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САБА значи  
„знаење“

З наењето отвара нови можности, 
дава сила и мудрост, кои се не
опходно потребни во животот. 

Затоа е важно да се стекне што е 
можно повеќе знаење низ процесот 
на образование. Но, образованието е 
многу повеќе од наставна програма. 
Затоа, нашите цели покрај знаењето 
се и поттикнување силно чувство на 
етика, способност за решавање на 
проблемите, дух за тимска работа, 
чувство на самодоверба и критичко 
размислување. 

Првите 10 години од постоењето 
на САБА пожуваат успешна реализи
рација на нашите цели. 

Со над 1000 задоволни ученици 
и родители, од кои 80 проценти го 
продолжиле своето образование во 
високото образование, можеме со 
сигурност да кажеме дека нашите 
матуранти добиваат образование со 
висок квалитет, кое им овозможува 
одлична подготвеност за успешен 
влез во нивните идни професионал
ни ангажмани. 

Во минатите 10 години САБА се 
прошири во неколку градови низ Ма
кедонија, што зборува за интересот 

и популарноста 
на нашите нас
тавни програ
ми, кои ја раз
ли  куваат САБА 
од другите учи
лишта. Следеј
ќи ги актуелни
те потреби на учениците, но и на 
деловниот сектор, воведуваме нови 
содржини и предмети. Учениците 
двапати годишно по две недели одат 
на пракса во компании во Македо
нија, но и во други Европски земји, 
учествуваат во хуманитарни актив
ности, спортски и културни настани. 

Досегашните 10 години на САБА 
ја оправдаа не само потребата од 
нејзино постоење, но и самото име 
на САБА кое покрај „знаење” го 
означува и моментот на сфаќање 
– „Аха, сега знам!” – но и моментот 
кога Сон цето се крева над хоризон
тот и се раѓа нов ден.

Како што хоризонтот нема грани
ци, така и ние во следните децении 
очекуваме бројни задоволни генера
ции, чиј сон ќе направиме сѐ да ста
не реалност.

Директор
Маргарита Неновска
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2008/09
Бизнис

Емрах Арслани
Стефан Цветковски

Администрација
Анџела Јовческа
Анета Божијанова
Елена Илиевска
Кристијан Крстевски
Тина Инџекарова

2009/10
Бизнис

Дарко Костовски
Борјан Симјановски
Ева Зарезанкова
Маја Анѓелеска

Информатика
Дино Косту
Димитар Таневски

Администрација
Викторија Димитрова
Дејан Аврамовски
Ангела Лазаревска
Марија Атанасова

САБА Скопје  
Ученици кои завршија  
во САБА

2010/11 
Бизнис
Елизабета Андоновска
Кадир Арслани
Филип Ѓорѓиевски
Александар Илиевски
Филип Костадиноски
Доротеа Котевска
Мартина Миладиноска
Лион Муратовски
Лиле Опарова
Бранка Стојановска

Информатика
Александар Бузалковски
Дамјан Ивановски
Виктор Неделковски
Оливер Тасевски
Виктор Теофиловски
Јован Петровски
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Администрација
Ангела Арсовска
Фросина Васевска
Филип Ѓурчиновски
Стефан Илиевски
Богдан Петкоски
Бојана Петрушевска
Сања Арсовска
Мери Жаја
Антонио Николовски
Енрико Сали

Туризам
Мартин Јакимовски

2011/12 
Бизнис

Бисера Марковска 
Марија Блажевска
Драгана Ѓорѓијоска
Николина Јанева
Манчо Млиминовски
Круме Спасовски

Илија Спасовски
Стефан Путиќ
Оливер Лазаров
Филип Лазаров

Информатика
Христијан Божијанов
Александар Ѓорѓиевски
Адријан Зајков
Марко Златановски
Роберт Николоски
Миле Митрески
Стефан Живковиќ

Администрација
Андреј Евтимов
Тања Петрова
Марко Тодоровски
Марин Младеновски

Туризам
Симона Илиева
Филип Попоски
Адријана Дорески
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САБА Скопје

Ученици кои зАвршијА
  в

о САБА

2012/13 
Бизнис

Богдан Глишиќ
Тео Илиев
Мартин Кузмановски
Мартин Тошевски
Александра Исаева
Кристија Арсов
Олег Бојаџиев
Дамјан Георгиевски
Митхат Канзоски
Александар Нестороски

Информатика
Ерол Балкан
Михаел Јовановски
Ненад Попов
Трајче Петрушевски
Петар Панчевски

Администрација
Симона Блажевска
Марија Котевска
Андријана Павловиќ
Анџела Цветовиќ

Туризам
Мартина Матевска
Огнен Бацарија
 

2013/14 
Бизнис

Матеј Јарчев
Тамара Спасовска
Ненад Станоевиќ
Иван Андоновски
Администрација
 Елена Дамчевска
Сандра Цакиќ
Нелијан Динев

