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ПРОСЛАВА НА НАШИОТ 
ПАТРОН ПРАЗНИК СУГС „ШАИП ЈУСУФ“ 

По повод патрониот празник на училиштето кој секоја година се прославува на 29.01.2021 
година, се изведоа разни организирани активности и истите можеа да се проследат онлајн на 
официјалната страна на училиштето на facebook, а дел од нив како симулирање на судско 
рочиште, казнена постапка и мандолинскиот орекестар на youtube.
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BAHTALO O DIVE E ROMANE CHIBJAKO!
ЧЕСТИТ ДЕН НА РОМСКИОТ ЈАЗИК!

Amen sar institucija isi amen shajdipe te phirava jek taro pobare anava kola si konektirime e 
romane chibjaja, a odova si o profesori  Saip Jusuf. Manus so sine 
fundamentalno legarutno ko procesi butikeribaskoro basi 
romani gramatika thaj lavustiko.
Ov ki pi gramatika ka vakerel:
,,Thaj o Romane chave palo NOB pocminge te dzan ko 

siklane, ola da valani te ovel len lengiri literaturikani 
chib.“

Ние како институција ја имаме можноста да сме 
именувани со имињата на еден од најбитните личности 
поврзани со ромскиот јазик, со името на професорот 
Шаип Јусуф. Човек кој што беше основен предводник во 
изработката на ромската граматика и речник. Тој во 
неговата граматика наведува:
„И ромските деца после НОБ почнаа да одат на училиште,             

па треба да имаат свој литературен јазик.“

НЕКА Е ЧЕСТИТ И ВЕКОВИТ ОВОЈ ДЕН!

ЧЕСТИТ И ВЕКОВИТ
МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА РОМИТЕ 8-МИ АПРИЛ! 
Втора година по ред овој голем празник го одбележуваме во услови 

на пандемија, но сепак не треба да заборавиме дека на ден 8-ми 
Април се усвоени со закон за идните генерации:
- ИМЕТО РОМ/РОМКА
- РОМСКО ЗНАМЕ И РОМСКА ХИМНА
ОГРОМНА БЛАГОДАРНОСТ ДО ТИМОТ НА УЧЕНИЦИ КОИ СЕ ПОТРУДИЈА ДА НИ  

ПОДГОТВАТ ЧЕСТИТКА ЗА ОВОЈ ДЕН!
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СОРАБОТКА СО ХОТЕЛ ПАРК 

За усовршување и поголема професиона- 
лност во едукацијата на практичната настава 
на учениците од угостителско - туристичката 
струка од нашето училиште на 29 јуни 2021 
година,  Директорот на училиштето м-р Доан 
Сулејманоски и претставници од Хотел Парк - 
Скопје (Park Residence) воспоставија 
соработка во делот на практичната настава, со 
тоа се отвориjа нови можности за 
вработување и  развивање на истата струка.

Соработката се однесува на:
- Вработување во Хотел Парк на соодветни 

работни позиции согласно наставниот профил 
и компетенции за ученици од профилот 
келнер;
- Реализирање на практична настава и 

феријална практика;
-   Работа на проекти од заеднички интерес, 

обуки и слично;
- Развивање на концепт и анализа за 

отворање на дуална паралелка во нашето 
училиште за овој наставен профил.
Соработката се прошири и во делот на 

профилот бизнис-администратор, за практи- 
чна настава, гостински предавања и 
стручни/работни посети во секторите за 
маркетинг и административно-правна рабо- 
та, со тоа на учениците од овие професии им 
се отвара поголем просперитет во нивната 
професија за во иднина. 
Благодарност до  Хотел Парк за несебичната 

отвореност за долгорочна соработка.
Училиштето ќе продолжи со ваков тип на 

активности, односно во проширување на 
соработката со цел за поголема афирмација 
на учениците во нивните професонални 
области.

