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Bevezetés 

A sakkozás képességfejleszt  hatását sokan, sokszor vizsgálták már. Megállapítást 
nyert, hogy e szellemi sport jó hatással van azon képességekre, melyek a sikeres iskolai telje-
sítményekhez szükségesek. 

Napjainkban a sakkozást legtöbben úgy tekintik, mint a szabadid  eltöltésének egyik 
meglehet sen elterjedt, játék- és sportjelleg , de ugyanakkor kulturált formáját. Sokan egye-
nesen a sakk négy f  funkcióját említik, miszerint sport, játék, tudomány és m vészet egy-
szerre. Általában arról is szinte mindenki meg van gy z dve, hogy a sakkozás, alapvet  kog-
nitív lelki folyamatokat és funkciókat m ködtetve, jótékonyan hat az értelmi képességek, min-
denekel tt a megértést és a problémamegoldást biztosító gondolkodás fejl désére. 

Sajnos az iskola ezidáig nemigen látott át a sakk játékjellegén, nem vette kell képpen 
figyelembe jelent s nevel -fejleszt  erejét, személyiségformáló hatását, habár azt már régóta 
felismerték. 

 Ismereteim szerint a sakk iskolai oktatásának három lehetséges változatát lehet meg-
különböztetni. A legtöbb országban, beleértve hazánkat is, az iskolai sakkoktatás szakköri te-
vékenység formájában jelentkezik, amikor is a hangsúly nem annyira a célirányos és rendsze-
res tanításra, mint inkább a sakkjáték többnyire egyszer  gyakorlására tev dik. Ritkábban az 
iskolai sakkoktatás fakultatív jelleget ölt, s ebben az esetben a tanítás-tanulás ténye hangsú-
lyozottabban nyilvánul meg. Végül egyes országokban a sakk kötelez  iskolai tantárgyként 
szerepel, s ily módon mindenekel tt szervezett és rendszeres oktatása kerül el térbe. 

Hollandia volt talán az els  olyan ország, amely felismerte a sakkjáték tanulásának-
gyakorlásának kedvez  hatását a gyermekek egész intellektuális fejl désére, tantervbe vett, 
kötelez  iskolai tantárgyként (tevékenységként) vezette be. Izland, Svédország, Fülöp-szige-
tek stb. követték Hollandia példáját. Az iskolai sajátos tantárgykénti sakkoktatás igénye, az a 
gondolat, hogy a sakkoktatást az iskolában is meg kellene honosítani. Azonban ritka kivéte-
lekkel a helyzet nem változott, azaz a sakkjáték nem lépte túl a szakköri, esetleg a fakultatív 
jelleget. Egyel re hazánkban is úgy t nik, hogy a jelenlegi tantárgyi túlzsúfoltság és az infor-
mációcentrikusság szemléletmódjának keretei közt, a lemerevedett, hagyományos tantárgy-
központúság feltételei mellett a sakk kötelez  tárgyként való tanításának-tanulásának beveze-
tése nehezen elképzelhet . Nyilván, a megfelel  tárgyi-anyagi feltételek (tankönyvek, feladat-
gy jtemények stb.) is hiányoznak, és az is kérdés, hogy ki tudná tanítani. Mindezek ellenére 
úgy gondoljom, hogy a megújult nevelésközpontú iskola, s ezen belül egy kompetencia alapú 
nevelési-oktatási folyamat el bb-utóbb helyet kell adjon a sakkozás intézményesen szervezett 
tanításának-tanulásának. 

Felvet dik azonban a kérdés: miért lenne érdemes a jelenlegi helyzet meghaladása, 
vagyis melyek azok a jobbára pszichikus síkon megfigyelhet  kedvez  hatások, amelyeket a 
szervezett, rendszeres és céltudatos sakktanulás eredményeként könyvelhetünk el? 

Egyes sakkoktatási tapasztalattal rendelkez  pedagógusok megpróbálták felmérni azo-
kat a nevel hatásokat, amelyek a sakkozni tanuló gyermeket érik; azokat a lelki képz dmé-
nyeket, amelyek kialakulásában a sakk formatív-fejleszt  ereje fokozottan erényesül.  

Mire nevel tehát a sakk? Becsületességre, a következmények vállalására, önuralomra, 
helyzetértékelésre, gyors megítélésre és döntésre, felel sségérzetre, versenyszellemre, a 
versenytárs tiszteletére, kitartásra, önbizalomra, a kudarcok elviselésére, lényeglátásra, 
barátságra, rendszeres és pontos munkavégzésre, fegyelmezett viselkedésre, a szabályok, 
normák és törvények tiszteletben tartására stb. 
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És mit fejleszt? Analizáló és szintetizáló képességet, emlékez  tehetséget, elvont 
(absztrakt) és logikus gondolkodást, a megosztott figyelem képességét, produktív képzeletet, 
összefüggések felismerésének képességét, a gondolkodás divergens (széttartó, több megoldást 
nyújtó) jellegét, az összpontosítás képességét, kreativitást, elvonatkoztatási és általánosítási 
képességet, problémaérzékenységet, kombinatív képességet, a módszeres és hatékony gondol-
kodást, a tanulási képességet stb. 

A fentiek mellett a sakk megtanít arra, hogy tanulás nélkül nem lehet fejl dni, hogy az 
ellenfelet nem szabad lebecsülni, hogy nehéz vagy kritikus helyzetekb l is ki lehet jutni, hogy 
egyes probléma-szituációkra számos megoldást lehet találni, hogy nem szabad a harcot az el-
s  sikertelenségnél feladni, hogy a problémamegoldást ismételten újra kell kezdeni, hogy a 
vereséget is el kell viselni, hogy a szabályokat kötelez  módon be kell tartani stb. Így tehát a 
sakkot fontos személyiségfejleszt  eszközként is számon tarthatjuk.  

A sakk képességfejleszt  hatásainak vizsgálata tehát nem újkelet . Jelen kutatás – 
melynek elmélete és gyakorlata is több éve folyik – többek közt abban különbözik az eddigi 
nemzetközi és hazai kutatásoktól, hogy egészen kis korosztályt vesz górcs  alá. Nevezetesen 
a nagycsoportos óvodásokra és az 1.-2. osztályos kisiskolásokra fókuszál. Pedagógiai el zmé-
nye, hogy az iskolaérettségnek elengedhetetlenül fontos kritériumai vannak. Tehát azt is meg-
figyelhetjük, mely – az iskolába kerüléshez nélkülözhetetlen – képességek fejlesztését segíti 
el  a sakkozás.  

