ОТЧЕТ МЕСЕЦ ЮЛИ 2005г.
Основните дейности на Сдружение “Младежки Форум 2001 - Разград” през месец юли 2005г. бяха: извършване на
преводи от български на английски език, провеждане на занимания по езикова култура, компютърна грамотност и
английски език с деца от целевата група по проект “Социална интеграция на деца в риск от град Разград”, посещение
на “Фестивала на народните традиции и художествените занаяти” – Панаир на киселото мляко.
През месец юли 2005г. основната дейност на организацията бе реализиране на програма “Социална интеграция на
деца в риск от град Разград”
Езикова култура: на 6.07.2005г., 13.07.2005г.,. 20.07.2005г., 27.07.2005г. На всяко занимание по езикова култура
децата от целевата група упражниха своя правоговор, правопис и четене. Научиха правописа на звуковата съгласна в
началото и края на изречението. Писаха съчинения и получиха интересна информация свързана с културата и
традициите на Разград. Децата се упражниха в правилно изразяване на книжовен български език.
Компютърна грамотност: на 1.07.2005г., 4.07.2005г., 8.07.2005г., 11.07.2005г., 15.07.2005г., 18.07.2005г.,
21.07.2005г., 22.07.2005г., 25.07.2005г., 29.07.2005г. се проведе обучение по компютърна грамотност. Децата от
целевата група преговориха познанията си спрямо функциите на програмите Word и Excel, но основно се занимаваха с
програмата за писане на текст Word. Запознаха се с понятието колонтитул и упражниха поставянето му. Много
интересна за децата бе вмъкването на автотекст, автоформатирането и начините за автокоригиране. Научиха как се
създават таблици в Word.
Aнглийски език: на 1.07.2005г., 5.07 2005г., 7.07.2005г., 12.07.2005г., 14.07.2005г., 19.07.2005г., 21.07.2005г.,
26.07.2005г., 28.07.2005г., 29.07.2005г. бяха проведени занимания по английски език. На тях децата продължиха
упражненията си в четене и писане на текстове на английски език в компютъра, запознаха се с непознати текстове,
превод, описание на картина, обогатиха своя езиков речник с нови думи. Децата от групата слушаха аудио касети с
диалози и изрази на английски език. Обсъден и упражнен състава и словореда на изречението. Сътрудникът им изготви
кръстословици, които те с интерес решиха.
Доброволците от Сдружение “Младежки Форум 2001 - Разград” посетиха “Фестивала на народните традиции и
художествените занаяти” – Панаир на киселото мляко. Весиле, Юмгюл, Анета и Десислава се включиха в низане на
маниста, а Тодор, Бейхан и Билян направиха “Първи стъпки в занаята” по дърворезба. Останалите от групата пожелаха
да ги подкрепят морално и да разгледат занаятчийските павилиони. По-късно всички се любуваха на изпълненията на
Капанския ансамбъл, гостите от Винтенберге, Разградските хубавелки, групата “Хорце”, ансамбъл “Лудогорче” и състава
от Гърция.
На 27.07.2005г.: доброволците от Сдружение “Младежки Форум 2001 - Разград” и децата от целевата посетиха
отново Панаира на кисело мляко. Тодор, Аксел, Весиле, Билян, Хюлия и Анета участваха в конкурса за рисуване по
тема “Най-добра реклама на киселото мляко”. В навечерието на деня цялата група остана за закриването на фестивала,
който приключи с тържествен концерт.
През този месец Найден Цонев, Анета Цанкова, Зорница Даскалова, Венцеслава Енчева, Диана Росенова доброволци от “Младежки Форум 2001 – Разград” активно се включиха в превода от български на английски език на
проект “Открито партньортство с групи в неравностойно положение”.
През този месец юни продължи подготовката за летния лагер в Ахтопол. Съставяха се списъци с децата, които ще се
включат в лагера. Родителите на тези деца дадоха своето сагласие.
На 13 юли 2005г бе проведено заседание на Управителния съвет на Сдружение “Младежки Форум 2001 - Разград”.
Присъстваха Анета Цанкова – председател, Венцеслава Енчева – заместник председател и членове Георги Калоянов и
Явор Ганев. Те обсъдиха процедурата за подаване и разглеждане на жалби в Дневен център за деца в риск в Разград.
Непредвидени дейности:

Посещение на “Фестивала на народните традиции и художествените занаяти” – Панаир на киселото мляко

Заседание на Управителния Съвет на Сдружение “Младежки Форум 2001 - Разград” за приемане на
процедура за подаване и разглеждане на жалби в Дневния център на деца в риск в град Разград.
Напредък по постигане на целите:

Децата от целевата група включвайки се в заниманията по езикова култура подобриха своя правопис,
придобиха умения за самостоятелно мислене.

Със заниманията по английски език децата обогатиха своя езиков речник, упражняваха граматиката на
английския език и нови текстове.

Децата от целевата група повишиха своите знания в работа с компютри.

