Министър Танев
посети гимназията

На 18.12.2014 г. на посещение в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“
- Русе бе Министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев, който след запознаване с
историята, настоящето, успехите и предизвикателствата пред училището написа в Летописната книга на училището следното:

С благодарност и добротворство

на патронния празник!

„Като министър на образованието, тази благородна и стратегическа област на нашата идентичност,
съм дълбоко впечатлен от това европейско, световно
и българско училище и му желая светла бъдещност!
Дуалното образование тук съвсем наистина съществува!
...Науката е слънце...
...народността не пада, там дето знанието живей...“
Тодор Танев, 18.12.2014 г.

Тази висока оценка за общоучилищния колектив на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ - Русе е резултат на добрата
екипна работа и ползотворното партньорство с
фирмите от конфекционния бранш и бизнеса в
сферата на услугите за личността.

нAгради за коледа

На 5 декември 2014 г. Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ отбеляза
своя патронен празник с откриване на възродената за живот първа зала за концерти в Русе,
съградена през 1936 г. С благословията на Негово Високо преосвещенство Русенския митрополит Наум залата бе тържествено открита
от Областния управител на Област Русе – г-н
Стефко Бурджиев и именувана „Добродетел“.
С ентусиазма и всеотдайността на първосъздателите 118- годишната съзидателна дейност
се продължава и днес от ръководство, колектив и ученици, продължители на традициите на
Женското благотворително дружество „Добродетел“. Делото на Женското благотворително
дружество „Добродетел“ е доказателство за
това как се създава, развива и усъвършенства
една идея, родена от добродетелта и ентусиаз-

ма на далновидни и родолюбиви българи, която е
реалност до днес. Историята на Професионална
гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ град Русе е пример за това как мъдростта на
традицията и опитът на поколенията се обединяват, за да впишат възпитаниците му в света, който се нуждае от красотата, създавана
от тях. Не случайно девизът на Професионална
гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ - гр.
Русе е прочутата фраза на Ивон Делендр: „Ние
обличаме духа, а не само тялото си!”.
Всички успехи на училището са резултат от
всеотдайните усилия на ръководство, учители
и ученици, на водещите конфекционни фирми в
града и областта, които днес доказват висок
професионализъм, съчетавайки традиция, творчество и новаторски дух, превръщайки гимназията в „Училище за цял живот“!

В навечерието на Коледните и Новогодишни празници награди за лични изяви и участие получиха
много ученици от гимназията. Грамоти и материални награди на отличените връчи г-жа Диана Иванова.
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Делници и празници

1 декември -

Благотворителен Базар „Без Аналог“

борба срещу СПИН

За поредна година Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ се включи в инициативата на Сдружение „Еквилибриум“ и Комплекс
за социални услуги за деца и семейства „Благотворителен базар без аналог“.
Между 19 и 23 декември 2014 г. с благотворителна цел продавахме изделия,
които бяхме изработили. Шандът ни бе разположен в Мол Русе, където и
предлагахме фризьорски и козметични услуги за клиентите на мола. Успяхме
да съберем сумата от 217 лева. Част от парите дарихме на Сдружение „Еквилибриум“ за децата от Център за настаняване от семеен тип „Розовата
къща“, а с останалата сума ще закупим материали за следващия Мартенски
благотворителен базар през месец февруари. С гордо вдигнато чело продължаваме делото на Женското благотворително дружество „Добродетел“,
чието дело ще остане в историята на Русе, защото то доведе до създаването на Нашето училище през XIX век.

световен ден за

Учениците от 10б клас с класен ръководител Ивелина Петрова подготвиха отбелязване на 1
декември - световен ден за борба
срещу СПИН. За поредна година
всички заедно подкрепихме каузата
за превенция и информиране със заболяването, а към небето полетяха червени балони с послания.

на сдружение „Еквилибриум“

С грим и прическа вечерта е вълшебна!
Благодарим на всички, които минаваха през нашия Благотворителен Коледен Базар в Мол Русе и допринесоха за една по-красива и усмихната Коледа за
децата от Комплекса за социални услуги за деца и семейства - Русе!
От Ученическия съвет

пго търси талант

Мария Георгиева Димитрова

Награда за есе
„Първата стъпка“

Национален граждански форум
Българка награди Кристиян от 10а
клас за есе „Първата стъпка“ като
го включи в годишния сборник на
форума.

