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Здружението за едукација, комуникација и 
консалтинг, ОХО, ја организира Trash Fashion 2019 – 
ревија на креации изработени со реупотреба на 
материјали, со што беше одбележан Светскиот ден на 
животната средина (5 Јуни). Trash Fashion 2019 
претставува натпревар наменет за средните 
училишта кои се во Програмата „Интеграција на 
еколошката едукација во македонскиот образовен 
систем“ која ја имплементира ОХO во соработка со 
Министерството за образование и наука. Целта на 
настанот е подигнување 
на свеста кај учениците и 
поширо- ката заедница за 
значењето и зачуву- 
вањето на природата и 
реупотребата на отпадот. 

Оваа идеја претставува 
еден начин со кој се 
анимираат учениците да 
се вклучат во изработка 
на облека и модни 
додатоци, со што тие 
стекнуваат знаење и 
навики за реупотреба на 
материјалите. 

Оваа година учество 
земаа 39 училишта,  а 
нашето  училиште  се 
претстави   со моделот 
“Есен”. 

Дел од облеката беше 
фустан со модни додатоци (додаток за глава и 
ракавици), букет и чадор. Креацијата се состоеше од 
материјали како што се : вреќи од јута, пластична 
мрежа, пластични листови , пиперки, жици, тутунски 
канап, корен од суво дрво. Како модел за 
фотографирање на финалната креација  беше избрана 
Семран Бајрам (I год. келнери). Фотосесијата    беше   
организирана  во  училиштето.

На натпреварот учествуваа професорот – ментор, 
Дијана Диниќ и моделот Елвира Љатиф (I год. 
келнери). Дел од тимот беа уште две ученички кои

 учествуваа и во 
самото кеирање на 
моделот, а тоа се 
Неџибе Азир и 
Анамариа Мустафа (I 
год. фризери) и 
Јонатан Исљам (I год. 
еко- номски техничар) - 
ученик  задолжен  за  
репортажа во текот на 
настанот.

ученици од прва година: 
Рамајана Реџепи, 
Сузана Адем, 
Сулбихана Халил, 
Џенифер Еминовска, 
Љутви Бајрам, 
Сунај Исмаил, 
Али Шахини, 
Ајла Нокшиќ, 
Мевљиде Ќамили, 
Ѓулизар Сејди, 
Јакута Анџелина Селман.      

По повод патрониот празник на училиштето, беше 
подготвена модна ревија и ликовен конкурс. 
Ликовниот конкурс беше на тема “Образованието - 
патоказ кон подобра иднина”. Доделувањето на 
дипломи и ваучери за прво, второ и трето место беше 
во училиштето на ден 28 Јануари 2019 год. Првото 
место го освои ученичката Мејрем Бајрам II год. 
медицина, второто место го освои ученикот Јонатан 
Сали I год. медицина, а третото место го делеа 
учениците Ајла Накшиќ I год. медицина и Исмаил 
Сунај I год. градежен техничар. 

По повод  манифестацијата посветена на ромската 
култура и традиција, беше отворен ликовен конкурс 
каде што се делеа награди во училиштето. Првото 
место беше доделено на Сузана Адем ученичка од I 
год. фризери, второто место беше доделено на Али 
Шахини, I год. Градежен техничар и третото место 
беше доделено на Давид Јашари I год. медицина.  
Манифестацијата беше одржана на ден 11.10.2018 
год.

На 28.11.2018 година ученикот Алекс Шахини од 
прва година (градежен техничар) ја освои првата 
меѓународна награда на Меѓународната детска 
ликовна изложба на темата “Флора и Фауна-Извор на 
животот и убавината”, организирана во соработка со 
Министерството за животна средина и просторно 
планирање и Детскиот ликовен центар. 

Освен Алекс, на конкурсот учествуваа и други

Прва меѓународна награда за 
СУГС „Шаип Јусуф“

„Образованието - патоказ кон 
подобра иднина“
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По повод патронинот празник на училиштето СУГС „ Шаип Јусуф“ одржан на ден 29.01.2019 г. учениците од 
прва, втора и трета година струка- келнер, дирекно беа вклучени во реализацијата на патрониот празник 
одржан во Младински Културен Центар- Скопје. Беа вклучени во организација на коктел приемот, прием на 
гости, послужување и испраќање на гости. 

На ден 01.03.2019 во соработка со Заводот за реахабилитација и младинци – Скопје, е одржана работилница 
на тема: „Социјална правда“ заедно со нашите ученици. Беа посетени кабинетот по Практична настава и 
одржан коктел прием за учениците. 

На ден 08.04.2019 г. по повод „Меѓународен ден на Ромите“- покрај повеќето активности се одржа и коктел 
прием во кој учестуваа учениците од профил (келнер). Учениците имаа за задача да ги послужуваат и 
пречекуваат гостите.

Од 12-13.04.2019 учествувавме на Образовно рандеву (МАССУМ) во категорија штанд каде што нашите 
ученици ги презентираа техниките филетирање и фламбирање , при што е освоено прво место во категоријата 
„Најдобар штанд“ 2019 г. 