Elméleti el zmények 

A sakkjáték kb. 1500 éve alakult ki Indiában, majd Perzsiában és Kínában, s azóta 
foglalkoztatja az emberi gondolkodást. A 8 x 8-as táblát eredetileg más játékokhoz is 
használták, csak kés bb változott „csatamez vé”, ahol a tábla két szélén 1-1 hadsereg sorako-
zik fel egymással szemben. El ször a mai Spanyolország, Olaszország és Görögország terüle-
tén terjedt el. Innen már közel volt Franciaország és Anglia. Itt a sakktábla pénzügyi, kalkulá-
ciós eszközként is szolgált.  

Kezdetben uralkodói privilégium volt a sakkozás. Sakkozni tudtak még a papok is, 
akik az els  sakkoktatók voltak. Hazánkban is az uralkodók, a f nemesség és a lovagok köré-
ben volt népszer  a sakk, de a papság és f urak íródeákjai is tudtak sakkozni. A sakk „oktatá-
sának" fórumai a XIX. században és a XX. század elején hazánkban a kávéházak voltak. Eb-
ben az id szakban a sakkba bekapcsolódott m szaki értelmiség is. 

A tömegesedés, a polgáriasodás magával hozta a sakk iránti tanulási kedvet. A sakk 
azonban a hivatalnokok, a nemesség és a m szaki értelmiség sportja és szórakozása maradt. A 
két világháború között a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium egyre nagyobb mértékben 
támogatta a sportok oktatását, így a sakkét is.  

A sakk népszer sítéséhez nagymértékben hozzájárultak a XX. században az ismert pe-
dagógusok és sakkoktatók, közülük Barcza Gedeon és Polgár László. 

Mivel a vizsgálatba bevont korosztály legfontosabb feladata a játék, fontos szempont 
lehet, hogy milyen hatása lehet a játéknak a személyiség alakulására, illetve a képességek ki-
bontakozására az eddigi tudományos nézetek szerint.

A játék a gyermekek id töltésként, szórakozásképp gyakorolt szabad tevékenysége, 
önfeledt megnyilvánulás. Él a játék azon jelentése is, amely szerint a szabályok által 
meghatározott – ilyképpen f ként csoportos – tevékenység. A játék jelentéstípusait tehát a 
könnyedség mellett a szeszélyességgel, a képzelettel, a szabadsággal, a véletlennel és az el 
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nem ért egyensúllyal kapcsolhatjuk össze – nem feledkezve meg a szabályokról sem. Johann 
Huizinga (1944) szerint a játék az emberi kultúra, tudomány, m vészet, vallás – és így tovább 
– minden formájának lényegi eleme. Ez a „homo ludens” mentalitás. Elementáris szerep  a 
játék az ember életében. 

Herbert Spencer (1898) a játékot a felesleges energia levezetése eszközeként említi. 
Spencer mellett hivatkozhatunk L. Sz. Vigotszkijra (1968) is, aki azt hangsúlyozza, hogy szer-
vezetünknek mindig is lesznek olyan energiafölöslegei, melyek hasznos munkára már nem 
fordíthatóak. E felesleges energiák kisülésének-levezetésének legkézenfekv bb lehet sége-
ként a m vészi alkotások katarzisa által kiváltott energiakisüléseket és -felhasználásokat ne-
vezte meg. 

Grastyán (1985) szerint egyetlen cáfolhatatlan összefüggés akad mindössze, melyet 
nem utasíthatunk el. Ez pedig a játék és a kreativitás szintjének a megfeleltetése. Egybehang-
zó megfigyelések szerint az óvodáskorban különösen játékos gyerekek a kés bbiekben több-
nyire átlagot meghaladó kreativitásról tesznek tanúbizonyságot. Ennek a jelenségnek az értel-
mezéséhez azt a magyarázatot sem hanyagolhatjuk el, amely szerint a játékosság és a kreativi-
tás között nem ok-okozati a kapcsolat, hanem a kés bb kreativitásnak nevezett képesség nyil-
vánul meg korábban - a gyermekkorban játékként. Úgy véli: a jelzett elképzeléseknél jóval 
kevesebb ellentmondáshoz jutunk, ha a játékot az aktivációs-motivációs mechanizmusok kü-
lönleges elemzésével próbáljuk bemutatni. 

Stöckert Károlyné szerint (1997) „A pszichológia a játékot – hétéves kor alatt – élet-
módnak, viselkedésmódnak, els dleges életkategóriának tekinti, és nem csupán egyetlen tevé-
kenységnek a többi közt.” 

Nagy József (1996) felfogása: „A játék ingertermeléssel elégíti ki az ingerszükséglete-
ket.” Közérthet bben megfogalmazva: a bármilyen tárgyat kezében forgató egyéves gyermek 
ösztönösen jelentkez  információéhségét csillapítja azáltal, hogy rendre, manipuláció segítsé-
gével, felfedezi az illet  tárgy méretét, alakját, színét, tapintását stb. Ingereket termel saját 
magának. További cselekvésforrást biztosít magának azáltal, hogy valamit cselekszik. Újabb 
és újabb próbák elé állítja magát, és – ahogyan Grastyán fogalmaz – a cselekvés végrehajtásá-
ban a sikert kísér  örömérzés megélése végett maga állít akadályokat. Mindezt szimulatív 
helyzetben teszi, ami persze mentesíti a valós helyzetben elkerülhetetlenül adódó feszültsé-
gekt l. A játék felvázolt idegélettani alapja egyben azt is megmagyarázza, miért szeret az em-
ber annyira játszani: „az ingerszükséglet – állítja Nagy József –, az ingertermelés és a megol-
dási késztetés kétszeres-háromszoros motivációs talajt biztosít a játék számára.”  

