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Мисия и принципи
Мисия
Мисията на Българския културен център в Балтимор “Дора Габе“ (“БКЦБ”) е да поощрява и подпомага
своите ученици да се развиват успешно като жители на света чрез стимулиране на любознателността
и почит към българския език и култура, древната българска история, природните красоти и богатството
на българските традиции, чрез вдъхновяване на учениците за достигане на техния пълен потенциал
посредством старателно подбрани учебен материал и програма. Ние възпитаваме обич, уважение и
признателност към българския език и култура за цял живот, уповавайки се на разнообразието на
българското национално наследство. Ние поддържаме среда, в която всеки тук да се чувства приет,
уважаван и почитан.
Принципи на взаимоотношения между членовете на БКЦБ
За хармоничната и плодотворна дейност, насочена към постигане на целите и задачите на БКЦБ, от
основно значение е осъзнаването и прилагането на опредени принципи от всички членове. С цел
успешна работа и протичане на занятията в различните дейности на центъра е нужно да се създаде и
поддържа оптимална и продуктивна атмосфера, базирана на взаимно уважение и компромис, спазване
на утвърдените графици и добронамерено и конструктивно обсъждане на възникнали проблеми.
Насоки към родителите на учениците
Създаването на продуктивна среда е важно за всички курсове и дейности в училището. Ние полагаме
максимални усилия да поддържаме най-високи критерии, както във връзка с преподавания материал,
така и по отношение на професионалното ниво на нашите преподаватели. Добре подбраната и
структурирана програма и професионализмът на преподаване са задължителни предпоставки, но само
тези два фактора не са достатъчни за пълноценното усвояване на учебния материал. Нужно е в
класните стаи да се поддържа високо ниво на дисциплина, спокойствие и ред. В тази връзка,
родителите трябва системно да вменяват на децата си разбиране за важността на занятията в
училище и за доброто поведение в час. В допълнение, нужно е децата да бъдат окуражавани да
зачитат правото на съучениците на спокойна учебна среда. Особено важно е родителите да
подчертават на децата си необходимостта от задължително уважение към личността и авторитета на
преподавателя и следването и точното изпълнение на неговите напътствия и разпоредби. При
неспазване на реда в класната стая, в случаи на грубо отношение или неуважение, за успешното и
безопасно протичане на учебния час учителите имат право да вземат всички законни и етични мерки
за възстановяване на реда в класната стая. За подобни инциденти родителите ще бъдят уведомявани
своевременно и случаите ще бъдат обсъждани с цел избягването им за в бъдеще.
Насърчават се родителите да следят напредъка на своите деца в училище, да им помагат при
трудности свързани с домашни работи, да разговарят с тях за учебния процес, за преподадения
материал и активно да им помагат в образованието. Говоренето на български у дома доказано помага
на децата да поддържат активен българкия си език и така да научават по-успешно преподавания в
училището материал.
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Mission Statement and Code of Conduct
Mission Statement
The mission of the Bulgarian Cultural Center of Baltimore “Dora Gabe” (“BCCB”) is to encourage and enhance
the potential of its students to thrive as global citizens by stimulating curiosity and appreciation for the
Bulgarian language, culture, history, natural beauty, and rich ethnic traditions. This is achieved by inspiring
every student to reach their full intellectual and creative potential through carefully tailored curriculum and
programs. We aim to nurture a life-long love, respect, and appreciation for the Bulgarian language and culture
by embracing Bulgaria’s rich diversity and heritage. We support an environment in which all are welcomed,
respected, and trusted.
Code of Conduct for BCCB members
In order to ensure productivity, to create a successful environment, and to comply with our mission, it is
important for all members to understand and adhere to certain principles.
To guarantee the success of our activities, it is necessary to create and to maintain an optimal and productive
environment, based on mutual respect and compromise, all while following the adopted schedules.
Discussions of any issues should be conducted in good faith.
Guidelines for Parents of BCCB Students
Establishing a productive and safe environment is vital for all activities of the school. We make every effort to
maintain the highest level of both the curiculum and professionalism of our instructors. However, even a wellstructured curriculum and the highest professionalism are, at times, not enough for students to fully absorb all
material.
It is critical for the school to maintain a high level of discipline, quiet and order in the classroom. In order to
achieve this, students’ parents should provide active guidance and instill the importance of class activities.
Parents should encourage appropriate class behavior and respect for fellow students’ rights to a productive
learning environment, enforce the need to follow instructions, and, most importantly, to respect the instructor.
Any disregard for the above, in cases of rude behavior or disrespect, in order to maintain the success of the
class and the safety of students, the teachers will utilize any appropriate and ethical means to restore order in
the classroom. For such incidents, the parents will be notified immediately and such cases will be discussed
to avoid such situations in the future.
Parents are encouraged to monitor the progress of their children, to assist their children with challenging
homework, to review what has been taught and learned, and to actively help in their child’s education.
Speaking Bulgarian at home is a proven method of learning and maintaining active Bulgarian speaking
abilities, which then enables students to better learn the curriculum taught at school.
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