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Годишен доклад  

за 2020 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.  
  
Приоритети в работата на Фондация „КОРПлюС” през 2020:   
 

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 
5) честване на десетгодишния юбилей на проектите на организацията 

 
Поради COVID-19 пандемията и въведеното извънредно положение,  фондация „КОРПлюС“ 
се фокусира върху справянето с предизвикателствата в новата обстановка и адптирането на 
правилата и процедурите за осъществяване на активните проекти в онлайн среда.  

 
 
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 2020 г. се 
състоя за десета 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 в три етапа - училищен, 
регионален и национален. От 22 февруари до 2 март 2020 г. над 6500 ученици от 299 
училища в цялата страна се включиха в състезанието след усилена няколкомесечна 
подготовка. Кампанията започна с официално откриване в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в 
гр. Костенец. Класиралите се на първо и второ място в училищния кръг трябваше да 
представят училищата си в регионалните състезания, които бяха планирани за 25 март 2020 
г.  Поради COVID-19 те бяха отложени за 25 април, а в последствие бяха отменени. По 
същите причини бяха отменени националния финал и летния езиков лагер. 
 

В края на учебната година всички училищни шампиони и заелите второ място бяха 
поканени да се включат в онлайн предизвикателството 700+ 2020 Spelling Challenge. 
Участието беше по желание и се записаха 147 ученици от 3 до 7 клас. Състезанието се 
проведе в 10 групи в платформата ZOOM.  Участниците спелуваха в 10 кръга думи от списъка 
за подготовка и в още 5 кръга непознати думи.  Всички участници бяха много добре 
подготвени и уверени в знанията си. 11 от тях получиха званието Rising star за отлично 
познаване на думите от списъка за подготовка. 13 участници впечатлиха журито със 
спелуването на трудни непознати думи и заслужено завоюваха титлата Spelling Bee 
Professional. 
 

Поради невъзможността за провеждането на летния езиков лагер „Спелинг бии“ беше 
предложена алтернативна възможност на всички ученици, желаещи да подобрят уменията 
по английски език и да обогатят познанията си за американската природа, кухня, обичаи и 
не на последно място да се забавляват. В летния онлайн лагер “American funshop”, който се 
проведе от 6 до 24 юли, 2020 участваха много ученици, които се включиха в дейности от 
различни области – готвене, околна среда, музика, забавна наука, дoмашни любимци, игри, 
спорт и др.  Най-добрите материали, разработени от участниците, бяха качени в youtube 
канала на състезанието, а към всички видеа бяха разработени урочни планове, които да 
могат да се използват по време на учебната година.  
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За първа година фондация „КОРПлюС“  предложи на училищата, регистрирани за участие в 
Bulgarian National English Spelling Bee, възможността да проведат Spelling Bee Junior за 
учениците от 1 до 4 клас. Подготовката и участието в Spelling Bee Junior позволява на 
малките ученици да преговорят най-често срещаната лексика, да научат нови думи на 
английски език, да се запознаят с правилата на състезанието и да се изявят пред публика.   
Spelling Bee Junior се провежда само на ниво училищно състезание с определянето на 
училищен Spelling Bee Junior шампион и негов подгласник.  Състезанието беше планирано 
за началото на април, но поради пандемията  COVID-19 само 2 училища, които бяха 
изтеглили състезанието по-рано, успяха да го проведат в нормални условия. 10 училища 
проведоха онлайн училищни състезания. Останалите бяха отложени и проведени в  
началото на новата учебна година.  
 
За съжаление много от планираните събития за десетгодишния юбилей на състезанието не 
можаха да се осъществят.   
 
По традиция всяка година участващите училища се включват в кампании под различен 
наслов. В юбилейната година насловът на кампанията беше Share the BEE spirit, с идеята 
повече хора от местните общности да научат защо състезанието е толкова значимо за 
ученици и учители от цялата страна. Победители станаха пчеличките от ОУ „Гео Милев“ с. 
Белозем. 
 
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. То също 
е инициирано през 2011 г. от доброволки от Корпус на мира на САЩ. През 2020 г. 
състезанието се проведе за десета юбилейна  година, организирано от Фондация „Корпус 
за образование и развитие - КОРПлюС" и с подкрепата на Посолството на САЩ, Британски 
съвет, Американски университет в България и Министерство на образованието и науката. 
 
Повече от 3 300 ученици от 6-ти до 12-ти клас от 147 училища в цялата страна участваха в 
Десетото национално състезание по творческо писане на английски език. Участниците 
разполагаха с един час да пишат по една от няколко зададени творчески теми различни за 
различните възрастови групи. И тази година включените в конкурса теми бяха интересни и 
провокиращи въображението на учениците, като: „Скритите таланти на светулката“, „За 
какво мислят палтата в гардероба през лятото“, „На изток от слънцето и на запад от луната“, 
„Моят прекрасен приятел – английският“  и др. Целта на състезанието е учениците да дадат 
воля на въображението си, да създадат свои уникални творби и да мислят нестандартно. 
 
