ИНТЕРВЮ С КИАНА МИРМАДЖЛЕСИ
Първа езикова гимназия в гр. Варна тази година посрещна своя втори помощникучител по английски език.
Здравей, Киана. Благодаря ти за това интервю. Би ли се представила с
няколко думи?
Здравейте. Казвам се Киана Мирмаджлеси и съм помощник-учител по английски език
в Първа езикова гимназия, гр. Варна. Завършила съм инженерна биомедицина в
университата Рътгърс, щата Ню Джърси, в САЩ. Преподавам в 8. и 9. клас в
гимназията. Освен това съм и ръководител на училищния отбор в българоанглийското съзтезание по реч и дебати BEST. Toва е първото ми идване в България
и съм изключително щастлива, че съм тук.
Какво те доведе в България, по специално в Първа езикова гимназия?
В България съм в качеството си на стипендиант по програмата „Фулбрайт Фондация „Америка за България“. След като кандидатствах за участие в програмата
и бях приета, членовете на комисията избраха да бъда в Първа езикова гимназия.
Как се чувстваш след няколко месеца, прекрани тук, и пред какви
предизвикателства се изправяш?
Приспособих се добре към живота в България. Опознах Варна и вече имам любими
заведения и места за разходка. Все още уча български и ето защо понякога разчитам
на отзивчивостта на колеги или непознати в случай на трудност. Това, което открих,
е, че България е чудесна страна с интересна история, с красиви народни обичаи и с
наистина прекрасни хора.
Какви за впечатленията ти от българските ученици? По какво си приличат
и различават от учениците в САЩ?
Българските ученици имат изключително взискателна учебна програма. Освен с
многото учебни часове на ден те са натоварени с доста домашни и с подготовка за
изпити. Впечатлена съм от тяхното ниво на владеене на английски език (понякога
даже забравям, че английският не е техен майчин език). Американските ученици
нямат толкова часове на година, но имат голямо разнообразие в общо изучаваните
предмети. Училищната организация в България е различна - в Щатите например
учениците са тези, които се местят за часовете, докато в България е обратното,
учителите обикалят класните стаи. Намирам прилики и разлики и в училищните
традиции. В България откриването на учебната година е един прекрасен празник –
нещо, което американците нямат. Затова пък учениците и в България, и в Америка
организират абитуриентски бал за завършването. Въпреки няколкото различия,
както българските, така и американските ученици се притесняват за оценки,
загрижени са за бъдещето и са водени от желанието да постигнат нещо велико и
значимо през живота си.
Какво мислиш за България и как се чувстваш във Варна?

Природата в България е омагьосваща! Харесва ми многообразието от планиските
вериги и крайбрежието на Черно море. Българите са изправени пред същите
проблеми като американците, но не обичат да пришпорват нещата. Намирам това за
освежаващо. Харесва ми да живея във Варна. Удоволствие е да опознаваш голям
град и неговото разнообразие от ресторанти и магазини. За краткото време тук се
запознах с много и различни хора от цял свят. Близостта на морето наистина ми
допада. Никога не съм живяла толкова близо до плажа и обожавам да пия кафе или
да се разхождам край морето сама или с приятели.
Как планираш да прекараш Коледните празници?
Родителите ми и малката ми сестра ми идват на гости! Ще прекараме ваканцията
във Варна и София. Имаме и планирано пътуване до Виена. Те нямат търпение да
видят Първа езикова гимназия и да се запознаят с някои от учениците и учителите.

* Киана Мирмаджлеси е в България по програмата „Фулбрайт – Фондация Америка за България”
за помощник-учители по английски език, която предоставя възможност на млади американци с
бакалавърска или магистърска степен в различни области да преподават английски език в
държавни български гимназии за една учебна година като помощник-учители. Програмата има
за цел да повиши качеството на преподаване на английски език в българските училища, както и
да разшири образователния и културния обмен между България и САЩ.

