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ΠΟΤΝΙ

ΚΠήΚΟΤ

ΝΘΩΜ 

Ι ΙΚΟΣ Σ

Π 0θΝ ΓΓΛΙΚ 

Θ Μ ΣΙΚ ΝΟΜΙΛΟΤ

Κ ΚΙ

Σ Ξ

Ν ΠΙ ΓΩΓ ΙΟ,Ν ΥΝ- ΥΝΣ Ξ ΙΝ

ΜΟΣΙΚΟΤ

βΝ ηάηα αΝηΫξλδΝβίΝα σηπθΝ κΝεαγΫθαΝ δΪλε δαμΝβΝπλυθΝ
(απκ ζκτη θαΝαπσΝπαδ δΪΝΝβπδαΰπΰ έκυΝ ,Ν Ν Ϊι πθΝ βηκ δεκτΝ
ΡΙΘΜΟΝΜ Θ ΣΩΝ

εαδΝαθΪζκΰαΝη Ν βΝ υθαηδεσ β ΪΝ κυμ,Ν βζα άΝαλξΪλδκδΝεαδΝζέΰκΝ

( θΝκΝαλδγησμΝ πθΝηαγβ υθΝ
υπ λίαέθ δΝ κυμΝβίΝ
αδ δκζκΰά Νΰδα έ)

πλκξπλβηΫθκδ). θ ξκηΫθπμΝ ΝεΪπκδκΝ ηάηα θαΝυπΪλξ δΝ
υπΫλία βΝ κυΝκλέκυΝ πθΝβίΝα σηπθΝαθΝυπΪλξκυθΝπ λδ

παδ δΪΝ ΝεΪπκδαΝεα βΰκλέαΝ(πέξΝαλξΪλδαΝάΝπλκξπλβηΫθα)έ
ΟδΝγεθδεκίΝ

ΣΟΧΟΙ

σ λαΝ

-

-

σχκδΝ κυΝκηίζκυΝείθαδΝκδΝαεσζκυγκδμ
ΓδαΝαλχΪλδκυμμ
- ΓθπλδηέαΝη Ν κΝ εΪεδΝεαδΝ βθΝδ κλέαΝ κυ
εηΪγβ βΝ πθΝία δευθΝεδθά πθ
- Κα αθσβ βΝία δευθΝ λα βΰδευθ
- ΓθπλδηέαΝη Ν κΝαΰπθδ δεσΝ εΪεδ
ΓδαΝπλκχωλβηΫθκυμ
Ν ηίΪγυθ βΝ ΝγΫηα αμ
α)Ν λα βΰδεάμ
ί)Ν αε δεάμ
ΰ)ΝαθκδΰηΪ πθ
)ΝφδθΪζ
ΟδΝεπδηΫλκυμΝ σχκδΝαπκ εκπκτθΝ βθΝαθΪπ υιβΝεαδΝ
εαζζδΫλγεδαμ
ΣβμΝυπκηκθάμΝεαδΝ βμΝπ δγαλξέαμ
Κκδθπθδεκπκέβ βμΝαπσΝηδελάΝβζδεέα
ελδ δεάμΝ εΫοβΝ(κΝ εαεδ άμΝα ε έ αδΝ βθΝπαλα άλβ β,Ν
εΪθ δΝ υΰελέ δμ,Νεα βΰκλδκπκδά δμ,Νδ λαλξά δμ,Ν
υπκγΫ δμ-πλκίζΫο δμ,Ναθαζτ δμΝεαδΝ παζβγ τ δμ)
ΣβΝηθάηβμ
ΣβμΝζκΰδεκηαγβηα δεάμΝ εΫοβΝεαδΝ βθΝδεαθσ β αΝ πέζυ βμΝ
πλκίζβηΪ πθ
ΣβμΝ βηδκυλΰδεάμΝφαθ α έαμ
ΣκυΝάγκυμ
ΣβμΝαυ κ Ϋζ δαμΝ κυΝ εαεδ ά
ΣβμΝ δΪλε δαμΝπθ υηα δεάμΝ υΰεΫθ λπ βμαυ κ υΰεΫθ λπ βμ- εαδΝαπσ κ βμΝΫλΰκυ
ΣβθΝδεαθσ β αΝ λΰα έαμΝη Ν λ υθβ δεσΝεαδΝ πδ βηκθδεσΝ
λσπκ
1

