Българското училище "Св. Св. Кирил и Методий" в Отава навърши 25!
http://bulgarianschoolottawa.weebly.com/
Българското училище в Отава е може би
най-старото българско училище в Канада в
новия период на българската имиграция
(след 1989 г.). То отворя врати през 1992 г.,
с три класа за деца на възраст от 4 до 14
години, с помощта на българските
организации в Отава.
Днес началната програма (предучилищна
възраст до 8-ми клас) е част от Програмата
за чужди езици към Отавското католическо
училищно настоятелство. Децата са
разпределени в три нива, а учебните
занятия се провеждат събота от 9:30 до 12 в
St. George School.

Гимназиалният курс по български за
по-големите ученици е към Френското
училищно настоятелство. Курсът се
предлага като редовен учебен предмет и се
зачита като кредит за диплома за средно
образование. От 2017 г., гимназиалният
клас има опция за дистанционно обучение
и понастоящем включва деца и от други
градове в Онтарио.
Дейността на училището е обогатена от

кръжок по традиции, бит и народно
творчество, и кръжок по народни танци,
предлагани от Българската фондация по
проекта Роден език и култура зад граница.
В българското училище децата се учат да
четат, пишат и говорят на български,
запознават се с българската история и
география, пеят български песни, и
танцуват български народни танци. В
училище те общуват на български със свои
връстници, създават приятелства, и стават
част от българската общност в Отава.
Голям успех за училището е създаването
през 2014 г. на Фонда "Петьо Христов" (от
наследството на починал наш сънародник),
с който се подпомагат и отличават
български деца показали особени заслуги
за запазването на българския език и култура
в Канада.
През годините българското училище се
утвърди като културен и обществен център
за българите в Отава-Гатино. На
училищните тържества се събират не само
деца и родители, на тях често са канени и
всички българи в Отава. Децата представят
песни, танци, стихотворения и
драматизации.

Особено вдъхновяващи за гимназиалните
ученици и тяхната публика са театралните
постановки, поставяни с много ентусиазъм
и професионализъм, като "Женско
царство", "Криворазбраната цивилизация,"
"Радини вълнения," "Суматоха", и други.

фестивала в Отава - 2014 и 2016, а на 10
септември 2017 танцува за многобройна
публика на Деня на България в Отава като
помогна да се популяризира българския
фолклор.
Тази година децата, учителите и
родителите от българското училище в
Отава празнуваха 24 май заедно с
канадско-българската парламентарна група
за приятелство в канадския парламент. Г-жа
Стойчева-Етрополски (временно
управляваща българското посолство) връчи
на училището паметен медал "Паисий
Хилендарски" по случай "неговата
25-годишна родолюбива просветна
дейност," от името на Държавната агенция
за българите в чужбина.

В училището се съхранява библиотека,
която е създадена от дарения и е достъпна
за цялата българска общност в Отава.
Децата от училището се включват в
мероприятия, организирани от българската
общност. Танцовият състав "Българче" към
училището участва в двата фолклорни
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