ЗА САКАНИОТ И
ОМИЛЕНИОТ...

ЗА ПРОФ.
САШКО СОКОЛОВ

П

роф. Дипл. Ел. Инж. Сашко Соколов, роден 1975 год.
во Кочани уште од најрана возраст во основното образование покажува интерес кон книгата и образованието, бил избран за ученик на генерацијата, а својата желба
за учење и напредување ја преточува во неколку награди по
различни предмети на општинско, регионално и републичко
ниво.
По завршување на природно - математичката гимназија во
Кочани, се запишува на ЕТФ - Електротехничкиот Факултет
при УКИМ во Скопје во кој ги изучува областите на електроника и енергетика.
По дипломирањето во 2000 год. се стекнува со звање Дипломиран електро инженер и ја започнува својата професионална кариера како инженер во компании во родниот град, а
неговата љубов кон образованието ја продолжува како професор во техничкото училиште во Кочани по група стручни
предмети.
Од 2005 година својата кариера ја продолжува во Скопје
како стручен соработник – инженер и графички дизајнер во
Издавачката Куќа “НАМПрес” каде креира и дизајнира стотици изданија на
најпознатите печатени списанија во
медиумскиот простор во Македонија.
Работи на огромен
број на книги, монографии и извештаи за НБРМ,
Министерство
за
Одбрана на РМ,
Министерството за
култура и други институции.

Желбата кон образованието ја продолжува паралелно со својата редовна работна активност и во 2006
год. заедно со тим на стручни соработници започнува да
ги подготвува предметните планови по светски стандарди
за САБА - Средношколската Академија воведувајќи модерни
и напредни наставни предмети по теркот на светските образовни системи.
Од 2007 год. започнува да работи и како професор по
група на стручни предмети од областа на Информатичките технологии во САБА - Средношколската Академија каде
ги имплементира своите
знаења на највисоко ниво.
Неговата академска активност се проширува, а
од 2007 год. станува предавач/инструктор во различни водечки едукативни центри како Александрија, Сеавус, Семос Едукација и други каде предава курсеви од областа
на компјутерско работење
и графичкиот дизајн.

Својата стручност ја потврдува со меѓународни сертификати од престижните светски
компании како Adobe Certified
Instructor и Microsoft Certified
Trainer.
Како Професор во САБА
учествува на голем број натпревари и истражувачки проекти во
областа на ИТ технологиите а неговиот труд и посветеност
се закитени со огромен број на пофалници, благодарници,
награди и тоа од: МАССУМ, Erasmus, Влада на РМ, Фонд за
Иновации и други.
Карактеристична е неговата љубов кон македонскиот јазик
и пишаниот збор, а како ментор учествува на Рацинови средби, поетски натпревари, ораторски настани и средби каде е
наградуван со признанија и пофалници, а неговите ученици
биле победници или највисоко рангирани.
Учествувал на различни меѓународни проекти во рамките
на Европската Унија и заедно со ученици и професори реализирал патувања во странски научни институти, училишта
и светски познати компании достојно претставувајќи ја
својата матична институција како и својата држава.
Неговите дела се силно оплеменети со неговите лични и персонални карактеристики. Неговиот карактер го красеа љубов, ведрина,
насмевки и позитивно
расположение со што
во текот на годините
беше прифатен како
омилен, сакан и почитуван како во академската заедница така и
кај своите ученици.

Силната воља за напредок несебично ја пренесуваше на
помладите генерации и на непосреден начин успеваше да ги
нурне во тајните на технологијата. Преку своите предавања
успеа да создаде многу генерации на млади инженери, програмери, бизнисмени, стручни лица и идни градители на модерното општество. Важеше за одличен мотиватор со кој и
невозможното стануваше возможно, а она што беше тешко се
реализираше со леснотија.

Со особена гордост, љубов и жар зборуваше и за семејството, за своите деца и
сопругата на кои беше особено горд, ги раскажуваше секојдневните случувања преку
смеа, со што ги освои срцата
на сите кои го опкружуваа.

Неговата ѕвезда вечно ќе
блеска бидејќи успеа да
го осветли патот и да биде
пример на генерации млади луѓе кои остануваат да
сведочат за добрите дела...

