
Издание на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – гр. Русе Брой 16, Юни 2013 г.

В навечерието на 24 
май беше открито изло-
жение на средното обра-
зование в Русе във фоайе-
то на Доходното здание. В 
него участваха 18 русен-
ски училища. Форумът, 
който се провежда за 13-
та поредна година, пре-
дизвика голям интерес. 
На Изложението нашата 
гимназия беше предста-
вена с манекен с уникал-
ния модел от Панорама-
та на средното образова-
ние, рекламни материали 
и изработени от нашите 
ученици рисунки и изде-
лия.

Броени дни делят поредния 
успешно изведен випуск на ПГО 
“Недка Иван Лазарова” Русе от 
неговото дипломиране. Значим 
принос във формиране облика 
на зрелостника за 
учебната 2012/2013 
г. принадлежи на 
учениците от ве-
черна форма на 
обучение, специ-
алност – “Произ-
водство на облекло от текстил”. 
В 12 Г клас се обучаваха 4 години 
мотивирани и амбицирани хо-
ра на зряла възраст с осъзната 
необходимост от образование, 
знания и умения, които да им 
предоставят възможност за ус-
пешна реализация. На 30, 40, 
50 или над 50 години за всеки 
от тях е важно бързо да намери 
работа или да подкрепи заетата 
работна позиция с Диплома за 
завършено средно образование 
и Свидетелство за професио-
нална квалификация. 

Катерина Мицова- безспо-
рен фаворит и неформален ли-
дер на класа през годините, по-
стигна забележителен успех на 
ДЗИ – 2013 г. – Отличен 5,98 
по Български език и литерату-
ра и Отличен 5,81 по Биология 
и здравно образование. Висо-
ко ниво на владеене на знания, 
умения и компетентности по 
роден език и литература пока-
за и нейната съученичка Галина 
Симеонова с оценка Отличен 
5,71 и Мн. добър 5,46 по Биоло-
гия и здравно образование, Га-
лина Красимирова – Биология 
и здравно образование – Мн. 

добър 5,18, Детелина Кирилова 
– Български език и литература – 
Мн. добър 5,18. Средният успех 
на 22-мата “вечерни” зрелост-
ници по Български език и ли-

тература е Добър (4,03), а по Би-
ология и здравно образование, 
предпочетена основно като вто-
ри предмет, е Добър (4,13). Този 
резултат е показателен в две от-
ношения:

1. Добрата работа и всеот-
дайната подкрепа на екипа на 
Професионалната гимназия 
по подготовката на тези хора, 
учили някога до основно обра-
зование;

2. Изключителната им упо-
ритост всяка вечер след рабо-
тен ден да бъдат на училище и 
да усвоят учебния материал до 
високото ниво, което показаха 
на ДЗИ.

Перспективите за адекват-
на и пълноценна реализация 
на тези хора на пазара на труда 
се разширяват значително с ус-
вояването в курса на обучение 
на актуалната и търсена в Русе 
и региона професия “Оператор 
в производството на облекло”, 
както и с придобиването на до-
бра професионална квалифи-
кация по специалността. Ка-
чествената общообразовател-
на подготовка им гарантира 
пълноправна възможност да 

На 21 май на официална 
церемония в Общински мла-
дежки дом – Русе г-н Мариян 
Савов връчи наградите в еже-
годния общоградски конкурс 
за почистване на училищни-
те зони “Златната метла”. 

Тази година освен тра-
диционните I, II и III място 
Младежкият дом връчи при-
зове и в различни категории 
като “Най-чиста класна стая”, 
“Двор – мечта” и “Най-атрак-
тивно почистване”. Ученици-

те от 9 Б клас 
с класен ръ-
к о в о д и т е л 
Татяна На-
хабедян по-
лучиха Злат-
на метла за 
проявената 
с о б с т в е н а 
инициатива 
за почиства-
нето на па-
метника “Ба-
ба Тонка”.

Изберете нашата гимназия!

Блестящи резултати от матура 2013 на ученици от ПГО “Недка Иван Лазарова”

Златна метла  
за най-атрактивно 

почистване на 9 Б клас
На скромна церемония бяха връчени награ-

дите в ежегодния общоградски конкурс  
за почистване на училищните зони

На добър час!
Изложение на средното образование в Русе  
бе открито днес пред Доходното здание

направят следващата осъзната 
и мотивирана стъпка и по от-
ношение на своето последващо 
образование. И в това отноше-
ние нашите ученици имат вече 

своите успехи на 
предварителните 
кандидатстудент-
ски изпити в Ру-
сенски универси-
тет “Ангел Кънчев” 
те доказаха своята 

отлична подготовка с отлични 
резултати .

