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CP 446: Orta Seviye Satranç Stratejisi – Birinci Bölüm (İngilizce)
Dönemler
Dönem
2016 Kış
2016 Bahar
2016 Yaz
2016 Sonbahar

Kayıt Dönemi
11 Aralık – 27 Aralık, 2015
18 Mart – 03 Nisan
17 Haziran –03 Temmuz
23 Eylül – 09 Ekim

Dersler
11 Ocak – 15 Mart
18 Nisan –21 Haziran
25 Temmuz–27 Eylül
17 Ekim– 20 Aralık

BEKLENEN KATILIM ÖLÇEĞİ (SAATLER/HAFTA)

Konular (ses- görüntü ve metin)
Tartışmalar, bilmeceler, alıştırmalar
Sorular, alıştırmalar
Haftalık beklenilen çalışma saatleri

1 – 2 saat
2 – 2 saat
1 – 2 saat
4 –6 saat

Katılımcılar yapmalı.




Diğer öğrencilerle mail iletişimi kurmak ve tartışmalarda, forumlarda , sohbetlerde, Skype ve
video konferanslarda aktif olmak,
Online metinleri ve konuları okuyup tartışmak,
Küçük guruplarda çalışıp online kaynaklardan olabildiği kadar yararlanmak.

KURS TANIMI VE HEDEFLERİ

Kurs, satranç kursun devamıdır ve öğrencinin, daha zengin bilgilerle satranç oynamasını sağlayan
tüm gereken kaynakları içeriyor. 8 dersten ouşuyor. Kurs öğrencilere notasyon kurallarını, mata
karşı savunma kurallarını, ayrıca bazı satranç hileleri öğretiyor. Derste sunulan metinler büyük
hedef kitlesi için hazırlanmıştır.
KURS METİNLERİ
Online metinleri kopyalamanız gerekmiyor. Bunlar derslerin bir parçasıdır. Öğrencilerin tüm metni
okuması, dinlemesı, görmesı ve ödevlerini yapması lazım.
Elektronik metinler üniversite öncesi ve üniversite düzeyinde öğrenciler, orta okul öğretmenleri,
Ermenistan ve Diaspora yetişkinleri için hazırlanmıştır.
KURS KAYNAKLARI
 H.T. Tumanyan, Satranç 2. (Erivan, 2011).

ÖĞRENME SONUÇLARI

Kursu bitirdikten sonra öğrenciler satranç oynayabilecek, oyun ilkelerini bilecek ve bunları
kullanabilecek ve ayrıca bazı satranç hilelerini öğrenecek.
KONULAR










Notasyon kuralları, avantaj ve üstünlük;
Açışlar;
Açık hamle hazırlığı;
Pata’dan kurtulmak;
Mat’a karşı savunma;
Sarp Kale;
Merkezi piyona karşı vezir;
Piyona karşı vezir.

ÖĞRETİM METODOLOJİSİ
Elektronik metinler kullanım için kolay ve elde edilebilir şekilde düzenlenmişler. Online Öğretmen
tarafından düzenlenen tüm etkinlikler ve online tartışmalar eğitim sürecini daha da zenginleştirecektir.
Özel ve grup çalışmaları sayesinde öğrenciler tercübelerini paylaşacak ve ayrıca araştırma yapma imkanı
alacakalar. Öğrenciler satranç öğretimi ve oyun için gereken tüm multimedya araçlarla çalışacaklar, ve bu
eğitimi daha verimli yapacaktır.
KURS PROGRAMI
Her kurs oryantasion haftası dahil 9 hafta sürmekte, öğrencinin haftada 5 gün derslere katılması ön
görülmüştür.
Hafta 0
Oryantasyon Haftası:
Öğrenciler öğrenci klavuzunu ve dersliğini tanıma
frısatı bulurlar, sunulan formu doldurup bekledikleri
eğitim tarzlarını belirlerler, kişisel forumunu doldurur
ve diğer öğrencilerle tanışırlar, foruma katılır ve
çalışmak istedikleri zaman dilimini belirtirler.
Öğrencilerin kurs için gereken online iletişim ve
eğitim araçlarını kullanma kabiliyetleri ve
alışkanlıkları olmalı.
Hafta 1-8
Ders 1-8 ( online metinler ve multimedya araçlar)
ödevler, bilmeceler, sorular
Hafta 4
Dönem ortası sınavı
Hafta 8
Son Sınav