Туризам 
Ангела Чуповска
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2014/15 
Бизнис

Едвин Бајровски
Ѓорѓи Глигоров
Благоја Дамјановски
Матеј Димитровски
Симеон Јуруковски
Ребека Малиминовска
Тихо Наумоски
Мурат Шабан
Елена Веселиновска
Драган Колев
Славче Ѓеорѓиев
Ефтимија Јованова

Информатика
Томислав Балабанов
Виктор Ѓорѓевски
Марија Миткова
Ефтим Попов

2015/16 
Бизнис

Марија Дамчевска
Максим Ивановски 
Филип Јовановски
Стефани Симоновска
Симона Тошевска
Иван Тодоровски
Стефанија Милошевиќ
Александар Јордев

Информатика
Андреј Десковски
Филип Тодоров
Никола Топалов
Арман Омерагиќ
Бојан Цветковски
Митко Количев
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САБА Скопје

Ученици

2016/17 
Бизнис

Теа Седлоска
Емилија Спасовска
Константин Георгиевски

Информатика
Роко Иванов
Томислав Јуруковски
Александар Цветковски

Администрација
Сања Јовеска

Ученици кои учат во  
учебната 2017/18  
IV година

Бизнис
Стево Атанасов
Теодор Костов
Никола Јарчески

Информатика
Дамјан Василевски
Филип Франговски
Филип Најдоски
Сава Стевановиќ
Ален Хаџиќ

Администрација
Мартина Бузалковска

III година 

Администрација
Иво Геговски
Дамјан Дукоски
Филип Кузмановски 

Ученици кои завршија  
во САБА
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Магдалена Јакимовска
Климетнина Кованцалиева
Томи Милков
Кристијан Митров
Христијан Стефанов
Александар Тодов
Никола Жежовски

I година 

Бизнис и администрација
 Андреа Седлоска
 Ева Јовановска
 Дијана Дамчевска
 Есма Атанасова
 Мартина Костадинова
 Андреј Секуловски
 Луна Тодоровска
 Дамјан Мижовски
 Матеја Стевановска
 Иван Давитковски
 Матеја Ѓошевска
 Далибор Стојкоски

Информатика
 Иван Цекиќ
 Панче Финдачки
 Јаков Танчевски
 Алпај Аљоски
 Кристина Божиновска
 Марио Стаменковски
 Томи Николовски
 Елена Илиевска
 Милорад Младеновски
 Никола Муфишев
 Дејан Ангелески
 Љупчо Јаковски
 Коста Ѓорѓиевски
 Петар Доневски
 Јоанис Кетикидис

Бизнис
Елена Божиновска
Андријана Костадиноска 
Петар Бошнаков
Никола Дамјановски
Андреј Дукоски
Дијана Дурлевиќ
Богдан Ивановски
Марио Матевски
Ева Наумоска
Иво Ранчиќ
Ѓорѓи Србаков

Информатика
Мишо Ангеловски
Виктор Јовановски
Стефан Јосовиќ
Михаил Костовски
Андреј Саздовски
Михаил Сидовски
Филип Цветковски
Мите Јовановски

II година

Бизнис
Бенјамин Џафероски
Павел Караев 
Ива Христова 
Катерина Самарџиев
Ева Стерниша

Администрација
Димитар Арсов
Омар Џафероски

Информатика
Боше Бошев
Ева Димитриевска
Ема Димишковска
Иво Ичокаев
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САБА Скопје

Ученици

нАГрАДени  
Ученици
2011/12

Филип Попоски прва 
награда на натпреварот по 
англиски јазик “Spelling Bee”

2012/13
Елена Дамчевска прва награда за 

литературна творба организиран од 
Сојуз на просветни работници на РМ.

2014/15
Филип Тодоров прва место во 

категорија “Најдобра веб страна” на 
натпреварот МАССУМ

Филип Јовановски второ место во 
категорија “Најдобра фотографија” 
на натпреварот МАССУМ

2015/16
Филип Јовановски 

прво место во 
категорија “Најдобра 
фотографија” на 
натпреварот МАССУМ

Мишо Ангеловски, 
2015/16 година, прво 
место на натпреварот 
English essay challenge 
of Macedonia во 
организација на US 
Peace Corps Volunteers.
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2016/17
Мишо Ангеловски, 2016/17 

година, прво место на натпреварот 
English essay challenge of Macedonia 
во организација на US Peace Corps 
Volunteers.

Александар Тодов – второ место 
на натпреварот “Кенгур”

Дијана Дурлевиќ  првонаградена 
творба на литературниот конкурс на 
Рацинови средби.

Дијана Дурлевиќ  најдобра 
необјавена книга во 2017 година од 
Здружението за наука и култура од 
Битола.

