ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΚΑΚΙΟΥ
1η Συνάντηση Οκτώβριος 98 Θεσσαλονίκη
2η Συνάντηση Φεβρουάριος 99 Θεσσαλονίκη
3η Συνάντηση Μάρτιος 99 Αθήνα
4η Συνάντηση Απρίλιος 99 Πάτρα
5η Συνάντηση Οκτώβριος 99 Αθήνα
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ
1. Βασικοί στόχοι: Ανταλλαγή εμπειριών, αυτοβελτίωση.
2. Μαθήματα σε αρχάριους - μεθοδολογίες
3. Τρόποι διάδοσης του σκακιού και μαζικός αθλητισμός
4. Μεθοδολογία προσέγγισης φορέων
5. Κατασκευή σημειώσεων - Χρήση Η/Υ
6. Βιβλιογραφία που χρησιμοποιείται: Ελληνική, ξένη
7. Μαθήματα για 2η χρονιά - Έλλειψη Βιβλιογραφίας
8. Αγώνες και πρωταθλήματα για μαθητές μη αθλητές και προβλήματα διοργάνωσης
τους
9. Το σκάκι στην εφηβεία, η κρίσιμη καμπή
10. Διάρκεια μαθημάτων - διδακτικών ωρών
11. Συναντήσεις φυτωρίων - Διαδημοτικές, διασχολικές κτλ.
12. Αριθμός μαθητών και τρόποι πληρωμής τους
13. Προπονήσεις σε: Σχολεία, Δήμους, Συλλόγους, Ατομικές, Πρωταθλητισμού,
Άτομα με ειδικές ανάγκες
14. Σχολικά πρωταθλήματα αλλαγή ή κατάργησή τους
15. Οικονομικές απολαβές προπονητών
16. Επαγγελματικά προβλήματα: Αναγνώριση, κατοχύρωση, ασφάλιση κτλ.
17. Σχέση προπονητών-γονέων
18. Διαχωρισμός προπονητή-παράγοντα
19. Καλοκαιρινή επαγγελματική απασχόληση
20. Επαρχία, δυσκολίες εύρεσης ωρών και διάδοσης του σκακιού
21. Τρόποι

επικοινωνίας

μεταξύ

των

προπονητών:

Internet,

Εφημερίδα,

Αλληλογραφία, Συντονιστική επιτροπή κτλ.
Συμμετείχαν σε μία ή περισσότερες συναντήσεις οι:
Αθανασιάδης Ανδρέας

Μαγκριάν

Σαράφογλου Μαρία

Βιδάλης Βαγγέλης
Γιουβαντσιούδης Κώστας
Δρόσος Φάνης
Ζαχείλας Λουκάς
Καλοσκάμπης Μιχάλης
Καραπάνος Νίκος
Κέφαλος Κοσμάς
Κουρκουνάκης Ηλίας
Κωφίδης Ανδρέας

Μάστορας Ηλίας
Λάζος Γιάννης
Ματσώτας Γιάννης
Μουσιάδου Ειρήνη
Μπότσαρη Άννα-Μαρία
Οικονομόπουλος Ηλίας
Παναγάκος Γιάννης
Παπαθεοδώρου
Θόδωρος
Περηφάνης

Σερετάκη Ντίνα
Πορφυριάδου Χριστίνα
Τζιούφας Κώστας
Τσαρουχάς Βασίλης
Τσαρουχάς Κώστας
Τσούμπας
Φρόσω Ζή
Χαριτάκης Θόδωρος
Χριστόπουλος Ρωμύλος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ
Στην πρώτη συνάντηση προπονητών (έγινε 19 & 20 Οκτωβρίου 1998) από όλη την
Ελλάδα, συζητήθηκαν σε βάθος η κατάρτιση και συνεργασία των προπονητών,
διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης φορέων όπως δήμοι και σχολεία, νομική κατάσταση
του επαγγέλματος και οικονομική αποζημίωση, μεθοδολογία της διδασκαλίας του
σκακιού σε αρχάριους κλπ. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ήταν η μαζική διάδοση
του σκακιού.
Υπήρξε απόλυτη συμφωνία ότι η συνάντηση είχε εξαιρετική χρησιμότητα, ιδίως στον
τομέα ανταλλαγής εμπειριών και αλληλοβοήθειας σε τεχνικά ζητήματα.
Αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση την Δευτέρα 1 (έναρξη 3.00μμ) &
την Τρίτη 2 (πρωί-απόγευμα) Φεβρουαρίου, στο εντευκτήριο του Ο.Σ. Τριανδρίας
Μακρυγιάννη 14 τηλ. 951.581 – Θεσσαλονίκη, επίσης με ανοιχτή συμμετοχή
συναδέλφων από όλη την Ελλάδα, με θέματα αναλόγου ενδιαφέροντος και ειδικότερα:
μεθοδολογία της διδασκαλίας του σκακιού σε προχωρημένους.
Παρακαλούμε τους υπευθύνους των σωματείων να κοινοποιήσουν το παρόν σε όσους
προπονητές-δασκάλους σκάκι έχουν στο σωματείο τους ή γνωρίζουν, καθώς
πιστεύουμε ότι από τέτοιες ενέργειες, πρώτα από όλα, θα ωφεληθούν τα σκακιστικά
σωματεία.
Όσοι συμμετείχαν στη πρώτη συνάντηση: Θ. Χαριτάκης, Β. Τσαρουχάς, Χ.
Πορφυριάδου, Ε. Μουσιάδου, Η. Μάστορας, Γ. Λάζος, Κ. Γιουβαντσιούδης, Β.
Βιδάλης, από Αθήνα οι Η. Κουρκουνάκης, Α. Αθανασιάδης, από Πτολεμαίδα ο Κ.
Τζιούφας.
Θεσσαλονίκη 25 Ιανουαρίου 1999