На 10.05.2019 во нашето училиште имаше отворен ден за промоција на нашите смерови за оние ученици кои 
се заинтересирани да го продолжат понатамошното образование во нашето училиште. Каде што дел од 
учениците (келнери) ги презентираа вештините од делот на довршување на јадења пред гостите.

На ден 11.06.2019 во просториите на Универзитетот на ЈИЕ- Скопје присуствувавме на семинарот 
RoMigSc-Еразмус +, за иновативни инклузивни стратегии за вклучување во образовниот систем и 
интеркултурни компетенции. 

Во текот на учебната 2018/2019 г. се реализирани воннаставни активности со учениците односно посета на 
угостителски објекти, културни забавни манифестации, коктел партии, семинари, посета и соработка со други 
училишта (МИО),редовна и феријална пракса во училиштето и угостителски објект.

Активностите се реализираа под менторство на професорите: Горан Ѓорѓиевски, Мартин Андоновски, Сузан 
Шаќир Сулејман

Угостителско туристичка струка
За реализирани наставни и воннаставни содржини во текот на учебната 2018/2019 г. 

угостителско-туристичка струка профил келнер

Посета на културен објект

06.12.2018 година беше ден за посета на Музејот на 
Скопската чаршија, во состав на директор,  
воспитувач  и ученици  од ученичкиот дом „Др. Панче 
Караѓозов’’ - Скопје, наставник  и  ученици  од   СУГС   
„Зеф  Љуш   Марку“ - Скопје, дефектолог и ученици со 
посебни потреби од ,,Завод за рехабилитација на деца 
и младинци’’ - Скопје и педагог, професор Музафера 
Кофрц и ученици од СУГС,,Шаип Јусуф’’-Скопје . По 
посетата на Музејот на Скопската чаршија се 
упативме преку чаршијата и камениот мост, 
плоштадот, во ГТЦ кафетерија „Умбрела“ каде работат 
и служат  деца со посебни потреби. Продолживме со 
дружење во кафетеријата при што на секоја маса беа 
преставници од различни  училишта.

Целта на посетата на културниот објект  беше 
учениците на забавен начин да се дружат, забавуваат, 
разменат мислења и искуства со ученици од различни 
етникуми и четири различни типови на училишта, да 
се соживеаат и да ги согледаат потребите и маките на 
децата со посебни потреби.

Се продолжи со договорено дружење за изработка 
на честитки кои ќе бидат продавани за хуманитарни 
цели.

Ноември месец на наука 

Ученици од I до IV година се претставија со свои 
идеи , презентации и експерименти по предметот 
Хемија на третиот  викенд  на манифестацијата  

„Ноември месец на наука“, одржан на 24.11.2019 
год. на ПМФ, под менторство на професор Анета 
Јовановска Тодосовска. Учествуваа ученици од 
нашето училиште: Џенифер Еминовска,  Назмија 
Иљаз, Ајла Нокшиќ, Елеонор Усеин, Ламонт Јашаров, 
Дебора Усеин, Мелиса Иљаз, Зекија Иљаз, Енвер Абаз, 
Мејрем Бајрам, Антонио Максимовиќ, Садета Агуш, 
Џенифер Сулејман, кои се здобија  со сертификат за 
учество.

Trash Fashion  
2019                                                                                                                                                           
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Екскурзии  2018/2019

Според годишната програма за реализација на 
ученички екскурзии, во текот на учебната година беа 
реализирани следните еднодневни екскурзии:

Посета на Смоларските водопади-Струмица, со цел 
учениците да се запознаат со природните убавини од 
источниот дел на нашата татковина. Автентичноста на 
градот Струмица не привлече да ги разгледаме 
неговите историско-културолошки и географски 
знаменитости. Екскурзијата покрај рекреативен, беше 
и од воспитно-образовен и забавен карактер.

Учениците беа во посета на ски-центарот Маврово 
при што ги усвојуваа техниките на скијање со помош 
на професорите по Спорт и спортски активности. 

Натпревари по географија
На ден 26 Јануари 2019 година под организација на 

Македонското географско друштво се одржа 
општински натпревар по географија. Во натпреварот 
учествуваа основните и средните училишта од 
скопскиот регион со пријавени по тројца ученици од 
училиште. Од нашето училиште СУГС„Шаип Јусуф” - 
Скопје беа пријавени учениците Аделиса Арифи, 
Музафер Беџет и Ахмед Хусеин под менторство на 
професор Музафера Кофрц.

Нашите ученици се пласираа на следните места:
1. Музафер Беџет 1 место на општинско ниво,
2. Аделиса Арифи 2 место на општинско ниво.
Ученикот Музафер Беџет, под менторство на 

професор Музафера Кофрц, успеа да  се пласира на 
државен натпревар. 

