Wyniki ewaluacji
realizacji warszawskiego projektu „WARS i SAWA grają w szachy”
w roku szkolnym 2021/2022

Warszawski projekt „WARS i SAWA grają w szachy” realizowany jest we współpracy m.st. Warszawy
i Polskiego Związku Szachowego. Jednocześnie stanowi warszawską część ogólnopolskiego projektu
„Edukacja przez Szachy w Szkole”.
Jego celem jest wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów, poszerzanie kompetencji
zawodowych nauczycieli oraz upowszechnianie wykorzystywania gier logicznych w procesie edukacji
formalnej i pozaformalnej.
Jest to największe w kraju, systemowo prowadzone edukacyjne przedsięwzięcie szachowe, którym od
2013 roku do dziś objęto 149 stołecznych szkół podstawowych, tj. blisko 70% wszystkich
podstawówek, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa i ponad 600 warszawskich
nauczycieli.
Miasto Stołeczne Warszawa systemowe wdrażanie nauki gry w szachy rozpoczęło od 2012 roku.
Szachowe zajęcia w szkołach w ramach projektu „WARS i SAWA grają w szachy” rozpoczęły się
z początkiem roku szkolnego 2013/2014 (warszawski pilotaż ogólnopolskiego projektu). Mimo
trudnej i dynamicznej sytuacji (od 2020 roku – pandemia COVID-19, od 24 lutego 2022 roku – wojna
w Ukrainie), trwałość projektu „WARS i SAWA grają w szachy” została zachowana i zajęcia szachowe
realizowane są niezmiennie od ośmiu lat w warszawskich szkołach podstawowych.
Do współpracy zaproszono również Akademię Leona Koźmińskiego, której pracownicy naukowi
przeprowadzili ewaluację dydaktyczną efektów stołecznego pilotażu ogólnopolskiego projektu,
zrealizowanego w latach 2013 - 2015. Wnioski z niniejszej ewaluacji pokazały, że rozwój poznawczy
uczniów w „klasach szachowych” jest szybszy – uczniowie lepiej dodają, osiągnęli znacząco lepsze
wyniki w odejmowaniu, zdecydowanie szybciej reagują na humor w zadaniu.
Założenia projektu opierają się na tezie, że gra w szachy rozwija zarówno uzdolnienia dzieci, jaki
i jest elementem terapii dla uczniów z różnymi dysfunkcjami. W związku z tym w 2015 r. m.st.
Warszawa wspólnie z Polskim Związkiem Szachowym uruchomiło również w 12 szkołach i placówkach
specjalnych (w tym szkołach przyszpitalnych) projekt „Rehabilitacja przez Szachy” - adresowany do
osób z zaburzeniami ruchowymi i emocjonalnymi, długo przebywających w szpitalach i innych
placówkach opieki medycznej.
Opracowanie: Edyta Jaromin, Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
- kwiecień 2022 r. -

Termin przeprowadzenia ewaluacji:
kwiecień 2021 r., skuteczność 100% - ankietę wypełnili wszyscy jej adresaci (218/218 SP).
Cel:
Ilościowa analiza organizacji zajęć szachowych w stołecznych szkołach podstawowych w roku
szkolnym 2021/2022.
Prowadzący badanie:
Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
(Wydział Doskonalenia Nauczycieli, Projektów Edukacyjnych i Europejskich)
Adresaci:
Dyrektorzy szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa (218 SP),
w tym:
- 149 SP z projektu „WARS i SAWA grają w szachy” (70% wszystkich SP) oraz
- 69 szkół, które nie uczestniczyły dotychczas w ww. projekcie.

WYNIKI:
1. W bieżącym roku szkolnym 2021/2022 zajęcia szachowe dla uczniów realizowane są w 106
stołecznych szkołach podstawowych, co stanowi blisko 50% wszystkich podstawówek, dla
których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa (218).
59 szkół podstawowych (27%) odpowiedziało, że nie prowadzi zajęć szachowych w tym roku
szkolnym. Pozostałe 53 szkoły podstawowe (24%) czasowo zawiesiły realizację szkolnych zajęć
szachowym w bieżącym roku szkolnym.