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ
Το σκάκι στη Θεσσαλονίκη έχει γνωρίσει ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία
χρόνια τόσο σε αριθμό μαθητών (σχολικό) όσο και αθλητών-σωματείων, με
αξιοθαύμαστα αποτελέσματα, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας των παιδιών που ξεκινούν
όσο περνούν τα χρόνια μειώνεται αισθητά.

Παρ’ όλα αυτά ο αριθμός των προπονητών-δασκάλων είναι μικρός και γίνεται
ακόμη μικρότερος αν αναλογιστούμε πόσοι ασχολούνται αποκλειστικά με μαθήματαπροπονήσεις προς το ζην.
Οι λόγοι μπορούν να προσδιοριστούν κυρίως στα εξής:
1. Χαμηλά οικονομικά πακέτα που περιστοιχίζουν το σκακιστικό χώρο
2. Εμπειρική κατάρτιση των προπονητών - δασκάλων
3. Έλλειψη συντονισμού των ήδη προπονητών-δασκάλων
Με σκοπό αφ’ ενός την ανταλλαγή απόψεων-εμπειριών και αφ’ ετέρου τον
συντονισμό δράσης όσων ασχολούνται επαγγελματικά ή και ευκαιριακά με
μαθήματα-προπονήσεις, καλούμε όσους ενδιαφέρονται σε συγκέντρωση-συζήτηση,
την ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ στο χώρο του σκακιστικού εντευκτηρίου της
Τριανδρίας Μακρυγιάννη 14 και ώρα 7μμ.
Τα θέματα που θα συζητηθούν καταρχήν είναι:
1. Οικονομική αποζημίωση προπονητών και δυνατότητες συντονισμού μας
2. Τεχνική κατάρτιση και προοπτική συνεργασίας
3. Αναβάθμιση του τρόπου προσέγγισης των φορέων ή συλλόγων
Η συγκέντρωση είναι η πρώτη που γίνεται στη Θεσσαλονίκη με το αντίστοιχο
θέμα και είναι επίκαιρη καθώς οι μελλούμενες εξελίξεις στην ΕΣΟ (τροποποίηση
κανονισμού) μας αφορούν άμεσα.
Παρακαλούμε τους υπευθύνους των σωματείων να κοινοποιήσουν το παρόν σε όσους
προπονητές-δασκάλους σκάκι έχουν στο σωματείο τους ή γνωρίζουν, καθώς
πιστεύουμε ότι από τέτοιες ενέργειες, πρώτα από όλα, θα ωφεληθούν τα σκακιστικά
σωματεία της πόλης μας.
Γιουβαντσιούδης Κώστας
Μάστορας Ηλίας
Μουσιάδου Ειρήνη
Τσαρουχάς Βασίλης
Θεσσαλονίκη 5 Οκτωβρίου 1998

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σημαντική συνάντηση προπονητών ανοιχτής συμμετοχής έγινε
στις 19-20 Οκτωβρίου στο εντευκτήριο του Ο.Σ. Τριανδρίας
(Θεσσαλονίκη), με θέματα που αφορούν τον κλάδο. Παρόντες ήταν οι Θ.
Χαριτάκης, Β. Τσαρουχάς, Χ. Πορφυριάδου, Ε. Μουσιάδου, Η.
Μάστορας, Γ. Λάζος, Κ. Γιουβαντσιούδης, Β. Βιδάλης, από Αθήνα οι Η.
Κουρκουνάκης, Α. Αθανασιάδης, από Πτολεμαίδα ο Κ. Τζιούφας. Η

συνολική διάρκεια των συνεδριάσεων ήταν 10 ώρες και συζητήθηκαν
σε βάθος η κατάρτιση και συνεργασία των προπονητών, διαφορετικοί
τρόποι προσέγγισης φορέων όπως δήμοι και σχολεία, νομική
κατάσταση του επαγγέλματος και οικονομική αποζημίωση,
μεθοδολογία της διδασκαλίας του σκακιού σε αρχάριους κλπ. Στο
επίκεντρο του ενδιαφέροντος ήταν η μαζική διάδοση του σκακιού.
Υπήρξε απόλυτη συμφωνία ότι η συνάντηση είχε εξαιρετική
χρησιμότητα, ιδίως στον τομέα ανταλλαγής εμπειριών και
αλληλοβοήθειας σε τεχνικά ζητήματα. Αποφασίστηκε να
πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση μέσα στο 1998 στον ίδιο χώρο, επίσης
με ανοιχτή συμμετοχή συναδέλφων από όλη την Ελλάδα, με
συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη θεμάτων.

Για όλους όσους συμμετείχαν
Κ. Γιουβαντσιούδης

