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Школски центар који носи назив по ратном лидеру Бошњака у БиХ Алији Изетбеговићу
биће свечано отворен у уторак, 18. јула, у близини града Сиалкота у пакистанској
провинцији Пенџаб.

  

  

Како сазнаје Фена, бројне званице из јавног и политичког живота Исламске Републике
Пакистан као и представници дипломатског кора најавили су свој долазак.

  

Школски центар "Алија Изетбеговић" налази се у руралној области Пенџаба недалеко од
границе са Индијом. Ради се о основној школи са капацитетом од 300 ученика. Школски
центар састоји се од три објекта. У првом се налази 12 учионица, у другом је смештена
администрација док су у последњем, трећем, смештени лабораторији за информатику,
биологију и физику. Такође, просторије су опремљене паметним плочама (смарт боардс)
те на тај начин оспособљене за учење на даљину (е-Леарнинг). Тако ће ученици имати
прилику да у реалном времену комуницирају са предавачима у Карачију. Други модул
намењен је за тренинг на даљину, предвиђен за старије особе који ће по систему
вечерње школе пратити наставу енглеског језика и осталих корисних курсева, на истом
принципу као и полазници првог модула.

  

Амбасадор БиХ у ИР Пакистан Недим Макаревић, чији је ово идејни и изведбени
пројекат, истакао је братске и пријатељске везе које гаје народи две државе.

  

- БиХ је желела поклонити Пакистану нешто што је трајна вредност и као малу захвалу
за све оно што је Пакистан и његов народ урадио за БиХ - рекао је у изјави за Фену
амбасадор Макаревић.
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Изградња центра је почела у јануару 2016. а окончана у јулу 2017. За изградњу овог
центра нису ни по којем основу кориштена било каква средства из буџета БиХ него су у
потпуности обезбеђена приватним каналима амбасадора Макаревића.

  

(Фена)
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