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ЛИЧНА КАРТА ШКПЛЕ 

 

 
 

Гпдина псниваоа 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1948. 

Седищте щкпле 
 

Ул. Кнеза Милпща бр. 5 
34000 Крагујевац 

 
Кпнтакт телефпни 

Fax 
034/305-136,   034/323-649 

Fax 034/305-135 
 

еmail адреса 
 

mskragujevac@gmail.com 
 

Интернет презентација 
 

www.mskragujevac.rs 
 

Директпр 
 

Светлана Стпјилкпвић 
 

Ппмпћници директпра 
 

 
Лидија Јевремпвић 

Миљан Белпица 
 

Секретар 
 

Јелена Јпвишић 
 

Брпј заппслених 
 

169 

 
Брпј ушеника 

 
1. 138 

 
Нивпи пбразпваоа 

 
Припремнп пдељеое 

Пснпвна музишка щкпла 
Средоа музишка щкпла 

 

 

 

 

 

ПРГАНИ УПРАВЉАОА ШКПЛЕ 

Шкплски пдбпр  

http://www.mskragujevac.rs/
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бр. име и презиме Представник 

1. Јпван Убпвић Шкпла - председник 

2.  Јелица Матић Шкпла 

3. Дущан Вушкпвић Шкпла 

4. Светлана Вујпвић Градска сампуправа 

5. Милица Јпванпвић Градска сампуправа 

6. Нада Аксентијевић Градска сампуправа 

7. Снежана Васкпвић Рпдитељ 

8. Стеван Павлпвић Рпдитељ 

9. Ивана Премпвић Рпдитељ 
 

Савет рпдитеља  / Чланпви Савета рпдитеља за пснпвну щкплу 

бр. Име и презиме Представник пдсека 

1. Лабан Магдалена           клавир 

2. Александар Јанкпвић                     хармпника 

3. Минић Драган                         гудаши 

4. Ивана Премпвић                        трзаши 

5. Савић Сузана                     дуваши 

6. Слађана Жунић                сплп певаое 

7.  Ђпрђевић Јасна Кнић – издвпјенп пдељеое 

Чланпви Савета рпдитеља за средоу  щкплу 

бр. Име и презиме Представник пдељеоа 

1. Ана Зувић                      1.МИ1 

2.  Данијела Живкпвић                        1.МИ2+ЦМ 

3. Весна Митревска                            1.МП+МС 

4. Герпски Снежана               2.МИ1 

5. Карајпвић Јелена                           2 МИ2 

6. Велишкпвић Миљана                     2 МП+ ЦМ 

7. Милпщевић Гпран                       3 МИ1 

8. Павлпвић Стеван                               3 МИ2 

9. Ђпрђевић Гпран                   3 МП  

10. Бегпвић Сузана                  4 МИ1 

11. Тпдпрпвић Александра 4 МИ2 

12. Пливера Максимпвић 4МП+МС 

13. Мирјана Радпванпвић Рпдитељ ушеника са ИПП-пм 

 

 

 

П Д С Е Ц И 

 

РУКПВПДИПЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА 
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ПЕДАГПШКИ КПЛЕГИЈУМ 

 

САСТАВ СТРУЧНИХ ТИМПВА И АКТИВА 

Чланпви актива за Шкплскп развпјнп планираое 

 
Хармпника 

 
Владимир Мандић 

 
Клавир 

 
Иван Предпјевић 

Гудашки (виплина, випла, виплпншелп, 
кпнтрабас) 

 
Иван Бркић 

 
Трзашки (тамбура, мандплина, харфа) 

 
Ирина Васпвић 

 
Гитара 

 
Никпла Милпванпвић 

 
Сплп певаое  

 
Татјана Милпван 

Дувашки  
(флаута, кларинет, пбпа, труба, сакспфпн) 

 
Ален Петрин 

Пдсек традиципналнпг  
певаоа и свираоа 

 
Дејан Чеканпвић 

 

Разредне старещине средое музишке щкпле 
 

Пбразпвни прпфили – смщ 
 

Музишки извпђаш – класишна музика 
 

Музишки извпђаш – црквена музика 
 

Mузишки извпђаш – традиципнална музика 
 

Музишка прпдукција - дизајнер звука 
 

Музишки сарадник – тепретишар 
 
 
 

 
 
 

Рукпвпдилац ппщтепбразпвне наставе 
 

Рукпвпдилац тепретске наставе 

 
Разредне старещине: 

Тијана Убпвић, 11 

Ђпрђе Цатић, 12 

Марија Живанпвић 13 

 
Милица Јпванпвић, 21 

Натаща Савић, 22 

Дина Впјвпдић, 23 

 
Светлана Невпјдић, 31 

Маријана Ћуршић, 32 

Ксенија Ачић, 33  
 

Маркп Живкпвић, 41 

Маркп Стпјкпвић, 42 

Владимир Перић, 43 

 

Мирјана Крстић 

 

Маркп Живкпвић 

бр. Име и презиме Занимаое / функција 
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Чланпви актива за развпј щкплскпг прпграма  

 

Струшни тим за защтиту пд дискриминације, насиља, злпстављаоа и занемариваоа 

Р.бр. Име и презиме Занимаое / функција 

1. Светлана Стпјилкпвић директпр щкпле 

2.  Јелена Јпвишић секретар щкпле 

3. Милпщ Сретенпвић – кппрдинатпр тима психплпг щкпле 

4. Таоа Саватић  Прпфеспр хармпнике 

5. Снежана Савић прпфеспр филпзпфије  

6. Сенка Рвпвић прпфеспр психплпгије 

7. Петар Миркпв прпфеспр хармпнике 

8. Биљана Матпвић прпфеспр клавира 

9. Гпран Милпщевић щкплски пплицајац 

10. Катарина Славкпвић представник Ушенишкпг парламента 

Струшни тим за инклузивнп пбразпваое 

бр. име и презиме Занимаое / функција 

1.  Саоа Четрпвић – кппрдинатпр тима прпфеспр клавира 

2.  Маркп Живкпвић прпфеспр тепретских предмета 

3.  Милица Јпванпвић Прпфеспр тепретских предмета 

4.  Сви прпфеспри кпји предају 2МИ1  

 

 

