„Европейци сме ний,

Щастлив е онзи,
който се е научил
да се учи!

ама все не сме дотам!...“
1 ноември 2014 г.

Училището е всичко, което помага на едно
дете да стане човек. Всяко училище по един или
друг начин ни пренася в света на мечтите. То е
важна част от нашия живот, защото в него полагаме основите за изграждане на бъдещата личност.
В него получаваме знания, без които по-нататъшното развитие е трудно осъществимо.
За поредна година на 15 септември нашето
училище посрещна своите възпитаници. Училището дава всичко, насочва ни в правилната посока
и се превръща в нашия прозорец към необятния
свят. С аплодисменти, песни и танци посрещнахме
новите класове:
9а клас с класен ръководител г-жа Соня Георгиева
- специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекла от текстил“;
9б клас с класен ръководител г-жа Сюлбие Алиева
- специалност „Моден дизайн“;
9в клас с класен ръководител г-жа Десислава Драганова - специалност „Фризьорство“;
9г клас вечерна форма на обучение с класен ръководител г-н Свилен Иванов - специалност „Производство на облекла от текстил“.

Скъпи ученици
и колеги,
уважаеми
съмишленици,

5-ти октомври -

Световен ден

на учителя

На 5-ти октомври у нас и в още над 100 страни по света се отбелязва Денят на учителя. Ролята на учителя, на добрия учител в живота на всеки от нас е много важна. Могат да минат години,
за да разберем, че ние сме можещи и успяващи
хора заради наученото от нашите учители преди
години. Ученическият съвет и секция „Манекени“
поднесоха изненада за учителите и служителите
в гимназията с ревю „Мода за учители“ :)

Нека заедно се
поклоним и благодарим за ДОБРОДЕТЕЛТА на
далновидните
и
родолюбиви българи, съградили и съхранили 118 години
нашето училище Професионална гимназия по облекло „Недка
Иван Лазарова“ - Русе
с дълбока вяра в общочовешките ценности,
с много надежда в бъдещите дни
и с искрена любов към хората и света!
Честит празник!

инж. Диана Иванова
Директор на ПГО „Недка Иван
Лазарова“ - град Русе

Празникът на народните будители почетохме с поднасяне на цветя
на Паметника на Баба
Тонка в град Русе и посещение на къщата-музей
на Алеко Константинов
в град Свищов. Силни
чувства на признателност завладяха всички
пред пронизаното сърце
на Щастливеца.
“Прощавай, снизходителний читателю! Прощавай и ти, бай Ганьо!
Бог ми е свидетел, че винаги добри чувства са ме въодушевявали при описването на твоите истории. Ни чувство на злобно порицание, ни презрение, нито лекомислен смях
не са ръководили моето перо. И аз съм чадо на
своето време и известни отделни събития може
би неволно са ме отклонявали от строгата обективност, но аз се старах да възпроизведа есенцията на печалната действителност. Твоите братя, вярвам, не са такива, какъвто си изобразен
ти, бай Ганьо, но те са засега на втори и трети
план; те едва сега почват да заявяват за своето
съществуване, а пък ти, ти си налице, твоят дух
лети и обгръща целия обществен строй и дава
свой отпечатък и на политика, и на партии, и на
печат. Аз питая в себе си вяра, че ще дойде един
ден, когато ти, след като прочетеш тази книжка, ще се позамислиш, ще въздъхнеш и ще речеш:
Европейци сме ний, ама все не сме дотам!...
Прощавай, не е за чудо пак да се срещнем.“

София, 17 март 1895 г.,
Алеко Константинов - „Бай Ганьо“
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Делници и празници

С чувство за регионална гордост!

С голямо вълнение и искрено
въодушевление посетихме Природонаучния музей в Русе - гордост
за нашия град. Екипът на музея
ни посрещна с лекция за една от
най-големите колекции в страната
на вкаменелости на хоботни бозайници. Диорамите ни пресъздадоха животинския свят, характерен
за русенския регион и за Долен Дунав. Бяхме впечатлени от възстановката на пещера, направена по
модела на „Орлова чука“. Голяма
атракция за нас беше единственият по рода си в България сладководен аквариум, събиращ тонове
литри вода и показващ над 20 вида
местни риби. Препарирани животни в различни сезони ни посрещаха
в залите, а огромният бозайник в
залата за древни млекопитаещи ни
изплаши с размера и страховития
си вид.

Добре дошли!

