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Фондация "Корпус за образование и развитие - КОРПлюС" е
неправителствена организация, създадена през 2012 година като
приемник на Корпус на мира на САЩ в България с основна цел да
запази, продължи и развие някои от най-успешните проекти на
доброволците от Корпус на мира България. Организацията използва
дългогодишния опит, знания и материали, създадени през 20 години на
работа на доброволците в България и насочва усилията си към
разнообразяване и подобряване на обучението по английски език,
обогатяване на професионалните и социални умения на личности,
организации и общности и насърчаване развитието на лидерски умения

Национално състезание по правопис на английски език

бул. “Евлоги Георгиев” №68, ет.2, ап. 4
София 1124
тел. 02/ 423 73 93, моб. 088 77880921
http://corplus.org

Националното състезание по правопис Spelling
Bee е инициирано през 2011 г. по идея на две
доброволки от Корпус на мира на САЩ в
България и през 2015 се състои за пета поредна
година. Състезанието е за ученици от 3 до 7 клас
и се провежда на три етапа - училищен,
регионален и национален. От 4 до 7 март протече
училищния етап на състезанието, в който се
включиха над 6600 ученици от 273 училища от
цялата страна. На 18 април в 8 града в България
(София, Пловдив, Велико Търново, Благоевград,
Сливен, Русе, Враца и Варна) се проведоха
регионалните състезания, в които участваха по
двама представители от всяко училище. На 10
май в хотел Хилтън в София най-добрите 30
ученици участваха в националния финал, а
Теодор Енчев от Велико Търново стана новият
Spelling Bee шампион. През юли за националните
финалисти ще бъде организиран и едноседмичен
езиков лагер с англоговорящи преподаватели.
Състезанието е една по-различна възможност за
обогатяване на знанията по английски език на
участниците, кaто развива речниковия им
запас, подобрява произношението им и ги прави
по-уверени при представяне пред публика.
Състезанието се осъществява в партньорство с

Национално състезание по творческо писане на английски език
Националното състезание по творческо писане на английски език насърчава
децата да използват английския език по забавен начин и най-вече да мислят
нестандартно. То се провежда в България за пета поредна година по
инициатива на Фондация „Корпус за образование и развитие - КОРПлюС"
под патронажа на Министерството на образованието и с подкрепата на
Посолството на САЩ и Американския университет в България. Повече от
4000 ученици от 6-ти до 12-ти клас от 186 училища от цялата страна
участваха в състезанието на 9 и 10 февруари 2015 г. И тази година темите
бяха много интересни и провокиращи въображението на учениците, като
„Откъде идват точките на гърба на калинката? ”, „Ако дадете четка за
рисуване на паун”, „Ако училището ми беше човек”, „Танцувай без мен“ и
др. На 21 февруари 2015 г. четири регионални международни журита
избраха най-добрите 112 есета. На 28 март 2015 г. националното жури,
избра най-добрите 3 произведения във всяка от седемте възрастови
категории. На 25 април 2015 г. в Американския университет в Благоевград се
проведе церемония по награждаване на победителите.

Обучения за преподаватели по английски език
Фондация КОРПлюС организира осем обучения за учителите-координатори
на двете състезания. През 2015 бяха проведени три тридневни обучения в
София на 6-8 февруари, 8-10 февруари и 4-6 декември, както и четири
еднодневни семинара в София (30 октомври), Пловдив (6 ноември), Шумен
(13 ноември) и Хасково (20 ноември). Целта на обученията беше да
предостави идеи за дейности, които могат да използват в ежедневната си
преподавателска работа. Гост-лектори бяха американски преподаватели по
английски език в България и обучители на учители по английски език към
Държавния департамент на САЩ.

Кампании за набиране на средства
През пролетта Фондация КОРПлюС организира кампания за набиране на средства, която се проведе на
два етапа. Първият етап беше свързан с партньорството ни с Ятото, като фондацията получава 1 лв. за
всяка регистрация. Поръчахме стикери със специален QR код, който води до уникалния линк за
регистрация и ги изпратихме до училища от цялата страна, регистрирани за участие в нашите
състезания. Втората част се проведе с помощта на доброволци с централни райони на София, които
насърчаваха преминаващите да дарят, като срещу дарението ще получат значка с логото на
фондацията. Кампанията се радваше на голям интерес и набрахме 3013 лв. за проектите ни.
На 5 ноември от 19:00 часа в Съюза на архитектите в България се проведе Благотворителeн концерт на
Фондация КОРПлюС. Тази година изпълнителите бяха ученици, които са участвали в проектите на
фондацията - Националните състезания по правопис на английски език Spelling Bee и по творческо
писане на английски език. Всички те са талантливи музиканти и интелигентни и амбициозни млади
хора. Всички гости имаха възможност да участват в томбола с много награди, предоставени от нашите
партньори. На концерта присъстваха много поддръжници и приятели на фондацията, както и
представители на наши партньорски организации. По време на събитието бяха набрани 1332 лв.

