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Годишен доклад  
за 2021 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 2022:   
 

1) адаптиране на проектите на фондацията към работа в условията на COVID 
пандемията; 

2) укрепване  на устойчивото развитие на организацията; 
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 2020 г. се 
състоя за единадестеа 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, Българо-Американското 
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. В последната седмица на м. февруари 2021 г. над 2500 ученици 
от 168 училища в цялата страна се включиха в състезанието след усилена няколкомесечна 
подготовка. Повечето училища успяха да организират училищния кръг присъствено. 
Класиралите се на първо и второ място в него се класираха за регионалния кръг. Поради 
ограниченията, наложени от високата заболеваемост в условията на COVID пандемията, той 
се проведе онлайн в 8 сесии в  ZOOM на 26, 27 и 28 март.  Класиралите се на първите 3 
места във всяко регионално състезание се състезаваха за титлата „Спелинг Бии шампион на 
България“ в националния онлайн финал, проведен в края на м. април. Той беше спечелен 
от Даниел Ламбин от I ОУ „Св. СВ. Кирил и Методий“, гр. Гоце Делчев. Летният езиков лагер 
„Спелинг Бии“ не се проведе  поради ограниченията свързани с извънредната обстановка 
в страната.  
   

За втора поредна година фондация „КОРПлюС“  даде възможност на заинтересованите 
училища да се включат в състезание за по-малките ученици (2-4 клас) – „Spelling Bee Junior”. 
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.  Участниците се състезаваха само в 
училищен кръг, а на победителите беше дадена възможност да се включат онлайн в 
национален Spelling Bee Challenge и да премерят сили в спелуването. 
 
По традиция всяка година участващите училища се включват и в кампании под различен 
наслов. През тази година състезанията се провеждат под наслов "BEEcause we need them". 
В тази различна учебна година решихме да предложим на нашите пчелички да излязат 
навън, да се върнат към природата, да наблюдават, да общуват и да научат повече за 
пчелите и тяхната изключителна роля за нашата планета и за човечеството. Повече от 100 
ученици от 22 училища се включиха в кампанията и получихме много презентации с 
информация и интересни факти за пчелите; видеа, в които опитни и млади пчелари 
разказват за пчелните семейства и живота в кошерите, рисунки, стихотворения, песни, 
рецепти и снимки на приготвени сладкиши с мед. Победителите в петте категории получиха 
грамоти и награди от  „Истински мед“. 
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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.   Организира се от 
Фондация „Корпус за образование и развитие - КОРПлюС" и с подкрепата на Посолството 
на САЩ, Американския университет в България и Министерството на образованието и 
науката и през 2022 се проведе за единадести пореден път. 
 
Повече от 2500 ученици от 6-ти до 12-ти клас от 138 училища в цялата страна участваха в 
състезанието. Участниците разполагаха с един час да пишат по една от няколко зададени 
теми, различни за различните възрастови групи. И тази година включените в конкурса теми 
бяха интересни и провокиращи въображението на учениците, като: „ Новите дрехи на 
земята“, „ Извънредна новина: Река Амазонка избяга от джунглата“, „2020 г. е 
математически проблем“ и др. Целта на състезанието е учениците да дадат воля на 
въображението си, да създадат свои уникални творби и да мислят нестандартно. Поради 
ограниченията, наложени от извънредното положение  във връзка с COVID пандемията, 
състезанието и оценяването на работите се проведоха онлайн.  
 
За първи път в състезанието имаше международно участие, като в него се включиха 49 
участници от Пакистан.  
 
В средата на м. януари жури с 48  участници оцени работите на участниците и допусна 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, с 
невероятно въображение и богатство на образи и картини, както и с ценни и докосващи  
послания. 
 
Церемонията по награждаване на победителите се проведе онлайн, а грамотите и 
наградите им бяха изпратени предварително.  
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По време на церемонията участниците бяха поздравени от представители на партньорите 
на състезанието – Посолството на САЩ, Американския университет в България, както и от 
посланикът на България в Пакистан.   
 
3. Програма за професионална квалификация на учители по английски 

език  
 

        През 2021 г. фондация КОРПЛЮС  проведе три обучения за учители по английски език, 
които се проведоха онлайн. Във връзка с дистанционното обучениe наложено от 
усложнената COVID обстановка, обученията бяха фокусирани върху използването на ИКТ в 
обучението 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 30 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. То беше 
проведено по инициатива на РУО Кюстендил и в него участваха 16 учители от Кюстендилска 
област.  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 в условията на дистанционно обучение. 

 
Третото обучение беше на тема „Приложение на ИКТ и уеб инструменти в класната стая“ с 
лектор д-р Владислава Чолакова. То беше организирано в партньорство с РУО Русе и в него 
се включиха 51 учители от Русенска област. Бяха предложени разнообразни приложения и 
инструменти за разнообразяване на онлайн обучението и за въвеждане на интерактивни 
елементи в него.  
 

        Фейсбук групата на учителите-координатори от състезанието „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 основно на събрани такси участие в състезанията и от 
организираните обучения, както и на дарения в платформата Globalgiving.  
 
През тази година беше въведено заплащане не индивидуална такса за всички участници в 
състезанието „Спелинг Бии“ – 6 лв. за участниците в Junior и 12 лв. за участниците в 
голямото „Спелинг Бии“. Събраните суми подпомогнаха покриването на разходите за 
дейности по проектите.  
 
Поради ограниченията на епидемичната обстановка мероприятия за фондонабиране не 
можаха да се проведат.   
 
5. Достижения, предизвикателства и бъдещи насоки на работа 

Фондация КОРПлюС има над 10 годишен опит в работа по проекти в сферата на 
образованието и има изградена ефективна мрежа от професионални контакти с институции 
и организации работещи в същата област. Фондацията си е извоювала достойно място в 
неправителствения сектор и работи с надеждни партньори на различни нива: Фондация 
„Америка за България”, Министерство на образованието и науката, Посолство на САЩ, 
Българо-американско общество, Американски университет в България, Американски 
колеж в София, Българо-американска комисия за образователен и културен обмен 
„Фулбрайт“  и др.  
 
Фондацията е натрупала сериозен опит в разработването и управление на проекти.  В 
резултат на работата по изпълнението на двата проекта се увеличи значително и 
административният капацитет на организацията. Фондацията затвърди досегашните си 
партньорства и продължи усилията си за разнообразяване на източниците на финансиране.  
 
През 2021 фондация КОРПЛЮС се справи успешно с  предизвикателствата на възникналата 
КОВИД-19 пандемия и обявеното извънредно положение в страната. Екипът адаптира 
правилата и процедурите на състезанията, които организира  и съобрази дейносттта си с 
изискванията за  работа в онлайн среда. Предлаганите обучения за квалификация на 
учители също бяха преработени и подготвени за провеждане онлайн.  
 
През 2021 година Управителният съвет проведе две онлайн заседания, свързани с 
оперативното ръководство на фондацията и в съответствие с предписанията на закона.  

 
 
 

12.07.2022 г.                                                   Димитър Цеков: 
гр. София                                                                                           Изпълнителен директор 

                                                                                                         Фондация КОРПлюС  


