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Experiment & Art zone Makerspace Teachers Hub Multifunctional Space

Recording Studio

кът за готвене, 
макетиране, майсторене с 

ръце

кът за изработване на 
физически и дигитални 

модели

зона за подготовка и 
релаксация на учителите

мултифункционална зона

кабинка за концентрирана 
работа

Thinking Hub

хъб за генериране на идеи

Art & Science Lab

зона за експерименти с 
лабораторна част

Foyer

“дневната” на училището

Sensory Room

стая на сетивата и 
тактилността

Outside Learning Studio

зона на открито за връзка с 
природата

зона на открито за връзка с 
природата

Learning modes innovation / Иновация на режимите на учене

Materials and acoustics / Mатериали и акустика Light / Светлина

Laboratory Before / Лабораторията преди 3D rendering Lab / Визуализация Лаборатория Result / Реализация

EN: All materials were carefully selected 
but we paid utmost attention to the acoustic 
suspended ceilings placed in every major 
teaching space. The panels have the maximum 
coefficient of sound absorption. This eliminates 
echoes and decreases voice reverberations. 
Teachers no longer need to shout and stu-
dents have become quieter and even more 
eloquent as a direct result.

The color palette mainly consists of greys 
and beige for big surfaces, but “keeps it fresh” 
by introducing emphasis colors in the fur-
niture. The picture shows the actual work 
process with real samples of the materials that 
we used eventually.

EN: Our main goal was to increase the 
natural light throughout the space. That is why 
we demolished many walls and placed large 
openings with glass doors to improve light but 
also the visibility of the spaces: it is essential 
for teachers to feel calm to leave the students 
to use the center freely.

Artificial lighting is always on several cir-
cuits which allows users to control the level of 
light in every given space and moment. Some 
spaces have also control over the color tem-
perature and dimming of the light to create an 
experiential study or relaxation experience.

БГ: Подбрахме всички материали 
внимателно, но най-вече държахме на 
акустичните панели с максимален коефициент 
на звукопоглъщане. Те премахват ехото и 
излишните реверберации от гласовете. На 
учителите не им се налага да викат, за да 
бъдат чути, децата са по-тихи и дори по-
красноречиви в изказванията си.

Цветовата палитра е съставена от много 
светло сиви и бежови стойности върху големи 
площи, но поддържа свежест чрез няколко 
акцентни цвята най-вече в обзавеждането. 
Снимката показва мостри от действителните 
материали, които използвахме при 
изпълнението.

EN: The old layout allowed a single mode of learning - all students sit and face 
the teacher who is lecturing. This is the old teacher-centered paradigm that modern 
education actively seeks to change. However, it limits the cross-subject connections 
and impedes gathering more than one class for an experimentation session or presen-
tation. 

The innovation in the new layout is twofold. First, it allows 5 more learning modes 
to happen simultaneously - in various spaces and in various degrees (see below). 

Not only that, but it enables all the specific teaching scenarios that the teachers 
developed parallel to the architectural design. Their teaching intentions powered and 
improved the architectural layout.

БГ: Старото разпределение позволяваше само един модел на преподаване, в 
който учениците седят и учителят им изнася лекция. Това е старата парадигма, в 
която учителят е в центъра на преподаването, която съвременното образование 
активно цели да промени. Старото разпределение ограничаваше създаването на 

междупредметни връзки и събирането на повече от един клас за експерименти или 
презентации.

Иновацията в новия план е двуяка: от една страна той позволява още цели 5 
режима на учене да се случват паралелно и в различни степени из целия център; от 
друга страна, дава възможност на учителите да преподават по техни сценарии, които 
те разработваха паралелно с дизайна на средата. Това захрани и подобри коренно 
цялостния проект.

БГ: Поставихме специален акцент върху 
увеличаването на естествената светлина 
из целия център. Затова съборихме 
много стени и поставихме големи отвори 
с витрини и плъзгащи стъклени врати. 
Така подобрихме освен осветеността, a 
и видимостта в пространството, която е 
предпоставка за учителите да са спокойни 
да оставят учениците да ползват центъра 
свободно.

Изкуственото осветление е винаги 
на няколко кръга–както основно така и 
допълващото, и дава възможност за контрол 
във всеки момент. Някои помещения дават 
възможност за контрол върху цветната 
температура, както и димиране, за да се 
създаде благоприятна атмосфера.

 

Fireplace / Огнище
• mode for study in small 

groups, debates and 
socialisation

• режим на учене по 
групички, дебатиране и 
социализация

Cave / Пещера
• mode for high concentration, 

individual study and 
relaxation 

• режим на висока 
концентрация, 
индивидуална работа и 
почивка

Hands-on / Преживяване
• learn by doing, 

experimenting and direct 
experience

• учене чрез 
преживяване, правене и 
експериментиране

Mountaintop / На върха
• mode for one-way 

communication - lectures 
and presentations

• режим на едностранна 
комуникация - лекции и 
презентации

Movement / Движение
• learn by physical activity 

and regular change in body 
position

• учене чрез физическа 
дейност и честа смяна на 
позицията на тялото

Waterhole / Езерце
• highly active communication 

and casual encounters 
between classes

• комуникация с висока 
активност и срещи между 
класовете

Warm light / Топла светлина Material collage / Материален колаж Cold light / Студена светлина


