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  Фондация „Корпус за образование и развитие – 
КОРПЛЮС”

                      Годишен доклад  2016 

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 Бъл гария. 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 сред младежтa.  

1. Кампании за набиране на средства

За поредна година Фондация „КОРПлюС“ събра своите приятели, поддръжници и 
партньори на благотворителна вечер в подкрепа на проектите на организацията. На 2 
ноември 2016 г. в  т е а т ъ р  " В ъ з р а ж д а н е "  се проведе благотворителния 
спектакъл "Квартет за двама”. Всички гости имаха възможност да участват в томбола 
с много награди, предоставени от нашите партньори: хотел “Хилтън”, театър 
„Възраждане“, издателство „Панорама“, и др. По време на събитието бяха събрани 
1815 лв. Всички набрани дарения бяха използвани за организирането на 
Националното състезание по правопис на английски език Spelling Bee и 
Националното състезание по творческо писане на английски език BCWC.  

Фондация КОРПлюС работи в партньорство с други фондации и неправителствени 
организации, както и с бизнеса, за да oсигури устойчивост на проектите си. 

Фондацията продължи успешно осъществяването на 2 мащабни проекта, които 
обхващат над 10000 ученици до 12 клас от 350 общински, държавни и частни училища 
от цялата страна.  

Фондация “КОРПЛЮС” е утвърдена и авторитетна организация, работеща с надеждни 
партньори на различни нива: Фондация „Америка за България”, Министерство на 
образованието и науката, Регионални управления на образованието, Посолство на 
САЩ, Българо-американско общество, Американски университет в България, Езиков и 
изпитен център „АВО“, „Интеграл“, TELUS International Europe и др.  
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2. Национално състезание по правопис на английски език Spelling Bee

Националното състезание по правопис на английски език Spelling Bee е инициирано 
през 2011 г. по идея на две доброволки от Корпус на мира на САЩ в България и през 
2016 се състоя за шеста поредна година. Повече информация можете да намерите 
на: http://spellingbee-bg.com Тази година състезанието се проведе под наслов “BEE 
above aggression”. На участващите училища бяха предоставени правила за 
толерантност и добронамереност в клас, като идеята беше да се обърне внимание 
към проявите на агресия  и случаите на тормоз (психически и физически) в училище и 
начините за тяхното преодоляване. 

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 организира от Фондация „КОРПлюС“ и се осъществява в 
партньорство с Фондация „Америка за България”, с подкрепата на Посолството на 
САЩ  и  под патронажа на Министерството на образованието и науката. През 2016 г. 
спонсори на състезанието бяха Езиков и изпитен център „АВО“.    

Състезанието е за ученици до 7 клас и се провежда на три етапа - училищен, 
регионален и национален. От 27 февруари до 2 март 2016 г. протече училищния етап 
на състезанието, в който се включиха над 6500 ученици от 274 училища в цялата 
страна. Кампанията започна с официално откриване в 120 ОУ „Г. С Раковски“ в София. 
На 26 март в 8 града в България (София, Пловдив, Ловеч, Благоевград, Сливен, 
Разград, Монтана и Варна) се проведоха регионалните състезания, в които участваха 
класиралите се на първо и второ място от всяко училище. На 23 април в кино 
„Люмиер“ в Националния дворец на културата в София най-добрите 30 ученици 
участваха в националния финал, а след оспорвана надпревара титлата „Spelling Bee 
шампион“ беше поделена между двама участници – Никол Петрова от СОУ „Иван 
Вазов“, гр. Плевен и Владимир Живков от СОУ „Климент Охридски“, гр. Ловеч. В деня 
преди състезанието учениците и техните учители посетиха Посолството на САЩ в 
София. През м. юли за националните финалисти и техните учители беше организиран 
едноседмичен езиков лагер с англоговорящи преподаватели. Участниците имаха 
възможност да обогатят познанията си по английски език, да се запознаят с 
американската история, култура, традиции и да създадат нови приятелства.       

