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Твоите мисли са толкова добри,
колкото това,

с което ги захранваш.
Ето малко заряд…

 

      ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ      

Как да удвоиш
своя геройски
потенцил?

Фондация „Америка за

България” обяви

разрастването на „Малки

герои”, за преобразяването

на детското отделение в

Пирогов в пъстра и

образователна среда за

децата и техните

семейства. Дарете 1 лев

със SMS на 17777 с текст

DMS PIROGOV и Фондация

Америка за България ще го

удвои. Григор Димитров е

патрон на „Малки

герои”.Дарете 1 лев със

SMS на 17777 с текст DMS

PIROGOV и Фондация

Америка за България ще го

удвои. Григор Димитров е

патрон на „Малки герои” 
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Бъдещата ти
работа те
зове
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Готови ли сте
за музикалното
състезание?

Наградният фонд от 84 600

лева, предоставен от

Фондация „Америка за

България” е допълнен и от

редица специални отличия,

сред които Специалната

награда на Европейския

съюз на младежките

музикални конкурси

(EMCY), чийто член е

Международния конкурс

„Млади виртуози”.

Носителят на тази награда

ще има изключителния

шанс и възможност да

покори международната

сцена, участвайки в серия

от концерти, организирани

от асоциацията във всички

европейски столици.

Прочети тук

Колко е трудно да

стартираш малък

бизнес? Мнозина ще се

съгласят, че е по-скоро

трудно

предизвикателство

дори и при

най-благоприятни

условия. Програмата

Бизнес алтернативи на

Тръста за социална

алтернатива е

създадена, за да

насърчи млади

предприемачи да

развият умения за

стартиране и

управление на успешен

бизнес.

Намерете ни...

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

Полезна храна за мозъка
от „Америка за България”

Новите български
предприемачи превърнаха
мечтите си в хляб, чай и...
електронни барабани

Отпиши се
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Динамичните промени на

пазара на труда започнаха

да променят и

образованието в световен

мащаб. Как трябва да се

промени българското

образование, че да могат

учениците да са готови за

новата динамична среда?

Това бе акцентът на

конференцията

„Образование за

професиите на бъдещето”,

организирана от Капитал и

Фондация „Америка за

България”, събрала

водещите световни

експерти по образование и

българските им колеги.

 

Сподели

Нашият бюлетин съдържа информация, която
може свободно да споделяте.

Бъдете щедри - споделяйте.
Безплатно е!
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Открития, иновации и още... в Разград

Музейко започва да лудува из България - в новата си пътуваща изложба „Изобретенията”,

посветена на най-интересните изобретения на 19-ти и 20-ти век, екипът на най-големия

детски научен център в Източна Европа разказва за процеса на откривателство и се

стреми да вдъхнови и окуражи децата да изпробват смело нови идеи, дори и да се

провалят временно, защото неуспехът е само част от пътя на откритието.
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Месецът в снимки
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ТЪРСИ СЕ: Учителят, който обича
всички

За втора поредна година Център за приобщаващо

образование стартира национална кампания „Дни на

приобщаването”. Тази година ученици от цяла България

ще търсят учителя, който обича всички. Лице на

инициативата е идолът на децата в училищна възраст -

влогърът Крис Захариев. 

Фокус на кампанията е приобщаващият учител - този,

който обича всички. Идеята е учениците да направят нещо

незабравимо за своя любим учител. За да се включи в

кампанията, всеки клас трябва да избере един учител и

тайно от него да планира и осъществи изненада, която да

зарадва и вдъхнови любимия преподавател.

Топ новини на месеца от
общността

Прочети повече

Можеш ли да сложиш пчела в
музей?
Защо не.

Музеят на пчелата е част от кампания за опазване на

пчелите и повишаване на общата култура за тях. Фондация

„Америка за България” застана зад инициативата на

сдружение „Био град София”. Музеят на пчелата

представлява специално изградена къщичка във формата

на първите кошери от глина, а покривът е с трева и цветя

за пчелите. Какво им вътре ли? Разберете сами.

Предстоящи събития

20 април - 30 април - Master of Art фестивал - Master of Art е първият на
Балканите международен филмов фестивал за документални и рекламни
филми в сферата на изкуствата - Кино Люмиер и Кино Одеон в София,
България.

21 април - Фортисимо в клас, заключителен концерт във Видин - Фортисимо в
клас е образователна програма за популяризиране на класическата музика
сред ученици в III и ІV клас.

22 април - Метрополитън Опера - Евгений Онегин / Eugene Onegin -
Световната дива Анна Нетребко отново влиза в една от най-аплодираните си
роли, тази на трагичната героиня Татяна. Благодарение на Фондация „Америка
за България” отново ще имате възможност да се потопите в магията на
операта на кино в Синема Сити София от 19.55 часа.

23 април - Фортисимо Фамилия - ПРИКАЗКИ ЗА САКСОФОНА - класическа
музика за цялото семейство - зала България.

27 април - Откриване на Майстори на Фотографията- Улай.

5 - 8 май - Национален дебатьорски форум 2017 - Асоциация дебати Ви кани
да бъдете част от Национален дебатьорски форум за четвърта поредна година
- Варна.

7 май - Национална Олимпиада по астрономия - Шумен.

6 май - Спелинг бий финали - Най-добрите 30 ученици ще участват в
националния финал по спелуване на английски в София и ще определят
Spelling Bee шампиона на България - хотел Хилтън.

9 май - Откриване на нов център за Project-Based Learning (от програма
Училище на бъдещето),в основното училище, село Търън.

13 май - Метрополитън опера - Кавалерът на розата  (Р. Щраус) - нова
продукция - „Кавалерът на розата” е едно от най-ценните произведения на
големия майстор Р. Щраус. Тази опера е наречена „тържество на мелодията” -
Синема Сити София от 19.30 часа.
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Звездна треска

Духовият оркестър репетираше в старата сграда. Ръцете им бяха измръзнали и ги грееха

на една духалка, поне малко да се стоплят, за да могат да свирят. Когато изсвириха

първото хоро, всички плакахме. А хорът ни? Изпратихме ги на международен конкурс в

Прага, където се състезаваха с 28 хорове от целия свят. И тези 14 момичета се върнаха

със сребърен медал! Знаете ли кой е спечелил златния? Словенският национален

радио-хор! 14 момичета от Вършец, от нашето училище, което дори не е музикално,

влязоха в достойна битка с национален радио-хор! Сред талантите ни са театрална група

„Звездите на Вършец”, танцови състави, мажоретен състав.

Прочети повече

Антидемократичната пропаганда в България цели
да подготви общественото мнение за излизане на
страната от ЕС и НАТО, както и систематично да
блокира съдебната реформа. Това се проследява
в съдържанието на 3305 публикации от 2013 -
2016 г. е изготвен от Фондацията за хуманитарни
и социални изследвания.

Антидемократичната пропаганда
в България
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