Az iskola feladatául Nagy József a segít  versengés képességének kifejlesztését jelöli 
ki, a tényleges versenyhelyzetek gyarapításával, a szimulatív versengésekben (sport, verseny-
játékok) rejl  lehet ségek gazdagításával. A segít  versengés azt jelenti, hogy elismerjük és 
szigorúan megköveteljük a szabályozottság (szabálykövetés) és az esélyesség, valamint a se-
gítés alapszabályainak (fair play) megtartását. A sakkozás esetében ezek megvalósulnak, hi-
szen a sakk nemcsak játék, hanem sport is.  

Piaget (1978) egyébként a játékot úgy is bemutatja, mint a hasonítás (asszimiláció) és 
az idomulás (akkomodáció) közötti egyensúlynak vagy megbomlott egyensúlynak a termékét. 
Szerinte minden viselkedés tartalmazza – cselekv  vagy szenved  állapotban – a hasonítást és 
az idomulást. A kett  közötti egyensúly pedig akkor lehet tartós, ha a személy hasonító tevé-
kenysége összhangban marad azon tárgyak mozgásaival, sajátos okozati viszonyaival, ame-
lyekre maga a tevékenység irányul. 
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Korábbi kutatások 

Kutatásomnak magyar vonatkozású el zménye nincs, de ha megfigyeljük a sakkbeli 
képességfejlesztés nemzetközi kutatási eredményeit, akkor azt látjuk, hogy összefügg  össze-
hasonlító, komplex vizsgálat még határainkon túl sem történt. 

Részvizsgálatokat a '70-es években Zaire-ben folytattak, melyek azt az eredményt hoz-
ták, hogy a sakk a matematikai és a verbális képességekre egyaránt pozitív hatással van. A 
'80-as években Bradford területi iskolájában végzett vizsgálat a kritikai gondolkodás fejlettsé-
gét mutatta meg a sakkozás által. Óvodából iskolába átkerül  gyermekek között felvett méré-
sek azt az eredményt hozták, hogy a sakknak már kismérték  megismerése is kifejleszti az is-
kola el tti értelmet, és felkészít az iskolára. A '90-es évek elején az olvasásra gyakorolt pozi-
tív hatást is bizonyítani tudták. A problémamegoldó képességet vizsgálva megállapítást nyert, 
hogy azok a tanulók, akik sakkot is tanulnak az iskolában, a transzfer segítségével még a vers-
elemzés irányába meglév  általános képességeket is javítani tudják. 

Binet az emlékezeti képességeket vizsgálta vak szimultánt játszó sakkozók megfigye-
lésével.  

Dr. Ferguson (1894) saját kísérleti eredményeinek összefoglalásakor megállapította, 
hogy a sakk tanítása a következ  területeken hasznosul: 
1. Er síti és egybeszervezi az alkalmazott különböz  módozatokat, módszereket.  
2. Mennyiségi, gyakorlati problémák megoldására alkalmas. 
3. A problémamegoldás hatékony módja. 
4. Olyan gondolkodási rendszer, ami sikerrel alkalmazható. 
5. Versenyszer  helyzet. 
6. Az oktatási attit döt fokozza. Gazdagítja a tanár eszköztárát. A gyermekek szeretnek ját-
szani, és maguk megoldani a feladatokat, amire szívesen fordítanak akár sok id t is. 
7. A min ségi kérdések megoldására változatokat ad. A szövegkörnyezet családias, a témák 
ismétl dnek, de a játszmák sohasem azonosak. Ezért a sakk a problémamegoldás egyik kul-
csa. 

Franciaországban Michel Noir (2002) a lyoni egyetemen Sakkal foglalkozó gyerme-
kek kognitív képességeinek fejl dése cím  dolgozatában a didaktikai transzfer modellezésé-
nek kérdését vizsgálva megállapította: „Szórványos megfigyeléseink… azt bizonyítják, hogy 
két évi sakkal való foglalkozás magasabb színvonalra emeli a gyerekeket, mint amilyenen az 
ugyanolyan származású és szociális közegb l származó más gyerekek tartanak a logikai játé-
kok, a stratégia, az emlékezet és az absztrakciós készség tekintetében.” 

Carl Ekoo már 1932-34-ben statisztikai összefüggést fedezett fel a sakkozói rátermett-
ség és több tucat egyéb szellemi képesség, nevezetesen az általános intelligencia, az olvasási 
és megjegyzési kapacitás, az általános tanulmányi el menetel és az iskolai munka területén 
mutatott eredmények között, s vizsgálataiból azt a következtetést vonta le, hogy a jó sakkozói 
játéker  - amely munkát és korábbi tapasztalatokat is feltételez - arányos a felsorolt szellemi 
területeken mutatott teljesítmények átlagával. 

1994-ben francia nyelven jelent az orosz Szuhin munkája „Sakk kisgyermekeknek” 
(Echecs pour les jeunes enfants) címmel. Az orosz szakember abból indul ki, hogy az iskolai 
követelmények – a figyelés, az önkontroll, a fegyelem, a szervezettség - megszokása nagy 
nehézségeket okoz az els  osztályosoknak, illetve az el készít  osztály tanulóinak, azokat a 
gyerekeket pedig, akik szellemileg restebbek, vagyis nemigen szeretnek gondolkodni, 
kifejezetten megviseli ez az alkalmazkodás. Éppen ezért nagy jelent ség , hogy a kisgyerek-
kori sakkozással – mintha csak valamiféle varázspálca lenne - javítani lehet ezen a helyzeten. 
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Olyannyira, hogy már-már úgy tetszhet: a sakkot szinte az iskolába men  gyerekek el készí-
tésére találták ki. A játékos tevékenység ugyanis er teljesen gyorsítja a pszichikai és akarati 
folyamatok fejl dését, és fejleszti azt a képességet, hogy az órákon elhangzottakat a gyerek 
feldolgozza. A játékban szerzett tapasztalatok segítségével könnyebben meg lehet érteni má-
sokat, s könnyebb el revetíteni leend  cselekedeteinket, valamint számot vetni tetteink követ-
kezményeivel.  

