
На добър час!
Започва новата учебна 

2019/2020 година. Предстои ни 
заедно да влезем в час!

Пожелавам ви много здраве, 
увереност и амбиция да успявате 
във всичко и навсякъде!

Търсете предизвикателствата!
Развивайте дарбите си, 

защото ние -  вашите учители ви 
подкрепяме с вичките си знания, 
професионализъм и творчеко вдъхновение. Ваша е свободата да 
избирате и творите!

Имайте самочувствието, че сте ученици на авторитетна и 
престижна професионална гимназия, не само в България , но и 
доказала своите качества и в страните от региона и Европа -  
Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова  ”  -  Русе.

инж. Диана Иванова

ДЕН  НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

На 30.10.2019г. в часа на класа в ПГО „Недко Иван Лазарова“ -  Русе 
се проведе общоучилищно тържество по повод 1ВИ ноември -  Ден на 
народните будители. Тържеството бе проведено в зала „Добродетел“. 
Централно място в празненството бе представянето на ученици от 8А 
клас, които облечени в тоги и с маски на народни будители, представиха 
приноса на всеки един народен будител. Учениците се вживаха в ролята 
си и успяха да предат на голямата аудитория духа на празника на 
народните будители. Тържеството продължи с викторина. Учениците от 
цялото училище отговаряха разпалено на въпросите за дати, личности, 
имена и люботни факти за представените народни будители.

В Деня на българските будители екипът на Професионална гимназия 
по облекло „Недка Иван Лазарова” - Русе реализира организирано 
посещение на родни исторически места, съхранили величието на 
славното българско минало. С преклонение към родната култура и 
национален дух, колективът на модното училище се изпълни с гордост 
от историческите забележителности в град Елена и околността.

ПОСЕЩЕНИЕ НА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

За първи път в 122-годишната си история Професионална гимназия 
по облекло „Недка Иван Лазарова“ -  Русе -  първото извън столично 
професионално девическо училище -  отвори врати за посещение на 
министър-председателя на Република България. За училищния екип бе 
гордост да бъдем домакини на визитата на г-н Бойко Борисов, който 
остана впечатлен от съвременната ни и модерна гимназия. Премиерът 
бе придружен от г-н Крсимир Вълчев -  министър на образованието и 
науката.

Гостите разгледаха училищната сграда, изградена с дарения на видни 
русенци по време на Възраждането -  днес съчетание на красив 
архитектурен стил с учебни стаи с интерактивна техника и работилници 
за практика със съвременно оборудване.

С гордост разказахме на гостите за значимата история на гимназията, 
основана от русенското Женско благотворително дружество 
„Добродетел“, чиито идеи и съзидателна дейност се продължават с 
ентусиазъм и днес от ръководство, колектив и ученици.

Премиерът Борисов пожела успешна нова учебна година на всички и 
вписа послание в летописната книга на училището.
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123 ГО Д И Н И  П РОФ ЕСИ ОН АЛН А ГИ М Н АЗИ Я  П О  ОБЛЕКЛО  
„НЕДКА И В А Н  ЛАЗАРОВА  ”  -  РУСЕ

Н е д к а  И в а н  Л а з а р о в а
патрон на 

Професионална гимназия 
по облекло

На 02.12.2019 г. в Професионална гимназия 
по облекло „Недка Иван Лазарова” беше 
поставено началото на тържествата по случай 
123 години от създаването на училището. 
Празничната програма се реализира под мотото 
„С историята на училището”. През далечната 
1895 г. в Русе се основава първото 
извънстолично училище за девойки, в което те 
да се учат на шев и кройка. Създаването му 
става неделима част от навлизането на 
модерността, промените в българското 
общество, в което жените получават повече 
възможности за професионална кариера и 
утвърждаването на Русе като иновативен,

Тържествата, започнаха с полагането на венци на 
портрета и барелефа на патрона на гимназията, 
както и с инициирането на изложба, посветена на 
историята на училището, продължават през 
празничната седмица със запалване на Коледната 
елха, провеждане на традиционния турнир по тенис 
на маса между ученици от всички паралелки и 
представяне на училищния вестник „Съвременник”. 
Кулминацията на празника бе на 6-ти декември 2019 
г, петък, в сградата на Историческия музей. 
Гимназистите под домакинството на музейните 
уредници участваха в исторически игри,
възстановки и викторина. В празничното тържество 
бяха представени в ревю актуални модели на 
облекла от училищните колекции.
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МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР 
"ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР"

