Върви, народе възродени!

На 24 май отбелязахме тържествено Деня
на българската просвета и култура и на славянската
писменост
със серия от събития
- тържество в училище
и екскурзия до Плиска,
Преслав и Шумен. В
началото участвахме в

празничното шествие
на ученици одо площада пред Общината,
където от 11 ч. започна традиционният
концерт на децата
от Общинския детски
център за изкуство и
култура под надслов
„Върви, народе възродени!“ С много нови
впечатления за създаването и пътя на нашата писменост се върнахме от
пътешествието си до Старите столици на България.

ПГО на Tрадиционното изложение на
русенското средно образование
Във фоайето на Доходно здание стартира традиционното изложение на русенското средно образование. На форума
участват 18 русенски училища. На него
учениците ще могат да получат пълна информация и рекламни материали за гимназиите в крайдунавския град.
На откриването присъстваха директорът на Дирекция „Хуманитарни дейности“
при Община Русе Ирена Петрова, началникът на отдел „Образование, младежки дейности и спорт“ Сашо Щерев и Димитър
Райнов - началник на Регионалния инспекторат по образованието - Русе.

Красота и вдъхновение
- модно ревю за нашите
приятели от съвместните
проекти с РУ!

Пго „Недка Иван Лазарова“ гр. Русе - член на Световния
образователен форум България
На проведената на 04 и 05 юни 2015 г. в гр. Пловдив Международна конференция на тема „Лидерство за равен достъп и качествено образование“,
организирана от фондация „Световен образователен форум България“,
Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ - гр. Русе сред
десетки училища от страната получи привилегията да стане „Училище
– член на Световен образователен форум“. На конференцията с участието на зам.-министъра на образованието Г-жа Ваня Кастрева и лидера на
Синдиката на българските учители – Г-жа Янка Такева бяха представени
презентации на ключови лектори от България и чужбина, както и добри
практики на директори и учители, свързани с лидерството и културата в
българската образователна система.
Организацията „Световен образователен форум“ възниква в Канада и
Холандия през 2011 г. и към момента има активни представители от САЩ,
Финландия, Белгия, Великобритания,
Словения, Унгария, Норвегия, Испания,
Нова Зеландия и Китай. От миналата
година има свое представителство и в
България. Основните цели са създаване
на равни условия за качествено образование на всички деца, изграждане на
световна мрежа от училища за обмен
на добри практики и иновации, подкрепа
на националните приоритети в образованието.
„С членството си в престижната инициатива, Професионална гимназия
по облекло „Недка Иван Лазарова“ - гр. Русе става част от глобална мрежа
на училища, учители, асоциации и личности, които споделят образованието
като ценност и необходимост за всяко едно дете по света.“ - съобщи инж.
Диана Иванова - Директор на гимназията. Това е възможност модното
училище на Русе да осъществява партньорства с различни училища от
страната и чужбина, както и мобилност за обмен на добри практики и
инициативи в подкрепа на равния достъп до качествено образование.

Росица Венкова ot 10 a клас
НА СРЕЩА С КМЕТА НА РУСЕ ПО
СЛУЧАЙ 24 МАЙ

Директорът на Дирекция
„Хуманитарни дейности“ при
Община Русе Ирена Петрова
изрази задоволството си от
факта, че форумът, който се
провежда за 13-та поредна година, предизвиква такъв голям
интерес.
Димитър Райнов - началник
на Регионалния инспекторат по
образованието - Русе, заяви, че
се надява училищата да привлекат много млади хора, пожела
успех на кандидат-гимназистите и успешна реализация в избраната от тях област.