Szuhin hároméves kortól tartja célszer nek a gyermekek sakkra tanítását, mivel a gyer-
mekek ilyen id sen már járnak, beszélnek, sok mindent megcsinálnak, és nagyon érdekl dnek 
környezetük iránt. Lévén, hogy a hároméves gyermek figyelme még nem kitartó, a különböz
sakkfigurák megismerésére Szuhin azt ajánlja, hogy mell zzük az olyan fogalmak használatát, 
mint a vonal, a sor, az átló, és elégedjünk meg azzal, hogy megmutatjuk a kicsiknek: miként 
közlekednek az egyes bábuk a sakktáblán, a figurák nevét pedig helyettesítsük ismert meseh -
sök nevével. 

Tyimofejev 13 pontban sorolja fel, hogy milyen irányokban serkenthet  az alsó tago-
zatosok értelmi gyarapodása a sakkozás révén. 

A kijelölt irányok a következ k: 
1. A szemléletes - képszer  gondolkodás fejlesztése 
2. A szemléletes - cselekv  gondolkodás fejlesztése 
3. A szóbeli - logikai gondolkodás fejlesztése 
4. A sorozatosan logikus gondolkodás fejlesztése 
5. A stratégiai gondolkodás fejlesztése 
6. A taktikai gondolkodás fejlesztése 
7. A kombinatív gondolkodás fejlesztése 
8. Az alkotó és algoritmikus (ezen belül a modelleken alapuló) gondolkodás fejlesztése 
9. A reflexióra (azaz a tervezett, illetve meghozott döntések indoklására) való készség fejlesz-
tése 
10. Az emlékezet, ezen belül az operatív emlékezet fejlesztése 
11. A figyelem fejlesztése 
12. A képzelet fejlesztése 
13. A gyermek tanulásra tanítása sakkanyag segítségével  

Szuhomlinszkij 4. ponttal kapcsolatban elmondja: „Sakk nélkül elképzelhetetlen az ér-
telmi képességek és az emlékezet teljes érték  nevelése, ezért a sakknak az általános iskola ré-
szévé kell válnia.” 

Georg Klaus, az egykori NDK akadémikusa úgy vélekedett, hogy „a pontos logikai 
gondolkodást könnyebben lehet edzeni sakkozással, mint logikai tankönyvekkel.” A sakktáb-
lánál ugyanis a gyermekek fejl désük korai szakaszában öntudatlanul megtanulják a dialekti-
kus, a stratégiai és a taktikai gondolkodást. 

A sakknak a 9. pontban foglalt hatását használta fel kutatásaiban a neves orosz pszi-
chológus J. A. Ponomarjov (1989), s közvetve a sakk iskolai tanítása és m velése mellett fog-
lalt állást a fejleszt  oktatás elméletének egyik kidolgozója, V. V. Davidov orosz akadémikus. 
Ugyan  alkalmas modellt látott a sakkban a reflexiók mélységének vizsgálatára, vagyis arra, 
ahogyan a diák érveket sorakoztat fel amellett, hogy miért éppen az adott módot választotta 
tanulmányi feladata megoldásához. 

Stuart Margulies (1991) könyvéb l kiderül, hogy 13–14 esztend s gyerekek, akik két 
éven keresztül vettek részt iskolai sakkprogramban, jobb osztályzatokat szereztek olvasásból, 
mint ugyanilyen korú nem sakkozó tanulótársaik. Az erre vonatkozó magyarázattal azonban 
egyel re adós a kutatás. A messzemen  következtetések levonását megnehezíti, hogy a megfi-
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gyelt személyek olyan életkorban vannak, illetve voltak, amelyben gyors a kognitív fejl dés, 
másrészt jelent s egyéni különbségek is léteznek a tanuló ifjúság tagjai között. 

Chess and Education cím  munkájában John Artise (2003) megállapítja, hogy a vizuá-
lis ösztönzés jobban javítja a memóriát, mint más ingerek. Ilyen módon a sakk kit n  eszköz 
az emlékez  tevékenység gyakoroltatására, és ez más területekre is átvihet , ahol memóriára 
van szükség. A szakember kifejti: habár a sakknak a szellemi képességek fejl désére tett hatá-
sa régóta a legkülönböz bb életkorú személyeknél is megfigyelhet , saját kutatásaik f leg 
gyermekekre irányulnak, minthogy a gyerekek gyorsabban fejl dnek, mint az id sebb kor-
osztályok, és könnyebben is mérhet k. Diákok, tanárok és szül k beszámolói egyaránt meg-
er sítik, hogy a sakk jótékonyan befolyásolja a matematikai feladatok megoldását és az olva-
sott anyag bevésését, növeli az önbizalmat, a türelmességet, a logikus és kritikai gondolko-
dást, a kitartást, az önkontrollt, a sportszer  viselkedést, az összpontosítást, és segítségével 
könnyebben úrrá lehet lenni a frusztráción. E felismerések hatására az Egyesült Államok 
1992-t l bátorítja a sakk bekapcsolását az iskolai tanmenetbe. 

A számítógépes játékok, a televízió és az internetes technológia felgyorsuló világában 
az oktatási szakemberek aggódva figyelik a tanulók összpontosító képességének romlását, ami 
az osztálytermi munkát is hátráltatja, és a vizsgaeredményeket is kedvez tlenül befolyásolja. 
Egy hosszúra nyúló sakkjátszma állandó összpontosítást követel, hiszen a legkisebb kihagyás 
is a parti elvesztését okozhatja. Több oktatástudományi tanulmány bizonyítja, hogy a sakkal 
foglalkozó diákok jobban összpontosítanak, türelmesebbek és kitartóbbak, mint nem sakkozó 
társaik. 

Vélemények  

2004 októberében a calviai (Spanyolország) sakkolimpia színhelyén, Mallorca szige-
tén zajlott le az iskolai sakkoktatásról rendezett els  nemzetközi konferencia. A Spanyolor-
szágban megvalósuló különböz  programokon kívül hangzottak el, illetve jelentek meg a fó-
rumon beszámolók brazíliai és kubai tapasztalatokról, valamint amerikai és oroszországi ered-
ményekr l is.  

Leontxo García, az ismert spanyol szakíró a sakknak mint a nevelés eszközének jelen-
t ségét taglalta a konferencián. Szembesítette a játék egyéni gondolkodásra szoktató hatását a 
tömegtájékoztatási eszközökb l az ifjúságra zúduló kedvez tlen behatásokkal. „Egyetlen más 
sportág sem hoz ki az emberb l annyi értékes tulajdonságot, mint a sakk, és egyik sportágnak 
sincs olyan részletes és évszázadokra visszanyúló, alaposan dokumentált története, mint a 
sakknak” – szögezte le. 