ЗОРАН:

Стихови за Сашко
Кога дојде, твојата насмевка блесна,
А денот наш мина ко песна.
Зборови смешни од среќа си редиш,
На срцево мое, многу му вредиш.
Предавањата твои беа радост за сите,
За да дојдеш ги броев и дните.
На магичен начин твоето знаење блесна,
Младите ги учиш со тежина лесна.
Колега мој, паузата тече,
Да кажеме смешка душава влече.
Една по друга, награди сотебе лесно се редат,
Верувај сега, бескрајно вредат.
Спомени безброј останаа испишани,
Врежани во душа ќе бидат неизбришани.
Ти си пример за сите нас,
Затебе со смеа и радост, ќе зборам на глас.
И тоа не е се, поминавме заедно години рој...
Среќни моменти создадовме безброј.
Сеуште, насмевката твоја среќно се вее,
Душава моја вечно ќе ја грее.

АНГЕЛА:
Со добро утро координаторке
секој ден го започнуваше
“Се што треба ќе направам
само на Еразмус да ме пратите.”
Секој негов час
со смеа поминуваше,
а на одморите вицови
со колегите споделуваше.
“Колеги сега мора да одам
автобусот треба да се фати,
ако го испуштам ќе нема кој
до Кочани да ме врати.”
Сашко често поетски
се изразуваше со рима,
во нашето училиште
за него секогаш ведри
спомени ќе има.

АНЕТА:
Секогаш ведар и насмеан, секогаш позитивен... така се сеќавам на мојот драг
колега Сашко. Работевме заедно долг период, дваесет години, прво во Нампрес а
потоа во САБА. Во толку долг период никогаш не сум слушнала лош збор од него,
беше секогаш насмеан,
секогаш полн со позитивна енергија.
На паузите за кафе, тој
ни се придружуваше со
чајче и некој виц за да го
разведри денот. Во Саба
беше омилениот професор кај учениците, колегите. Омилен на забавите
и колегијалните дружења.
Секогаш омилен.
Почивај во мир драг колега, ни недостигаш.
НАДЕ:
Сеуште не можам да поверувам дека ова е вистина....Дека
ова Тебе ти се случи...
Беше Голем човек, со широко срце исполнето со преголема позитивна енергија! Беше човек кој оддалеку можеше да
се види колку ги сака децата, учениците, колегите, луѓето, а
се разбира и своето семејство!
Твоите коментари на нашите кратки паузи можеа од срце
да не изнасмејат!
Жално, многу жално...Што да кажам друго освен да почиваш во мир Сашко...

ХРИСТИНА:
Кога денот ќе започнеше со вицеви и смеа,
се знаеше дека во училиште дошол Сашко.
Омилен меѓу проферсорите и учениците,
со мерак редеше петки во дневниците.
“Како си” и “Што има ново” не забораваше да праша
и подготвен беше да не ислуша
Секогаш позитивен и расположен,
Сашко беше човек со големо срце и душа.
Почивај во мир, ќе ни недостигаш.

КЛИМЕНТИНА:
“...Мирно! Ама во војската не се прифаќа доцнењето...”. Прв час, сеуште рано наутро, ние доцниме, а професорот Сашко не пречекуваше со насмевка на
лицето и оваа реченица. Часот со него нетипичен, полн со
смеа и со желба никогаш да не заврши. Долги дискусии на
секоја тема, дебати и дилеми, секогаш разрешени до крајот
на часот. Задачите решени, лекцијата научена, плус некоја
шега и совет за животот. Секогаш тука за нас, професорот не
водеше низ средношколските години со позитивност и ведрина. Не научи да бидеме упорни и да не се откажуваме.
Кога ќе дојдеше време за шетање, сите чекавме да слушнеме дека професорот ќе дојде со нас. Од модната писта во
Амстердам, фотосесиите и запознавање на кинезите во Виена, па се до октомвриското капење во Охрид... професорот
беше прв да ни покаже дека да се биде различен значи да
се биде посебен. За него не постоеше страв кој ќе го спречи
за да направи нешто. Со тоа не охрабруваше и нас, да не се
плашиме од невиденото и да живееме во моментот.
Црвенкапа сеуште се храни здраво, коњот е добар, освоивме прво место претходниот месец, Каролина не е во војска,
но го изнашета светот, писателката уште пишува, гевгеличаните сеуште брзат да го фатат возот... но, вас повеќе ве нема.
Професоре, спомените со вас никогаш нема да ги заборавиме
и Вие засекогаш ќе имате посебно место во нашите срца.