Катерина Мицова от 12 Г клас 
споделя с вълнение в гласа: “Без 
усилията на учителите по от-
ношение на това да повярваме в 
себе си, че можем, че ние не сме 
хората, останали някога без об-
разование, затънали в ежедневи-

ето и вторачили се в проблемите 
си, ние нямаше да сме това, кое-
то сме в момента. Аз съм увере-
на в знанията и уменията си, аз 
имам изградени навици да уча, аз 
знам , че каквото и да избера да 
уча ще бъда успешна студентка. 
С методите, с които учителите 
работиха с мен, възпитавам де-
цата си и няма да допусна те да 
повторят грешките в растежа, 
които допуснах аз. От мое име 
и от името на съучениците си 
благодаря за професионализма, за 
грижата и търпението, за пси-
хологическата подкрепа, за при-
ятелството и чисто човешкото 
отношение на Ръководството на 
училището – на Директора г-жа 
Диана Иванова, на пом. дирек-
торите г-жа Ив. Иванова и г-жа 

Ил. Великова, на нашата клас-
на – г-жа З. Маркова и на целия 
учителски екип, към когото из-
питваме дълбоко уважение и ис-
крена обич.”

Усвоили изкуството в пъст-
рото и динамично човешко еже-
дневие да осмислят и овладяват 
знанията, откритията и опита, 
които ги вдъхновяват, възпи-
таниците на ПГО “Недка Иван 
Лазарова” Русе от ВИПУСК 2013 
завинаги ще запазят ясното съз-
нание и увереност, че трудно-
стите, отстъпленията и неспо-
луките са естествена част от жи-
вота, които хората преодоляват 
и благодарение на които израст-
ват и се развиват, когато в тях са 
повярвали безрезервно и са ги 
подкрепили всеотдайно.

Отличниците на ВИПУСК 2013
12 Г клас – Катерина Иванова Мицова 5,97

12 а клас – Ваня Илиева Иванова 5,75

12 а клас – Николета Георгиева Куршумова 5,51



2 Училищен живот

ВеликденНаграда за нашите дизайнери в Сливен

Мода за Паметника на свободата

Част от пролетта
Горе на небето в облачна държава
живееше щастливо капчица такава:
по-бистра от сълзичка, по-мокра от море,
по-мъничка от копче, по-лека от перце.
Тя беше много смела и много любопитна.
Затуй веднъж реши се и с вятъра политна
надолу към земята по нишките дъждовни
далеч от висините и облаците родни.
Случи се така, че пролетната капка
скокна във пръстта като малка жабка.
– Ох! – дочу се тихо – Повече внимавай!
Костите ми счупи, кажи ми „извинявай“!
– Ах, моля извинете! Какво сте вие – цвете?
За мен сте непозната. Не, не ме бодете!
– Аз, първа съм тревичка. След мене идват други.
Цяла зима спахме, но Слънчо ни събуди.
Идва пролет нова, идва пролет млада,
въздуха изпълва с нежност и наслада.
Птиците долитат от южните страни,
кокичето с камбанка весело звъни.
Тревичката зелена, за слънчев лъч се хвана.
Той я дръпна леко и по-висока стана.
А капчицата топла чак сега разбра,
че всъщност тя самата е част от пролетта.

Кулинарната изложба

Част от предложенията за конкурса, обявен в предния брой на вестника

Дарина Павлова, 
10 А

Даниела Валенти-
нова, 10 А

Фиген Еролова, 
10 А

Афифе Исмаил, 
10 А

С тържество, посветено 
на държавите, основали Ев-
ропейския съюз, започна тър-
жеството в нашата гимназия. 
Презентациите за всяка от 
тях допълниха знанията ни 
и ни дадоха информация за 
културата и националните 
им особености. Важно място 
беше отделено о на България 
като част от голямото семей-
ство на съюза. Викторината 
в края на тържеството даде 
възможност за изява на зна-
ещите, които получиха и на-
гради.

За любознателните :)

Началото на Европейския 
съюз е поставено през 50-те 
години с основаването на 
Европейските общности от 
шест държави членки: Бел-
гия, Нидерландия, Люксем-
бург (т.нар. Бенелюкс), Гер-
мания, Франция и Италия.

През 1973 г. към тях се при-
съединяват Дания, Ирландия 
и Великобритания, през 1981 
г. в блока се включва Гърция, 
през 1986 Испания и Порту-
галия. С обединението на Гер-
мания през 1990 г. източните 

провинции (бившата ГДР – 
Германска демократична ре-
публика) стават част от евро-
пейското обединение.

През 1995 година към Ев-
ропейския съюз се присъеди-
няват Австрия, Финландия и 
Швеция. 

Разширяването през 2004 
г. доведе в Съюза Кипър, Че-
хия, Естония, Унгария, Лат-
вия, Литва, Малта, Полша, 
Словения и Словакия. 

През 2007 г. към Европей-
ския съюз се присъединяват 
България и Румъния.

9 май – Ден на Европейския съюз  
и Ден на победата



3Будители народни

ПРОГРАМА „Успех“ за развитие на ИИД  
в ПГ 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

Секция „Работилница за здраве“ с ръководител Ивелина Петрова

Клуб „Език свещен на моите деди“ с ръководител Пламена Дочева

Клуб „Съвременник-2004“ с р-л Татяна Нахабедян

Секцията има за цел да осмисли свобод-
ното време на учениците, да предостави не 
просто шанс да обогатят познанията си с до-
пълнителна информация, но и възможност за 
подобряване на комуникативните си способ-
ности и по-добро приспособяване в различни 
социални обстановки.

