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На IV-та Панорама на про-
фесионалното образование в 
гр. Пловдив на 19 и 20 април 
2012 г. се проведе Национа-
лен конкурс-ревю на тема 
“Красиви и стилни в мно-
гообразието” – ежедневно и 
празнично облекло с елемен-
ти от костюми от етносите в 
България. За пореден път ние 
се представихме блестящо и 
взехме следните награди:

1/ Отборът на Професио-
нална гимназия по облекло 
“Недка Иван Лазарова”– Русе 
се класира на III-то отборно 
място в конкурса с 15 отбо-
ра от страната и ндивидуал-
на награда (манекен) за мно-
го добра дизайнерска работа 
при участието в Национал-
ния конкурс

2/ Награди в отделните ка-
тегории:

1. Български етнос: 
Дизайнер: Ваня Илиева 

Иванова – ХIА 
клас

Модел: По-
лина Пламено-
ва Маринова 

Е к и п  о т 
учители: Еми-
лия Василева 
и инж. Зорни-
ца Маркова

2. Ту рски 
етнос: класи-
рано на III-то 
място на На-
ц и о н а л н и я 
конкурс-ревю

Дизайнер : 
Диляна Вален-
тинова Георгиева – ХI А клас

Модел: Моника Маринова 
Цветанова – ХII Г клас

Екип от учители: Емилия 
Василева, инж. Зорница Мар-
кова

3. Ромски етнос: класира-
но на I-во място на Нацио-
налния конкурс-ревю

Дизайнер: Николета Геор-
гиева Куршумова – ХI А клас

Модел: Даниела Иванова 
Кехайова 

Екип от учители: Сюлбие 
Алиева, инж.Анелия Станева

4. Руски етнос: класирано 
на II-ро място на Национал-
ния конкурс-ревю

Дизайнер: Ваня Илиева 
Иванова – ХI А клас

Модел: Полина Пламенова 
Маринова 

Екип от учители: Йордан-
ка Кънчева, инж. Соня Геор-
гиева

5. Еврейски етнос: класи-
рано на II-ро място на На-
ционалния конкурс-ревю

Дизайнер: Илияна Ивай-
лова Илиева – ХII А клас

Модел: Даниела Иванова 
Кехайова 

Екип от учители: Сюлбие 
Алиева, инж. Анелия Станева

6. Арменски етнос: 
Дизайнер: Илияна Ивай-

лова Илиева – ХII А клас
Модел: Моника Маринова 

Цветанова – ХII Г клас
Екип от учители: Йордан-

ка Кънчева, инж. С. Георгиева
3/ Национален конкурс 

“Най добър млад фризьор и 
гримьор”:

Фризьор: Радостина Бел-
чева Маринова, ХII В клас – 
III-то място в категорията 
“Най-добър фризьор”

Козметик: Симона Гочева 
Русева, ХII Г клас

Модел: Християна Дана-
илова Янкова, IХ А клас

С ръководител: Петя Доче-
ва Стоянова – учител практи-
ческо обучение.

Продължава на стр. 4

Интервю
На 27 март 2012 г. в На-

родния театър “Иван Ва-
зов” се проведе тазгодиш-
ната церемония по връч-

в а н е т о 
н а  н а -
г р а д и т е 
ИКАР на 
Съюза на 
артисти-
те в Бъл-
гария. На 
нея пред 
г и л д и я-
та бя ха 
предста-
вени сти-

пендиантите на Икарите 
– Ивелин Пъшев и Таня 
Денева.

Ивелин Пъшев е възпи-
таник на Професионална 
гимназия по облекло “Не-
дка Иван Лазарова” – град 
Русе. През 2008 г. Иво за-
върши успешно специал-
ност “Технология на облек-
лото“. През целия курс на 
обучение успоредно с учеб-
ната работа той развива и 
извънкласната – активен 
член на клуб “Съвремен-
ник – 2004” и негов пред-
седател, инициатор и ор-
ганизатор на разнообраз-
ни дейности в Общински 
младежки дом – Русе, но 
най-големите си успехи 
постигна като актьор в те-
атралната студия на гим-
назията.