Czy w bieżącym roku szkolnym 2021/2022
szkoła prowadzi zajęcia szachowe dla dzieci?

Tak
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realizacji zajęć szachowych
Nie

Opracowanie: Edyta Jaromin, Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
- kwiecień 2022 r. 2

Wśród grupy 106 szkół podstawowych, gdzie uczniowie grają w szachy w r. szk. 2021/2022:
a) 85 to SP objęte dotychczas projektem „WARS i SAWA grają w szachy”,
b) 21 to SP realizujące zajęcia szachowe poza ww. projektem.
Wynika stąd, że 57% szkół podstawowych z projektu (85/149) kontynuuje projektową naukę gry
w szachy w roku szkolnym 2021/2022. Ponadto 28% szkół projektowych (42/149) czasowo zawiesiło
realizację szkolnych zajęć szachowych, a pozostałe 15% szkół projektowych (22/149) odpowiedziało,
że ich nie realizuje. Wśród powodów zawieszenia zajęć szachowych szkoły wymieniały najczęściej:
aktualny brak nauczycieli z uprawnieniami, dynamiczny okres pandemii czy brak dodatkowych
środków na realizację zajęć szachowych.

2. W związku z powrotem szkół do nauki stacjonarnej od września 2021 roku, po mieszanym trybie
pracy związanym z dynamiczną sytuacją pandemiczną trwającą od 2020 roku, wszystkie szkoły
prowadzące zajęcia szachowe w roku szkolnym 2021/2022 (106) realizują je w formie
stacjonarnej. Dodatkowo pięć z nich prowadzi szkolne zajęcia szachowe również online, głównie
za pośrednictwem platformy MS Teams oraz lichess.org

Jak organizowane są obecnie szkolne zajęcia szachowe?
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Opracowanie: Edyta Jaromin, Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
- kwiecień 2022 r. 3

3. Częstotliwość, z jaką odbywają się szkolne zajęcia szachowe dla jednej klasy/grupy:
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W przeważającej większości warszawskich szkół podstawowych, podobnie jak w latach ubiegłych,
zajęcia szachowe prowadzone są raz w tygodniu. Tendencja ta dotyczy zarówno szkół z projektu, jak
i tych, w których zajęcia szachowe prowadzone są poza projektem „WARS i SAWA grają w szachy”.
4. Etapy edukacyjne, obejmujące naukę gry w szachy:
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W warszawskich placówkach zajęcia szachowe prowadzone są od pierwszych klas szkoły
podstawowej. Nauka gry w szachy w pierwszym etapie edukacyjnym odbywa się w prawie
wszystkich szkołach (102/106, 96%), w których uczniowie grają w szachy w bieżącym roku szkolnym
2021/2022. Dodatkowo 25 podstawówek prowadzi szachowe również w klasach IV-VIII.
Opracowanie: Edyta Jaromin, Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
- kwiecień 2022 r. 4

Mierzalna wartość podejmowanych działań w zakresie edukacji szachowej najmłodszych uczniów ma
odzwierciedlenie w badaniach naukowych – np. wnioski z ewaluacji warszawskiego pilotażu „WARS
i SAWA grają w szachy”, przeprowadzonej przez pracowników naukowych Akademii Leona
Koźmińskiego, pozwalają sformułować tezę, że rozwój uczniów w „klasach szachowych” jest
mierzalnie szybszy niż ich rówieśników z klas nieobjętych nauka gry w szachy.

5. Liczba dzieci objętych zajęciami szachowymi
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Z przeprowadzonych badań wynika, że w warszawskich szkołach podstawowych nauką gry
w szachy w roku szkolnym 2021/2022 objętych jest łącznie blisko 8 tys. uczniów (7 861), w tym:
a) 7 437 z klas I-III, 277 z klas IV-VI oraz 147 z klas VII – VIII,
b) 7 146 ze szkół objętych projektem „WARS i SAWA grają w szachy” oraz 715 ze szkół, które
nie uczestniczą jeszcze w tym projekcie,
c) 6 860 uczniów klas I-III z projektu „WARS i SAWA grają w szachy”.
Kilka szkół wskazało, że w szkolnych zajęciach szachowych uczestniczą również dzieci z Ukrainy.