Струшни тим за прпфесипнални развпј 

Бр. Име и презиме Занимаое / функција 

1. Татјана Милпван  прпфеспр сплп певаоа 

2.  Марјан Спасић прпфеспр хармпнике 

3. Маја Цатић – кппрдинатпр тима прпфеспр випле 

4. Јпвана Стпјанпвић прпфесрп клавира 

5. Јпван Убпвић представник Шкплскпг пдбпра 

6. Стеван Павлпвић шлан Савета рпдитеља 

7. Спфија Зувић представник Ушенишкпг парламента 

8. Ана Зпрић Прпфеспр тепретских предмета 

бр. Име и презиме Занимаое / функција 

1. Милпщ Сретенпвић  - кппрдинатпр  прпфеспр клавира 

2.  Дина Впјвпдић прпфеспр тепретских предмета 

3. Даркп Димитријевић прпфеспр хармпнике 

4. Катја Пуппвац прпфеспр хармпнике 

5. Споа Јанкпвић прпфеспр клавира 
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1. Иван Предпјевић – кппрдинатпр  тима прпфеспр клавира 

2. Иван Карачић прпфеспр хармпнике 

3. Невена Мијаилпвић прпфеспр тамбуре 

4. Дина Впјвпдић прпфеспр клавира 

5.  Таоа Саватић прпфеспр хармпнике 
 

Струшни тим за развпј међупредметних кпмпетенција и предузетнищтва 

бр. име и презиме Занимаое / функција 

1. Дина Впјвпдић – кппрдинатпр тима Прпфеспр тепретске групе предмета 

2. Владимир Перић Прпфеспр српскпг језика и коижевнпсти 

3. Наталија Петрпвић Прпфеспр клавира  

4. Мирјана Крстић Прпфеспр Енглескпг језика 

5. Ален Петрин Прпфеспр сакспфпна 

 

Струшни  тим за сампвреднпваое квалитета рада Шкпле 

бр. име и презиме Занимаое / функција 

2.  Маркп Стеванпвић прпфеспр тепретских предмета 

3. Јелена Бибескпвић прпфеспр тепретских предмета 

4. Саоа Дпнић - впђа тима прпфеспр клавира 

6. Лука Радпвић Прпфеспр сплфеђа 

7. Дущан Вушкпвић  Прпфеспр хармпнике  

8. Ивана Премпвић представник Савета рпдитеља 

9. Елена Милпщевић представник Ушенишкпг парламента 
 

Струшни тим за пбезбеђиваое квалитета и развпј Шкпле 

бр. име и презиме Занимаое / функција 

1. Светлана Стпјилкпвић  Директпр щкпле 

2.  Лидија Јевремпвић Ппмпћник директпра и кппрдинатпр Тима 

3. Милпщ Сретенпвић  Кппрдинатпр Тима за развпј щкплскпг прпг.  

4. Данилп Црнпгпрац  Прпфеспр -  дизајн звука 

5. Маркп Стеванпвић Представник Тима за сампвреднпваое 

6. Ивана Премпвић Представник Савета рпдитеља 

7.  Александар Миленкпвић Представник лпкалне сампуправе 

СТРУЧНП-АНАЛИТИЧКИ РАД 

Директпр щкпле прганизује и усмерава рад свих струшних пргана у щкпли: 

Датуми 
пдржаваоа 
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 ШКПЛСКИ ПДБПР -  Дневни ред 

13.09.2019 1. Разматраое и усвајаое Извещтаја п раду щкпле за щкплску 2018/2019. гпдину 
2. Разматраое и усвајаое Извещтаја п успеху на крају 2018/2019. гпдине 
3. Разматраое и усвајаое Извещтаја п раду директпра щкпле за щкплску 
2018/2019. гпдину 
4. Разматраое и усвајаое Извещтаја п сампвреднпваоу рада щкпле за 
2018/2019. гпдину 
5. Разматраое и усвајаое Извещтаја п струшнпм усаврщаваоу наставника  Шкпле 
за щкплску 2018/2019. гпдину  
6. Представљаое и усвајаое Гпдищоег плана рада щкпле за щкплску 2019/2020. 
гпдину 
7. Разматраое и усвајаое Плана рада директпра щкпле за щкплску 2019/2020. 
гпдину  
8. Разматраое и усвајаое Плана струшнпг усаврщаваоа наставника Шкпле за 
щкплску 2019/2020. гпдину 
9. Разнп 

09.10.2019 1. Усвајаое записника са претхпдне седнице 
2. Усвајаое ребаланса Финансијскпг плана за 2019. гпдину 
3. Усвајаое измене Плана јавних набавки на кпје се закпн не примеоује 
4. Усвајаое измене Плана јавних набавки за 2019. гпдину  
5. Разнп 

27.10.2019 1. Усвајаое записника са претхпдне седнице 
2. Усвајаое ребаланса Финансијскпг плана за 2019. гпдину 
3. Усвајаое измене Плана јавних набавки на кпје се закпн не примеоује 
4. Разнп 

27.11.2019 1. Усвајаое записника са претхпдне седнице 
2. Ратификација мандата нпвих шланпва Шкплскпг пдбпра 
3. Даваое сагласнпсти на Правилник п изменама и дппунама Правилника п 
прганизацији и систематизацији ппслпва Музишке щкпле „др Милпје Милпјевић“ 
, Крагујевац 
4. Усвајаое Правилника п ппступку спрпвпђеоа ппписа импвина и пбавеза у 
музишкпј щкпли „др Милпје Милпјевић“ , Крагујевац 
5. Уппзнаваое Шкплскпг пдбпра са тужбпм Сузане Рашић 
6. Разнп 

22.01.2020 1. Усвајаое записника са претхпдне седнице 
2. Извещтај п реализпванпм студијскпм путпваоу у Северну Италију 
3. Дпнещеое пдлуке п птвараоу  издвпјенпг пдељеоа у Раши у Културнпм центру 
4. Ребаланс Финансијскпг плана за 2019. гпдину 
5. Измена плана јавних набавки за 2019. гпдину  
6. Усвајаое Финансијскпг плана за 2020. гпдину 
7. Усвајаое Плана јавних набавки за 2020. гпдину 
8. Усвајаое Плана јавних набавки на кпје се закпн не примеоује за 2020. Гпдину 
9. Дпнещеое Правилника п защтитити примватнпсти 
10. Разнп 

Датуми 
пдржаваоа 

                
 САВЕТ РПДИТЕЉА - Дневни ред 

13.09.2019 1.Избпр председника и заменика председника Савета рпдитеља 
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2. Усвајаое записника са претхпдне седнице 
3. Разматраое Извещтаја п раду щкпле за щкплску 2018/2019. гпдину 
4. Разматраое Извещтаја п успеху ушеника на крају 2018/2019. гпдине 
5. Разматраое Извещтаја п сампвреднпваоу щкпле за 2018/2019. Гпдину 
6. Представљаое и разматраое Гпдищоег плана щкпле за щкплску 2019/20.  
7. Разматраое избпра учбеника за щкплску 2019/2020. Гпдину 
8. Избпр најппвпљније ппнуде за псигураое ушеника у щкплскпј 2019/20. 
9. Разматраое идеје студијскпг путпваоа за ушенике средое щкпле у северну 
Италију у 2019/20  
10. Предлпг два представника за Ппщтински савет рпдитеља и представника у 
тимпве у щкпли 
11. Уппзнаваое са пдлукпм п дпнацијама за щкплску 2019/2020 гпд  
12. Разнп 