ПОСЕТА НА КРИВИЧЕН СУД - СКОПЈЕ 
Кривичниот суд – Скопје, на 

ден 25 Октомври 2021, им 
овозможи на дел од учениците 
од економско-правната и 
трговската струка (профил: 
бизнис администратор) во 
соработка со МОФ и 
програмата „Учиме Право“ да 
се запознаат со функцио- 
нирањето на судот и неговата 
организација. Со тоа учениците 
имаа  прилика да бидат дел од  
судењето - главна расправа од 
конкретен предмет.

По повод на Патронатниот празник на нашето 
училиште „Шаип Јусуф“, беше распишан ликовен 
конкурс на тема „Предизвиците во нашето 
живеење, причина за иновативни решенија“. На 
овој конкурс аплицираа повеќето ученици, сите 
успешно ги изработија зададените задачи, а на 
најдобрите им беа доделени соодветни награди и 

дипломи. Трето место има освоено 
ученичката од четврта година медицина 
Мејрем Бајрам , второ место делеја, Леон 
Али (втора година медицина) и Али Демир 
(трета година градежен техничар) и прво 
место беше доделено на ученичката од 
прва година медицина Ресмија Мемет. 
Во прилог се приложени ликовни творби 

и фотографии од настанот.
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УЧИЛИШНИОТ КОНКУРС ЗА 
НАЈДОБРА ЛИКОВНА ТВОРБА 

Во рамки на манифестацијата „Денови на 
европско Скопје“ 22-ри Ноември 2021 во 
организација на Дирекцијата за култура и 
уметност на Скопје, се одржа изложба на 
фотографии и доделување на награди на 
учесниците. Со тоа учениците ги покажаа 
нивните умешни раце, нивната креативност и 
вештина во уметноста. Работилницата се 
реализираше за сите ученици од средните 
училишта насловена со „Фрејмови од 
Скопската Чаршија-Стара скопска чаршија,  
душата на Скопје“. 

Учеството на нашите ученици Ѓулсефа Кајтаз 
и Емил Јашар под менторство на професорот 
по ликовна уметност Дијана Диниќ успешно 
ги изработија фотографиите на зададената 
тема за што сведочи и наградата со 
пласирано трето место на ученикот Емил 
Јашар. Доделувањето на награди и 
изложбата беа реализирани во Средното 
уметничко училиште ,,Лазар Личеноски” во 
Скопје на 22-ри Ноември 2021 година. 
Реализатор на работилницата е Љупчо 

Илиевски, автор на проектот: м-р Елизабета 
Кузмановска. Настанот е подржан од Град 
Скопје. 

ДЕНОВИ НА ЕВРОПСКО СКОПЈЕ 
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УЧИЛИШНА АКТИВНОСТ И ПРОЕКТ
СЛИКАЊЕ НА ЅИДЕН МУРАЛ ВО УЧИЛИШЕН ДВОР 

Оваа година училишниот двор се здоби со 
нов изглед и декорација на прекрасен ѕиден 
мурал, составен од комбинација на слики со 
различни елементи во централниот дел со 
народни ромско-македонски орнаменти и 
мотиви и слоган за образование и уметност.
Нашите ученици работејќи на овој проект се 

запознаа со најстариот облик на сликарство- 
ѕидно сликарство. За реализација на овој 
проект професорката по ликовна уметност 

Дијана Диниќ и талентираните ученици Леон 
Али и Алие Бајрам го изразија својот 
уметнички дух а воедно и го разубавија 
училишниот двор. Голема благодарност и до 
учениците кои учествуваа посветено и 
одговорно во изработка на прекрасниот 
мурал од прва до четврта година: Рахман 
Ќерим, Мејрем Бајрам, Ѓулсефа Кајтаз, Сунај 
Исмаил, Неџмија Бахтијар, Мустафа Бајрам и 
Кимет Хусеин

Училишен ѕид пред изработка

Училишниот ѕид по изработката на уметничкиот мурал

5                           СУГС „ШАИП ЈУСУФ“        УЧИЛИШЕН ВЕСНИК        sugsshaipjusuf.edu.mk



ПРОЕКТ „ЖИВОТ И ПОКРАЈ COVID-19 ВИРУС“ 
Учениците од нашето училиште 

заедно со проф. по ликовна 
уметност Дијана Диниќ учествуваа 
во онлајн проект „Живот и покрај 
COVID-19 вирус“, финансиран од 
агенција за млади и спорт на Р. С. 
Македонија, а претходно објавен од 
страна на клубот на млади поети 
Гостивар. 
Целта на овој проект беше младите 

да ги изразат своите емоции преку 
уметнички дела кои самостојно ги 
изработиле. Учениците твореа по 
слободен избор во повеќе техники. 
Уметнички творби беа испратени во 
дигитална верзија до проектниот 
тим. 

