МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ДО
РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ПРОЕКТ
BG05M2OP001-2.004-0004 „ТВОЯТ ЧАС“

ОТЧЕТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ
по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на
мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности
(Твоят час)“ – фаза 1
за период от 01.12.2016 г. до 30.12.2016 г.

Данни за училището, организирало публичните изяви
Код по админ
1806307

Име на училище
Професионална
гимназия
облекло „Недка Иван Лазарова“

Населено място
по гр. Русе

Община Област
Русе
Русе

Данни за извънкласни дейности, включени в публичните изяви
№ Наименование на извънкласна
дейност
1
Студио „Прическа и грим”
2
Клуб „Манекени“
3
4
5

Клуб „Съвременник-2004“
Клуб „Компютърно проектиране и
моделиране”
Клуб „АРТ СТУДИО”

Тема на събитието

Ръководител

Тип*

Дневни прически-ревю
Представяне на колекция
модни облекла по случай
патронния празник.
Патронен празник
Участие в патронен
празник на гимназията.
Подготовка за патронен
празник – дизайн на
постоянна експозиция в
училищно фоайе

Вилджихан Ислям
Емилия Василева

И
И

Татяна Нахабедян
Ивелина Иванова

И
И

Ирена Парашкевова И

* Обозначете в колоната «Тип» извънкласните дейности по интереси с «И», а извъкласните дейности за
преодоляване на обучителни затруднения със «З».
В таблицата добавете редове в зависимост от броя публични изяви, организирани за отчетния период.

Данни за публичните изяви
Моля, опишете в свободен текст целта и начина на протичане на публичните изяви, като за всяка
извънкласна дейност дадете информация за конкретното участие на учениците и постигнатите успехи.
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Включете информация за мястото на изявите, отразяването им от медии и работа с родители, ако има
такива, присъствието на специално поканени за събитието гости, и др. отличаващи ги акценти. Така
подадената информация като текст ще бъде публикувана в електронната платформа, поради което е
необходимо оформянето ѝ във вид на публикация
Представителните изяви на формите за извънкласна дейност в Професионална гимназия по
облекло „Недка Иван Лазарова“ – гр. Русе са свързани с Патронния празник на гимназията и
нейния 120-годишен юбилей. Организирането и провеждането на празника включваше дейности
на учениците във връзка с предварителна подготовка на събитието.
По случай 120-годишния юбилей на нашето училище членовете на клуб „Съвременник2004“ подготвиха текста за презентацията, свързан с историята на гимназията, както и сценария
за тържеството в зала „Добродетел“ на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван
Лазарова“. Беше подготвен и юбилеен брой на вестник „Съвременници“, в който бяха отразени
важни събития от далечното и близко минало на ПГО „Недка Иван Лазарова“. Вестникът беше
издаден на 30 ноември- в навечерието на юбилея и отрази и настоящите успехи на учениците в
юбилейната година. За пореден път младите журналисти показаха уменията си да отразяват
училищни събития и да съхраняват училищната история.
Представителната изява на учениците от студио „Прическа и грим“ се проведе в
Професионална гимназия по облекло „ Недка Иван Лазарова” на 07.12.2016 г. от 14.30 часа.
Представянето на учениците от студиото се изразяваше в изработване на дневни прически и
грим на манекените от Секция „Манекени”, които представиха облекло, дневни прически и грим
на организирано модно ревю. Учениците демонстрираха усвоени знания и умения в областта на
фризьорството и грима, като в предходните часове усилено се подготвяха и се запознаха с
модните тенденции и основните техники при изработване на прически. Младите фризьори с
въображението изработиха различни прически и грим, тематично свързани с празника.
Публичната изява на клуб „Манекени” беше свързана със 120-годишния юбилей на
гимназията. Участниците в клуба под ръководството на г-жа Емилия Василева подготвиха и
представиха Модно ревю с няколко колекции от облекла, изработени от бивши и настоящи
възпитаници на гимназията. На фона на презентация за юбилея дефилираха с колекциите:
„Национални облекла”, „Младежки облекла с елементи от фолклора”, „Мода и природа”,
„Човекът от миналото с поглед към бъдещето” и „Космос”. Изненада за всички беше
представената от учители-манекени колеция „Учители в униформи”. За по-добрата организация
на участието на клуба няколко занимания бяха свързани с основната публична изява.
Публичната изява на клуб „Арт студио“ бе организирана в навечерието на юбилея на
гимназията и на тържеството за неговото отбелязване. Експозицията от рисунки, подредена във
фоайето на сградата на училището ни съдържаше творби на ученици на различна възраст. В нея
взеха участие млади художници и дизайнери от всички випуски, които представиха свои
произведения на разнообразни теми. Те свързват миналото, настоящето и бъдещето на модното
ни училище с богатата култура традиционно българска и космополитно европейска на нашия
придунавски град.
Клуб „Компютърно проектиране и моделиране” проведе своята представителна изява
на 06.12.2016 от 18:00 часа в Доходно здание на гр. Русе по време на официалната част на
патронния празник на Професионална гимназия по облекло «Недка Иван Лазарова». Учениците
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от клуба представиха изработена от тях сценична мултимедийна презентация «120 години
училището ни е на мода». Тя представи историята на гимназията от времето на създаването й
до наши дни и включваше много архивен снимков, документален материал, звук и филмови
кадри от живота на учениците в гимназията. На събитието присъстваха специално поканени
гости и партньори на училището от РУ «Ангел Кънчев» - гр. Русе, фирма «Антоан Вилл», фирма
«Роси», представители от РУО – гр. Русе, Общинска и Областна администрация – гр. Русе,
много родители, настоящи и бивши възпитаници на гимназията. Събитието бе отразено в
регионален вестник «Утро» и БНТ 2.

Дата: 04.04.2017 г.

Предал:
ИНЖ. ДИАНА ИВАНОВА
Директор на Професионална гимназия по
облекло „Недка Иван Лазарова” - Русе
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