A konferenciáról megjelent írásos anyagból megtudható, hogy Spanyolország az egyik 
legserényebb ország a sakk nevelési eszközként való hasznosításában. A sakk már több száz 
spanyol oktatási intézményben van jelen mint választható tantárgy, illetve mint úgynevezett 
iskolán kívüli tevékenység, és ez nagy mértékben egy 1995-ös kormányintézkedésnek kö-
szönhet . (http://jaque.es/) 

A brazíliai Paraná állam közoktatási alapítványa az ottani sakkszövetséggel karöltve 
még a nyolcvanas években indította be Curitiba város iskoláiban a sakkoktatást. Ezt több ha-
sonló kezdeményezés követte. Megkezd dött az oktatók képzése is, és egy híres sakknagy-
mester, Neto Sunye irányításával már Paraná nyolcszáznál több tanintézetében foglalkoznak 
sakkal a tanulók. E népszer ség egyik magyarázata az a pedagógusi tapasztalat, hogy a sakko-
zás megkönnyíti más tantárgyak tanulását, és szociális szempontok is szólnak mellette. 
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Brazília oktatási és kulturális minisztériuma ugyanis egy olyan program végrehajtásá-
ba kezdett, amelynek célja, hogy a tanítás után minél kevesebb gyerek l dörögjön az utcákon, 
inkább töltsék a szabadidejüket a versengési vágyukat is kielégít  sakkozással. 2003-ban öt 
brazil város 200 iskolájában vezették be kísérleti jelleggel ezt a programot, s összesen 4000 
iskolában tervezik meghonosítani. 

A sakk iskolai tanításának oroszországi tapasztalatairól ezúttal kevés szó esett a calviai 
konferencián.  A sakk általános iskolai oktatásában két párhuzamos törekvés érvényesül: 
utánpótlás képzése a szellemi sportágnak és a sakk pedagógiai hasznosítása a sokoldalú sze-
mélyiség kialakításához. Az eredmények mindkét vonalon jók, az iskolák maguk döntik el, 
hogy melyik képzési irányt választják. 

A 2005–2006-os tanév küszöbén látott napvilágot az orosz sajtóban az a tervezet, 
amely amellett érvel, hogy a sakkoktatás legyen az Oroszországi Föderáció közoktatási rend-
szerének szerves része. A közleményt és az államszövetség több vidékén hozott ilyen irányú 
intézkedéseket megel zte az Orosz Közoktatási Minisztérium 2004. május 18-án kiadott A 
sakkoktatás fejlesztésér l az Oroszországi Föderáció közoktatási rendszerében cím  utasítása. 
Az utasítás arról is rendelkezett, hogy Anatolij Karpov többszörös sakk-világbajnok vezetésé-
vel koordinációs tanácsot hozzanak létre a kérdéskör alapos tanulmányozására. A tárca e biz-
tató gesztusa után az intézmények és szakemberek sora reménykedett, hogy a sakk iskolai tan-
tárgy lesz abban az országban, amelynek mind hivatalos szervei, mind állampolgárai a XX. 
század els  harmadától kezdve világviszonylatban a legtöbbel járultak hozzá a játék fejl désé-
hez és tömegesítéséhez. 

Venezuelában, ahol a sakk iskolai oktatására nemzeti programot szerkesztettek, külö-
nösen fontosnak tartják ezt a munkát a s r n lakott településeken. Az iskolai sakkozás ameri-
kai koordinációs bizottságának alelnöke, Blanka professzor a fórumon beszámolt róla, hogy 
2004–2005 folyamán 50 000 bizonyítványt osztottak ki azoknak az amerikai tanulóknak, akik 
sikeresen haladtak sakktanulmányaikkal, és 10 000-re tehet  azoknak a gyermek sakk-klubok-
nak a száma, amelyekben szervezett munka folyik,  és megvannak a tárgyi feltételek a sakkta-
nuláshoz.  

Törökországban az els  próbálkozások idején még elzárkózott a m vel dési miniszté-
rium, majd szemléletváltása után lendületet vett ez a tevékenység. Miután elegend  példát lá-
tott arra a szaktárca, hogy a rendszeres sakkozás és a tanulmányi eredmények javulása között 
összefüggés van, nem tagadta meg az együttm ködést a Török Sakkszövetséggel. Enge-
délyezték a sakk fakultatív oktatását, és a tárca költségvetéséb l fizetik az oktatókat. A szín-
vonalért a sakkszövetség kezeskedik, k adják ki a jogosítványokat azoknak, akik az általuk 
rendezett tanfolyamokon – amelyek díja a résztvev ket terheli – levizsgáztak. A hivatásos pe-
dagógusok  szívesen iratkoznak be ezekre a tanfolyamokra, mert új munkájukat az iskolák kü-
lön javadalmazzák. A Török Sakkszövetség kezdeményezése olyan népszer  lett, hogy az or-
szág egyik nagy bankja szponzorálja már ket, és az „ágazat” jó bevételi forrás a szövetség-
nek. 

Nagy hatású beszámolót tartott a Nemzetközi Sakkszövetség 2004-es calviai kong-
resszusán a New York-i In-School Programok igazgatója. Ella Baron is elmondta, hogy ennek 
a nagyobb közoktatási vállalkozásnak a részeként létrejött a Chess-in-the-Schools (Sakk az is-
kolákban) nonprofit oktatási szervezet, amelynek az a rendeltetése, hogy a sakk oktatása ré-
vén ösztönözze és mozdítsa el  a tanulási készségek megszerzését az óvodától a hetedik osz-
tályig tanuló gyereknél New York szegénynegyedeinek állami iskoláiban, tanítás utáni képzés 
keretében, versenyek révén és a fels fokú tanintézetek öregdiák programjain belül is.  

