מועדון השחמט ירו-שחמט באישור האיגוד הישראלי מזמין את כל המעוניינים לקורס איכותי
כמפורט להלן :
מטרת הקורס :הכשרת מדריכים להדרכת השחמט בגנים ,בבתי הספר ובשעות ההעשרה הלא
פורמאליות.
תנאי הקבלה :גיל  16ומעלה ,אישור ועדת הקבלה.
תעודה :מסיימי הקורס יקבלו תעודה מטעם האיגוד הישראלי לשחמט.
מיקום הקורס :מרכז שחמט צפון ,רח' גן העצמאות  ,12קרית מוצקין.
דמי השתתפות₪ 1500 :
תשלום בהעברה בנקאית לבנק הפועלים ,סניף  , 448מס' חשבון .64960
ניתן לשלם בשני תשלומים.
היקף הקורס 60 :שעות (אקדמיות ,כולל הכנת עבודת גמר).
מרצה בקורס :אלון כהן ,מנחה קבוצות ,מאמן ,שופט בין לאומי ומנהל מועדון ירושחמט.
תוכנית הלימודים :תורת האימון ,שיטות הדרכה ובניית מערכי שיעור ,מתודיקה ואסטרטגיה
בהדרכת שחמט ,פתיחות ,סיומים ותחבולות ,טיפוח מחוננים בשחמט,הנחייה לקבוצות הטרוגניות
ברמה ,האיגוד הישראלי לשחמט מבנה ופעולות ,הנחית קבוצה ,מיומנויות הדרכה סוגיות
פסיכולוגיות של עולם השחמט ,חוקה ושיפוט ,תוכנות לימוד שחמט ,שחמט באינטרנט,
אפליקציות שחמט לסמארטפון ,הדרכה בשימוש בתוכנת  ,swiss managerארגון וניהול
אירועים ותחרויות שחמט ,מיומנויות הדרכה ,חשיבה יצירתית ,קומפוזיציה ,שחמט ,הכנת עבודת
גמר ,הצגת שיעור לדוגמא ע"י המשתתפים
כל התכנים עולים ל  google driveלשיתוף המשתתפים.
מקום :בנצרת טרם נקבע מקום סופי.
זמנים 10 :מפגשים של כ 6-שעות אקדמיות ,אשר יתקיימו תוך  5ימים א',ב',ג',ד',ה' בין התאריכים:
ה 27.8עד ה 31.08-לאורך כל היום מ 09:30עד .19:00
מפגש ראשון

מפגש שני

מפגש שלישי

מפגש רביעי

מפגש חמישי

יום א'27.08 :

יום א'27.08 :

יום ב'28.08 :

יום ב28.08 :

יום ג'29.08 :

09:30-12:30

13:30-19:00

09:30-12:30

13:30-19:00

09:30-12:30

מפגש שישי

מפגש שביעי

מפגש שמיני

מפגש תשעי

מפגש עשירי

יום ג'29.08 :

יום ד'30.08 :

יום ד'30.08 :

יום ה'31.08 :

יום ה'31.08:

13:30-19:00

09:30-12:30

13:30-19:00

09:30-12:30

13:30-19:00
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מטלות הקורס:
הגשת עבודת גמר מונחית ומצגת של שיעור לדוגמא.
אישור הדרכה מעשית בשחמט בהיקף של  40שעות בבית ספר ,מועדון ,מתנ"ס וכו' במהלך שנת
הלימודים .2017-2018
נוכחות ב 80%-מהפגישות לפחות .התייצבות למפגש הראשון ואחרון חובה.
התייצבות למפגש הראשון יום ראשון ה 27/8-בשעה .09:00
תעודה :לעומדים בהצלחה במטלות הקורס תוענק תעודת מדריך שחמט מטעם האיגוד הישראלי
לשחמט ,ובאישור מינהל הספורט במשרד התרבות והספורט.
לתשומת לב:
פתיחת הקורס מותנית בהשתתפות ש 15-חניכים לפחות (מספר המקומות מוגבל ל.)25-
המדריכים יקבלו בכל שיעור סיכום בכתב.
הנהלת הקורס רשאית לא לאשר מועמד שאינו מתאים לקורס וכן לערוך כל שינוי שתמצא לנכון
בהתאם לנסיבות.
לפרטים מקצועיים נוספים והרשמה אלון כהן jeruchess@gmail.com 0522688666
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לכבוד
מועדון ירושחמט
ירושלים
תאריך___________

א"נ,

הנדון :הרשמה לקורס מדריכי שחמט 2017

אני מאשר בזאת הרשמתי לקורס בהתאם לחוזר הקורס ,ומצרף סך של  ₪ 1600בהמחאה לפקודת
מועדון ירושחמט או לחשבון המועדון ירושחמט העברה בנקאית למספר חשבון  ,64960סניף ,448
בנק הפועלים.
_________________

____________
שם ומשפחה
דואר אלקטרוני
___________

ת.ז.
_____________

תאריך לידה

כתובת
______________

דרגה שחמטית/מד כושר

_______________
השכלה

___________________

________________
עיסוק נוכחי

טלפון

_______________________
נסיון בהדרכה

חתימה
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