6-ти декември Патронен празник и ден на талантите
На 6-ти декември 2015 г. гимназията отбеляза 119 години от
създаването си. Историята на
Професионална гимназия по облекло
“Недка Иван Лазарова” - гр. Русе
е пример за това как традицията и опитът на поколенията се
обединяват за успешна реализация
на учениците. ПГО “Недка Иван
Лазарова” е основана по време на
Българското Възраждане чрез дарение на прогресивни българи. Днес

в гимназията се обучават ученици
в дневна, вечерна и самостоятелна
форма по специалностите “Моден
дизайн”, “Моделиране и конструиране на облекло от текстил”, “Производство на облекло от текстил”,
“Фризьорство” и “Козмети
ка”. От
тази учебна година се обучават и
ученици със СОП в две специалности.
На 5-ти декември 2014 г. ПГО
“Недка Иван Лазарова” отбеляза
своя патронен празник с открива-

не 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”. В залата
ученици от гимназията за втора
година представиха постиженията
си, а след тържеството...
продължение на стр. 2

Брой 26-27,
януари - март, 2016 г.

участие в проект по ЕРАЗЪМ +

От 21 до 26 февруари
2016 г. ученици и учители от ПГО
“Недка Иван Лазарова” посетиха
гр. Ашафенбург и гр. Франкфрурт,
Германия, като част от проект по
програма “Еразъм+” на ЕС. Целта
на посещението бе обмен на опит
и добри практики в дуалното образование и запознаване със съвременни технологии и методи за работа в производството на облекло.
Учениците имаха възможност да се
запознаят с управителя на фирма
“Баслер”, Ашафенбург - компания за
производство на дамско облекло на
световно ниво - който им разясни
какво представлява дуалното обучение в Германия и конкретния принос на фирмата в него. Учениците
влязоха в производствена среда и

да се запознаха отблизо с работния
процес в компанията. Следващата
част от проекта включваше посещение във фирма “Индупрес”, гр.
Хьозбах - един от трите най-големи производители на системи за
гладене в света. На учениците бяха
представени най-модерните и иновативни технологии и методи за
междинно и крайно гладене в производството на облекло. Проектът
включваше също и визита в специализираното училище по облекло в
гр. Ашафенбург, в което учениците
направиха нагледно сравнение между професионалното образование в
Германия и България. Последната
част на посещението в Германия се
състоеше в богата културна програма в Ашафенбург и Франкфурт.

Светът
под лупа

На 25 март в Разград бяха
връчени наградите от Националния
ученически журналистически конкурс “Григор Попов”. Церемонията
по награждаването се състоя в Художествената галерия “Илия Петров”. За участие в четвъртото
издание на конкурса, организиран от
Центъра за ученическо техническо
и научно творчество, с подкрепата
на общ. Разград, Министерството
на образованието и науката и Регионалния инспекторат по образованието участваха 210 творби на
индивидуални участници и 43 колективни творби от автори от 30
населени места.
Заслужена 2-ра награда в раздел
“Ученически вестници на хартиен
носител” взе екипът на клуб “Съвременници” ПГО “Недка Иван Лазарова” с р-л Татяна Нахабедян за
училищния вестник “Съвременници”,
издаван от 2010 година. Вестникът
на гимназията е част от символите
и ритуалите на училището, възможност за изява на талантливи...
продължение на стр. 2
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Къде си, Апостоле?

6-ти декември

-

Патронен празник и
ден на талантите
продължение от стр. 1

Седмица на българския дух отбеляза годишнината от смъртта на Апостола
на свободата - Васил Левски. Спортната надпревара “Лъвски скок”, изложбата от
рисунки “Моят Левски”, писане на есета и послания за Апостола и България - това
бяха малка част от събитията, с които отдадохме почит на Дякона.

Да развеем
българското
знаме

1 март дойде с
много изненади
за всички!

В навечерието на Националния празник на Република България - 3 март Общоучилищният
колектив на ПГО “Недка Иван Лазарова” с подкрепата на РИО - Русе
инициира идеен проект под надслов
“Още едно развято национално знаме в българското училище”. На директорите на училища в Община
Русе бяха дарени знамена - дело на
възпитаници на гимназията ни с
цел съхраняване на традициите на
българската духовност и култура,
както и за популяризиране на символите на българската държавност.
Да бъде развят националният
трибагреник в повече родни училища - това е ясното послание на
предвидената инициатива, която е
и знак на признателност към всички, които с душа и слово, неуморно и всеотдайно градят духовната
крепост на знанието и културата.

