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Facultatea de Educație Fizică și Sport
din cadrul Universității ”Dunărea de Jos” din Galați
are disciplina șah în planul de învățământ !

Motto: Șahul este piatra de încercare a inteligenței (Goethe)

Inventat acum aproape 1500 de ani, șahul este un joc miraculos, fiind considerat deopotrivă
sport, știință și chiar artă ! Lupta pe eșichierul cu 64 de pătrate este în esență o competiție sportivă,
victoria în partidă fiind elementul care îi conferă atributul de sport. Însă, la măiestrie se ajunge doar
printr-o abordare științifică. Dacă o partidă de șah, prin frumusețea ei, este dată ca exemplu
nenumăratelor generații care se succed în timp, atunci șahul devine artă. Iată de ce astăzi milioane
de oameni joacă șah, fie doar de plăcere, fie participă la concursuri.
La noi în țară, numeroși iubitori ai șahului se străduiesc, de ani buni, să promoveze mișcarea
șahistă la nivel local și național. Remarcabil este faptul că, începând cu anul școlar 2013-2014, s-a
introdus șahul în școala primară, ca disciplină opțională. Din nefericire, nu toate școlile indeplinesc
condițiile minime pentru ca această activitate să se desfășoare cu succes. Lipsesc, în primul rând,
cadrele didactice calificate, instructorii și antrenorii de șah.
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Iată de ce inițiativa unui grup de iubitori ai acestui sport, de la Universitatea ”Dunărea de
Jos” din Galați și de la CS ” Șah Club Galați ” (președinte ing. Adrian Smărăndoiu) se bucură de un
ecou remarcabil.
Pentru prima dată în România, șahul se studiază la facultate, deocamdată doar la Facultatea
de Educație Fizică și Sport din Galați! Este meritul conducerii facultății, reprezentată de prof.univ.dr.
Constantin Ploeșteanu (decan), prof.univ.dr. Petronel Moisescu (director Departament Jocuri
Sportive) și prof.univ.dr. Claudiu Mereuță (manager curs conversie profesională). Așa se face că, în
anul universitar 2017-2018, la nivel licență, disciplina șah este studiată de 135 studenți din anul I.

Fig.1-Studenții de la specializarea Educație Fizică și Sportivă la ora de șah,
în sala de pe str. Dr. Carnabel.

Mai mult, la aceeași facultate este organizat și un curs de conversie profesională, cu durata
de doi ani, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, care doresc să obțină o
diplomă de licență în specializarea Educație Fizică și Sportivă. De asemenea, unic în țară, la acest
curs participă 53 cursanți, veniți din județele Galați, Brăila, Buzău, Vrancea, Cluj, Satu Mare,
Suceava, Botoșani etc! Ei bine, din cele opt module aferente jocurilor sportive, două sunt dedicate
șahului (Metodica predării șahului, Elemente de tactică și strategie în șah) !
Cea mai mare greutate pe care o întâmpină instituțiile din țară, care ar dori să organizeze
astfel de cursuri, este să găsească un titular al disciplinei șah, care să indeplinească următoarele
condiții simultan: să fie profesor universitar, doctor în științe și antrenor de șah! Se pare că doar
Galațiul îndeplinește aceste criterii, prin prof.univ.dr.ing Lucian Oprea, șahist clasificat și antrenor
de șah!
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Fig.2-Prof.univ.dr.ing. Lucian Oprea lângă trofeele
obținute de tinerii șahiști de la Șah Club Galați

Fig.3-Studenții sunt din ce în ce mai captivați de jocul de șah

În prezent se caută soluții pentru a ușura accesul persoanelor interesate la obținerea unei
calificări în șah (atestat profesional, certificat de studii, instructor, antrenor). Pentru primele două
forme, așa cum am menționat mai sus, Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați a pornit la drum!
Pentru calificările superioare, de instructor și antrenor de șah, se poartă discuții cu conducerea
Federației Române de Șah. Deja președintele federației, dl. Sorin Avram Iacoban și vicepreședintele
dl. Vladimir Danilov, au fost la Galați și s-au convins că se poate ! Mai rămâne ca să găsim sprijin la
Ministerul Sportului și Tineretului, Direcția Județeană de Sport și Tineret precum și la Școala
Națională de Antrenori. Exemplul Galațiului trebuie urmat !
Președinte CS ” Șah Club Galați ”
ing. Adrian Smărăndoiu
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