Пожелаваме на Иво мно-
го здраве и творчески успе-
хи, никога да не се отказва 
да мечтае и да бъде все така 
различен и харизматичен!

Успех за младите дизайнери!

В цветната феерия от мод-
ни колекции, представени от 
утвърдени у нас и в чужбина 
водещи български произво-
дители на облекла, в рамките 
на “Моден портал Русе – 2012” 
в Доходно здание със своя 
ексклузивна колекция дефи-
лираха и учениците от ПГО 
“Недка Иван Лазарова” – Русе.

У н и -
к а л н и т е 
м о д е л и 
на колек-
ция “Мо-
ре и мода” 
– дело на 
м л а д и т е 
д и з а й не -
ри и кон-
структори 
от учили-
щето, за-
с л у ж е н о 
п о л у ч и 
признани-
ето на публиката и високата 
и престижна оценка на жури-
то през април 2011 година на 
III Панорамата на професио-
налното образование в Бъл-
гария. Ежедневните и офици-
ални облекла разкриха тънка 
чувствителност и усет към 
красивото, както и нагласи 
за авангардни творчески ре-
шения на най-талантливите 
възпитаници на гимназията.

Атрактивно, вдъхновено и 
с професионално самочувст-
вие талантливите участници в 
ИИД “Манекени” с р-л  инж. 
Зорница Маркова към учи-
лището по проект “Успех” на 
МОМН споделиха успехите на 
своите съученици с обществе-

ността и гостите на Русе. 
Заедно с представителите 

на високата мода възпита-
ниците на Професионална 
гимназия по облекло “Недка 
Иван Лазарова” Русе за поред-
на година дадоха своя принос 
за превръщането и утвържда-
ването на своя роден град в 
Моден портал на България.

За здраве и късмет!Моден портал Русе – 2012
Един Великден в ПГ по об-

лекло “Недка Иван Лазарова” 
– Русе…

Учениците от СИП “Рели-
гия” с р-л Свилен Иванов по-
казаха на своите съученици 
как се боядисват яйца. Петя 
от 12-ти клас изпя народна 
песен като поздрав за бъде-

щите именници. 
Всички ние си припомних-

ме от презентациите на моми-
четата и момчетата от СИП 
“Религия” за обичаите около 
Цветница и Великден. Първо-
то червено яйце дариха на Ди-
ректора на училището за здра-
ве на всички в гимназията.

Три от състезателките на боксов 
клуб “Русе” стигнаха до най-висо-
кото място на почетната стълбичка 
на държавното лично първенство 
за жени като всички седем предста-
вителки на домакините спечелиха 
медал. Надпреварата се проведе 
през последните 3 дни в русенска-
та зала “Дунав”. За пети пореден 
път републиканска шампионка в 
категория до 75 килограма стана 
националката Десислава Лазарова. 
14-а по ред е престижната титла за 
Силвия Ангелова, която отново бе 
без конкуренция в битките за пър-

вото място в категория до 61 кило-
грама. Валентина Пенева победи 
съперничките си в категория 81 
плюс килограма, което бе четвър-
тата републиканска титла за нея. 
Трите златни медалистки на клуб 
“Русе” победиха на финалите с 
отказване на противничките см. 
Сребърни медали за клуба донесоха 
Петя Цонева в категория до 51 кг и 
Йозефина Собаджиева при 64-кило-
грамовите. Марина Буюклиева (до 
46 кг) и Валерия Иванова (до 51 кг) 
трябваше да се задоволят с бронзо-
вите медали.