ЕЛЕНА:
Дали рано наутро,
или пак веднаш попладне,
па дури и во најтемниот мрак,
професорот Сашко, ни зрачеше со енергија и позитивен зрак.
И да ти е најтмурен ден на светот, веднаш ќе се пошегува,
ќе те насмее, ќе те развесели, за многу брзо да заборавиш на
сите огромни „проблеми“.
Дали бевме негов клас или не – воопшто не беше важно
за него, затоа и често знаевме да кажеме дека не гледа како
свои деца. За тоа постојат многу докази и покази, кои сега
се само дел од нашите спомени. На сите генерации би им
посакала еден професор „Сашко“, иако знам дека токму
него - веќе ќе го нема. Не само за да предаде лекција за во
училиште, туку и оние позначајните, животните – кои него
му беа омилени. Еден од професорите кои подеднакво има
оставено белег на секој еден од нас. Никогаш нема да ве
заборавиме, ниту вас, ниту вашите дела, лекции и зборови,
напротив - ќе ги зборуваме, споделуваме и практикуваме!
Што и да кажеме, знаеме дека е премалку.
Ви благодариме што ги чувавте нашите будалести
тајни. Ви благодариме за сите насмевки и за
секоја утешна реченица. Ви благодариме што
се грижевте за нас
како за ваши деца.
Бар знаеме
дека сега сте на
подобро место!
Почивајте во мир,
драг професоре.

КРИСТИЈАН:
Професоре, се сеќавам како да беше вчера
Личност што и даваше мотивација
на нашата кариера,
На секој ученик претставуваше идол
Човек од кој лош збор не излегол.
Во секој од нас го бараше скриениот талент
Со него немаше ни еден ЗДОДЕВЕН момент,
Љубопитноста го водеше низ својот живот
Сите нас не упатуваше НА патот КОН врвот.
Професорот на кој се радувавме на екскурзии и размени
Ни остави БЕЗБРОЈ спомени,
Амбициозен во секој проект
Од нас заслужуваше целосен респект.
Секогаш ни помагаше ЗА нашите проблеми
Ни ги разјаснуваше сите наши дилеми,
Не учеше да ги држиме главите нагоре
Ни фалиш премногу драги професоре.

МАГДАЛЕНА:
Кога ќе не прашаа кој ни е омилен предмет, ќе одговоревме:
Сите предмети што ни ги предава професорот Сашко.
А ако некому не му беше денот, тој беше тука да му ја
врати насмевката на лицето.
Велеше дека оценките не се мерило за нашето знаење па
секогаш нѐ учеше и нешто надвор од содржините, нешто повеќе.
Не учеше дури како да пристапуваме, како да освојуваме,
како да сме најдобри во тоа што го сакаме!
Професорот Сашко беше тука да ни биде и родител и
психилог и пријател и човек кому можеш да му веруваш.
И да врне и да вее, нашиот професор беше тука да ни
каже дека самите ние треба да си го направиме денот да ни
биде убав!
Ни се лутеше понекогаш, кога не го вложуваме целиот труд
и се откажувавме кога ќе дојдеше тешко.
За него, не постоеше тешко и лесно, тој и најтешките
задачи ни ги доловуваше со приказна, ни докажуваше со
примери дека теоријата постои! Задачите постоеја!
Сакаше да го слушне сечие размислување, желба, цел,
не туркаше кон врвот,
а на нашите таленти беше
горд како на свои деца.
Нашиот професор са
каше и поез ија, па не
когаш наместо физика,
ние ги доловувавме тогаш
ните мисли со заедничка
креативност, па успевавме
да напишеме и по некоја
поема.
Никогаш не нѐ разбра
зошто не ја сакаме физи
ката, но успеа да не мо
тивира да учиме.

Не сакавме екскурзија без него, бидејќи знаевме дека нема
да го доживееме најдобриот помин без неговата смеа.
Брзаше често, да заврши многу обврски одеднаш, но
никогаш не дојде неспремен за часовите со нас.
Нема зборови коишто можат да го доловат нашиот
професор кој зрачеше со насмевка и убави мисли,
нема начин на кој би ја искажале нашата благодарност
што не научи многу животни лекции,
нема солзи кои ќе ја исплачат тагата која што не обзема
кога дознавме дека го изгубивме...
Нема утеха која можеме да си ја кажеме за да ја смири
нашата болка откако професорот наш си замина...
Нема ниту надеж дека повторно ќе ја имаме таа среќа
да запознаеме професор како нашиот единствен професор
Сашко.
Има само спомени,
фотографии,
по некој виц,
насмевки,
посетени градови,
освоени награди,
научени лекции,
брутална искреност,
заслужени петки,
по некоја заборавена домашна (за која ни прости),
некои неоправдани (подоцна ни ги оправдуваше),
ведрина,
грижливост и најдобри совети...
Тоа се неколку од многуте незаменливи нешта што ни ги
остави професорот Сашко. Ни ги остави во спомен, вечно да се
сеќаваме, да го споменуваме и никогаш да не го заборавиме.
А ние секогаш ќе знаеме кој е нашиот омилен професор.
Професорот Сашко.