На театър

С изключително вълнение и
интерес преживяхме срещата с героите на Йордан Йовков в постановката на Драматичен театър Русе „Вечери в Антимовския хан“.

Цветни успехи
за ПГО „Недка
Иван Лазарова“
В съревнование с учениците от
Математическа гимназия „Баба Тонка“ и СОУПНЕ „Фридрих Шилер“
възпитаниците на Професионална
гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“- град Русе заеха Първо отборно място на провелата се през
декември 2014 година „Цветна олимпиада“, организирана за втори път
от Сдружение „България си ти“.
С масовото си участие и представителни резултати гимназистите демонстрираха своята любов
към знанието и стремеж към покоряване на нови хоризонти по български език и литература, английски
език, математика и информационни
технологии.

За първата вяра
и съдбата ми :-)
Казвам се Мария Георгиева Димитрова и сега съм в 9а клас. На 15
години съм, основно образование завърших в село Тръстеник. Изборът
ми да уча в Гимназията по облекло
не е случаен, затова се радвам, че
успях да вляза желаната от мене
специалност.
За себе си мога да кажа, че съм
изключително чувствителна и прекалено доверчива. Това много пъти
ми пречи да преценявам добре хората около мен и затова те ме нараняват. Чрез писането на стихове
изразявам своите мисли и чувства.
По този начин се освобождава една
малка тъжна част от мен и намирам сили за нови емоции.
“Нещо в мен се промени“
Досега прощавах и се надявах,
досегa вярвах и на най-големия лъжец,
но нещо в мен се промени,
душата ми вече всеки ще победи!
Бях предавана, бях наранявана,
с много мъка бях отровена,
но нещо в мен се промени,
и огънят в мен започва да гори!
Дълго време плаках,
без сълзи останах,
но нещо в мен се промени,
аз отворих широко своите очи!

Аз, съм Кристиян - на 16 години
съм и сега ще ви разкажа за мен и за
това, което съм. Аз съм едно момче,
открито за света и за експериментите в него. Страшно съм благодарен на семейството ми, на приятелите ми, защото те непрестанно са
до мен и ме подкрепят.
В живота ми се появи един специален човек, когото познавам от скоро
, но той ми помогна да се науча да споделям и да бъда смел. Името на този
човек е Кристина, тя е едно неземно момиче, което винаги се бори с трудностите и нищо не може да я сломи. Тя стана един от най-важните хора в
моя живот. Накара ме да повярвам, че истинското приятелство съществува! Запознахме се по страхотен начин - чрез музиката! Не знам как ще
успея да споделя това, което искам да кажа за нея. Искрено съм благодарен
на съдбата, че я срещнах и че тя ме подкрепя толкова силно! Крис ми помогна да направя първата крачка към себе си, най-трудната ми първа стъпка.
Аз започнах да се харесвам, да се подкрепям и обичам. Разбрах, че това е
най-дългият и верен път към себе си.
За мен приятелите и семейството са най-важните хора на света. Без
тях аз съм нищо. Благодарен съм съм и на учителите си от ПГО „Недка
Иван Лазарова“ - Русе! Защото в това училище аз открих себе си, открих
призванието си, направих отново първа стъпка и станах творец! В свободното си време слушам музика, пиша стихове, пиша песни (опитвам се :-)) и
свиря на китара. Ако спра да пиша – по - добре да умра. Предполагам, че и
на 80г. да стана, пак ще пиша, но може би на по-модерни теми :-) Музиката
е моята първа крачка към вета, а стиховете са моята утеха.
Това съм аз – едно съвсем нормално 16-годишно момче, което е благодарно на семейството и на приятелите си. Защото без тях нищо от това,
което съм сега, нямаше да бъде реалност.
И не на последно място искам да благодаря на няколко човека:
На моята майка, която ме подкрепя винаги.
На Криси, която винаги е до мен и ми е като втора сестра.
На г-жа Таня Нахабедян, която е не само мой учител по литература,
но и приятел.
Благодаря на съдбата си за първите ми крачки в нея!

