Класна стая "Конфуций" бе открита
на бляскава церемония
Редица официални лица присъстваха на откриването

138-мо СОУ „Проф. Васил Златарски“ вече официално може да се похвали със завършения
проект класна стая „Конфуций“, която беше открита днес. Церемонията уважиха заместикминистърът на образованието Ваня Кастрева, председателите на институт „Конфуций“ от
българска и от китайска страна Аделина Колева и проф. Гъ, учители, родители и гости на
училището.
„Доволна съм от хубавото събитие, което ни събира днес, защото това е поглед на
училището отвътре. Много често за обществото остава скрито какво се случва зад стените
на училищата“, каза за Kmeta.bg зам.-министърът на образованието Ваня Кастрева.

След повече от 10 години работа в сферата на преподаването на китайски език мечтата на
учителката Яна Шишкова става реалност – класна стая, носеща белезите и духа на
китайската култура в България, е вече факт.
„Чувствам се изумително на откриването, защото това е много важен ден за нас. Много съм
щастлива, че имаме официални гости на събитието. Най-важното е, че те са приятели на
нашето училище. Това са хора, които на чисто човешко ниво ни подкрепят. В тази класна
стая децата се чувстват мотивирани за работа, а най-голямата ми гордост е, че на ниво
средно образование на практика почти завършват китаистика“, заяви Шишкова, която е
основен двигател на идеята за създаване на стаята.

Директорът на 138-мо СОУ г-жа Кръстева определи откриването на класната стая като
„сбъдната мечта“.
„Има една китайска мъдрост „Внимавай какво си пожелаваш“. Винаги съм си пожелавала да
срещам добри хора. Благодаря за подкрепата на нашите гости днес, защото те ни
подкрепиха и ни оказаха съдействие по пътя към сбъдването на тази мечта,“ каза
директорът на училището.
Церемонията по откриването на класната стая приключи с изпълнения на ученици от
паралелки със засилено изучаване на китайски език. Те представиха по две изпълнения,
свързани с българската и с китайската култура.