Учесници на проектот: Али Шахини клас III-гт, Алекс 
Шахини клас III-гт, Севѓул Осман клас I-ф, Ѓулсефа Кајтаз 
клас II-мс, Неџмија Бахтијар клас I-гт, Лаура Бафтијар клас 
II-ф, Мустафа Бајрам клас I-гт, Миневер Бекир клас I-мс, 
Ресмија Мемет клас I-мс, Мејрем Бајрам клас IV-мс. Сунај 
Исмаил клас III-гт.

ХУМАНОСТ НА ДЕЛО 
Во период од 01.11. до 05.11.2021 год. во 

нашето училиште СУГС „Шаип Јусуф“ - Скопје се 
организираше Хуманитарна акција „Кукли и 
играчки за децата“ од Авганистан. Идејата беше 
поттикната од ПДАС Меѓаши и спроведена под 
организација на професорката по географија во 
нашето училиште, Музафера Кофрц. 
Во акцијата се вклучи и председателот на 

ученичката заедница, Бени Џелајдин со 
поттикнување и организирање на учениците за 
активно учество во хуманитарната акција. 
Имплементацијатана наставниците од нашето 
училиште исто така допринесоа во реализацијата 
на проектот. 
Во неделната акција се собраа играчки, облека и 

донирани парични средства. Од собраните 
средства беа купени играчки и прехрамбени 
производи за децата коишто се донираше на 
децата од Авганистан кои беа во Скопје.
Цел на акцијата е учениците да завземат учество, 

да споделат, да допринесат, да ја разбудат 
хуманоста во нив и да бидат поттикнати за 
понатамошни слични проекти. Учениците да го 
согледаат значењето на хуманоста, да се стави - 
Стоп за сиромаштијата, бездомништво, 
миграцијата.
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Нашите ученици и покрај освоено второ место за 
најдобар постер учествуваа и во категорија за наj
добра фотографија – 2021 год.

Во категоријата за најдобра фотографија на 
државниот натпревар МАССУМ, учествуваше 
ученичка Ѓулсефа Кајтаз како главен фотограф, 
под менторство на проф. по ликовна уметност 
Дијана Диниќ и проф. Игор Крстевски. Оваа 
година задачата беше да се изработи модна 
фотографија и реконструкција на уметничко дело 
од познат автор по избор. Размислувајќи на 
околностите предизвикувани од пандемијата, 
комбинација на материјалите за поставка и 
уникатноста во самиот избор и приказ на делото, 
нашата одлука беше да се изработи: 
1. Модна фотографија 
-Реконструкција на уметничкото дело „Дрво на 

надежта, останете силни“, автор Фрида Кахло 
(„Tree of Hope,Remain strong“, author Frida Kahlo)
Моделите за изработка на поставка за 

реконструкција на ова дело беа ученички Минвер 
Бекир и Алие Бајрам I година медицина.

На 23-ти и 24-ти Април на Американскиот 
универзитет на Европа – ФОН се одржа онлајн 
манифестацијата „Образовно рандеву“, 2021 
година, креиран како проект на Младинска 
Асоцијација на средни стручни училишта на 
Р.С.Македонија. Настанот, поради пандемијата и 
вонредните околности предизвикувани од Ковид 
19, се одржа онлајн преку апликација Microsoft 
Teams. 
На овој настан учествуваа околу 30 средни 

стручни училишта кои се натпреваруваа во 10 
категории: во категорија за најдобар постер, 
најдобра фотографија, поетска творба, јавно 
говорење, интервју за работа, маркетинг план, 
најдобра видео реклама, најдобра веб страна, 
филм и портфолио.
Во продолжение се наоѓаат примери од 

реконструкција на делото и оригинално дело од 
уметничката Фрида Кахло.
Реконструкција на уметничкото дело „Дрво на 

надежта,останете силни“, автор Фрида Кахло 
(„Tree of Hope,Remain strong“, Frida Kahlo).

