ОТЧЕТ
на Юлияна Емилова Станчева,
учител — наставник на Петилина Тихомирова Петрова
През изминалата учебна 2009/2010 г. имах удоволствието да бъда
одобрена от фондацията Ви за учител - наставник на Петилина
Тихомирова Петрова, на която преподавам бьлгарски език и литература
вече четири години. Следя развитието на Петилина в областта на
литературата и най-вече - нейните поетически и литературни опити.
През учебната година Петилина участва в множество творчески
проекти, конкурси и литературни състезания/ няма да ги изброявам
подробно, защото Вие имате отчет за постиженията на ученичката/. Всяко
есе или тема, всеки поетически текст тя представяше първо на мен.
Обсъждали сме заложените идеи, изказа, помагала съм при редактирането
на тези творби. Индивидуално работих с ученичката за усъвършенстване
на нейните умения за писане на задължителните ученически текстове и
най-вече литературни интерпретации. Мисля, че тя подобри стила си,
изчисти речника си, олекоти стила на изказ и създадените от нея писмени
текстове станаха по-четивни, по-интригуващи.
Но същността на съвместната ни дейност беше и е свързана с
поетическото творчество на Петилина, със задълбоченото запознаването с
тропите и фигурите в поетическия език и усъвършенстването на
поетическия изказ. В процес на подготовка е стихосбирка на Петилина.
Започнала съм подбор на стихотворенията, които да бъдат включени в този
творчески проект. Поела съм безвъзмездно функцията на редактор коректор с всичките си умения на учител и човек с поетически
наклонности/имам издадени стихосбирки и съм ръководила клуб на
пишещите към гимназията ни/. Предстои ни съвместно да завьршим
подготовката на стихосбирката.

Друга насока, в която съм работила и ще продължавам да работя
извън часовете по литература, е подготовката на зрелостничката за матура
и кандидатстване с литература. Работим върху тестове, проверявам
допълнителни съчинения и т.н.
Считам, че работата е творческа и ползотворна и за двете страни,
защото се надявам, че ученикът ще надмине учителя си!
С пожелание за успехи на Вашата фондация и с уважеиие:
05.07.2010 г.
Гр. Варна

Юлияна Емилова