В началото на м. януари 3 комисии оцениха работите на участниците и допуснаха най-
добрите 112 от тях до национално оценяване. Националното жури определи и 
победителите в седемте възрастови категории. Работите на класиралите на първо, второ и 
трето място впечатлиха с изключително доброто владеене на английския език и 
свободното боравене с него, с невероятно въображение и богатство на образи и картини, 
както и с ценни и докосващи  послания. 
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Победителите и техните учители бяха поканени на церемония по награждаване, която се 
състоя на 15 февруари в Американския университет в Благоевград. Тя беше чудесен 
празник на креативността и постоянството. Всички участници използваха възможността да 
се срещнат с хора, обединени от общата си любов към литературата и писането и да 
обменят идеи и опит.  Те участваха и в интерактивен мини-семинар по творческо писане с 
професора от Американския университет Майкъл Коен, който по атрактивен начин ги 
запозна с интересни техники и похвати при писането на кратки истории. 
 

 
 
 
По време на церемонията участниците бяха поздравени от представители на партньорите 
на състезанието – Посолството на САЩ, Американския университет в България, Британския 
съвет и телевизия ММ. Бяха прочетени кратки откъси от работите на победителите и им 
бяха връчени много награди. 
 
Десетата годишнина на състезанието беше отбелязано с издаване на юбилеен сборник с 33 
подбрани работи на победители през годините. Той беше представен на тържествена 
церемония в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ и събра участници в 
състезанието, учители, родители, както и официални гости от партньорски организации. 
Проектът беше осъществен с подкрепата на Посолството на САЩ в България. 
 
3. Програма за професионална квалификация на учители по английски 

език  
 

       През 2020 г. фондация КОРПЛЮС беше ресертифицирана по ISO 9001:2015 и препотвърди 
десетте програми за обучение с издаване на кредит на педагогически специалисти в 
регистъра на МОН.  
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През годината фондация КОРПЛЮС проведе две обучения за учители по английски език.  
 

Първото обучение беше на тема „Мултимедийни презентации за създаване, представяне 
и оценяване на учебно съдържание по английски език“ с лектор Росица Минева. В него се 
включиха 29 учители от цялата страна. Обучението имаше практическа насоченост и бяха 
представени различни инструменти за създаване на интерактивни презентации, които да 
се използват в различни етапи на обучителния процес.  

 

 
 

 
Второто обучение беше на тема „Творчески подходи за преподаване на английски език и 
управление на класната стая“ с лектори Сияна Харизанова и София Клайнзасър и в него 
участваха 24 учители.  Бяха предложени разнообразни начини за разнообразяване на 
преподаването посредством интересни материали, дейности и задачи, както и подходи за 
насърчаване на учениците да развият творческия си потенциал и критично мислене 
успоредно с усвояването на чуждия език. 
 
След обявяването на извънредната ситуация през м. март екипът на фондацията се 
фокусира върху подпомагането на учителите с ресурси за синхронното и асинхронното 
дистанционно обучение. Това ставаше с имейли, в които им се предлагаха както готови за 
употреба материали, така и инструменти, с които могат да изготвят сами активности, с които 
да разнообразят и направят интересни онлайн часовете.  
 
Фейсбук групата на учителите от Спелинг бии, която наброява вече повече от 500 човека се 
затвърди като сплотена професионална общност, която в трудните месеци на 
дистанционното обучение работеше заедно и споделяше успешни практики.  Екипът на 
КОРПлюС редовно качваше ресурси и оказваше помощ  с изработването на онлайн 
материали, които учителите да използват в часовете по английски.   
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4. Финансиране и кампании за набиране на средства 

 
Основните приходи на фондацията идват от грантове за финансиране на проектите. 
 
Собственото финансиране е от събрани такси участие в състезанията и от организираните 
обучения, както и на дарения в платформата Globalgiving. Поради ограниченията на 
епидемичната обстановка други мероприятия за фондонабиране не можаха да се 
проведат. КОРПЛЮС се включи в кампанията ДМС на фондация Bcause, но средствата, 
които се набираха от там са незначителни въпреки рекламните слайдове,  добавени към 
видео презентациите в American Funshop. 
 

        Екипът на КОРПЛЮС работи усилено за разширяване на състава на Съвета на настоятелите 
и за активизиране на ролята му работата на фондацията. В него бяха включени хора от 
различни сфери на дейност, които биха били полезни при даване насоки за бъдещото 
развитие на фондацията и при подпомагане услията за осигуряване на финансова 
устойчивост.  

5. 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.  
 
Нейните два главни и мащабни проекта обхващат годишно 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 2020 фондация КОРПЛЮС трябваше да се справи с предизвикателствата на 
пандемията COVID-19 и обявеното извънредно положение в страната. Екипът бързо се 
ориентира в новата обстановка и съобрази дейносттта си с изискванията за  работа в онлайн 
среда. Правилата за състезанията бяха адаптирани за провеждане онлайн. Предлаганите 
обучения за квалификация на учители също бяха преработени и подготвени за провеждане 
онлайн.  
 
През 2020 година Управителният съвет проведе две онлайн заседания, свързани с 
оперативното ръководство на фондацията и в съответствие с предписанията на закона.  

 
 

 
24.09.2021 г.                                                   Димитър Цеков: 
гр. София                                                                                           Изпълнителен директор 

                                                                                                         Фондация КОРПлюС  