Учениците изготвиха табло за съвмести-
мост на храните, установиха каква е ролята 
на витамините и какво означава здравослов-
но хранене.Участниците в секцията посетиха 
театрална постановка “ Хъшове” , отбелязан 
беше Международния ден за борба срещу 
СПИН. Във връзка с представителната дей-
ност учениците изработиха дипляна с няколко 
интересни рецепти като добро предложение 
за коледните и новогодишни празници.

Проведе се дебат на тема: “Видове бо-
лести предавани по полов път – начини за 
заразяване, признаци и лечение”, учениците 
дадоха предложения за контрацептиви, чрез 
които можем да се предпазим от забременя-
ване и венерически болести.

Във връзка с темата “Дърво на пробле-
мите” участниците в ИИД “Работилница за 
здраве” нарисуваха дърво, върху което все-
ки един от тях имаше възможност да запише 
проблем, който го вълнува. Някои от темите, 
които коментираха, бяха за насилието сред 

децата- властта над по слабите, завистта и 
злобата, “Родителите не са ми приятели” – 
липса на комуникация между деца и роди-
тели, стресът, свързан с успеха в училище. 
С помощта на тази игра обсъдихме най-ва-
жните проблеми, пред които са изправени 
младите хора, причините за тях и как могат 
да бъдат преодолени.

За да можем да увеличим зеленината око-
ло нас и да разкрасим класните стаи, учени-
ците пресадиха цветя с помощта на градин-
ски инструменти.

Във връзка със Световния ден за борба 
с тютюнопушенето участниците от ИИД “Ра-
ботилница за здраве” заедно с други ученици 
запалиха и пуснаха фенер от крайбрежната 
алея, бяха раздадени дипляни за вредите от 
тютюнопушенето.

Участниците в клуба се запознаха с исто-
рията на българския език, участваха в под-
готовката и тържеството по случай Деня на 
народните будители, посетиха театралната 
постановка “Хъшове”, проучиха историята 
на родния край и неговите велики личности. 
По повод Патронния празник на училището 
участниците в клуба подготвиха материал за 
историята на училището, участваха в конкурс 
за есе на тема “Моето училище”. Запознахме 
се с особеностите на градския бит от епохата 
на Българското възраждане чрез посещение 
на къща музей “Калиопа”.

Учениците проявиха активност в меропри-
ятията, свързани със уменията за самостоя-
телно учене и събиране на информация- по-
сещение на Регионалната библиотека и за-
познаване с дейността на сектор “Български 
език”, издирване на материали, свързани с 
историята на езика и дейността на българ-
ски писатели, творили в Русе; запознаване 
с живота и делото на Захари Стоянов и по-
сещение на къща музей “Захари Стоянов”; 
проучване на историята на Русенския театър, 
една от основните културни институции на 
Княжество България. Участници в клуба се 

включиха в подготовката и отбелязването на 
14 февруари – Празника на любовта и виното, 
в честването на Световния ден на книгата – 
23 април, както и в тържеството по случай 
24 май. Чрез посещение на Информационен 
център Европа Директно, Русе участниците в 
клуба събраха информационни материали и 
бяха запознати с възможностите на младите 
хора за обучение в чужбина.

С графичното родословие на видни русен-
ци учениците се запознаха чрез посещение 
на Регионалния исторически музей.

 През отчетния период основните направ-
ления за дейност на членовете на клуб “Съ-
временник – 2004” бяха насочени към про-
дължаване на традициите и реализиране на 
нови инициативи, свързани с формиране на 
организационни умения, работа в екип за от-
белязване на празници и популяризиране на 
общоучилищния живот. Със съдействието на 
всички форми за дейност бяха издадени но-
ви четири броя на вестник “Съвременници” 
– №13, 14, 15 и 16. Голям успех за нас беше 
първата награда в раздел “Журналистика” 
на Петия конкурс за ученическо творчество 
“Стоян Михайловски”. Интересните материа-
ли във вестника са дело на много репортери, 
някои под прикритие. С голям интерес посе-
тихме театралната постановка “Хъшове” и 
споделихме вълненията от нея с актьорите 
на сцената. Посетихме музеите “Захари Сто-
янов”, Регионален исторически музей, излож-
би на русенски художници, а по случай Деня 
на народните будители разгледахме изложба, 
посветена на 200-годишнината от рождение-
то на Баба Тонка Обретенова в Регионалната 
библиотека. Много интересно протече и сре-
щата ни с с представител на РИОКОЗ – Русе 
на тема “СПИН – познат или непознат враг”.