МАССУМ ОБРАЗОВНО РАНДЕВУ 

Реконструкција Оригинал

Официјален постер на настанот

7                           СУГС „ШАИП ЈУСУФ“        УЧИЛИШЕН ВЕСНИК        sugsshaipjusuf.edu.mk



ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАР ПО ГЕОГРАФИЈА 
Во организација на Македонско-географско 

друштво - ПМФ Скопје, на 19.03.2021 се 
спроведе натпревар помеѓу средните 
училишта по општини на Град Скопје.
Од нашето училиште  СУГС„Шаип Јусуф“ - 

Скопје под менторство на проф. Музафера 
Кофрц учество зедоа следните ученици кои 
со освоените награди се пласираа и за 
учество на регионален натпревар:
I место:  Мерсида Фејзула, III- ET (70 бодa);
II место: Бени Џелајдин, III – ET (44 бода);
III место:    Муњуре Вејсел, I – БА (36 бода).

На ден  17.04.2021 година (сабота) во 
период од 11 до 12 часот, во организација на 
Македонско - географско друштво ПМФ 
Скопје, се спроведе натпревар помеѓу 
средните училишта  на Град Скопје на 
регионално ниво.
Од СУГС „Шаип Јусуф“ - Скопје под 

менторство на проф. Музафера Кофрц 
(организатор, тестатор и прегледувач на 
тестови) учество зедоа следните ученици:
IV место:  Мерсида Фејзула, III – ET (37 бода)
III место: Бени Џелајдин, III – ET (44 бода)
Учество на државен натпревар / регионално 

ниво: 
Муњуре Вејсел , I - БА  (8 бода)
Со освоеното трето место на регионалниот 

натпревар ученикот Бени Џелајдин се стекна 
со учество на државниот натпревар. 

ДЕНОТ НА ПРОЛЕТА ДЕНОТ НА 
ПЛАНЕТАТА ЗЕМЈА

По повод  Денот на пролета 21.03.2021 год. 
учениците од I-К и II-Ф под менторство на 
предметниот наставник  Љубица Поп-Тошева 
Костоска, учествуваа во активностите за 
обележување на истиот.

„Денот на планетата Земја“ беше обележан 
со активност спроведена од учениците од 
I-мс под менторство на  предметниот 
наставник Љубица Поп-Тошева Костоска, 
преку Microsoft Teams со читање на 
проектните активности изработени од страна 
на учениците на тема „Влијанието на човекот 
врз екосистемот“.
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ПОЛАГАЊЕ НА УЧИЛИШНА МАТУРА  

Во отсекот на струката на фризери во учебната 
2021 беа реализирани повеќе активности од 
страна на професорките по практична настава 
Снежана Савеска, Мерсика Мемеди и Билјана 
Јовановска. Активност на учениците за завршна 
матура, прогласување најдобар ученик, 
соработка со вработените и организација со 
„Надеж“, средба во нашето училиште со Сретен 
Костиќ. Учениците заедно со професорките по 

практична настава ги применија сите техники во 
делот од практичниот дел од училиштето: 
шишање, фарбање, шатирање, миење, 
фенирање, ондулација на коса и разни видови 
фризури. Исто така, имаа посети на фризерски 
салони кај работодавачите во Скопје, со тоа што 
нашите ученици се усовршуваа заедно со 
работодавачите во сите нови техники од областа 
на фризерството.

