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Euro 2012: Kemping
dla kibiców przy
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Wrocław będzie miał
największą saunę w

Polsce

Pisanie  imion po grecku czy układanie mapy Polski i Ukrainy – to
zadania, z  którymi  dziś  mierzą  się  uczniowie,  biorący  udział  w
zajęciach  o  Euro.  To,  czego  dowiedzą  się  o  mistrzostwach,
przekażą  dalej  w  swoich  szkołach,  a  punktem  kulminacyjnym
akcji będzie wizyta na stadionie.

Projekt  „Co  wiesz  o  UEFA  Euro  2012  TM”?  skierowany  jest  do
wrocławskich  szkół: podstawowych,  gimnazjów i  ponadgimnazjalnych.
Celem  jest  szerzenie  wiedzy  o  Euro,  o  kibicowaniu,  a  także,  jak
opowiada  Paweł  Parus,  Prezes  Klubu  Kibiców  Niepełnosprawnych  i
jeden  z  prowadzących  zajęcia:  -  O  specyfice  krajów,  które  do  nas
przyjadą  i  rozegrają  mecze,  a  także  tolerancji  w  czasie  piłkarskich
spotkań i kibicach niepełnosprawnych.
 

Dzieci  i  młodzież wyposażona w materiały i  wiedzę, którą zdobywa podczas sześciogodzinnych zajęć, ma z pomocą nauczycieli
szerzyć ją dalej w swoich szkołach. - Oczywiście my też pojawimy się na tych zajęciach – zaznacza Parus. W szkołach miałby się
odbyć  jeden  cały  dzień  z Euro,  albo  dwa-trzy  dni  po  dwie  godziny.  -  W  sumie  ten  blok  o  Euro  miałby  zająć  6-7  godzin  w
poszczególnych szkołach – opowiada prowadzący zajęcia. Te w niczym nie przypominają nudnego spotkania. Dzieci – na pierwszy
ogień  poszło piętnaście uczniów z pięciu  szkół podstawowych  – poznawały podstawy  alfabetu greckiego, pisały swoje imiona w
językach  czeskim,  rosyjskim  i  greckim,  rysowały  mapy  Polski,  a  także  zaznaczyły  na  nich  miasta  gospodarzy  tegorocznych
mistrzostw.
 
Dzisiejsze zajęcia są pierwszymi, a w sumie będzie ich 14, za każdym razem dla innych szkół. - Dla starszych nie przewidujemy tyle
kredek i  mazaków, ale będziemy rozmawiać o tym, jak mogą pomóc w czasie Euro, jak należy kibicować, będzie też dyskusja o
tolerancji  i integracji  – zdradza Parus. Sprawdzianem zdobytej wiedzy będzie konkurs, który potrwa do maja, a 19 kwietnia – na 50
dni do Euro – 30 tysięcy uczniów będzie mogło odwiedzić Stadion Miejski, jedną z aren czempionatu. Tam młodzież będzie miała
okazję przetestować akustykę obiektu w czasie próby głośnego dopingu. Uczniowie dowiedzą się także, jakie zasady obowiązują w
czasie meczów – zarówno piłkarzy na boisku, jak i kibiców na trybunach. Dodatkowo poznają rolę wolontariuszy oraz dowiedzą się,
jak mistrzostwa wpłyną na życie wrocławian.
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