„СВЕТЪТЕ ЗА ВСИЧКИ“

На 29.11.2019 г., ученици със специални 
образователни потребности от VIII и IX клас 
в Професионална гимназия по облекло 
„Недка Иван Лазарова“ -  Русе се включиха в 
инициатива на сдружение „Смело сърце“. 
Във фестивала „Светът е за всички“, който 
се провежда за единадесети път, децата 
представиха в Пленарна зала на Община 
Русе колекцията „Трансформиращи 
облекла“. На сцената учениците със 
специални нужди бяха подкрепени от 
съученици от XII клас.

С мисъл, толерантност и грижа за децата 
с увреждания, които се обучават в 
Професионална гимназия по облекло 
„Недка Иван Лазарова” -  Русе, бе 
предоставена равна възможност на част от 
тях чрез ревюто да проявят потенциалните 
си умения и да общуват наравно с 
връстниците си.

На 01.11.2019 г. ученичките Антония 
Николова, Ивет Камарашева, Патрисия 
Андреева и Радостина Костадинова от 8 „в“ 
в Професионална гимназия по облекло 
"Недка Иван Лазарова" -  Русе, подготвени 
от г-жа Емилия Ковачева, взеха участие в 
състезание „Черноризец Храбър“. Дведесет 
и осмия есенен математически турнир се 
проведе по случай Деня на народните 
будители.

Възпитаничките на гимназията
представиха достойно училището.
Пожелаваме им увереност във 
възможностите, любознателност и нови 
математически успехи!

АЗ ГАРАНТИРАМ ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО

На 15.11.2019 г. учениците от Професионална гимназия по облекло 
"Недка Иван Лазарова" -  Русе отбелязаха Международния ден на 
толерантността. На всички гимназисти бяха раздадени червени сърца, 
на които да напишат позитивни мисли за своите съученици. 
Представената презентация, свързана с празника, напомни на 
учениците, че толерантност означава уважение, приемане и разбиране 
на богатото многообразие от култури в нашия свят. Бяха отправени 
послания да бъдем толерантни към всички форми на самоизява и 
проява на човешката индивидуалност, защото:

Всеки човек е единствен и неповторим 
Появил се е на този свят, за да изпълни дадена мисия 
Между нас трябва да цари уважение 
Заедно можем да живеем в мир и разбирателство 
Независимо от цвета на кожата и етноса, можем да бъдем добри 

приятели, защото Приятелството е като дъга...

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ -  
Русе получи Отличителен знак „Аз гарантирам щастливо 
детство“ в конкурс, организиран от Държавна агенция за закрила 
на детето (ДАЗД). Наградата бе връчена на инж. Диана Иванова -  
Директор на училището, на тържествена церемония в гр. София 
на 20 ноември 2019 г. Постиженията на гимназията бяха оценени 
в категория „Значимо партньорство“ от комисия с експерти от 
ДАЗД, общественици и представители на медиите.

Основно предимство на Професионална гимназия по облекло 
„Недка Иван Лазарова” -  Русе за присъждане на отличието е 
приноса в грижата за децата и реализиране на дейности, 
допринасящи за тяхното пълноценно развитие.

Модното училище е в дългогодишно 
партньорство с неправителствени
организации, академичните среди и бизнеса в 
град Русе. По време на обучението си 
учениците стават част от общност, която 
осигурява възможности за приобщаващо 
образование като процес на осъзнаване и 
подкрепа на индивидуалността на всяко дете. 
Ефективното взаимодействие на
педагогическия екип с родителите в съвместни 
инициативи, стимулират превръщането на 
гимназията в модел на съвременно училище, 
предоставящо качествено образование и 
модерна професионална подготовка.

ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН  БЕЗ ЗАГИНАЛИ НА ПЪ ТЯ

Учениците и учителите от Професионална гимназия по 
облекло „Недка Иван Лазарова“ - гр. Русе се присъединиха 
към отбелязването на Европейския ден без загинали на пътя, 
по проект “EDWARD”, подкрепян от водачи от целия 
континент. В часа на класа всички ученици от гимназията бяха 
запознати с посланията за безопасно шофиране и „Нула 
загинали на пътя“. На 26 септември 2019г. стационарни 
манекени бяха ситуирани във фоайето на училището със 
сигнални жилетки и „Стоп“ палка. Идеята на инициативата бе 
въздействие и насърчаване на ученици, учители и служители 
за отговорно и безопасно поведение в движението по 
пътищата. С едноминутно мълчание възпитаниците и 
училищния екип почетоха паметта на жертвите от 
пътно-транспортни произшествия в България.