Победителите бяха наградени на
тържествена церемония, провела се
на 15 декември 2014 г. в Пленарна
зала на Община Русе от Областния управител на Област Русе г-н
Стефко Бурджиев, представител на
ръководството на Регионален инспекторат по образование - Русе,
почетни членове на Сдружение „България си ти!“ и представители на
Издателство „Просвета“ и „Технополис“. Специални гости бяха гласовете на „България си ти!“ - Сантра
и Васко Иванов - Декстър.
През изминалата учебна 2013 /
2014 година учениците от Професионална гимназия по облекло „Недка
Иван Лазарова“ заеха Второ отборно място.
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Успех

Студио „Манекени“
с р-л Соня Георгиева

Клуб Съвременник-2004
с р-л Татяна Нахабедян
С интерес и вълнение посрещнахме поетесата. Лилия Рачева - възпитаник на ПГО
„Недка Иван Лазарова“ и носител на тридесета позиция в престижния списък на 100-те
най-добри европейски автори на най-кратката литературна форма - японската поезия
хайку. Позицията на Лили Рачева в класацията за 2012-а е признание за творческите й
успехи през миналата година. В Haiku Euro
Top 100 далеч след нея остават поети от
Швеция, Франция, Германия, Ирландия, Полша, Австрия и други европейски страни. С нейна помощ Даяна, Мария, Мелиса, Кристиян, Бетина и Габриела създадоха своето първо хайку за училищния вестник „Съвременници“. Събитието се случи по покана на Клуб „Съвременник-2004“, с ръководител г-жа
Таня Нахабедян.

Дискусионен клуб „Център за кариерно развитие“
с р-л Свилен Иванов

Традиционни са видео интервютата на екипа на училищния клуб по кариерно развитие с изявени ученици относно
избора им на Модното училище на Русе за място, където да
усвоят занаята да създаваш красота и за предизвикателството да бъдеш себе си и да следваш своите мечти. Специален
гост бе инж. Илонка Великова, помощник-директор по учебно-производствената дейност, която сподели за предизвикателството да си учител днес и за времето, когато е била
ученичка в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“. Премиерата на
нашия филм „Интервю с…“ ще видите по време на представителната изява на дискусионен клуб „Център за кариерно развитие“ в края на месец март, а до тогава ни следете
в социалните мрежи за още новини около училищния живот и професионалното ориентиране и кариерно развитие. Събитието е част от III Училищен форум по кариерно
ориентиране „Преди да взема решение 2015“.

Клуб „Съхрани българското“
с р-л Пламена Дочева
Повод за нашата среща с младата актриса от Русенския театър Евгения Явашева бе кампанията „България чете“, която
се осъществи през месец октомври по инициатива на президента на РБългария Росен
Плевнелиев. Евгения е възпитаник на ПГО
„Недка Иван Лазарова“. Тази среща породи
размисли за силата на словото, за облика на
четящия човек, за връзките между книгата и театъра, за избора на младия човек, за
призванието да бъдеш посланик на словото.
„Четящият човек е съпротивляващ се човек. Съпротивата се изработва, тя се учи,
тя не е само природа. Четящият човек е красив… и модерен.“ Тези думи принадлежат
на българския писател Георги Господинов и много точно описват този все по-рядък вид
обществена единица. Човекът, който не спира да търси и да се променя с всеки един нов
образ, оформящ се в страниците на поредната нова книга. Четящият човек!
Да бъдем четящи хора, което ще рече по-красиви, по-одухотворени, по-можещи и
винаги търсещи!

Клуб „Танцова шевица“
с р-л Цонка Донева

Танцът за мене е начин на живот. Танцът
ме кара да се чувствам жива, свободна, красива, сближава ме с хората, с които танцувам.
Когато танцувам имам всичко и не ми трябва
повече. От всички танци най-много обичам народните! Какво по-хубаво има от българското
хоро! Много се радвам, че в училище има клуб
по народни танци - ,,Танцова шевица‘‘. Вече
втора година съм в клуба и много съм щастлива, че се записах там. Намерих си нови приятели, учим много нови хора. Любимите ми
хора са: Арап и Граовското. Благодарение на г-жа Донева научаваме нови хора. Докато
танцувам забравям за всички проблеми и единственото, от което се нуждая, е да танцувам и да споделям емоциите си с хората около мен. Само човек, който е танцувал, може
да ме разбере. Мога само да посъветвам всички да танцуват! :)
Руслана Кушнир - 10а клас

Студио „Театрална
работилница“
с р-л Лидия Пенчева
Студио „Театрална работилница“ е място, където учениците
осмислят своето свободно време,
развиват уменията си за работа
в екип; придобиват знания и развиват таланта си в театралното
изкуство, както и усъвършенстват
сценичното си поведение. За по-широка обща култура посетихме Регионалната
библиотека, Русенската държавна опера и балет, Драматичния театър, Къщата на Калиопа, Музея на градския бит. В момента работим с интересни
текстове за сцена и се надяваме да изненадаме всички с уменията и вдъхновението си.

