ÜNİTE : 2
KONU : Karşılaşma analizleri ve istatistik
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ:
SÜRE : 2 Saat

Ders Konuları





Satrançta yapılan karşılaşma analizlerinin ve sonuçlarının değerlendirilmesi gösterilir.
Bu verilerin istatiksel dökümünün yapılmasının önemi açıklanır.
Karşılaşma sonuçlarının bir veri olarak nasıl aktarılacağı gösterilir.
Bu verilerden nasıl ve nerelerde faydalanabileceği açıklanır.

ÜNİTE : 2
KONU : Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ:
SÜRE : 2 Saat

Ders Konuları





Satrançta eğitiminde kazanımlar üzerinde yeniden durulmalı.
Satranç derslerinde kullanabileceğimiz öğretme yöntemlerinden bahsedilmeli.
Buluş yolu ile öğretme anlatılmalı.
Örnek olarak Vezir ve kale matının buluş yolu ile anlatılmalıdır.

ÜNİTE : 2
KONU : Özel Antrenman Bilgisi
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ:
SÜRE : 5 Saat

Ders Konuları




Bir oyuncunun yarışmaya nasıl hazırlanması gerektiği anlatılır.
Bunun yarışmadaki başarı için önemi vurgulanır.
Oyuncunun yarışma öncesi ve yarışma sırasında yapması gereken zihinsel, fiziksel ve psikolojik
hazırlıklar açıklanır

ÜNİTE : 2
KONU : Spor Dalı Gözlem ve Değerlendirme
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ:
SÜRE : 2 Saat

Ders Konuları
 Ölçme ve değerlendirmenin önemi vurgulanır.
 Satrançta ölçme ve değerlendirmenin nasıl yapılacağı hangi ölçütlerin kullanılacağı
açıklanır.
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ÜNİTE : 2
KONU : Spor Dalı Teknik Taktik
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ:
SÜRE : 24 Saat

Ders Konuları














Taktik motifler (3 saat) Saptırma • Engelleme • Savunmanın yıkılması • Hat açma • Aşırı
yüklenme • Çekme(Tuzak) • Bloke etme • Kare boşaltma • Değirmen • X-Işını atağı
Kombinezon (2 saat) Kombinezon çeşitleri Mat, Pat ve taş kazanma kombinezonları
Düşünme metodu varyant analizi (2 saat)
Satranç stratejisi (2 saat) Tempo • Merkez kareler • Alan • Açık hatlar • Açık diyagonaller •
Zayıf kareler • Piyon yapısı
Pozisyon değerlendirilmesi (2 saat) • Maddi üstünlük • Stratejik üstünlük • Taktik üstünlük
Planlama (2 saat)
Piyon oyun sonu (2 saat) • Geçer piyon • Kare kuralı • Opozisyon • Zugzwang • Piyon terfi •
Üçgen çizmek
Alet ve piyon oyun sonu (3 saat) Oyun sonu hakkında genel bilgi verilir. • Vezire karşı piyon •
Kaleye karşı piyon • File karşı piyon • Ata karşı piyon• At ve piyona karşı şah • Fil ve piyona karşı
şah • Kale piyona karşı kale
Alet Oyun sonları (2 saat) • İki file karşı şah • At ve file karşı şah • İki ata karşı şah • Üç ata
karşı şah
Alete karşı alet oyun sonları (2 saat)• Vezire karşı kale • Vezire karşı hafif alet • Vezire karşı
kale ve hafif alet • Kaleye karşı fil • Kaleye karşı at
Açılışlar (2 saat) • İspanyol Açılışı • Fransız savunması • Vezir Gambiti • Şah Gambiti • Sicilya
savunması • İtalyan Açılışı • Şah-Hint Savunması
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