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН  
НА ТОЛЕРАНТНОСТТА



КРОС-ПОХОД 
„РУСЕНСКО ПОЛОМИЕ 2019”

Професионална гимназия по облекло 
„Недка Иван Лазарова“ -  Русе се включи в 
традиционния крос-поход „Русенско 
Поломие 2019“, организиран от 
туристическо дружество „Академик“ към 
Русенския университет „Ангел Кънчев“, със 
съдействие на Община Русе. Инициативата 
се организира на 12 октомври 2019 г. в 
рамките на Европейската седмица на 
активността.

С карти на маршрута и талони за 
отбелязване на времето, учениците 
стартираха по маршрут с. Кошов - поречие 
на р.Черни Лом -  местност Смесите - 
Ивановски скални църкви. Есенната гора - с 
чудни звуци, ухания и разнообразие на 
терена, посрещна участниците от 
гимназията, разделени на 3 групи. Всяка от 
тях, с много настроение, снимки и спортен 
хъс се придвижваше по маршрута и 
трябваше да финишира компактно със 
своите ръководители. Походът предостави 
възможност на учениците да опознаят 
красотите на природен парк „Русенски 
Лом“. Финалът бе на Средновековната 
крепост Червен.

След приключване на кроса имаше 
награждаване, като професионалната 
гимназия спечели купа за най-масово 
участие.

Очакваме нови спортни
предизвикателства!

CODEWEEK CW19-XAZC6

Европейската седмица на
програмирането е движение на равнище 
граждани, което популяризира
креативността, решаването на проблеми и 
сътрудничеството чрез програмиране и 
други технически дейности. Идеята е да се 
популяризира програмирането, да се покаже 
на младите и старите хора как идеите 
оживяват с помощта на програмирането, 
тези умения да станат по-ясни и разбираеми 
и да се съберат на едно място мотивирани 
хора, които искат да учат.

На 08.10.2019 год. Професионална 
гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ 
-  Русе отбеляза началото на инициативата 
„Европейска седмица на програмирането“. 
Във фоайето на гимназията бе ситуирана 
презентация на тема „Дрехите на бъдещето“ 
и рекламни плакати „Европейска седмица на 
програмирането“ и ,,#codeweek“. В часа на 
класа учениците от паралелките „Моден 
дизайн“ бяха запознати със статията 
„Образование по дизайн за устойчиво 
развитие“, а учениците от специалност 
„Компютърно проектиране и десениране на 
тъкани площни изделия“ дискутираха 
проекта по роботика на училището с 
Български червен кръст.

На 07.10.2019 год. гимназията се 
регистрира като участник на сайта на 
инициативата и получи индивидуален код за 
участие. Местоположението на училището 
като един от всички участници на световно 
ниво, е отбелязано на картата на събитието.

ДРЕХИТЕ НА 
БЪДЕЩЕТО

СВЕТОВНА СЕДМИЦА 
НА КОСМОСА

Учениците от Професионална гимназия 
по облекло „Недка Иван Лазарова” -  Русе от 
04 до 10 октомври 2019 година отбелязаха 
Световната седмица на Космоса с различни 
мероприятия. Тази година те са посветени 
на 40-годишнината от полета на първия 
български космонавт Георги Иванов.

Информационните табла във фоайето 
предоставиха на учениците възможност да 
обогатят своите знания и да се включат във 
викторина със сътезателен характер, 
посветена на годишнината от полета. Тези, 
които обичат да рисуват, впечатлиха с 
рисунки на тема: „Космосът и човекът”. 
Най-добрите ще бъдат изпратени в София за 
участие в XXII Национален конкурс 
„Космосът -  настояще и бъдеще на 
човечеството”, който се организира под 
патронажа на генерал Георги Иванов и е 
включен в Националния календар за изяви 
по интереси на децата и учениците за 
учебната 2019/2020 г. на МОН. Интересни 
клипове на космическа тема звучаха в 
междучасията във фоайето на училището.

