
ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

Двама български
ученици са вече
част от научния
елит на
бъдещето. Вижте!

Какво свързва 10 000

ученици от цял свят година

след година? Състезанието

за 80 места в Летния

изследователски институт

(Research Science

Institute/RSI) на

Масачузетския

технологичен университет

(MIT) в САЩ. Това е

уникална международна

програма, която съчетава

научната теория,

технологиите и

практическите

изследвания. Знаете ли, че

от 2001 година до днес,

благодарение на Съюза на

математиците в България,

две места в програмата са

за български ученици?

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

Какво могат да
направят 23
български
училища с 2.6
млн. лева?

Природо-математическа

гимназия „Баба Тонка” в

Русе е сред 23-те „Училища

на бъдещето”, избрани чрез

едноименния конкурс на

Фондация „Америка за

България“ за модернизация

на учебната среда.

Проектът й за Биохимичен

лабораторен център

„Идеите намират бъдеще“

на стойност 60 000 лева

беше успешно реализиран.

През учебната 2016-2017

година, Фондация „Америка

за България“ инвестира 2,6

милиона лева за

осъвременяване на

училищната среда в 23

български училища.

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

Как дарителските
традиции
преобразиха
образованието в
Русе? 

За начало на светското

девическо образование в

Русе се приема 1864 г.,

когато се създава

самостоятелно училище,

настанено в собствена

сграда. Благодарение на

съпричастността на

жителите на Русе към

просветното дело и

трудния живот на бедни, но

талантливи ученички, се

създават повече от 20

частни дарителски

фонда/фондации.

Прочети повече Прочети повече Прочети повече

Прочети повече

62 медала от научни олимпиади и
състезания. Следващата цел е
Тайланд!

15 златни, 19 сребърни и 28 бронзови медала – това е

равносметката от олимпийския сезон по науки досега!

Решихме, че тези блестящи резултати трябва да се

отпразнуват подобаващо с #Парти в „Музейко“, разбира се!

На 13 септември, по покана на Фондация „Америка за

България“, състезателите от разширените български

олимпийски отбори по природни науки, техните

ръководители и родители се събраха в Детски научен

център „Музейко“, за да отпразнуваме заедно

изключителните постижения през този олимпийски сезон.

Нооооо… той все още не е напълно приключил! Да

пожелаем успех на нашите състезатели в Международната

олимпиада по астрономия и астрофизика, която ще се

проведе през ноември в Тайланд.

Прочети повече

Английски език, дебати,
литературни есета, поезия,
благотворителност и добро-
волчество, спортни събития,
концерти и още…

От 2009 година до днес Фондация „Америка за България“ и

Българо-американската комисия за образователен обмен

„Фулбрайт“ дават възможност на ученици от езикови и

други гимназии в цялата страна да усъвършенстват

английския си с преподаватели от Америка. Освен на

английски, обаче, ученици и учители се учат да помагат на

своя град и общност чрез различни благотворителни

инициативи и културни прояви. Състезания по английски,

дебати, литературни есета и поезия, благотворителни

каузи, доброволчески инициативи, спортни празници и

концерти… И така учебната година минава на един дъх.

15 СЕП

София

Детски приключенски фестивал
AdventureKIDS

 Образование

Второто издание на детския приключенски
фестивал AdventureKIDS ще се състои в
Музейко.Програмата включва...
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15 СЕП 

17 СЕП

Пловдив

Нощ на музеите и галериите,
Пловдив

 Мулти-жанр

Най-дългата нощ в Пловдив се завръща.
Тази година ораганизаторите ще избират от
над 70 проектни предлож...
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16 СЕП

Варна

Семейният фестивал с кауза -
Усмихни се, Карин дом

 Гражданско общество

„Усмихни се, Карин дом“ е семеен фестивал
с благородна кауза, който се провежда
веднъж годишно през есент...
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16 СЕП

Пловдив

Фортисимо фест се завръща в
Пловдив

 Класическа музика

Най-големият фестивал за класическа
музика на открито в България с публика от
повече от 35,000 души се за...
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17 СЕП

Пловдив

Започва Дни на музиката в
Балабановата къща

 Класическа музика

Есенното издание започва с концерт на
Светлин Русев – цигулка, Концертмайстор на
Оркестъра на Френското ...
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23 СЕП 

15 ОКТ

Пловдив

One Dance Week празнува
десетия си рожден ден

 Танц

ONE DANCE WEEK се завръща в Пловдив с
помъдряла идентичност и специална
юбилейна програма. Ще видите съ...
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24 СЕП

София

Концерт със студенти от
майсторския клас на Райна
Кабаиванска

 Опера

Двадесет и седмия международен
майсторски клас на Райна Кабаиванска ще
завърши с голям гала спектакъл с у...
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25 СЕП

София

Български стартиращи бизнеси
са финалисти в CESAwards 2017

 Предприемачество

Общо 32 български стартиращи компании ще
се състезават в надпреварата Central
European Startup Awards (C...
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29 СЕП

Пловдив

Насладете се на един от
последните фестивали на
открито за това лят...

 Мулти-жанр

Есенното издание на фестивала „Капана“ ще
почете покойния вокалист на Линкин Парк -
Честър Бенингтън.Му...
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Прочети повече

Ще разберете и

почувствате това от

срещата си с две

изключителни личности

- Лена Парова и Рада

Ибишева. Те разказват

как се прави качествено

образование в град

Ветрен, област

Пазарджик. Чрез своите

програми в областта на

образованието,

Фондация „Америка за

България“ подпомага

стотици български

училища, директори и

учители от градове и

села в цялата страна,

за които учителската

професия е страст, а

образованието – мисия

в името на бъдещето на

България.

Намерете ни...

For English Click Here   За Да Разгледате Бюлетина Във Вашия Браузер Натиснете ТУК

По-добро образование за
по-добра България...

Големите истории зад шест
малки снимки този месец...

Истории от общността този
месец...

Кои събития не са за изпускане през
следващия месец?

.
Вижте всички събития в календара ТУК.

Отпиши се

© 2017 Всички права запазени - Фондация Америка за България,
ул."Мальовица" 6,

София 1000 България.

Септември 2017

Трябва ли всички
да се върнем

пак в училище?
Какво ще научим?

Сподели

Нашият бюлетин съдържа информация, която
може свободно да споделяте.

Бъдете щедри - споделяйте.

     ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ     

Как повече от 300 училищни директори и учители
създават качествено образование?

През следващите три години Академия за лидери в образованието ще обучи общо 320

учители и директори на училища в цялата страна, в които се обучават над 44 000 ученици.

Академия за лидери в образованието е най-новата инициатива на Фондация „Америка за

България“ в партньорство с Департамента по квалификация на Пловдивския университет,

Педагогическият факултет на Колумбийския университет и Колежа Банк Стрийт в Ню Йорк

за издигане на престижа на учителската професия и повишаване на качеството на

българското образование.

Академията ще предложи квалификационни програми, разработени специално за

българските директори и учители от две водещи световни образователни институции -

Педагогическият факултет на Колумбийския университет и Колежа Банк Стрийт в Ню

Йорк, в партньорство с Педагогическия факултет на Пловдивския унивеситет. Обученията

ще се провеждат на български език в различни области в България. Всяка година

Академията ще избира два или три града, където ще обучава училищни екипи от региона.

Прочети повече Прочети повече Прочети повече

Образованието - мисия и страст.
Чуйте защо от Лена и Рада.
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