САСТАНАК ПРЕДСТАВНИКА ГРАДА
НИША И ФАКУЛТЕТА СПОРТА И
ФИЗИЧКОГ
ВАСПИТАЊА
УНИВЕРЗИТЕТА
У
НИШУ
СА
ПРОФЕСОРКОМ ЛАУРОМ КАПРАНИКИ
СА
УНИВЕРЗИТЕТА
„ФОРО
ИТАЛИКО“ У РИМУ : ДУАЛНО
ОБРАЗОВАЊЕ У СПОРТУ

У Градској кући одржан је састанак представника Факултета
спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу и представника
Града Ниша поводом гостовања проф. Лауре Капраники са
Универзитета „Форо Италико“ у Риму.
Она је у оквиру ЕУ
програма Ерасмус+ боравила недељу дана у Нишу, и на Факултету
спорта и физичког васпитања одржала низ предавања за професоре
факултета и студенте мастер и докторских студија. Професорка
Капраники је реномирани стручњак у области дуалног образовања
и дуалних каријера спортиста, саветник је европског парламента
за дуалне каријере и учесник већег броја пројеката у области
дуалног образовања. На састанку који је организовала помоћница
градоначеника Марина Костић, присуствовали су помоћник
градоначелника за сектор економског развоја Горан
Милосављевић, представница Регионалне привредне коморе у Нишу
Јелена Чворовић, Министарства просвете, науке и технолошког
развоја – Школске управе у Нишу Марија Ћирић, представница
Секретаријата за омладину и спорт Весна Стојановић,

представници Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу,
продекан за наставу проф. др Мирсад Нуркић, продекан за науку
и међународну сарадњу, доц. др Ненад Стојиљковић и професори
др Петар Митић, др Немања Станковић и др Младен Живковић. Овом
приликом представљени су примери добре праксе у области
дуалног образовања у Европској Унији,
пројекти који су
финансирани из фондова ЕУ
а који су искључиво посвећени
развоју дуалног образовања. Професорка Лаура Капраники указала
је на значај примене спорта у дуалном образовању и похвалила
кадровски потенцијал Факултета спорта и физичког васпитања из
Ниша, али и истакла важност исказане
спремности локалне
самоуправе да подржи размену знања и искустава ради
имплементације истих
у систему образовања.

НАСТАВЉА СЕ УРЕЂЕЊЕ ФАСАДА У
НИШУ

Кућа некадашњег добротвора и рентијера Ђоке Јовановића у улици
Вожда Карађорђа бр.16, настала 1930. године, засијаће новим
сјајем будући да је, пре недељу дана, отпочела реализација

реализацији треће фазе пројекта.
„Задужбина Ђоке Јовановића“ биће освежена новом фасадом, с
обзиром на то да су предвиђени рестаураторски радови на
фасадним површинама, репарација врата и прозора, али и
декоративна расвета. Такође, биће поправљена кровна
конструкција и кровни покривач, заменом дотрајалих елементама
и олука.

Нови део Народне библиотеке „Стеван Сремац“ у улици Боривоја
Гојковића такође ће добити ново рухо, с обзиром на то да ће се
и на овом делу радити текуће одржавање фасадних површина, али
и замена металних портала и прозора. Биће извршена и поправка
степеништа и степенишне ограде, а биће замењени и олуци. Рок
да ове две зграде добију сасвим нови⁔眠Eсасви䅷⁅ㄠ⠄䄄〄䄄㈲㐰⁔搠‰⸱㜱 ㍃асв㈴〠

Градоначелник Ниша Дарко Булатовић отворио је 11.по реду
фестивал науке у организацији гимназије “Светозар Марковић”под
називом ” Наук није баук” и том приликом најавио да ће наредни
фестивал имати сто одсто већу финансијску подршку града у
односу на досадашње.

Организатори верују да ће и ове године на прави начин успети
да одговоре на све нове изазове у науци. Додају да су створили
услове како би са потпуно новим садржајима и достигнућима
младих дочекали све оне који су заинтересовани за науку.

Како каже директор Гимназије “Светозар Марковић” у Нишу Марјан
Мишић овогодишњи Фестивал “Наук није баук 11” разликоваће се
од досадашњих. С обзиром да на фестивалу учествују, по први
пут ђаци из Македоније, он поприма и међународне
каракеристике.

У оквиру фестивала одржава се и Тед-ед конференција,
од 10 до 17 сати у Стартап центру.

у суботу

Поставке које ће посетиоци ове године видети прате савремене
токове науке,а акценат је стављен на екологију.

