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В съвременната образователна среда подходът STEM отчита факта, че
непрекъснатият напредък на технологиите променя начина, по който
децата учат и си взаимодействат чрез обучение, базирано на реално
приложение .STEM фокусира обучение в четирите направления-наука, 

технологии, инженерство и математика. Целта е мотивиране на
учениците за изучаване на съответните науки, повишаване на
образователните резултати, придобиване на система от
компетентности.Идеята на проекта мобилен STEM център с цел
създаване на условия за развиване на умения, свързани с творчество в
дигиталните технологии; експериментална работа; развиване на
инженерно мислене и способности за решаване на проблеми; работа по
проекти и задания с практическа насоченост в науките и
технологиите.Това позволява всеки един от кабинетите по биология, 

химия,математика,езици в училище, та дори и училищния двор да бъдат
превърнати в модерна иновативна среда за обучение, показва на
учениците как различните научни дисциплини се интегрират и работят
заедно.  STEM центърът разполага с устройства за всеки ученик по
модела 1:1. STEM обучението предполага и активното взаимодействие с
различен тип технологии, в т.ч.  софтуер за STEM (например GeoGebra, 

Function Plotter, Remote Labs  , базирани на виртуална реалност (VR), 

технологии, базирани на добавена реалност (AR), различен учебен и
симулационен софтуер и дигитални, мултимедийни и 3D образователни
ресурси, както и изграждане на подходяща образователна среда и учебна
инфраструктура.









СТЕМ КЪТ

Иновативна модерна зона за творчество, стимулираща 
креативността на учениците да използват новите технологии. Да 
творят и създават свои собствени продукти.

Постигната бе целта на проекта: 

- да се изгради мобилен STEM център  за създаване на условия, за 
развиване на умения, свързани с творчество в дигиталните 
технологии; 

- експериментална работа;
- развиване на инженерно мислене и способности за решаване на 

проблеми; 
- работа по проекти и задания с практическа насоченост в науките 

и технологиите.
Всеки един от кабинетите в училището се превръща в модерна 
иновативна среда за обучение. Създадения мобилен център 
подкрепя и улеснява подготовката и интегрирането на СТЕМ в 
часовете, тъй като обучението в училището се провежда в 
обособени кабинети по съответните науки.



Проведени бяха открити СТЕМ уроци на които присъстваха 
представители на родителската и местна общност, както и 
преподаватели от други населени места.

Ученици, родители и учители изразиха своята удовлетвореност от 
постигнатите резултати и бъдещите ползи които създадения СТЕМ 
център предоставя.

Уроците бяха на тема:

STEM урок Английски език и математика 5 клас: What are you doing 

this weekend?

STEM урок Български език и литература – История и цивилизации 10 
клас: Гео Милев – поемата „Септември“.
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