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Elkészült Polgár Judit Sakkpalota 1 tankönyve, amely ősztől fejleszti a kisiskolások
gondolkodását 2013-tól már a sakk is választható tantárgy az iskolákban

A Nemzeti alaptantervben 2013-tól már a képességfejlesztő sakk is választható tantárgy az
iskolákban, melyet Polgár Judit nemzetközi sakknagymester új tankönyvének segítségével
tanulhatnak a kisiskolások. A Sakkpalota 1 című tankönyv nem egyszerűen sakkozni tanítja
meg a gyerekeket, hanem annál sokkal többre vállalkozik: a gondolkodás általános fejlesztésén
keresztül áttételesen minden tárgy megértéséhez és könnyebb elsajátításához is hozzájárul.
A világtörténelem valaha élt legnagyobb női sakkozójának választott Polgár Judit, valamint a
piacvezető Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó (korábban Nemzeti Tankönyvkiadó) szakmai
összefogásával született meg a Sakkpalota 1 című képességfejlesztő sakktankönyv és
munkafüzet, mely ősztől segíti az új tantárgy oktatását a hazai iskolákban. A sakk eredetileg a
gondolkodás fejlesztését szolgálta, de az évszázadok során inkább, mint játék és sport került
előtérbe. Idén ősztől a hazai kisiskolások is megtapasztalhatják ennek a régi táblás játéknak az
eredeti fejlesztő funkcióját, hiszen az új Nemzeti alaptanterv választható tantárgyai közé
bekerült a képességfejlesztő sakk. A sportágként is ismert játéknak az oktatásban betöltött
jelentőségére az Európai Unió is felhívta a figyelmet, amikor 2012-ben deklarációt adott ki a
sakk iskolai bevezetésének támogatásáról.
A sakk Polgár Judit módszerében nem cél, hanem eszköz. „Nagyon lényeges szempont, hogy
nem a sakkjáték, hanem a sakk, mint szabályrendszer kerül be a tanításba. A pedagógusnak
nem kell érteni a sakkjátékhoz, kizárólag a szabályait kell jól ismernie.” – mondta el az új
módszerről Dr. habil. Gyarmathy Éva, az MTA Pszichológiai Kutatóintézetének tudományos
főmunkatársa. A sakk jó tehetségfejlesztő és a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatásában
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is segíthet, miközben a matematikától a testnevelésig a legtöbb tantárgy oktatásában is
felhasználható.
A Sakkpalota című tankönyvcsalád a Polgár Judit Sakk Alapítványa a Képességfejlesztésért
által több év alatt, pedagógusok és gyerekek bevonásával kidolgozott, hivatalosan is elfogadott
kerettantervre épül. Az egyedülálló módszertani programot az általános képességfejlesztésre, a
logikus és kreatív gondolkodás elősegítésére, a digitális korban fellépő gondolkodásfejlődési
hiányosságok pótlására dolgozták ki. A cél a gyerekek felkészítése a jövőre. „Miért fontosabb a
gondolkodás fejlesztése, a kreativitás elősegítése, mint valaha? Azért, mert gyorsan változó
világunkban a holnap győztesei azok lesznek, akik képesek az elavult gondolatok elvetésére és
új ismeretekkel való behelyettesítésére. A képességfejlesztő sakk a jövőre készíti fel a
gyerekeket.” – mondta el Polgár Judit nemzetközi sakknagymester a könyv bemutatásakor.
A Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Sakkpalota című sorozatában a könyvek és
munkafüzetek mellé tanári kézikönyv is készül kiegészítő eszközökkel, mozgásos
játékleírásokkal, kereszttantárgyi hivatkozásokkal, és képességfejlesztő feladatokkal. A
munkafüzetek mellékletében sakkdominó, sakkpénz és a gyerekek első sakk készlete is helyet
kap. Idén az első évfolyamosok számára készült el a fotókkal és Polgár Zsófia grafikáival
illusztrált tankönyv és munkafüzet, amelyet a kiadó már beadott az Oktatási Hivatalnak
jóváhagyásra. Tervezés alatt áll a 4 évfolyamos tankönyvcsalád többi tagja is.
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