09.10.2019 1. Усвајаое записника са претхпдне седнице 
2. Разматраое извещтаја п струшнпј пцени ппнуда за закљушеое угпвпра са 
агенцијпм за спрпвпђеое студијскпг путпваоа 
3. Разматраое предлпга и даваое мандата Владимира Перића за избпр у зваое 
прпсветнпг саветника 
4. Разматраое предлпга и даваое мищљеоа кандидата Лидије Јевремпвић за 
избпр у зваое прпсветнпг саветника 
5. Разнп 

17.10.2019 1. Усвајаое записника са претхпдне седнице 
2.Разматраое и усвајаое предлпга п висини накнаде наставницима кпји ће 
пратити ушеника на студијскпм путпваоу у Северну Италију у нпвембру месецу 
3. Разнп 

22.01.2020 1. Усвајаое записника са претхпдне седнице 
2. Разматраое извещтаја п реализацији студијскпг путпваоа у Северну Италију 
3. Разматраое и усвајаое иницијативе п птвараоу пдељеоа у Раши 
4. Усвајаое предлпга финансијскпг плана за средства из дпнација за 2020. Гпдину 
5. Уппзнаваое са Правилникпм за защтиту ппдатака п лишнпсти 
6.Разнп 

10.02.2020 1. Усвајаое записника са претхпдне седнице 
2. Разматраое извещтаја п уплаћеним  и утрпщеним дпнацијама за 2019. Гпдину 
3. Усвајаое прелпга п намени кприщћеоа суфицита из дпнација из 2019. Гпдине 
4. Разнп 

Датуми 
пдржаваоа 

 
НАСТАВНИЧКП ВЕЋЕ - Дневни ред 

21.08.2019. 1. Усвајаое записника са претхпдне седнице 
2. Августпвски испитни рпк 
3. Прганизација рада наставе 
4. Педагпщка дпкументација 
5. Календар рада за щкплску 2019/20, гпдину 
6. Разнп 

30.08.2019. 1. Усвајаое записника са претхпдне седнице, пдржане 21.08.2019 
2. Извещтај п успеху ушеника на крају щкплске 2018/2019. гпдине 
3. Усвајаое учбеника за щкплску 2019/2020. Гпдину 
4. Развијаое дигиталних кпмпетенција у пквиру „Селфи“ прпјекта у настави. 
5. Прганизација семинара Шкплскп закпнпдавствп-пснпва развпја 
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пбразпваоа и васпитаоа. 
6. Преппрука у вези прпјектра „Дигитална Студеница“ 
7. Студијскп путпваое 
8. Разнп 

13.09.2019.       1. Усвајаое записника са претхпдне седнице 
      2. Разматраое извещтаја п раду щкпле у щкплскпј 2018/2019. Гпдини 
      3. Разматраое гпдищоег плана рада щкпле за щкплску 2019/2020. Гпдину 
     4. Разнп 

13.11.2019 1. Усвајаое записника са претхпдне седнице, пдржане 13.11.2019 
2. Анализа успеха за први квалификаципни перипд 2019/20. гпдине 
3. Усвајаое захтева за стицаое зваоа педагпщкпг саветника  за кандидате 

прпфеспре: Лидију Јевремпвић и Владимира Перића 
4. Усвајаое мплби за признаваое пцена  и убрзанп напредпваое 
5. Разнп 

30.01.2020 1. Усвајаое записника са претхпдне седнице, пдржане 13.11.2019 
2. Анализа успеха на крају првпг пплугпдищта щкплске 2019/20. Гпдине 
3. Ппдрщка иницијативи за птвараое издвпјенпг пдељеоа у Раши 
4. План уписа за 2020/21 
5. Пдржаваое щкплских такмишеоа и мастер класпва 
6. Педагпщка дпкументација 
7. Разнп 

Евиденција седница Пдељенских већа  

12.11.2019. Oдељенска већа за ПМШ и СМШ 

28.01.2020. Пдељенска већа за ПМШ и СМШ 

АКТИВНПСТИ ПЕДАГПШКПГ КПЛЕГИЈУМА 

Првп пплугпдищте 2019/20 

АКТИВНПСТИ ИСХПД 

Уппзнаваое кплегијума са 
Планпм рада за 2019/20. гпд. 

Педагпщки кплегијум уппзнат са Планпм рада за 2019/20. гпд 

Анализа Гпдищоег плана рада 
щкпле за щк. 2019/20. 

Изврщена анализа Гпдищоег плана рада щкпле – усклађен са 
Шкпл- ским прпгрампм и Развпјним планпм щкпле; 

Анализа Извещтаја п 
реализацији Гпдищоег 
плана рада щкпле за щк. 
2018/19. 

Изврщена анализа Извещтаја п реализацији Гпдищоег плана 
рада щкпле за щк. 2018/19. 

Анализа припрема за щкплску 
2019/20. гпд. – реализација 
акципнпг плана 

Прганизација наставе и анализа класа са рукпвпдипцима 
струшних већа; 

Календар рада за 2019/20. гпдину; 

Уппзнаваое са планпм 
сампвред- нпваоа и 
вреднпваоа рада щкпле 

Кплегијум је уппзнат са планпм сампвреднпваоа и вреднпваоа 
рада щкпле кпји је сашинип тим: Кљушна пбласт: Настава и 
ушеое 

Разматраое плана рада за 
уше- нике укљушених у 
инклузивнп пбразпваое 

Разматран и усвпјен план рада за ушенике укљушене у 
инклузивнп пбразпваое – врщена је квартална анализа. 

Набавка музишких 
инструмената  

Размптрен у усвпјен план набавки инструмената за щкплску 
2019/20. гпдину 
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Разматраое струшнпг 
усаврщаваоа 

Кппрдинатпр Тима за струшнп усаврщаваое у щкпли, И. 
Предпјевић уппзнап је кплегијум са реализацијпм струшнпг 
усаврщаваоа на нивпу щкпле. 

Анализа впђеоа педагпщке 
дпкументације 

Изврщена је анализа впђеоа педагпщке дпкументације. 

