Seminář trenérů 3. třídy
Školení trenérů 4. třídy
Seminář vedoucích kroužků v rámci projektu Šachy do škol
Termín a místo:

Sobota 13. prosince 2014 ve Vsetíně, Na Lapači 297, začátek v 9h.
Sobota 3. ledna 2015 ve Starém Městě, Brněnská 1249, začátek v 9h.
Termín zkoušky si domluvíme na místě

Organizátor:

Šachový svaz Zlínského kraje

Lektorské zajištění:

Martin Beil, Josef Kovařík

Právo účasti:

Trenéři a pracovníci s mládeží registrovaní v ŠSČR
a vedoucí šachových kroužků v rámci projektu Šachy do škol

Poznámky:

Účastí na semináři je zároveň možné prodloužit si platnost
3. nebo 4. trenérské třídy.
Účastí na školení 13. prosince je možné získat 4. trenérskou třídu.
Pro vedoucí šachových kroužků v rámci projektu Šachy do škol
není podmínkou absolvovat zkoušku a získat trenérskou třídu.

Program:
Náplň školení trenérů 4. třídy a semináře vedoucích kroužků (sobota 13. prosince):
 1 hodina - základy z Pravidel FIDE, struktura šachových soutěží
 1 hodina - úvod do pedagogiky a psychologie
 2 hodiny - úvod do didaktiky šachového výcviku, základy vedení kroužku
 4 hodiny - obecná šachová část: základy koncovek, principů zahájení a taktických obratů
Náplň druhého dne semináře - seminář trenérů 3. třídy (sobota 3. ledna):
 2 hodiny - výukové postupy v práci s mládeží
 2 hodiny - příprava nové metodiky ŠSČR a její využití
 2 hodiny - práce s šachovými programy
 2 hodiny - výměna zkušeností s trenérskou prací
Zkoušky:

Seminář trenérů 3. třídy - zkouška (test + ukázková lekce)
Školení trenérů 4. třídy - zkouška (test + ukázková lekce)
Seminár vedoucích šach. kroužů - bez zkoušky

Bližší informace:

Podrobnější informace o programu semináře trenérů a přesný
časový rozpis obdrží přihlášení účastníci s dostatečným předstihem
(minimálně týden před začátkem dané akce).

Účastnický poplatek:

Seminář trenérů 3. třídy (soboty 13.12.2014 a 3.1.2015) 400 Kč
Školení trenérů 4. třídy (sobota 13.12.2014) 200 Kč
Seminář vedoucích šach. kroužků (sobota 13.12.2014) 100 Kč

Vedoucí akce:

Martin Beil, tel. 775 956 183, e-mail martinbeil64@gmail.com

Přihlášky:

E-mailem na adresu vedoucího akce do soboty 29. listopadu 2014

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností se můžete obrátit na vedoucího semináře Martina Beila,
tel. 775 956 183, e-mail martinbeil64@gmail.com. Podrobné info o podmínkách školení najdete
na webu http://www.chess.cz/www/informace/komise/tmk/skoleni/vzdelavani-treneru.html.