Opracowanie: Edyta Jaromin, Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
- kwiecień 2022 r. 5

Mimo trudnej i dynamicznej sytuacji (od 2020 roku – pandemia COVID-19, od 24 lutego 2022 roku –
wojna w Ukrainie), trwałość projektu „WARS i SAWA grają w szachy” została zachowana i zajęcia
szachowe realizowane są niezmiennie w warszawskich szkołach podstawowych.
W bieżącym roku szkolnym 2021/2022, po powrocie uczniów do nauki stacjonarnej w szkołach,
obserwujemy wzrost liczby dzieci uczęszczających na szkolne zajęcia szachowe - o ponad 1,2 tys.
uczniów w stosunku do ubiegłego roku szkolnego.

Opracowanie: Edyta Jaromin, Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
- kwiecień 2022 r. 6

6. Kto prowadzi zajęcia szachowe z uczniami?
(pytanie wielokrotnego wyboru;
w przypadku zaznaczenia wariantu „inne” – respondenci wprowadzali swoją odpowiedź)

W 91% projektowych szkół podstawowych grających w szachy w bieżącym roku szkolnym
2021/2022 (w 77/85 SP), zajęcia szachowe prowadzą nauczyciele przeszkoleni podczas
72-godzinnego kursu z metodyki nauczania gry w szachy, zorganizowanego w ramach projektu przez
samorządową placówkę doskonalenia nauczycieli – Warszawskie Centrum Innowacji EdukacyjnoSpołecznych i Szkoleń (WCIES).
Dziewięć projektowych szkół, grających obecnie w szachy wskazało, iż zajęć szachowych
nie prowadzą tam nauczyciele przeszkoleni w ramach projektu (dwie z tych szkół zatrudniają
instruktora, w jednej zajęcia szachowe prowadzi nauczyciel będący trenerem, a w pozostałych sześciu
przypadkach są to inni nauczyciele ze szkoły). Co więcej, trzy z nich nie wykazały migracji nauczycieli
a jedna SP wskazała, że nie ma „nauczycieli szachowych”. W pozostałych pięciu projektowych SP
ubyło szachowych nauczycieli.
Nauczyciele z projektu prowadzą obecnie zajęcia szachowe również w dwóch podstawówkach, które
dotychczas nie uczestniczyły w projekcie, co najpewniej wiąże się ze zmianą miejsca zatrudnienia
nauczyciela, który w ramach projektu uzyskał uprawnienia do prowadzenia zajęć szachowych
z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym w swojej poprzedniej szkole.
Ponadto w 5 SP spoza projektu do prowadzenia zajęć szachowych zatrudniani są instruktorzy lub
trenerzy z instytucji zewnętrznych - z czego wszystkie są zainteresowane kontynuacją zajęć
szachowych, w tym jedna zgłasza zapotrzebowanie na przeszkolenie nauczycieli z metodyki nauczania
gry w szachy.
Opracowanie: Edyta Jaromin, Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
- kwiecień 2022 r. 7

7. Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia szachowe
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Blisko 25% wszystkich nauczycieli przeszkolonych z metodyki nauczania gry w szachy w ramach
projektu „WARS i SAWA grają w szachy” prowadzi zajęcia szachowe z uczniami w r. szk. 2021/2022
(wskaźnik porównywalny do ubiegłego roku szkolnego).
Zgodnie z odpowiedziami respondentów, naukę gry w szachy w warszawskich szkołach
podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 prowadzi grupa 179 nauczycieli, w tym 147 z projektu
„WARS i SAWA grają w szachy”.
8. Czy w szkole nastąpiła migracja nauczycieli przeszkolonych z metodyki nauczania gry w szachy
w ramach projektu „WARS i SAWA grają w szachy", od początku realizacji projektu w szkole?

