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SOMBORCI NA ŠKOLOVANJU

U INOSTRANSTVU (III)

MIROSLAV STRIČEVIĆ, STUDENT SOLO PEVANJA

NE PLANIRAM 
POVRATAK U SRBIJU
Miroslav Stričević student 

je četvrte godine solo pe-
vanja na Akademiji umetnosti u 
Bremenu (Nemačka). Po završet-
ku somborske gimnazije i Srednje 
muzičke škole “Josip Slavenski” 
u Beogradu, odlučio je da usavr-
šavanje nastavi u inostranstvu. 
Na prijemnom 2009. 
godine bilo je oko 130 
kandidata, a primljeno 
je svega troje. Maksi-
malan broj poena iz 
pevanja omogućio je 
Miroslavu da bude je-
dan od njih.  

- Na prijemnom sam 
polagao klavir i teori-
ju - solfeđo. Takođe, 
imao sam godinu dana 
da naučim nemački i 
položim test. Osnovne 
studije traju pet godi-
na i ne znam još šta ću 
dalje, verovatno ću da 
upišem master i upore-
do nađem neki posao 
u struci. Živim u stanu 
sa još troje studenata iz 
Nemačke, Kolumbije i 
Turske. U mojoj klasi 
ima osam studenata i 
to iz Nemačke, Slovačke, Južne 
Koreje i Kine. Akademija je u sa-
mom centru grada. Bremen je ni 
premali ni prevelik, ima 550.000 
stanovnika, lep grad sa dosta oču-
vanih starih zgrada. Ima mnogo 
studenata, prijatan je i zanimljiv 
za život, a Severno more je na 
manje od sat vremena. Jedina za-
merka je vreme - najčešće sivo i 
prohladno - kazao nam je Miro-
slav Stričević.

Na Akademiji je školarina i do-

maćim i stranim studentima 440 
evra godišnje, a u to je uključena 
karta za gradski prevoz i besplatna 
vožnja vozom do većih gradova u 
okolini. Miroslav ne prima stipen-
diju, radi u Bremenskoj koncer-
tnoj dvorani na Akademiji u birou 
i peva na koncertima, a fi nansijski 

ga dosta pomažu i roditelji. Na ta-
kmičenjima se još nije oprobao, 
ali planira sledeće godine.

- Kako stvari trenutno stoje, ne 
planiram povratak u Srbiju. Ra-
zlog je taj što nemam skoro nika-
kve mogućnosti da se zaposlim u 
Srbiji, a Nemačka je tenutno cen-
tar klasične muzike u svetu, ima 
preko 60 aktivnih operskih kuća i 
mnogo više novca koji se izdvaja 
za kulturu - rekao je Miroslav.

 T. S.

Miroslav Stričević

SREDNJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA

USPEŠNA ŠKOLSKA GODINA
Kolektiv somborske Srednje 

poljoprivredno-prehram-
bene škole ima puno razloga da 
ove godine bude zadovoljan posti-
gnutim rezultatima u radu. Poka-
zali su se i kao dobri domaćini i or-
ganizatori republičkih takmičenja 
iz veterinarske grupe predmeta  i 
praktičnih veština (10. i 11. ma-
ja), a na takmičenju iz oblasti 
proizvodnje i prerade hrane u 
Mlekarskoj školi u Pirotu učenica 
Ivana Perić je osvojila osmo 
mesto. Na takmičenje u Pirot 
išli su i učenici Marija Kolar, 
prehrambeni tehničar (mentor 
Ines Brbaklić) i Nikola Takić, 
pekar (mentor Tatjana Torma). 
Marija je na ovom takmičenju 

osvojila 14. mesto, a Nikola Takić 
je na praktičnom delu osvojio 
maksimalnih 70 bodova i bio 

prvi. U ukupnom plasmanu mu 
je za jedan bod izmaklo treće me-
sto i bio je četvrti.

MUZIČKA ŠKOLA „PETAR KONJOVIĆ“

ČETIRI PRVE NAGRADE
Iz somborske Muzičke ško-

le „Petar Konjović“ lepe vesti 
prestižu jedna drugu.  Uglješa 
Vukov iz klase nastavnika Mi-
lorada Baste je 16. maja uspeo 
da stigne na dva takmičenja: u 
Smederevu i Bečeju. I na oba je 
osvojio prvu nagradu svirajući 
harmoniku.

Hedvig Oršovai i Endre Or-
šovai iz klase prof. Dunje Nov-
čić su nastupili na internacio-
nalnom takmičenju klavirista u 
Novom Sadu i osvojili su prve 
nagrade svako u svojoj kategoriji. 
Endre je, po odluci žirija, osvojio 
maksimalnih 100 poena. 