Представители на учителския
синдикат в Бурса, който е най-големият в Турция, посетиха нашата
гимназия. На срещата с ръководството бяха обсъдени обмяната на
опит и добри практики в синдикалната и образователна дейност. Гостите проявиха интерес и желание за
партньорство със сходни училища в
Бурса и Русе.

Русенски карнавал 2014

Искаме от сърце да благодарим за този невероятен
музей и да поканим русенци да го посетят!
11б клас с кл. р-л Т. Нахабедян

Три лъча от маскирани хора
се срещнаха пред основната сцена, изградена до Съдебната палата. Кметът Пламен Стоилов
връчи ключа на Русе на краля, за
да отключи карнавалния дух на
града. Забавляваха се малки и големи пред сградата на Операта,
Съдебната палата и Доходното
здание. Сред тях беше и нашата
пъстроцветна група с костюми
на пролетни цветя, която получи награда за училище, което се
представи най-добре.

Корабът Радецки

на кея до нашето училище

Уъркшоп „Да можеш да филмираш лирика. Виж как!“

с Анастасия Новикова в Австрийска библиотека „Елиас Канети“, Русе
На 09.11.14 г. се състоя уъркшоп на тема „Да можеш да филмираш лирика. Виж как!“, на което и аз имах удоволствието да присъствам. Целта на това събитие беше да се покаже, че и стиховете могат да се екранизират,
тоест че има филми, направени по стихове. Аз се чувствах страхотно, а преживяването беше забавно. Участниците в уъркшопа бяха 12 и всеки един от нас сподели по нещо. Аз бях единственият ученик, който присъстваше.
Това събитие ми даде много нови идеи за всичко!
Дамата, която изнасяше лекцията, ни показа различни къси филмчета, направени по стихове. Беше страхотно
и много забавно. Лекцията се състоя в две части: запознанство с другите, когато всеки трябваше да се представи
и да каже нещо за себе си. Във втората част от лекцията ни дадоха един стих, който сами си избрахме, и по този
стих ние трябваше да представим екранизация. Запознах се с много мили и приятни хора. Обменихме опит, което
беше вълнуващо за мен. Очаквам нова покана :)
Кристиян Огнянов - 10а клас

Училищен живот

Четем заедно

6-ти декември
Патронен празник

любими книги!

Човекът
не е стока!

Коя е Недка Иван Лазарова?

На 21 октомври Професионалната гимназия по облекло „Недка
Иван Лазарова“ - Русе отбеляза
Европейския ден за борба с трафика на хора. За шести пореден път
училището активно се включи във
всички инициативи, които искат
да повишат културата на младите хора по тази тема. Акцент в
програмата тази година е инициативата на Ученическия съвет при
Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ за провеждане на лекоатлетически крос
„Бягство към Свободата“ сред
учениците от 9-ти и 10-ти класове. Целта на спортното състезание е да направи препратка към
уменията, които всеки един от
нас трябва да притежава, за да се
предпази или ако пък е попаднал в
ситуация на трафик, да се спаси.
Освен кроса се проведоха и три
вида спортни игри: индивидуално
бягане 300 м.; отборно бягане 40
м. по двойки със завързан крак;
отборно бягане 30 м. по двойки
с чувал. За победителите в игрите имаше осигурени предметни
награди от Превантивно- информационен център - Русе. Заедно
казахме „Не на трафика на хора!“
и „Човекът не е стока!“

Николета от 9б клас
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налите деца - в Русе. Три години след телно дружество „Добродетел“ и
като жена му умира, през 1933 г., той преди всичко на известната русенска
дарява огромна сума за училището в учителка Стоянка Доганова.
нейна памет, поради което то носи
името Недка Иван Лазарова.
Нашата гимназия винаги е била
част от историята на Русе, тя ще
Професионална гим- е част и от неговото бъдеще. Приназия „Недка Иван Ла- чината за това е амбициозната цел
зарова“
на ръководството на училището да
се създават условия за равнoпостаГодината е 1895-а. В Русе е създа- веност при общообразователната,
дено женско професионално училище професионално-теоретична и прак- първото в страната извънстолично тическа подготовка на учениците.
девическо професионално училище за Началото на 21 век поставя и нови
обучение на момичета по шев и крой- цели, които се реализират в нови
ка. Идеята да се помогне на младите специалности - Фризьорство и Комомичета като бъдещи домакини се зметика, нови спечелени проекти и
осъществява с благородните усилия модернизиране на училището ни.
на Русенското женско благотвори-