С много вълнение подготвихме тържества 
за нашите герои – с национално признание 
– Васил Левски и героите на нашето време – 
Антон Петров. Почетохме героите, дали жи-
вота си за България с посещение на Пантеона 

и поднасяне на цветя на Паметника на сво-
бодата по случай 3 март. На 9 май подготви-
хме викторина, свързана с Деня на Европа и 
провокирахме знанията на нашите съученици 
с тематична кръстословица.

Най-забавно и интересно ни беше, когато 
правихме сурвакници, запознахме се с раз-
нообразни коледни празници и обичаи. Сбо-
рихме се с шарени яйца на Великден и по-
срещнахме пролетта с весело хоро и дипляна 
“Пролетни празници”. Награда за усилията ни 
през цялата година е екскурзията по маршрут 
– Басарбовски манастир, Ивановски скални 
манастири, Пещера “Орлова чука”.

Всички активно се включихме в предста-
вителните изяви на гимназията и се надяваме 
да сме допринесли за разнообразните и пъл-
ноценни преживявания на всички в училище.

Ателие „Бутикови облекла и аксесоари“ с ръководител Емилия Василева

Дейността на секция “Бутикови облекла и 
аксесоари“ през изминалия период е подчи-
нена на общите цели на проекта – да бъде ос-
мислено свободното време на учениците, да 
се повиши мотивацията им за участие в учеб-
но – възпитателния процес, да развият допъл-
нителни знания, умения и компетентности.

Дейностите, които бяха предвидени да 
се оъществят, допринесоха за постигане на 
основните цели; осмисляне на свободното 
време; развитие на умения, предприемачески 
дух и естетически усет.

Участниците в секцията сe запознаха с 
модните тенденции за есенно-зимния сезон, 
посетиха театрална постановка “Хъшовете”; 
разгледаха сайтове за бутикови облекла и 
изработиха красиви аксесоари от еко кожа- 
яки, пелерини и пончо; научиха се да пра-
вят кройки и да кроят, посетиха магазин за 
платове, подходящи за сезона; разгледаха 
костюма на русенката през 19-20 век в му-

зей “Калиопа” Проведохме представителна 
изява и дефилирахме на патронния празник 
на гимназията.

През периода на функциониране на сек-
цията бяха посетени водещи шивашки фирми, 
бутикови ателиета и магазини за овлекла и 
платове. Изработихме бутикова колекция и 
я представихме на училищни мероприятия.

Студио „Театрална работилница“ с ръководител Галина Станева

В тази новосформирана общност ние сме 
съмишленици и приятели, обединени от общи 
творчески интереси, предпочитания и прист-
растия. Принадлежността ни към този кръг ни 
предостави през учебната година уникалния 
шанс за среща с младите дарования на Ру-
сенския театър Борислав Веженов, Тихомир 
Благоев и Евгения Явашева, открили яркия и 
завлядяващ свят на театралното изкуство и 
превърнали го в своя професионална съдба, 
за посещения на на театралната постановка 
“Хъшове”, на оперната постановка “Севилски-
ят бръснар”, на спектакъла на ФТТ “Найден 
Киров” – “Магията на танца продължава”, на 
коледен концерт, на филмови продукции, на 
изложбени и музейни експозиции.

Представите си за същността и формите 
на сценичната дейност, за сценичното дви-
жение като средство за изразяване, за спе-
цификата на художественото четене и сце-
нария, както и за културата и техниката на 
речта систематизирахме и обогатихме и по 
време на на репетиционната дейност – раж-
дането на нещо ново, непознато и магическо, 
във връзка с подготовката на нашите публич-
ни и представителни изяви – театрализиран 
диалог по разказа на Чудомир “Вечеринка”, 
театрален миниспектакъл по произведение-

то на Марк Твен “Дневниците на Адам и Ева”, 
отбелязването на Международния ден на же-
ната – 8 март.

Разходките сред природата ни убедиха за 
пореден път, че тя е не само естествен източ-
ник на красота, не само велик учител и възпи-
тател, но и извор на творческо вдъхновение и 
на подем на всички духовни сили на човека. 

Съществува мнение, че в театрални сту-
дии се занимават само хора, мечтаещи да 
свържат живота си с актьорската професия, 
но това съвсем не е така. Навиците, знанията 
и уменията, придобивани в хода на съвмест-
ната ни дейност, са за цял живот!

Клуб „Танцова шевица“ с р-л Цонка Донева
Участниците в клуба се запознаха с видо-

вете български народни танци, положения на 
ръцете, хватове, позиции на краката, елемен-
ти на танцовите движения; с границите, но-
сиите и характерните особености на танците 
в Северняшка, Тракийска, Шопска, Добру-
джанска, Пиринска и Родопска етнографска 
област. Научиха за видовете музикални раз-
мери и видовете народни инструменти. Разу-
чиха северняшките хора: Дайчово, Дунавско, 
Еленино, Ганкино, Пайдушко и Кулско; тра-
кийските хора: Право тракийско, Трите пъти и 
Тракийска ръченица; шопските: Граовско, Са-
моковско и Петрунино; добруджанските: Ръка 
и Варненско; пиринските: Ширто и Малешев-
ско; родопските: Сворнато и Доспатско.

