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Как по-доброто образование
може да бъде ключа към

по-доброто бъдеще на
България!

Вижте…

  ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ  

Какво е да си от
Америка и да
преподаваш в
България?

Изучаването на английски

от native speaker може да е

от огромно значение за

учениците. Просто

попитайте някой от

хилядите ученици от 30

училища в 25 града в

страната, където

преподават американски

помощник-учители по

английски език.
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      ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ     

Как се създава
силата на
общността?
Вижте...

Обединяване на силата на

общността, дарителството,

възможността да вървим

заедно по общ път като

идентифицираме

проблемите и търсим

най-доброто им решаване -

това е задачата, която

Фондация „Америка за

България“ адресира в

Габрово, Разград и Враца.
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     ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ     

От играчки
към тетрадки.
Историята на
Наташа

Четиригодишната Наташа е

от най-бедните ромски

общности в България,

живеещи на територията на

„Предел махала“ в

Благоевград. До

постъпването си миналото

лято в алтернативния

дневен център,

организиран от сдружение

„Де-три навигатори”,

Наташа не се е отделяла от

майка си.
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Прочети повече

Празник на приобщаващото
образование се проведе на 16 юни!
Кой полетя с балон над София?
Кой е най-добрият учител?

Вече знаем кой е „Учителят, който обича всички”. Ура! Това

е Галина Ангелова, а класът-победител, който я номинира

в конкурса на Центъра за приобщаващо образование е 11

„б” от ПГПЧЕ „Иван Вазов” в Смолян.

Прочети повече

Чудите се как да получите знания
за стартиране и управление на
вашия бизнес?
Local food .BG има нещо за вас!

В центъра на добрия живот е добрата храна. Защото

храната е здраве. Бизнес работилницата за местни храни

на Фондация LocalFood.bg дава шанс за старта и

развитието на действащите микро бизнеси в земеделието

и храните. Как?

20 юни в Русе, 22 във Варна, 24 в Бургас – Local food.bg пътува със своята
работилница за местни храни из България, за да предостави възможности за
бизнес развитие. Имате нужда от предварителна регистрация тук.

23-25 юни в Габрово ще се проведе пета среща на кръга „СС децата“ и ще се
връчи наградата #ВМУЗЕЯСМЕ. Повече информация ще намерите тук.

29 юни-3 юли в София ще се има Лятна работилницапо творческо писане за
ученици - http://ekf.bg/
Внимание! Крайният срок за кандидатстване е 17 юни! Ако писането е вашата
страст, не пропускайте това!

6-15 юли е Международна олимпиада по химия в Након Патом, Тайланд.
Стискаме палци на нашите представители! Очаквайте успехите им в
следващия ни бюлетин, а междувременно за информация и новини следете.

7-9 юли в Южен парк 2 ще можете да се насладите на тазгодишното издание
на A to Jazz! Още по-вдъхновяваща програма, джемсешъни и множество
артисти от световната джаз сцена ни очакват в най-мащабното досега издание
на фестивала. Прочети повече

7-10 юли в София „Асоциация Дебати” организира Национално ученическо
състезание по дебати Sofia Open. Подробности тук.

13 юли-24 юли в Русе предстои четвъртото издание на международната
лятна академия „Алегра“. В десетте дни на академията ученици, студенти и
млади професионалисти в сферата на класическата музика от цял свят ще
усъвършенстват своите умения в 6 майсторски класа със световно известни
инструменталисти и диригенти. За програмата, следете редовно фейсбук
страницата на Фондация „Америка за България“.

16 юли във Видин започва осмото издание на най-якия и креативен фестивал
The Brige e ТУК. С над 100 талантливи младежи от цяла България, с над 20
работилници по визуални изкуства, музика и танци и повече от 10 събития в
рамките на цяла седмица, това ще се превърне в едно незабравимо лятно
изживяване.

19 юли - 1-ви август в Ардино ще се проведе 47-та Лятна школа по
астрономия – „Бели Брези" на традиционното място, ТК „Бели Брези". Не
пропускайте възможността да видите “падаща звезда” отблизо. Програмата и
как да се включите ще намерите тук.

Гледай тук

Конференцията която

Фондация „Америка за

България” организира

съвместно с Капитал

продължава да ни

вълнува. представяме

Андреас Шлайхер.

Директорът на

дирекция „Образование

и умения” в

Организацията за

икономическо

сътрудничество и

развитие (OECD) и

неговото специално

обръщение към

участниците в

конференцията.

Намерете ни...

For English Click Here       To View This Newsletter in Your Web Browser Click Here

Последните новини от
нашата общност

Месецът в снимки

Месец юли ще е горещ, истински
горещ!
Фестивали, олимпиади, работилници,
дебати, джаз и звезди!

Оптимизмът среща потенциала на
конференцията „Образование за
професиите на бъдещето”

Отпиши се
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Сподели

Нашият бюлетин съдържа информация, която
може свободно да споделяте.

Бъдете щедри – споделяйте.
Безплатно е!

     ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ     

Фондация „Америка за България” представя
„АКАДЕМИЯ ЗА УЧИЛИЩНО ЛИДЕРСТВО” в
партньорство с Колумбийския университет и Колежа
Банк Стриийт в Ню Йорк

„Образование на фокус” следва да е девизът на дейността на Фондация “Америка за

България” от създаването й преди 8 години. И не само защото инвестициите ни в

българското образование надхвърлят 100 милиона долара, а защото достигат до всяко

трето училище и най-малките кътчета на страната ни. Време е за нова крачка. Щастливи

сме да ви кажем, че създаваме „Академия за училищно лидерство”.

Aкцентите този месец
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