
До: Д-р Бисерка Михапева 
Началник на РУО на МОН 
гр. Сливен

Копие: Веселина Бонева
Старши експерт по чужд език

Уважаема г-жо Михаяева,

С настоящото писмо искам да изкажа задоволството ни от партньорството с училищата и 
учителите по английски език от област Сливен във връзка с участието им в Националното 
състезание по правопис на английски език „Спелинг Ьии“. През последните пет години 
училищата от областта се включват активно в състезанието, представителите им 
демонстрират отлична подготовка и се представят достойно на училищния, регионалния и 
националния кръг на състезанието, Впечатлени сме от всеотдайната работа на учителите по 
английски език, от техния професионализъм и желание да повишават квалификацията си.

През изминалата учебна година 14 училища от област Сливен се включиха в състезанието:
ОУ "Черноризец Храбър", с. Крушаре 
СУ "Йордан Йовков”, гр, Сливен 
ОУ "Панайот Хитов", гр, Сливен 
ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий", гр. Сливен 
СУ "Константин Константинов”, гр. Сливен 
СУ "Христо Ботев", гр. Нова Загора 
ОУ "Найден Геров", с. Гавраилово 
ОУ "Д-р Иван Селимински”, гр. Сливен 
ГШМГ "Добри Чиигулов", гр. Сливен 
ОУ "Елисавета Багряна", гр. Сливен 
НУ "Васил Левски", гр. Сливен 
СУ "Неофит Рилски", гр. Твърдица 
СУ "Георги Каравелов", гр. Шивачево

Изказваме благодарност на учителите-координатори, както и на колегите, включили се в 
организирането на училищните състезания и в подготовката на учениците за тях.

Искаме да благодарим на директора на 11 СУ "Константин Константинов" -  г-жа Веселина 
Тонева, на учителя-координатор Владимира Чолакова и на целия екип на училището, които 
традиционно са домакини на едно от десетте регионални състезания и предоставят отлични 
условия за провеждането му.
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Фондация „Корпус за образование и развитие -  КОРПЛЮС“ вече 5 години организира 
обучения за учителите-координатори и предлага интерактивни и иновативни методи за 
преподаване на английски език и предоставя ресурси, които могат да се ползват в 
ежедневната преподавателска работа и да ангажират и мотивират учениците. Фондацията 
вече е включена в Информационния регистър на МОН за Одобрените програми за 
повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти и през новата учебна година 
ще предложи 7 обучителни програми, които ще бъдат отворени за всички учители по 
английски език. Две от тях ще бъдат организирани в гр. Сливен с фаешштатор Владимира 
Чолакова от 11 СУ "Константин Константинов. Подробна информация за обученията ще 
изпратим в началото на новата учебна година.

Фондация ,Дорпус за образование и развитие -  КОРПЛЮС“ е 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 
младежта.

Надавам се, че успешното ни партньорство ще продължи и в бъдеще и ще работим 
съвместно за подобряване на езиковите умения на учениците и професионалния капацитет на 
учителите по английски език.

02.08.2017
София