Az el adásból kiviláglott: az Egyesült Államok legnagyobb városában évente har-
mincezer diák vesz részt ebben a programban, amely nemcsak a sakk ismereteinek megszer-
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zésére irányul, hanem arra is, hogy a tanulók kulturáltabbá válva könnyebben teremthessenek 
színvonalas közösségi kapcsolatokat. Az a cél, hogy a sakk megkedveltetésével a hátrányos 
környezetben él  gyerekeket leszoktassák az egész napos televíziónézésr l, és visszatartsák 

ket a csavargással járó konfliktushelyzetekt l. Azok közül, akik megtanultak sakkozni, töb-
ben kezdeményezik a játékot barátaiknak és családtagjaiknak, s nem kevesen indulnak el a 
hétvégi versenyeken, ahol más közösségekb l való gyermekekkel kerülhetnek kapcsolatba. 

Az empirikus vizsgálat hipotézise, módszerei, eszközei 

Hipotézisem szerint a sakkozással rendszeresen foglalkozó gyerekek képességeinek 
fejl désére kedvez  hatást gyakorol a szellemi sport zése, és ez a pozitív hatás transzfer, s a 
tanulmányi eredményre is kihat.  

A kutatásban kreativitást, elsajátítási motivációt és intelligenciát mértem. Illetve tanév 
végén a nagyobb korcsoportok esetében az év végi tanulmányi eredményeket is megfigyel-
tem. Mér eszközként használtam az intelligencia mérésére a Raven-féle nonverbális 
intelligenciateszt színes gyermekváltozatát, hisz ez a legmegfelel bb az óvodások és az els -
második osztályosok nonverbális intelligenciájának mérésére. A kreativitás vizsgálatára a 
Torrance-féle kreativitásteszt körök-, illetve képbefejezés altesztjeit alkalmaztam. A 
motiváció vizsgálatára az „Elsajátítási motiváció” kérd ív szolgált, mely egy 45 kérdésb l 
álló, ötfokú Likert-skálát tartalmazó teszt. Ezt pedagógus, – a sakkozó gyerekek esetében – 
edz , illetve szül  töltötte ki. Mind az intelligencia-, mind a kreativitástesztet egyénileg 
vettem fel a gyerekekkel. Az intelligencia mérésére gyerekenként max. 30 perc állt 
rendelkezésre, a kreativitástesztek esetében a gyerekek maguk döntötték el, mikor találták 
késznek a feladatvégzést. Mindkét tanév végén az id sebb korcsoportba tartozó gyerekeket 
tanító pedagógusoktól kértem véleményt a gyermekek tanulmányi eredményét illet en. Mivel 
az iskolákban az 1. és 2. osztályokban a korábbi osztályozási gyakorlattal ellentétben szóbeli 
értékelés történik, egy kilencfokú skálán figyeltem és adtam meg a tanulók iskolai 
eredményeit.  

A kísérletben 250 gyermek vett részt négy csoportban: két korosztály sakkozó- és 
kontrollcsoportját vizsgáltam meg. Minden adat és részadat 250 gyermekr l áll rendelkezésre. 
Lemorzsolódás minimális volt, elköltözések miatt. A gyermekek Budapesten és környékén, 
valamint az ország f várostól távolabbi pontjain élnek. Az óvodák és iskolák földrajzi elhe-
lyezkedése megegyezett, vagyis volt köztük községi, kisvárosi és nagyvárosi is. Ezen belül la-
kótelepi és kertvárosi környezetben él  gyerekek is részt vettek a mérésekben. A kutatáson 
belül az el mérések nagycsoportos óvodásokra, illetve az általános iskola els  osztályos tanu-
lóira terjedtek ki. Az egy évvel kés bb elvégzett utóméréskor ugyanazok a gyerekek kerültek 
a figyelem középpontjába, akik ekkor már els , illetve második osztályos kisdiákok voltak. 
Természetesen az eredmények összehasonlításakor megfigyeltem a hasonló lakókörnyezetben 
él , megegyez  szociális háttérrel rendelkez  és azonos életkorú kontrollcsoportok teljesítmé-
nyét is. Mivel vizsgálatom longitudinális, a 2005–2006-os tanév el mérését a 2006–2007-es 
tanév utómérése követte. A négy vizsgált csoportot a kontroll 1-es és kontroll 2-es, illetve 
sakkozó 1-es és sakkozó 2-es korcsoport adta. A vizsgált sakkozó gyerekek az egyéves id tar-
tam alatt hozzávet leg 100 alkalommal, illetve tanítási órán át vettek részt sakkoktatáson. 

Az adatfelvétel a következ  tesztek, kérd ívek kitöltésével történt: 
Adatlap, mely tartalmazza a gyermek adatait, lakóhelyét, a szül k iskolai végzettségét stb. 
Elsajátítási motivációs kérd ív 
Raven-féle, nonverbális intelligenciateszt 
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Torrance-féle kreativitásteszt körök (1. alteszt) és képbefejez  (2. alteszt) altesztjei 

Az intelligencia- és kreativitástesztek kitöltésére az óvodások esetében az óvodai fog-
lalkozások idején, a foglalkoztató helyiségben, egyénileg került sor. Az adatlapot a szül k, a 
motivációs kérd ívet a helyi lehet ségek függvényében a szül k, a pedagógusok, vagy – sak-
kozók esetében – az edz k töltötték ki.  

Az iskolás gyermekek a teszteket a délutáni napközi foglalkozások idején, illetve a 
napközit nem igénybe vev  gyermekek az iskolai tanórák alatt a pedagógusok koordinációja 
szerint egyénileg töltötték ki. Az adatlapok kitöltése az óvodás gyermekek esetével analóg 
módon történt.  

Az utómérések idején, mivel az óvodásokból id közben iskolások lettek, a mérések 
színterei már csak az iskolák voltak. Az el mérés idején az adatfelvételben és tesztben részt 
vett gyermekek szinte teljes létszámban szerepeltek az utómérésben is. 

Mivel hipotézisem szerint a sakk képességfejleszt  hatása a tanulmányi eredményekre 
is kihat, szükségesnek éreztem a gyermekek iskolai el menetelét is megvizsgálni. A kisebb 
vizsgált korosztály az el mérés idején még óvodába járt, ezért k ebb l a vizsgálatból kima-
radtak, csupán az utómérés idején hasonlítottam össze tanulmányi eredményeiket nem sakko-
zó kortársaik eredményeivel. 