Најдобар современ детски цртеж
Учениците од СУГС,,Шаип Јусуф” заедно со проф. ментор, Дијана Диниќ, учествуваа на конкурс за 

најдобар современ детски цртеж. Конкурсот беше распишан од страна на издавачката куќа Феникс и 
Фондацијата „Македонија презент“ од Скопје. Конкурс траеше од 20.02.2019 до 20. 03.2019. Учениците кои 
учествуваа на овој конкурс беа: Мејрем Бајрам, Сунај Исмаил, Јонатан Сали, Џенифер Еминовска, Мерсида 
Фејзула, Алекс Шахини, Али Шахини, Назмија Иљаз, Сузана Адем, Мелиса Иљаз, Марфиела Ќамил, Ануша 
Ахмед, Ајла Нокшиќ и Рамајана Реџепи. 
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На 02.05.2019 година, ученици од прва и втора година присуствуваа на работилницата за булинг и сајбер 
булинг под менторство на педагогот Емилија Петрушевска,  професорката  по спорт и спортски активности  
Весна Трајковска Стерјов и професорката по социологија Елвира Мустафа. На почетокот на работилницата 
професорката Елвира Мустафа даде еден воведен  дел за видовите на насилство, булингот и сајбербулингот. 
Учениците проследија краток филим, „ОБЕЛЕЖАН” по што  следеше дискусија за филмот во врска со сајбер 
булингот. Исто така учениците беа информирани за застапеноста на булингот во училиштата и какви видови 
на насилство постојат. По завршувањето на дискусијата беа поделени флаери за превенцијата од булингот. 

Работилница „Булинг и  сајбер безбедност“

Во период од 26.06.2019 година до 29.06.2019 година во организација на Првата Детска Амбасада во Светот 
– Меѓаши, се одржа напреден тренинг за градење мир и Мировно образование во хотел Монтана 
Крушево.Учесници на тренингот беа професори и педагози од средните стручни и гимназиски училишта од 
Скопје, Гостивар, Виница, Дебар, Велес. Од нашето училиште учество завземаа педагогот  Емилија 
Петрушевска и професорите Музафера Кофрц и Сузан Ш.Сулејмани.

Во текот на тренингот беа одржани работилници на тема предрасуди, дискриминација и родови улоги во 
општеството проследени со вежби и активности со игра својствени на мировното образование во однос на 
темите кои ги обработивме , работилници поврзани со идентитетот и разбирање на конфликти при што се 
воведе опишување на себе, работилници на тема за Мировно образование и училиштата, идеи за понатамошна 
соработка и одвивање на активности. На крајот имаше евалуација за целиот тренинг.

Семинар на тема 
„Напреден тренинг за градење мир и мировно 

образование“
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Одбележување на Меѓународниот ден на Ромите, 8 април 
и воведување на  училишни униформи

Меѓународниот ден на Ромите, 8 април, во нашето 
училиште беше одбележан со реализација на неколку  
активности. По тој повод, беше  организиран  
едукативно-забавен квиз посветен на Историјата на 
Ромите и ромскиот јазик. Како знак на меѓуетничка 
интеграција, учениците од СУГС „Шаип Јусуф“-Скопје  
заедно со учениците од  СУГС„Зеф Љуш 
Марку“-Скопје, во училишниот двор засадија дрво на 

мирот .  
На иницијатива на Советот на родители при СУГС 

„Шаип Јусуф“ , а подоцна и со донесување Одлука од 
негова страна, во училиштето се воведуваат 
униформи за сите ученици и професори.

На 8 април  официјално се униформираа 
професорите и учениците од нашето училиште, од I до 
IV година. 

Отворен ден на училиштето
Поради големата заинтересираност за упис во 

новата учебна година, во училиштето СУГС „Шаип 
Јусуф“-Скопје беше организиран Отворен ден за сите 
заинтересирани ученици и родители. Во текот на 
настанот беа претставени веќе постоечките 
образовни профили:

Економски техничар (економско-правна и трговска 
струка),

Медицинска сестра (здравствена струка),
Градежен техничар (градежно-геодетска струка);
Фризер (струка - лични услуги),
Келнер (угостителско – туристичка струка).

Со посебно внимание, идните средношколци ги 
информиравме и запознавме и со новиот образовен 
профил во училиштето - Бизнис администратор 
(правно-административна / секретарска струка) со 
четиригодишно траење на образованието. 
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„Образовно рандеву 2019“ е 14 издание на оваа 
манифестација, а оваа година домаќин на 
средношколскиот натпревар беше ОСУ „Мирко 
Милески“ – Кичево. Нашето училиште зема 
масовно учество во повеќе категории: најдобар 
штанд, маркетинг план, јавно говорење, 
натпревари во кошарка и серва, поетска творба, 
драма, фотографија. Дел од програмата беше i 
модната ревија. Како тема и мотив  за овој 
настан избравме годишни времиња. Секое 
годишно време со својата убавина и својот дух. 
Покрај четирите девојки како беше вклучен и на 
овие времиња. Тој се претстави со современа 
музика и животен стил. Музиката за ревијата 
одеше со самата тема од Антонио Вивалди – 
четирите годишни времиња. 

Употребени беа природни и отпадни 
материјали на стилски и креативен начин. Дел од 
материјалите за креации беа вреќи од јута, 
пластична мрежа, салфети, најлон, школки, 
хартија, кеси, пластични лисја и цвеќе, корен од 
суво дрво, ананас. 