Прганизација рада Струшних 
прга- на щкпле и тимпва 

Директпр щкпле, С. Стпјилкпвић, изврщила је анализу рада 
ппстпјећих Струшних пргана щкпле и тимпвa. Ппстпјећи тимпви 
су усаглащени са закпнпм п пснпвама Система пбразпваоа и 
васпитаоа. 

Извещтај п раду УП Чланпви кплегијума уппзнати са извещтајем п раду УП – М. 
Сретенпвић, психплпг. 

Извещтај Струшнпг тима за 
инклузивнп пбразпваое и 
васпитаое 

Кппрдинатпр Струшнпг тима за инклузивнп пбразпваое и 
васпитаое, С. Четрпвић, ппднела је извещтај кплегијуму: 
састанци тима редпвнп су пдржавани, сарадоа шланпва је била 
на виспкпм нивпу. 

Извещтај Тима за защтиту 
ушеника пд дискриминације, 
насиља, злп- стављаоа и 
занемариваоа 

Кппрдинатпр тима Т. Саватић је ппднела извещтај п раду Тима за 
защтиту ушеника пд дискриминације, насиља, злпстављаоа и 
занемариваоа. 

Припрема за Наставнишкп и 
Пдељеоскп веће 

Редпвнп припремане седнице Наставнишкпг и Пдељеоскпг већа. 

Анализа рада щкпле у првпм 
пплугпдищту 

Директпр щкпле, С. Стпјилкпвић, уппзнала је кплегијум са радпм 
щкпле у првпм пплугпдищту. Све активнпсти су реализпване у 
пптпунпсти.  

Oрганизација прпславе 
щкплске славе Св. Саве 

27. јануара реализпван је прпграм у кпме су ушествпвали ушеници 
наще щкпле 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2019. ГПДИНЕ 
 

 Финансијски план за 2019. гпдину 22.01.2019. дел.бр. 65 пд 22.01.2019. 

 Први ребаланс финансијскпг плана за 2019. гпдину дел.бр. 188 пд 21.02.2019. 
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 Други ребаланс финансијскпг плана за 2019. гпдину дел.бр.704 пд 29.05.2019. 

 Трећи ребаланс финансијскпг плана за 2019. гпдину дел.бр. 1312 пд 09.10.2019. 

 Четврти ребаланс финансијскпг плана за 2019. гпдину дел.бр. 1711 пд 27.12.2019. 

 Пети ребаланс финансијскпг плана за 2019. гпдину дел.бр. 1791 пд 22.01.2020. 

 

 Финансијски план 2020. гпдине 

 Финансијски план за 2020. гпдину 21.01.2020. дел.бр.1789 пд 21.01.2020. 

 

Наведени финансијски планпви налазе се у архиви щкпле. 

 Набавка ппреме за пбразпваое у првпм пплугпђу щкплске 2019/2020 гпдине 

 Клавир KAWAI у вреднпсти пд 3.000.000,00 динара купљен из следећих извпра средстава: 

- 1.612.512,66 динара из примљених дпнација 2019. гпдине 

- 203.652,51 динара из суфицита 2017. гпдине 

- 1.183.834,83 динара из суфицита 2018. Гпдине 

-  
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СТАТИСТИКА ЗАЈЕДНИЦЕ МУЗИЧКИХ И БАЛЕТСКИХ ШКПЛА СРБИЈЕ 2020. 

 

Брпј изврщипца у настави на пснпву степена струшне спреме 

 

 

Структура ушеника пснпвне и средое музишке щкпле 
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ИЗВЕШТАЈ  П УСПЕХУ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ПРВПГ ППЛУГПДИШТА 2019/20. 

Пвај извещтај садржи ппдатке п укупнпм брпју ушеника, п щкплскпм успеху, п изпстајаоу 

ушеника у пбе щкпле: пснпвнпј и средопј, заједнп са истуреним пдељеоимама у Книћу и Гружи.  У 

циљу праћеоа развпја щкпле, у ппследоих некпликп гпдина кпристимп исте параметре за тп: брпј 

ушеника пп пдсецима и укупнп кап и успех у ушеоу. 
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СТРУЧНП УСАВРШАВАОЕ 

 

- Пбука заппслених у пснпвним и средоим щкплама за примену инструмената за 

сампвреднпваое и прпцену дигиталних капацитета щкпле – СЕЛФИ, у 2018. гпдини / 

14.10.2019. / К2, К3, К4 / П1 / 8 бпдпва / Завпд за вреднпваое квалитета пбразпваоа и 

васпитаоа, Бепград 

- Шкплскп закпнпдавствп – пснпва развпја пбразпваоа и васпитаоа – теме: 2 и 6 /  брпј 404 /  

К1 /П4,  8 бпдпва / 30.09.2019. Крагујевац 

- Кпнференција „Актуелнпсти у пбразпвнпм систему Републике Србије 2“, 15-16.10.2019. 

гпдине , Вроашка Баоа / Завпд за унапређиваое пбразпваоа и васпитаоа / 2 бпда 
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ПРПГРАМСКЕ АКТИВНПСТИ 

 

У емисији РТС-а „Пвп је Србија“, пбјављена је реппртажа п нащпј щкпли и успесима ушеника. 
Линк: https://www.youtube.com/watch?v=klMHlWqvlIo&t=1243s 

 

    

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=klMHlWqvlIo&t=1243s
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Кпнцерт ушеника Пдсека сплп певаоа пдржан је крајем јануара 2020.  
Наступили су најуспещнији ушеници: Александра Димић, Ваоа Филиппвић, Бпјан Ђурић, Анђела 

Јпкић, Маја Степпвић, Нађа Сакпвић, Павле Антпнијевић, Ива Аксентијевић 
 
 
 

 
 
 

У прпстпријама щкпле свешанп је пбележен  Дан Светпг Саве 
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У петак, 24. јануара пдржан је кпнцерт камерних ансамбала где су наступили ушеници из класе 
прпфеспра Бпдина Старшевића. 
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И пве гпдине је традиципналнп пдржан Нпвпгпдищои кпнцерт прпфеспра и ушеника Музишке щкпле 
кпји су се свпјим радпм и успесима издвпјили у прптеклпм перипду 
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Крајем децембра 2019. гпдине, у Галерији Нарпднпг музеја пдржан је јпщ један, вепма успещан, 
кпнцерт камерне музике. 
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 Јавним шаспм, пдржаним 25. децембра у сали Музишке щкпле "др Милпје Милпјевић" 
ушеници пснпвне и средое музишке щкпле, Пдсека хармпнике испратили су 2019. гпдину у 
празнишнпм амбијенту. Пвпм приликпм су свпје класе представили прпфеспри: Снежана 
Властић, Таоа Саватић, Бпјан Шпица и Даркп Димитријевић. Кап гпст је наступип ушеник 
кплегинице Спое Нещић. 
Публика је свпје задпвпљствп изразила аплаузима кпјима је наградила извпђаше. 
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 У ппнедељак, 23. децембра 2019. гпдине, у 19 шаспва, пдржан је Нпвпгпдищои кпнцерт 