Miroslav kao Achior u Mocartovoj “La Betulia liberata”

Председништво СрпС-а, 
чији је колективни члан 

и Независни синдикат про-
светних радника Војводине, 
једногласно остаје при раније 
утврђеном предлогу да се у 
току наредне три године успо-
стави однос између плате за 
најједноставнији рад (физич-
ки радник, спремачи-
ца) и плате носио-
ца делатности (на-
ставници, професо-
ри), који је био пре 
„замрзавања“ – 1:3. 
Констатује се да је не-
примерено да у овом 
тренутку наставници немају ни 

2 пута већу плату од физич-
к о г радника, односно спре-

мачице, пошто је од-
нос између тих плата 
тренутно 1:1,98, и уз 
чињеницу да су плате 

запослених у просвети 
већ неколико месеци ниже 
и од републичког просека. 
Председништво СрпС-а 
је једногласно усвојило 
Одлуку да Влади Репу-
блике Србије, односно 
ресорним министар-

ствима, првенствено Ми-
нистарству финансија, упути 

захтев да отпочну преговори 
око измене и допуне поменуте 

Уредбе о коефицијентима, да се 
закључи протокол о динамици 
постизања односа 1:3 у основ-
ном и средњем образовању и 
ученичком и студентском стан-
дарду, односно 1:5 у универзи-
тетском образовању. Овај захтев 
уједно је и разлог због којега 
ће, уколико Влада не удовољи 
овом захтеву, бити повод за 
организацију штрајка овог и 
других синдиката, са потпуном 
обуставом наставе од 2. сеп-
тембра ове године - речено је, 
осим осталог, на овонедељној 
конференцији за штампу Неза-
висног синдиката просветних 
радника Војводине.

У згради Жупаније сомбор-
ска Средња економска 

школа је у среду, 22. маја, орга-
низовала трибину за родитеље, 
која представља део активности 
локалне акције ''Удружимо снаге'' 
у оквиру пројекта Унапређење 
образовања у Србији кроз развој 
Мреже подршке инклузивном 
образовању. Пројекат се спрово-
ди у партнерству са УНИЦЕФ-
ом, Министарством просвете, 
науке и технолошког развоја РС 
и уз финансијску подршку СДЦ. 
Циљеви акције су унапређивање 
сарадње различитих ресора 
у пружању подршке деци из 
осетљивих група, повећање сте-
пена информисаности родитеља 

и снажније укључивање члано-
ва мреже подршке и пружање 
подршке свим актерима школ-
ског живота.
На трибини је представљен 

„Водич за родитеље“ деце којој 
је потребна додатна подршка у 
области образовања, здравства 
и социјалне заштите, као и ак-
тивности и услуге различитих 
институција на територији Сом-
бора које су у додиру са овом 
проблематиком попут Центра 
за социјални рад, Националне 
службе за запошљавање, Школ-
ске управе, школе...

Фацилитаторка трибине била 
је координаторка локалне акције 
''Удружимо снаге'' Стаменка Су-

дар, психолог Средње економске 
школе, а на трибини су говорили 
и: Драгомир Миљић, директор, 
и Сања Ференчевић, педагог у 
Средњој економској школи, Ми-
одраг Тепавац, правник из Цен-
тра за социјални рад, Јадранка 
Радојчић, психолог из Нацио-
налне службе за запошљавање, 
Ксенија Лишчевић, просветна 
саветница и Срђан Влашкалић 
из “Сомборског едукативног 
центра“.

Оно што се чуло током триби-
не треба да помогне у решавању 
свакодневних практичних 
питања пред којима се налазе 
родитељи деце којој је потребна 
додатна подршка у образовању.

НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА ВОЈВОДИНЕ 
УПОЗОРАВА

ТРИБИНА ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ “УДРУЖИМО СНАГЕ”

ОСНОВНА ШКОЛА „АВРАМ МРАЗОВИЋ“

НОВИ КОЕФИЦИЈЕНТИ ИЛИ ШТРАЈК

ПОДРШКА ИНКЛУЗИВНОМ ОБРАЗОВАЊУ

ПАНАЂУР НА 
ЂАЧКИ НАЧИН
Ученици трећег разреда 

градске ОШ „Аврам Мразовић“ 
приредили су ових дана пра-
ви сајам или, по старинском, 
„Панађур“. Приказали су 
обичаје које су научили у шко-
ли, подсећајући на прошлост 
и народну радиност. Родитељи 
и гости сајма могли су да виде 
разне занате и народна јела. 