Менторите со децата  работеа посветено 
водејки внимание кон секој детал. Учениците кои 
учествува  ce: Роберто Шакири , Џесика Таир, 
Семран Бајрам, Елвира Љатиф. Професорите – 
ментори  беа: Дијана Диниќ, Мерсиха  Мемеди, 
Сонита Демировскса.

Образовното рандеву заврши, а нашите 
ученици се вратија со неколку награди:

Најдобар штанд на училиште - ПРВО МЕСТО
Категоријата Најдобар штанд на нашето 

училиште му ја донесе првата награда. На 
штандот беа презентирани сите струки кои се 
изучуваат во училиштето и  беа изложени голем 
број материјали од секоја струка соодветно. За 
подготовка на штандот беа одговорни 
професорите: Марина Атанаскоска, Душица 
Јовановска, Мерсиха Мемеди, Горан Јовановски 
и Сузан Шакир Сулејмани, како и учениците: 
Мухамед Дурчевски, Неџмије Мемет , Џенифер 
Сулејман, Садета Агуш, Алмедина Зекир, Ѓулка 
Мамут, Сенада Јашаровска, Елведин Исмаили, 
Накије Мустафа, Кезибан Усеин и Сенат Фејзула.

Најдобра поетска творба – ВТОРО МЕСТО
Втората награда во категоријата Најдобра 

поетска творба и припадна на Наталиа Сали, 
ученичка во II година, медицинска сестра, а под 
менторство на професорите Бранка Јакимовска 
и Доан Сулејманоски. Покрај наградата, 
ученичката доби и стипендија за прв циклус  
академски студии на ФОН Универзитет.

Маркетинг план – ТРЕТО МЕСТО
Учениците од економско-правната струка кои го 

сочинуваа тимот за маркетинг план: Тони Сали, 
Сали Курта и Сејнур Сефер и нивните ментори: 
Наташа Николовска, Доан Сулејманоски, Аница 
Андреска и Сашо Николовски, на годинешното 
Образовно рандеву ја освоија третата награда во 
категоријата Најдобар маркетинг план. 

МАССУМ 2019
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Првата дружба надвор од училиштето беше на 
настанот "Напред розово" - превенција за појава на рак 
на дојка – која се одржа на 7.10.2018 во градскиот 
парк во Скопје. Учениците од прва и втора година 
медицински сестри, изјавија желба дека сакаат да 
бидат дел од ваков настан организиран од 
организацијата „Борка“.

United in Krusevo
Во септември, во перидот од 19.9.2018 до 21.9.2018  

се одржа  семинар „United in Krusevo” во Крушево. Овој 
семинар беше подржан од организацијата OSCE. На 
семинарот имаше училишта  од повеќе градови од 
државата.Учениците беа распределени во група 6. 
Агендата беше одлично реализирана. Ученикот Тони 
Сали , под менторство на професор Марина 
Атанаскоска беше одличен и освои прво место во 
јавно говорење. Имаше интересни предавања од 
областа на медиумска писменост, стереотипи, видео 
клипови за трговија со луѓе, разрешување на 
конфликти , младите и човековите права, активно 
младинско учество. 

Учениците вториот ден имаа задача да бараат 
скриено богатство низ Крушево, со помош мапа 
шетајќи го целиот град. Во вечерните часови 
учениците заедно со професорите имаа јавни 
излагања, презентации на нивните вештини , поетски 
читања и  слично. Целта на семинарот, освен учење на 
нови теми беше и дружба на учениците без разлика на 
вера и националност. На семинарот се говореше на 
Македонски, Англиски, Турски, Ромски, Албански и 
Влашки јазик. 

На ден 04.2.2019 во нашето училиште се одржа 
работлиница за “Здрава Храна”. Заедно со учениците 
од прва и втора  година медицински сестри се 
разработи идејата за оваа тема. Беше донесен 
заклучок дека во периодот на адолесценција на 
децата, токму здравата храна е најбитна. Храната како 
основен двигател за живот, за добивање на енергија 
за обавување на дневните активности. Беше 
направена компарација помеѓу протеините, 
јагленохидратите мастите, витамините и водата 
нивните дневни потреби и продуктите каде што се 
наоѓаат. Имаше интеракција помеѓу учениците, беа 
поставувани прашања и беа давани различни 
одговори. Имаше мини работилница, учениците  беа 
поделени во 3 групи и имаа за цел да објаснат што за 
нив претставува здрава храна. На оваа работилница 
учествуваа и учениците од седмо одделение од ОУ 
“Браќа Рамиз Хамид”. 

Еден месец подоцна, по повод Светскиот Ден на 
Орално Здравје - 20 март, учениците од СУГС"Шаип 
Јусуф" отсек медицински сестри , заедно со 
професорката Марина Атанаскоска и Lacalut го 
одбележаа овој ден со повеќе активности.

“Здрави заби"- здраво детство е пораката на 
програмот кој вклучуваше интерактивни предавања , 
во кои активно учество земаа самите ученици со 
истражување и презентации, каде низ забава и смеа, 
преку низа едукативни активности се запознаа со 
придобивките од оралната хигена, и како правилно да 
се одржува, со цел да се подигне свеста за важноста 
на оралното здравје.