Дијана Дурлевиќ 
 прво место на 
литаратурниот 
конкурс “Творам 
за Македонија” 
во организација 
на Фондацијата 
“Никола Кљусев”. 
Наградена беше 
нејзината поема на 
тема “За тебе пеам, 
за тебе пишувам”.

Дијана 
Дурлевиќ прва награда на 
литературниот конкурс по повод 
“Светскиот ден на книгата и 
авторското” објавен од Дом на 
култура “Илинден” и Народната 
библиотека “Петре М. Андреевски” 
од Демир Хисар.
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САБА Битола  
Ученици кои завршија  
во САБА

2010/2011
Бизнис

Јован Петровски

2011/2012
Бизнис

Благоја Темелковски
Пеце Георгиевски

Администрација
Даниела Бакреска
Јулија Оровцанец

Информатика
Миле Митревски

2012/2013
Бизнис

Александар Нестороски

Информатика
Хари  Маркоски
Марко Цветкоски
Адријатик  Реџеповски

2013/2014

Бизнис
Дарија Маџоска
Давид Атанасоски
Михаил Лозановски
Мартин Рутески

Информатика
Анета Пејовска
Елена Шалевска
Теодор Палензо

Администрација
Ивана Спировска

2014/2015
Бизнис

Елена Николовска
Теодора Крстевска
Константин Палигора
Марио Наумовски

Информатика
Иле Недановски
Георге Фемиќ

Администрација
Магдалена Талевска
Тијана Митревска
Аријета Изеири
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2016/2017

Бизнис
Адам Катароски
Ненад Врцкоски

Администрација
Артан Реџеповски
Јулет Зекмани

2015/2016
Бизнис

Симона Котеска
Владимир Тренкоски
Дино Атанасоски

Информатика
Андријан Наумовски
Емил Батаклиев
Јовица Пауновски
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САБА БитолА

Ученици 

Ученици кои учат во учебната 
2017/18  

четвртА  ГоДинА
Бизнис

Валентина Димоска
Ана Алексовска
Даниела Божиновска
Македонка Марковска
Андреј Мерковски

третА ГоДинА
Информатика

Марија Деловска
Кирил Милошевски

Администрација
Ангела Крстевска
Никола Наумовски

вторА ГоДинА
Информатика

Елена Константинова
Бисера Џесика Харли
Алексеј  Божиновски

првА ГоДинА
Стефанија Спировска
Мартин Маркоски
Харун Алилоски
Стефан Манаковски
Димитар Долгоски
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нАГрАДени  
Ученици
 Освоена награда (Netbook ком

пјутер заедно со едногодишен 
бес платен широкопојасен моби
лен интернет) за најкреативен есеј 
на тема „Што е интернет за мене“ 
во организација на ВИП. Награда
та ја освои Јовица Пауноски под 
менторство на професорката по 
македонски јазик и литература 
мр Бисера Бијелиќ. (2012 година)

 Освоено четврто место на нат
пре варот по информатика Kodu  
(апликација направена од 
Microsoft). Натпреварот се одржа 
на South East European University, 
а добитници се Емил Батаклиев, 
Владимир Тренковски и Андријан 

Наумовски, под менторство на 
професорката по информатика 
Марија Фидановска. 

 Освоена трета награда за најдобар 
есеј на тема „Науката е во тебе, 
љубопитноста е... насекаде. Кон 
европски развој“. Конкурсот е 
организиран од Американ Колеџ – 
Скопје. Наградата ја освои Ивана 
Спировска, под менторство на 
професорот по историја Гоце 
Стојановски.  (2013 година)

 Овоена награда за најдобар есеј 
на тема „Dreams do come true“ 
(по повод животот и делото на 
Мартин Лутер Кинг).  Наградата 
ја освои Елена Шалевска под 
менторство на професорот по 
историја Гоце Стојановски. 
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САБА Штип  
Ученици кои учат во  
учебната 2017/18 

 I година
Милена Глигорова        
Викторија Ристевска      
Љубица Вељковиќ      
Жанета Коцева          
Дејана Маркова          
Анастасија Пауновска        
Мартин Митев               
Даниел Веселинов 

II година
Меги Велкова 
Моника Тодорова         
Ана Јовановска    
Никола Пауновски       
Мелани Митева           
Вики Стоилкова       
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IV година
Кристина Златевска        
Наталија Крстевска         
Анастасија Камчева          
Маријана Станкова         
Александра Цацкова          

III година
Анита Димитриева   
Каролина Трајковска      
Нина Миновска       
Елеонора Димитрова      
Стефанија Ристова          
Бојана Димчова          
Димитри Ѓорѓиев           
Ристе Ристов             
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САБА Куманово  
Ученици кои учат во  
учебната 2017/18 

 � Мила Трајковска

 � Бојана Митровска

 � Давид Крстевски

 � Антонио Томевски

 � Андреја Павловиќ

 � Александра Начковиќ

 � Матеја Петрушевски



  1911 години најдобар избор за средно образование

Нашиот ученик Антонио со 
награда за спортист за 2017!!!