Ивелин Пъшев

Успех за Петя Цонева от 12 Г клас
Седемте състезателки на клуба спечелиха 3 златни,  

2 сребърни и 2 бронзови медала на държавното за жени

7 от 7 за боксьорките на „Русе” на ринга в зала „Дунав”



2 Училищен живот

Продължение от бр. 9
46.	Не	говорете	в	киносалона	по	

време	на	прожекция
Когато ходим на кино, са забранени 

всякакви разговори. Не ме интересува 
колко е хубав филмът и какво искате да 
кажете на човека до вас. Най-многото, 
което можете да си позволите, е шепот! 
Не е позволено да си вдигате краката 
върху предната седалка. Ако ядете нещо 
по време на прожекцията, трябва да го 
правите съвсем тихо. Ако си купите нещо 
сладко, отворете го преди това и го при-
гответе за ядене преди началото на фил-
ма; шумоленето на опаковки по време на 
прожекция дразни околните. Освен това 
е много невъзпитано да оставите мобил-
ния си телефон с включен звук.
47.	Не	носете	в	училище	чипс	

“Доритос”
или друг такъв.

48.	Уведомете	ме,	ако	някой	ви	
тормози
Ако някое дете от училище ви при-

теснява, уведомете ме. Аз съм вашият 
учител и съм тук, за да се грижа за вас 

и да ви защи-
тав ам. Няма 
да допусна да 
бъдете тормо-
зени или да се 
чувствате неу-

добно заради никого в това училище. В 
замяна ви моля да не вземате нещата в 
свои ръце. Оставете ме сам да се разправя 
с въпросния съученик.
49.	Защитавайте	онова,	в	което	

вярвате
Защитавайте онова, в което вярвате. 

Не трябва да се оставяте да бъдете разу-
бедени, ако разумът и сърцето ви водят 
в посока, за която сте твърдо убедени, че 
е правилната.
50.	Бъдете	оптимисти	и	се	рад-

вайте	на	живота
Бъдете оптимисти и се радвайте на 

живота. Просто не си струва да се ядос-
вате за някои неща. Не губете надежда, 
а се съсредоточете върху доброто в жи-
вота си.
51. Живейте така,че да не из-

питвате съжаление
Живейте така,че никога да не съжа-

лявате. Ако има нещо, което искате да на-
правите – направете го! Никога не позво-
лявайте на страха, съмненията или други 
препятствия да ви попречат в изпълнени-

ето на намеренията. Ако силно желаете 
нещо, борете се за него с цялото си сърце. 
Преследвайте онова, към което се стре-
мите, докато не го осъществите. Ако иска-
те да станете някакъв, направете всичко 
възможно, за да постигнете мечтата си.
52. Поучете се от грешките си 

и продължете напред
Приемете това, че ще допускате 

грешки. Учете се от тях и продължавай-
те напред.
53. Винаги бъдете честни, не-

зависимо от обстоятел-
ствата
Дори да сте постъпили неправилно, 

най-добре е да ми го признаете. Така ще 
заслужите уважението ми и може дори да 
не ви накажа – понеже сте били честни.
54. Carpe Diem (Улови мига!)

Днешният ден се живее само веднъж, 
затова не го пилейте. Животът се състои 
от неповторими моменти, много от които 
се случват, когато престанеш да се боиш, 
действаш и не изпускаш момента.
55. Бъдете възможно най-до-

брия човек
Бъдете възможно най-добрият чо-

век.
Рон Кларк, “55 златни прави-

ла. Как всяко дете да успее  
в училище и в живота”

55 златни правила
Четиво с продължение

Как всяко дете да успее в училище и в живота

В навечерието на светлия 
празник на жените 8 март – 
през целия месец март в знак на 
уважение и признателност към 
дамите, посветили се на учи-
телската професия, екипът на 

Професионална гим-
назия по облекло “Не-
дка Иван Лазарова” ра-
душно разтвори за тях 
врати към вълшебния 
свят на красотата, изя-
ществото и финеса.

В модерно и уютно 

обзаведените фризьорски са-
лон и козметично студио под 
ръководството на висококва-
лифицирани специалисти, бъ-
дещите фризьори и козметици 
посрещнаха сърдечно своите 
първи учители, за да споделят 
с тях своите постижения, пода-
рявайки им качествени “краси-
ви услуги” в сферата на фри-
зьорското изкуство, козмети-
ката и маникюра, и консулта-
ции, съобразени с последните 
модни тенденции и конкретни-

те предпочитания.
Индивидуалният подход и 

внимание към всяка гостенка 
подчертава нейната естестве-
на красота и неповторимо из-
лъчване.

