ДОКЛАД
от Надя Цветанова Папуркова - главен ръководител на група
за проведено зелено училище с 4 нощувки в хотел “Марагидик“ гр.Априлци с деца от ДГ
№1 „Щастливо детство” гр.Никопол, ДГ „Здравец“ с.Муселиево, ДГ „Щастливо детство“
с.Дебово и ДГ „Георги Иванов“ с.Новачене – една група деца в периода от 10 до 14 юли
2017 г. във връзка с изпълнение на дейност 3 „Организиране на съвместни дейности за
насърчаване общуването между децата от различни етноси под надслов "При нас е весело"
по проект „С малки стъпки към успешен старт”, договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ с Община Никопол BG05M2OP001-3.001-0011, с доп.рег.№ Д03-224 от
02.08.2016 г., приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално включване”,
схема за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за
предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” на
Оперативна програма„Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Европейските
структурни и инвестиционни фондове”.
Децата и ръководителите, придружени от медицинска сестра отпътувахме за
гр.Априлци в 9,00 часа на 10.07.2017г. по маршрут: Никопол – Муселиево – Дебово –
Новачене - Априлци с автобус на „Сънрайз Травъл” ЕООД. Пристигнахме в 12,00 часа в
хотел “Марагидик“, където се настанихме - в едно спално помещение 5 деца с един
ръководител, със самостоятелен санитарен възел.
За децата беше осигурена разнообразна храна: закуска, подкрепяща закуска в 10,30
часа, обяд, следобедна закуска и вечеря.
По време на престоя на децата дните им бяха изпълнени с много забавления, състезания
и игри. Провеждахме ежедневни разходки до селото, игри на детската площадка в двора на
хотела, закалителни процедури в детския басейн.
Допълнителни занимания бяха организирани от аниматор, а именно: музикални игри,
игри- двубои, турнир по футбол, рисунки на лице, ателие по рисуване, Мини Мис и Мистър
хотел.
В рамките на провеждащото се „Зелено училище“ се реализира и инициативата „Аз съм
твоя любим герой“. Децата представиха 3 /три/ драматизации на приказки: „Дядовата
ръкавичка“, Под ябълката“ и „Медената питка“, като бяха облечени с костюми за приказни
герои, получени в детските градини по проект „С малки стъпки към успешен старт”.
Вечерта на приказните герои протече много емоционално и весело за всички деца, като
след драматизациите децата пяха и танцуваха.
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За всички зеленото училище приключи в петък, 14.07.2017г. като съответно в 11.00
часа след проверка на присъстващите по списък потеглихме с автобуса по маршрут:
Априлци –Новачене – Дебово – Муселиево – Никопол.
Ръководителите на „зеленото училище“, медицинският, педагогическият и останалият
обслужващ персонал предприеха всички мерки с оглед опазване живота, здравето и
сигурността на децата по време на престоя им в хотел „Марагидик“. Всяко едно от децата
се прибра при родителите си с много впечатления, емоционални преживявания и очакващо
с нетърпение следващо зелено училище

Главен ръководител на групата
Надя Цветанова Папуркова
Директор на ДГ „Здравец“ с.Муселиево
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