МЕДИЦИНА



08

Тото и неговите сестри
Учениците од класовите на медицински сестри, 

придружувани од професор Марина Атанаскоска, при 
СУГС “Шаип Јусуф”-Скопје на ден 22.03.2019 година 
беа во посета на кино Култура. Тие ја следеа 
филмската проекција панел- дискусијата “Тото и 
неговите сестри".Филмот е уметност кој има моќ да 
предизвика емпатија, емоционално врзување со 
актерите и препознавање на своите карактеристики 
кај другите, но и да побуди активизам кај поединецот 
или групата. 

Тото и неговите сестри се оставени сами на себе, но 
можат да изберат да одат по патот на нивната мајка, 
вујковците и нивните пријатели кои препродаваат 
дрога или да ги прифатат предизвиците и преку 
одбегнување на пороците, чекор по чекор да излезат 
од кругот на сиромаштијата и да се упатат кон 
успехот. Учениците имаа можност да преку филм да 
научат многу нешта за пренесување на заразните 
болести и како се станува ХИВ позитивен. 

2ри Април- ден на лицата со аутизам. На часот по 
хигиена со воспитна работа, имаше работилница на 
тема „аутизмот , градиме инклузивно општество“. 
Учениците беа поделени во неколку групи, каде што 
упатија силни пораки за поддршка на лицата со 
аутизам. Аутизмот претставува развојно нарушување 
кое се појавува во      раното детство, најчесто пред 
третата година од животот.  

На ден 18.4 2019 четврток, класот од прва година 
медицински сестри заедно со професорката Марина 
Атанаскоска, одржаа предавање на тема Полово 
преносливи инфекции и Контрацепција на учениците 
од ОУ „Браќа Рамиз Хамид“ под менторство на 
професорката Ана Неделковска. Предавање од оваа 
сфера е одлична шанса за дополнување на нивните 
знаења, да се здобијат со поголема самодоверба и 
сигурност. Предавањето помина успешно, децата беа 
задоволни и мотивирани за некоја следна заедничка 
активност. Репродуктивно здравје или сексуално 
здравје обрнува внимание на репродуктивните 
процеси, функции и на       репродуктивниот систем во 
сите фази на живот.

Секој ден четкај и со здрави заби светкај“ - 
едукативен час , одржан во нашето училиште наменет 
за децата од детската градинка 8 - ми Април .На ден 
29.05.2019 година имавме за цел да ги научиме 
децатата на една исклучително здрава навика, 
значајна за целокупното здравје на организмот, 
почнувајќи од здрава исхрана како што се овошје и 
зеленчук, преку начинот на одржување на хигиената 
на забите се до тоа како да се зачуваат забите здрави, 
бели и цели! Здрави заби, здраво детство. 

Наше училиште СУГС ,,Шаип Јусуф”  учествуваше на 
образовно рандеву МАССУМ 2019. Настанот  се 
одржуваше во СОУ ,,Мирко Милевски” на ден 
12.04.2019. во Kичево. Нашето училиште се претстави 
во повеќе категории, меѓу кои и таа за најдобар штанд, 
при што ја освоивме првата награда за надобар 
штанд.
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„Социјална правда“- темата на 
работилницата која се реализираше на 
24.2.2019 година во просториите на 
СУГС„Шаип Јусуф“. Активноста во која беа 
вклучени ученици од прва до четврта година, 
беше менторирана од страна на педагогот 
Емилија Петрушевска, како и професорите 
Весна Т.Стерјов и Музафера Кофрц. 

Учениците беа воведени во темата 
,,Социјална правда (еднаквост меѓу 
учениците, социјална грижа на граѓаните, и 
сл.), по што имаа можност да го проследат 
краткометражниот филм „Еднакви“. 

Во текот на работилницата учениците имаа 
задача да изработат кула од рециклирачки 
материјали, да учествуваат во различни 
интересни игри, а на крајот со цртеж и 
зборови го претставија светот во кој би 
сакале да живеат - свет без нееднаквости, 
дискриминација, предрасуди и слично - 
идеален свет, кој го создадовме во текот на 
работилницата

Работилница на тема: „Социјална правда“

На 01.03.2019 година во СУГС „Шаип Јусуф“ се 
реализираше работилница на тема „Социјална 
правда“ во соработка со Заводот за 
рехабилитација за деца и младинци - Скопје. Во 
работилницата беа вклучени ученици од прва до 
трета година, меѓу кои и ученици од Заводот за 
рехабилитација за деца и младинци–Скопје. 

Активноста беше менторирана од страна на 
педагогот Емилија Петрушевска, како и 
професорите Весна Т.Стерјов, Музафера  Кофрц,  
Сузан  Шакир Сулејмани, Горан Ѓорѓиевски и 
Мерсиха Мемеди.

