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Предлог пројекта: 

ФОРМИРАЊЕ ШКОЛСКИХ ГО СЕКЦИЈА  И ЊИХОВО УМРЕЖАВАЊЕ 
У Нишу је од јануара 2016 године, залагањем Мирјане Рашић Митић и чланова го клуба Про Го из 

Ниша, започет јуниорски развој гоа у Србији. Захваљујући преданом раду свих учесника идобром 

одазиву деце, јуниорски го је добио своје корене у Нишу, као и младе наде од којих у будућности 

пуно очекујемо. Захваљујући помоћи коју су пружили ОШ „Свети Сава“ и Регионални центар за 

образовање из Ниша, Центар за промоцију науке и бројни учесници из локалне заједнице (ГО 

Медијана Ниш и нишки привредници: Irvas International д.о.о. , Истраживачко развојни центар 

„Alfatek“ ,Хијероглиф д.о.о, АД „Квалитет ), деца су  била у могућности  да учествују на различитим 

такмичењима у земљи и иностранству, да освоје прве такмичарске категорије  и буду регистрована 

на званичну листу играча Европске Го Федерације (ЕГФ). 

Разлози за увођење гоа међу децу школског узраста (основне и средње школе) је у свести о 

корисности бављења гоом и његовом многоструком утицају на развој младих. Многобројне светске 

студије су показале да ова игра развија обе мождане хемисфере: логичку и креативну, развија 

концентрацију, рачунање, аналитичност , подстиче развој интелектуалних способности , 

стратегијских вештина. Такође  је потврђено и да го доприноси смањењу фрустрација и вршњачког 

насиља код деце, подстиче сарадњу младих на бази међусобног уважавања и толеранције. У гоу су 

изражени интуиција и осећај; го поседује суптилност и интелектуалну дубину. За разлику од шаха, 

го се сматра стратешком, стваралачким мисаоним спортом са знатно више комбинација. 

Значај гоа за интелектуални развој деце препознаје се и у другима земљама: 
https://english.lasindias.com/why-you-should-take-go-to-your-kids-school.  

О постигнутим резултатима рада го секције у Нишу сам писала за блог едукатора 
http://zivojinmisic.rs/zm_educators_blog/zasto-sam-uvela-go-u-moju-skolu/.  

Документоване информације о развоју дечијег гоа у Нишу и свим спроведеним активностима могу 
се наћи и на Фејсбук страници Го клуба Про Го:  

https://www.facebook.com/Go-klub-PRO-GO-507115516047440/?ref=bookmarks 

С обзиром на потврђене чињенице о позитивном утицају гоа на децу кроз двогодишње деловање, 
неумитно се намеће потреба за ширењем јуниорског гоа на друге градове у Србији, што би довело 
до формирања школских го секција, њиховог умрежавања преко Интернета и формирања школских 
такмичарских лига какве постоје и у другим земљама у којима се негује овај мисаони спорт.  

Партнери у пројекту били би Удружење Живојин Мишић,  Мирјана Рашић Митић и го клуб Про Го 
из Ниша. Разматрајући могућности за остварење ове идеје, увидели смо да располажемо 
одговарајућим људским и материјалним ресурсима.  
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1.Улога партнера из Ниша  би се огледала у следећим активностима: 

 Стручно вођење поступка формирања го секција и њиховог умрежавања што би чинило 
окосницу будуће школске лиге. 

 Спровођење обуке едукатора – колега који би у својим школама формирали секције за го. 
Недавно окупљање НЕС-а је била прилика да се, кроз одржану радионицу, обавесте 
заинтересовани о мом предлогу. С обзиром на показано интересовање, постоје и реалне 
шансе за ову иницијативу. За идеју су, за сада,  заинтересовани: Катарина Ивановић, Данило 
Боровница, Маријана Коларић и Александар Стевановић. Са њима су већ договорене и 
спроводе се почетне активности. Обуку би смо бесплатно организовали ми из Ниша путем 
Skype часова или неког вебинара, а омогућили би смо и online консултације са нашим 
тренерима. 

 Припрема материјала за обуку на српском језику, који би смо поделили у виду ПДФ 
документа едукаторима и ученицима. Овај документ представља први део  књиге  под 
радним називом „Како се игра го“  која ће бити завршена до великог међнародног го турнира 
НИШОПЕН2018 који у марту организујемо у Нишу. 

 На КГС го серверу http://www.gokgs.com/ , на коме је могуће играти го преко интернета са 
играчима широм света или са ботом (рачунаром), отворили би смо тзб. собу за играње која 
би носила назив главног покровитеља овог пројекта: Живојин Мишић. У овој соби би се 
одржавали виртуелни сусрети учесника на пројекту и играле партије, пружале лекције из гоа 
или  коментарисале одигране партије кроз чет активности. Наши тренери би у договорено 
време били присутни у соби и на располагању учесницима пројекта. 

 За све турнире који би се организовали у склопу школке лиге, омогућићемо регистрацију 
играча у бази ЕГФ, софтвере за организовање такмичења и рангирања играча, судије, пријаву 
турнира ЕГФ-у и стицање категорија, праћење напредовања играча и ажурирање 
одговарајућих података.  