В Часа на класа класните ръководители 
презентираха документалния филм “Полет 
на ръба на безкрая”, посветен на първия 
български полет. За спомен учениците 
получиха листовки за българските 
космонавти Георги Иванов, Александър 
Александров и Красимир Стоянов.

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА 
ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ

Русенската гимназия по облекло се включи 
в Европейска седмица на професионалните 
умения по инициатива на Русенска 
търговско-индустриална камара.

Седмицата е инициатива на Европейската 
комисия и цели да направи по-привлекателно 
професионалното образование и обучение в 
подкрепа на качествените умения и работните 
места чрез прояви, които се провеждат из цяла 
Европа.

Ученици и учители от Професионална 
гимназия по облекло "Недка Иван Лазарова" -  
Русе участваха в Русенския университет 
„Ангел Кънчев“ във форум - изложение 
"Професионални умения, стажуване и 
продължаващо обучение" с презентация за 
възможностите и добрите практики в сферата 
на професионалното образование и обучение. 
В инициативата се включиха и местни фирми, 
професионални гимназии, Бюро по труда - 
Русе, Център за кариерно развитие -  Русе, 
граждани.

Интерес предизвика изложбения щанд на 
Модното училище на Русе, където бяха 
представени образователните дейности на 
училището в секторите на леката 
промишленост и услугите за личността.

КАМПАНИЯ „ ОВЛАДЕЙ ПЪ ТЯ“

Ученици и учители от Професионална 
гимназия по облекло “Недка Иван Лазарова“ 
-  Русе се включиха на 19-ти октомври 2019 
г. в инициативата „ОВЛАДЕЙ ПЪТЯ“. 
Успешно започналата кампания за 
превръщането на младите в бъдещи 
безопасни шофьори "Младите за безопасен 
Русе" е организирана от „Русе Кар 
Моторспорт”.

Учениците - участници имаха 
възможност да вдигнат адреналина си с 
управление на картинг в две обиколки на 
картинг писта „Русе кар”. Програмата 
включваше също демонстрация на 
спортните автомобили SIN CARS и на 
електрическите автомобили L CITY.

Възпитаниците на професионалната 
гимназия се включиха с интерес в дискусия 
на тема безопасно шофиране заедно с 
Майстора на спорта инж. Росен Даскалов.



клу
|> 

„С
ъв

ре
ме

нн
иц

и“ 
с р

-а
 Т

ат
ян

а 
На

ха
&ед

ан
 

* 
Пр

оф
ес

ио
на

лн
а 

ги
мн

аз
ия

 п
о 

ош
ка

о 
„Н

едк
а 

Ив
ан 

Аа
за

ро
ва

“ 
- 

гр
. Р

усе
 

* 
Пр

ед
пе

ча
т: 

Ре
кл

ам
но

 
ст

уд
ио

 
“Б

рат
а 

Па
се

ви
4 ( рой 41, СЕПТЕМВРИ - ДЕКЕМВРИ 2019

НАСТРОЕНИЕ И  УСМИВКИ С ПРАЗНИКА ХЕЛОУИН 
В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО „НЕДКА ИВАН ЛАЗАРОВА РУСЕ

Хелоуин е маскарад, който се провежда на 31 октомври най-вече в 
англоговорящите страни Великобритания, Ирландия, Канада и САЩ. 
Началото си води от келтски езически ритуал и е един ден преди честването на 
католическия ден на Вси светии. По традиция децата носят страшни костюми, 
тиквени фенери и обикалят съседите си, като искат бонбони и сладки с 
предупреждението, че ако не получат такива ще им „изиграят номер“.

На 31 октомври 2019 г. учениците от Професионална гимназия по облекло 
„Недка Иван Лазарова”- Русе отбелязаха празника Хелоуин с много 
ентусиазъм и артистичност. Заедно с преподавателите си и съучениците си, те 
се маскираха с ефектни костюми, гримираха се взаимно и създадоха 
оригинални прически, с което приложиха наученото в часовете по практика. В 
часа на класа в празнично украсената зала за тържества „Добродетел" се 
проведе и конкурс за най-добър костюм, грим, прическа и рисунка.

