ПРОТОКОЛ
От проведено заседание на Комисията по въвеждане на шах в училище към БФШ
На 13.03.2015 г – петък в офиса на ГМ Мария Велчева на стадион Васил Левски в Борисовата
градина от 13.00 се събраха следните членове на Комисията: Тодор Спиров Тодоров (Добрич,
Председател), Мария Николаева Велчева (гросмайстор от Шах 21, член), Николай Георгиев
Ставрев (ММ от Славия, член) и Радислав Йорданов Атанасов (НСА, Председател). Отсъстваше
само ММ Ружка Генова (Пловдив).
За по-голяма организираност бе прието всеки да представи накратко своята дейност и предложи
план за работа.
Пръв взе думата Радислав Атанасов. Той запозна присъстващите с последните тематични
инициативи, свързани с предмета на дейност на комисията. Тук бяха споменати следните:
Проведен курс за преподаватели и възпитатели в детските градини и начални училища под
егидата на столичния кмет Йорданка Фандъкова и организиран от Отдел Спорт към Столична
голяма община – „Атрактивни форми на въвеждащо обучение по шахматг“ ; В рамките на курса
бяха използвани за първи път у нас методи и разновидности на шахматната игра, с които Атанасов
запозна участниците.
Втори взе думата Тодор Тодоров – Организационен експерт от Добрич. Той разказа как е събрал
подписи за каузата на училищния шахмат под формата за ЗИП (задължително избираем предмет)
от 30 кандидат-депутати от добричкия регион. Лидерът на Център за съвременно образование „ШК
Енергия 21“ постави като цел пред Комисията да се съберат подписи на 150 депутати с цел
създаване на парламентарно шахматно лоби. Той даде за пример планираните 300 000 лева за
програмата „Научи се да плуваш“, както и над един милиард лева за програмата „Наука и
образование за интелигентен растеж“. Неговата идея е аналогично на плуването да се създаде
програма «Научи се да играеш шах», по която да се предвидят пари, за които да кандидатстват
клубовете.
В заключение Комисията прие следните по-важни намерения за приоритетни:
1. Комисията приема за своя най-първа и неотложна задача въвеждането на обучение по шахмат като
задължителен предмет в 1-4 клас на общинските, държавните и частните училища и предлага на
УС да приеме тази задача като свой приоритет.
2. Комисията решава да предложи на Парламентарната комисия по образованието да включи
изучаването на шахмата сред учебните предмети, като се използва времето за предложения и
допълнения между двете четения на Закона за предучилищно и училищно образование.
3. Комисията приема, че шахматът вече присъства в училище и е време да бъда утвърден като учебен
предмет.
4. Комисията приема за своя задача да пропагандира идеите за преподаване на шахмата като учебен
предмет във всички достъпни медии.
5. Членовете на Комисията решиха да организират посещение на учебните занимания по шахмат в гр.
Сливница.
16.03.2015
София

Протоколчик:
Радислав Атанасов, Тодор Тодоров

