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Годишен доклад за 2017 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 2017 г. екипът на Фондация „КОРПлюС” продължи работата си по:   
 

1) укрепване на организацията;  
2) утвърждаване сред водещите НПО, работещи в сферата на образованието;  
3) изграждане на професионални партньорства и работни мрежи;  
4) развитие и разширяване на основните проекти, по които работи.    

 

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 
2017  се  състоя  за  седма поредна  година. Повече информация 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 и Министерството на образованието и науката. През 2017 г. за 
втора поредна година и Езиков и изпитен център АВО подкрепиха състезанието.   
 
Тази  година  състезанието  се  проведе  под  наслов  “BEE  good  to  others”.  Насочихме 
вниманието  на  участниците  в  състезанието  и  техните  съученици  върху 
добротворчеството и доброволчеството и организирахме и конкурс за снимка, видео 
или разказ „BEE good to others”. Месец февруари беше обявен за Месец на добрите 
дела, без значение малки или големи са те или за кого са направени. Идеята ни беше 
да насърчим учениците да се замислят и да открият нуждаещи се от помощ,  грижа 
или внимание, и да направят нещо хубаво за тях. 
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Състезанието  е  за  ученици  до  7  клас  и  се  провежда  на  три  етапа  ‐  училищен, 
регионален  и  национален.  От  25  февруари  до  2  март  над  6600  ученици  от  цялата 
страна  участваха  в  училищните  състезания  Spelling  Bee.  Кампанията  започна  с 
официално откриване в 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ в София. Класиралите се на първо и 
второ място се състезавха на 25 март в регионалните състезания, които се проведоха 
в 8 града в страната – Благоевград, Сливен, Варна, Ловеч, Монтана, Разград, Пловдив 
и София. На 6 май в  хотел  „Хилтън“,  гр. София най‐добрите 30 ученици участваха в 
националния  финал,  а  след  оспорвана  надпревара  титлата  „Spelling  Bee 
шампион“  спечели Любомир Янев от ЧОУ  „Меридиан 22“,  гр.  София. 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.       
 

     
 

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  2017  г.  състезанието  се  провежда  за  седма  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.  За  поредна  година  състезанието  се 
осъществи  с  подкрепата  на  Езиков  и  изпитен  център  АВО  и  Интеграл.  Повече 
информация на: http://www.creativewriting‐bg.com 
 
Над 4 800 ученици от 6‐ти до 12‐ти клас от 186 училища в цялата страна участваха в 
Седмото  национално  състезание  по  творческо  писане  на  английски  език,  което  се 
проведе на 13 и 14 февруари 2017 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  „За  какво  мислят 
дърветата?”,  „Два долара, едно приключение”,  „Половината имена от  списъка бяха 
задраскани”, „Той чуваше всичко, но не посмя да отвори очите си“ и др. 
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На  25  февруари  четири  регионални  международни  журита  в  София,  Пловдив  и 
Благоевград  избраха  най‐добрите  112  есета.  На  11  март  националното  жури, 
съставенo  от  професионалисти  в  различни  области,  избраха  най‐добрите  3 
произведения  във  всяка  от  седемте  възрастови  категории.  На  22  април  2017  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  Американския  университет,  от  издателствата  „Клет“,  „Макмилън“  и 
„Експрес  пъблишинг”,  както  и  специална  награда  на  името  на  Синтия  Фоел  – 
американска писателка и бивша доброволка от Корпус на мира на САЩ в България. 
 
 

    
  
 

3. Обучения за преподаватели по английски език 
 

През  2017  г.  Фондация  „Корпус  за  образование  и  развитие  ‐  КОРПлюС“    предложи 
четири  програми  за  повишаване  на  квалификацията,  насочени  към  учители  по 
английски  език.  Всички  са  включени  в  Информационен  регистър  на  одобрените 
програми  за  повишаване  на  квалификацията  на  педагогическите  специалисти  на 
МОН.  Нашите  фасилитатори  са  опитни  учители  и  обучители  с  богат  опит  като 
участници в национални програми и международни проекти. 
 
В периода 27‐29 октомври 2017 в  гр. София  се проведе обучение на  тема  “Идеи за 
повишаване на мотивацията на учениците в час по английски език”. В обучението се 
включиха  27  преподаватели  по  английски  език  от  цялата  страна.  Основната  цел  на 
семинара беше да мотивира и вдъхнови учителите да представят учебния материал 
по интересен и интригуващ начин,  да използват разнообразни дейности, игри и нови 
технологии, за да са разбираеми и близки до учениците си.  
 
