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Felhívás
A Borsod – Abaúj – Zemplén - Megyei Sakkszövetség felhívja az érdekeltek figyelmét egy
nagyszabású, úttörő kezdeményezésére a Chess in the School, azaz Sakk az iskolában
elnevezésű központi programjára, melyet hivatalosan 2022. január 03-tól indít.
Szervezetünk az összefogás jegyében ajánl ki agilis, évtizedes rutinnal rendelkező edzőket a
térség önkormányzatainak és iskoláinak, illetve garantálja tanulói számára a hosszú távú,
professzionális oktatást hétről-hétre.
Célunk, hogy az egész megyét tekintve vagy akár azon túl, minél több gyermek megismerje,
megszeresse és elsajátítsa kedvelt sportágunkat, ezzel javítva a jelenlegi katasztrofális
helyzetet, melyet a covid 19 művelt az utánpótlás nevelés terén.
Miért pont sakk?
A sakk által az egyes tanulók különböző képességei, az átlagtól gyorsabban és nagyobb
mértékben fejlődnek, így ha versenyző nem is lesz mindenkiből, mégis hasznos, a
későbbiekben fontos ismeretekre tesznek szert, amely mentalitásukban és képességeikben
pozitív változást eredményez, meglepően rövid idő alatt.
A területek, melyekben minőségi változást hoz a sakk:
Térlátás, memória, összpontosítás, ugyanakkor megosztott figyelem, logikus gondolkodás,
szabálykövetés, mások iránti tisztelet, önbecsülés, stratégiai tervezés, kreativitás, személyes
felelősségvállalás, motiváció, kockázat felmérés, önkritika, számolás, képzelet, , önfegyelem,
türelem, céltudatosság.
Indiában, ahol nemzeti sport a sakk, egy korábbi reprezentatív felmérés szerint a sakkozó
gyerekek tanulmányi átlaga 30%-al megnőtt.
Oktatás menete:
 Óvoda és Általános iskola 1. osztály: A sakk megszerettetése
 Általános iskola alsó tagozat: Az alapok tökéletes elsajátítása
 Általános iskola felső tagozat:Tudásanyag szélesebb körű kiterjesztése,
integrálás helyi sakkszakosztályokba.
Az oktatók biztosítása mellett digitális szakmai anyagokkal, szemléltető eszközökkel,
versenyeztetés biztosításával, táboroztatással, szimultánokkal, illetve igény esetén külön
foglalkozásokkal is segíti szövetségünk a sikeres projektet.

Egy-egy kisebb településen, illetve városokban iskolánként, minimum 8 fő nebulóval
kezdődhet az oktatás, szakkör formájában.
A helyszín és időpont megállapítása tekintetében rugalmasan gondolkodva, az alábbi
lehetőségeket kínáljuk:




Szakkörök délelőtt vagy délután intézményen belül. (óvodákban ajánlott délelőtt)
Szakkörök több intézmény tanulói számára egy központi helyen, melyet a helyiek
biztosítanak. (Könyvtár, Művelődési Ház, Faluház, egyéb konferenciatermek)
Vírushelyzet romlása esetén online felületen

Amennyiben a felhívásunk felkeltette érdeklődésüket és döntéshozó státuszban vannak,
kérem, hogy keressenek minket!

Elérhetőségünk: Gurály László András elnök +36 70 330 7688 mobil számon,
tokaji.se@gmail.com e-mailen.
Galkó Tibor főtitkár
+36 70 603 9296 mobil számon,
galkotibor1@gmail.com e-mailen.
Zámbó Zoltán FM IB elnök +36 70 477 5720 mobil számon,
zolizambo@yahoo.de e-mailen.

Minőséget teremtünk!
A minőség sakkban tart!

Miskolc, 2021. november 24.