“Со спорт против зависности кај 
младите”  хуманитарен турнир 
во организација на Црвен крст 
на Р.М, Општинска организација 
Куманово. Учениците од САБА 
Куманово го освоија 4то место 
од вкупно 12 тимови од основни 
и средни училишта од Куманово
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професори во  
САБА Скопје 
Од 2007/2008 до 2017/2018

Маргарита Неновска Директор
Ангела Неновска Крстевска

координатор 
Наде Пинзоска – економски науки
Наташа Николова – македонски јазик
Петар Миноски – економски науки
Анета Гацевска – информатички 

науки
Сашко Соколов – информатички 

науки
Зоран Крстевски – информатички 

науки
Елица Стојкоска  математика
Љубиша Гавровски – историја
Христина Таневска – правни науки
Деан Стојанов  спорт
Бојана Прушевиќ економски науки
Ивана Донева англиски јазик
Дијана Крстевска – англиски јазик
Наташа Марина – англиски јазик
Сања Јанкоска – германски јазик
Јосиф Шапкалиевски – англиски 

јазик
Цветанка Гошевски – германски јазик

Нена Неновска Ѓоргиевска – правни 
науки

Ленче Кузманова  правни науки
Сандра Ѓорѓевска – англиски јазик
Марија Арсоска – германски јазик
Кристина Порданова – англиски 

јазик
Димитар Ѓатовски – спорт
Билјана Тановска – економски науки
Анета Симовска – македонски јазик
Менче Грозданова – англиски јазик
Саше Мерзановски – правни науки
Оливера Живковска – италијански 

јазик
Лепа Тошанова – италијански јазик
Ирена Минова – италијански јазик
Маја Трајаноска – англиски јазик
Марија Соколова – македонски јазик
Маја Спиридоновска – македонски 

јазик
Катерина Панева – информатички 

науки
Ангела Паноска – германски јазик
Јордан Топкоски – туризам
Маја Топкоска – туризам
Александра Пекевска – англиски 

јазик
Ивана Димковик – сметководство
Александра Скандиловска – исто-

рија
Марија Кузманова – правни науки
Анче Илиевска – историја

Професори  
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професори во  
САБА БитолА 
Од 2008 /2009 до 2016/2017

Снежана Христова  координатор
Ирена Стефановска  администрација 
Гоце Стојановски  историја
Билјана Деспотовска – македонски јазик
Наташа Крстевска  математика
Владимир Јанакиевски  спорт
Марга Прчкова – економски науки
Христина Чагорска – правни науки
Никола Циуновски – информатички науки
Дијана Митревска – економски науки
Весна Котевска Ѓоревска – економски 

науки
Верица Ивановска – информатички науки
Андријана Хаџиевска – англиски јазик
Билјана Геговска  математика
Марија Србиновска – германски јазик
Бисера Бијелиќ – македонски јазик
Маја Стаменковиќ  математика
Даниела Стаменковска – германски јазик
Љупка Цветковска – англиски јазик
Марија Фидановска  информатички 

науки
Александра Димитровска –економски 

науки
Љупка Караџовска –правни науки
Тања Крстевска математика
Марија Станковска –економски науки
Милка Бијелиќ –информатички науки
Наташа Швигир –германски јазик
Кристина Мишоска – информатички 

науки
Кристина Георгиевска –правни науки
Светлана Мирчевска англиски јазик
Благој Стојчевски информатички науки
Ана Караманди –информатички науки

професори во  
САБА штип 
од 2014 до 2017 година

Виолета Пеева  координатор,  
економски предмети

Кирил Панајотов  македонски јазик  
Александра Панајотова   

англиски јазик       
Евче Арсова  математика             
Елена Милева  историја     
Дарко Пеев – економски науки
Јагода Гачева Митева –  

германски јазик
Јорданчо Арсов –  

информатички науки                                                                              
Снежана Стојанова –  

информатички науки
Ирена Постолова –  

информатички науки 
Александра Арсова  англиски јазик     
Дејан Панев  англиски јазик       
 

професори во  
САБА кУмАново 

Билјана Ивановска  координатор
Маја Давидовска  македонски јазик
Ивона Дејановска Трајковска 

англиски јазик
Маријана Димитриевска  

математика и физика
Југослав Спасиќ  спорт
Анита Милановска историја
Магдалена Георгиевска   

германски јазик
Сања Петрушевска  економски науки
Габриела  Јовановска  правни науки
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на час!
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Натпревар по 
информатика

Учениците од 
САБА Штип 
во посета на 
училиштето 
САБА во Скопје
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 � Актерот Сашко Коцев гостуваше 
во САБА Скопје. Учениците се 
запознаа со неговата работа, те
атарот, глумата и другите негови 
професионални ангажмани. 

