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A konferencia Aquaprofit-Polgár Sakkfesztivál 2013 rendezvénye pedagógusok 
részére.

A Polgár Judit Sakk Alapítvány a Képességfejlesztésért egy egyedülálló, új módszertani programot 
dolgozott ki az általános képesség fejlesztésre, a logikus és kreatív gondolkodás elősegítésére, a 
digitális korban fellépő gondolkodásfejlődési hiányosságok pótlására. A Nemzeti Alaptantervben, az 
általános iskolák alsó tagozatában, 2013-tól választható tantárgy-ként szereplő új tárgy a sakk 
alapszabályait és eszközrendszerét használva épül be a normál tanterv alaptantárgyaiba. A konferencia 
keretein belül előadásokat láthatnak és hallhatnak a kor kihívásainak, a gyerekek gondolkodásában 
beálló változásoknak minden szempontból megfelelő Sakkpalota programról, a pedagógusok 
bevonásában rendkívül sikeres svéd sakkprogramról, a digitáliskorban a legkomplexebb stratégiai 
táblajáték oktatásában rejlő lehetőségekről, a Sakkpalota programnak a közoktatásba, a helyi tantervbe 
történő beillesztéséről.

REGISZTRÁCIÓ
A konferencián a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a 
www.sakkfesztival.com honlapon, online regisztrációs űrlap kitöltésével lehet.
Regisztrációs határidő: a konferencia terem befogadóképességét jelentő 140 hely betöltéséig!
A konferencia ideje alatt lehetőség van a Sakkfesztivál más programjain való részvételre.

 

http://www.sakkfesztival.com/


„A holnap győztesei azok lesznek, akik képesek az elavult gondolatok elvetésére, és új ismeretekkel  
való behelyettesítésére. A képességfejlesztő sakk  a jövőre készíti fel a gyerekeket!”

Polgár Judit
nemzetközi sakknagymester

PROGRAM

10:30 Megnyitó, köszöntő – Polgár Judit 
10:40 Sakkpalota program, kisfilm
11:00 Stratégiai táblajáték az oktatásban és a digitális korban – Dr. habil. Gyarmathy Éva, az MTA 

Pszichológiai Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa
11:30 Bemutatóóra: Tehetségfejlesztő sakk elsősöknek - Őryné Gombás Csilla, fejlesztőpedagógus
11:50 A Sakkjáték alapjai - Polgár Zsófia
12:20 Cikcakk sakk dal – 16. kerületi Lemhényi Dezső Általános Iskola kórusa
12:30 A Polgár Judit Sakk Alapítvány bemutatja: A Sakkpalota program az oktatás megújításáért – 

Maurer Ferenc, oktatási projektvezető
12:50 A svéd modell - Johanna Valentin, alapító, Utsiktstornet - Reach For Change
13:15 Ebédszünet
13:45 Homokanimáció
14:00 Sakk a felsőoktatásban - Polgár Zsuzsa, tanszékvezető, Webster University
14:15 Tehetségfejlesztő sakk a helyi tantervben - Dienes Anna, igazgató, 16. kerületi Lemhényi 

Dezső Általános Iskola, a Polgár Judit Sakk Alapítvány referencia iskolája
14:30 Bemutatóóra: Tehetségfejlesztő sakk harmadikosoknak - Őryné Gombás Csilla, 

fejlesztőpedagógus
15:00 Sakkpalota Akkreditált Pedagógusképzés, kisfilm
15:10 Z generáció az O.K. Központban, gazdasági ismeretek általános iskolásoknak – OTP Fáy 

András Alapítvány
15:30 Mitől jó egy pedagógiai projekt? - Nádori Gergő
15:50 Zárszó

A programváltozás jogát fenntartjuk.

„A sakk eredetileg tanítási, gondolkodásfejlesztési eszköz volt, de az évszázadok során a célja  
eltolódott, és inkább csak mint játék, sport, kiemelkedő teljesítmény jelent meg. Polgár Judit most  
visszahelyezi a sakkot eredeti funkciójába, és taneszközként a tananyag átadását könnyíti meg a  
gondolkodásfejlesztés által. A módszerében nagyon lényeges szempont, hogy nem a sakkjáték, hanem  
a sakk, mint szabályrendszer kerül be a tanításba. A pedagógusnak nem kell érteni a sakkjátékhoz,  
kizárólag a szabályait kell jól ismernie. Nem önálló tevékenység a sakk, hanem a tananyag  
feldolgozásának háttere. Rendszert, elvonatkoztatási terepet, átlátható, kézzelfogható viszonyokat ad,  
vagyis kiválóan pótolja a digitális kultúrában hiányzó tapasztalatokat.”

          Dr. habil. Gyarmathy Éva
az MTA Pszichológiai Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa

További információ: www.sakkfesztival.com

http://www.sakkfesztival.com/