...във фоайето ще грейне нова бутикова елха. В навечерието на 120-годишнината си ръководство, учители,
ученици и служители са обединени от
мотото на Ивон Делендр: “Ние обличаме духа, не само тялото!”. Всички усилия
са насочени не само към повишаване на
знанията и уменията на младите хора,
но и към изграждането им като граждани с високо чувство на отговорност
и професионализъм. Доказателство за
това са и множеството награди от
конкурси и състезания, както и участие в разнообразни форми за обучение
и повишаване на професионалните умения на ученици и учители. Участието в
Седмица на модата в Русе гарантира и
дава вдъхновение на младите творци
за бъдещата им професионална реализация. На празника на гимназията те
ще зарадват всички и ще ги върнат в
света на детството с една запомняща
се колекция от спомени.
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”!

Модно ревю
Етническа хармония

Светът под лупа
продължение от стр. 1

...и търсещи изява млади хора. Наградата - плакет и грамота, връчи г-жа Русева - председател на Центъра за ученическо
техническо и научно творчество - Разград. Габиела и Кристиян
като членове на клуба приеха отличието, а на г-жа Русева беше
връчено знаме на Република България - част от инициативата
на Директора на гимназията - г-жа Диана Иванова и Общоучилищния колектив. Инициативата “Да развеем още едно българско
знаме” стартира в навечерието на 3 март по случай 120-годишния юбилей на ПГО “Недка Иван Лазарова”, а към днешна дата са
дарени над 50 знамена на училища в Русе и региона.

Мартенска благотворителна акция

9а клас представят

Антигона

Ученици от ПГО “Недка Иван Лазарова” - Русе и възрастни хора от ЦСРИ с. Щръклево към Сдружение “Център Динамика” изработиха тематични картички
и мартеници за чуждестранните членове на Европейския парламент.

9б клас представят

Антигона

3-ти март - Национален празник

на Република България

Да развеем гордо българското знаме! - под това мото ученици
и учители от ПГО “Недка Иван Лазарова” - град Русе отбелязаха Националния празник на Република България - 3
март. В зала “Добродетел” на 2 март
2016 г. се проведе общоучилищното
тържество на гимназията. Членове на
Регионален клуб “Ангел Кънчев” към Национален клуб “Традиция” демонстрираха воински умения като показаха опълченска и руска униформа, както и копие
на Самарското знаме. Ученици от гимназията поднесоха трибагреник
на
своите гост в знак на признателност
и уважение към делото им- израз на
патриотизъм в действие. Всеки ученик
отнесе със себе си силата на българския
дух и знаме - символ на празника. На
тържеството прозвучаха любими български стихове и споделени впечатления на учениците на тема: “Какво е за
мен България?”, “Моят Левски”, “Народе?” и “Къде си, Апостоле?”. В залата
прозуча българският химн - символ на
празника и призива от всички “Да живее България!”.
В навечерието на най-светлия и
съкровен за Република България празник
- 3 март, Ден на освобождението ни
от турско робство, ПГО “Недка Иван
Лазарова” с достойнство и вълнение
инициира идеен проект под надслов
“Още едно развято национално знаме в
българското училище”. Вдъхновени от
ентусиазма на младостта за продължа-

Коледа

ване на традициите на гражданското
и патриотично образование, възпитаниците на гимназията ни с подкрепата на Ръководството и целия колектив, избраха предизвикателството да
ушият сами български знамена, които
безвъзмездно да бъдат дарени на всяко
училище в град Русе и областта с цел
съхраняване на традициите на българската духовност и култура, както и за
популяризиране на символите на българската държавност. Да бъде развят националният трибагреник в повече родни училища - това е ясното послание
на предвидената инициатива, която е
и знак на признателност към всички,
които с душа и слово, неуморно и всеотдайно градят духовната крепост на
знанието и културата.
Инициативата, организирана от
ПГО “Недка Иван Лазарова” е част от
събитията, свързани със 120-годишнината от създаването на гимназията.
На 6 декември 2016 г. ПГО ще
отбележи своя 120 - ти патронен празник. През далечната 1896 г. врати отваря първото в страната извънстолично девическо професионално училище.
През целия период училището следва
традициите на Женското професионално училище на дружество “Добродетел”
и защитава достойно авторитета си
на една от най-добрите професионално-образователни институции в града
и страната. Училище - пионер на...

