
Извештај рада наставне секције СХД-а за 2019. годину 

 

 

Председник наставне секције је професор хемије, Милош Козић. Одржано је  девет 

састанака, сваког првог/другог, радног уторка у месецу. Интересовање наставника за 

учествовање у раду Наставне секције је веће него претходних година. За присуство 

састанцима, наставницима и предавачима  су уручене су потврде.  

Излагали су следећи предавачи:  

• др Весна Мишковић Станковић „Биоматеријали за примену у медицини-

синтеза и карактеризација“;  

• др Јелена Радосављевић „Биотехнологија“; 

• Милош Козић „Ангажовање помоћних техничара у реализацији гимназијске 

наставе хемије“; 

• Анита Стојчевски, Наташа Диздаревић, Милош Козић „Семинари за 

наставнике хемије“; 

• Милош Козић „Стање хемије у основним и средњим школама – проблеми и 

решења“; 

• Ђурђа Ћетковић, Весна М. Митровић, Јелена Димитријевић, Јасмина 

Тодоровић „Проблеми средњих стручних школа и настава хемије“ 

• Мр Снежана Рајић „Иновирани програм хемије за 8. разред“; 

• Љиљана Ристић „Иновирани програм хемије за 7. разред“ 

 

На састанцима Наставне секције је извршена анализа рада актива наставника 

хемије, анализирана су постигнућа ученика на крају другог циклуса обавезног 

образовања и изеден је закључак да су постигнућа ученика на завршном испуту боља у 

односу на претходне године.  

Још једном је констатован значајан проблем непостојања већег броја 

акредитованих семинара за наставнике хемије  те се у наредном периоду треба 

посветити повећању броја акредитованих семинара. Наставници хемије истичу да 

постоји потреба организовања већег броја једнодневних семинара за наставнике хемије у 

циљу сакупања довољног броја сати важних за одржавање њихове лиценце.  

Наставници средњих стручних школа наводе да постоје велики проблеми због тога 

што је хемија као наставни предмет у једном делу ових школа постала изборни, те да 

многи наставници хемије постају технолошки вишкови.  

На предлог колега будући гостујући предавачи Наставне секције у наредном 

прериоду биће из педагошко-психолошко-методичких дисциплина.  

Ученицима основних и средњих школа који су на Градском такмичењу из хемије 

постигли  значајне резултате додељене су дипломе.  

Председник наставне секције 

Милош Козић,  професор хемије 