На 20.05.2015 г. в Пленарна зала
се състоя традиционната среща на
кмета на Община Русе, г-н Пламен
Стоилов, с отлични и даровити
ученици от общината по случай 24
май - Ден на славянската писменост и култура. Нашите таланти
бяха представени от Росица Венкова - ученик винаги с отличен успех
и активна извънкласна дейност. Тя
успешно участва в рекламната кампания на гимназията и проекти на
Министерството на образованието
и науката, в съвместни инициативи
на гимназията с бизнеса. Кметът
връчи на Роси и на другите даровите ученици грамоти и почетни
знаци. Той поздрави всички и им благодари за положения труд и постигнатите високи резултати в областта на образованието, културата,
изкуството, науката и спорта през година като сподели: „Много съм
горд с успехите ви, защото прославяте Русе в Европа и по целия свят.
Благодарен съм на учителите, треньорите и родителите ви за търпението и волята да ви водят напред.“
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Делници и празници

9-ти май 2015 г. Единни в многообразието!
„Ода на радостта“ е създадена през 1785 г. от немския поет,
драматург и историк Фридрих Шилер. Тя прославя братството и
разбирателството на цялото човечество. Одата е музикалната композиция на Лудвиг ван Бетовен във финалното Presto на неговата
„Девета симфония“. През 1972 г. композицията на Бетовен е избрана
за Европейски химн от Съвета на Европа, а през 1985 г. - и от тогавашната Европейска общност.

ОДА НА РАДОСТТА
Радост - ти дете на Рая,
ти, божествен ясен плам!
Ний пристъпваме в омая,
о, богиньо, в твоя храм.
Твоя светъл чар споява
туй, що светски нрав дели,
братя всички люде стават,
щом с крила повееш ти.
Хор
Прегърнете днес, о, люде,
целий свят вий със любов!
Братя, звездния покров
крие Бог - там Бог е буден:
Кой чела ви свежда, люде?
Чувате ли божи зов?
Там над звездния покров,
Над звездите, Бог е буден!
Който е честит да има
благ приятел в тежък час,
кой владей жена любима,
с нас да пей - да пее с нас
тоз, що „своя“ назовал би
тук една душа макар!

31-ви май Да бъдем
по-здрави!

Хор
Прегърнете днес, о люде,
целий свят вий със любов!
Братя, звездния покров
крие Бог - там Бог е буден:
Кой чела ви свежда, люде?
Чувате ли божи зов?
Там над звездния покров,
Над звездите, Бог е буден!

Фестивал „Етноритми без граници“, посветен на Деня на Европа - 9 май, се
проведе в Пленарна зала на Община Русе. Богатата програма на фестивала включваше изложба на рисунки на тема „Европа - пъстра и единна“, концерт „Етноритми без граници - 2015“,
ревю „Красотата
на етносите“ и викторина „Колко познаваме Европа?“. В различните събития
участваха 10 състава
от деца и младежи,
които зарадваха публиката със своите
певчески и танцови изпълнения,
като
представиха етническото разнообразие в
областта.
Най-голям
интерес предизвика
модната колекция на
нашите манекени.

В нея бяха представени автентични облекла на различно етноси и съвременни идеи
за модерни ансамбли. Така ние показахме културното многообразие на етносите
чрез красотата и богатството на дрехите и прическите на моделите ни.

Доброволци от 4 държави
играха хоро с нас!

В нашето училище пристигнаха 19 доброволци от Испания, Румъния,
Гърция и Полша, които в рамките на един месец ще участват и подпомагат културни събития, свързани с Русенския карнавал. В зала „Добродетел“ на гимназията те представиха дейности по планиране, реализиране
и оценка на карнавални уъркшопи с деца и младежи от родните си места.
Освен дейности, свързани с Русенския карнавал, те ще се включат и в
други събития. Изненада за тях беше изпълнението на нашите танцьори
от клуб „Танцова шевица“, които подариха на гостите ни лазарските си
венчета. Беше незабравимо преживяване за всички!

Който - не: със тихи жалби
да напусне тоз олтар!
Гръд природата разтваря,
радост всичко живо пий тичат зли, добри, в превара,
в розовите й следи.
Тя за нас целувки има,
благ другар и гроздов сок,
сласт - за червея незрими,
а за ангелите - Бог.
Бодро, както в небесата,
се понася звездний рой,
както млад юнак - във бой,
в своя път летете, братя!
а за ангелите - Бог.
Бодро, както в небесата,
се понася звездний рой,
както млад юнак - във бой,
в своя път летете, братя!