ушеника клавира, у Свешанпј сали Прве крагујевашке гимназије. На кпнцерту су изведене 
кпмппзиције Баха, Бетпвена, Шппена, Шурпвскпг, Листа, кап и дпмаћих аутпра: Мирпславе 
Петрпвић, Вере Миланкпвић и других. Изведене су и пбраде пппуларних кпмппзиција кап щтп 
су Мпнтијев шардащ, "Тикп – тикп" у извпђеоу клавирскпг дуа, кпје су ппсебнп пшарале 
публику. 
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Кпнцерт је прганизпвала МШ „др Милпје Милпјевић“ у Крагујевцу а реализпвали наставници 
клавира. Кпнцерт је бип врлп ппсећен, атмпсфера ппзитивна и стимулативна. 
Млади пијанисти су награђени јаким аплаузима щтп их мптивище да ппнпснп и храбрп ищшекују 
следећу прилику за јавни наступ. 
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 Уз ппзнате мелпдије класика цртаних филмпва, вешерас, у препунпј Галерији Нарпднпг музеја, 
нащи певаши су публици приредили веше за уживаое. Наступили су сви кпји су успели да 
пдгпвпре на изазпве мелпдија, најбпљи пд најбпљих из класа прпфеспра: Лидије Спфије 
Јевремпвић, Татјане Милпван, Зприце Белпице, Kсеније Миленкпвић и Евгеније Јеремић. 
Клавирска сарадоа: Драгана Димић, Сара Абрампвић и Наталија Петрпвић и ушенице: 
Јелисавета Бегпвић и Анђела Стпјанпвић 

Кпнцерт су аудип снимаоем ппмпгли ушеници са пдсека за дизајн звука.  
Линк: 
https://mskragujevac.bandcamp.com/album/novogodi-nji-koncert-u-enika-solo-
pevanja?fbclid=IwAR0TQOQ0d8kKsapA0xgHI18VdHV0zOsTvK8gSMGCs7ZVsmx-BKPIjkgARj4 
 

 

 

https://mskragujevac.bandcamp.com/album/novogodi-nji-koncert-u-enika-solo-pevanja?fbclid=IwAR0TQOQ0d8kKsapA0xgHI18VdHV0zOsTvK8gSMGCs7ZVsmx-BKPIjkgARj4
https://mskragujevac.bandcamp.com/album/novogodi-nji-koncert-u-enika-solo-pevanja?fbclid=IwAR0TQOQ0d8kKsapA0xgHI18VdHV0zOsTvK8gSMGCs7ZVsmx-BKPIjkgARj4
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 Галерија Никпле Кпке Јанкпвића  - „Вешери у Легату“ 

Четвртак, 12. децембар 2019. у 19 сати 
Кпнцерт ушеника и прпфеспра Музишке щкпле "др Милпје Милпјевић" 
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 Врхунац две гпдине сјајне сарадое прпфеспра Владимира Мандића и оегпвпг ушеника, Луке 
Симића бип је Лукин кпнцерт на Међунарпднпм фестивалу уметника хармпнике у Kрагујевцу. 
Препуна Свешана сала Прве крагујевашке гимназије дпказ је да су изузетни резултати пве 
сарадое видљиви. 
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 Кпнцертпм на 51. Бемусу, дпајен флауте на нащим прпстприма, прпфеспр Љубища Јпванпвић, 
пбележип је 40 гпдина уметнишкпг рада уз ушещће брпјних инпстраних гпстију где су 
наступиле и наще кплегинице, Ирена Настић Филиппвић и Снежана Кпвашевић са свпјим 
педагпщким изданцима, Анђелинпм Цветкпвић и Нинпм Герпски. 
Дивљеое за стваралащтвп великпг уметника и педагпга и искренп ппщтпваое према 
кплегиницама и оихпвим и нащим ушеницима. 
Бравп и великп хвала за музику и емпције. 
Кпнцерт је пдржан на Кпларцу, 8. пктпбра 2019. 
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 Нащ ушеник  Лука Симић, из класе прпф Владимира  Мандића,   имап је вепма запажен наступ 

у пунпј сали Бинци за време такмишеоа у Кастелфидарду. За врлп младпг акпрдепнисту 

велика је шаст бити у пваквпм друщтву. – септембар 19. 2019. 
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ТАКМИЧЕОА 

 

 На Републишкпм такмишеоу из сплфеђа и тепретских предмета, пдржанпм 7.12.2019. у 
Бепграду, ушеници средое щкпле псвпјили су 20 награда. 

 
Kласа Милице Јпванпвић: 
6 првих, 3 друге и трећа награда за теприју музике 
 
Герпски Нина, I награда, 99 ппена 
Нпвакпвић Ивпна, I награда, 99 ппена 
Степанпвић Марта, I награда, 99 ппена 
Станищић Нађа, I награда, 98 ппена 
Kпстић Тијана, I награда, 96 ппена 
Рајић Ђпрђе, I награда, 95 ппена 
Ранђелпвић Тепдпра, II награда, 94 ппена 
Илић Исидпра, II награда, 93 ппена 
Славкпвић Kатарина, II награда, 90 ппена и 
Раданпвић Тепдпра, III награда, 89 ппена. 
✨ 
 
Kласа Марка Стпјкпвића: 
3 прве и 2 друге награде за теприју музике 
 
Ђурђевић Филип, I награда, 100 ппена 
Зувић Спфија, I награда, 99 ппена 
Шљукић Александар, I награда, 96 ппена 
Стеванпвић Лука, II награда, 94 ппена и 
Вукащинпвић Михајлп, II награда, 91.5 ппена 
✨ 
 
Kласа Марије Живанпвић: 
1 прва, 2 друге и трећа награда за теприју музике 
 
Живкпвић Јпвана, I награда, 95.5 ппена 
Антпнијевић Павле, II награда, 94 ппена 
Дивљакпвић Јпвана, II награда, 90.5 ппена и 
Раденкпвић Лазар, III награда, 86 ппена. 
✨ 
 
Kласа Марка Живкпвића: 
награда из сплфеђа 
Благпјевић Павле, III награда, 85.5 ппена. 
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 Децембар 4, 2019. - Ушеници првпг разреда пмщ у класи Ксеније Миленкпвић такмишили су се 

у Смедеревскпј Паланци на Мемпријалу „Кпста Манпјлпвић“ и псвпјили следеће пласмане: 
Антпнијевић Павле, прва награда 
Ленка Жунић, друга награда 
Клавирска сарадоа: Наталија Петрпвић 

 

 
 На истпм Такмишеоу успещни су били и нащи гитаристи, ушеници у класи наставника 

 Никпле Милпванпвића. 
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 На Републишкпм такмишеоу из музишких пблика, пдржанпм данас у Бепграду, ушеница 3. 
разреда средое щкпле, Ваоа Никплић, у класи прпф Милице Јпванпвић, псвпјила је 1. 
Награду, са 97 ппена. 

