КОНКУРС 2017/18. ГОДИНА

ПРИМЕРИ УСПЕШНИХ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ У
ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ВАСПИТНИХ
АКТИВНОСТИ У ДОМОВИМА УЧЕНИКА У СРБИЈИ
- КОНКУРС ЗАВОДА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА -

НАЗИВ АКТИВНОСТИ:

ИГРАЈ ГО - РАЗВИЈАЈ ВИЈУГЕ
ПОДАЦИ О ШКОЛИ
ОШ "Свети Сава"
Врста установе:
Основна школа
Место установе:
Ниш
Школска управа: Ниш
Сајт школе:
http://www.ossvetisavanis.edu.rs/
Контакт особа: Санела Тарана
Телефон школе: 018-538 200
Назив установе:

АКТИВНОСТ
Спорт
Трајање активности
Вишегодишње
Ученици обухваћени активношћу Ученици више одељења различитих разреда
Носилац активности
1-2 наставника/стр. сарадника
Област активности

Спољњи
сарадници

Циљ
Активности

Родитељи
Институције образовања
Институције културе
Здравствене институције
Невладине организације
Општина/град
Фирме/предузећа
Нешто друго:
Подстицање интелектуалног развоја (стваралачко и критичко мишљење, целоживотно учење и сл..)
Подстицање моралног развоја (вредности, хуманитарне активности, солидарност, толеранција и сл.)
Подстицање емоционалног развоја
Подстицање социјалног развоја (сарадња, ненасилно понашање и сл.)
Подстицање одговорног односа према здрављу и физичкој активности
Подстицање одговорног односа према животној средини и одрживом развоју
Развој социјалних вештина (комуникација, доношење одлука и сл.)
Поштовање дечјих и људских права, равноправности...
Развој свести о значају одрживог развоја, очувања животне средине, еколошке етике и заштите
животиња
Подршка личном и националном идентитету
Поштовање и неговање традиције и културе српског народа и националних мањина
Подршка интеркултуралности и мултикултуралности
Упознавање са могућностима наставка школовања, са светом рада и предузетништвом
Нешто друго:
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Активност је у
форми

Уметничка манифестација (представа, филм, емисија, концерт, изложба...)
Излет, екскурзија, посета...
Такмичење, квизови...
Фестивал
Хуманитарна акција
Клуб
Секција
Радионица
Трибина
Сајам, вашар, продајна изложба
Спортска манифестација
Истраживање
Практична активност (сађење биљака, фарбање ограде...)
Нешто друго:

ОПИС АКТИВНОСТИ
Опис активности

Игра го код деце школског узраста развија мисаоне активности на два нивоа: интелектуалном и
креативном. Го развија логичко и креативно мишљење, подстиче интелектуалне способности,
рационалност, стратегијске вештине, подстиче сарадњу младих на бази међусобног уважавања и
толеранције. Го је и одлична основа у оспособљавању младих за бављење разним научним
дисциплинама, те је стога препоручена активност за децу школског узраста од стране многобројних
стручњака (психолога, едукатора и др.) који су изучавали утицај гоа на развој деце. Стратегија и
тактика су веома битне у овој игри. У гоу су изражени интуиција и осећај, поседује суптилност и
интелектуалну дубину. За разлику од шаха, го има знатно више (неограничени број) комбинација, па
је тако свака партија нова и за децу занимљива. Ова ваннаставна активност се реализује кроз секцију
на којој деца најпре савладавају правила, а затим се кроз међусобне партије даље увежбавају.
Наставник/васпитач који реализује ову активност има улогу тренера . Лепота игре го лежи у веома
једноставним правилима која се лако савладавају, да би затим пружила неограничене могућности за
развој. Постоје бројни сајтови и апликације помоћу којих се го може играти и на компјутеру или
телефону, са замишљеним или стварним противником. Ипак, лепше је када два другара играју један
против другог, него када се то чини са компјутером, па је за рад секције потребно набавити гарнитуре,
а можете их, уз мало маште и креативности и сами направити. Ми смо гарнитуере набавили
захваљујући Центру за промоцију науке, који је препознао квалитет и значај играња гоа код деце и
доделио средства за његову реализацију. У многим градовима у Србији постоје и го клубови који би
свакако могли да пруже почетну подршку и помоћ наставнику који жели да покрене рад секције.
Активност се спроводи у учионици/кабинету и може окупити већи број деце, различитог узраста. Игра
го се третира као мисаони спорт, те постоје и такмичења, почев од школског па до републичког и
међународног нивоа. Званично је регистрована и призната спортска дисциплина и од стране
Министарства спорта Републике Србије. У свету се игра аматерски, али и професионални го.
Такмичења овој активности свакако дају посебну драж и многобројне могућности за путовање и
упознавање са децом из других градова и земаља. Ученици који су похађали секцију Играј го–развијај
вијуге у Нишу су до сада остварили значајан број учешћа на разним турнирима, како у земљи, тако и у
иностранству. Путовали су у Словачку, Чешку, Аустрију и Румунију, а учествовали су и на Европском
јуниорском првенству 2016. године. Покретањем оваквих секција и у другим школама или домовима
ученика у Србији било би омогућено формирање школске лиге Србије какве већ постоје у Русији, САД,
Француској,... Такмичења у оквиру школске лиге би омогућила култоролошку и пријатељску размену
међу ученицима основних и средњих школа, као и домова ученика. Уз рад секције у Нишу, који траје
већ 3 године, започињу са радом и секције у Кули, Чачку, Београду и Суботици, тако да је формирања
школске лиге могуће већ у наредном периоду (у току школске 2018/2019. год.). У плану је и
формирање кампа у коме би се деца дружила и играла го.
Веома је важно нагласити да су пропратни ефекти гоа, који га тиме сврставају у веома важно помоћно
средство у васпитању и образовању младих, следећи: смањење фрустације и агресије у понашању
деце, развој здравог окружења за дружење, развијање осећаја за поштовање тренера и играча,
неговање лепог понашања (поздрављање са противником, руковање, понашање током партије),
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развој особина асертивности, толеранције и спортског духа, развијање способности за вршњачку
едукацију.
С обзиром да је у питању сасвим нова и јединствена ваннаставна активност, веома занимљива и
корисна за децу, наставници/васпитачи који би се определили да уведу го у своју установу, добили би
сву потребну помоћ око организације рада, подршку и размену искустава обраћањем директно
реализатору: Мирјана Рашић Митић, mirarasic62@gmail.com.
Начин праћења активности

