Skoleskaklærer-uddannelsen
300 skoler i 80 kommuner anvender
skoleskak. I kan også være med…
Jeg kan kun anbefale andre skoler at investere tid og lidt penge i skoleskak. Skolen får en masse
goodwill blandt forældrene, og eleverne får et alternativ til de mere traditionelle fritidsaktiviteter!
Skoleleder, Højvangskolen, Aalborg

SSLU 1 – København

22/9 & 23/9 2014

kl. 8:30-15:30

Uddannelsescentret

SSLU 1 – Aarhus

2/10 & 3/10 2014

kl. 8:30-15:30

Kulturhuset Herredsvang

SSLU 2 – København

13/11 & 14/11 2014

kl. 8:30-15:30

Uddannelsescentret

Den 2-dages basis skoleskaklærer-uddannelse (SSLU 1) kræver intet kendskab til skak/skoleskak,
mens den videregående skoleskaklærer-uddannelse (SSLU 2) er for dig, der har været på SSLU 1.
Uddannelserne bygger på aktiv deltagelse. Se omtalen i ’Folkeskolen’ via Skoleskak.dk/uddannelse.
SSLU 1 - BASIS
Lær skak - begynderundervisning
Alternative læringsaktiviteter
Skoleskak og matematik (SKAK+MAT)
Forebyggende specialundervisning
Vejledning i start af skoleskak
1 års medlemskab af Dansk Skoleskak
Basismaterialer til 20 elever (bræt og brikker)
Fuld forplejning og deltagerbevis (ej logi)

SSLU 2 - VIDEREGÅENDE
Skakstrategi og taktik - lær selv/lær videre
Miniturneringer der udvikler eleverne
Skoleskak i fordybelsestimer / lektiecaféer
IT der motiverer eleverne
Inklusion og undervisningsdifferentiering
Forankring hos kollegaer/forældre
Basismaterialer til 20 elever (bræt og brikker)
Fuld forplejning og deltagerbevis (ej logi)

Hvorfor skoleskak?
Skoleskak træner eleverne i at holde fokus, koncentration og tænke fremad. Skoleskak tilbydes fx
som valgfag, i SFO, indskoling, matematik eller som forebyggende specialundervisning.
Skoleskak oprettes typisk med 1 lektion pr. uge.
Pris
Prisen pr. uddannelse er 6.000 kr. + moms pr. deltager. Samlet tilmelding til SSLU 1 og SSLU 2
fås for 10.500 kr. + moms. Efteruddannelsen betales ofte af kommuner/skoler/SFO’er.
Tilmelding
Kontakt uddannelse@skoleskak.dk / tlf.: 3049 0580. Herefter udsendes info og faktura (EAN).

FAKTA
Dansk Skoleskak (DSS) er en samfundsengagerende B&U-organisation, der arbejder for øget læring og uddannelse. DSS er startet af
skoleledere, -lærere og -elever. Skoleskak styrker unges faglige og sociale udvikling, når de via skoleskak udvikler koncentration,
selvstændighed og analytiske evner. Skoleskak bygger på 50 års dansk praksis, anerkendes af danske eksperter og dokumenteres af
udenlandske undersøgelser. DSS rådgiver kommuner, skoler, ledere, lærere, forældre og elever i opstart af skoleskak.

Dansk Skoleskak l Cvr.: 76843716

Skoleskak.dk/uddannelse