Az adatlap tartalmazta azokat a kérdéseket, melyek segítségével ismereteket szerezhe-
tünk a háttérváltozókról is. Külön kérdésként szerepelt a lakóhelyként megjelölt település 
nagysága. Itt a település létszámától függ en különböztettem meg a kisközség, nagyközség, 
kisváros, nagyváros és f város kategóriákat. Törekedtem az arányos elosztásra, de természet-
szer leg a f városban és a nagyvárosokban több lehet ségem volt, mint a kisebb települése-
ken.  

Bár az adatlap nyílt kérdést tett fel a szül k iskolai végzettségét illet en, a kérdésre a 
választ személyiségi jogokra való hivatkozással a legtöbb esetben megtagadták, ezért a vizs-
gálatnak ezen része nem nevezhet  reprezentatívnak. 

A vizsgált csoportokban – valamint az edz k elmondása szerint korábbi gyakorlatuk-
ban is – közel azonos számú fiú-, illetve leánygyermek vett részt sakkoktatásban. Mint az ok-
tatók elmondták, néhány évvel kés bb, a tanulók 9–10 éves korában változik számottev en az 
arány, amikor a kislányok egy része felhagy a sakkozással. 

A vizsgálat eredményei 

Négy csoport vett részt a vizsgálatban. Elnevezésük életkoruknak és a sakkozással 
meglév  – illetve nem lév  – kapcsolatuknak megfelel en jött létre. „Kis sakkozók” néven 
szerepelnek azok a gyermekek, akik a vizsgálat els  felmérése idején nagycsoportos óvodások 
voltak, a második felmérés idején pedig általános iskola els  osztályába jártak. (Illetve ide tar-
tozik az a néhány gyermek is, aki születési dátuma miatt a következ  szorgalmi id szakban 
még továbbra is óvodás maradt.) További jellemz jük, hogy mindannyian szervezett körülmé-
nyek között foglalkoznak sakkal, illetve annak elsajátításával. „Kis nem sakkozók” azok a 
gyerekek, akik az el z  csoporttal egyid sek, de nem sakkoznak. k a kontrollcsoport szere-
pét töltik be. 

„Nagy sakkozók” azok a gyerekek, akik szervezett formában tanulják és játsszák a 
sakkot, és egyben a vizsgálat megkezdésekor az általános iskola els  osztályába, a második 
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méréskor második osztályba jártak. Ehhez a csoporthoz is rendeltem kontrollcsoportot, akik 
nem sakkoznak. k „Nagy nem sakkozók” néven szerepelnek.  

A kreativitás-vizsgálat altesztjeiben (körök, képbefejez ) az alábbi tényez k megfi-
gyelésére került sor:  

Fluencia (F): ötletgazdagság, a problémákra adott megoldások mennyiségével 
mérhet , ti., hogy adott id  alatt hány kört használ fel rajzaihoz a vizsgálati személy; 

Originalitás (O): eredetiség, egyediség, nonkonform, szokatlan megoldások adása – 
mennyire sablonosak vagy eredetiek a rajzok; 

Flexibilitás (X): rugalmas, néz pont változtatásra képes gondolkodás – hány fogalmi 
kategóriába sorolhatók a rajzok (minél többe, annál rugalmasabban közelít a problémához a 
vizsgálati személy); 

Származtatott értékeket is megfigyelhetünk, melyek az eredeti kreativitási változókból 
származnak.  

Átlagoriginalitás (ÁO): egy-egy ötlet átlagosan mennyire eredeti (ÁO = O/F);  
Relatív flexibilitás (RX): egy-egy ötletre mennyire jellemz  a rugalmasság (RX = 

X/F). 
A Torrance-féle kreativitásteszt két altesztjét használtam a felméréskor.  
1. sz. altesztként a „körök” teszt szerepel. Ebben a tesztben a gyerekek 35 db egyenl

átmér j  kört kaptak kinyomtatott formában, melyeket saját elképzeléseik szerint kellett ki-
egészíteni „értelmes” képpé.  

2. sz. altesztként a „képbefejez ” teszt szolgált. Itt a gyerekek 10 db különböz , egy 
vagy két – egyenes, illetve görbe – vonalból álló beazonosíthatatlan ábrát kaptak, melyeket ki-
egészítve kellett szintén „értelmes” képeket alkotniuk. 

Kreativitás eredmények: Az eredeti és származtatott kreativitási változók körök 
altesztjében a sakkozók kreativitási indexe lényegesen magasabb értékeket mutat, mint a nem 
sakkozók esetében. 

Ez a megállapítás egyaránt igaz az alacsonyabb korú gyerekekre és a magasabb kor-
osztály képvisel ire. A kicsiknél tapasztalható ugrásszer  fejl dés úgy az originalitás, mind a 
flexibilitás és a fluencia tekintetében megmutatkozik. Az eredmények alapján elmondhatjuk, 
hogy az eredeti kreativitási változók minden esetben er teljes fejl dést mutatnak. Ez vissza-
vezethet  arra, hogy ezen képességek ebben a szenzitív id szakban markáns fejl désnek in-
dulnak. Ám önmagában ez a tény nem indokolja, hogy a sakkozók esetében ez a fejl dés 
mindhárom területen sokkal látványosabb, mint a nem sakkozó gyerekek esetében, tehát a fej-
l désbeli különbség egyértelm en a szellemi sport kedvez  hatásainak tudható be. Bár a na-
gyobb korcsoport esetében igen komoly el relépés tapasztalható, a kisebb korosztálynál a 
kontrollcsoport és a sakkozók teljesítménye között látványosan nagyobb a különbség.  

Az eredeti és származtatott kreativitási változók kép altesztjében tapasztaltak alapján a 
sakkozók eredményei mind az öt területen (originalitás, flexibilitás, fluencia, átlagoriginalitás, 
relatív flexibilitás) szintén javulást mutatnak, bár ez közel sem olyan er teljes mérték , mint a 
körök tesztben nyújtott teljesítmény. 

 Az originalitás-érték esetében a fejl dés leginkább a kisebb korosztályra, ezen belül 
pedig fokozottan a sakkozókra jellemz . A flexibilitási mutatókat figyelembe véve azt 
tapasztalhatjuk, hogy a sakkozók mindkét korosztályban eleve magasabb szintr l indulnak, s 
bár további fejl désük nem látványos, a kontroll csoport ennek ellenére sem éri el az 
nívójukat. A fluencia tekintetében ugyanaz mondható el, mint az originalitás esetében: az 
alacsonyabb korú sakkozó gyerekek mutatják a legnagyobb ugrást.  

