
Telki, Pipacsvirág Magyar – Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola 



 
2003.  Szakköri foglalkozások 
            (heti egy alkalom) 

2010.  Sakk-logika program 

      (Két sakk és egy logika óra hetente) 

2011-től Sakk-logika órák a válaszható kerettanterv    

               szerint (Két sakk és egy logika óra hetente) 

2012-től   Tehetséggondozó program 

 

 

 

 

 

 

 

Rövid történet 



 
Kerettanterv 

 Sakk munkatankönyv 

 Logika munkatankönyv 

 Tanári kézikönyv (sakk) 

 Tanári kézikönyv (logika) 

 60 órás akkreditált tanár továbbképzés (OFI) 

Konzultációk, előadások, nyílt órák, szakmai  
napok… 

 

 

 

 

Miből áll a program? 



 

       Kik tanítják? 

 

 

 

 Sakkedzők, akinek van 
tanári végzettsége 

 Tanítók, akik 
elvégezték a 60 órás 
akkreditált képzést 

 Tanítók, akik… 

 

 

 

 

60 órás akkreditált 
továbbképzés! 

 sakkedzőknek, akik 
nem ismerik a tanítás 
módszertanát 

 pedagógusoknak, 
akik nem tudnak 
sakkozni 

 



 
 4 évre szól 

Az első két év: a logikai gondolkodás megalapozása, 
fejlesztése 

Második két év: a kritikai gondolkodás 
megalapozása, fejlesztése 

 

A tantervről 



 

Milyen keretek között 
tanítsuk? 

Órarendi keretek között 

 Szakköri keretek között 

Órarendi és szakköri 
keretek között 

Két tanítási nyelvű  

oktatásban - motiváció 



 
 Logikus gondolkodás 

 Figyelem, koncentráció 

Komplex természettudományos gondolkodás 

Kreativitás 

Nyelvi fejlettség 

                                      

 

 

 

 

Mérések 



 

 

    

Kompetencia mérések (2015. 6.évf.) 

 

 

 

 

 

Eredmények   



 
Motiváció – tanár és diák számára egyaránt 

 Integráció 

 Egyéb tantárgyi teljesítményekre gyakorolt hatás 

Nemzeti és nemzetközi tantárgyi és 
sakkversenyeken elért eredmények (megyei, 
országos döntők - helyezések, Európai Uniós 
Bajnokság, Európa Bajnokság, Templeton-Program) 

Eredmények  



  

 Tanártovábbképzés 

 Gyakorlati tapasztalatokra épülő tananyagfejlesztés 

 Sakk-logikaoktatás angolul a két tanítási nyelvű osztályokban 
(Mozaik kiadványok angolul, Learningchess - program), 

 Nemzetközi kapcsolatok, tapasztalatcserék 

 (London Chess Conference, spanyol-görög levelezési sakk, 
rapid sakk írországi és izlandi gyerekekkel, Erasmus + 
Szlovákia, UK, Magyarország) 

 További mérések… 

 WEB oldal,  Facebook profil létrehozása a követő 
intézmények pedagógusainak támogatására, információ és 
tapasztalatcserére. 

 

Közeli és távoli céljaink  



 
JÁTÉK 

Mozgásos , sport, szenzomotoros, 

Zenei, dalos, ritmusos, 

Nyelvi, kommunikációs, 

Kézműves, kreatív, 

 Logikai, fejlesztő, sakk 

Dráma, szerep, 

 Játék-játék (…) 

 

Közeli és távoli céljaink 



 

Játsszunk! 