http://spellingbee-bg.com/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-spelling-bee-2016/
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3. Национално състезание по творческо писане на английски език

Националното състезание по творческо писане на английски език насърчава 
учениците да използват английския език по забавен начин и най-вече да мислят 
нестандартно. През 2016 г. състезанието се провежда за шеста 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. Тази година състезанието се осъществи 
с подкрепата на TELUS International Europe, Езиков и изпитен център „АВО“ и 
„Интеграл“. Повече информация на: http://www.creativewriting-bg.com 

Над 4 000 ученици от 6-ти до 12-ти клас от 182 училища в цялата страна участваха в 
Шестото национално състезание по творческо писане на английски език, което се 
проведе на 9 и 10 февруари 2016 г. Участниците разполагаха с един час да пишат по 
една от няколко зададени творчески теми (различни за различните класове). Целта 
на състезанието е учениците да дадат воля на въображението си, да създадат техни 
уникални творби и да мислят нестандартно. И тази година темите бяха много 
интересни и провокиращи въображението на учениците, като „ Моята пижама има 
магически джобове ”, „Моливът е по-могъщ от сабята”, „Той чака двадесет години, за 
да го върне”, „Съжалявам, че не мога да предложа по-малко опасно решение“ и др. 

През 2016 г. организаторите на състезанието обрнаха специално внимание на темата 
за агресията.  Всички участници имаха възможност да подкрепят инициативата като 
попълнят декларация, с която заявяват, че са против агресията във всичките и форми.  

На 20 февруари четири регионални международни журита в София, Пловдив и 
Благоевград избраха най-добрите 112 есета. На 28 февруари националното жури, 
съставенo от професионалисти в различни области, избраха най-добрите 3 
произведения във всяка от седемте възрастови категории. На 19 март 2016 г. от 19:00 
ч. в Американския университет в Благоевград се проведе церемония по 
награждаване на победителите и техните учители. Преди награждаването те 
участваха в семинар по творческо писане, воден от професор Дани Чок. Финалистите 
получиха награди от Американския университет, от издателствата „Клет“, 
„Макмилън“ и „Експрес пъблишинг”, както и специална награда на името на Синития 
Фоел – американска писателка и бивша доброволка от Корпус на мира на САЩ в 
България. 

http://www.creativewriting-bg.com/


4. Обучения за преподаватели по английски език

През м. декември в  С о ф и я  с е  п р о в е д e обучителен семинар за учителите -
координатори за Националното съзтезание по правопис на английски език Spelling Bee. 
30 учители от цялата страна се включиха активно в практическите занятия и имаха 
възможност да споделят успешни практики. Всички теми бяха насочени към 
въвеждането на иновативни методи на обучение, използване на технологиите в 
часовете по английски език, оценяване, планиране и мотивиране на учениците. 
Лектори бяха София Клайнзасър – обучител и учител по английски език, Кристофър 
Холмс от Британски съвет, Джилиън Андерсън, асистент-учител от програма Фулбрайт, 
и участници в програмата “Обещаващи лидери в образованието”. 

През м. ноември 2016 г. 30 учители по английски език от основни, средни, 
професионални и езикови училища участваха в работна среща, организирана от 
Фондация „КОРПлюС“. Темите на семинара бяха състедоточени около творческо писане 
на английски език и развиване на креативността на учениците. Участниците се 
включиха в разнообразни сесии: упражнения за активизиране на учениците, създаване 
на герои, писане с описателни подробности, различни видове поезия, оценяване на 
творчеството на учениците и др. Фасилитатори на обучението бяха София Клайнзасър, 
Хана Комбе, Съни Стимлър и Дена Попова.  

Обученията за учители по английски език се организират от Фондация „Корпус за 
образование и развитие – КОРПлюС“ с подкрепата на Българо-американското 
общество.  




