
CO-CREATION PROCESS /
Процес на сътворчество

EN: Co-creation with the people who will 
use the space is a fundamental principle of our 
studio. We find it extremely important to under-
stand the needs of the teachers and students 
that headmasters are often unaware about. This 
easily leads us to the right functional layout that 
fits exactly the needs of the specific learning 
community. 

In this project, as illustrated in the timeline 
below, the process was long and involved an 
extensive research.

First, we had a research phase with on-site 
observations of school life and teaching meth-
ods. We also conducted interviews with numer-
ous teachers, a focus group with parents, and 
two very important interviews - with the school 
psychologist and the mother of a child with 
special needs. 

Next, we synthesized all of our insights and 
extracted the most important challenges the de-
sign needed to solve. The teachers and students 
proposed various solutions to the challenges 
during ideation workshops. Some of them laid 
the foundation of our design.

When the initial functional concept was 
ready, we held a feedback session with the 
school community. They proposed several 
teaching scenarios of how they would use the 
space. This in turn altered our functional layout 
several times, to reach a final one that was 
approved by the school.

Several color palettes and material choices 
were elaborated and approved through several 
feedback sessions. This is when we also created 

3D renderings and an album of the project that 
the school used to raise additional funds for the 
construction.

One important proposal born from our 
process was the addition of the Sensory “Sun” 
room to be used not only by children with spe-
cial needs but by the whole community. Today, 
it is all students’ favorite space.

However, the most important impact of this 
thorough co-creation process is the end result: 
teachers and students have ownership of their 
space because they were able to actively partic-
ipate throughout the design stages. In turn, they 
take care of it, preserve it, and use its maximum 
capacity for diverse teaching methods.

БГ: Сътворческия процес заедно с хората, 
които ще използват пространството, е 
фундаментален принцип на студиото ни. 
Изключително важно ни е да разберем 
за нуждите на конкретните учителите и 
ученици, за които директорите често не си 
дават сметка. Това ни позволява бързо да 
достигнем до най-доброто функционално 
разпределение, което пасва на конкретната 
учебна общност.

В този проект, както ще видите в графиката 
отдолу, процесът беше дълъг и обширен.

Започнахме с проучване с наблюдения 
на място на живота в училището и начините 
на преподаване. Също така проведохме 
множество интервюта с учители, фокус група 
с родители и два много важни разговора - с 
училищния психолог и с майка на дете със 

специални нужди.
След това синтезирахме всичките си 

впечатление и извлякохме най-важните 
предизвикателства, които проектът трябваше 
да реши. Зададохме ги на учениците и на 
учителите в работилниците за идеи, а те 
предложиха решения, които по-късно ни 
послужиха като основа за идейния проект.

Когато първоначалната ни концепция беше 
готова, организирахме среща за обратна 
връзка с общността. Те разиграха няколко 
сценария за преподаване в пространството. 
Това промени нашия функционален план 
неколкократно, докато достигнем версия, 
която училището припозна.

 Например, важно предложение, родено 
от процеса с училището беше добавянето 
на Сензорна стая “Слънце”, която да бъде 
използвана не само от деца със СОП, но и 
от цялата общност. Днес, тя е най-любимото 
място на всички ученици.

Едва тогава предложихме цветови гами и 
материали, които също бяха обект на няколко 
срещи за обратна връзка. Създадохме 3D 
визуализации и представителен албум, които 
да помогнат на училището да намери още 
средства за строителството и обзавеждането. 

В крайна сметка, един от най-важните 
резултати от сътворческия ни процес 
е фактът, че учителите и учениците 
припознават мястото като свое. Днес те 
се грижат за пространството, пазят го и 
използват максималните му възможности за 
различно преподаване и учене.

Timeline of cocreation process / График на сътворческия процес

Observation of classes / 
Наблюдения в часове

Interview with 
psychologist / 
Интервю с психолог и 
майка на дете със СОП  

Synthesis of the 
research / 
Синтез на проучването

Ideation workshop 
with teachers / 
Работилница за идеи с 
учителите

Feedback on functional 
layout x 3/ 
Обратна връзка за 
функционалното 
разпределение x 3

Interviews with 
teachers /
Интервюта с учители

Focus group with 
parents / 
Фокус група с учители

Main challenges 
selection / 
Избор на важни казуси

Ideation workshop with 
students / 
Работилница за идеи с 
учениците

Feedback on color palette 
and materials x 2 / 
Обратна връзка цветова 
палитра и материали x 2

Sensory room “Sun” / Сетивна стая “Слънце”

Before / Преди 3D rendering / Визуализация Result / Реализация

Students proposed an interconnected space / 
Учениците предложиха взаимосвързано пространство