Według odpowiedzi znacznej części respondentów, od początku realizacji projektu „WARS i SAWA
grają w szachy”, w szkole nastąpiła migracja nauczycieli przeszkolonych z metodyki nauczania gry
w szachy w ramach projektu (głównie ich ubyło). Równie duża część szkół wskazała, że takiej migracji
nauczycieli nie doświadczyła.
Opracowanie: Edyta Jaromin, Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
- kwiecień 2022 r. 8

9. Od roku szkolnego 2012/2013 cyklicznie z metodyki nauczania gry w szachy zostaje przeszkolona
kolejna grupa nauczycieli. Na ten moment miejskimi projektami szachowymi zostało objętych już
ponad 600 warszawskich nauczycieli.

Rys. Liczba nauczycieli przeszkolonych w danym roku szkolnym z metodyki nauczania gry w szachy,
w ramach miejskich projektów szachowych, realizowanych we współpracy z Polskim Związkiem Szachowym
(„WARS i SAWA grają w szachy” oraz „Rehabilitacja przez Szachy” – 21 nauczycieli przeszkolonych w VI 2015r.),

Rys. Łączna liczba nauczycieli, przeszkolonych z metodyki nauczania gry w szachy
w ramach miejskich projektów szachowych, realizowanych we współpracy z Polskim Związkiem Szachowym
(w tym 21 nauczycieli przeszkolonych w czerwcu 2015 r., ramach projektu „Rehabilitacja przez Szachy”)

Pierwsza, blisko 150-osobowa grupa nauczycieli (przeszkolonych wiosną 2013 r. podczas
72-godzinnego kursu podstawowego z metodyki nauczania gry w szachy, opracowanego przez
doradców metodycznych m.st. Warszawy we współpracy z Polskim Związkiem Szachowym)
rozpoczęła prowadzenie zajęć szachowych z najmłodszymi uczniami w swoich macierzystych szkołach
z początkiem roku szkolnego 2013/2014. Był to zarazem warszawski, dwuletni pilotaż
ogólnopolskiego projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole” – pn. „WARS i SAWA grają w szachy”.
Opracowanie: Edyta Jaromin, Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
- kwiecień 2022 r. 9

10. Źródło finansowania szkolnych zajęć szachowych (pytanie wielokrotnego wyboru)

7

godziny do dyspozycji Dyrektora szkoły

44

10

w ramach pensum

24

1

godziny dodatkowe od Burmistrza

16

1

wsparcie Rady Rodziców

4

inne

7
0

szkoły spoza projektu

10

20

30

40

50

szkoły z projektu

Zgodnie z początkowymi założeniami projektu „WARS i SAWA grają w szachy”, projektowe zajęcia
szachowe organizowane były w ramach dwóch dodatkowych godzin, realizowanych
w obowiązkowym wymiarze godzin. Sytuacja ta zmieniła się od roku szkolnego 2016/2017, kiedy
zostały zlikwidowane tzw. „godziny karciane”. Wówczas zajęcia szachowe finansowane były
głównie w ramach godzin dodatkowych od burmistrza. Od ubiegłego roku szkolnego z kolei
najliczniejsza grupa szkół prowadzi zajęcia szachowe finansowane w ramach godzin
pozostających w dyspozycji dyrektora szkoły (obecnie 51 SP).

Opracowanie: Edyta Jaromin, Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
- kwiecień 2022 r. 10

11. Forma organizacyjna zajęć (pytanie wielokrotnego wyboru):
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Najczęstszą formą organizacji zajęć szachowych, podobnie jak w latach ubiegłych, są zajęcia
pozalekcyjne (56% szkół). Sześć szkół zdecydowało się na prowadzenie edukacji szachowej
w formie innowacji pedagogicznej.
12. Kontynuacja zajęć szachowych w przyszłości
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Wprowadzenie edukacji szachowej od najmłodszych lat sprawdza się w stołecznych placówkach.
Co więcej, zdecydowana większość warszawskich szkół podstawowych zamierza kontynuować bądź
wprowadzić edukację szachową w kolejnym roku szkolnym (ponad 70%, 158/218 SP).
Opracowanie: Edyta Jaromin, Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
- kwiecień 2022 r. 11

