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Sakk – logika 

Jó gyakorlat a telki 

Pipacsvirág Magyar – Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskolában



A sakk-logika oktatása a Pipacsvirág Magyar –
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában

2001 Megnyílik az iskola

2003 Sakk szakkör                             120/ 18 diák        
(1 óra/hét)

2010 Sakk-logika program               340/80 diák
(2 sakk, 1 logika óra/hét)

2012 Sakk-logika választható kerettanterv 430/170 diák

A sakk-logika órákra épülő iskolai tehetséggondozás 

(2 sakk, 1 logika, 2 tehetséggondozás)
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MÉRÉSEK
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A tanterv szerkezete, felépítése

 Sakk

 Logika

 Matematika

 Informatika

 Játékok

 Mentális fejlettség

 Képességek, készségek 
(fokozatosság, egymásra 
építkezés)

 NAT

 Tantárgyközi kapcsolatok

 A gondolkodás sokoldalú 
fejlesztése a játék 
kódrendszerén keresztül

 Differenciálás

 Belső motiváció

 Szabadidő
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A tanterv tartalma
K
O
M
P
E
T
E
N
C
I
A

 Szociális kompetenciák,
 Vállalkozói kompetencia, 

kezdeményező képesség,
 Általános tanulási képességek, 

hatékony önálló tanulás,
 Kreativitás, ötletgazdagság… 

stb.
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Miért a sakk-logika?
• Képességek sorát fejleszti

• Tanít

• Nevel

• Differenciálásnál felhasználható

• Öregbíti az iskola hírnevét  

• Lehetőség a „kitörésre”
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FEJLESZTI egyrészt…
Az analizáló és szintetizáló 
képességet, az emlékezőtehetséget, az 
elvont és a logikus gondolkodást, 
a megosztott figyelem képességét,
a produktív képzeletet, 
az összefüggések felismerésének 
képességét, a gondolkodás divergens 
jellegét, az összpontosítás 
képességét…
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FEJLESZTI másrészt…

A kreativitást, az elvonatkoztatási és 
általánosítási képességet,                            
a problémaérzékenységet,
a kombinatív képességet,
a térlátást,
a módszeres és hatékony 
gondolkodást, a tanulási képességet.
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TANÍT
Gyakorlás nélkül nem lehet fejlődni,
az ellenfelet nem szabad lebecsülni, 
nehéz vagy kritikus helyzetekből is ki 
lehet jutni, egyes problémákra több 
megoldás létezik, nem szabad a harcot 
az első sikertelenségnél feladni, a 
problémamegoldást újra kell kezdeni.
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Becsületességre, a következmények vállalására, 

önuralomra, helyzetértékelésre, gyors megítélésre 

és döntésre, felelősségérzetre, versenyszellemre, 

a versenytárs tiszteletére, kitartásra, önbizalomra, a 

kudarcok elviselésére, lényeglátásra, barátságra, 

rendszeres és pontos munkavégzésre, fegyelmezett 

viselkedésre, a szabályok, normák és törvények 

tiszteletben tartására.
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Mikor vágjanak bele?

AKKOR,

ha fontos a gyerek szellemi, lelki, szociális fejlődése,
ha játékos módon szeretnék megkedveltetni a tanulást 

a gyermekekkel,
ha a képességek széles skáláját szeretnék fejleszteni,
ha oktatni, tanítani, nevelni szeretnének egy időben,
ha nem szeretnék szétforgácsolni a 10% szabadon 

felhasználható órakeretet,
ha komolyan szeretnék venni a gyereket, mert minden 

egyéb ebből következik… (K. Z.)
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Hogyan kezdjük?
 Jelentkezzenek a 60 órás gyakorlatorientált 

továbbképzésre,

 Tanulmányozzák a sakk-logika kerettantervet,

 Fogjanak össze a tanítók és a sakkoktatók,

 Most készül a sakk-logika oktatási segédanyag 
(munkafüzetek, tanári kézikönyvek),

 Jöjjenek hozzánk órákat látogatni!
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Sakk



Logika



Sakk tanári kézikönyv



Logika tanári kézikönyv



• Erősen motivált, jó hangulatú órákat,

• A gyermekek képességeinek fejlődését, (szociális, 
kognitív,mentális)

• Egyedi „színt” az intézménynek,

• Lehetőséget a Tehetségponttá váláshoz,

• Más iskolák érdeklődését a program iránt,

• Eredményeket a versenysakkban,

• Nemzetközi piacra szánt hazai fejlesztésű, angol nyelvű 

online sakkprogramot a diákok számára (iskolánk tesztelte),

• Sakk-logika kerettantervet

• 60 órás továbbképzést pedagógusok részére

• Tankönyvet, tanári kézikönyvet (ezen dolgozunk)
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INFORMÁCIÓ:

iskolaigazgato@telki.hu

gingiber65@gmail.com

Sarlós Erzsébet:   70 6273756

TÁMOP 3.1.1

XXI. századi közoktatás  2015. május 29.

mailto:iskolaigazgato@telki.hu
mailto:gingiber65@gmail.com

