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Годишен доклад за 2019 г. 

на 

Фондация „Корпус за образование и развитие – КОРПЛЮС” 
 
 

 
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 сред младежтa.  
  
През 2019 г. екипът на Фондация „КОРПлюС” продължи работата си по:   
 

1) укрепване  на устойчивото развитие на организацията 
2) усъвършенстване на утвърдените проекти, по които работи 
3) утвърждаване сред водещите НПО, работещи в сферата на образованието 
4) разширяване на професионалните партньорства и ефективно участие в работни 

мрежи 
 

 

1. 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 2019 се 
състоя за девета поредна година. Повече информация за състезанието можете да намерите 
на: http://spellingbee.bg  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 пред публика. Състезанието се организира от 
Фондация „КОРПлюС“ и се осъществява в партньорство с Фондация „Америка за България” 
и с подкрепата на  Посолството на САЩ, Британски съвет, Българо-Американско общество, 
и Министерството на образованието и науката.  

 
 
 

http://spellingbee.bg/
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Spelling Bee е състезание за ученици до 7 клас и се провежда на три етапа - училищен, 
регионален и национален. От 23 февруари до 1 март 2019 г. над 6500 ученици от 304 
училища в цялата страна се включиха в състезанието след усилена няколкомесечна 
подготовка. Кампанията започна с официално откриване в 107 OУ “Хан Крум“ в гр. София. 
Класиралите се на първо и второ място в училищния кръг представиха училищата си на 10 
регионални състезания, които се проведоха на 23 март 2019 г. в 8 града в страната – 
Благоевград, Сливен, Варна, Велико Търново, Монтана, Разград, Пловдив и София. На 20 
април 2019 г. в Американския колеж в София най-добрите 30 ученици участваха в 
националния финал и след оспорвана надпревара титлата Spelling Bee шампион на 
България спечели Виктория Йорданова от ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил. В 
деня преди състезанието учениците и техните учители посетиха детския музей „Музейко“ и 
участваха в интересни образователни игри. През м. юли за националните финалисти и 
техните преподаватели по английски език 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.    
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Тази година състезанието се проведе под наслов "BEE Better Together". Кампанията беше 
насочена към изграждането на умения и навици за работа в екип и взаимопомощ, които  са 
изключително важни за личностното развитие на младите хора и тяхната успешна 
реализация в обществото. Училищата-участници се включиха в конкурсa, като споделиха 
как подготовката и участието в състезанието стимулират екипната работа и създават 
отношения на разбирателство, приятелство и взаимопомощ. 
 
 

2. 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 2019 
г. състезанието се проведе за девета поредна година по инициатива на Фондация „Корпус 
за образование и развитие - КОРПлюС" и с подкрепата на Посолството на САЩ, Британски 
съвет, Американски университет в България, Езиков и тестов център „АВО“ и Министерство 
на образованието и науката. 
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Повече от 4 000 ученици от 6-ти до 12-ти клас от 173 училища от цялата страна участваха в 
Деветото национално състезание по творческо писане на английски език на 27 и 28 
ноември 2018 г. Участниците разполагаха с един час да пишат по една от няколко зададени 
творчески теми различни за различните възрастови групи. И тази година темите бяха 
интересни и провокиращи въображението на учениците, като „Неспокойната снежинка“, 
„Къде отива океанът“,  „Ябълковото дърво, което не престава да расте“, „На една усмивка 
разстояние“, „Животът е твърде кратък, за да носим скучни дрехи“ и др. Целта на 
състезанието е учениците да дадат воля на въображението си, да създадат свои уникални 
творби и да мислят нестандартно.  
 
На 12 януари 2019 г. четири журита работиха в София и избраха най-добрите 112 работи. 
На 26 януари националното жури, съставенo от професионалисти в различни области, 
избра най-добрите 3 произведения във всяка от седемте възрастови категории. На 16 
февруари 2019 г. в Американския университет в Благоевград се проведе церемония по 
награждаване на победителите и техните учители. Преди награждаването учениците и 
техните учители имаха възможност да разгледат кампуса на университета. Финалистите 
получиха награди от Фондация КОРПлюС, Американски университет, от издателствата 
„Клет“ и „Експрес пъблишинг”, както и специална награда от Синтия Фоел – американска 
писателка и бивша доброволка от Корпус на мира на САЩ в България. Повече информация 
за състезанието можете да намерите на: http://www.creativewriting-bg.com  
 

http://www.creativewriting-bg.com/
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3. Обучения за преподаватели по английски език 
 

През 2019 г. Фондация „Корпус за образование и развитие - КОРПлюС“  проведе четири 
обучения за повишаване на професионалната квалификация, насочени към учители по 
английски език от цялата страна. Всички те са включени в Информационния регистър на 
одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти 
на МОН и успешното завършване на програмата носи 1 квалификационен кредит. 
Фасилитаторите са опитни учители и обучители с богат опит като участници в национални 
обучителни програми и международни проекти. 
 