Пепеляшка, Котаракът с чизми, Снежанка и седемте джуджета, Алиса от
Страната на чудесата, Спящата красавица и още дузина герои от най-известните
приказки пристигнаха в Професионалната гимназия по облекло. И това се случи
тъкмо когато започваше тържеството
за патронния празник. Причудливите персонажи от любимите приказни истории
веднага се включиха в празненството. Те
направиха ревю с костюми като така с
конкретни кройки, материи и цветове
онагледиха една от изучаваните в училището дисциплини - историята на костюма. Признателни сме на Русенската опера,
която ни помогна, като предостави сценични облекла от различни техни спектакли, обясни директорката на гимназията
Диана Иванова...

продължение на стр. 4

продължение на стр. 5
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“Да победим с добро” Коледен благотворителен базар

Поздрав за
Крис!

Поредният благотворителен
базар на сдружение “Еквилибриум”
беше открит на 20 декември 2015 г.
Той представи не само уникални,
ръчно изработени подаръци с мисия,
но и много изненади и полезни събития. Театър на сенките “Да победим с добро” - поучителни истории
и притчи за малки и големи, както
и нов арт маникюр, прическа и грим
предлагаха ученици от ПГО “Недка
Иван Лазарова”. Уникални продукти
и невероятно разнообразие от изделия, ръчна изработка бяха изпълнили
щанда на гимназията.

Ученици от 11 клас
поднасят цветя на
паметната плоча
на Иван Вазов

Ние - учениците!
Национален празник на Република България
продължение от стр. 3

ТОВА СМЕ НИЕ!

...професионалното образование, пазещо достойно името на патрона си Недка Иван Лазарова!
Идеята за създаване на държавно професионално училище с умения в
областта на кроенето и шиенето е
дело на Стоянка Доганова, а рождена
дата на Женското професионално училище при дружество “Добродетел”става 1 ноември 1896 г. За кратко време
училището се утвърждава като едно
от най-авторитетните учебни заведения. Съхранен е споменът за първите концертни изяви в Русе, първото
операционно-поточно
производство
показано пред 11 професионални учебни
заведения от цялата страна, първите
занаятчийски курсове, изработването
на костюмите за театралните постановки в града, създадената библиотека
с над 3 500 тома литература в оригинал за нуждите на всички ученици от
девическите училища в града, изработването на специалния подарък за 70год. юбилей на народния поет Иван Вазов. Училището е утвърден просветен
институт, притегателен професионално-образователен център за град Русе
и Североизточна България .
През 1925 г. то променя статута си на Девическо практическо
професионално училище, а на входа на
сградата е изписано - Дом на Русенското женско благотворително дружество
“Добродетел”. На 6 август 1931 г. започва строежът на новата сграда отново по инициатива и със средствата
на дружество “Добродетел”. Благород-

ното е делото на Иван Лазаров, дарил
в памет на съпругата си 510 000 лв.
за довършването на сградата. В началото на 1933 г. училището се именува Девическо стопанско професионално
училище “Недка Иван Лазарова”, а през
1945 г. наименованието се променя на
Пълна девическа професионална гимназия “Недка Иван Лазарова”. С решение
на МС през 1946 г. тя става Държавна
девическа професионална гимназия. Новият производствен корпус се създава
през 1965/66 г.
Предизвикателствата продължават година след година и днес училището гради авторитет с участие в
европейски проекти по програма “Леонардо да Винчи”, ”Global fund”, програма Phare, сътрудничество с Bolton
Institute, ”Schwarzkopf Professional” и
доказва професионализъм в конструиране, моделиране на облекла, дизайнерски
и фризьорски умения, съчетавайки традиция, висок професионализъм и новаторски дух.
Историята на Професионална
гимназия по облекло “Недка Иван Лазарова” 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.
120 години съзидателната дейност се продължава и днес от ръководство, колектив и ученици с ентусиазма
и всеотдайността на първосъздателите. Не случайно мотото на общоучилищния колектив е прочутата фраза
на Ивон Делендр: “Ние обличаме духа и
тялото си!”.

