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Училище, преобразено за бъдещето
The design’s aim is to create a new learning STEM center via a 

reconstruction of a part of 90. SU “Gen. Jose de San Martin” in Sofia. 
Through an intensive participatory process with the school com-

munity, we transformed the typical dark-corridor school layout into 
a learning landscape that empowers teachers to use 21st-century 
teaching methods. 

The impact of the project is profound: students refuse to leave the 
center after finishing their classes, teachers practice new cross-sub-
ject teaching, agression in the whole school has declined drastically.

But more importantly, the project has become a nationally ac-
claimed showcase of meaningful school transformation for the future 
of learning spaces in Bulgaria.

Проектът представлява частична реконструкция в 90. СУ „Ген. 
Хосе де Сан Мартин“ в София с цел създаването на нов STEM 
център.

Чрез интензивен процес на сътворчество, преобразихме 
типичния училищен план. Oт тъмен коридор с класни стаи 
“кутийки”, в “учебна територия”, която служи на учителите да 
преподават по новите методи от 21-ви век.

Новият център постигна категорично въздействие: учениците 
отказват да си тръгнат след края на часовете, учителите сливат 
часовете и преподават съвместно, дори агресията в училището 
като цяло е спаднала.

Но преди всичко, проектът е признат на национално ниво като 
образец за смислена трансформация за бъдещето на учебната 
среда в България.

1. По-добро качество на 
живот на обитателите
• пространството позволява на 

учителите да използват нов 
педагогически подход и да 
правят мултипредметни STEAM 
часове

• учениците са ентусиазирани да 
учат в центъра

• фокусиране на вниманието чрез 
богатството на пространства - 
места за концентрация, почивка, 
както и работа с ръце

2. Материали и светлина
• разбиване на тъмния коридор и 

използване на стъклени врати-
хармоники - естествена светлина 
във всички помещения

• учителите не страдат вече от 
главоболие в края на деня, 
заради акустични тавани 
с максимален коеф. на 
звукопоглъщане 

• мокети и естествено дърво за 
създаване на уютна среда

• различни нива на осветеност, 
цветна температура и 
възможност за директен контрол 
от обитателите

3. Иновации и влиянието 
им върху дизайна
• класните стаи се свързват 

при нужда и се образуват 
лесно “учебни територии” - 
няколко учители преподават с 
междупредметни връзки

• единно мултифункционално 
пространство за презентации на 
няколко класа едновременно, 
което е общодостъпно за цялото 
училище

• видимост на учебния процес 
големи отвори и стъклени 
витрини

6. Запазване на дизайна 
при строителството
• предварително съгласуване 

в Пожарната служба за 
подсигуряване на изпълнимостта 
на идейния проект

• много детайлни количествени 
сметки с конкретни изисквания 
към спецификациите на 
вложените материали

• детайлиране на мебелите по 
поръчка и обстойна комуникация 
с мебелистите по време на 
производството

7. Подобряване на 
околната среда 
• обособяване на класна стая на 

открито с климатична станция 
върху неизполваема покривна 
тераса

• позициониране на растения в 
пространството за подобряване 
на микроклимата

• въвеждането на соленоводен 
аквариум с образователна и 
психологическа функция

• използване на фотоклетки за 
осветлението за намаляване на 
консумацията на енергия

4. Включване на 
обитателите в процеса
• наблюдения в учебните часове за 

опознаване на педагогическите 
методи

• провеждане на 3 фокус групи 
- с учители, деца и родители за 
определяне на нужди

• провеждане на 2 работилници 
- с ученици и родители за 
идеи за организация на новото 
пространство

• 2 работилници за обратна 
връзка от учителите по време на 
проектиране

5. Приемане на проекта 
от общността
• имената на пространствата са 

измислени от общността

• учениците пазят активно 
пространството си и го 
поддържат

• привличане на нови деца от 
централните квартали

• организиране на събития на 
кварталната общност

8. Изпълнение на целите 
на проекта
• възможност учителите да 

провеждат STEM часовете 
си заедно и да правят 
междупредметни връзки - 
пространството им служи, а не 
им пречи

• 30% увеличение на кандидатите 
за 1ви и 8ми клас

• училището влиза в топ 10 на най-
желаните училища в София за 
първокласници

1. Better quality of life
• space empowers teachers to 

use а new pedagogy and create 
trans-subject STEAM classes

• students are hyper motivated to 
study in the new space

• attention span increase due to the 
diverse spaces - for concentration, 
rest, hands-on learning

2. Materials and light
• demolition of dark corridors and 

use of large folding glass doors to 
introduce natural light throughout 
the center

• teachers no longer suffer from 
headaches due to use of acoustic 
panels with maximum sound ab-
sorption

• carpeting and use of natural wood 
to introduce a feeling of cozyness

• diverse lighting levels, color tem-
peratures and direct user control

3. Innovations and their 
influence on design
• classrooms can be connected to 

create learning landscapes where 
several teachers work by interdisci-
plinary connections of subjects

• creation of a large multifunctional 
space for several classes to hold 
presentations which is open to the 
whole learning community

• visibility of teaching styles through 
glass and big openings

6. Follow through the de-
sign into implementation
• preliminary approval by Fire De-

partment to ensure feasibility of 
concept

• hyper-detailed technical specifica-
tion of materials for tender docu-
mentation

• details of custom furniture and 
thorough communication with con-
tractors during production

7. Sustainability
• transforming a roof into an out-

doors classroom for science and 
biology experiments and obser-
vation

• placement of plants throughout the 
space to improve the microclimatе

• introducing a sea-water aquarium 
for study purposes and psycholog-
ical effect

• use of motion sensors connected 
to lighting to control the energy 
consumption

4. Co-creation with the 
users
• observation to understand the ped-

agogical practices
• 3 focus groups with teachers, chil-

dren and parents to understand 
their needs

• 2 ideation workshops with teachers 
and students for the functional pro-
gram of the new space

• 2 feedback workshops and concept 
design update

5. Community ownership 
and acceptance 
• names of the spaces were chosen-

by the learning community
• students go to great lengths to pre-

serve and protect the space
• attracting students from the city 

center
• organising events for the neighbor-

hood community

8. Measured impact of  
design goals
• physical possibility for teachers 

to use new teaching methods and 
create cross connections between 
the subjects of STEM - the space 
enables instead of limiting them

• 30% increase in candidates for 1st 
and 8th grade

• the school has enetered the top 10 
most prefered schools in Sofia for 
1st-grade students
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