Активности во 
САБА  Скопје

Како подарок за неговото госту
вање во САБА учениците му пода
рија негов портрет, поема и кратка 
драма кои специјално ги подготвија 
за него.

Сликање со Цветин

Хуманитарен саем
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 � Во учебната 2014/15 година уче
ниците од САБА беа на екскур
зија во Прага, Дрезден и Виена. 

 � Една група на ученици од на
сока бизнис и информатика го 
посетија салонот на Мерцедес 
во Скопје. Таму се запознаа со 
работењето на оваа компанија, 
секторите, автомобилите и тн.

 � Дел од учениците од насоките 
бизнис и администрација го посе
тија Генералниот секретаријат во 
Владата на РМ

 � Учениците од насока бизнис на 
час по бизнис и сметководство во 
Управата за јавни приходи.

Прага
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АктивноСти во 

САБА - С
копје

 � Во април 2016 учениците 
од САБА Скопје, Битола и 
Штип беа на неколкуднев
на екскурзија во Фиренца, 
Венеција и Верона.

 � Новогодишна хумани
тарна претстава ...

Учениците од САБА 
Скопје во текот на ноември 
и декември 2016 година 
подготвуваа новогодишна 
хуманитарна претстава.

Целата претстава, сце
нарио, литературни творби, 
балетска точка, техничка 
поддршка, сценографија 
беше подготвено и реали
зирано од учениците од 
САБА Скопје.

Претставата се одржа 
на 28ми декември во 
ТВ21, каде што покрај 
професорите, учениците, 
нивните родители, при
суствуваа и многу други 
гости и медиуми. Со парите 
собрани од продажбата 
на билетите за претста
вата беа купени храна, 
играчки, средства за лична 
хигиена… и донирани во 
две социјално загрозени 
семејства од Скопје.

Новогодишна     хуманитарна претстава

Венеција

Скопје
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 � Во второто полугодие од 
учебната 2016/17 година, 
учениците од училиштата 
САБА од Скопје, Битола 
и Штип беа на едно
неделна екскурзија на 
Азурниот брег. Во текот 
на екскурзијата ги посе
тија Милано, Ница, Кан, 
Сен Тропе, Монте Карло 
и Љубљана. 

Новогодишна     хуманитарна претстава Милано

Монако

Ница
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АктивноСти во 

САБА - С
копје

 � Училиштето САБА 
започна соработка со 
одбојкарскиот клуб 
Вардар. САБА го под
држува развивањето 
на спортскиот дух 
кај младите и заедно 
со ОК Вардар ќе продолжат да 
ги остваруваат спортските актив
ности и натпревари и во новата 
учебна година.

 � Дел од учениците од САБА Ско
пје беа волонтери на Скопскиот 
маратон. Училиштето САБА има 
неколкугодишна соработка со 
Скопскиот маратон, каде што уче
ниците помагаат во реализацијата 
на маратонот. Дел од учениците 
учествуваа и на полумаратонот. 

 � На 21ви април се одржа Роле
ријада во Скопје. На Ролеријадата 
учествуваа ученици од основните 
училишта од Скопје. Училиштето 
САБА беше еден од поддржува
чите на настанот. Учениците од 
САБА беа дел од организацијата, 
а на најсреќниот менторнастав
ник училиштето САБА му додели 
велосипед. Ролеријадата се одр
жува веќе неколку години по ред 
и е во организација на Детскиот 
културен центар Карпош. 

Ролеријада

Со одбојкарскиот 
клуб Вардар
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На Скопскиот 
маратон
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АктивноСти во 

САБА - С
копје

Амстердам

Холандија

 � Во второто 
полугодие од 
учебната 2017/18 
година, учениците 
од САБА беа на 
екскурзија во 
Прага, Дрезден, 
Амстердам...

 � Неколку ученици од САБА 
посетија едно социјално 
загрозено семејство од 
Скопје на кое му дони
раа храна и средства за 
хигиена купени со парите 
кои учениците ги собраа 
преку продажбата на 
мартинките кои самите ги 
изработуваа на 1ви март.
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Маврово

Струмица
City radio

Прилеп

Велес
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АктивноСти во 

САБА - С
копје

 � Успешно завршен хуманитарен 
саем на книга. Собраните средства 
ќе бидат донирани кај социјално 
загрозени семејства. 

 � Учениците од САБА повторно се 
волонтери на Скопскиот маратон.

 � Посета на Агенцијата за суперви
зија на осигурување каде учени
ците научија дека оваа агенција е 
одговорна за работата на осигу
рителните компании и агенти.
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 � Учениците од насоката информа
тика беа во шведската информа
тичка компанија Polar Cape каде 
добија информации за нивните 
стандарди на работа.

 � Посета на претставништвото на 
MercedesBenz МакАутоСтар. 

 � Посета на Народна 
банка на Република Ма
кедонија. Учениците ја 
посетија и ковачницата 
на монети и музејот на 
стари пари.

