
STEM

„Бъдеще за 
всеки ученик“



90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ създава 
уникална среда за обучение на всички ученици –

STEM Center



Изграждане на STEM център с Makerspace на 
четвъртия етаж, с обща площ около 450 кв.м.

Пространството ще бъде гъвкаво, за да 
предложи различни възможности за работа 
(групово, индивидуално), използването на 
различни технологии и смесването им с 
изкуствата. Затова ще обединим различните 
кабинети, чрез големи сгъваеми стени и 
коридорът ще стане активна част за обмяна 
на идеи и почивка. 

С изграждане на STEM център с Makerspace 
ще  продължим да развиваме и 
реализираме  цялостната стратегия на 
училището - 90 СУ  да бъде най-силно 
желаната гимназия за избор на STEM 
профили, отговаряща на нуждите на 
учениците от 21 век.



“Сърце на STEM”. Учениците ще 

дискутират, споделят и презентират. В центъра ще 
има мек амфитеатър, обърнат към видео стена и 
проектор за визуализация. Ще има излаз към стая 
на открито, озеленена и оборудвана с маси и пейки.

Представяме ви основните зони в STEM центъра

“Мозъчния хъб”. Зоната ще е акустично 

и визуално заградена, място за генериране на 
идеи. Включва модулни маси, както и мек 
амфитеатър до прозореца. В това пространство 
ще се използват  преносими компютри, стените 
ще са покрити с вълшебна боя. 

“Мейкърспейс”. Място за “преживяване”. 

Мейкърспейсът ще се използва за създаване на 
прототипи, произведения на изкуството и модели. До 
него ще има видеозала, където учениците ще могат да 
заснемат произведените продукти. Помещението ще 
бъде оборудвано с инструменти, 3D принтер и уреди.



“Изследователският център”. 
Зона за лабораторни изследвания с камина. Технологично оборудване с интерактивен дисплей, стереоскопичен 

дисплей, камера за свързване към втори екран. Комплекти, съдържащи платки и блокови конструкции, сензори за 
измерване, специален софтуер, Chromebook, микроскопи, както и дигитална камера за работа във виртуална и 

добавена реалност. Зоната има възможност да се обединява с  Мейкърспейса чрез плъзгащи се врати. До него ще 
има склад за съхраняване на химикали и лабораторно оборудване.
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Учебното съдържание ще бъде насочено към:

Природни науки. Предвижда се 

създаването на нови предмети като 

Опазване на околната среда.
Модули, като Бионика и Биохимия. 
Упражнения, като Моделиране на 
процеси в природата или икономиката.

Предприемачество. 
Развиване на инициативност у 
учениците. Решаване на реални 
проблеми от ежедневието. Връзка с 
бизнеса. Канене на гост лектори. 
Пряк контакт с бизнес средите. 

Интегриране на изкуства и технологии в учебния процес.



За постигането на всичко това:

Спечелихме финансиране в размер от 300 000 лева.

От нашия бюджет добавихме 30 000 лева.

Нашата финансова цел е в размер на 45 000 лева.

Имаме нужда от вашата финансова подкрепа.

Ако сте в сферата на бизнеса и търсите 
обучени хора, готови да работят за вас 
след завършването си.

Като партньори в едно по-добро бъдеще 
за учениците, ние можем да 
интегрираме вашия бранд и визия, като 
част от нашия STEM център.
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