Приятната атмосфера, топ-
лото общуване и постигнатият 
резултат затвърдиха убеждени-
ята на младите хора, че човек 
има нужда от красота, от кра-
сота в отношенията, красота, 
която “истински се вижда само 
със сърцето”.

По случай Осми март учителите и служителите пока-
заха невероятни кулинарни умения. Убедително с гласо-
вете на всички участници първо място получи Ивелина 
Иванова за тортата си “Зимна приказка”. Пожелаваме 
на всички желаещи да опитат вкуса є!

“ Д ж у н и ъ р А ч и й в м ъ н т ” 
(“JuniorAchievement”) води свое-
то начало от 1919 година в Сприн-
гфийлд, Масачузетц (САЩ), ко-
гато Хорас Моусес, Теодор Вейл 
и сенатор Уинтроп Крейн пред-
ставят програмата. Чрез нея се 
усвояват знания и умения във 
финансовата грамотност на де-
цата от детската градина до сту-
дентите в университетите. Днес 
“ДжуниърАчийвмънт” достига 
до 6,5 млн. ученици в 117 страни. 
За пета поредна година се прове-
де инициативата “Мениджър за 
един ден” в Професионална гим-
назия по облекло “Недка Иван 
Лазарова” – гр. Русе. Учениците 
от учебните компании “АртТекс” 
(аксесоари от текстил) и “Демо-
Текс” (декоративен текстил за 
дома) се включиха като се превъ-
плътиха в ролите на мениджъри и 
експерти в позициите, свързани с 
администрирането на училище-
то. Партньор на гимназията бе и 
Комплексът за социални услуги 
за деца и семейства и СНЦ “Ек-
вилибриум”, където момичета от 
“АртТекс” се запознаха с работата 
и предизвикателствата пред еки-
па на Дейвид Бисет. Благодарнос-
ти към екипите на КСУДС и СНЦ 
“Еквилибриум” за изключител-
но ползотворното партньорство 
по инициативата на ДжуниърА-
чийвмънт България “Мениджър 
за един ден” – 12 март 2012 г.:

Ето и нашето интервю с 
част от участниците в иници-
ативата в нашата гимназия:

Мариела от 12 клас в ролята 
на Директор на ПГ по облекло: 
“Това, което ме мотивира да 
се включа в инициативата на 
ДжуниърАчийвмънт е предиз-
викателството и удовлетво-
реността от това да се видя и 
почувствам като един важен, 
преуспял и постигнал целите 
си човек.”.

Вероника от 11 кл. в ролята на 
Помощник директор: “Привле-

че ме любопитството и жела-
нието да разбера как минава 
един работен ден на помощник 
директора по учебната и про-
изводствена дейност, както и 
отговорностите и задължени-
ята на тази позиция.”.

Веселка от 12 клас в ролята на 
Домакин: “Водих се от желани-
ето да науча как се стопанис-
ва нашето училище. На мен 
лично сградата ми изглежда-
ше като една огромна къща, 
където всичко трябваше да е 
изрядно и уютно за учащите 
и работещите...”.

Ралица от 12 клас в ролята на 
Главен счетоводител: “Начини-
те за успешно финансово упра-
вление на гимназията ме от-
ведоха във финансовия отдел, 
където наблюдавах работата 
на главния счетоводител…”.

Бела от 12 клас в ролята на 
експерт в СНЦ “Еквилибриум”: 
“От медиите в града бях че-
ла за работата на КСУДС и 
СНЦ “Еквилибриум”, както и 
от съвместните им дейнос-
ти с нашето училище. Всичко 
това ме провокира да пожелая 
да участвам в инициативата 
“Мениджър за един ден” и да 
науча как се работи с деца и 
техните семейства.”.

