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,
Секретаријата за образовање Сузана Јовановић као и

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.

Додељене стипендије ученицима
и студентима
Најбољим нишким ученицима и студентима данас су у Официрском
дому уручени уговори о стипендирању. Стипендирање најбољих
академаца у складу је са Одлуком о подстицају развоја
талентованих ученика и студената.
Као један од видова подстицаја Град је предвидео стипендирање
талентованих ученика и студената, који су постигли натпросечне
резултате у досадашњем школовању. Под надпросечним резултатима
подразумева се висока просечна оцена и изузетни резултати на
такмичењима.
Уговоре о стипендирању студентима је уручио градоначелник Ниша
Дарко Булатовић који је нагласио да амбиција, као и огроман
рад и труд, неминовно воде успеху, чему су велики допринос,
поред ученика, дали и њихови наставници и родитељи.

Ове године стипендирју се двадесет двоје средњошколаца и 85
студената,а износ средстава је виши у односу на прошлу годину
и износи 6800 динара месечно .
Средства која стипендистима следују од јануара ове године Град
ће наредних дана уплатити у једнократном износу.

ОБЕЛЕЖЕНА ГОДИШЊИЦА НАРОДНЕ
БИБЛИОТЕКЕ ”СТЕВАН СРЕМАЦ”