Учениците од образовниот  профил – фризери, 
од СУГС„Шаип Јусуф“, се подготвија за 
изведување на практична настава  под 
менторство  на професор Мерсиха Мемеди. Како 
гости и модели на кои се изведуваше 
практичната настава беа учениците од Заводот 
за рехабилитација на деца и младинци од Скопје. 

Втората работилница се одвиваше во 
кабинетот по практична настава на образовниот 
профил-келнери каде што учениците ја 
подготвија просторијата за дочек на децата од 
Заводот за рехабилитација. Учениците извршија 
подготовка на просторијата со поставување на 
садовите за послужување, храна и пијалоци. 

Третата работилница беше реализирана во 
спортската сала на училиштето под менторство 

на професорката Весна Т. Стерјов. 
Професорката ги подели учениците во два 
мешани тима од двете институции и им даде 
кратки упатства за почеток на спортскиот 
натпревар  во фудбал. Откако заврши 
пријателскиот натпревар на учениците од 
Заводот за рехабилитација им беа поделени 
топки во знак на прекрасната дружба.

Работилница во соработка со Заводот за рехабилитација за 
деца и младинци-Скопје
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„Мартинки за најмалите“
Во СУГС „Шаип Јусуф“ се реализираше работилница 

на тема „Мартинки за најмалите“. Во пресрет на 
пролетта се изработуваа мартинки на слободните 
часови по Урбана култура во кои учествуваа 
учениците од I - мс и I - ет во изработката, за да се 
поделат на децата во градинката „8 Април“  во Шуто 
Оризари.

Активноста беше менторирана од страна на 
педагогот Емилија Петрушевска, како и професорите 
Музафера Кофрц, Сузан Ш.Сулејмани и Мерсиха 
Мемеди.

При посетата на градинката каде се запознавме со 
педагогот и воспитувачките, се поделија мартинките 
со врзување мартинка на рака за секое дете.  

Активности на учениците 
од економско-правна и 

трговска струка
Во текот на учебната 2018/2019 година учениците од 

економско-правната и трговска струка, од II, III  и IV 
година, предводени од своите наставници посетија 
повеќе настани од различен карактер, а свое учество 
земаа и на годинешната реализација на МАССУМ, во 
категоријата Најдобар маркетинг план.

При посетата на Интернационалиот саем на 
патенти, иновации и нови технологии „Иновамак 2019“ 
што се одржа во Домот на АРМ , учениците имаа 
можност да се запознаат со повеќе иновации 
презентирани од иноватори од повеќе држави.     

World Scholar’s Cup 
- 2019  Skopje

Тројца ученици од нашето училиште, под 
менторство на професорот Бојан Јовановски, 
учествуваа на меѓународниот натпревар World 
Scholar’s Cup 2019, квалификациска група Скопје, 
одржан на 23ти и 24ти април 2019 година, каде што се 
натпреваруваа, дружеа и учеа со нивни врсници од 
нашата држава и пошироко. Тие учествуваа во четири 
натпреварувачки дисциплини: Scholar’s Challenge, 
Scholar’s Bowl, Collaborative Writing и Team Debate, при 
што освоија сребрени медали во следните категории:

- Јонатан Исљам 
 – Challenge Arts – Senior Division
- Равита Бахтијар 
 – Challenge History (School Top Scholars) –   

 Senior Division
- Јакута Анџелина Селман 
 – DaVinci Award – Senior Division

При ревијалниот дел на настанот, одржан на 
вториот ден од настанот, каде што ученици можеа да 
ги покажат своите таленти од разни области кои тие 
ги владеат, на сцената во домот на АРМ, ученикот 
Јонатан Исљам имаше настап, модерен танц, за кој 
што доби овации од присутните при изведбата како и 
громогласен аплауз на самиот крај. Иако не се 
пласираа на глобалната рунда, тие си заминаа 
збогатени со нови знаења, искуства и нови 
пријателства.
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Во текот на последната седмица од летниот 
распуст училиштето организирање семинар за 
наставниците и учениците на тема „ОБУЧУВАЊЕ НА 
ВРАБОТЕНИТЕ И ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ВЕШТИНИТЕ 
КАЈ УЧЕНИЦИТЕ “. кој се одржи во хотел Бисер – 
Струга. 

Учениците беа избрани по пат на собрани поени , 
постигнати резултати од успех и учество на 
натпревари. На двајца ученици , првенци на 
генерација од завршената учебна 2018/2019 година 
им беше доделена награда -учество на семинарот. 

Главна цел на семинарот е наставниците да бидат 
обучени за новите наставни планирања и програми , 
да го надоградат своето знаење за водење на 
педагошка евиденција и да ги креираат своите 

наставни планирања и стратегијата за одржлив 
развој на училиптето. Додека учениците имаа за 
задача да работат на теми поврзани со комуникација, 
лидерство , конфликти и слично. 

Наставниците и учениците освен тоа што беа 
вредни и работеа на зададените теми имаа време и 
за одмор и дружба. 

Секоја година нашето училиште реализира вакви 
активности затоа што НАШ ПРИОРИТЕТ СЕ ОБУЧЕН 
НАСТАВЕН КАДАР И УЧЕНИЦИ!