На  10‐12  ноември,  2017  в  гр.  София фондация  "КОРПлюС"  организира  обучение  на 
тема  “Използване  на  нови  технологии  и  онлайн  инструменти  за  създаване  на 
атрактивни  материали  по  английски  език".  В  обучението  се  включиха  24 
преподаватели  по  английски  език  от  цялата  страна.   По  време  на  обучението, 
участниците  се  запознаха  с  онлайн  инструменти  за  създаване  на  атрактивни 
материали по английски език, а теоретичната част беше насочена към формиращото 
оценяване.  
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На 1‐3 декември, 2017 в гр. София се проведе обучение на тема "Играта в часовете по 
английски език". В обучението се включиха 28 преподаватели по английски език от 
цялата  страна.  По  време  на  обучението,  участниците  имаха  възможност  да  се 
запознаят  и  изпробват  различни  начини  за  внасяне  на  игрови  елемент  при  добре 
познати дейности за развиване на четирите езикови умения. 
 
Фондация  "КОРПлюС"  проведе  обучение  за  учители  на  тема  "Базисни  компютърни 
умения"  на  8‐10  декември,  2017  в  гр.  Сливен.  В  обучението  се  включиха  11 
преподаватели от  гр. Сливен и региона.  Програмата беше насочена към учители от 
начална,  прогимназиална  и  гимназиална  степен  на  образование.  По  време  на 
обучението  участниците  се  запознаха  с  най‐масовите  и  употребявани  програми  за 
обработка на  текст,  таблици, и презентации и развиха знания и умения за работа с 
интернет.  
 

       
 

4. 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 
25  октомври  2017  г.  от  19:00  ч.  в  кино  "Влайкова"  се  проведе  благотворителна 
прожекция на филма "Ангелският дял”. Всички гости имаха възможност да участват в 
томбола  с  много  награди,  дарени  от  нашите  партньори  от  Музейко,  Dextrophobia 
Rooms, Био магазин „Зоя“,  както и  специални награди с материали от проектите на 
фондацията.  След  прожекцията  гостите  имаха  възможност  да  дегустират  подбрани 
уискита от мобилния бар на Уиски Фест София, предоставени напълно безвъзмездно. 
По  време  на  събитието  бяха  събрани  1  655  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. 
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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,  Регионални  управления  на  образованието,  Посолство  на 
САЩ, Българо‐американско общество, Американски университет в България, Езиков и 
изпитен център АВО, Интеграл и др.  
 
Едно от големите постижения на КОРПЛЮС през 2017 година е сертифицирането по 
ISO  9001:2015.  След прецизна  подготовка,  включваща изработване на  Регламент  за 
система  на  управление  на  качеството  и  привеждане  на  цялостната документация  в 
съответствие  с  изискванията  му,  сертифициращият  орган  ТЮФ  Рейнланд    проведе 
сертифицационен  одит.  Той  приключи  с  връчване  на  сертификат,  удостоверяващ 
успешното функциониране на наличната системата за управление на качеството. Това 
даде възможност Фондацията да бъде включена в регистъра на Министертството на 
образованието  и  науката  за  организации,  които  могат  да  провеждат  обучения  на 
учители.  Получаването  на  сертификат  за      ISO  9001:2015  издига  авторитета  на 
организацията  и  способства  за  издигане  имиджа  и  сред  активно  работещите 
неправителствени организации. 
 
Фондацията  продължи  успешно  осъществяването  на  2  мащабни  проекта,  които 
обхващат над 8000 ученици до 12 клас от 350 общински, държавни и частни училища 
от цялата страна.  
 
В  резултат  на  работата  по  изпълнението  на  двата  проекта  се  увеличи  значително 
опитът и  административният  капацитет на организацията.  Екипът на фондацията  си 
постави  за  цел  през  2017  година  да  затвърди  досегашните  си  партньорства  и  да 
продължи усилията си за разнообразяване на източниците на финансиране.  
 
Всички  средства са  изразходвани  за  дейности  по  изпълняваните  на  проектите  на 
фондацията и финансиране на разходи по безвъзмездно извършените дейности.   

 
През  2017 г. Управителният  съвет  проведе  2  заседания,  свързани  с  оперативното 
ръководство на фондацията и в съответствие с предписанията на закона.  

 
 

 
 
 
 

09.05.2018 г.                                                   Димитър Цеков: 
София                                                                                                Изпълнителен директор 

                                                                                                       Фондация “КОРПЛЮС”  
 