ПРОФИЛ ФРИЗЕР 

Како и секоја година и оваа се одржа полагање 
на училишна матура на учениците од трета 
година - фризери. Училишната матура  беше 
спроведена во месец Јуни 2021,  пред члeнови 
на комисија, професорките по практична 

настава: Снежана Савеска, Мерсика Мемеди и 
Билјана Јовановска и работодавачите од 
фризерските салони „Студио Арт“ -  Сретен 
Костиќ,  „Фризерско студио Скопје“-  Јованче 
Јаневски и „КА-ЕЛ“ - Кате Петковска.
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Еден од најатрактивните профили – профил 
фризер, има потреба од работни помагала и 
потрошни средства за учениците да можат да се 
усовршуваат во својата професија. Практичната 
настава е приоритет на нашето училиште, па 
затоа уште на почетокот на учебната година беа 
обезбедени сите материјали и работни помагала 
неопходни за изведување на практичната 
настава. 

Со лесно и многу успеси на професорите и 
учениците!

РАБОТНИ ПОМАГАЛА ВО ФРИЗЕРСТВОТО   

НАЈДОБАР УЧЕНИК 
ОД СТРУКАТА 

Ученичката  Неџибе Азир беше 
прогласена за најдобар ученик од 

матурантите  од струката фризери  во 
2020/2021 година и  воедно беше 

доделена награда.

ОТВОРЕН ДЕН
СТРУКА ФРИЗЕРИ

Отворен ден во СУГС „Шаип Јусуф“  од 
профилот лични услуги - фризер  во месец 
Јуни 2021 год. Ментори: Снежана Савеска, 

Мерсика Мемеди и Билјана Јовановска.

РАБОТНА АТМОСФЕРА
Работна атмосфера во текот на 
учебната година во 2020/2021 

година и усовршување на разни 
техники и изработки од струката 

фризери во фризерскиот салон во 
СУГС „Шаип Јусуф“. Ментори: 

Снежана Савеска,Мерсика Мемеди 
и Билјана Јовановска.
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Еден од најатрактивните профили – профил 
фризер, има потреба од работни помагала и 
потрошни средства за учениците да можат да се 
усовршуваат во својата професија. Практичната 
настава е приоритет на нашето училиште, па 
затоа уште на почетокот на учебната година беа 
обезбедени сите материјали и работни помагала 
неопходни за изведување на практичната 
настава. 

Со лесно и многу успеси на професорите и 
учениците!

Отворен ден во СУГС „Шаип Јусуф“  од 
профилот лични услуги - фризер  во месец 
Јуни 2021 год. Ментори: Снежана Савеска, 

Мерсика Мемеди и Билјана Јовановска.

ПОСЕТА НА ФРИЗЕРСКИ САЛОНИ 
Под менторство на 

професорките Снежана Савеска, 
Мерсика Мемеди и Билјана 
Јовановска се реализираше 
посета на фризерски салони од 
учениците по практична настава  
во учебната  2020/2021 година. 
Овде учениците имаат можност 
да научат нови техники во 
фризерството, да ја покажат 
својата имагинација и естетска 
умешност за правење фризури.

Ученикот Џулијан Халил и 
менторот Снежана Савеска во 
учебната 2021 година го 
посетија фризерскиот салон  
„Студио Арт“ - Сретен Костиќ, 
како еден од најреномираните 
фризери во нашата држава и 
на Балканот, ги сподели 
своите искуства, знаења и 
вештини.

Работодавачот Сретен 
Костиќ од фризерскиот салон 
„Студио Арт“, имаше средба 
со учениците по практична 
настава  и нивните ментори 
Снежана Савеска, Мерсика 
Мемеди и Билјана Јовановска 
на 23.02.2021 година, каде 
успешно демонстрираа и 
разменуваа  дел од своите 
знаења. 
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Преку проектот „Одржлив урбан развој на 
ромските заедници“, како дел од активностите 
кои произлегуваат од истиот, нашите ученици 
(градежни техничари) ја реализираа практи- 
чната настава, но и учењето преку работа - на 
општокорисен и иновативен начин. Беа дел и 
придонесоа при градежното и молеро- 
фарбарското уредување на „Здравствен дом“ - 
Шуто Оризари.

Практичната настава е наш приоритет, а 
особено ваквите активности и иницијативи 
кога истата е насочена за развој на 
заедницата - треба да бидат пример и поттик 
за во иднина.
Благодарност до Општина Шуто Оризари и 

НВО „Хабитат“ - Скопје, за парнерството, 
соработката и убавата реализација.

