoba do kontaktu w temacie ‘Uczenie się poprzez zaangażowanie’:  
Biuro Koordynacji Koordinierungsstelle Lernen durch Engagement Sachsen 
Natalia Krasowska, e-mail: n.krasowska@kle-sachsen.de  

Osoba do kontaktu w temacie międzynarodowej wymiany młodzieży:  
Natalia Krasowska, mail: n.krasowska@kle-sachsen.de 

Osoba do kontaktu w temacie ‘Szachy w szkołach’:  
Arkadiusz Korbal, E-Mail: arek@szachy-szczecin.pl  

Uczestnicy projektu – szkoły z Niemiec  Uczestnicy projektu – szkoły z Polski 

1) Grundschule Clemens Winkler, Freiberg 1) Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci, Mierzyn 

2) Schkola Gersdorf    2) Szkoła Podstawowa nr 5, Goleniów  

3) Johann-W.-v.-G.-Gymnasium Chemnitz 3) Szkoła Podstawowa, Pilchowo  



                    
 
Oto, co mówią o projekcie nauczyciele ze szkół w nim uczestniczących oraz partnerzy: 

Peter Darmstadt, Saksońskie Ministerstwo Edukacji  
 
„Umożliwienie dzieciom poznania rówieśników z innych krajów, dzięki wspólnemu zainteresowaniu ich 
grą w szachy, a także pogłębianie tych zainteresowań w ramach projektów wymiany młodzieży jest dla 
uczniów dobrą okazją do budowania porozumienia transgranicznego.“  
 
Robert Holfert, Schkola Gersdorf  
 
„Projekt bardzo mi się podoba. Jest świetnie zorganizowany, rzetelnie i niezawodnie prowadzony,  
a także stawia nas – uczestników szkoleń – na pierwszym miejscu. Organizatorzy wykazują 
zainteresowanie tym, co jest nam potrzebne, abyśmy mogli sami rozpocząć przedsięwzięcie "Szachy na 
lekcji". Koniecznie należy też wspomnieć o wykładach, prowadzonych przez osobę, która dzieli się  
z nami swoimi doświadczeniami, bazującymi na długoletnim nauczaniu gry w szachy i współpracy  
z uczniami i w ten sposób przygotowuje uczestników szkoleń do planowania takich lekcji.“  
 
Nadja Eisen, Grundschule Clemens Winkler, Freiberg: 
 
„Szkolenie dla nauczycieli było bardzo interesujące pod względem merytorycznym, skupiało się na 
działaniach praktycznych, było niezmiernie pouczające, a jednocześnie było dla nas świetną zabawą. W 
krótkim czasie otrzymaliśmy bardzo dużo informacji, ale nikt z nas nie czuł się nimi przytłoczony. Poza 
tym zdobyliśmy też sporą wiedzę na temat różnorodnych metod wykorzystywania szachów podczas 
lekcji.“ 
 
Alexander Bohne, Johann-W.-v.-Goethe-Gymnasium, Chemnitz 
 
„W projekcie bardzo podoba mi się to, że pokazuje się nam możliwości, omawia kwestie metodyczne, 
a także możliwości pozyskania większej przestrzeni do wykorzystania gry w szachy podczas zajęć 
szkolnych. Gdybym nie wziął udziału w projekcie, być może nigdy nie odważyłbym się spytać dyrekcji 
szkoły o to, czy szachy mogłyby stać się przynajmniej przedmiotem nieobowiązkowym lub też, czy 
można ich nauczać np. częściowo w ramach lekcji wychowania fizycznego. Poza tym oferta 
uczestnictwa w wymianie młodzieży zawsze pozytywnie wpływa na renomę szkoły.  
To również jest jednym z powodów, dla których szczerze polecam uczestnictwo w tym projekcie. 
 
Seminarium prowadzone przez Borisa Bruhns jest naprawdę świetne. Od ponad 10 lat posiadam 
licencję trenera C i mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że jeszcze nigdy nie brałem udziału w tak 
dobrze prowadzonym seminarium, które przede wszystkim skupiało się na kwestiach metodycznych,  
a nieco mniej na samej grze w szachy. Wszystkie z omawianych metod chętnie wykorzystam w mojej 
pracy, ponieważ nie ma w nich nic wyszukanego, za to wszystkie ukierunkowane są na działania 
praktyczne, dzięki czemu na pewno spodobają się uczniom. Cieszę się bardzo, że w następnym roku 
szkolnym będę miał możliwość wykorzystania omawianych metod.“ 
 