KURS TALEPLERİ
Öğrenciler online tartışmalara, forumlara ,sohbetlere aktif bir şekilde katılmalı, ayrıca verilen ödevleri
vaktinde bitirip teslim etmelidir.
Öğrenciler ESÜ akademik ilkeleri ile tanışıp, onlara uymalıdır.
Notlar
Öğrencilerin ilerlemesi kurs müddeti boyunca topladığı notlar sayesinde ölçülür. Notlar aşağdaki oranlar
esas alınarak ölçülür:
20%- katılım
20%-ödevler

30%-ara sınav
30%-kurs sonu sınavı
Notlar harfler üzerinden ESÜ not ilkelerine göre verilir.

ÖDEVLERİN GECİKTİRİLMESİ
Ödevler belirlenen zamanda bitirliip teslim edilmeli. Böylece öğrenci derslerinden geç kalmaz, online
öğretmenlerde sürekli bir şekilde ilerlemeyi gözetleme fırsatını bulur. Ödev haber vermeksizin belirlenen
zamandan bir hafta gecikmeli teslim edilirse verilen not 10% duşer. İki hafta gecikmeli ödevler sadece
denetleme ve değerlendirmek için Kabul edilir ancak not değeri taşımaz. İstisnalar sadece bazı özel
durumlarda geçerli olacaktır.
Kayıt olmak için bize yazın kayıt formu.

CP 456: Orta Seviye Satranç Stratejisi – Ikinci Bölüm (Doğu Ermenice)
Dönemler
Dönem
2017 Kış
2017 Bahar
2017 Yaz
2017 Sonbahar

Kayıt Dönemi
Aralık 2, 2016 – Aralık 18, 2016
17 Mart –2 Nisan
23 Haziran – 9Temmuz
22 Eylül –8 Ekim

Dersler
9 Ocak –14 Mart
17 Nisan –20 Haziran
24 Temmuz –26 Eylül
16 Ekim – 19 Aralık

BEKLENEN KATILIM ÖLÇEĞİ (SAATLER/HAFTA)

Konular (ses- görüntü ve metin)
Tartışmalar, bilmeceler, alıştırmalar
Sorular, alıştırmalar
Haftalık beklenilen çalışma saatleri

1 – 2 saat
2 – 2 saat
1 – 2 saat
4 –6 saat

Katılımcılar yapmalı.





Diğer öğrencilerle mail iletişimi kurmak ve tartışmalarda, forumlarda , sohbetlerde, Skype ve
video konferanslarda aktif olmak,
Online metinleri ve konuları okuyup tartışmak,
Küçük guruplarda çalışıp online kaynaklardan olabildiği kadar yararlanmak.

KURS TANIMI VE HEDEFLERİ

Kurs, satranç kursun devamıdır ve öğrencinin, daha zengin bilgilerle satranç oynamasını sağlayan tüm
gereken kaynakları içeriyor. 8 dersten ouşuyor ve öğrencilere oyunun temel ilkelerini, piyonun son
oyun kurallarını, durumların karşılaştırmasını, avantaj elde etme kurallarını, ayrıca bazı satranç hileleri
öğretiyor. Derste sunulan metinler büyük hedef kitlesi için hazırlanmıştır.

KURS METİNLERİ

Online metinleri kopyalamanız gerekmiyor. Bunlar derslerin bir parçasıdır. Öğrencilerin tüm metni okuması,
dinlemesı, görmesı ve ödevlerini yapması lazım.
Elektronik metinler üniversite öncesi ve üniversite düzeyinde öğrenciler, orta okul öğretmenleri, Ermenistan ve
Diaspora yetişkinleri için hazırlanmıştır.

KURS KAYNAKLARI
 H.T. Tumanyan, Satranç 2. (Erivan, 2011).

