«ΣΚΑΚΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ!»

Το σκάκι είναι ένα πανάρχαιο παιχνίδι που μέσα στα βάθη των αιώνων
εξελίχθηκε στη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα. Το σκάκι ως παιχνίδι
μπορεί να αποτελέσει ένα μέσο διδασκαλίας και ανάπτυξης αρετών και
δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν καθέναν και καθεμιά που ασχολείται με αυτό
σε διάφορους τομείς της ζωής του. Τέτοιου είδους ικανότητες είναι η
συγκέντρωση, ο στρατηγικός σχεδιασμός, η διορατικότητα, η κοινωνικότητα,
η λήψη αποφάσεων, η υπευθυνότητα, η αυτοπεποίθηση και πολλές πολλές
άλλες.
Η Ε.Σ.Θ. (ο πιο ιστορικός σύλλογος της πόλης- έτος ίδρυσης 1952) με αγάπη για το άθλημα και πολυετή
εμπειρία στις ακαδημίες και τη διδασκαλία σκακιού τόσο σε δημοτικές βιβλιοθήκες όσο και σε σχολεία, έκανε μια
συνεργασία με το ίδρυμα Kasparov Chess Foundation Europe και μετά από την ευγενική χορηγία του
ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μπόρεσε να υλοποιήσει το πρόγραμμα «Σκάκι στα Σχολεία» το οποίο είναι ένα
πρόγραμμα δωρεάν εκπαίδευσης σκακιού για τα παιδιά των Α΄και Β΄ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου.
Τα μαθήματα απευθύνονται σε αρχάριους και έχουν ως κύριο στόχο τη μετάδοση της αγάπης μας για αυτό το
άθλημα στους νέους παίχτες. Έτσι τα μαθήματα ξεκινούν από την εκμάθηση της τοποθέτησης των κομματιών στη
σκακιέρα και την εκμάθηση των κινήσεων τους και καταλήγει στο να μπορούν οι μαθητές/τριες μέχρι το τέλος της
σχολικής χρονιάς να είναι σε θέση να παίξουν μια ολοκληρωμένη παρτίδα.
Μετά από αίτηση στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεται πλέον στις
ώρες της Ευέλικτης Ζώνης σε αρκετά σχολεία. Το σχολείο μας είναι ένα από τα σχολεία που συμμετέχει στο
πρόγραμμα υπό αυτές τις συνθήκες. Έτσι κάθε Παρασκευή, την ώρα της Ευέλικτης Ζώνης, ο εκπαιδευτής της
Ε.Σ.Θ. κ. Αναστασόπουλος Φίλιππος επισκέπτεται τα δύο τμήματα της Α' τάξης και παρουσία των δασκάλων τους,
κ. Κόκλα Αγγελικής και κ. Ησαϊάδου Αργυρώς, μυεί σταδιακά τα πρωτάκια σε μια δραστηριότητα που προάγει
τόσες πολλές δεξιότητες.
Χρήσιμοι σύνδεσμοι:
Ενωση Σκακιστών Θεσσαλονίκης (Ε.Σ.Θ.): http://www.skakistis.gr/
Kasparov Chess Foundation Europe (KCFE): http://www.kcfe.eu/