Студио „Манекени“ е сред най-популярните форми за извънкласни дейности.
Най-вероятно причина за това е фактът,
че имаме много и интересни изяви. Само за
месец представихме гимназията и постиженията на нашите талантливи моделиери и
шивачи на няколко форума. Дефилирахме на
общоградско тържество за етническа толерантност в Пленарна зала, бяхме в центъра
на тържествата по случай откриване на
зала „Добродетел“ с пълната колекция „Единни в многообразието“. Най-силно впечатление
направи нашето участие на министър Танев, който стана на крака и така изрази уважението към труда на всички учители и ученици в гимназията.

„АРТ-студио“
с р-л Ирена Парашкевова
Новата група Арт Студио започна
своята работа още преди окончателното си сформиране - нетърпението на членовете и за среща с изкуството наложи
това. Първите „обществени поръчки“
бяха свързани със събития от училищен
и градски мащаб, а рисунките - общи,
създадени в
екип и големи по формат - добро
експериментално начало
за разкриване
на непознати
възможности, характери и таланти. В момента
членовете на студиото са във взаимодействие с участниците в театралния
клуб, вдъхновени от тяхната работа, те
създават аксесоари и декори за бъдещото
представление.

Клуб „Хармония на дух и тяло“
с р-л Марина Похожалова

Започнахме занятията си с лекоатлетически вътрешноучилищен крос „Не на
трафика на хора“. С голям ентусиазъм се
включихме в лекоатлетически трибой, организиран през октомври. Целта на клуба
ни е да се мотивират учениците за постоянни извънкласни занимания със спорт. Основната задача на момичетата от клуба е
подготовка и участие в Общинско първенство по волейбол. Направихме съвместни
тренировки и
контролни срещи с английска
гимназия, гимназията по туризъм, ОУ „Любен Каравелов“,
УСШ. По повод
Патронния празник на гимназията
клуб „Хармония на дух и тяло“ организира и осъществи турнир по
тенис на маса за всички желаещи
ученици. Активно участие взеха и
членовете на клуба. Включиха се
повече от 20 момичета и момчета, турнирът протече интересно и
емоционално, връчени бяха грамоти
и награди на всички. Освен в спортни състезания членовете на клуба
активно участват във всички училищни
мероприятия и тържества.

Клуб „Модерно“
с р-л Петя Стоянова

Започнахме занятията си с изработване на модерни вечерни прически. Научихме
се и как да си направим красив кок. Неусетно минава времето и на занятията,
когато правим прически за ежедневието.
Модните тенденции в прическите и грима
през 2015 г. са
сред най-интересните теми
за
обсъждане
в групата ни.
Особено място
отделяме на занятията, когато обсъждаме
каква прическа
ще ни подхожда
според формата на лицето
и придобиваме
умения сами да
я направим. Разбира се, учим се и как да
поддържаме косата си мека и блестяща.

Клуб „Учебна компания“
с р-л Татяна Димитрова

Здравейте, драги съученици от ПГО
- Русе!
Аз съм новоизбраният президент на
Учебна компания „NEW STYLE“ - Даяна Иванова от 10а клас и искам да ви
представя дейността на компанията
през месеците декември и януари. След
като приехме Устав на компанията и
избрахме Управителен съвет, в който са
включени: Таня Георгиева, 11а кл. - мениджър финанси; Цвета Бижева, 11а кл.
- мениджър продажби; Сергей Михайлов производствен мениджър; Бетина Цветкова - мениджър човешки ресурси; Яница
Симеонова, 12а кл. - мениджър маркетинг
и реклама, разработихме производствен,
финансов и маркетингов план.
Посетихме Русенския бизнес център и се запознахме с дейността, която той изпълнява в Русенския регион и с
конкретната помощ, която осигурява за
стартиращия дребен бизнес. Изпълнителният директор на бизнес центъра Катя
Горанова провокира в нас интерес
към
конкретни
идеи и ни насочи
към реализиране
на подходящ за
нашата професионална подготовка
бизнес.
Производственият отдел
направи изложба с наши изделия на патронния празник и при гостуването на
Министъра на МОН.