 � Дел од учениците од 
САБА ја посетија Аген
цијата за млади и спорт 
каде што зборуваа за 
важноста на спортот во 
секојдневниот живот. 
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АктивноСти во 

САБА - С
копје

практична настава

SN брокер

3P
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Резерва ДКМ

Winner Winner

Coretec
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Активности во 
САБА  Битола

 � Хуманитарна акција за Гоце, 
реализирана во просториите на 
училиштето.

 � Традиционална предновогодиш-
на забава на учениците и профе
сорите во САБА  Битола.

 � Училиштето САБА започна со-
работка со НУУБ „Св. Климент 
Охридски“ - Битола. Во рамките 
на оваа соработка учиме герман
ски јазик, култура, традиција и 
обичаи. Се за
познаваме со 
германската 
кујна и храна. 
Ја посетуваме 
германската 
читална, дом 
на многу кни
ги закитени 
со Нобелова 
награда за 
литература.

 � Работилница во која учениците 
од САБА  Битола го одбележува
ат 14 Февруари, денот на љубо
вта и виното. По повод истото се 
изготвуваа креативи честитики со 
љубовна содржина на македон
ски и англиски јазик.

 � Посета и практична настава на 
учениците запишани на правна 
насока во канцеларијата на адво-
кат Кристијан Матовски. 



  3711 години најдобар избор за средно образование

 � Практична примена на комуника
циските вештини на учениците од 
САБА – Битола по германски ја
зик во просториите на НУ Центар 
за култура – Битола.

 � Презентирање на стекнатите 
знаења и вештини од двоне
делната практична настава во 
Германија и Шпанија. Отвоен ден 
за сите заинтересирани основци 
и нивно запознавање со работата 
и ангажманите на учениците од 
САБА Битола. 

 � Презентирање на наставната 
програма, начинот на работа, 
оценување и услови за работа во 
САБА низ основните училишта во 
Битола, Прилеп, Кичево и Охрид. 

 � Работилница во соработка со 
Американско катче од Битола на 
тема: Mobile MakerSpace 

 � Матурска прос-
лава на учени
ците од четврта 
година во САБА 
– Битола.

 � Доделување на 
пофалници за 
најдобрите уче
ници од САБА  
Битола во учеб
ната 2016/2017 
година.



 38

Активности во 
САБА  Штип

ACM Summer Camp 2015  
with US Cadets

Во организација на 
Американските Катчиња во 
Македонија се организираше летен 
камп во Македонија. Две ученички 
од САБА Штип учествуваа на ACM 
Summer Camp во Woodrow Wilson 
School. Кампот се одржа во Вудроу 
Вилсон школата во Тетово од 23 
Јуни до 25 Јуни.

Посета на „Џонсон Контролс”

Посета на НУУ Библиотека  
„Гоце Делчев“-Штип

Презентација на проектот” ИТ во 
автомобилската индустрија”

Ученици од САБА  Штип во библио
теката презентираа искуства стекнати во 

Германија во рамки на проектот Еразмус за 
„Дигитални компетенции и знаења“ беа на 
двонеделна пракса во Лајпциг, Германија. 
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Регионална комора со седиште во 
Штип - презентација на акивностите 
пред учениците од „САБА“

Во Американското катче во Штип 
се одржа презентација за здрав 
начин на живот подготвена од Тони 
Димковски, кој работи како адми
нистратор и координатор за обука 
за РСО (регионална канцеларија за 
безбедност) секција во американ
ската амбасада во Скопје. 

Учениците од САБА-Штип на средба 
со г-дин Дејвид Ортон, дипломат од 
Амбасадата на САД  

American Summer Camp
Учениците Нина Миновска, Моника 
Тодорова, Меги Велкова и Ристе 
Ристов беа дел од American Summer 
Camp. Кампот се одржа во Крушево 
каде присуствуваа ученици од Охрид, 
Гевгелија, Струга, Скопје, Кичево, 
Штип, Пробиштип, Тетово и Кочани. 

Млади од Македонија, Шпанија и Финска 
стекнуваат здрави навики
Во организација на Советот на млади од град 
Штип беше реализиран проектот за стекнување 
на здрави навики, кој е дел од Еразмус+ про
грамата, а беа вклучени младите од Македо
нија, Шпанија и Финска. Од училштето „САБА“ 
од Штип беа вклучени шест ученици.
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пракса во Болоња, 
италија, ноември 2016

Од 20.11 до 04.12.2016 4 уче
ници и еден професор од САБА 
беа на двонеделна пракса во 
компании во Болоња, во рамките 
на проектот “Е(вропски) бизнис”.  
Учениците таму работеа во ком
пании во кои имаа можност да ја 
видат примената на онлајн марке
тингот во неколку компании.  На
шиот партнер во овој проект 
беше италијанската организација 
YouNet, која ги обезбеди ком
паниите во кои учениците имаа 
пракса, организираше разглед на 
Болоња, како и две екскурзии во 
текот на викендите: една во Фи
ренца и една во Венеција.