8 
ма

рт

Мениджър за един ден в 
ПГО „Недка Иван Лазарова“

В у чилищното състеза-
ние “Стил Винтидж – мод-
но дамско постригване и 
грим” участваха отбори от 
11 и 12 клас от съответните 
специалности. Първо място 
зае Радостина Мариянова от 
12 В кл. за прическа, а за грим 
– Юлия Стоянова от 11 В кл.

Торта „Зимна приказка”
Продукти: 1 пакет блатове за 
торта “Жанета”, 1 ч. ч. конфи-
тюр от ягоди, 2 оп. заквасена 
сметана (350 г), 1 кафена чаша 
пудра захар, 1 пак. ванилия на 
прах, 2 суп. лъжици ром или 
коняк, 1 суп. лъжица желатин 
и чаша компот от ягоди.

Приготовление: Блатовете се 
напръскват с разтвор от 2 су-
пени лъжици сок от компота с 
2 супени лъжици ром и малко 
захар. Двата блата се намазват 
с тънък слой от конфитюра. 
Приготвя се сместа от смета-
ната, пудрата захар и ванили-
ята, като се бърка на хладно 
с лъжица. Със сметановата 
смес се намазват двата блата 
и се нареждат един върху друг, 
а горния трети блат се намазва 
със смес от разтворен на водна 
баня желатин с чаша компот 
от ягоди. Изчаква се да стег-
не и се намазва с останалата 
1/3 част от сметаната, като се 
смъква с лъжица по стените 
на тортата. Тортата се гарнира 
по вкус с цели ягоди, смокини.

Най-добра за консумация 
е след 12 часа престой в хла-
дилник.

Сергей от 9 А клас подари цвете на всички момичета от кла-
са. Браво!

Музикален поздрав по случай 8 март на организираното от 11 

А клас и 9 Б клас тържество поднесе Габриела Иванова от Му-
зикално студио “Икономов”.

“Посади	дръвче,	засади	горичка!”
ПГО	“Недка	Иван	Лазарова”	–	гр.	Русе,	22.04.2012	г.
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ПРОГРАМА за развитие на ИИД  
в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – гр. Русе

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05 
„Да направим училището привлекателно за младите хора“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Европейски социален фондЕвропейски съюз

Секция „Сексуално и репродуктивно здраве“  
с р-л Ивелина Петрова

Секция „Моден дизайн“ с р-л инж. Соня Георгиева

Секция „Съхрани българското“  
с р-л Даниела Маринова

Ателие „Как се управлява ателие за бродерия“  
с р-л Христанка Недялкова

Студио „Арт-студио“  
р-л Ирена Парашкевова

Секция „Манекени“ с р-л Зорница Маркова Клуб „Съвременник-2004“ с р-л Татяна Нахабедян

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

Клуб „Спорт“ с р-л Марина Похожалова

Клуб „ Хороводец“ с р-л Венцеслав Неделчев

Участниците в секцията се запознаха с нови техники 
върху хартия: туш, въглен, акрил, еколин, креда, сангин, 
а използваха и познати вече – акварел, акварелни моливи, 
графични моливи. Постепенно те бяха увлечени от непо-
знатия изобразителен материал, а рисунките ги подчиниха 

с магията на техния свят. 
Посетихме изложба 

на галеристката Елица 
Попова и учениците раз-
гледаха картини на 77 
творци от страната, обе-
динени от обща тема. 

В ателието на ръко-
водителя на Арт студио Ирена Парашкевова членовете на 
секцията се запознаха с картини, гравюри, колажи, плас-
тики, а също и презентация на творби, които понастоящем 
са притежание на галерии в страната и чужбина. Дойде ред 
и на кралицата на живописта – маслената боя, с която учас-
тниците имаха възможност да работят върху предварително 
грундиран картон. 

Учениците в ИИД “Сексуално и репродуктивно здраве” 
посетиха Дом за сираци “Надежда”, където се запознаха с 
33 деца на възраст от 3 до 14 години. Във връзка с темата 
Любов и секс посетиха Младежки дом, където учениците се 
срещнаха с психолог, с който обсъдиха различни въпроси, 
свързани с темата.

