
 ПРОФЕСИОНАЛНА ОРЈЕНТАЦИЈА 

 У среду, 13.3.2014. је организован реалн сусрет са средњом музичком школом 
“Јосиф Маринковић”. Сусрет, којем су присуствовали сви ученици оба 8. Разреда, 
организовала је Бојана Грујин, професор италијанској језика музичке школе и члан 
савета родитеља наше школе. 

 Приликом сусрета ученици су путем  електронске-презентације имали прилике да 
се упознају са смеровимо и условима уписа у средњу музичку школу. Да се 
упознају са захтевима пријемног испита и могућностима припреме за исти, коју 
школа организује и нуди свим будућим средњошколцима. 

 Средње музичко образовање се дели на вокално инструментални смер, теоретски смер и смер музичке 
продукције. Сви смерови у средњој имају општеобразовне, опште стручне и уже стручне предмете. Настава се 
изводи у облику разредне, одељенске, групне и индивидуалне уз обавезан предмет хора или оркестра. 

 СМЕР:ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛНИ                        Образовни профил: МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ  

 Главни предмети:- инструменти (Клавир, виолина, виола, виолончело, контрабас, флаута, кларинет, саксофон, 
труба, тромбон, гитара, харфа, тамбура, хармоника, удараљке) -соло певање. 

 СМЕР: ТЕОРЕТСКИ                                                         Образовни профил: МУЗИЧКИ САРАДНИК 

 Звање музичког сарадника (музички сарадник - теоретичар или музички сарадник - етномузиколог) стиче се 
избором теоретског смера у средњим музичким школама. Музички сарадник може радити у припреми 
музичке подлоге за рекламе, филмове, радио и ТВ емисије. Сарађује са музичким уредником; саветује 
уреднике или режисере при избору музике која највише одговара њиховом делу или замисли. Може радити и 
у предшколским установама као стручни сарадник - током школовања стиче знања о дириговању и дечјем 
оркестру., 

 СМЕР: МУЗИЧКЕ ПРОДУКЦИЈЕ                                        Образовни профил: ДИЗАЈНЕР ЗВУКА 

 У свету већ увелико, а код нас у последње време почињу да се реализују идеје о новом систему наставе у 
музичким школама. Као резултат тога, оформљен је нови одсек у средњим музичким школама - Музичка 
продукција и снимање звука, и у оквиру њега образовни профил Дизајнер звука. 

 Уз знања и алате из разних мултимедијалних области (филм, ТВ, радио, позориште, рачунари, интернет,...) 
дизајнери звука могу самостално да снимају, уобличавају, "миксују" и аранжирају музичке прилоге за потребе 
различитих медија, а могу и да компонују мање музичке облике. Дизајнери звука могу да обављају послове 
музичког продуцента, музичког сарадника, тонског сниматеља, тонског сниматеља музике, микромана, 
композитора кратких форми за радио, телевизију и друге медије. Радно време је прилагођено потребама 
посла.                                                                               

Педагог школе, координатор Тима за професоналну орјентацију 

 