Активности рада секције, као и напредовање ученика, наставник може да прати кроз мала интерна
такмичења која се организују у оквиру секције. Ученици који покажу интересовање за даља
такмичења могу се пријавити на неко од државних такмичења: јуниорско, сениорско, парско и
појединачно женско, које организује Го савез Србије. Напредовање ученика се исказује кроз стицање
категорија, а ученици се и званично могу регистровати на сајту Европске го федерације (ЕГФ) која
поседује и ажурира ренкинг и обезбеђује напредовање играча кроз организацију такмичења. Играчи
из Ниша се већ налазе на званичној листи ЕГФ (http://www.europeangodatabase.eu/EGD/) , а
специјално за играче из Србије подаци се бележе на:
http://www.europeangodatabase.eu/EGD/createalleuro3.php?country=RS&dgob=false. Њихово
напредовање је на тај начин и званично праћено.
С обзиром да го подстиче интелектуални развој код деце, наставник који реализује ову секцију је у
могућности да, осим напредовања играча у самој игри, прати још и утицај који бављење гоом има на
поправљање школских постигнућа код деце, као и на смањивање сукоба и фрустрација. На округлом
столу, који је у Нишу организован у марту 2018. године на тему: Утицај гоа на развој интелигенције
код деце, стручњаци из разних области: неуропсихијатар, председница удружења Менса Србије,
психолог, професор са ЕТФ-а у Нишу, потпредседница ЕГФ федерације, били су једногласни у оцени
да је досадашње праћење утицаја које го има на развој деце показало да ова ваннаставна активност
благотворно утиче на развој интелигенције код деце, поправља њихово понашање, смирује и делује
релаксирајуће и подстицајно. Нека од излагања са овог округлог стола су наведена у доњем линку.
Праћењем рада секције у школи „Свети Сава“ у Нишу утврђено је да су поједини ученици показали
напредак у савладавању школског градива, а нарочито математике, да су поједини ученици поправили
понашање, а на такмичењима и путовањима показали су изузетну дисциплину и одговорност.
Показатељи ефекта активности

Ваннаставна активност Играј го - развијаја вијуге има веома велику могућност дисеминације. Након
увођења деце у правила игре, могуће је организовати школска или међушколска такмичења, па
наставник има могућност да рашири активност и ван матичне школе. Такмичења могу бити одржана
између два или више градова у оквиру школске лиге или као пријатељска. Сценарио таквих
такмичења би могао бити да деца буду смештена код деце-домаћина, што би финансијски било веома
приступачно, омогућило би упознавање и дружење међу децом, али и упознавање других градова и
културних обележја широм Србије, или чак и ван ње, уколико се организује одлазак на неко од
међународних такмичења.
Остале напомене

Гарнитуру за го чини једна табла са 19х19 поља и две кутије са каменовима: црним и белим (фигуре
са којима се игра). Табла се може направити или нацртати на неком чвршћем картону, али се може и
купити у некој боље снабдевеној кинеској робној кући. Могуће је и наручивање путем интернета.
Текстови о корисности бављења гоом, видео материјали и презентација за пропагирање ове
активности су у доњем линку.
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTube канали и сл.)

Наш пут у слици и речиt: https://www.youtube.com/watch?v=snQsrcSDaG4&t=2s
Закључци са округлог стола на тему:Утицај гоа на развој интелигенције код деце
https://drive.google.com/open?id=1I76W4P-feJHGy7tM2lD1F6yeNJjjBEUE
Локални медији о нама: https://www.youtube.com/watch?v=De_1ohrre48&t=8s
Презентација: Зашто увести го у школе?
https://drive.google.com/open?id=1cUh-XTtlmXvbL-1M8XfwvwAte-fRViA3
Све неопходне информације за почетак активности са неопходним линковима:
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https://drive.google.com/open?id=1lCT0p4bw2jo268eo4eMKofGIuU4vbk4B
Мали туторијал: Како се игра го
https://drive.google.com/open?id=1AFcuqvo4ucBMEEJ40DwBzo5V7vvvw-Kl
Контакт особа: Мирјана Rашић Митић, mirarasic62@gmail.com
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