През месец март Фондация КОРПлюС организира две обучения в гр. Русе със съдействието 
на местното РУО. Първото беше на тема „Използване на нови технологии  в часовете по 
английски език“. Лектор на обучението беше Елица Върбановска – старши учител по 
английски език в ПМГ, гр. Ловеч. В обучението се включиха 19 учители по английски език 
от региона. В програмата бяха включени практически идеи и начини за използване на 
интернет приложения и платформи в помощ на учителите по английски език, а 
теоретичната част беше насочена към идеята за използване на формиращо оценяване.  
Второто обучение беше на тема „ Използване на нови технологии и онлайн инструменти за 
създаване на атрактивни материали по английски език“ с фасилитатор Владимира 
Чолакова, преподавател по английски език и компютърни науки във филиала на 
Техническия университет в гр. Сливен. Програмата беше насочена към учители от начална, 
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прогимназиална и гимназиална степен на образование. По време на обучението те се 
запознаха с разнообразни ИКТ инструменти и се научиха да създават интерактивни флаш-
карти, работни листове, електронни тестове и други ресурси. 
 
 

 
 
През юни, 2019 в гр. Обзор Фондация КОРПлюС организира обучение на тема “Използване 
на мобилни и web технологии в обучението по английски език”. Лектор на обучението беше 
Росица Минева – старши учител по английски език и технологии в 5 ОУ „Митьо Станев”, гр. 
Стара Загора. В обучението се включиха 19 учители по английски език от източна България. 
В програмата бяха представени източници за образователни материали и ресурси, 
разработване на интерактивни уроци и работа с инструменти за формиращо оценяване. 
Участниците в обучението се запознаха с актуални онлайн инструменти и практическото им 
приложение в часовете по английски език. 
 
Същото обучение беше проведено още веднъж през м. ноември 2019 в София  и в него се 
включиха 27 учители по английски език от цялата страна.  
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4. Кампании за набиране на средства  

Спазвайки традицията от последните години, Фондация КОРПлюС събра своите приятели, 
поддръжници и партньори на благотворителна вечер в подкрепа на проектите на 
организацията. На 6 юни 2019 г. в бар „Микс тейп 5“ в гр. София се проведе благотворителна 
викторина, в която взеха участие 15 отбора. Те се състезаваха в пет кръга в категории “Общи 
познания“, „Музика“, „Забавна наука“, „Спорт“ и „Фестивали за типични регионални 
храни“. Победителите спечелиха награди, безвъзмездно предоставени от спонсори на 
проявата. Всички гости имаха възможност да участват в томбола с много награди, дарени 
от партньорски организации. По време на събитието бяха събрани 1735 лв. и те бяха 
използвани при провеждането на Националното състезание по правопис на английски език 
Spelling Bee и Националното състезание по творческо писане на английски език BCWC.  
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През 2019 година основни източници на финансиране на Фондация КОРПлюС продължиха 
да бъдат Фондация „Америка за България“ (118000 лв.), Посолство на САЩ в България 
(19514 лв.), Българо-американско общество (18 960 лв.), от стопанска дейност (обучения за 
учители по английски език) 3021 лв. 

Достижения, предизвикателства и бъдещи насоки на работа 

Фондация КОРПлюС е утвърдена и авторитетна организация, работеща с надеждни 
партньори на различни нива: Фондация „Америка за България”, Министерство на 
образованието и науката, Посолство на САЩ, Българо-американско общество, Британски 
съвет, Американски университет в България, Американски колеж в София  и др.  
 
Фондацията продължи успешно осъществяването на два мащабни проекта, които обхващат 
над 10000 ученици от 350 училища от цялата страна. В резултат на работата по 
изпълнението на двата проекта се увеличи значително опитът и административният 
капацитет на организацията. Фондацията затвърди досегашните си партньорства и 
продължи усилията си за разнообразяване на източниците на финансиране.  
 
През 2019 година Управителният съвет проведе две заседания, свързани с оперативното 
ръководство на фондацията и в съответствие с предписанията на закона.  

 
 

 
 
 
 

26.05.2020 г.                                                   Димитър Цеков: 
гр. София                                                                                           Изпълнителен директор 

                                                                                                         Фондация КОРПлюС  
 


