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За първи път българският език беше официално представен на тазгодишната 

конференция за наследствени езици в САЩ. Анжела Хъшева-директор на 

Българското училище в Сиатъл представи на тазгодишната конференция 

проблемите на обучението по български език в САЩ и предложи важни стъпки за 

преодоляването им. На този важен форум тя представи доклад за печата за 

двуезичност в щата Вашингтон и резултатите след въвеждането му през 2013г.  

 

 В Коалицията за наследствени езици участват 

представители и лидери на общностни организации, 

сред които японски, немски, френски , руски, 

китайски и други. От миналата година, г-жа Хъшева 

е вече официален представител и на българския 

език в нея. Националната коалиция има за цел да 

подпомага и представлява интересите на всички 

съботно-неделни училища за наследствени езици в 

САЩ пред американската образователна система.  

 

Значително представителството и участие бе регистрирано от българските 

съботно-неделни училища тази година, сред които Вашингтон, Атланта, Балтмор 

и дори Канада. Те успяха да обменят опит с колеги от различни етнически 

http://www.bulgarianschoolofseattle.com/


общности, да зададат наболели въпроси и споделят добри и успешни практики. 

Сред разискваните теми бяха: ефективност в обучението и нови препоръчителни 

методики на преподаване, печат за двуезичност, техники и методи за работа с 

деца от различни нива и възрасти, стратегии за подпомагане развитието на 

съботно-неделните училища по наследствени езици и много други. 

 

 

Важни гости и участници в конференцията бяха представители на STEM, ACTFL, 

DCPS, TESOL; Международни културни аташета, преподаватели и лингвисти, 

както и Executive Directors from the Seal of Biliteracy. С най-голям училищен екип 

участваха представителите на Българското училище в Атланта по инициатива на 

техния директор Силвия Костова и с финансовата подкрепа на родителите от 

училището в Атланта.  

 

На следващия ден, по покана и инициатива на директорa на училище „Христо 

Ботев“ Бойко Антонов, се проведе среща за обсъждане на въпросите, касаещи 



българските училища в САЩ. В срещата взе неофициално участие и консулът на 

Република България във Вашингтон, г-н Бойко Хаджийски. Цялата българска 

делегация остана впечатлена от работата на училището, професионализма и 

високия стандарт на работа в него.   

 

Източник: Училищни ръководители на учебни звена и програми в Америка 

 

Допълнителна информация за конференцията: 

https://www.american.edu/cas/education/iie/Annual-Community-Based-Heritage-Language-Schools-

Conference.cfm?fbclid=IwAR1GA_nWHYb3Ra3-m1-UbGLEObCekKrRXhJrXU-v30STQJUp92u2lpsToMc 

Анкета за участие в Коалицията: 

https://www.surveymonkey.com/r/HLProgram?fbclid=IwAR0JESy6HX2S7gbzEHcbCeNeua8S963SFVZX

bzHnndZLB1sovfoH9XAL7pQ 

Резултати от анкетата до този момент:  

https://www.surveymonkey.com/results/SM-

7XLNVYXD8/?fbclid=IwAR13anXDzN6NQf7VykWxZWnAJEkVZKB0jPGQklUfWIOmOuOZ2EfesYisArI 
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