Съпруга на Иван Лазаров, родена
в Дряново, от където е и съпругът
й. Семейството им се изселва в град
Русе в началото на ХХ век и тук
Иван Лазаров продължава успешно да
развива своя занаят - обущарството.
Построява сегашния хотел „Сплендит“. В семейството им има 3 деца
- 2 момчета и 1 момиче. Първото
момче е родено в Дряново, а оста-

ПГО търси талант -

Светлана Димитрова Димитрова

Светла е ученичка в 9в клас. Ето какво ни разказа тя за себе си:
Родена съм на 13.06.1999 г. в гр. Русе. По стечение на обстоятелствата съм оставена в дом „Майка и дете“. От сегашното ми семейство съм
осиновена на 10-месечна възраст. Благодарна съм, че попаднах в семейство,
в което имам всичко - обич, топлота и разбиране. До 4-ти клас учих в ОУ
,,Олимпи Панов“ и от първи клас посещавам школата по балет към НУИ.
Моите заложби първо усети баба ми, докато гледах с интерес, неприсъщ за
такова малко дете, концертите на Виенската опера и балетните спектакли
заедно с нея. Още на първата репетиция в първи клас г-жа Лазарова каза,че
определено имам заложби. В пети клас вече бях редовна ученичка в НУИ
,,Проф.Веселин Стоянов“ и продължих развитието си в класическия балет.
В края на 8-ми клас доста от съучениците продължиха в други училища. Аз
избрах да уча в ПГО ,,Недка Иван Лазарова“ специалност фризьорство. Балетът си остава моята страст! Продължавам ежедневно да ходя на обучение
по класически балет в НЧ ,,Захари Стоянов - 1937 г.“ с ръководител г-жа
Снежана Байчева. Имала съм доста изяви на конкурси в страната и винаги
съм се връщала с награда. Преди месец участвах в международен конкурс в
гр. В.Търново и взех 2-ро място. За мен това е голямо постижение и удовлетворение за положения труд. В момента подготвям нови танци за предстоящия Коледен концерт, който ще
се състои на 20 декември. Аз ще продължавам да следвам мечтата си и да развивам таланта си, който определено
притежавам!

Да бъдем усмихнати Европейски
ден на езиците и толерантни заедно! а ние умеем!
За един мирен свят!
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Училище за цял живот!

Проект „Ученически практики“
Проект - BG051PO001
3.3.07-0001
„Ученически
практики” се осъществява
с финансовата подкрепа на
оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,
съфинансирана от европейския
социален фонд на Европейския
съюз. Продължителността на
проекта е 34 месеца - от януари 2012 до 14.09.2015 год. Под
Ученическа практика се разбира всеки период на професионално обучение на конкретно
работно място, не по-кратък от 240 работни (астрономически) часа, които
ученикът прекарва в реална работна среда.
Основната задача на проекта е подобряване качеството на професионалното образование и обучение чрез усъвършенстване на рактическото обучение на учениците. Всички ученици имат право да се включат само веднъж в
рамките на своето обучение в предвиденото практическо обучение.
Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ - Русе участва
активно в реализирането на проекта „Ученически практики“ със сформирани
групи по специалности: „Конструиране, моделиране и технология на облекло
от текстил“, „Козметика“ и „Фризьорство“.
Големият интерес към проекта „Ученически практик“ е естествен в
следствие на повишеното търсене на висококвалифицирани кадри за конфекционния бранш и сферата на услугите за личността в област Русе.
С реализирането на проекта Професионална гимназия по облекло „Недка
Иван Лазарова“ - Русе, си постави следните цели:
• Предоставяне на качествена професионална подготовка в реални работни
условия;
• Улесняване на прехода
от училище към работното
място и повишаване на успешната реализация на трудовия пазар на учениците;
• Изграждане на стабилни партньорства между
Професионалната гимназия и
бизнеса;
• Повишаване квалификацията на обучаваните ученици;
• Разширяване на достъпа и възможностите за ПОО и учене през целия
живот.