    

 

 Нпвембар 2019. - Диван и велики успех наще Сащке, Александре Димић, оене прпфеспрке, 
Татјане Милпван и Саре Абрампвић, клавирске сараднице на Такмишеоу сплп певаша "Никпла 
Цвејић" - Рума. 

Сада слпбпднп мпжемп рећи да се пп резултатима нащих сплп певаша на пвпм престижнпм 
Такмишеоу, где се ушеници и студенти "надмећу" у истим категпријама, традиципналнп и кпнстантнп 
налазимп на врху. 
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 "Светски трпфеј хармпнике", једнп пд најпрестижнијих такмишеоа са традицијпм на свету, 
прганизује Светска кпнфедерација акпрдепниста (CMA/Confédération Mondiale de 
L’accordéon). Пдржава се на гпдищоем нивпу и сваке гпдине прганизатпр је друга земља. 
Такмишеое је пве гпдине пдржанп у Ппртугалу, пд 3. дп 9. нпвембра, у граду Loulé. 
 Стефан Димитријевић, нащ ушеник 4. разреда средое музишке щкпле, у класи прпфеспра 

Дущана Вушкпвића, у пзбиљнпј кпнкренцији, псвпјип је првп местп и ппстап дпбитник 69. 
Светскпг трпфеја у категприји јунипра.  

 Петар Диншић, ушеник 4. разреда средое музишке щкпле, у класи прпфеспрке Катје 
Пуппвац псвпјип је треће местп у мастер категприји (дп 35 гпдина старпсти). 
 
 

 
Стефан Димитријевић 
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Петар Диншић 

 

 Бележимп успехе нащих младих певаша 
Такмишеое "Српска сплп песма" пдржанп је 16.нпвембра у Младенпвцу. 
На такмишеоу псвпјене две награде: 
Александра Димић, ушеница 4. разреда средое музишке щкпле, прва награда 
Анђела Јпкић, ушеница 2.разреда ниже музишке щкпле, друга награда. Класа: прпф Татјана 
Милпван. Клавирска сарадоа: Сара Абрампвић 
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 Међунарпднп такмишеое харфиста - Велеое 2019. 

Знашајан успех на Такмишеоу у Велеоу ппстигле су две наще ушенице, Мима Стеванпвић (Сребрна 
плакета) и Аникија Премпвић (Брпнзана плакета, са разликпм пд 2 бпда), у класи прпф Снежане 
Јевтпвић. 
Тпкпм дивнпг дружеоа са такмишарима и прпфесприма пствариле су пунп драгпцених кпнтаката. 
Љубазнпщћу прганизатпра, прф. Далибпра Бернатпвића и наще бивще ушенице, Милице Хпрват, 
ппсебнп су за наще ушеснике пткљушани инструменти, претеше харфе. 
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 Нащи ушеници и кплеге са Пдсека хармпнике настављају да нижу велике успехе на 
међунарпднпм нивпу. 
На Трећем интернаципналнпм такмишеоу хармпнике "Гепрги Галабпв" у Бистрици (Бугарска), 
пстварили су изузетне резултате: 

 Петар Диншић, ушеник шетвртпг разреда средое музишке щкпле у класи Катје Пуппвац, лауреат 
је шетврте категприје. 

 Маща Јанкпвић, ушеница првпг разреда средое музишке щкпле у класи Спое Нещић лауреат 
је треће категприје. 

 Младен Шапић, ушеник щестпг разреда пснпвне музишке щкпле у класи Снежане Властић, 
псвпјип је прву награду (2.местп) у трећпј категприји. 
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 Интернаципналнп такмишеое за хармпникаще Кастелфидардп - Италија 18-22.09.2019. 
 Младен Шапић, ушеник 6. разреда пснпвне музишке щкпле у класи Снежане Властић, наступип 

је у категприји дп 15 гпдина и у изузетнп јакпј кпнкуренцији псвпјип шетвртп местп. 
У раду жирија за категприју пд 19 гпдина и вище (без пгранишеоа у гпдинама) ушествпвала је 
кплегиница Снежана Властић. 
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ПРЕДАВАОА 

 РЕСИТАЛ-ПРЕДАВАОЕ 

Елементи пплифпније у задоим клавирским спнатама Мпцарта и Бетпвена 

АЛЕКСАНДРА РАДЕНКПВИЋ-КЛАВИР 

Четвртак 26. 12. 2019. у 12 шаспва 
Гпроа сала Музишке щкпле "др Милпје Милпјевић" Крагујевац 
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 Безбеднпст младих на интернету 

У Музишкпј щкпли „др Милпје Милпјевић“ у Крагујевцу, у сарадои са пмладинпм ЈАЗАС-а, 
24.12.2019. гпдине пдржанп је предаваое за ушенике 3. разреда средое музишке щкпле на тему 
„Безбеднпст младих на интернету“. Ушеницима су п теми гпвприле врщоашке едукатпрке Марина 
Станищић и Бпјана Башанин из пмладине ЈАЗАС-а. Предаваое је са ушеницима пратип и у раду 
ушествпвап щкплски психплпг, Милпщ Сретенпвић. 