Клубът представи дейността си на 
06.12.2012 г. на Патронния празник на ПГО 
“Недка Иван Лазарова” в Пленарна зала на 
Община Русе като участниците демонстри-
раха женски носии от различни етнографски 
области и изиграха Дунавско хоро.

На училищния празник по случай Първа 
пролет във фоайето на училището момичета-
та се изявиха с Пайдушко хоро, а след това 
поведоха съучениците си във вихъра на ос-

таналите северняшки хора – Дунавско, Дай-
чово, Еленино.

Клубът “Танцова шевица” спомогна за съх-
раняване и популяризиране на български-
те фолклорни танци и възпитаване в любов 
към нашата самобитна култура сред повече 
млади хора, спомогна за създаване на опти-
мален вариант във взаимоотношенията, по-
ложителна оценка и самооценка. Към клуба 
проявиха интерес ученици, които не са запи-
сани, и с удоволствие идваха в свободното 
си време. Някои от момичетата за пръв път 
обличаха народна носия и това им достави 
огромна радост.



4 Програма УСПЕХ

Студио „Учебна компания“ с р-л Татяна Димитрова

Дискусионен клуб „Център за кариерно развитие“ с ръководител Свилен Иванов

Студио “Учебна компания” принадлежи 
към направление предприемачество. Цел-
та на съществуването на такава компания е 
учениците да придобият предприемачески 
способности, умения и компетенции, така 
необходими за динамична Европа и нейния 
конкурентен пазар. Работата в компанията 
поражда в учениците усет към печалба, осно-
вана на самостоятелна инициатива, отговор-
ност и иновационна предприемаческа идея.

 Участниците в студиото учредиха своя 
фирма, избраха и име, предмет на дейност 
на бизнеса, както и модел за управление на 
учебната компания. Съставен бе устав и доку-
ментация на фирмата. Избран бе управителен 
съвет, а всеки ученик бе назначен на опре-
делено работно място в учебната компания 
след подготвяне на необходимите документи 
за назначаване. Младите предприемачи раз-
работиха бизнес план за бъдещото развие на 
бизнеса. В тази връзка проведохме ползот-
ворна среща с Катя Горанова – изпърните-
лен директор на бизнес центъра в Русе, който 
подпомага дребния и среден бизнес.

 Учениците посетиха шивашката фирма 
“Ан-Ви”, където на практика се запознаха с 
нови автоматични машини, нова организация 
на труда и нови технологии при изработката 
на изделията. Разработиха свои производ-
ствен, маркетингов и финансов план и започ-
наха производство на модни дамски и мъжки 
аксесоари от текстил.

 За празника на училището учениците на-
правиха малка изложба с произведени от тях 
изделия в Учебната компания.

 Участниците в студиото бяха на театрал-

ната постановка “Хъшовете”, след което се 
срещнаха с театралния екип.

 Учениците от “Учебна компания” на прак-
тика научиха във фирма за производство на 
дамска конфекция що е това себестойност и 
ценообразуване, запознаха се с рекламната 
стратегия на фирмата, а след това израбо-
тиха своя за учебната компания. Посетихме 
рекламна агенция и се запознахме с работата 
там, както и с различните рекламни средства. 

 За да могат да съставят реални фирмени 
отчети работихме два пъти по два часа и в 
счетоводна къща, където видяхме как се уп-
равляват фирмените активи и същността на 
данъчното облагане.

 За да бъде дейността ни максимално 
близка до истинската фирма приключихме 
отчетите и анализирахме резултатите. Лик-
видирахме фирмата – така, както се прави 
при необходимост.

 Към края на дейността си участниците в 
студио “Учебна компания” участваха в проуч-
ване на кариерата като посетихме Русенския 
университет.

Казвам се Десислава и съм от 11-ти клас, 
специалност “Фризьорство”. В този брой на 
вестник “Съвременници” на мен се пада чест-
та да ви разкажа за клуба, в който вече втора 
учебна година активно участвам и с голямо 
удоволствие прекарвам нашите занятия след 
часовете. През това време научих много неща 
за себе си, като как да планирам свободно-
то си време, да си поставям ясни и изпълни-
ми цели, по-лесно и свободно да общувам 
с другите хора в училище и/или извън него, 
да вярвам в собствените си сили и качества. 
Сприятелих се с много нови и шарени тийней-
джъри от гимназията и неправителствените 
организации, които посещавахме, учейки и 
споделяйки радостта от това да си отгово-
рен за своето бъдеще и да не те е страх да 
го постигаш.