Коледа

продължение от стр. 3

“Не на дрогата!”
Ученето за
възрастни донесе

първо място

и
таблет на Облеклото

А във фоайето на училището тази
година се появи елха, с каквато не
може да се похвали нито една друга
коледна украса - горната половина на
празничната красавица представлява
изящен златист корсет от фин плат,
а полата е решена в масленозелените
“дипли” на борови игли!
Празненството по повод патронния празник се проведе в зала “Добродетел” - първата по рода си зала
за концертни изяви в Русе, датираща от 1936 г. От миналата година
тя е реставрирана и носи името на
дружеството, което преди 119 години
е създало училището, разгърнало се до
днешната Професионална гимназия по
облекло “Недка Иван Лазарова”. Създадена с благородната идея да помага за
натрупване на необходими умения на
жените, днес тя подготвя ученици в
дневна, вечерна и самостоятелна форма по специалностите “Моден дизайн”,
“Моделиране и конструиране на облекло от текстил”, “Производство на облекло от текстил”, “Фризьорство” и
“Козметика”.
От тази учебна година има и две
паралелки за деца със специални обра-
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зователни потребности, които се обучават по специалностите “Шивачество”
и “Работник в шевното производство”.
Едно друго признание зарадва всички
на празника. То всъщност представлява
поздравителен адрес за патронния празник и е написан от Кристиян Огнянов
от 11 клас, който учи “Конструиране,
моделиране и технология на облекло от
текстил”. Кристиян е адресирал своето
послание до учителите и приятелите в
ПГО и ето какво пише:
“Странно нещо е животът, нали?
Животът ни среща с хора, които стават част от живота ни. Тези хора са
всичко, което някога сме търсили. Изгубената частица на пъзела. Когато дойдох
в ПГО “Недка Иван Лазарова”, бях едно
срамежливо и притеснително момче, но
не заради това, че имам някакви маловажни проблеми. Притеснявах се, защото
всичко беше ново за мен - нови хора, нови
учители, нов клас. Всичко беше различно.
Трудно ми беше да приема различното.
Постепенно започнах да откривам
интересни неща и да се доверявам на хората в училище. Осъзнах, че да се довериш не било чак толкова лошо.
Да, хората идват и си отиват, неизбежно е, но има и такива, които остават. И точно това направихте Вие - останахте. Вие сте до нас във всеки един
момент.
Личният ми живот също се промени,
благодарение на ПГО. Станах по-уверен в
себе си. Ако някой ми беше казал, че ще
се занимавам с писане, щях буквално да
го подмина.
Казвам тези неща, защото искам да
изразя благодарността си към Вас. Благодаря ви, учители и приятели!”.

Дар за предстоящия 120-годишен юбилей
на гимназията

Първо място и таблет спечели
Професионална гимназия по облекло “Недка Иван Лазарова” на форума. Призовото място се присъди а на училището
като водещо учебно заведение, показало
изключително добри практики в ученето
за възрастни. Наградите са на EPALE Електронната платформа за учене на
възрастни в Европа. Наградите бяха връчени на национален форум “Участието
на България в EPALE”. Инициативата за
форума е на Европейската комисия, която цели да подпомогне обмена на информация между работещите в сектора за
учене на възрастни и да улесни разработването на международни проекти в тази
сфера. Наградата е поредното признание за усилията на целия педагогически
екип в нашата гимназия, които полагаме
за обучението на възрастни в съзвучие
с политиките на Европейския съюз, коментира директорката на гимназията
Диана Иванова. В контекста на съвременното общество на знанието ученето
през целия живот се смята за критичен
фактор за развитие на успешна кариера.

Безценен подарък получи ПГО“Недка Иван Лазарова”. За Деня на народните
будители Русенският митрополит Наум подари на г-жа Диана Иванова - Директор на
гимназията, старинни тъкани от първоначалния интериор на Русенската митрополия. Тези уникални платове са направени изцяло от естествени материали - коприна,
памук и вълна и са произведени по старинни технологии.
Трите златисти драперии са били декоративни елементи към завесите на
високите прозорци на приемния салон в Доростоло-червенската митрополия. Учениците и техните преподаватели ще изследват много внимателно как точно са изработени драпериите - със специфичните шевове, с апликирането на декоративните
ленти, в които двата цвята - този на старо злато и благородният рубинен, са
втъкани един в друг, преливат и обогатяват материята, а също и поставянето на
ресните, изработването на украсителните елементи от дървени топчета - по-големи и по-мънички, и инкрустацията на специални дискретни ефекти в материята.
Русенският митрополит Наум получи покана да стане патрон на честванията на...
продължение на стр. 6