   

 

 

 Предаваое ппвпдпм пбележаваоа Еврппскпг дана бпрбе прптив тргпвине људима 
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АМБИЈЕНТАЛНА И КПРЕЛАЦИПНА НАСТАВА 

 У шетвртак, 27.12.2019. гпдине, у ПШ „Станислав Сремшевић“, пдржан је Мпнтеспри пгледни 
шас на тему „Дискриминација према женама у српскпј нарпднпј коижевнпсти и коижевнпсти 
српске мпдерне“. Час су реализпвали ушеници  VIII-4 и ушеници III-1 Музишке щкпле „др 
Милпје Милпјевић“. Узајамнп прпживаое ушенишких истраживаоа ппспещилп је кприщћеое 
web-alata "Mentimeter" и "Kahoot!". Ушеници су резултате свпг рада приказали прекп ппстер-
презентација, менталне мапе и писменпг задатка. Рад пдељеоа су кппрдинисали наставници 
Зприца Спрак и Владимир Перић. Часу, кпји је прптекап у дпбрпј и кпнструктивнпј атмпсфери, 
присуствпвала је педагпг щкпле, Славица Мартинпвић. 
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 Радип-драме нащих ушеника шетвртпг разреда Пдсека за дизајн звука кпји впди прпфеспр 
Данилп Црнпгпрац (Данилп Црнпгпрац). У изради радип драма ушествпвали су и Мпнтеспри-
васпиташ Сузана Миланпвиц, кпја је ушеницима пдржала радипницу везану за живптне 
вреднпсти, прпф. Маркп Стеванпвић, кпји је са ушеницима у фпрмираоу драмских лица 
примеоивап психплпгију лишних кпнструката и прпф. Владимир Б. Перић, кпји их је впдип 
крпз драматурщки прпцес дп текста."  

Линк: https://mskragujevac.bandcamp.com/album/radio-drame-2019 

 

 
 ФЕСТИВАЛ НАУКЕ 

Ушеници III-1 Музишке щкпле "др Милпје Милпјевић" уз ппмпћ свпјих другпва из пдељеоа IV-1, у 
дивнпј атмпсфери, ушествпвали су 29. нпвембра 2019. гпдине на псмпм Фестивалу науке у Првпј 
крагујевашкпј гимназији ппд називпм „Дај(те) се на знаое". На ппзив прпф. Марице Живанпвић Ппљп 
из "Средое струшне щкпле", Музишка щкпла "др Милпје Милпјевић" пдазвала се ппзиву за 
заједнишкп ушещће на тему "Фибпнашијев низ у уметнпсти". Средопщкплци-музишари су ппстер-
презентацијпм, менталнпм маппм и живим извпђеоем кпмппзиције "Златни пресек" дпшарали 
Фибпнашијев низ у музици. Ментпрски рад са ушеницима реализпвап је прпф. Владимир Перић. 

 

https://mskragujevac.bandcamp.com/album/radio-drame-2019?fbclid=IwAR2Kt2AM9LzWWQb477xviHZLEmGq3KeKBBppmnAmPiv1ilus8Vh13-6LjgA
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СТРУЧНИ СКУППВИ И СЕМИНАРИ 

 Данас смп пратили акредитпван Струшни скуп (трибину) ппд називпм "Ппшетнп наушнп 
истраживаое у пснпвнпј и средопј щкпли". 

Захваљујемп се предавашима, нащим кплегама, Дини Впјвпдић и Владимиру Б. Перићу на пренетпм, 
вепма кприснпм и бпгатпм, искуству у раду са ушеницима. Струшни скуп је резултат оихпве 
трпгпдищое кпрелаципне сарадое у настави. 
Скуп је пдржан у Другпј крагујевашкпј гимназији 
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ИЗДВПЈЕНП ПДЕЉЕОЕ У КНИЋУ И ГРУЖИ 

 У Книћу је 23.12. пдржан Нпвпгпдищои кпнцерт ушеника нащег издвпјенпг пдељеоа кпји су 
наступали кап сплисти и у пквиру камерних састава класа: Саое Дпнић, Ивана Пантелића, 
Петра Миркпва и Невене Мијаилпвић. Наступип је и хпр кпји впди Ана Зпрић. 
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 Првп местп у категприји - кпмппнпваое на задате стихпве - у пквиру недавнп пдржанпг 
"Дпбришинпг праскпзпрја" бип је ппвпд за гпстпваое Мине Башаревић, ушенице другпг 
разреда Музишке щкпле "др Милпје Милпјевић" (издвпјенп пдељеое у Книћу) и кплегинице 
Ане Зпрић у емисији "Шареница". Снимаое је пдржанп 10. пктпбра у студију РТС- а, на 
Кпщутоаку. 
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 У знак сећаоа на великана српске коижевнпсти, песника и прпзнпг и драмскпг писца, 
Дпбрице Ерића, у недељу, 29. септембра пдржана је прва манифестација ппд називпм 
"Дпбришинп праскпзпрје". 
Мина Башаревић, ушеница другпг разреда Музишке щкпле "др Милпје Милпјевић" издвпјенпг 
пдељеоа у Книћу, псвпјила је првп местп у категприји кпмппнпваоа на задате стихпве. 
У пквиру прпграма нащи ушеници су извели химну ппщтине Кнић ппд рукпвпдствпм Ане 
Зпрић. 

Сппт Химне 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=475123749742943&id=180738619181459 

 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=475123749742943&id=180738619181459&__xts__%5B0%5D=68.ARDirqeo6exUTxO6_PLvUj8pfC8-VTSF469OAXCEn5dlOrXhx-UcvyC0dJaKfsXUUPk7k4kmKzc8udrWWLh8L6uN4r56vlhXAqpSBFvdasxhHCO04uTATuusoG_g_aHkxutUJmQMdLuyB9NNKBgdIiOfWy1SELacAApxMfJT9D0N9ScRFemzaMtRCZte4lqCtO97b6m4Cl6VffQ8PNRmqJWdRE-CtO6-vToHqdkdTy3Va6q9g1XLBQD2fHWMJl0G0TBhn1MZg-fycFhYQCjmxv4U7m_oZOxvdrP0Y_QP1Qxw762CYBz6mP51T-WgCTiZRkeFdSwqOczy9tEUJOSQJaoMcQ&__tn__=K-R
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 Дан ппщтине Kнић пбележила су музишка дещаваоа. Првпг дана, 24.нпвембра, публика је 
уживала у наступу девет ушеника Музишке щкпле "др Милпје Милпјевић", издвпјенпг 
пдељеоа у Kнићу, кпји су извпдили дела класишне музике. Наступили су ушеници Саое Дпнић, 
наставника клавира, Петра Миркпва, наставника хармпнике и Невене Мијаилпвић, 
наставника мандплине. 

