„Конфуций“ - класната стая, посветена на
китайския език и култура
Магдалена Кръстева, директор на 138 СОУ, разказва пред
Economy.bg за новата класна стая и изучаването на източни
езици и култура в училището

Магдалена Кръстева, директор на 138 СОУ „Проф. Васил Златарски“

В 138 СОУ „Проф. Васил Златарски“ се изучават английски, испански, немски,
френски, руски, китайски и японски език. Учебното заведение работи по много
европейски проекти, където учениците се запознават с различните култури на
другите европейски страни, а вече и не само с тях.
Пред Economy.bg Магдалена Кръстева, директор на 138 СОУ, разказва за новата
класна стая „Конфуций“, с която учебното заведение се сдоби, както и за
изучаването на източни езици и култура.

Класната стая само за часове по китайски ли се използва?
Класната стая „Конфуций“ е класна стая за паралелката с интензивно изучаване
на китайски език 10. клас и 8. клас със ЗИП и СИП китайски език.

Извън дизайна, кое е специалното на тази класна стая?
Класна стая „Конфуций“ е културно-образователно подзвено на Институт
Конфуций, който се грижи за разпространяването на китайския език и култура в
България. До осъществяването ѝ се стига след 15 години упорит труд от страна
на Яна Шишкова, преподавател по китайски език с многогодишен стаж и
постижения зад гърба си. Цялото ръководство подкрепихме инициативата ѝ за
проекта на класната стая, но преди всичко от екипа на Институт „Конфуций“ в
лицето на двамата директори – проф. Гъ и г-жа Аксиния Колева и организация
Ханбан, свързана с Министерство на образованието в Китай.

Каква е учебната програма по китайски в 138 СОУ и какво обхваща тя?
Паралелките с интензивно изучаване на китайски език изучават в 8. клас 648
часа китайски. В 9. и 10.клас – по 7 часа китайски език като задължителна
подготовка и 3 часа СИП – китайска култура, философия на Китай, китайска
литература. Допълнително се изучава и калиграфия.
Колко преподаватели по китайски има училището?
Преподавател по китайски език в училището е г-жа Яна Шишкова. Тя е човек с
големи амбиции, носещ китайската култура у себе си. От тази година имаме и
ново попълнение – Донка Христова. Освен това благодарение на Институт
„Конфуций“ имаме и китайски доброволец – магистър по преподаване на
китайски език на чужденци. А хубавото е, че срещнах Яна и заедно успяхме да
направим един екип. Добрата новина е, че и в двете ни източни паралелки
преподават само млади, много добре подготвени, амбициозни и креативни
учители.

Класната стая инвестиция на самото училище ли е или е осъществена с
помощта на спонсори?
Класна стая „Конфуций“ е изцяло спонсорирана от Институт Конфуций.
Дарението е на стойност $10 000. Това не е първото дарение от страна на
Посолството на КНР - миналата година бяха оборудвани пет класни стаи с
мултимедии. В момента чакаме дарение от над 1 000 тома книги и мултимедийни
помагала от страна на Ханбан.
От кога се преподава китайски език във Вашето училище? Как се роди
тази идея изобщо?
През 2012 година стартира обучението по китайски език като ЗИП и СИП. А през
следващата година се осъществи прием на първата от паралелките с интензивно
изучаване на китайски език.
Първоначално идеята се зароди като интерес към културата на тази страна. Ние
сме първото българско училище за културен диалог между изтока и запада
„Икуо Хираяма“. Имаме изградени отношения с Посолството на Япония. Тази
година 12 наши ученици посетиха КНР, спонсорирани пак от Институт Конфуций
на 14-дневно обучение в Университета в Пекин. Ксения Лебедева е нашият
представител в Националния отбор по китайски език, който ще се бори за
призови места на Китайския езиков мост в провинция Юннан през октомври.
Десислава Каснакова от японската паралелка беше един месец в Япония от
състезанието за Ораторско майсторството.
Голям интерес има и от най-малките. Четвърта година като СИП се изучава
китайски език от 1. до 4. клас.

Кой е дизайнерът/архитектът на новата класна стая?
Радосвета Янева – млад човек, с оригинални идеи.

Имате ли намерение да реновирате и други класни стаи по подобен
начин?
В училището има изградени кабинети по химия, биология, фонетичен кабинет,
кабинетът по физика е с терминални устройства. Мечтая си да изградим такава
стая и за изучаващите японски език.

Яна Шишкова е синолог, учител по китайски език и култура от 15 години насам.
Преподава в 138 СОУ „Проф. Асен Златарски“, СУ „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 китайскобългарските отношения“ (2004) за педагогическата си дейност. С възпитаниците
си е стигала два пъти до първо място в Европа, както и до трето и второ място в
света на най-престижното състезание за китайски - „Китайски езиков мост“.