Учесници: Теа Седлоска, Бе
нјамин Џафероски, Климентина 
Кованцалиева, Иво Ичокаев, уче
ници во САБА Скопје, Виолета 
Пеева, професор во САБА Штип

Еразмус проекти  

Сите проекти се 
поддржани од 
Националната агенција 
за Европски образовни 
програми и мобилност и 
Европската комисија.
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пракса во монтихо, 
португалија, ноември/
Декември 2016

Од 27.11 до 12.12.2016 годи
на 4 ученици и еден професор од 
САБА беа на двонеделна пракса во 
компании во Монтихо, Португалија. 
Праксата беше дел од Еразмус про
ектот “Е(вропски) бизнис”. За време 
на двете недели во Монтихо, уче
ниците работеа во компании во кои 
имаа можност да видат како функ
ционира интернет маркетингот и он
лајн продажбата во Португалија.

Учесници: Теодор Костов и Омар 
Џафероски, ученици во САБА Ско

пје, Димитри Ѓорѓиев и Елеонора 
Димитрова, ученици во САБА Штип, 
Христина Таневска, професор во 
САБА Скопје
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ерАзмУС 

проекти

пракса во лајпциг, 
Германија, 
ноември/Декември 
2016

 
Од 27.11 до 12.12.2016 

година уште една група 
на 4 ученици и еден про
фесор беа на двонеделна 
пракса во Лајпциг, Гер
манија. Учениците таму 
работеа во компании во 
кои имаа можност да ја 
видат како се изработу
ваат онлајн продавници, 
како тие функционираат, 
со кои програми се из
работуваат како и онлајн 
маркетингот кој го приме
нуваат.Нашиот партнер 
во овој проект беше орга
низација WISAMAR, која 
ги обезбеди компаниите 
во кои учениците имаа 
пракса, организираше 
разглед на Лајпциг, посе
та на фабриката BMW, екскурзија во Берлин 
и екскурзија во Дрезден. 

Учесници: Димитар Арсов, ученик во САБА 
Скопје, Кирил Милошевски, ученик во САБА 
Битола, Наталија Крстевска  и Стефанија 
Ристова, ученички во САБА Штип, Снежана 
Стојанова, професор во САБА Штип.
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пракса во 
Барселона, 
шпанија, февруари 
2017

Од 12.02 до 27.02.2017 
година 4 ученици и еден 
професор од САБА беа 
на двонеделна пракса 
во компании во Барсе
лона. Праксата беше 
дел од Еразмус проектот 
“Е(вропски) бизнис”. За 
време на двете недели 
во Барсеона учениците 
посетија повеќе од 10 
различни меѓународни компании 
во кои имаа можност да видат како 
функционираат компаниите, како е 
основани, кои се нивните планови за 
иднина, дали имаат интернет марке
тинг и онлајн продажба и тн. 

Учесници: Елена Божиновска, 
Боше Бошев и Филип Кузмановски, 
ученици во САБА Скопје, Валентина 
Димоска, ученичка во САБА Битола, 
Сашко Соколов, професор во САБА 
Скопје
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ит во автомобилската 
индустрија во Германија

“Примена на информатичката 
технологија во автомобилската 
индустрија” е името на ЕРАЗМУС + 
проектот кој училиштето САБА го 
реализираше во текот на 2016 го
дина. Преку овој проект од 17ти до 
31ви Јануари 2016 година 10 учени
ци од училиштата САБА од Скопје, 

Битола и Штип беа на двонеделна 
пракса во автомобилски компании 
во Лајпциг, Германија. Таму имаа 
можност да се запознаат со герман
ската автомобилска индустрија и 
да видат како се применува инфор
матиката во овој сектор. Учениците 
ја посетија и фабриката БМВ која 
се наоѓа во градот Лајпциг. Покрај 
Лајпциг, учениците ги посетија и 
Дрезден и Берлин и се запознаа со 
нивните знаменитости.
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обуки за професори 
во странство

продуктивно учење во 
образованието

Во текот на Март 2013 година, 
координаторот на САБА Скопје учес
твуваше на еднонеделната обука 
“Продуктивно учење во образова
нието” која се одржуваше во Бер
лин, Германија. Обуката беше дел 
од Комениус проектот поддржан од 
Националната агенција за европски 
образовни програми и мобилност и 
беше организирана од Berlin Institute 
for Productive Learning in Europe 
(IPLE).  За време на оваа обука учес
ниците се запознаа со Германскиот 
образовен систем во кој практична
та настава има централно значење. 
Учесниците се стекнаа со методи 
и практични алатки и совети преку 
кои ќе можат да го применат продук
тивното учење 
во нивните учи
лишта.