Respondenci z 88 szkół wyrazili zapotrzebowanie na przeszkolenie z metodyki nauczania gry
w szachy łącznie jeszcze 146 kolejnych nauczycieli.
Wśród tej grupy jest:
a)

30 szkół spoza projektu (w tym 17 szkół, które nie prowadziły jeszcze zajęć szachowych) liczba pożądanych nauczycieli szachowych: 51,

b) 58 szkół z projektu, w tym:
- 33 szkoły, które w r. szk. 2021/2022 organizują zajęcia szachowe – pożądana liczba
dodatkowych nauczycieli szachowych: 53,
- 18 szkół, które w r. szk. 2021/2022 zawiesiły organizację zajęć szachowych – pożądana liczba
dodatkowych nauczycieli szachowych: 31,
- 7 szkół, w których w r. szk. 2021/2022 nie są organizowane zajęcia szachowe – pożądana
liczba dodatkowych nauczycieli szachowych: 11.
Podsumowanie wyników:
Mimo trudnej i dynamicznej sytuacji (od 2020 roku – pandemia COVID-19, od 24 lutego 2022 roku –
wojna w Ukrainie), trwałość projektu „WARS i SAWA grają w szachy” została zachowana
i systemowe zajęcia szachowe realizowane są niezmiennie od dziewięciu lat w warszawskich
szkołach podstawowych.
Wyrazy wdzięczności składamy wszystkim zaangażowanym w realizację projektu dyrektorom,
nauczycielom oraz uczniom i ich rodzicom!
W bieżącym roku szkolnym 2021/2022:
a) SZKOŁY:
 zajęcia szachowe dla najmłodszych uczniów realizowane są w 106 stołecznych
szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa
(tj. blisko 50% wszystkich warszawskich SP). Wśród nich 85 SP (prawie 80%) to szkoły
z projektu „WARS i SAWA grają w szachy”;
 blisko 60% szkół podstawowych z projektu (85/149) kontynuuje projektową naukę
gry w szachy w roku szkolnym 2021/2022.
b) NAUCZYCIELE:
 w ponad 90% szkół podstawowych z projektu (w 77/85 SP) i ok. 75% wszystkich
stołecznych SP (79/106) zajęcia szachowe prowadzą nauczyciele przeszkoleni
z metodyki nauczania gry w szachy w ramach projektu „WARS i SAWA grają w szachy”;
 blisko 25% wszystkich nauczycieli przeszkolonych z metodyki nauczania gry w szachy
w ramach projektu „WARS i SAWA grają w szachy” prowadzi zajęcia szachowe
z uczniami w r. szk. 2021/2022;

Opracowanie: Edyta Jaromin, Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
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 zgodnie z odpowiedziami respondentów, naukę gry w szachy w warszawskich
szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 prowadzi grupa 179 nauczycieli,
w tym 147 z projektu „WARS i SAWA grają w szachy”.
c) UCZNIOWIE:
 przed wybuchem pandemii, z roku na rok obserwowaliśmy wyraźną tendencję
wzrostową liczby warszawskich uczniów objętych edukacją szachową (średni wzrost
o ok. 1 tys. uczniów rocznie). Tuż przed pandemią w zajęciach szachowych
uczestniczyło ponad 10 tys. uczniów warszawskich szkół podstawowych;
 w ubiegłym, pandemicznym roku szkolnym 2020/2021 liczba uczniów
uczęszczających na szkolne zajęcia szachowe zmniejszyła się o ok. 1/3 (do ok. 6 tys.);
 w bieżącym roku szkolnym 2021/2022, po powrocie uczniów do nauki stacjonarnej
w szkołach, obserwujemy ponowny wzrost liczby dzieci uczęszczających na szkolne
zajęcia szachowe - o ponad 1,2 tys. uczniów w stosunku do ubiegłego roku szkolnego;
 kilka szkół wskazało, że w szkolnych zajęciach szachowych uczestniczą również dzieci
z Ukrainy.
Cieszy fakt, że zdecydowana większość warszawskich szkół podstawowych zamierza kontynuować
bądź wprowadzić edukację szachową w następnym roku szkolnym (ponad 70%, 158/218 SP).
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