Atelierul de Sah

Cand: in fiecare Marti
17:30-18:20 (grupa 1, 6-10 ani) - 140 ron / abonamanent 4 sedinte / luna
18:30-20:00 (grupa 2, 6-12 ani) - 160 ron / abonament 4 sedinte / luna
Cost: 140 ron / 160 ron /abonament 4 ateliere / luna (plata la inscriere sau
reinnoire abonament)
Locuri limitate, minim 6 - maxim 10 copii / grupa
Important: ideal ca la inceperea acestui curs, copiii sa cunoasca piesele si miscarile lor
de baza

Lector: Dan Nuta, profesor Candidat Maestru
Este in acelasi timp antrenor dar si jucator de sah, avand rezultate excelente atat
personal cat si cu copii cu care participa la concursurile nationale si internationale
Are o experienta practica foarte buna in lucrul cu copiii pe care ii ajuta sa descopere
cu multa usurinta fascinanta lume a sahului
Preocupat de teoria imbunatatirii preformentelor in sah.

Nu mai este un secret pentru nimeni: sahul dezvolta inteligenta copiilor!

Conform psihologilor, Şahul este una dintre modalitatile eficace de imbunatatire a memoriei.
Exerciţiu de posibilităti infinite pentru minte si care dezvoltă capacităţi mentale utilizate în
întreaga viaţă: concentrare, gândire critică, raţionament abstract, de rezolvare a problemelor,
recunoasterea formelor, planificare strategică, creativitate, analiză, sinteză şi evaluare, pentru a
numi numai câteva . Este unul dintre cele mai longevive jocuri cunoscute si continuă să fie jucat
de oameni de pe întreg globul pământesc. Dacă s-ar decerna un premiu pentru jocul mileniului
aceasta ar trebui să revină șahului.
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Atelierul de Sah

Beneficiile Sahului.

Şahul a fost mult timp considerat un joc care poate avea efecte benefice asupra învăţării și
dezvoltării, mai ales atunci când este jucat de la o vârstă fragedă. Iată câteva dintre beneficiile
cele mai importante pe care jocul de șah le poate oferii oricărui copil:
Dezvoltarea capacității și abilităţii de a lua decizii în mod analitic și sintetic. Această
capacitate va fi apoi transferată și în viața reală.
Învaţă să se angajeze în cercetarea profundă şi temeinică a șahului, care îi va ajuta să
câştige încredere în capacitatea lor de a face cercetare academică.
Copiii vor descoperii natura concurenței corecte, utilă apoi în susținerea efortului
competitiv în orice domeniu
Atunci când copii joacă şah ei trebuie să-și folosească capacitatea de analiză,
vizualizare și anticipare a unor situații, posibilități și consecințe viitoare ce vor avea loc pe tabla
de șah. Efortul de gândire și analiza a unor astfel de situații este unul susținut.
Copii au posibilitatea să învețe de mici că acțiunile lor mai devreme sau mai târziu au
consecințe pe tabla de șah. Acest lucru este mai târziu transpus și în viață. Acțiunile pripite nu
fac parte din caracterul șahiștilor.
Şahul funcționează și ca auto-stimulant.
Șahul te învață să iei decizii și să rezolvi problem deoarece este un sistem închis cu
reguli clar definite.
Șahul îmbunătățește memoria – stimulii vizuali tind să îmbunătățească memoria mai
mult decât stimulii de altă natură, iar șahul este o modalitate excelentă de exersare a memoriei,
abilitate care apoi poate fi transferată și altor discipline

În țările în care șahul face parte din programa școlară studenții au o capacitate excelentă de a
recunoaște situații complexe și prin urmare excelează la matematică și științele exacte. Jocul a
fascinat oamenii timp de aproape 2000 de ani, iar obiectivele de atac şi de apărare, culminând
în şah-mat, ne inspiră să căutăm adânc în rezervele noastre mentale soluții strălucite.
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