образование за одржлив 
развоj

Во септември 2013 година, дирек
торката на училиштето САБА учес
твуваше на еднонеделната кофе
ренција “Образование за одржлив 
развој” во Лисабон, Португалија.  На 
конференцијата учествуваа 16 држа
ви од целиот свет, со 70 презентери 
кои презентираа многу педагошки 
елементи за одржливо предавање и 
учење.

Стекнување европски 
техники на образование

Од 8ми до 15ти декември 2013 
година 4 претставници од училиш
тето САБА учествуваа на еднонедел
ната обука “Стекнување Европски 
техники на образование”. Обуката се 
одржуваше во Лајпциг, Германија и 
беше во организација на компанија
та Wisamar. За време на оваа обука 
учесниците се стекнаа со знаење 
за тоа како што е можно повеќе да 

Лајпциг
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Фиренца

се примени праксата во средните 
стручни училишта. Учесниците по
сетија неколку компании и тренинг 
центри (за автомобилска индстрија и 
електроника, како и за туризмот) во 
кои учениците од средните училишта 
од Лајпциг ја реализираат практич
ната настава. Целта на оваа обука 
беше подготовка на професорите 
од САБА за поголемо вклучување на 
нашите ученици на пракса во реални 
компании.

ит во наставата

Од 15ти до 21ви Февруари 2016 
година, 5 професори од САБА Ско
пје, Битола и Штип беа на едноне
делна обука во Фиренца, Италија. 
Темата на обуката беше примена на 
информатиката и социјалните меди
уми во наставата. Преку размена на 
искуства со колеги од Италија и Фин
ска, професорите од САБА се стек
наа со нови знаења за компјутерски

те програми и апликации кои можат 
да се применуваат во секојдневната 
настава и со тоа да се направат ча
совите поинтерактивни и поинтерес
ни за учениците. За време на едно
неделниот престој во Италија, покрај 
Фиренца, професорите ја посетија и 
Пиза.

менаџирање на училиштата 
во 21-от век

Од 16 до 22 октомври 2016 двајца 
претставници од САБА беа на едно
неделна обука во Рига, Латвија. За 
време на обуката беа опфатени теми 
од областа на проблемите со кои се 
соочуваат училиштата и како тие по
лесно да се надминат и соодветно 
да се решат. Учесниците се запоз
наа со нови техники за менаџирање 
на денешните училишта. На обуката 
имаше учесници од Романија, Чешка 
и Македонија.
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способности кај учениците со цел 
да се зголеми нивната самодоверба, 
а со тоа и да се подготват за нивно 
вработување во иднина. За време на 
оваа обука професорите добија на
соки како да ги подготват учениците 
за комуникација во различни среди
ни, посебно меѓу колеги и клиенти во 
нивната идна професија.

Алатки за менаџери, 
професори и тренери

Од 25ти јуни до 2ри јули 2017 
двајца претставници од САБА беа 
на еднонеделна обука во Болоња, 
Италија. На обуката имаше учесници 
од Македонија, Романија, Португа
лија и Полска. За време за обуката 
учесниците научија нови техники 
комуникација, лидерство, јавно гово
рење. Исто така беа опфатени теми 
од областа на стрес и конфликт ме
наџмент. 

Атина

обука во Атина

Од 16 до 20 јануари 2017 профе
сори од САБА Скопје и САБА Штип 
учествуваа на еднонеделна обука 
во Атина на тема “Entrepreneurship, 
networking and communication”. На 
обуката учествуваа професори од 
Грција, Италија, Шпанија и Полска. 
За време на обуката професорите 
научија нови техники за вклучување 
на претприемништвото и комуника
циите во наставата, како и за методи 
за развивање на личните способно
сти како ја наставниците така и кај 
учениците.  

Целта на обуката беше да се 
поттикне претприемничкото и креа
тивно размислување кај учениците. 
На обуката беа опфaтени техники 
за вежбање на претприемничките 
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Скопје

Италија

Учењето не познава 
граници

САБА како стратешки 
партнер со училишта од 
Турција, Италија, Романија и 
Литванија е дел од проектот 
„Учењето не познава грани
ци“. Целта на овој проект е 
да им се помогне на учени
ците со посебни потреби да 
ги реализираат своите веш
тини и активно да учествува
ат во општествениот живот. 
Обуките се реализираат во 
пет фази и тоа:
•	 ноември 2017 во Скопје, 

Македонија
•	 февруари 2018 во Дева, 

Романија
•	 март 2018 во Палацоло 

Акреида, Италија
•	 април 2018 во Каунас, 

Литванија
•	 јуни 2018 во Мугла, Тур

ција

Во рамките на проектот, 
учесниците ги споделуваат 
различните искуства и се 
пренесуваат апликациите 
што можат да бидат реше
ние за проблемите со кои се 
соочуваат при едукацијата 
на учениците со посебни 
потреби.

Романија
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