Състезание „Моят любим герой от „Илиада“ постави началото на изучаването на старогръцката 
митология и Троянския митологичен цикъл в 8 клас в Професионална гимназия по облекло „Недка 
Иван Лазарова“ -  Русе. По атрактивен начин учениците от 8 „а“, 8 „б“ и 8 „в“ класове в часовете по 
литература с г-жа Татяна Нахабедян мотивираха личните си позиции. Отборите „Ахил“ и „Хектор“ 
презентираха причините, довели до избухването на Троянската война и по-късното написване на 
поемата "Илиада" от Омир. Чрез разкази за великите древногръцки герои от това време - Ахил, Аякс 
и Одисей и техните подвизи по време на обсадата на Троя, учениците обогатиха познанията си за 
епохата и нейните герои.

Впечатляващата изложба от табла, картини, щитове, баджове за отборите и презентации във 
всеки 8 клас създадоха уникална атмосфера в класната стая. В края на състезанието-дебат 
капитаните на двата отбора утвърдиха идеята за силата на съдбата и героичното начало в живота на 
всеки човек, за ролята на боговете. Подготвената от учениците викторина с въпроси относно епохата 
предизвика искрен интерес и вълнение. Всички се обединиха в края на състезанието около идеята за 
двойствената същност на всеки човек, изразена чрез образите на Ахил и Хектор - стремежът към 
героизъм и защитата на дома.

„МОЯТ ЛЮБИМ ГЕРОЙ ОТ „ИЛИАДА“

С ИНТЕРЕС КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ФОЛКЛОР

Ученици от Професионална гимназия по облекло 
"Недка Иван Лазарова" -  Русе, специалност "Моден 
дизайн", посетиха Музея на градския бит - Къщата 
на Калиопа, където участваха в лекция - беседа за 
традициите в модата от края на 19-ти и началото на 
20-ти век. Задачата, която си бяха поставили 
бъдещите дизайнери, бе да проучат кога сред 
русенци се завръща модния интерес към българския 
фолклор и конкретно използването на шевицата при 
конструирането на дрехите.

Проектът е част от съвместна инициатива между 
професионални гимназии от градовете Габрово, 
Видин и Русе и е свързан с участие на екип учители 
от Модното училище на Русе в обучителни модули 
"Академия за лидери в образованието", програма 
"Нови методи на преподаване" на Фондация 
"Америка за България".

Предстои още една лекция в края на месец 
октомври с лектор от Русенски регионален 
исторически музей, която ще покаже артефакти от 
фонда на Музея на градския бит от времето между 
двете световни войни по темата за шевицата.

ПРИЧЕСКИ НА ДРЕВЕН РИМ НА ПАЗАРА НА СЕКСАГИНТА ПРИСТА

КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ 
КАТО ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА

На 14.09.2019 година ученици от специалност „Фризьорство“ в Професионална 
гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ -  Русе взеха участие в Римския пазар на 
крепостта „Сексагинта Приета“. С творческо вдъхновение те демонстрираха на практика 
своите умения като изработиха различни 
прически от римско време. Модата на 
прическите от епохата на Древен Рим е 
представена с прическата "гръцки възел" и с 
разнообразие от плитки. Младите стилисти 
използваха оригинални техники и съчетаха 
древност и модерност. На фона на 
величествените крепостни стени на Сексагинта 
Приета съвместно с другите участници във 
възстановката от древната епоха, учениците от 
Модното училище на Русе изпълниха със смисъл 
посланието на събитието.

Стартираха дейностите по проекта на 
Професионална гимназия по облекло 
„Недка Иван Лазарова” - Русе, спечелен 
по Национална програма „Осигуряване 
на съвременна образователна среда“ на 
Министерството на образованието и 
науката, Модул „Културните институции 
като образователна среда“. На 25.10.2019 
г., в Художествена галерия -  Русе, бе 
проведен урок на тема „Художествени 
музеи и галерии в България” с участието 
на ученици от IX „в“ клас на гимназията. 
Часовете по Изобразително изкуство 
стават още по-интересни и забавни, 
когато се провеждат под ръководството 
на уредник от галерията, в дома на 
истинското изкуство. Деветокласниците 
разгледаха изложбените зали, запознаха 
се с богатствата на фондовете на 
галерията, участваха в интерактивни 
занимания. Следващият урок по проекта 
ще бъде проведен на 28.10.2019 г., отново 
в Русенската галерия.


