За една необикновена класна стая, мерките на китайски и
мечтаенето като първа необходимост
Снимки на невиждана в държавно българско училище класна стая,
публикувани във фейсбук профила на учителката Яна Шишкова, набраха
светкавична популярност.
"Спечелихме в 138-мо СОУ пари по китайски проект и, заедно с дизайнерката
Радост Янева от White Design Studio, изградихме една великолепна класна
стая. Добре сте ни дошли и на живо да я видите - още по-красива е", пише гжа Шишкова.
Тези снимки и тази покана са и поводът фотограф и репортер на "Детски
Дневник" да гостуват в 138-мо СОУ "Проф. Васил Златарски" в София,
където Яна Шишкова преподава мандарин.

На китайски език съществува една мерна единица за следните три неща: планини,
мостове и блокове. Това научих от 5-минутния си престой в часа ѝ с осмокласници. По
неин знак всички вкупом повтарят новите думи, за да ги затвърдят. Звучи като песен.
Атмосферата е спокойна, а класната стая - светла и приветлива. Орнаментите по
тавана напомнятархитектурните детайли на китайски императорски дворци и храмове
отпреди 500 години, чиито богато декорирани тавани са на квадрати с кръгове в тях,
защото земята се е смятала за квадратна, а небето - за кръгло.
"Небето и земята, от друга страна, са отражение на символа наВеликия предел - Ин и
Ян - хармонията между активното и пасивното начало, така че това е кабинет за
хармонично развитие, в което всички начала се сливат и така възпитаваме едни успели
и пълноценни хора", разказва г-жа Шишкова. В кабинета учат всички паралелки по
китайски от 8-ми, 9-ти и 10-ти клас, а самият той е съвсем скоро обновен, само един
диван предстои да бъде поставен.

Институт "Конфуций", който се грижи за разпространяването на китайския език и
култура в България, се е погрижил за модерното оборудване на кабинета по китайски
език. Отново институтът, в лицето на двамата директори – проф. ГъДжъцян и г-жа
Аксиния Колева, заедно с организация "Ханбан", свързана с министерство на
образованието в Китай, е спонсор на двуседмичния летен лагер за 12 от учениците на
Яна Шишкова в Китай, където всеки ден по 8 часа са имали учебни занимания. Не, не
само учене е било, а и разходки до културни, архитектурни и исторически паметници,
била им е представена и китайската кухня - един наистина скъп аспект от тази култура.
С новата учебна година, новата класна стая, новите учебни програми за всички
китайски паралелки в страната (чийто автор е Яна Шишкова), преподавателката с нов
плам се впуска да предаде на възпитаниците си не само знанията си по китайски език,
за китайската история, философия, култура, калиграфия... а и любовта си към тази
древна страна.
"А иначе мотивирам децата с личен пример - не се спирам пред нищо за техния
интерес и им показвам, че мечтаенето нашироко не е лукс, а необходимост, за да
постигаш високи цели."
И, не на последно място, тя се стреми да предаде практическа насоченост на
обучението, така че децата да могат да се реализират на пазара на труда с китайски
език и да могат да го ползват като реално средство.

Яна Шишкова се смята за повече от успяла, защото има щастието да работи това, което
обича. "Китай носи усещане захармония в живота. Учи те бавно и последователно да
градиш настоящето и бъдещето си, да изчакваш, да се концентрираш и да имаш
дългосрочни планове. Да не разчиташ на моментална реализация, но да съумяваш да
планираш за 10 години напред, без да се фокусираш само върху една цел. Тоест, да си
достатъчно гъвкав да можеш да виждаш и страничните възможности, които да
обогатят пътя и да дадат в завършек усещане за реално постижение и победа", казва
Яна Шишкова. Тя заявява, че нищо повече не иска да постигне, а само да задържи
статуквото. Тя и за нищо не мечтае, защото всяка нейна мечта
всъщност представляваплан, който се стреми да реализира.
Яна Шишкова е преводач, екскурзовод и учител по китайски език и култура от 15
години. Освен в 138-мо училище, преподава китайски език и в Софийския университет
"Св. Климент Охридски", и Шефилдския университет (Солун). Тя е автор и главен
редактор на блога "Всичко за Китай", носител на "Награда за особен принос към
китайско-българските отношения", връчена от Посолството на КНР в България. С
възпитаниците си е стигала два пъти до първо място в Европа, както и до трето и второ
място в света на най-престижното международно състезание по китайски език
"Китайски езиков мост".

Състезанието се провежда навсякъде по света, след което спечелилите националните
кръгове заминават да представляват страната си в Китай. "То е толкова популярно, че
последните му два тура се излъчват пряко по китайската национална телевизия CCTV,
гледат се от един милиардзрители, а най-интересните участници могат в миг да станат
телевизионни звезди, което досега се е случвало с двама български представители –
Борислав Димитров и Радостин Петров. С огромна гордост мога да се похваля, че са
мои възпитаници", не скромничи преподавателката.
През октомври в провинция Юннан ще се проведе тазгодишното издание на
"Китайския езиков мост", на което за призово място ще се бори още една ученичка на
Яна Шишкова - десетокласничката Ксения Лебедева, сребърен медалист в
националните квалификации, заедно с Виктория Тодорова от русенското СОУ "Васил
Левски", която е златен медалист.

Ксения знае пет езика - руски, български, английски, арабски и китайски, и мисли да
следва икономика в Китай. Тя разказва, че в свободното си време свири на пиано,
много чете и обича да играе с двете си малки сестрички. Мечтата й е един ден да живее
в китайския град Шанхай.