Семинар „Обучување на вработените и зајакнување на 
вештините  кај учениците “

ФОРУМ ТЕАТАР
На ден 21.05.2019 година во нашето училиште 

СУГС,,Шаип Јусуф″- Скопје под организација на 
ПДАСМ се одржа преставата на форум театарот на 
тема ,,Меѓуврсничко насилство-булинг ″.

Учество завземаа три училишта СУГС,,Шаип Јусуф
″-Скопје под менторство на професор Музафера 
Кофрц, СУ,,Никола Карев″-Скопје под менторство на 
професор Маја Филиповска и СOУГ,,Кочо Рацин
″-Велес под менторство на Цветанка Карамаркова и 
педагогот од училиштето, со присуство на осум 
ученици учесници од секое училиште и ученици во 
публика од сите три училиста, претставници од 
ПДАСМ Гордана Змијанац и Драги Змијанац, тренер и 
обучувач Јелмаз Дервиши.

Под менторство на професор Музафера Кофрц од 
СУГС,,Шаип Јусуф ″-Скопје во форум театарот 
учествуваа учениците: Самсон Селим IV ЕТ, Мухамед 
Дурчевски III К , Ајла Нокшиќ I МС, Ануша Ахмед I ЕТ, 
Армандо Бајрамов I К, Селма Елмазовска  I ЕТ.

Во 16.30 часот започна преставата при што 
воведен говор и топло добредојде им посака  
директорот на училиштето М-р Доан Сулејмановски. 
На преставата присуствуваа стручната служба, 
професори од училиштето, родители и голем број 

ученици од сите класови. Преставата се одржуваше 
од страна на модераторите на три јазици македонски, 
ромски и албански. Учесниците глумци во 
претставата импровизирано покажаа како се врши 
насилство меѓу ученици балетан и „бубалица“ од 
страна на нивните учесници, со вклучен професор и 
педагог кои не беа заинтересирани за разрешување 
на случајот, со повремени замрзнувања на сцената и 
дебата од страна на публиката на кој начин би 
можело најдобро да се разреши  и смири случајот и 
ситуацијата и што не е во ред со случувањата. 
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ПО ПРЕДЛОГ НА НАСТАВНИЧКИОТ СОВЕТ И 
КОМИСИЈАТА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ЗА ПРОГЛА- 
СУВАЊЕ НА ПРВЕНЕЦ НА ГЕНЕРАЦИЈА, 
Градоначалникот на Градот Скопје Г-дин Петре 
Шилегов од нашето училиште за првенци на 
генерација оваа година ги прогласи:

1. АЗИС РАИФ - матурант на профилот: 
економски техничар (економско-правна и 
трговска струка) четиригодишно ССО.

2. САНЕЛА КРАСНИЌ - матурант, 
профил:фризер - тригодишно средно стручно 
образование.

Првенци на генерација
2018/19

Во текот на летниот распуст дел од учениците во 
соработка со ЦСИ Надеж, изработија и краток филм 
за ГОВОРОТ НА ОМРАЗА И НАСИЛСТВОТО КАЈ 
МЛАДИТЕ.

Филмот има порака  да се намалат насилствата во 
училиштата, да има меѓусебно почитување и да не се 
шири омразата во училиштето. Целта на содржината 
на филмот е кај учениците  да се развие: љубов, 
меѓуетничка толеранција и меѓусебно почитување. 

Филмот се проектираше под менторство на В.д 
директор М-р Доан Сулејманоски , и беа опфатени 
ученици од сите образовни профили и различни 
генерации. 

Голема благодарност до учесниците и до 
организаторите за успешната соработка, затоа што 
овој филм ни претставува поттик и мотив за уште 
поголеми успеси. 

Филмот може да се погледне на YouTube  каналот 
на нашето училиште (SUGS Shaip Jusuf), на следниот 
линк: youtube.com/watch?v=_FmVXQZHUB4

Краток филм за ГОВОРОТ НА 
ОМРАЗА И НАСИЛСТВО КАЈ 

МЛАДИТЕ

Квалитетната настава во училиштето е наш 
приоритет, па поради тоа во училиштето се 
обезбедени нагледни средства и помагала за 
наставните предмети по : Биологија, Физика , Хемија , 
Медицина, Историја и Географија. Исто така целосно 
се опремени и кабинетите по фризерство и 
келнерство, каде учениците без проблем ќе можат да 
ја посетуваат практичната настава. 

Покрај доопремувањето на кабинетите за 
споменатите предмети , директорот на училиштето 
обезбеди и наставни-помагала за професори и 
ученици - стручна литература од областа на: правото, 
економомијата и медицината. А, исто така се 
доопремивме и со потребните наслови поврзани со 
наставната програма по предметот македонски јазик 
и литература.

Квалитетната настава во училиштето 
е наш приоритет!
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Учениците и вработените во СУГС „Шаип 
Јусуф“-Скопје, на 29 јануари 2019 година го 
одбележаа  својот патронен празник, што го носи 
името на таткото на ромскиот јазик, 
почитуваниот професор, г-н Шаип Јусуф. 