През последните няколко седмици изклю-
чително много ме впечатлиха две неща. Бла-
годарение на Нели, Ния и Методи от “Trends 
of Tomorrow”, в Деня на ученическото само-
управление – 31 май, си дадох сметка колко 
важно е да полагам още по-усърдни грижи 
при усвояването на чужди езици, сред кои-
то на мода в момента са руски и корейски. 
Припомних си и кои елементи от CV-то (авто-
биография) са особено важни и как въпреки 
липсата на работен опит и трудов стаж мога 
да покажа своите силни личностни и профе-
сионални качества, участвайки в/извън учи-
лищни състезания и конкурси. Поговорихме 
си за професиите на бъдещето и за това как 
би изглеждала моята професия на фризьора в 
дигиталната епоха. Лоялността се оказа най-
непреходното качество на личността, незави-
симо от времето и вида дейност. Изпитах ра-
дост като чух това, защото аз дълбоко вярвам 
в лоялността към осъществяването на моята 
мечта. Тази вдъхновяваща среща записахме 
в кратък видео филм, който можете да видите 
във вече познатата ни Фейсбук група (www.
facebook.com/groups/pgo.ruse.career.center), 
както и във видео канала на Нашето учили-
ще (www.youtube.com/user/pgoruse/videos). 
Надявам се да ви хареса толкова, колкото 
и на мен.

В момента активно се подготвяме за Пред-

ставителната ни изява на 26 юни, когато ще 
представим победителите от първия по рода 
си Училищен форум по кариерно ориентира-
не “Преди да взема решение”, който цели да 
подпомогне абитуриентите да направят своя 
качествен избор на университет или работа. 
Идеята е те да получат възможност да при-
добият директни впечатления и опит в кон-
кретна работна среда за основните дейности, 
необходими умения и изискванията на про-
фесията към качествата на личността. Този 
форум реализираме в партньорство с Цен-
тър по кариерно ориентиране – Русе, както и 
планираме няколко лекции по предметите от 
задължителноизбираемата професионална 
подготовка “Професионална етика“ и „Пси-
хология и професионална етика”.

Планираме още много интересни и пре-
дизвикателни инициативи с оглед на умението 
активно да вземаме решение и участваме в 
живота на общината, но за тях ще ви разка-
жем в следващия брой на училищния вестник 
“Съвременници”. А до тогава можете да се 
присъедините към нашата група във Фейсбук.

Секция „Модерно“ с ръководител Соня Георгиева

 Участниците в секцията си създадоха 
Фейсбук страница, посетиха театрална по-
становка “Хъшовете”; разгледаха сайтове и 
изработиха бижута; научиха се да правят не-
традиционен грим; посетиха магазин за мо-
дерни обувки и чанти, подходящи за сезона; 
разгледаха костюма на русенката през 19-
20 век в музей “Калиопа”. Създадоха шарени 
блузи чрез техника батик. Разгледаха различ-
ни модели от облекла, плетени на една кука в 
“арт” магазин. Изучиха красотата на формите, 
линиите и цвета при рисуването върху стъкло, 
както и разнообразни мартеници. Членовете 
на секцията видяха как се прави бродерия 
върху облекло като посетиха ателие за броде-
рия. Насладиха се на красотата на картините 
в художествена галерия. Проучиха какво ще е 
модерно за пролет – лято 2013 г., като посети-
ха фирмен магазин за конфекция и шивашка 
фирма и наблюдаваха уличната мода. С голям 
интерес фотографираха интересни облекла 

на минувачи. Разшириха модните си позна-
ния с присъствието си на “Моден портал”, 
който показа колекции облекла на известни 
шивашки фирми. С творчество и умения раз-
красиха ръцете си в козметичен салон като 
го напуснаха с изящен маникюр. За няколко 
часа момичетата преобразиха старите си дре-
хи в нови, а чрез техника декупаж направиха 
разнообразни по шарки предмети.

Клуб „Хармония на дух и тяло“ с ръководител Марина Похожалова

Клуб “Хармония на дух и тяло” е създаден 
с цел да се противодейства на хиподинамията 
и стреса, да се развият допълнителни зна-
ния и умения при учениците, способстващи 
за водене на активен и здравословен начин 
на живот, за единство на физическо и есте-
тическо възпитание, за да се осмисли сво-
бодното време на учениците, като се насочат 
към предпочитана от тях личностна изява. 
Дейността на клуба изцяло е подчинена на 
общите цели на проекта: създаване на бла-
гоприятна възпитателна среда, съобразена 
с възрастови и индивидуални особености на 
учениците, позитивно неформално общуване 
в училище и извън него, развитие на самосто-
ятелност, отговорност и убеденост в успеш-
ното овладяване на една или друга дейност, 
възможност за изява в различни области на 
спорта, положителна самооценка и оценка 
на съотборниците си, избор на социално при-
емлива форма на поведение с връстниците и 
учители, съдии и други служебни лица по вре-
ме на състезания, да се повиши мотивация на 
учениците за участие в учебно-възпитателен 
процес, създаване на условия за реализация 
на придобитите знания, умения и навици, тях-
ното развитие и усъвършенстване в рамките 
на проекта и след приключването му.