Јавна трибина на тема „Родово-базирано 
насилство“ се одража на 16.12.2021 год. во 
СУГС „Шаип Јусуф“,  во рамки на проектот 
„Таа може: стекнување вештини за економска 
независност” кој е финансиран од германска- 
та фондација „Weltgebetstag“.  

Учество земаа ученици од 3-та година, 
претставник од Центарот за стручно образо- 
вание, претставник од МВР сектор за пре- 
венција, педагогот од училиштето и претста- 
вници од ЦСИ „Надеж“. Учениците и менто- 
рката кои посветено ја организираа и подго- 
твија трибината,  претставија и едукативно 
видео на истата тема. 

Изразуваме голема благодарност за 
успешноста на трибината каде беа доделени 
награди и изразуваме големи честитки за 
понатамошни успеси. 
До следно видување ! 

ЈАВНА ТРИБИНА
„РОДОВО-БАЗИРАНО НАСИЛСТВО“ 

ПРОЕКТ
„ОДРЖЛИВ УРБАН РАЗВОЈ НА 
РОМСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ“
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РЕАЛИЗАЦИЈА НА УЧЕЊЕ ПРЕКУ РАБОТА, 
ПРАКТИЧНА НАСТАВА И ФЕРИЈАЛНА ПРАКТИКА 
На 23 и 24 ноември 2021год. нашето училиште 

организираше работна средба со работодавачите 
од приватниот и од јавниот сектор. Тема на 
средбата беше „Реализација на учење преку 
работа, практична настава и феријална практика“. 
Ги решивме сите дилеми и прашања, обновивме 
меморандуми и креиравме план за реализација на 
практичното обучување во реалниот сектор. 
Определивме во кои сектори, кои одделенија, во 
кои дејности и области - какви работни задачи 
нашите ученици ќе се извршуваат.
Се сретнавме со претставници од реалниот сектор 

од областа на: 
- економијата и бизнисот (маркети, копмании, нво 

сектор) 
- правото (приватен и јавен сектор, нво сектор)
- медицината (приватен и јавен сектор)

- личните услуги - фризерство
- угостителството и туризмот
- градежништвото
Со ова заклучивме дека: Имаме заеднички 

приоритети, за подобри вештини и компетенции на 
нашите ученици, имаме потреба од партнерство и 
соработка и овој процес на стручно оспособување 
треба да е наш заеднички приоритет.
Благодарност на претставниците од Центарот за 

средно стручно образование и обука на РСМ што 
беа дел од нашиот настан, како и до Хотелот „Ми 
Каса“- Скопје за соработката.
НАСКОРО ќе објавиме конечна листа од наши 

партнери и соработници во овој процес.
ПРАКТИЧНОТО ОСПОСОБУВАЊЕ Е НАШ 

ПРИОРИТЕТ!
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ПРИЗНАНИЕ ЗА ПРВЕНЕЦ НА ГЕНЕРАЦИЈА 
Од страна на градона- 

чалникот Петре Шилегов на 
Град Скопје во Градскиот 
парк беше организирано 
доделување признание за 
првенец на генерација во 
учебната 2020/2021 во 
месец Јуни.
Ученичката Неџибе Азир  

од СУГС „Шаип Јусуф“, 
матурантка од струката 
фризери беше избрана за 
првенец на генерација 
2020/2021  и воедно беше 
доделено признание.

ПРОЕКТ 
ДИГИТАЛНА ЕТИКА
Нашето училиште под менторство на професорката 

Сонита Демировска, зеде учество на проектот 
Дигитална етика. Во тој проект учествуваа учениците 
од нашето училиште: Леон Али, Алие Бајрам, Ѓулсефа 
Кајтаз. Овој проект го организира „Здружение за 
едукација, комуникација и консалтинг“ - ОХО во 
соработка со Град Скопје. Проектот беше фокусиран 
на обучување ученици, наставници и друг училишен 
персонал за аспектите на дигиталната писменост и 
дигиталната етика во современ контекст. Некои од 
целите на проектот се стекнување со практични 
вештини и знаења од наведените области како и 
создавање на продуктивна училишна средина која ќе 
се пренесе во дигиталниот простор.