Фестивал „Етноритми без граници“

ПГО се присъедини към Националната кампания
„Чети с мен“

Превод: Асен Разцветников

Второто издание на „Чети с мен” събра много русенци на 6
юни, събота, в ресторант „Понтона“ на кея в крайдунавския град.
Организатор на събитието беше Регионална библиотека „Любен
Каравелов“, а модератор - Мая Ангелова - поет, литературен
критик и преподавател във ВТУ „Кирил и Методий“. Ученици от
9, 10 и 11 клас на ПГО дойдоха, за да споделят любовта си към
книгите и четенето. По време на инициативата звучаха стихове,
избрани текстове от белетристични и драматургични творби от
български и чужди автори, произведения за деца, авторски творби.

1-ви юни - Ден на ученическото самоуправление

За поредна година по традиция в Деня на детето - 1 юни 2015 г. бъдещите дизайнери, моделиери, стилисти, фризьори, гримьори и маникюристи „завзеха“
властта в Модното училище на Русе, демонстрирайки изключителна отговорност и професионализъм в най-благородната и красива професия - тази на учителя, на Любимия и Вдъхновяващия учител.
Над 50 ученици преподаваха учебни дисциплини от общообразователната и
професионалната подготовка в професиите на модния дизайнер, моделиер-конструктор на облекло, фризьор и козметик. Всяка трудност и предизвикателства
в класно-урочните дейности бе преодоляна с усмивка и работа в екип. Спомените
запечатахме в снимки, за да помним и продължаваме да творим и градим своето
бъдеще така както Ние го искаме и да вдъхновяваме останалите, показвайки им,
че промяната започва от нас и зависи от самите нас. Събитието бе част от
инициативата на Клуб „Център за кариерно развитие“ Трети училищен форум по
кариерно ориентиране „Преди да взема решение - 2015“ и подкрепено от Ученическия съвет при Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ - Русе.

стр. 3

Нашите победители
Наградиха
победителите във
фотоконкурса

Състезание за есе, знания и умения по
безопасност на движение по пътищата
НЕ НА ВОЙНАТА ПО- ПЪТИЩАТА!
Напоследък по улиците се случват много катастрофи, от които са загинали много хора. Трябва да се променят много неща по пътя, като някой
от тях е да има повече полиция, шофьорите да карат по-внимателно и
предпазливо и т.н.
Преди година и аз, бях участничка в катастрофа, в която баща ми беше
шофьор… От тогава аз обръщам голямо внимание на шофьори, които карат
бързо и дори не се съобразяват, когато са покрай пешеходната пътека…
Просто минават, не поглеждат, карат пили и накрая последиците повечето
пъти са с фатален край. Трябва да се обърне голямо
внимание! Така ще е по-добре, както за пешеходците, така и за самите шофьори.
Наскоро ми се случи да стана свидетел на голямо нарушение. Докато пътувах с автобуса, шофьорът видя свой познат с друг автобус и започнаха
да се състезават, стигнахме до пешеходната пътека, излязоха няколко човека на пътя и щяхме да ги
блъснем, и след това един камион нас...
Мнението ми затова е, че работодателите
трябва да имат по-големи изисквания към автобусните шофьори, защото така и пътниците и пешеходците се страхуват за живота си.
I-во място - Мария Георгиева Димитрова от 9а клас

Наградa за победителите във
фотоконкурса „Моето любимо място в Русе - град с европейски облик“
и за нашия фоторепортер Маринела
от 10 б клас..

Нов красив успех!
Балерините от школата „Инфанти“ към русенското читалище
„Захари Стоянов - 1937“ се завърнаха
отново с много награди и отличия
от Националния конкурс за класически, характерни и модерни танци в
Казанлък. В направление „класически
балет“ във възрастова група над 15
години на трето място със солово
изпълнение се класира Светлана Димитрова от 9в клас с вариация от
балета „Копелия“.

С дъх на лято и море :)

Във възстановената зала „Добродетел“ на Професионална гимназия по облекло
„Недка Иван Лазарова“ - град Русе на 3 юни 2015 г. манекени от гимназията представиха пред своите учители и съученици новата колекция „Пролет-Лято 2015“. С
модел от тази колекция учениците завоюваха първо място на Панорамата на професионалното образование в град Пловдив след оспорвана конкуренция със сродни
училища в България. Облеклата са изработени от естествени тъкани и еко-материали в стил Винтидж и Траш-мода. Бижутата са бутикови и са дело на талантливите дизайнери в гимназията. Прическите на моделите са вдъхновени от дизайна
на новата колекция, която създаде усещане за присъствие в салоните за висша
мода. Учениците са вдъхновени от идеи
за нови модни колекции и изяви.
През следващата учебна година
гимназията обявява прием за специалностите Моден дизайн след 7 клас, Фризьорство, Организация и технология на
козметичните услуги и Конструиране,
моделиране и технология на облекло от
текстил след 8 клас. Прием е обявен и
за вечерна форма на обучение - Производство на облекло от текстил и паралелки за деца със СОП.