За реализиране на поставените цели клуб 
“Хармония на дух и тяло” през тази учебна го-
дина активно се включи в спортния живот на 
нашето училище и Община – Русе .Членове 
на клуба взеха активно участие в лекоатле-
тически състезания: Лекоатлетически крос 
“Бягство към свобода”,организиран в нашето 
училище в подкрепата на борба с трафика 
на хора, Лекоатлетически крос “Баба Тонка”, 
организиран от Община Русе, участие на Об-
щинско първенство по лека атлетика, като за 
подготовка към това състезание нееднократ-
но посетихме градски стадион, запознахме се 
с някои треньори по лека атлетика и с техни 

състезатели. За подготовката си за Общинско 
първенство по волейбол извършихме редица 
приятелски срещи като гостуващ отбор в раз-
лични Русенски средни училища. Участието 
ни в самото състезание протече при голяма 
подкрепа от цялото училище, много публика 
– ученици и учители. По случай Патронния 
празник на гимназия членове на клуба ор-
ганизираха и взеха активно участие в със-
тезание по тенис на маса с участие на три 
гимназии от гр. Русе. Последното спортно съ-
битие на сезона бе участие в Осмомартенски 
футболен турнир за девойки. При подготовка 
и участие в различни състезания в отборите 
често се включват и ученици, които не са чле-
нове на клуба.

За естетическо развитие на учениците 
сме посетили Драматичен театър “Сава Ог-
нянов” с театралната постановка “Хъшове” и 
Оперен театър – опера “Севилският бръснар”.

Секция „Манекени“ с р-л Зорница Маркова

Мисията на секция “Манекени” бе да по-
добри общото развитие на всеки индивид- 
емоционално и психологически. Участниците 
да развият духовни и интелектуални умения 
и техники за недопускане и разрешаване на 
конфликтни ситуации, както и успешно учас-
тие в социалния живот.

Целта е насърчаване за непрекъснато 
обучение за подобряване и повишаване ка-
чеството на живот – култура на поведение, 
здравословно хранене и хигиена, сценично 
и артистично поведение, комплекс от физи-
чески упражнения за поддържане на добра 
фигура. Всяка тема се различава по специ-
фика на съдържанието и: походка, поведе-
ние, етикет, лично изграждане, персонални 
тренировки, самочувствие, изграждане на 
поведение в обществото, хранене и диети, 
грим и грижа за кожата, гардероб, техники 
за прослушвания, модна индустрия, хорео-
графия, модни ревюта. Разгледани бяха те-
ми за професията модел, здравословните 
храни, етикетите за хранителните продукти, 
как да изглеждаме като модели, правила на 
поведение в ресторанта, както и естетиче-
ски вкус към красивото, артистични умения, 
отношение към модата. Важно се оказа и из-
куството да се обличаш, стил и поведение в 
обществото, правилна стойка на тялото, как 
да ходим като модели на модния подиум. За 

ефективно усвояване и приложение на зна-
ния по съответните теми се посетиха: хра-
нителен магазин, ресторант, художествена 
галерия, драматичен театър, търговски цен-
тър, къщата на Калиопа, козметично студио, 
фризьорски салон и фото студио. Отношени-
ето на участниците бе позитивно и с интерес 
и любопитство приемаха новостите, с които 
се сблъскваха.

Участниците на секцията на Патронния 
празник дефилираха в Пленарна зала на Об-
щина Русе с модни колекции на училището.

Всяка една изява на участниците се при-
емаше като ново предизвикателство, което 
затвърди и удовлетвори познанията в облас-
тта и осмисли ангажираността им в свобод-
ното време.
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В Професионална гимна-
зия по облекло “Недка Иван 
Лазарова” – Русе за поредна 
година в навечерието на Меж-
дународния ден на детето – 1 
юни, се проведе Ден на учени-
ческото самоуправление под 
наслов “Аз управлявам кари-
ерата си – Добрият избор за-
почва с информираността”. 
Инициативата бе подготвена 
и осъществена от членовете 
на извънкласен и извънучи-
лищен дискусионен клуб за 
граждански компетентности 
– форми на поведение за ус-
пешно участие в социалния 
живот, разрешаване на кон-
фликти, “Център за кариерно 
развитие” при Гимназията, с 
ръководител Свилен Иванов – 
учител по философия.

Умението активно да участ-
ваш в планирането на бъдеще-
то си неминуемо минава през 
развиването на личностни ка-
чества, необходими, както за 
социалния живот, така и за 
професията. Как да подпо-
могнат този процес и да усъ-
вършенстват своите способ-
ности за избраната кариера се 
опитаха да проверят момиче-
тата и момчетата от Гимнази-
ята. Тежката и отговорна за-
дача да бъде директор за един 
ден пое Теодора Тончева от 11 
клас, специалност “Констру-
иране, моделиране и техно-
логия на облекло от текстил”. 
Подкрепена бе в тази є мисия 
и от своите помощници Ми-
хаела Петкова, 9 клас, специ-
алност “Фризьорство” и Фиген 
Басриева, 10 клас, специалност 
“Конструиране, моделиране и 

технология на облекло от тек-
стил”. Заедно обещаха, да до-
принесат със своите решения, 
училището да бъде още по-же-
лана и творческа среда, където 
всеки, независимо от особено-
стите си, да реализира своя та-
лант и осъществи мечтите си.

