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Szkolny Instruktor Warcabowy 

Kurs dla kandydatów do tytułu „Szkolny Instruktor Warcabowy” [SIW] 
 
 
 
Kurs jest dedykowany dla osób, które mają praktykę/wykształcenie pedagogiczne. 
Należy i przekazać podstawową wiedzę o warcabach potrzebną do tego by mogli oni 
wykorzystać warcaby w swojej pracy z dziećmi.  
 
Ważne, aby nie wystraszyć potencjalnych chętnych! Nie szukamy pasjonatów warcabowych 
ani trenerów. Chcemy pokazać, że niewielkim osobistym wysiłkiem można znakomicie 
wzbogacić swoją zawodową działalność.  
 
Kurs nie powinien trwać dłużej niż 2-3 godziny a jego końcową częścią jest zawsze pisemny 
test. Test jest bardzo prosty, ale wymaga od zdającego … nie spania w czasie kursu. 
Założeniem jest skoncentrowanie się wyłącznie na warcabach klasycznych (64-polowych).  
Uczestnik kursu musi mieć maksymalnie ułatwioną drogę do rozpoczęcia pracy z dziećmi. 
Wszyscy, którzy pozytywnie zdadzą test otrzymają email z informacją o uzyskaniu tytułu.  
 
Certyfikat i wpis do bazy danych uzyskają po wpłacie 40 zł na konto PZWarc. 
 
Dla osób z tytułami SIW dostarczymy. 

 Zestaw materiałów wspomagających działalność. To proste zadania, podstawowe 
informacje jak zrobić turniej dla dzieci itp. 

 Miesięczny biuletyn internetowy (pdf) w czasie roku szkolnego w którym będą 
kolejne zadania oraz pożyteczne informacje. 

Certyfikat ważny jest przez 3 lata szkolne. Po tym okresie tytuł będzie mógł być przedłużony 
automatycznie, jeżeli osoba ta wykaże, że faktycznie prowadziła zajęcia warcabowe z 
dziećmi.  
 
 
Na potrzeby kursu przygotowana została prezentacja. Ona ma wspierać narrację osobistą 
prowadzącego kurs.  
 
 
Materiał do prezentacji przygotowany został przy następujących założeniach:  
 
O warcabach 

 Tysiące lat tradycji 

 Zalety gry w warcaby i korzyści dla młodego człowieka 

 Dziwne opinie o warcabach  

 Lasker Mickiewicz, warcaby w sztuce, …  

 Różnorodność warcabów granych na świcie 

 FMJD, mistrzostwa świata – Natalia Sadowska 

 PZWarc 
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Gra w warcaby  

 Jak wygląda warcabnica 

 Wykonywanie posunięć 

 Bicie większości 

 Promocja damki 

 Ruchy damką 

 Opozycja 

 Proste kombinacje  

 Łapanie damki 
 
Prowadzimy zajęcia 

 Dzieci lubią rywalizować 

 Przykłady konkursów warcabowych  

 Gramy partię 

 Kiedy kończy się partia 

 Jak zorganizować turniej dla grupy dzieci 
 
Dziecko robi postępy, co dalej. 

 Współpraca z trenerami 

 Literatura warcabowa 

 Rozgrywki prowadzone przez PZWarc  

 Warcabiada 2018. 
 
Test końcowy 
 
 
Narzędzia do prowadzenie kursu: 

 Prezentacja w Power Point 

 Plik z zadaniami (54) 

 Plik z testem do wydrukowania  
 
Kurs może prowadzić każda osoba posiadająca tytuł instruktora lub trenera, oraz każda 
inna po otrzymaniu upoważnienia z PZWarc.  
 
 
Dopełnieniem całości będą strony internetowe. 
 
 
Jacek Pawlicki 
Szczecin, 26 maja 2017 
 
Program szkolenia i materiały do niego zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu PZWarc  
w Dąbkach 27 maja 2017 


