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Już  kilkadziesiąt  wrocławskich  szkół  w  ramach  projektu
edukacyjnego  „Co  wiesz  o  UEFA  EURO  2012™?”  odwiedzili
Slavek  i  Slavko,  oficjalne   maskotki turnieju. W  środę  razem  z
Pawłem  Parusem, prezesem  Klubu Kibiców  Niepełnosprawnych
Śląska Wrocław,  gościli  w   Szkole  Podstawowej  nr  83  przy  ul.
Boya-Żeleńskiego.
 
- To druga część tego projektu. Najpierw wzięliśmy udział w szkoleniu
w Biurze ds. Euro, a zdobytą  wiedzą podzielil iśmy się z uczniami  na
zajęciach wychowawczych i  świetlicowych. Dziś w czasie spotkania z
Pawłem Parusem ta  wiedzą  się  utrwaliła, a dodatkowo była mowa o
kibicach  niepełnosprawnych  –  opowiada   Marcin  Łazik,  koordynator
projektu  w  SP  83.  W  spotkaniu  w  sali  gimnastycznej  wzięli  udział
uczniowie  z klas 4-6, a  w tym samym czasie najmłodszych odwiedzili

Slavek i Slavko. 
 
 - Te spotkania dały bardzo dużo i  jestem przekonany, że każdy mały wrocławianin posiadł  sporą wiedzę na temat Euro  – mówi
Łazik.  Okazało  się,  że  nauka  nie  poszła  w  las  i  dzieci  bez problemów  odpowiadały  kto  jest  współgospodarzem turnieju,  czy
reprezentacje  jakich  krajów  zagrają  we  Wrocławiu.  W  przeciwieństwie  do  niektórych  osób  biorących  udział  ulicznej  sondzie,
zaprezentowanej  w  czasie  spotkania,  które  spodziewały  się  przyjazdu  drużyn  Afryki  albo  FC  Barcelony.  -  Widać  w  tej  szkole
specjalne rysunki  i  flagi  narodowe, to zaangażowanie cieszy i  jest tak wszędzie. Dzieci  często same przygotowują program, my
tylko go uzupełniamy  – opowiada Parus. - Już wcześniej wiedziałem różne rzeczy o Euro, bo mówili o tym cały czas w telewizji –
chwalił się Kuba. - A w czasie zajęć dowiedzieliśmy się sporo na tema krajów, które zagrają na  Euro, o maskotkach i  wiele innych
rzeczy – dodawała Natalia. 
 

 
W czasie spotkania, Paweł Parus dodatkowo poruszał także tematy związane z niepełnosprawnością. - Cała wartość projektu polega
na tym, że poza   tematami  związanymi  z Euro poruszamy  kwestie  niepełnosprawności  i  pozytywnego wzorca  kibicowania.  W
gimnazjach i liceach mówimy o bardziej poważnych rzeczach – jak wygląda medialny obraz kibicowania, a jaki  jest naprawdę i jak
ten wizerunek zmieniać. Tu z młodszymi  dziećmi sama obecność człowieka na wózku, bardziej dociera do świadomości, niż tylko
suche fakty wykładane podczas zajęć. Dzieci mają kontakt z prawdziwym kibicowaniem bez barier z osobami niepełnosprawnymi  –
tłumaczy Parus.
 
A taka  lekcja  jest pożyteczna  nie  tylko  dla  najmłodszych.  Wiele  osób  ma problem jak  zachowywać  się  w  relacjach  z osobami
niepełnosprawnymi. O części takich problemów traktował krótki filmik. - Teraz będę wiedziała jak zachować się spotykają takie osoby
– zapewniała Andżelika. Na zakończenie wizyty w sali gimnastycznej pojawiły się oficjalne maskotki turnieju. - Niespodzianka, jaką
było ich pojawienie się, sprawiła wielką frajdę uczniom. Teraz, za dwa tygodnie czeka nas podsumowanie całego projektu w czasie
wizyty na Stadionie Miejskim – kończy Łazik.
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