
Στο Planet Physics παίζουμε και μαθαίνουμε  

σκάκι για 4η χρονιά! 

 

Έναρξη προπονήσεων: 1η Οκτωβρίου 2019 

 

Μεγάλοι και μικροί σκακιστές και σκακίστριες, από 4 ετών αλλά και ενήλικες, 

ταξίδεψαν στον θαυμαστό κόσμο του σκακιού, συνδυάζοντας την γνώση με το 

παιχνίδι, την δημιουργία και την απόλαυση για άλλη μία χρονιά και γνωρίσαμε 

πολλά καινούρια ταλέντα! 

Ο θαυμάσιος, πεντακάθαρος και φιλόξενος χώρος του Μουσείου ήταν 

αναμφισβήτητα κάτι που μας βοήθησε πάρα πολύ! 

Όπως και την περασμένη χρονιά θα έχουμε αποκλειστικά την δική μας 

αίθουσα και το ταξίδι προβλέπεται συναρπαστικό! 

Και πέρυσι συνεχίσαμε την παράδοση των πρωταθλημάτων μας στο τέλος της 

χρονιάς, όπως και την ομαδική συνάντηση μεταξύ του Σ. Ο. Χαλανδρίου και 

των προχωρημένων εφήβων μας και των ενηλίκων που παρακολουθούν τις 

προπονήσεις του Διεθνούς Μαιτρ Ηλία Κουρκουνάκη. 

Νιώθω πολύ τυχερή που οι υπεύθυνοι του Planet Physics, ξέρουν σκάκι και το 

αγαπούν όσο κι εγώ! 

Το μεράκι για το σκάκι, η γνώση του τι μπορεί να προσφέρει αυτό στην 

διαμόρφωση του χαρακτήρα, αλλά πολύ περισσότερο η αγάπη, το ενδιαφέρον 

και ο σεβασμός για κάθε παιδί χωριστά είναι τα πολύτιμα συστατικά που 

κάνουν τις προπονήσεις εδώ να δίνουν χαρά στα παιδιά - αλλά και στους 

δασκάλους, ας μην το ξεχνάω αυτό ☺. 

Κάθε χρονιά μας δίδασκει πολλά πράγματα για το πώς θα κάνουμε τις 

προπονήσεις καλύτερες και πιο αποδοτικές. Εκτός από αυτά που κάποιοι έχετε 

ξαναδιαβάσει, αλλά είμαι υποχρεωμένη να τα αναφέρω και για τους νέους 

γονείς, θέλω να σας πω ότι την προηγούμενη χρονιά διαπίστωσα, για μια 

ακόμη φορά, πόσο έχουν ανάγκη τα παιδιά να παίξουν σκάκι! 

Είναι μια δύσκολη ισορροπία αυτή μεταξύ μαθήματος και παιχνιδιού, γι’ αυτό 

αποφασίσαμε σε συνεργασία με την διεύθυνση του Μουσείου, να αφιερώνουμε 

μία Δευτέρα κάθε μήνα για αγώνες στους οποίους μπορούν να συμμετέχουν 

https://www.planetphysics.gr/


όλοι ανεξαιρέτως οι μαθητές μας. Έτσι θα μπορούμε να είμαστε πιο «ήρεμοι» 

και να προχωράμε πιο γρήγορα στις προπονήσεις μας ☺ 

Πολλοί καινούριοι μαθητές και μαθήτριες, μαζί με τους παλιούς (κάποιοι είναι 

μαζί μας 5, 6 και 7 χρόνια) μας οδήγησαν να πάρουμε κάποιες αποφάσεις. Έτσι 

θα γίνουν κάποιες αλλαγές με βασικό γνώμονα την ομοιογένεια των τμημάτων. 

Η εμπειρία μας έδειξε ότι τα περισσότερα παιδιά νηπιακής και προνηπιακής 

ηλικίας δεν αντέχουν να παρακολουθήσουν μία ολόκληρη ώρα, οπότε η 

διδακτική ώρα για τα αντίστοιχα τμήματα θα είναι 45΄. Θέλουμε το σκάκι να 

είναι γι’ αυτά παιχνίδι, ένα αόρατο μάθημα, για να το αγαπήσουν. 

Αντίθετα, για τους πολύ προχωρημένους μαθητές μας μία ώρα δεν είναι 

αρκετή, τουλάχιστον για όσους θέλουν να βελτιωθούν και να εμβαθύνουν 

περισσότερο, ή και να ασχοληθούν αγωνιστικά, οπότε θα δημιουργήσουμε και 

τμήματα διάρκειας 1,5 ώρας τα οποία θα λειτουργήσουν εφόσον συμπληρωθεί 

ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών. 

Έτσι κι αλλιώς είναι γνωστό στους παλιούς γονείς μας ότι στο σκάκι πολύ 

συχνά δεν έχει ιδιαίτερη σημασία η ηλικία. Αυτός είναι και ο λόγος που στην 

διάρκεια της χρονιάς μπορεί να σας προτείνουμε να αλλάξει τμήμα το παιδί 

σας, προκειμένου να συμμετέχει σε κάποιο ομοιογενές. 

Κάθε παιδί έχει τους δικούς του ρυθμούς και πιστεύουμε ότι ο δάσκαλος είναι 

αυτός που πρέπει να προσαρμοστεί σ’ αυτό και όχι το παιδί στον δάσκαλο. 

Εννοείται ότι για τους μαθητές που γνωρίζουμε ήδη θα υπάρξει προσωπική 

συνεννόηση για να ενταχθούν στο καταλληλότερο τμήμα. Το ίδιο θα γίνει 

φυσικά και με τους νέους μαθητές και μαθήτριες αφού τους γνωρίσουμε! 

Για να γίνω σαφέστερη, υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί ένα «πρωτάκι» ή 

«δευτεράκι» να βρεθεί σε ένα τμήμα με παιδιά της έκτης δημοτικού ή της Α΄ 

Γυμνασίου. Εξαρτάται από την απόδοσή του και από το πόσο έχει δουλέψει τα 

προηγούμενα χρόνια. 

Ευτυχώς έχουμε πολλά ταλέντα! Παιδιά που ήταν μαζί μου για ένα χρόνο είχαν 

εντυπωσιακή πρόοδο και αυτό μου δίνει ιδιαίτερη χαρά! 

Θέλουμε επίσης να σας ενημερώσουμε ότι επειδή ο αριθμός των παιδιών ανά 

τμήμα είναι περιορισμένος δεν θα δεχτούμε εγγραφές κατά την διάρκεια της 

χρονιάς, εκτός εάν υπάρχει χώρος σε τμήμα που το παιδί μπορεί να ενταχθεί 

χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα στην πρόοδο του τμήματος. Αυτό θα το 

δούμε μετά από προσωπική γνωριμία και ένα «δοκιμαστικό» μάθημα. 



Όπως κάθε χρονιά θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Μουσείου μία φόρμα την 

οποία πρέπει να συμπληρώσετε. Σας παρακαλούμε να επιλέξετε όλες τις 

ημέρες και ώρες που θα μπορούσατε να παρακολουθήσετε και όχι μόνο τις 

βολικότερες, προκειμένου να φτιάξουμε το puzzle, και είναι δύσκολο! Όσο 

νωρίτερα λοιπόν, τόσο καλύτερα. 

Σας ευχαριστώ και σας περιμένω με χαρά! 

Για το Planet Physics, 

Μαριέττα Μουρούτη 

 