На свешанпсти, 26. нпвембра, наступип је хпр кпји впди Ана Зпрић. 
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 Рани јутарои кадрпви са прелеппг Гружанскпг језера. Ушеници наще щкпле, из издвпјенпг 
пдељеоа у Книћу, интпнираоем државне химне, птвприли су данас трећи дан VI еврппскпг 
такмишеоа у пецаоу са кајака. Са оима је била кплегиница, Ана Зпрић. – 15. септембар 2019. 
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ПУТПВАОА 

 
 Пктпбра 23. 2019. – Карл Прф „Кармина бурана“ – Српскп нарпднп ппзприщте у Нпвпм Саду 

Прганизатпри пута, прпфеспри: Милица Јпванпвић, Маркп Живкпвић и Маркп Стпјкпвић 
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ИЗВЕШТАЈ СА СТУДИЈСКПГ ПУТПВАОА – СЕВЕРНА ИТАЛИЈА  

 
 
 Музишка щкпла „др Милпје Милпјевић“ реализпвала је студијскп путпваое пп севернпј 
Италији у перипду пд 30. нпвембра дп 4. децембра 2019. гпдине. Пнп је у Трсту пбухваталп пбилазак 
града: Градскпг трга (Piazza Unita d'Italia), Ппере (Теatro Verdi), антишкпг римскпг ппзприщта, двпрца 
Мирамаре. У Венецији ушеници су свпја знаоа стицали разгледајући град: трг Светпг Марка и Кулу 
Светпг Марка, Дуждеву палату, Мпст уздаха, Мпст Риалтп, Велики канал (Canale Grande), ппсетпм 
Музеја музике са кплекцијпм старих музишких инструмената и излпжби ппсвећене живпту и делу 
Антпнија Вивалдија и ппсети Градскпм ппзприщту Ла Фениће (La Fenice). У Милану ушеници су били 
уппзнати са прпстпрпм замка у кпме је владала ппрпдица Сфпрца кап и вищеструким знашајем 
Миланске скале. Верпна је била местп где су ушеници сазнавали пбиласкпм Трга Ербе, трга Бра, 
Арене, Јулијине Куће. У Кремпни ушеници ппсетпм Музеју виплина и сцене Ђпвани Арведи те 
пбиласкпм ппере Театра Ппнкиели (Teatro Ponchielli) имали прилике да наушенп у теприји сппзнају 
уживп. Студијскп путпваое, пп питаоу садржаја, заврщилп се у Кремпни пбиласкпм Трга Piazza del 
Comune кап и Страдиваријеве куће. 

На свим ппсећеним лпкацијама пп два пдељеоа су имала задатак да испуоаваоем 
истраживашкпг упитника фпкализују свпје стицаое знаоа. Свакп пдељеое је бар пп једнпм а већина 
пп два пута прпщла крпз пвај вид метпдишкпг усмераваоа. Пд ушеника, свакпг ппнапспб, траженп је 
да пдгпвпре на разнпврсне задатке. Ушеници су упућивани да напищу ппщте емптивне утиске 
стешене тпкпм ппсете кпнкретнпм граду и амбијенту кпји су ппсећивали; да пдгпвпре на питаое какп 
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је кпнципиран амбијент (излпжбени прпстпр) и да исти ппделе на садржајне целине;  да ппищу 
нашин на кпји су кпристили инфпрмаципнп-кпмуникаципне технплпгије у прпстпру у кпме су ушили 
на студијскпм путпваоу, кап и да наведу пнп щтп су први пут шули, видели и сазнали тпкпм ппсете 
граду, пднпснп амбијенту. 

На пснпву ушенишких пдгпвпра сагледавамп да су у Трсту стекли дпста знаоа п архитектури и 
кпмбинпваоу разлишитих стилпва (барпка, рпкпкпа и класицизма пре свега), п истприји града и п 
италијанскпј култури те п јединпј правпславнпј цркви у тпм граду, цркви Светпг Спиридпна. У 
Венецији неки пд ушеника навпдили су сазнали да су мпщти Светпг Марка биле преузете пд 
муслимана и ппхраоене у тврђави. Венецијански Музеј музике билп је местп где су се ушеници срели 
пп први пут са неким инструментима, пппут пикплп харфе, а да им је Градскп ппзприщте Ла Фениће 
пмпгућилп да сппзнају прилагпдљивпст прпстпра сцене захтевима самих дела кпја се извпде. 
Милански замак ппрпдице Сфпрца је ппдстакап пришу п стратегијама градое кпја је заппшета у ХIV 
веку и трајала вищефазнп дп XVI века те п специфишнпстима утканим у архитектуру зидина (слпвп 
М). У Миланскпј скали, псим пбиласка и приши п архитектури сампг псамнаестпвекпвнпг ппзприщта 
насталпг на темељима цркве, ушеници су имали прилику да се уппзнају са и живптпм и радпм 
знашајних пперских имена кпја су пбележила пву институцију, Маријпм Калас на првпм месту. 
Пбилазак Јулијине куће у Верпни била је прилика да се ушеници присете ренесансне трагедије 
Виљема Шекспира, па је интегрисана кпмппнента наставе (коижевнпст и музика) пвде била 
спрпведена. Дпста су наушили п структури и нашинима функципнисаоа миланске арене, кап и п 
кажоаваоима кпја су спрпведена над прекрщитељима закпна на тргу Ербе. Интерактивна ппсета 
кремпнскпј Академији за градитеље виплина, пмпгућип је ушеницима да прекп дигиталнпг 
интерфејса сазнају дпста инфпрмација. Ушеници су такпђе имали прилике да виде ретке и изразитп 
скуппцене виплине и випле, а тп је на оих пставилп и најјаши утисак. Свпја знаоа ушеници су 
упптпунили инфпрмацијама везаним за истприју виплинскпг градитељства, за кпју је Кремпна 
нераскидивп везана (Гварнери, Страдивари, Амати). 

Велика већина ушеника пдгпвприла је прецизнп на ппстављене захтеве. Истражујући 
институције културе кпје су им пружили градпви северне Италије ушеници су развијали свест п 
знашају музеја за културни идентитет једнпг нарпда. Вище међупредметних кпмпетенција 
задпвпљенп је пваквим приступпм: кпмпетенција за целпживптнп ушеое, јер је крпз музејску 
педагпгију кпд ушеника ппбуђен интерес за нпвим сазнаваоима; вещтина писане/усмене 
кпмуникације, када им је тражен пдгпвпр на рецепцију музејских ппставки; дигитална кпмпетенција, 
јер су кпристили мнпщтвп пблика инфпрмаципнп-кпмуникаципних технплпгија (аудип-впдиши, 
интерактивни медији и другп) кап и естетска кпмепетенција крпз вище уметнпсти (музика, 
коижевнпст, сликарствп). Крпз упитнике ушеници су сппнтанп изразили задпвпљствп, такп да пвакав 
вид ушеоа, крпз студијскп путпваое, треба наставити неким другим путевима музике, и щире, 
уметнпсти. 
 
прпф. Владимир Перић 
 
         Впђа пута 
         Светлана Стпјилкпвић, директпр 
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Arrivederci Roma! 

 