ÖĞRENME SONUÇLARI

Kursu bitirdikten sonra öğrenciler satranç oynayabilecek, oyun ilkelerini bilecek ve bunları
kullanabilecek ve ayrıca bazı satranç hilelerini öğrenecek. Öğrenciler ayrıca satranç oyun durumlarını
ve oyun kombinasyonlarını değerlendirebilecek.

KONULAR
 Piyonun son oyun kuralları: Kare kuralı
 Piyonun son oyun kuralları: Destek alanları
 Piyonun son oyun kuralları: Adımların sıra önemi
 Piyonun son oyun kuralları: Şah ile çift tehdit
 Piyonun son oyun kuralları: Piyon yarışı
 Durumları karşılaştırma ilkeleri
 Avantaj elde etme
 Vezir, Fil ve Piyon’a (c, f) karşı
ÖĞRETİM METODOLOJİSİ
Elektronik metinler kullanım için kolay ve elde edilebilir şekilde düzenlenmişler. Online Öğretmen tarafından
düzenlenen tüm etkinlikler ve online tartışmalar eğitim sürecini daha da zenginleştirecektir. Özel ve grup
çalışmaları sayesinde öğrenciler tercübelerini paylaşacak ve ayrıca araştırma yapma imkanı alacakalar.
Öğrenciler satranç öğretimi ve oyun için gereken tüm multimedya araçlarla çalışacaklar, ve bu eğitimi daha
verimli yapacaktır.

KURS PROGRAMI
Her kurs oryantasion haftası dahil 9 hafta sürmekte, öğrencinin haftada 5 gün derslere katılması ön görülmüştür.
Hafta 0
Oryantasyon Haftası:
Öğrenciler öğrenci klavuzunu ve dersliğini tanıma frısatı
bulurlar, sunulan formu doldurup bekledikleri eğitim
tarzlarını belirlerler, kişisel forumunu doldurur ve diğer
öğrencilerle tanışırlar, foruma katılır ve çalışmak
istedikleri zaman dilimini belirtirler.
Öğrencilerin kurs için gereken online iletişim ve eğitim
araçlarını kullanma kabiliyetleri ve alışkanlıkları olmalı.
Ders 1-8 ( online metinler ve multimedya araçlar)
Hafta 1-8
ödevler, bilmeceler, sorular
Dönem ortası sınavı
Hafta 4
Son Sınav
Hafta 8

KURS TALEPLERİ
Öğrenciler online tartışmalara, forumlara ,sohbetlere aktif bir şekilde katılmalı, ayrıca verilen ödevleri vaktinde
bitirip teslim etmelidir.
Öğrenciler ESÜ akademik ilkeleri ile tanışıp, onlara uymalıdır.

Satranç Ders Projesi
ESÜ web sitesinde en son haberleri ve değişiklikleri öğrenebilirsiniz.
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Notlar
Öğrencilerin ilerlemesi kurs müddeti boyunca topladığı notlar sayesinde ölçülür. Notlar aşağdaki oranlar esas
alınarak ölçülür:
20%- katılım
20%-ödevler
30%-ara sınav
30%-kurs sonu sınavı
Notlar harfler üzerinden ESÜ not ilkelerine göre verilir.
ÖDEVLERİN GECİKTİRİLMESİ
Ödevler belirlenen zamanda bitirliip teslim edilmeli. Böylece öğrenci derslerinden geç kalmaz, online
öğretmenlerde sürekli bir şekilde ilerlemeyi gözetleme fırsatını bulur. Ödev haber vermeksizin belirlenen
zamandan bir hafta gecikmeli teslim edilirse verilen not 10% duşer. İki hafta gecikmeli ödevler sadece denetleme
ve değerlendirmek için Kabul edilir ancak not değeri taşımaz. İstisnalar sadece bazı özel durumlarda geçerli
olacaktır.
Kayıt olmak için bize yazın kayıt formu.

Kurs Yazarları
Satranç kusru aşağıdaki bilim adamların çalışmaları üzerinde hazırlanmıştır:
 Smbat Lputyan (Ermenistan Satranç Akademisi, Erivan, Ermenistan),
 Samvel Misakyan (Ermenistan Satranç Akademisi, Erivan, Ermenistan),
 Norayr Kalantaryan (Ermeni Sanal Ünversitesi, Erivan, Ermenistan).
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