ДУАЛНА ПАРАЛЕЛКА - ПРВА ГОДИНА
ПРОДАВАЧ

Нашето училиште нуди можност 
за дуална паралелка - продавач. 
Тоа е нов квалитетен образовен 

профил во којшто праксата се 
изведува во компанија. 
Учениците го комбинираат 

училиштето со учење во услови 
на работна средина односно 
учење преку работа. 
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НАПРЕД РОЗОВО! 
МЕСЕЦ ОКТОМВРИ - ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА МЕСЕЦОТ НА РАК НА ДОЈКА

Учениците од медицинските паралелки подготвија 
брошури и листи и други едукативни материјали, 
работилница и презентација за најважните 
информации поврзани со ракот на дојка. Ракот на 
дојка е најчеста малигна состојба кај жените во 
светот, а раното откривање се врши во само 
неколку едноставни чекори.

Учениците и професорите добија обука за 
самопреглед на дојките и насоки за редовни 
прегледи и тестирање под раководство на 
професорите д-р Ангела Илоска и д-р Филип 
Попоски.

МОВЕМБЕР 
НОЕМВРИ- МЕСЕЦ НА МАШКО ЗДРАВЈЕ

Со цел да го обележиме месецот 
на машко здравје, учениците од 
медицинските паралелки, под 
раководство на професорите,  д-р 
Ангела Илоска и д-р Филип 
Попоски, органзираа дискусија 
посветена на охрабрување на 
момчињата за рана превенција и 
преглед, но и ефектите од занема- 
рување на симптомите и подоц- 
нежно откривање на здравствени 
проблеми. 

Овој месец посветуваме 
најголемо внимание на ракот на 
простата, ракот на тестиси и 
нарушување на менталното 
здравје на момчињата.
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Учениците од медицинските паралелки подготвија 
брошури и листи и други едукативни материјали, 
работилница и презентација за најважните 
информации поврзани со ракот на дојка. Ракот на 
дојка е најчеста малигна состојба кај жените во 
светот, а раното откривање се врши во само 
неколку едноставни чекори.

Учениците и професорите добија обука за 
самопреглед на дојките и насоки за редовни 
прегледи и тестирање под раководство на 
професорите д-р Ангела Илоска и д-р Филип 
Попоски.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА
МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ

Учениците од медицинските паралелки тековно ја реализираат практичната настава во 
следните институции под раководство на професорката д-р Ангела Илоска: 

„ГОБ 8-ми Септември“ - Скопје, Специјализирана болница за геронтологија и 
палијативна нега, Гинекологија- 
Чаир, ПЗУ Интергин и ПЗУ 
Манолеви. 

Учениците ротираат меѓу инсти- 
туциите и се запознаваат со 
практичните аспекти на работата 
на медицинските сестри, активно 
учествуваат во процесите на нега, 
дијагностика и третман и се 
прилагодуваат на работа во 
болничката средина. 

Слики од практичната настава на учениците од здравствената струка, отсек 
медицинска сестра под раководство на професорката Хатија Ариф.
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Кардиоваскуларните болести се 
водечка причина за смрт на глобално 
ниво, тие предизвикуваат повеќе 
смртни случаи отколку сите други 
заболувања заедно и ги зафаќа 
најмногу земјите со низок и среден 
приход.

Токму поради тоа, со цел 
одбележување на меѓународниот ден 
на срцето,  учениците од медици- 
нската струка подготвија информа- 
тивен материјал, проверка на пулс, 
мерење на крвен притисок и 
аускултација на срце под раковод- 
ство на професорката д-р Ангела 
Илоска.

Клучот на долговечен живот лежи 
во превенцијата.

ДЕНОВИ НА СРЦЕТО 

КРВТА СПАСУВА ЖИВОТ
На 12.10.2021 се одржа крво- 

дарителска акција во која учествуваа 
учениците од  СУГС „Шаип Јусуф“, во 
соработка со проф. Хатија Ариф. 

