
ПРОЕКТ „УЧИЛИЩЕ НА БЪДЕЩЕТО“, ФИНАНСИРАН ОТ ФОНДАЦИЯ
АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР „ОТ АТОМА
ДО КОСМОСА“

В СУ „СВЕТИ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“

СУ „Патриарх Евтимий” става училище на бъдещето, след като
влезе  в  списъка  на  финалистите  от  едноименния  конкурс  на
фондация „Америка за България”. Това е единственото пловдивско
училище, класирано с още 22 училища от страната в надпреварата за
трансформация  на  учебната  среда  и  използване  на  съвременни
образователни методи и технологии в учебния процес. Пловдивският
проект, за чиято реализация ще бъдат отпуснати  150 000 лева от
ФАБ, е Център по природни науки “От атома до Космоса”. СУ „Свети
Патриарх  Евтимий“  ще  трябва  да  дофинансира  със  100 000  лв.
проекта от дарения, доброволен труд и техническо оборудване.

Поради  високото  качество  на  проектните  идеи  екипът  на
фондацията е увеличил средствата в конкурса от първоначалните 2
000 000 лева на  2  600 000.  Финансиране  ще получат 23  училища
спрямо  първоначално  плануваните  15.   От  общо  270  проектни
предложения са  избрани 45 полуфиналисти,  които  са  посетени на
място от журито на конкурса и защитили в екипна презентацията
идеята си в София.

Пловдивският  природоматематически  център  включва  два
кабинета  по  биология,  също  толкова  по  математика,  един  по
география и един по физика и химия, които ще бъдат оборудвани с
модулни  маси,  които  ще  могат  да  се  конфигурират  по  различен
начин,  според  целите  на  учебния  процес.  Центърът  ще  бъде
разположен  на  втория  етаж  на  училището,  като  се  предвижда  и
монтирането  на  винилова  настилка,  подмяна  на  вратите,
осветлението  и  радиаторите  за  отопление.   Обзавеждането  в
класните стаи изцяло ще се обнови, като всяка от тях ще е снабдена
с  интерактивен  тъч-скрийн  дисплей.  По  проекта  е  предвидено
закупуване  на  лаптоп-  таблети  за  учениците,  ползващи  центъра,
визуализатор,   скенер,  интерактивни  маси  и  др.  технологични
решения,  които  ще  подобрят  качеството  на  образование  и  ще
мотивират учениците да участват активно в учебния процес.

Проектът  ще  насърчи  използването  на  съвременни
образователни  методи  и  технологии,  които  ще  поощряват



практическата  и  екипната  работа  в  училище,  ще  повишат
интерактивността  на  учебния  процес  и  ще  въвлекат  учениците  в
изследователска  дейност  за  заобикалящия  ги  свят.  Всички
финалистите ще получат безвъзмездното финансиране със срок на
изпълнение на проектите до септември 2017 г.
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