Ателие „Бутик“ с р-л Емилия Василева

Участниците в секцията сe запознаха с модните тенденции за есенно-зимния сезон, разгледаха сайтове за бутикови облекла и аксесоари; научиха се да правят кройки и да
кроят, посетиха магазин за платове, подходящи за сезона;
разгледаха костюма на русенката през 19-20 век в музей „Калиопа“, Участвахме в представителна изява на гимназията и дефилирахме на патронния празник. За Коледа и Нова
година членовете на ателието избродираха и представиха
изложба от коледни картички и играчки за елха.
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Прием 2015/2016
ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС
1.	Една паралелка - 26 ученици
ПРОФЕСИЯ
542040 МОДЕЛИЕР-ТЕХНОЛОГ НА ОБЛЕКЛО
СПЕЦИАЛНОСТ 5420401 КОНСТРУИРАНЕ, МОДЕЛИРАНЕ И
			
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ
			
III степен на професионална квалификация
	Интензивно изучаване на английски език
Форма на обучение - дневна
Приемни изпити: Тест по БЕЛ и Тест по математика
	Балообразуващи предмети: Тест БЕЛх1 + Тест МАТх3 + ИИх1 + ИТх1

ключ към познанието, място за изява
и приключения.
Печалбата от продажбата на
сборника ще бъде дарена в подкрепа на
програмите на УНИЦЕФ България за
образование.

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН ОСМИ КЛАС
1.	Една паралелка - 26 ученици
ПРОФЕСИЯ
214010 ДИЗАЙНЕР
СПЕЦИАЛНОСТ 2140108 МОДЕН ДИЗАЙН
			
II степен на професионална квалификация
Форма на обучение- дневна
Начин на прием - по документи
Балообразуващи предмети: БЕЛх1 + МАТх1 + ЧЕх1 + ИИх2
2.	Една паралелка - 26 ученици
ПРОФЕСИЯ
815010 ФРИЗЬОР
СПЕЦИАЛНОСТ 8150101 ФРИЗЬОРСТВО
			
II степен на професионална квалификация
Форма на обучение - дневна
Начин на прием - по документи
Балообразуващи предмети: БЕЛx1 + Бx1 + ИИх3
3.	Една паралелка - 26 ученици
ПРОФЕСИЯ
815020 КОЗМЕТИК
СПЕЦИАЛНОСТ 8150202 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА
			
КОЗМЕТИЧНИТЕ УСЛУГИ
			
III степен на професионална квалификация
Форма на обучение - дневна
Начин на прием - по документи
Балообразуващи предмети: БЕЛx1 + Хx1 + ИИх3
4.	Една паралелка - 30 ученици
ПРОФЕСИЯ
542050 OПЕРАТОР В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЛЕКЛО
СПЕЦИАЛНОСТ 5420501 ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ
			
II степен на професионална квалификация
Форма на обучение - вечерна
Начин на прием - по документи
Балообразуващи предмети: БЕЛx1 + МАТx1 +ИИх3
5.	Една паралелка - 26 ученици, защитена професия
ПРОФЕСИЯ
542050 OПЕРАТОР В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЛЕКЛО
СПЕЦИАЛНОСТ 5420501 ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ
			
II степен на професионална квалификация
Форма на обучение - дневна
Начин на прием - по документи
Балообразуващи предмети: БЕЛx1 + МАТx1 + ИИх3

тържеството по случай
завършване на 1-ви срок
на учебната 2014/2015 год.