Заболяванията затлъстяване,	анорексия	и	булимия 
накараха децата да се замислят какви могат да бъдат послед-
ствията от диетите.

У ч е н и -
ците напра-
в и х а  т а б -
ла, свърза-
ни с темите 
Здравослов-
но хранене и 
Наркотици.

Членовете на секцията изработиха бижута, мартеници и 
аксесоари като използваха впечатленията си от водещи све-
товни бижутерийни компании. Особено полезна и интересна 
беше срещата с фонда на операта и с хората, изработващи 

артистичните кос-
тюми за спектакли-
те. Проследен беше 
целият процес от 
изработването на 
скиците до ушива-
нето на костюмите 
за спектакъла “Нос”. 
Детайлно се запоз-

наха с блог за улична мода и изработиха презентации за то-
ва. С голямо вдъхновение учениците от секцията мулажна 
рокля от вестници. Разгледаха и облекла на изпълнители на 
различен вид музика.

Реализираните инициативи на секция “Съхрани българ-
ското” са пряко свързани с целите є – запознаване с дейност-
та на институции в града, които съхраняват и обработват 
документи, издирване и обработка на информация и самос-
тоятелно учене.

Учениците от 
секция “Съхрани 
българското” по-
сетиха Държавен 
архив – Русе. Със 
съдействието на 
г-н Борисов, ди-
ректор на архива 
и на г-жа Веселина Антонова разгледаха отделните секции, 
беше им обяснена методиката на класификация на докумен-
тите. Учениците имаха възможност да се докоснат до истин-
ски реликви – масонската лента на Захари Стоянов, книга с 
имената на учредителите на читалище “Зора”, театрални 
афиши и снимки на първите трупи.

Членовете на клуба работиха в групи като разглеждаха и 
разчитаха автентични документи от създаването на Русен-
ската църковна община и Държавен театър – Русе.

В Регионална библиотека “Любен Каравелов” посетихме 
отдел Краезнание. Юбилейни издания и публикации във 
вестници ни помогнаха да се докоснем до значими моменти 
от историята на тази институция. Учениците проявиха не-
подправен интерес към историята на родните си места, както 
и към екологичния проблем в Русе от 90-те години на ХХ век.

В ателието за бродерия ние, учениците, разгледахме спи-
сания и книги с различни видове бродерии. Избрахме моти-
ви от българската национална шевица, както и подходящи 
материали за изработването є. Определихме необходимите 
конци направихме цветови 
комбинации. Усвоихме тех-
никата на бродиране и на-
шите първи опити виждате 
на снимките 

Посетихме арт-магазин 
и Задругата на майсторите 
на народни и художестве-
ни занаяти. С интерес раз-
гледахме и се запознахме с 
други видове ръчно изработени предмети.

Участниците в Секцията се запознаха с професията на 
професионалния модел, здравословното хранене и хигиена 
на професионалните топ-модели. По време на занятията 
учениците изградиха своя визия за това как да изглеждат 
като модели, усвоиха култура на поведение. Изградиха свое 
отношение към 
модата и есте-
т и чес к и вк ус 
към красивото. 
Особено внима-
ние се обърна на 
правилна стой-
ка на тялото, как 
да се движат ка-
то модели на 
модния подиум. 
Запознаха се теоретично с понятия като позьорство, дефи-
лиране, сценично и артистично поведение. Разработихме 
правилна концепция за поведение на подиума, като и демон-
стриране на спокойствие при непредвидими обстоятелства. 
Специално време отделихме за сценичен грим и прическа.

Секцията направи представяне на дейността си на 
26.03.2012 г. пред ученици и учители в ПГО “Недка Иван Ла-
зарова” – гр. Русе. Изнесена бе презентация за дейността 
на секцията и модно ревю на тема “Пролетно настроение”.

Начална сбирка на клуба беше за организационни въпро-
си и запознаване с графика на дейностите. На първата сбирка 
отбелязахме 19 февруари с изработване на стикери и табло 
като подготвихме и материали за часа на класа. За нацио-
налния празник – 3 март отново подготвихме табло и разда-

дохме паметни 
т ри кол ьорн и 
ленти на всич-
ки в училище.