Одбележувањето на патрониот празник се 
одвиваше три дена - 25, 28 и 29 јануари, со голем 
број активности подготвени од страна на 
учениците и нивните ментори.

 Во текот на првиот ден, училишна делегација 
предводена од  директорот,  м-р Доан 
Сулејманоски, го посети  гробот на патронот  
г-дин Шаип Јусуф каде што беше положено 
свежо цвеќе. Потоа, во училишниот двор 
учениците заедно со своите наставници засадија 
зимзелени дрвца кои ќе сведочат за идните 
достигнувања на учениците и училиштето. 

Вториот ден започна со одржувањето на 
училишниот спортски натпревар, а потоа 
следуваше јавна дискусија/тркалезна маса на 
тема: „Образованието како најбитен фактор за 
општествените промени“, на која беа присутни и 
претставници од Општината Шуто Оризари. По 
завршувањето на јавната трибина беа 
прогласени и наградени победниците на 
спортскиот натпревар, победниците на 

ликовниот и литературниот конкурс  
организирани во рамките на училиштето, како и 
прогласување на избраниот најдобар професор 
во училиштето.

Третиот ден беше исполнет со повеќе 
активности меѓу кои, полагање свежо цвеќе 
пред бистата на Шаип Јусуф , реферат за 
неговиот живот и дело, презентација на 
реализираните и идните проекти и активности 
на училиштето. 

Прославата на патрониот празник, 29 јануари, 
беше заокружена со свечена манифестација 
исполнета со богата културно-уметничка 
програма, а се реализираше на сцената на 
Младинскиот културен центар во Скопје.  
Активностите подготвени од страна на 
учениците и нивните ментори, беа проследени од 
голем број гости, претставници од 
Министерството за образование и наука, 
претставници од Општината Шуто Оризари, 
претставници од голем број основни и средни 
училишта на Градот Скопје, бројни ученици...

Патрониот празник го затворивме со 
коктел-забава подготвена од страна на 
учениците од туристичко-угостителската струка, 
предводени од нивните наставници.

Одбележување на патрониот празник на училиштето, 
29 јануари
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Стручниот соработник има единствена позиција во училиштето да имаат увид во 
целокупната работа, а реализацијата на нашите активности е директно поврзана со 
учениците, наставниците и родителите, како и со целокупната организација, клима и култура 
во училиштето. Јас како педагог сум во позиција, во која, освен што треба да ja реализираат 
својота програма, треба да дадам помош и поддршка на наставниците во реализацијата на 
воспитно-образовниот процес.

Со тоа придонесувам во градењето и спроведувањето развојни и превентивни стратегии во 
функција на учењето и развојот на учениците.

Барањата во современото комплексно и динамично општество стануваат сè посложени. 
Поради тоа од нас се очекува постојано да ги надградуваме своите професионални 
компетенции за да можеме да одговориме на новите предизвици и потреби на општеството. 
Едно од позначајните подрачја на делување на училишниот педагог  со исклучително голема 
важност, е соработката и партнерскиот однос со родителите на учениците. Родителите се од 
голема важност во целиот воспитно-образовен процес и двигатели на целиот процес .

Тие се нашите партнери со кои имаме соработка и се трудиме слободното време на 
учениците е време кое најчесто незнаат правилно да го испланираат и потрошат, па поради 
тоа во соработка со родителите развиваме стратегии со кои ги насочуваме учениците.

Соработката во форма на индивидуални и групни средби се исклучително важни за 
формирање на една индивидуа во целост.Ние како училиште покрај образовната цел големо 
внимание посветуваме на воспитната цел бидејќи на тој начин можеме да ја формираме 
индивидуа која е подготвена да се вклучи на пазарот на трудот или да го продолжи својот  
образовен процес .

Во изминатиот период реализирани се многубројни активности кои значително го 
подобруваат воспитно-образовниот процес со целосна подршка и вклученост на Директорот 
на училиштето 

•   Комплетно оградување на училиштето со изградба на спорстки терен и паркинг
• Професионално усовршување на наставниот кадар со посета на семинар „Новите наставни 

планови и програми во Средното стручно образование, уредно водење на педагошка 
евиденција и документација како и план за личен развој и развој на училиштето“ 

• Склучување на меморандуми за соработка со институции во кои се реализира практичната 
настава за учениците кај работодавач

• Комплетно опремување на кабинетите со нагледни средства кои се неопходни за 
реализација на практичната настава во училиштето за сите образовни профили

Сите овие реализирани активности имаат значителен придонес кон подобрување на 
квалитетот на наставниот процес бидејќи дирекно влијаат на безбедноста на учениците, 
подобрување на условите за работа како и професионално усовршување.

Како за крај ќе нагласам дека триаголникот на соработка помеѓу родител-наставник-ученик 
е најважното нешто во мојата работа без кој јас неможам да постигнам успех .

Која е улогата на 
педагогот во училиштето?
Емилија Петрушевска
педагог во СУГС„Шаип Јусуф“ 



ул. Вашингтонска бр. 44
Шуто Оризари, Скопје

Република Северна Македонија

shaipjusuf@gmail.com
02/2600-307