Браво за успеха!

ОЩЕ ЕДНА НАГРАДА!

2 юни - Минута
вечност за героите

Награда за изработване на релефно пано по случай Деня на биологичното разнообразие на Елис
Галипова от 9а клас.

Диана Димитрова,
11а клас

Елис Сакар,
11а клас

НиколетаПавлова,
9б клас

Севил Селиманова,
11а клас

Фиген Еролова,
12а клас
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Ваканция, здравей!

НАШИТЕ ДИПЛОМАНТИ от випуск 2015
На 18.06.2015 г. възпитаниците на Професионална гимназия по облекло
„Недка Иван Лазарова“ - гр. Русе получиха своите дипломи и свидетелства
за професионална квалификация. Тържеството се състоя в зала „Добродетел“ в присъствието на представители на Община Русе и Русенския университет. След успешно положени зрелостни изпити и държавни изпити за
придобиване на професионална квалификация, на които показаха добри и много добри резултати, бъдещите дизайнери, технолози, фризьори и козметици
ще поемат по пътя на своето професионално израстване. Голяма част от
випускниците ще продължат своето
образование като студенти в Русенския университет, както и в други
висши учебни заведения в страната
и в чужбина. Дипломират се 52-ма
ученици от редовна форма на обучение. След тях са и 14 ученици от вечерно обучение - специалност „Производство на облекло от текстил“.
Показаните от тях резултати на
държавните зрелостни изпити са съпоставими с тези на учениците от
редовна форма на обучение. Вечерниците показаха зряло и отговорно отношение към учебния процес, като съумяха успешно да съвместят ангажиментите си към семействата и работните места със задълженията си на ученици. Двама ученици от вечерната
форма на обучение получиха много
добри оценки на втората матура по руски език и по философски цикъл,
предмети, по които училището заема водещи места в класацията на
училищата от града - по руски език
- І място, а по философски цикъл - 4
място. Налице е и отлична оценка
от матурата по биология, получена
от ученичка от специалност „Фризьорство“. Тези резултати са показател за добрата подготовка на
учениците и за високия професионализъм на техните учители.
През новата учебна година в Професионална гимназия по облекло ще
продължи обучението по специалностите „Моден дизайн“, „Фризьорство“,
„Организация и технология на козметичните услуги“, „Конструиране и моделиране на облекло от текстил“ - дневна форма и „Производство на облекло
от текстил” - вечерна форма на обучение.

КОЙ има бал?

Успех на ВИПУСК 2015!
Днес ще се срещнем след десет години,
вчера ли бяхме
на двайсет и две.
Разделихме се с надежда
тук, на този сив площад.
Пак ще се срещнем след десет години,
за да разкаже
всеки от нас
със какво се е преборил,
от какво не е заспивал
и какво е надживял.
Днес ще се срещнем след десет години,
влакове тръгват
от всички страни.
Но един от тях остана
на една далечна гара,
пак на двадесет и две...

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
БЕЗ ГРАНИЦИ
През
изминалата
учебна
2014/2015 година учениците от 11б
клас, специалност „Фризьорство“ и
„Козметика“ се включиха в благотворителната акция за децата от
„Розовата къща“ като подстригваха
и общуваха с децата в неравностойно положение. Това бе възможно с
подкрепата на техните учители
г-жа Петя Стоянова и г-жа Вилджихан Ислям и СНЦ „Еквилибриум“ в
лицето на г-жа Елена Петкова и
г-жа Красимира Димова.

Принцесите на ПГО
с II-ро място на карнавалА

На Пясъчната алея на
киното с г-н Стоиловкмет на Община Русе

Ваканция, здравей!
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