1) Ι κλέαΝ κυΝ εΪεδ
2) γδεΫμΝαιέ μ( ία ησμΝεαδΝαθαΰθυλδ βΝαθ δπΪζκυ)
3) Ν εαεδΫλαΝεαδΝ αΝπδσθδα
4) Ολκζκΰέα(ηα ,Ν αξ,Νπα Νεζπ)
5) εηΪγβ βΝεδθά πθ-εαθσθ μ
6) α δεΫμΝ λα βΰδεΫμΝ βθΝαλξά,ΝηΫ βΝεαδΝφδθΪζ Νπαλ έ πθ
7) Κα αΰλαφάΝεδθά πθΝ Νπαλ δ σφυζζκ
8) ΰπθδ δεσΝ εΪεδΝ– π λδεσΝπλπ Ϊγζβηα
9) υηη κξάΝ Ν ξκζδεκτμΝαΰυθ μ
10) πθ αθάΝπαλ έ αΝ πέ διβμΝη ΝπδσθδαΝ αΝέ δαΝ αΝπαδ δΪ

Ν ΛΤΣΙΚΟΝ
ΠΡΟΓΡ ΜΜ Ν
Ι

Κ ΛΙ ή Ρ  ΩΝ

ΩΡ 
Ι

ΟΜ

Ι ΙΩ

4

ΚΣΙΚΟΝΤΛΙΚΟ

Π Ρ

ΟΣ

-

-

Μαΰθβ δεάΝ εαεδΫλαΝ εηΪγβ βμ
εαεδΫλ μΝη Νπδσθδα
Θ ηα δεΫμΝ εαεδΫλ μ
ΓδΰΪθ δαΝ εαεδΫλα
δίζέαΝ εΪεδ
εαεδ δεσΝξλκθση λκ
Παλ δ σφυζζα
Lego chess
Κα ΪζζβζζκΝ εαεδ δεσΝζκΰδ ηδεσ
Λκΰδ ηδεσΝεζβλυ πθΝΰδαΝ αΝ π λδεΪΝ κυλθκυΪ
O
ΣΡΙΚ ΝΣΟΝΚ ΚΙΣΙΚΟΝ ΟΝ(ΤζδεσΝ κυΝ
Kasparov Chess Foundation πκυΝ δα έγ αδΝ ηΫ πΝ βμΝ
Έθπ βμΝεαεδ υθΝΘ
αζκθέεβμ)
Παδΰθδυ δμΝ λα βλδσ β μΝεαδΝα εά δμΝ εΪεδ
υηη κξάΝ(αθΪζκΰαΝη Ν βθΝπλσκ κ)Ν αΝκηα δεΪΝεαδΝ

α κηδεΪΝπλπ αγζάηα αΝ εΪεδΝπκυΝ δκλΰαθυθκθ αδΝεΪγ ΝΫ κμέ
δκλΰΪθπ βΝ θσμΝαΰυθαΝ πέ διβμΝ κΝ ΫζκμΝ βμΝξλκθδΪμΝη Ν

-

απθ αθΪΝπδσθδαΝ(ΣαΝπαδ δΪΝ αΝπαλδ ΪθκυθΝ αΝεκηηΪ δαΝπΪθπΝ Ν
ηδαΝΰδΰΪθ δαΝπλαΰηα δεΪΝ εαεδΫλα)Ν
-

εαεδ δεΫμΝεα α ε υΫμΝ(εαεδΫλ μ,ΝαπΰλαφδΫμ,Ν

πζα

ζέθβ,Ν υθαληκζσΰβ βΝ εαεδΫλαμΝεαδΝεκηηα δυθΝLEGO)

ΤΝ ΡΓ Ι ΝΜ ΝΦΟΡ ΙΝ ε.ζπ.

-

υθ λΰα έαΝη Ν εαεδ δεσΝσηδζκ
υθ λΰα έαΝη Ν βθΝΈθπ βΝεαεδ δευθΝπηα έπθΝ
κλ έκυΝ ζζΪ κμ

-

ΠδγαθάΝ υθ λΰα έαΝη Ν κθΝ κπδεσΝ άηκΝΰδαΝ βΝ δκλΰΪθπ βΝ
κυλθκυΪΝ εΪεδΝη ΝΫπαγζαέ

2