Крвта спасува живот, таа е неза- 
менлив лек, секојдневно потребна за 
да се продолжат многу животи. 

Бидете доброволен 
дарител на крв!

На 04.02.2021 година беше обележан со изработка на 
проектни активности од страна на учениците од  I-мс и 
II-мс под менторство на предметниот професор Лидија 
Блажеска, со цел да се подигне свеста кај учениците за 
водење на здрав начин на живот превенцијата.

СВЕТСКИОТ ДЕН НА БОРБА ПРОТИВ РАКОТ
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УРЕДУВАЊЕ НА КАБИНЕТОТ ПО СПОРТ И СПОРТСКИ 
АКТИВНОСТИ
Кабинетот по спорт и 

спортски активности беше 
опремен со сите потребни 
сретства за реализирање на 
наставата по спорт.

Истиот беше разубавен со 
разновидни цртежи кои беа 
изработени и нацртани од 
нашите ученици од медицин- 
ската струка Леон Али, Алеи 
Еминова, Емил Емин и Мукадес 
Куртиши. 
Идејата за сликите на ѕидот е 

на нашиот професор по архи- 
тектонски предмети Катерина 
Божиновска во соработка со 
професорите по спорт и спорт- 
ски активности Весна Трајко- 
вска Стерјов и Мартин Андонов 
-ски. 
Кабинетот го красат цртежи со 

мотиви кои се поврзани со 
физичката активност и спорт 
Училиштето ги набави сите 
потребни материјали за 
изработка и реализација на 
овој проект.
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На крајот од  2021 година ова училиште 
конечно може да се пофали со една од најубавите 
лаборатории од средните училишта во нашата 
држава.

 

Лабораторијата е целосно опремена и 
наменета за подобрување на квалитетот за 
непречено реализирање на кабинетската 
настава во ова училиште.

Лабораторијата располага со современи 
нагледни средства и помагала од областа на 
хемијата, физиката, биологијата, како и со 
современи заштитни средства при работа, за 
учениците и професорите. Опремена според 
најсовремените стандарди и прилагодена за 
потребите на наставната програма пред се на 
учениците од медицинската струка, а покрај нив 
и за потребите на градежната струка (по 
наставен предмет физика), но и за потребите на 
предметите од природните науки за другите 
профили.

Вклучувајќи ги предметите од областа на 
хемијата за фризерската струка, предметите од 
областа на физиката кај градежната струка, како 
и предметите кои налагаат лабораториски вежби 
од областа на здравствената струка.

ОСТВАРЕНА И ИДЕЈАТА
 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ХЕМИСКИ И ФИЗИЧКИ 

ИСПИТУВАЊА ВО НАШЕТО УЧИЛИШТЕ
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Лабораторијата е спремна да 
одговори на голем број пре- 
дизвици на нашите ученици и 
млади научници, опремена е 
на начин каде што јасно е 
определено местото за седење 
на секој ученик, со потребни 
помагала од областа на елек- 
трониката наменети за физи- 
ка, како и со чешка - одвод и 
довод за потребите и изведби- 
те од областа на практичниот 
дел за предметот хемија.
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На нашите ученици им посакуваме многу истражувања, 
проекти и остварени соработки.

Кабинетската настава, вештините и знаењата на нашите 
ученици се наш приоритет! Само преку одлични услови може 
да се задоволат желбите, идеите и инспирациите на учениците, 
а без практично искуство теоријата е само пишано слово на 
хартија.

Благодарение до Градот Скопје и до МОН за несебичната 
соработка и поддршка за развој.



СРЕДНО УЧИЛИШТE  НА ГРАД СКОПЈЕ

Ш А И П  Ј У С У Ф
Т у к а  з а п о ч н у в а  т в о ј о т  у с п е х !

СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ „ШАИП ЈУСУФ“ - СКОПЈЕ
ул.„Вашингтонска“ бр. 44, Шуто Оризари, Скопје

sugsshaipjusuf.edu.mk
тел. 02 2600 332


