
 

G.M. BAKALARZ SCHACHZENTRUM 
39, Haaptstrooss L-6833 Biwer 

                 Tel.: +352 26 71 01 24  Handy : +352 691 502 677 
E-Mail: info@schachzentrum.com Homepage: www.schachzentrum.com 

 

 

Międzynarodowa Szkoła Szachowa G.M. Bakalarz 
 

 

PROJEKT „EDUKACJA przez SZACHY“  

 

Miejsce zajęć: Schachzentrum 39, Haaptsrooss L-6833 Biwer 
Czas: 2 soboty w miesiącu, godziny: początkujący 15.00-17.00, zaawansowani 17.00-19.00. 

rodzice mogą w tym czasie przebywać w pokoju obok, parking, internet i napoje gratis. 

Terminy będą wysyłane mailem i publikowane na www.schachzentrum.com   

 
Program zajęć:  według programu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Gramy w szachy“ wszystkie dzieci 

otrzymają zeszyty w języku polskim. 

Cel:  zwiększenie umiejętności matematycznych, szczególnie w zakresie logiki, orientacji 

przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowanie 

ważnych cech osobowości; jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja. Wyniki 

naukowe potwierdziły pozytywny wpływ szachów na dzieci, dlatego w wielu krajach 

zostały wprowadzone do szkół. Informacje na: http://szachywszkole.pzszach.pl/  
 

Turnieje: organizowanie udziału w odpowiednich dla dzieci turniejach, festiwalach międzynarodowych 

w ramach projektu Europejskiej Federacji ECU„Smart Kids”, przygotowanie i opieka. 

Współpracujemy z wieloma krajami, które prowadzą program „Szachy w szkole”. 

 

Gazeta informacyjna: gratis 1 x w miesiącu, przez maile. Dodatkowe informacje www.schachzentrum.com     

Certyfikaty: Uczestnicy otrzymają odpowiednie zaświadczenia o osiągnieciach, które są honorowane 

w systemach szkolnych. Posiadam do tego międzynarodowe uprawnienia. 

 

Nauczyciel:   Mietek Bakalarz mistrz międzynarodowy, zawodowy nauczyciel szachów od 22 lat 

w wielu szkołach, kierownik projektu „Nauka myślenia przez szachy” w szkole, 

współautor zeszytów „Wesołe szachy”, referent na konferencjach „Szachy w szkole”. 

 

   

…………………………………………………………………………………………………… 

Zameldowanie na Projekt „Edukacja przez szachy“ Szkoła szachowa G.M. Bakalarz 

  
 Nazwisko: ...........................................................             Imię: ......................................................... 

  

 Data i miejsce urodzenia: .......................................................             Grupa: .................................. 
 

 Dane rodzica: nazwisko, imię  ......................................................................................................... 

 

Adres………….................................................................................................................................. 

      

Handy.............................................                E-Mail: .......................................... ............................ 

  

Opłaty: 10,-€ za każdą godzinę, zniżka dla rodzeństwa za 2 godziny na 15,-€ osoba. 

 Zobowiązuję się płacić: po każdych zajęciach lub przelewem 1 x na miesiąc na konto: 

M. Bakalarz IBAN LU80 0030 7277 8437 2000 BGL BNP Paribas Luxembourg  

 

Miejsce, data, podpis uczestnika (za niepełnoletniego - podpis rodzica)                                        

http://www.schachzentrum.com/
http://szachywszkole.pzszach.pl/
http://www.schachzentrum.com/