 На другом по реду међународном го турниру, који у марту организујемо у Нишу под називом 
Niš OPEN 2018 (http://goklub.org.rs/), организоваћемо Округли сто под називом „Утицај гоа 
на развој дечије интелигенције“ коме ће присуствовати чланови Менсе, заинтересовани 
наставници, психолози и, надамо се, делегати Удружења Живојин Мишић као и колеге које 
су започеле го активности у својим школама. Округли сто ће бити одржан у петак 16.3.2018. 
На основу резултата постигнутих у раду са децом, ЕГФ је доделио још један турнир Нишу који 
се организује 15. и 16.3.2018. и који спада у категорију Гранд слем турнира на коме ће 
учествовати најјачи европски играчи. Након тога, 17. и 18.3. следи поменути отворени турнир 
NišOPEN 2018. У циљу даље популаризације гоа, а на основу остварених резултата, оба 
турнира су Нишу додељена од стране ЕГФ-а  као признанје за постигнуте резултате у 
претходном периоду . На NišOPEN 2018, који је отвореног типа, могу  да учествују и колеге 
који ће до тада савладали основе игре го, као и деца која су до марта научила да играју и 
знају да заврше партије. Ово би била прилика за упознавање и дружење са европским 
играчима и отварање могућности за међународну сарадњу. Осим округлог стола, петак 16.3. 
би могао да буде дан кад би смо организовали бесплатан семинар за го за децу, колеге и 
све друге заинтересоване, у сарадњи са најбољим европским играчима гоа. 

 На основу недавних активности, постоји могућност да за формирање српске дечије го лиге 
добијемо конкретну материјалну помоћ директно од ЕГФ-а, са којима већ разговарамо на ту 
тему. 

http://www.gokgs.com/
http://goklub.org.rs/


 Наши даљи планови се односе на отварање го секција при домовима ученика, као и на 
повазивање са Косовом и Метохијом. Започети су договори око формирања го секција 
ушколама у Грачаници и Лапљем селу. 

 Постоји могућност за организацију летњег кампа за децу у две варијанте: у Србији и у 
Словачкој. Камп у Словачкој се организује у Каменом Млину ( у близини Братиславе) и већ 
су започети разговори са домаћинима у вези са тим. Ово је врло оствариво, с обзиром да је 
лет из Ниша до Братиславе веома јефтин (повратна карта кошта око 20 еура ако се купи 
правовремено), а домаћини у Словачкој би самостално организовали локални превоз и 
омогућили да се камп одржи у складу са авионским редом летења. 

2.Улога удружења Живојин Мишић би могла да се огледа у следећим активностима: 

 Удружење би било главни покровитељ пројекта. Све активности би се остваривале под 
именом Живојин Мишић. 

 Пружање материјалне помоћи у организовању бар 3 турнира у току године и обезбеђивање 
медаља и награда најбољим учесницима. Удружење би могло да омогући одлазак најбољих 
учесника школске лиге на Јуниорско првенство Србије. Најбољи јуниор са јуниорског 
првенства Србије би био учесник Јуниорског првенства Европе где би Удружење могло да 
партиципира са делом потребних средстава за одлазак на ово значајно првенство. 

 Покретање го секција захтева и одређена материјална улагања у набавку гарнитура. Неки од 
едукатора су већ покренули иницијативе тог типа: Маријана Коларић ће покушати да то 
уради кроз пројекат са Мађарском, Катарина Ивановић уз помоћ директора. Набавка 
гарнитура за go од стране Удружења  би била веома значајна помоћ у реализацији пројекта. 

 Удружење би омогућило долазак едукатора и неколико деце на округли сто  „Утицај гоа на 
развој дечије интелигенције“ и семинар о гоу који ће бити одржан на NišOPEN 2018. Веома 
би нам било важно да овом округлом столу присуствује и неко из Удружења (на пример 
Ивона Јовановић), с обзиром да је увођење гоа у шкле у директној вези са активностима које 
подржава Удружење: шах и НЕС. 

Циљеви које подржава Удружење Живојин Мишић и наше активности на развоју гоа међу 
школском децом су веома сличне. Као и шах, го такође утиче на развој стратегијских вештина, 
дубоког промишљања и анализирања , а због благотворног утицаја на интелектуални развој и 
креативност код деце представља покретачку снагу за напредовање. Го омогућава да млади стичу 
самопоуздање, да науче да прихвате и пораз, а не само победу, да из пораза уче и буду бољи, да 
стичу навике упорности на путу ка циљу.  Планирање и тактика су саставни део древне игре го, која 
на тај начин подстиче развој ових способности важних за за развој предузетничког духа. И као што 
се у исту реку не може два пута крочити, тако и свака партија гоа представља причу за себе и 
практично не постоје две исте партије.  

Изрека народа са Далеког истока, који се већ 4 000 година баве овом игром, гласи:  

Ко не схвата го, тај не може да схвати богатство живота! 

Ова једноставна реченица верно описује богатство комбинација које се у гоу срећу и дочарава 
схватање да се кроз го партију одвијају реалне животне ситуације. Савладавајући проблеме на го 
табли, заправо учимо да решавамо проблеме у животу, да их се не уплашимо, већ да их смирено 
анализирамо и потражимо најбоље могуће решење.  

Све особине, које развија го код играча,  формирају добар предзузетнички дух, који ћемо, надам 
се, на даље стварати и развијати заједничким снагама. 


