Стонотениски савез Београда - Регион Београд
Управном одбору
- Комисији за школски спорт

ПРЕДМЕТ:
ПРЕДЛОГ: Како унапредити/омасовити стонотениски школски спорт

и стони тенис уопште
Мишљења сам да кључну улогу у школама по питању омасовљења стоног тениса,
имају не наставници физичког васпитања, већ учитељи/наставници разредне наставе.
Зашто? Зато што под утицајем учитеља/ица који преферирају стони тенис, прихватиће га и
деца у млађим разредима. У вишим разредима ће деца под утицајем наставника и
вршњака, медија, па и породице, сигурно изабрати екипне спортове из познатих разлога.
Ако се неко тада и определи за стони тенис, биће вероватно зато, што није успешан у
другим спортовима. Без имало намере да увредим или дискриминишем икога, извесни су
и овде слаби резултати. Ту је и мишљење стручњака који за оптималан почетак бављења
стоним тенисом наводе узраст од 7 до 10 година, а то је управо узраст млађег школског
доба (ученици од I до IV разреда ОШ).
У стилу оне старе изреке: Ако неће брег Мухамеду, онда ће Мухамед брегу,
предлажем да управе Савеза и Региона, клубова, истакнути спортски радници, тренери,
играчи, љубитељи стоног тениса, сви они који могу на било који начин да допру до школа
и учитеља/ица, уложе напор, посете, договоре, припреме наступ, представе и промовишу
стони тенис. Може се одржати јавни час и приказ стоног тениса од стране чланова клуба
или појединаца, могу се уручити лифлети са подацима клуба и позивом на учлањење,
поделити понеки рекет и лоптица, а зашто не и понеки сто, макар и полован. Истакнути
појединци би могли да буду гости на часу, да се фотографишу са децом, да поделе
аутограме, да дају изјаве за школске новинарске секције, да промовишу неку акцију,
итд. Без надокнаде, подразумева се.
Треба иницирати и покренути елементарне игре и активности стонотениским
рекетом и лоптицом, не мора одмах бити и сто. Може се у трећи разред увести стони
тенис као Спортска активност од значаја за друштвену средину са 12 часова, а у четврти
као Обавезни програм - изабране спортске гране са 36 часова. Ово дозвољава и предвиђа
Правилник о Наставном плану и програму физичког васпитања. Сигурно да би тада била
формирана и стонотениска секција ученика млађих разреда, а касније и на нивоу школе,
па било да је води наставник физичког васпиатања или учитељ, најбоље заједно. Шта
мислите: Да ли би школска стонотениска екипа остварила боље резултате и пласмане? Да
ли би стонотениски клуб, ако га има у близини или месту повећао број чланова? Ако га
нема, да ли би у догледном времену израстао из секције? Ја мислим да би, имам и доказ.

Да би се учитељи едуковали и стекли компетенције за увођење стоног тениса у
наставу физичког васпитања или у спортске активности кроз секцију, уприличен је
акредитовани програм сталног стручног усавршавања "Стони тенис у млађим разредима
основне школе" под каталошким бројем 826 Завода за унапређивање образовања и
васпитања и Савеза учитеља Републике Србије за ову и наредну школску годину. Ово је
сигурно новина међу гомилом програма из свих других наставних предмета и области.
Ако је неки други спорт и био заступљен на овакав начин, сигурно да стони тенис никада
није био ни поменут. Пратећи педагошку праксу у последњих десетак година, нисам
приметио ништа слично, а евидентно је да се практичари (учитељи и наставници) жале на
материјално - техничке услове и немогућност реализације прописаних и планираних
садржаја за физичко васпитање. Ево једног од могућих решења, да се и у скромним
условима, у школама без спортских сала и терена, "малим" школама, реализује физичко
васпитање на примерен начин, а у оним другим, обогати палета понуђених спортова и
спортских секција и обезбеди задовољење индивидуалних потреба и једнака доступност
бављења овим спортом за све ученике. Стони тенис има бројне предности над свим
осталим спортовима, поготово екипним, које долазе до изражаја баш у оваквим, отежаним
условима и то је између осталог и једна од тема акредитованог програма.
Не очекујем да ће сви прихватити мој предлог (неко сигурно хоће), али нека бар
послужи другима као пример и подстакне их на промишљање како помоћи стоном тенису
како би се изнедриле нове идеје. Намерно нисам помињао укупно стање и шири контекст
дешавања у Савезу. Омасовимо стони тенис - из шире базе и избор ће бити квалитетнији,
не само играчког, већ и руководећег кадра. Уверен сам да само чисте намере и оданост
спорту, кад - тад морају испливати на површину. Кренимо да позитивним примером
васпитавамо младе генерације од почетка, да им усађујемо правилне назоре и схватања, па
ће нам и у спорту и свакодневном животу бити боље. Личним примером покажимо како се
подржава и унапређује и спорт (стони тенис) и здрави стилови живота.

У Лешници,
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