Международен ден на
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Дар за предстоящия 120-годишен юбилей
на гимназията
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Конкурс за красота
2016
В двата кръга на училищния
конкурс за красота - прическа и грим ,
се включиха по-голямата част от учениците от 11 и 12 клас - специалностите “Фризьорство” и “Козметика”.
След наистина оспорвани няколко кръга журито определи като победители
Стоянка Димитрова от 11б клас и Бенет Ахмедова от 12б клас. Момичета
ще се състезават в предстоящата
Панорама на професионалното образование в град Пловдив.
Пожелаваме ви смелост и и
успешно представяне!

...120-та годишнина от създаването
на русенското професионално училище,
която ще бъде отбелязана тържествено през 2016 година. Изключително важно е традицията на добрите връзки
между учебното заведение и църквата
да продължи. Тези връзки датират още
от първите години на стопанското училище, основано от русенското женско
благотворително дружество “Добродетел”. И тези допирателни не са само в
определени факти от биографията на
Облеклото - като този, например, че
доста време то се е намирало в сграда
на улица “Митрополитска”. Дълги години празникът на училището се е чествал на големия църковен ден, в който се
почита Сретение Господне. Сретение е
и празник на Русенската митрополия. И
всяка година на 2 февруари, независимо
от студа, който сковавал по това време русенските улици, от училището потегляло шествие, заради което навън
излизали хиляди русчуклии - за да се възхитят на момичетата, които вървели
към храма “Света Троица”, облечени с
белите си копринени блузи, на които
сами са извезали красивите български
шевици. Студ, мраз, от Дунава повява леден вятър, а бродираните копринени блузи трептят. Гледката карала
облечените в кожени палта и увити с
дебели вълнени шалове мъже и жени да
потръпват от студ и спонтанно да
ръкопляскат на красивите момичета,
които безстрашно изминавали пътя от
школото до черквата.Още в първата
година гимназистките сами си ушивали
униформите - първо бродирали якички-

те за престилките, после правели полите, а след това и блузите.
Днес шевицата отново се завръща в дамския тоалет като присъства в официалния костюм, но също и в
чантите, в аксесоарите. С шевицата
е свързано и едно намерение на училището, което ще посвети на юбилейната дата интересна инициатива.
Неотдавна стана ясно, че в музея на
патриарха на българската литература
в София Иван Вазов са изложени във
витрина халатът и домашното боне,
които са подарък от русенското училище за юбилея на писателя през 1920 г.
Халатът е двуреден, с офицерска яка,
като българска шевица обточва както яката, така и закопчаването, пак
такава шевица украсява и шапката. За
юбилея ще се изработи точно копие
на подаръка - ще се разкроят и ушият халата и шапката, а след това ще
се обточат с шевици: като абсолютно
точно се спази това, което са направили техните предшественички в русенското училище преди близо сто години.
Всичко това - и ушиването, и бродирането, ще бъде направено от учениците
в гимназията, които ще работят по
подготовката на скъпоценната реплика
в часовете за извънкласна дейност. Заедно с това ще се направи и специална
плочка, върху която кратък текст да
разказва за подаръка за автора на “Под
игото”, сътворен от русенските сръчни момичета - тази табелка ще бъде
предадена на музея в София, за да бъде
поставена до витрината с халата, който сега изглежда просто като една от
запазените дрехи на Дядо Вазов.
Репликата на бродирания халат
ще бъде поставена също и в нашата
музейна сбирка, където ще се съхранява
и копие от собственоръчно написаното
от Вазов писмо на благодарност до ученичките. Вазовият оригинал се съхранява в Русенския държавен архив. Оттам
ще се набавят и други материали, които пък ще влязат в специален сборник,
посветен също на юбилейната дата.
Текстовете в сборника ще разказват
за историята на благотворителното
дружество “Добродетел” и неговите
връзки с Русенската митрополия.

8-ми март 2016 - Пролетно настроение и
много усмивки от нас!