Учебния процес бе ръко-
воден от ученици-учители по 
Математика, Технология на 
специалността, Рисуване, Ан-

Заедно можем!

На 4 и 5 юни 2013 г. в София 
се проведе Националното със-
тезание “Най-добра учебна 
компания” в рамките на чет-
въртото издание на Младежки 
бизнес форум по предприема-
чество “Изгряващи звезди” на 
Джуниър Ачийвмънт – Бълга-
рия.

За участие във финалното 
състезание при гимназистите, 
от Русе се класира единствено 
Учебната компания “Афроди-
та” на Професионална гимна-
зия по облекло “Недка Иван 
Лазарова” – Русе. Учениците 
успешно презентираха и раз-
виха пред жури своята бизнес 
идея: “Производство на дамски 
и мъжки аксесоари от текстил”. 

На състоялото се изложение 
на учебните компании в Интер 
Експо център София, журито и 

гостите оцениха високо дизай-
на и изпълнението на предста-
вената продукция от УК “Аф-
родита” и поздравиха младите 
предприемачи за положения 
труд и старание.

Като най-близо до реали-
зация за развиване на собст-
вен бизнес Русенската учебна 
компания бе поздравена и от 
Президента на Република Бъл-
гария – Росен Плевнелиев, кой-
то отдели специално внимание 
на учениците от ПГ по облекло 
“Недка Иван Лазарова” – Русе 
и даде висока оценка и ценни 
съвети. 

И на този форум Русенската 
гимназия доказа лидерските си 
позиции в направление “Лека 
промишленост” и “Услуги за 
личността” сред професионал-
ните училища в България.

Форум “Изгряващи звезди”

От 15 до 19 юни 2013 г. в 
град Варна се проведе Про-
летен лагер на Национална 
мрежа за децата с участието 
на младежи от различни ор-
ганизации от цялата страна.

Покана за участие получи-
хме и ние, учениците от ПГО 
“Недка Иван Лазарова”, чий-
то идеен проект е сред трите 
най-високо оценени в кон-
курса на Национална мрежа 
за децата, реализиран в рам-
ките на инициативата на МО-
МН “Участвай и променяй”.

Четиридневното обучение 

беше посветено на формира-
нето на умения за нашето от-
говорно участие в процеси-
те на вземане на решения на 

училищно и надучилищно 
ниво, както и за развиване на 
екипни и граждански умения 
и на умения за печелене на съ-

мишленици.
С у чилищния проект 

“Младежки пресцентър” на-
шите връстници бяха запоз-
нати на специална сесия от 
Велина, Афифе и Николета, а 
Ирен разкри своя артистичен 
талант, превъплъщавайки се 
в ролята на Ева, на импрови-
зираната Вечер на талантите.

Освен осигурен достъп до 
разнообразни възможности за 
участие в бъдещи дейности на 
НМД и до подкрепа на Мрежа-
та за свои собствени дейности 
и инициативи, тези вълнува-
щи дни ни подариха нови по-
знанства и приятелства.

Екип на  
Младежки пресцентър

Стартира проект 
“Младежки пресцентър”

Ден на ученическото самоуправление
глийски език, История и ци-
вилизация, които достойно 
представиха професията на 
учителя в XXI век. Не липсва-
ше и технически секретар, ох-
рана, хигиенисти, техник-под-
дръжка, правейки обучение-
то и престоя в ПГО спокойно, 
ползотворно и приятно.

В края на деня Директорът 
на ПГ по облекло “Недка Иван 
Лазарова” инж. Диана Ивано-

ва връчи грамоти на изявени-
те участници в традиционния 
ден на ученическото самоу-
правление и ги поздрави за 
инициативността и мотивира-
ността им активно да участват 
и променят света в себе си и 
около себе си.

Богатата програмата за Де-
ня на ученическото самоупра-
вление бе допълнена и от лек-
цията на Samsung Electronics, 

България и JobTiger, които 
информираха учениците за 
възможностите на образова-
телната програма “Trends of 
Tomorrow”, насочена към по-
добряване на дигиталните 
умения на учениците, при-
добиване на нови умения за 
нови постижения, информи-
ране на тийнейджърите за па-
зара на труда, как да търсят 
успешно работа и как да на-
правят успешно CV. Срещата 
бе допълнена и от дискусия по 
проблемите на професиите на 
бъдещето и как младите хора 

виждат развитието на профе-
сиите, по които се обучават 
– Моделиер на облекло, Кон-
структор на облекло, Фризьор 
и Козметик.

В деня на ученическо само-
управление не се пропусна и 
отбелязването и на Световния 
ден за борба с тютюнопушене-
то. Г-жа Десислава Табакова, 
учител по Английски език и 
нейните ученици изрисуваха 
хартиен фенер на български и 
английски език и го издигнаха 
във въздуха в знак на подкрепа 
на борбата с цигарения дим.
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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.

След десет години
/ а ние ще ви чакаме :) /

12 В клас

12 А клас

12 Б клас