Проект „Нова възможност за
моето бъдеще“

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ - Русе вече
легитимира професионални познания,
придобити чрез неформално и/или самостоятелно учене. Това става възможно в рамките на Проект „Нова
възможност за моето бъдеще“ на
Министерство на образованието и
науката, чрез който Професионална гимназия по облекло „Недка Иван
Лазарова“ - Русе участва в процедурите по валидиране на знания, умения
и компетентности за придобиване на
професионална квалификация на лица
над 16 години, които нямат официален документ за своите професионални умения.
Проект „Нова възможност за
моето бъдеще“ попада в обхвата
на Приоритетна ос 4 „Подобряване
достъпа до образование и обучение“
и област на интервенция 4.3 „Развитие на системата за учене през целия живот“ от Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси“.
Проектът се изпълнява по схемата
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Създаване на система за идентифициране и признаване
на неформално придобити знания,
умения и компетентности“. Системата позволява издаването на документ, който доказва придобитите
извън формалното образование знания
и умения и компетентности, на работното място, у дома и др. Партньори са работодателски организации
- Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата /
БТПП/, Агенция на индустриалния
капитал в България /АИКБ/, организации на работниците и служителите
- КНСБ и КТ „Подкрепа“, Държавни
институции - Министерство на труда и социалната политика, Агенция по
заетостта, Националната агенция за
професионално образование и обучение
/НАПОО/, Главна дирекция „Изпълне-

Изданието е дело на клуб “Съвременник - 2004” с ръководител Т. Нахабедян
ПГО “Недка Иван Лазарова” - гр. Русе. Дизайн и предпечат: PRIMAX

ние на наказанията“ към Министерство на правосъдието.
Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ - Русе
е единственото професионално училище, осъществяващо обучение по
професионални направления „Производство на текстил, облекло, обувки
и кожени изделия“ и „Фризьорски и
козметични услуги“ в Русе и региона,
което работи по проект „Нова възможност за моето бъдеще“. Кандидатите, преминали начално консултиране и насочени за валидиране на знания, умения и компетентности, придобити
по неформален път са 63 и успешно достигналите до сертифициране, са 42
лица по професиите „Шивач“, „Козметик“ и „Фризьор“. Документът на всеки
бенефициент се издава след полагане на изпити и покриване на държавните
образователни изисквания за придобиване на квалификация по конкретната професия или част от професията. Валидирането на компетенции, придобити по
неформален път, създава предпоставки за мотивиране на работната сила за
повишаване на квалификацията; улесняване на трудовата мобилност; подобряване процеса на подбор на персонала; постигане на висока степен на обективност при оценяването на персонала и кариерното израстване; ефективно
прилагане на системите за диференцирано заплащане на труда; намаляване на
времето и разходите при организиране на надграждащи обучения.
Подготвянето на по-мотивирани, компетентни и информирани специалисти, наред с модернизирането на образователната система и насърчаването
на сътрудничеството между бизнес и образование са основните тенденции в
развитието на професионалните гимназии съгласно Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2014-2020. Очакваните ползи от изпълнението
на Проект „Нова възможност за моето бъдеще“ са свързани с повишените
възможности за трудова реализация и социална интеграция, запазване на работното място, по-добро кариерно развитие на хиляди хора, а също и с повишаване на качеството на работната сила. Големият интерес към процеса на
валидиране е естествен в следствие на повишеното търсене на висококвалифицирани кадри за конфекционния бранш и сферата на услугите за личността
в област Русе.

Клубът по карате шинкиокушин
„Русе“, в който се състезава Сергей
Михайлов от 12а клас завоюва призови индивидуални места в зоналното първенство за всички възрасти,
провело се в град Русе.
Учебна компания Ню стайл
(New Style) в Нашето училище тържествено откри своята дейност с
открит урок по предприемачество Откриване и оценка на бизнес идея. Определяне на дейност на компанията. Гост на събитието бе г-жа Антоанета Антонова,
предприемач и мениджър на фирма за производство на дамска конфекция АНТОАН-ВИЛЛ
и бивш възпитаник на
Професионална гимназия по облекло Недка
Иван Лазарова, която
сподели своя опит от
реалния свят на бизнеса с учениците. Инициативата бе част от Световната
седмица по предприемачество на Джуниър Ачийвмънт.
По инициатива на Ученическия
съвет при Професионална гимназия
по облекло „Недка Иван Лазарова“
се проведе
среща
с
г-жа Ива
Николова, която
беседва с
учениците
от 10 „А“
и 10 „Б“ класове и представители на ученическата организация по проблемите на приемното родителство и
грижа и предизвикателството да си толерантен днес.
Събитието е по повод Международния ден на толерантността - 16 ноември и е подкрепено от Комплекс
за социални услуги за деца и семейства, град Русе.
ПГО “Недка Иван Лазарова”, 7000 Русе, ул. “Велико Търново” 21
+359 82 83 49 46, pgo_rousse@abv.bg, www.pgo-rousse.com