6.	Една паралелка - 12 ученици, СОП - завършен 8 клас на помощно училище
ПРОФЕСИЯ
542110 ШИВАЧ
СПЕЦИАЛНОСТ 5421101 ШИВАЧЕСТВО
			
I степен на професионална квалификация
Форма на обучение - дневна
Начин на прием - по документи
Балообразуващи предмети: Среден успех
7.	Една паралелка - 12 ученици, СОП - завършен 8 клас на помощно училище
ПРОФЕСИЯ
542090 РАБОТНИК В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЛЕКЛО
СПЕЦИАЛНОСТ 5420901 ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛЕКЛО
			
I степен на професионална квалификация
Форма на обучение - дневна
Начин на прием - по документи
Балообразуващи предмети: Среден успех

конкурс „Всяко дете
има право на
образование“

След приключване на първия учебен
срок се поздравихме с по-високи резултати в учебната си подготовка. С
гордост получиха грамоти ученици за
отличен успех, недопускане на неизвинени отсъствия и активни участници
в извънкласните дейности в гимназията. За пореден път се поздравихме
с надежда в края на учебната година
да изпратим успешно ВИПУСК 2015,
а и останалите ученици да положат
максимално усилия, за да посрещнем с
усмивка лятната ваканция.

„Децата на България разказват...
истории от празната дъска“. Това е заглавието на издаденият сборник с избрани разкази на деца, спечелили конкурс
„Всяко дете има право на образование“
по инициатива на УНИЦЕФ и Orange
center. Конкурсните творби са подбрани от компетентно жури, водено от
изтъкнатата българска писателка и
преводачка Зорница Христова, Румяна
Рангелова – ръководител на катедра по
български език и литература в Американския колеж в гр. София и представи-

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

тели на УНИЦЕФ България и издателство Оrange Books.
Почетното място на първи разказ
в луксозното издание е отредено на
ученичка от 11 клас в Професионална
гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ - Русе - Айлин Ялчън Шезаи.
С вълнуващите думи на момичето,
озаглавени „Моята театрална сцена в
класната стая“ започват интересните
разкази на деца от водещи училища в
България. Това е голямо признание за
създадената подкрепяща и творческа
среда в училище, допринасяща за пълноценното израстване на възпитаниците
му, което вдъхновява Айлин да разкаже за любимата си класна стая като

Moята театрална сцена в класната
стая
Заставам пред бялата дъска толкова малка и изплашена в първи клас :-).
Дъската, която виждам за първи път,
за мен е ново начало и приключение, на
нея пиша и уча азбуката и числата. Дъската се оказа ключ към знанието. Както
вече споменах в началото бялата дъска
на стената ми се струваше страшна и
за нас бе място, където най-малко искахме да застанем. В началото се изправяхме пред всички, за да бъдем изпитани
или наказани, но с времето и с годините
именно и точно тази дъска се превърна
пред очите ми в естествения център на
класната стая, в източник на вдъхновение и място за изява.
Замисляли ли сте се всъщност какъв
беше поводът да застанете пред дъската
за първи път? Не, не, за да ви изпитат,
а за общата снимка с класа и с първия
Ви класен ръководител? Снимка, която
съм убедена, че повечето от вас все още
пазят. Бялата дъска е мястото, от което се учим да се изправяме пред различни
хора и където преодоляваме страховете
си. С годините това място се превърна
за мен в театрална сцена. Аз, която в
началото бях толкова изплашена и стресирана от факта, че бих могла да изляза
пред тази дъска, пред всички тези хора в
класната стая днес съм убедена, че това
място всъщност е голямо поле за изява.
Много отдавна дъската не е празна
и бяла за мен. На нея виждам земното
кълбо, таблици и графики, имената на
велики поети и писатели от цял свят.
Днес всеки миг аз се възползвам от възможността да бъда пред дъската. Не се
страхувам, погледите на моите съученици ме вдъхновяват и подкрепят. За мен
тя е една огромна сцена с големи кулиси
и аз всеки път нетърпеливо очаквам да
изляза пред съучениците си, защото това
е моята възможност за превъплъщение.
През последните няколко години в часовете по литература правим сценки по
откъси от литературни творби, дебати
и състезания. Тогава дъската се преобразява, на нея грейват цветя, поставяме
надписи или просто театрална завеса.
И колкото и да търсим друго място за
нашите изяви те винаги са там - пред
нея, свидетел и главно действащо лице в
нашето израстване.
И тя ще ми липсва, защото е част
от моята история :-)
Айлин Ялчън Шезаи

ПГО “Недка Иван Лазарова”, 7000 Русе, ул. “Велико Търново” 21
+359 82 83 49 46, pgo_rousse@abv.bg, www.pgo-rousse.com

