
ЗАШТО УВЕСТИ ГО У ШКОЛЕ?

Аутор:

Мирјана Рашић Митић,
Наставник математике и информатике у 

ОШ “Свети Сава”, Ниш

13. Децембар 2017.



УПОЗНАЈТЕ

НАЈСТАРИЈУ МИСАОНУ ИГРУ НА СВЕТУ!

ГO
(међународни назив који се не преводи)

圍棋 wéiqí на кинеском
囲碁 igo на јапанском
바둑 baduk на корејском....
Заједнички превод:

ИГРА ЗАОКРУЖИВАЊА

Верује се да је Го настао око 2250 године пре нове ере!
Го је сада стар преко 4000 година!!!

http://en.wikipedia.org/wiki/File:FloorGoban.JPG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:FloorGoban.JPG


Игра пуна мистерија и фасцинантних легенди!

“Божанска 
игра”



Ова игра представља мешавину спорта и културе.
Од неке “чудне стране игре”, данас је го постао 
популаран широм Европе.
Она промовише међународне контакте и 
пријатељства.
Прихваћен је као мисаони спорт којим се бави 
преко 1 000 000 аматера у Европи, али га играју и 
професионални играчи.

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



Чињенице:

•У Кини, Јапану и Кореји постоје специјализовани 
ТВ канали који се баве искључиво гоом

•Од 2000. године развијају се го сервери који 
омогућавају даље ширење гоа кроз виртуалне партије

•Око 80% го играча у Европи ради у ИКТ

•Преко 1 000 професионалних играча у Азији. 
Yuta Iyama је за 1 годину зарадио преко 1 000 000€!
На најјачим турнирима награда је и до 400 00€!



Го има врло једноставна правила из којих се 
може развити врло комплексна партија.

-Хендикеп систем

Циљ игре:
• заокружити (освојити) 

већу територију од противникове, 
•као поени се рачунају 

и заробљени противнички каменови
А НЕ УНИШТИТИ!
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Број могућих позтеза након     једног одиграног потеза.

УКУПАН БРОЈ      КОМБИНАЦИЈА!



Више него атома у свемиру!





Гуглова компанија
Deepmind
се бави развојем софтвера
за играње гоа под именом:



Januar 2016.
Прва победа над човеком

4            :          1



Jануар 2016. у Нишу



Зашто увести го у школе?



Јасуда Јасутоши

Искуства из Јапана

Више од
10 000
деце и

одраслих

Да се спречи
вршњачко насиље



Зашто је го добар за децу школског узраста?

 забаван је
 развија меморију и креативност
 побољшава концентрацију
 одлична је вежба за развијање логичког мишљења
 учи децу стрпљењу
 доприноси смањењу фрустрација и вршњачког насиља код

деце,
 развија вештине стратегије и тактике
 заснива се на поштовању противника, толеранцији
 играњем гоа се и резултати у учењу школског градива 

поправљају



ГОу Европи

Го се у Европи игра преко 100 година!

Око 40 чланица!

Постоје екипна, појединачна, паровна и јуниорска првенства Европе.
Најбољи го се игра у Русији, Румунији, Немачкој, Холандији, Финској,
Мађарској.... A све боље и у Србији!

http://eurogotv.com/
http://eurogotv.com/
http://pandanet-igs.com/
http://pandanet-igs.com/
http://www.pairgo.or.jp/home.htm
http://www.pairgo.or.jp/home.htm


ГО у Србији
Игра се преко 40 година!
Највећи центри гоа су:  Београд, Ниш. Крагујевац, Суботица. 
Универзитетски клуб Студент из Ниша је првак Србије за 2016. 
годину.

Најбољи нишки играчи су Душан и Никола 
Митић. (7. место на светском првенству)

Душан

Никола



ГО је званични спорт у Србији

Го савез Србије организује државна 
такмичења у екипној и појединачној 
конкуренцији:

• Сениорско првенство

• Женско првенство

• Јуниорско првенство

• Парско првенство

• Eкипно првенство

• Tурнире и купове...

http://www.goss.rs/
http://www.goss.rs/


Почеци, јануар 2016.



Сретењски турнир, фебруар 2016.



Државно екипно првенство,
април 2016.



Отворено првенство школе 
“Свети Сава”, мај 2016.



Европско јуниорско првенство,
Палић, март 2016.



Европско јуниорско првенство,
Палић, март 2016.



Долазе младе снаге, септембар 2016.



Посета јапанског 
аташеа за културу,
г-дина Јуићира Оморе,
октобар 2016.



Отварање пројекта у Научном клубу, 
октобар 2016.



Нови државни јуниорски прваци су: Немања Гајић, Основна школа „Свети 
Сава” Ниш (до 12 година), Сташа Раденковић, Основна школа „Свети Сава” 
Ниш (до 16 година) и Михајло Јаћимовић, Гимназија у Крагујевцу (до 20 
година). 

Октобар, 2016.



Најмлађи учесник: Коста (6 година)



КЛУБ МИСАОНИХ ИГАРА 2



ПРИДРУЖИТЕ НАМ СЕ!



А шта го може учинити ЗА ВАС?

•Иновативност
•Креативност
•Способност брзе адаптациаје

на нове ситуације
•Креирање глобалних и дугорочних визија и 

баланс између краткорочних и 
дугорочних планова

•Играњем гоа се постиже боље 
разумевање функционисања бизнис света



Могућности за сарадњу 
(оспособљавање едукатора):

Долазак у ваше место да би се одржао семинар,
уколико сте негде у близини Ниша (о нашем трошку)

Планирамо да направимо Webinar
Играње партија преко го сервера 

са нашим тренерима у договорено време
Организовање скајп-часова
Формирање сличних пројеката у 

Научним клубовима (постоји сценарио и радим ја)
Укључивање Удружења Живојин Мишић 



Хвала Вам што сте 
присуствовали 

мојој радионици!

У наставку погледајте туторијал са основним правилима за го.