Най-важна 
час т в дей-
ността ни бе-
ше подготов-
ката и издава-
нето на брой 10 

на вестник “Съвременници”. Посетихме Историческия му-
зей, както и музея на Захари Стоянов. Срещата “Традиции и 
съвременност” събра в читалище “Зора” бивши и настоящи 
членове на клуба. Посетихме Русенски университет, ходихме 
и на театър. Разгледахме религиозните храмове в Русе и се 
почерпихме с червени яйца. Предстоят ни още много забавни 
и полезни преживявания.

Едно от конституционните права на гражданите на Ре-
публика България регламентира правото на всеки да търси, 
получава и разпространява информация. Като дискусионен 
клуб, ние членовете на Центъра за кариерно развитие при ПГ 
по облекло “Недка Иван Лазарова” – гр. Русе се водихме от 
този постулат в желани-
ето си да открием своите 
силни страни, които да из-
ползваме в професионал-
но ориентиране и бъдеще-
то си кариерно развитие.

Множество срещи ор-
ганизирахме с предста-
вители на институции на 
територията на Община Русе, благодарение на които ние 
от Гимназията по облекло се запознахме с условията и въз-
можностите на пазара на труда на територията на региона. 
Най-запомнящи се бяха посещенията ни в Бюрото по труда 
и Националните дни на кариерата в Русенски университет 
“Ангел Кънчев”. Придобихме представа за изискванията към 
личностните ни умения и компетенции, както и най-търсе-
ните от работодателите професии към днешна дата.

Планираме още дейности, за които ще ви информираме 
на информационната стена на гимназията.

Целите и задачите на клуб “Спорт” са чрез различни ме-
тоди и практически занятия да се мотивират учениците да 
спортуват в извънучебно време. Членовете да се запознаят с 
разнообразието на спортовете, посещавайки различни изяви 
по различни спортове. Досега сме посетили общинско пър-

венство по хандбал и 
финалите на учениче-
ски игри по волейбол. 

Представителната 
изява на клуба протече 
като двустранна среща 
по футбол и волейбол с 
друга професионална 
гимназия в присъствие 
на многобройна публи-

ка от ученици на двете гимназии. Предстои посещение на за-
ла по боулинг, зала по спортна акробатика, лекоатлетически 
комплекс и площадка по плажен волейбол и други интересни 
изяви. Учениците ще имат възможност да гледат и да участ-
ват сами в събитията.

На организационна сбирка направихме въведение в бъл-
гарския музикално-танцов фолклор. Първите занятия бяха 
за позиции на краката и на ръцете, за елементи на танцовите 
движения – стъпка, подскок и ход. Заучихме “Право хоро” 
и “Дунавско хоро”, “Право тракийско хоро”, “Ширто“, “Дай-
чово хоро”, “Ганкино”, “Ръка”, “Тежкото”, “Чукано”, “Еле-
нино хоро”, “Арап”, “Енино хоро”, “Пайдушка четворка”. 
Изучихме ритъм 
на движенията на 
хората, както и еле-
менти на танцови-
те движения – “на-
биване”, “хлопка”, 
“ножички”, свивки 
в краката, прескок, скок. Запознахме се с Етнографски райо-
ни на България – граници, подобласти, Добруджанска етног-
рафска област – граници, стил на танцуване, Тракийска ет-
нографска област – граници, стил на танцуване, Северняшка 
етнографска област – граници, подобласти, стил на танц, 
Пиринска етнографска област – граници, стил и характер 
на танцуване, Родопска етнографска област – граници, стил 
и характер на танцуване, Северняшка етнографска област. 
Разгледахме различните видове музикален съпровод на бъл-
гарските хорЎ и съответните музикални инструменти. Раз-
бор на видяното представяне на клубовете от Национално 
надиграване “Русчуклийска среща”. Гледахме видеоматери-
али от събитието, както и образци на хората от различните 
етнографски области.
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Изданието е дело на клуб „Съвременник – 2004“ 
с ръководител Т. Нахабедян – ПГО „Недка Иван Лазарова“.