Motiváció eredmények: A legmeggy z bb változásokat az elsajátítási motivációk 
mérési eredményeinek szemrevételezésekor tapasztalhatjuk. (Értelmi motívum, feln tt 
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kapcsolat, kortárs kapcsolat, motoros motívum, elsajátítási öröm) Az értelmi motívum 
fejl dése adja az egyik legmarkánsabb eredményt. A nem sakkozó kis korcsoport eleve 
alacsonyabb szintr l indul, s kisebb mérv  fejl dést mutat, mint az azonos korú sakkozó 
csoport. Ugyanez tapasztalható a nagyobb korcsoport esetében is: az értelmi motívum a 
sakkozó gyerekek esetében nagyobb el relépést eredményez. 

A kortársakkal kialakított és gyakorolt kapcsolatok mér száma inkább szociálisan 
megalapozott együttm ködési készséget, mintsem értelmi színvonalat jelez. Ennek tudható be 
mindkét korosztályban a sakkozók eredményeinek e területen tapasztalható „stagnálása”. Ki-
indulási mutatójuk nagyobb, mint a kontrollcsoportok mutatója, s nem is emelkedik olyan 
mértékben, mint a nem sakkozó gyerekek esetében. Ez a sakkozók gondolkodására jellemz
er teljesebb önállóságot, s nagyobb függetlenségüket bizonyítja.  

A feln ttekkel való együttm ködési készséget mutatja a feln tt kapcsolat mér száma. 
Mindkét korcsoport sakkozói nagyobb fogékonyságot mutattak már az els  méréskor is a fel-
n ttekkel való együttm ködésre. A feln ttekkel létrejöv  és ápolt kapcsolatok kialakítását se-
gíti el  az a tény is, hogy az 5-8 éves gyerekek az otthon, óvodában, iskolában megszokottól 
eltér en egyenrangú félként ülnek le feln tt játékostársaikkal szemben, s kölcsönösen egyen-
rangú félként kezelik egymást. Más területekkel analóg módon itt is a kisebb korú sakkozók 
mutatják  – magasabb szintr l indulva, mégis – a legnagyobb el relépést. Egy új környezet-
ben (sakk-terem) új meghatározó feln ttekkel (edz , sakkoktató, feln tt sakkpartner) találkoz-
nak, akiknek útmutatása kiemelked en fontos a kezdeti id kben. Kés bb ezen személyek fon-
tossága a többi feln tt fontosságához közelít.  

A motoros motívum eredményeinek tekintetében a kis korcsoport esetében tapasztal-
hatunk fejl dést. A sakkozók mindkét korcsoportban magasabb számmal indulnak, s a kicsik 
esetében látványosabb a fejl dés.   

Az elsajátítási öröm fejl dése inkább a kontrollcsoportokra jellemz . Ennek oka lehet, 
hogy a sakkozók számára természetesebb a gy zelem, a játék nyújtotta sikerélmény elérése. 
Ezek a gyerekek nemcsak a sakkban, hanem egyéb feladatok megoldásakor is nyugodtabban, 
stresszmentesebben látnak neki munkának, s a sikeres megoldást kisebb pozitív stresszel fo-
gadják, a siker természetesebb számukra. 

Intelligencia eredmények: Az intelligenciaszintek egy évre vonatkozó összehason-
lításakor azt tapasztaltam, hogy a kisebb korcsoportok esetében szinte együtt járnak az 
eredmények mind a sakkozók, mind a kontrollcsoport között. 

A nagyobb korcsoportoknál már érdekesebb a helyzet, mert a kontrollcsoport az egy-
éves id tartam után ugyanazt az eredményt hozta, míg a sakkozóknál látványosabb a fejl dés. 
Itt jegyezném meg, hogy az intelligencia értékek változása ilyen - viszonylag rövid - id inter-
vallum (egy év) alatt a tesztekben mért eredményekben látványosan nem mutatkozik meg, a 
nagy képességek ilyen rövid id  alatt nem változnak er teljesen.  

Tanulmányi eredmény: A tanulmányi eredmények változásában fejl dés 
tapasztalható a nagyobb korosztályú csoportok esetében. A kisebb korcsoportok (kis sakkozó, 
kis nem sakkozó) értelemszer en nem szerepelhetnek ebben az összehasonlításban, hiszen a 
felmérés els  évében még óvodába jártak, tehát nem volt kiindulási alap a tanulmányi 
eredmény fejl désének vizsgálatára. A nagyobb korosztályú gyerekek esetében viszont azt 
tapasztaltam, hogy míg a nem sakkozók a második tanévet valamivel alacsonyabb szinten 
végezték, mint az els t, a sakkozóknál ezen a területen is el relépés történt.  

A kutatás folyamán összefüggés-viszgálatokat is végeztem. A kreativitás vizsgálatok 
1. és 2. altesztjeinek eredményei között szoros összefüggés van. A kreativitás 1. és az 
intelligencia között ez nem tapasztalható. A kreativitás és lakóhely között szintén 
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tapasztalható összefüggés. A kreativitás és motiváció között szoros kapcsolat áll fenn. A 
kreativitás, a tanulmányi eredmény és a motiváció között gyenge kapcsolat fedezhet  fel. A 
nemek esetében egyik változó vizsgálatakor sem látunk szoros összefüggést. A motiváció 
korrelációs vizsgálatakor megállapítható, hogy az értékek magasak, szoros, er s kapcsolat 
tapasztalható az egyes változók között.  

Összegzés 

Vizsgálódásaim itt feltüntetett eredményeinek tudatában elmondhatjuk: hipotézisem 
beigazolódni látszik, miszerint a sakk oktatása és rendszeres gyakorlása a kisgyermekek bizo-
nyos részképességeire kedvez en hat. A kreativitás, a motiváció és az intelligencia területen a 
sakkozó gyerekek nagyobb el relépést mutattak nem sakkozó társaiknál, és ezen fejl dés a 
tanulmányi eredményt is kedvez en befolyásolta. 
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