
Почитувани колеги студенти,  

Во врска со кризата предизвикана од глобалното проширување на коронавирусот 
Covid-19, наставниот персонал на ФаШПЕ „Ханс Ем“ преземаат активности со 
кои би можело одредени наставни програми, во одреден, пократок период, да се 
предаваат по системот „учење на растојание“ односно далечинска настава. 

Имено, од понеделник, 9ти март, на наставниците им се дава можност наместо 
кабинетска настава, да започнат со далечинска настава. Тоа значи дека секој 
наставник, во зависност од своите можности и специфичностите на предметите 
кои ги предава (како и специфичностите на наставната програма предвидена во 
овој период од семестарот) да реши дали ќе одржува таква настава, најпрво во 
следните две седмици, а потоа по потреба и повеќе. 

Основна цел на оваа мерка е во следниот, критичен, период за 
распространување на вирусот Covid-19, барем малку да придонесеме за 
намалување на движењето на студентите низ сообраќајот и низ јавните места во 
Скопје, односно за намалување на бројот на интеракции на студентите 
меѓусебно и со генералната популација. 

За да не биде тоа „злоупотребено“ од страна на студентите и за да оваа 
иницијатива не ја протолкуваат како времено распуштање од наставни обврски, 
и како можност за повеќе социјални активности низ кафулиња и други места, што 
би било сосема контрапродуктивно по нашата основна цел, наставниците ќе се 
потрудат „далечинските предавања“ во најголем број случаи навистина да бидат 
далечински предавања (skype конференции, google classroom или други online 
алатки), а во помал број случаи студентите ќе имаат поголем ангажман околу 
учење, подготвување одредени проекти, семинарски, мини-семинарски, 
презентации, домашни задачи и слично. 

Бидејќи оваа состојба е нова и за нас, како и за вас, ве молам да споделите 
секакво претходно ваше искуство со далечинска настава, и поттикнувам 
конструктивни сугестии, како до деканската управа така и до вашите професори.  

Искрено се надевам дека оваа мерка ќе биде краткотрајна, и дека ќе бидеме 
поштедени од поголеми проблеми со оваа болест, но сметам дека имате 
разбирање што воопшто ја преземаме.  

Од утре, и за време на викенодт, очекувајте информации, и поактивно 
проверувајте ги интернет и фејсбук страниците на факултетот, како и вашите 
имејл адреси. Како што ќе бидеме спремни, така ќе добивате соодветни 
информации за начинот на постапување. 

Повторувам дека ова е кризна мерка на која сме принудени, и ја преземаме за 
да се намалат контактите меѓу луѓето во следниот период, и дека од вас се 
очекува да се однесувате соодветно на тоа. 

Благодарам на вниманието. 

Декан, проф. Сотировски   