Дизайн и предпечат: Юлиан Нецков

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“
7000 Русе, ул. „Велико Търново“ №21

E-mail: pgo_rousse@abv.bg,      Интернет: www.pgo-rousse.com,  www.pgo-ruse.tk

Продължение от стр. 1
За поредна година младите дарования на ПГО 

“Недка Иван Лазарова” Русе от специалност “Мо-
ден дизайн”, “Конструиране, моделиране и тех-
нология на облекло от текстил”, “Фризьорство” и 
“Козметика” в условията на висока и оспорвана 
конкуренция демонстрираха ярко и безапела-
ционно присъствие на IV Национална панорама-
та на професионалното образование в България, 
проведена в Пловдив под патронажа на министър 
Сергей Игнатов на 19-20.04.2012 г.

На форума победителите от училищния и ре-
гионалния кръг споделиха със своите връстници 
от цялата страна, с представителите на бизнеса и 
на висшите училища усвоените тайни и профе-
сионалните умения в дизайнерското, козметич-
ното и фризьорското изкуство и затвърдиха воде-
щото място на училището сред професионалните 
гимназии в страната.

В конкурса-ревю на тема “Красиви и стилни в 
многообразието” – ежедневно и празнично облек-
ло с елементи от костюми на етносите в България, 
талантливите русенски дизайнери, проявявайки 
креативно мислене и творческо себеизразяване, 
разкриха по интересен и атрактивен начин харак-
терните особености, духа и стила на българския, 
турския, ромския, руския, еврейския и армен-
ския етнос, като допринесоха за превръщането 
на конкурса във вълнуващ празник на модата, 
красота и вдъхновението.

Заслуженото внимание и признание на пуб-
ликата и авторитетното жури получиха: Николе-
та Куршумова, класирана на I място в категория 
“Ежедневно облекло с елементи от ромския ет-
нос”, Ваня Иванова – с присъдено II място в кате-
гория “Официално облекло с елементи от руския 
етнос”, Илияна Илиева – отличена на II място за 
проекта си в категория “Ежедневно облекло с еле-
менти от еврейския етнос”, и Диляна Георгиева, 
класирана на III място в категория “Официално 
облекло с елементи от турския етнос”. Завоюва-
ното отборно престижно III място в конкурса за 
проектиране и изработване на облекло, както и 
убедителният успех, постигнат от Радостина Ма-
ринова – III място, на конкурса “Най-добър фри-
зьор”, са солидно основание за професионално 
удовлетворение, оправдано самочувствие и но-
ви творчески планове на техните ръководители: 
инж. Илонка Великова, инж. Зорница Маркова, 
инж. Соня Георгиева, Йорданка Кънчева, Емилия 
Василева, Христанка Недялкова, Сюлбие Алиева и 
Петя Стоянова, както и на целия педагогическия 
екип на училището.

Подкрепата и съдействието, оказани от фир-
ма “БТБ”, ТПК “Съгласие” и фирма “Месалина”, 
са още едно доказателство за необходимостта от 
прилагане на добрите практики на взаимодейст-
вие и сътрудничество с бизнеса в съответствие с 
новите изисквания на националната и регионал-
ната политика и на пазара на труда.

Стимулирайки професионалното израстване 
и бъдещата професионална реализация на своите 
талантливи възпитаници, училището предоставя 
уникалната възможност на изявените дизайнери 
през месец август да се потопят в жизнената и 
мотивираща творческа атмосфера на професио-
нално дизайнерско студио в Мюнхен, Германия, 
по Проект за мобилност по секторна програма 
“Леонардо да Винчи”, Програма “Учене през це-
лия живот”– “Живеем в Европейски съюз, учим 
и работим по европейски” – безусловен залог за 
моделиране на кадри, които “ще изведат страна-
та на средно европейско равнище”, както заяви в 
своето приветствие и министър Сергей Игнатов 
при откриване на Панорамата на професионал-
ното образование.
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Успех за младите дизайнери!


