
Извештај рада наставне секције СХД-а за 2020. годину 
 

 

Председник наставне секције је наставник хемије, Милош Козић.  Одржано је  седам  

састанака, сваког првог/другог, радног уторка у месецу. Због епидемије грипа COVID19, 

последњи састанци секције одржани су online. 

Излагали су следећи предавачи:  

• Милош Козић „ Експеримент у настави хемије“; 

• Јелена Димитријевић „Корелација предмета комерцијално познавање робе и 

хемија у економској школи“  

• Наташа Диздаревић, Анита Стојчевски „Настава хемије у гимназији“; 

• Александра Ракићевић „Настава хемије у  средњој стручној школи“; 

• Милош Козић „Амбијентална настава“;  

• Мр Снежана Рајић, Љиљана Ристић „Иновирани гимназијски програми“ 

• Милош Козић „ Online настава хемије у основној и средњој школи“; 

 

Наставници хемије су још једном указали поверење, Милошу Козићу, наставнику 

хемије ОШ “Уједињење нације“ из Београда и изабрали су га једногласно за председника 

Наставне секције.   

Интересовање наставника хемија за активности Наставне секције је веће, него што 

је то био случај у претходним годинама. За присуство састанцима, наставницима и 

предавачима  су уручене су потврде. На састанцима Наставне секције, анализиран је рад 

актива наставника хемије, као и постигнућа ученика током online  наставе и  завршног 

испита. На предлог наставника хемије, иницирала се организована посета фабрикама у 

Републици Србији као вид стручног усавршавања. Због епидемије вируса COVID19, 

активности око могуће посете су отказане. Као и прошлих година,  констатован је 

проблем непостојања већег броја акредитованих семинара за наставнике хемије.  

Наставници средњих стручних школа наводе проблеме са фондом часова, 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 рад 

Наставне секције СХД-а требало би да се оријентише на методе online учења/наставе.  

 



Чланови Наставне секције су похвали залагање наставника хемије који су се 

несебично одазвали позивима Завода за унапређење образовања и васпитања (ЗУОВ) као 

и  Министарства просвете, науке и технолошког развоја (МПНТР) и снимили online РТС 

часове хемије за потребе наставе и учења, часове припремне наставе за завршни испит  

на крају основног образовања и васпитања, али и састављали задатке за различите 

провере путем Обрзовне платформе МПНТР.  Поносни смо на наше наставнике хемије. 

  

Председник наставне секције 

Милош Козић,  наставник хемије 

ОШ“Уједињене нације“, Београд 


