Um apelo sobre o xadrez de Dresden para as escolas do mundo
Instrução metódica de xadrez integrada no currículo escolar apóia o crescimento intelectual das crianças: O xadrez
torna as crianças mais inteligentes!
AOS EDITORES DE NEGÓCIOS, EDUCAÇÃO E FAMÍLIA:
DRESDEN e ST. GOAR, Alemanha, 17 de novembro /PRNewswire/ -As crianças que recebem instruções de xadrez aprendem a:
• concentrar sua atenção e a manter um alto grau de concentração
• visualizar mentalmente as posições e as seqüências dos movimentos
• treinar a memória
• pensar adiante, a planejar antecipadamente suas atividades
• reavaliar, quando a situação mudar
• desenvolver a paciência, a reflexão e a originalidade
• avaliar as opções
• avaliar os resultados de suas ações
• desenvolver a perseverança, a determinação e as habilidades sociais*
Tais realizações também melhoram sua média de notas de qualificação em outras matérias escolares.
Para escolas primárias recomendamos:
I. Introdução de 45 minutos de instrução metódica de xadrez por semana no currículo das escolas elementares do
primeiro grau.
II. A partir do segundo grau, a conversão de uma das aulas de matemática em uma aula de xadrez, passando, desta forma,
a instrução de xadrez para 90 minutos semanais.
III. A instrução metódica de xadrez deve durar de dois a quatro anos escolares, começando o mais cedo possível; ou seja,
começando no primeiro grau.
O primeiro encontro divertido com o xadrez pode ser realizado no jardim de infância.
IV. Um desenvolvimento adicional e gradual da instrução de xadrez:
O primeiro passo na introdução do xadrez nas escolas pode ser administrado pelo pessoal de ensino já existente, apesar de
que será necessário um período introdutório de treinamento. Já que a compatibilidade pessoal é essencial, os instrutores não
devem ser escolhidos meramente com base em suas qualificações específicas na matéria -- o benefício da instrução sobre
xadrez se apóia e depende da personalidade do professor.
* Uma compilação mais detalhada do Mestre de xadrez Jerry Meyers:
"The Benefits of Chess in Education (Os Benefícios do Xadrez na Educação)", página 9:
http://www.chess.ca/misc2008/benefitsofchess.pdf
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