
Извештај рада наставне секције СХД-а за 2021. годину 
 
 
 

 

Председник наставне секције је наставник хемије, Милош Козић. Одржано је пет састанака. 

На састанцима је присутан мањи број наставника, што је последица неповољне епидемиолошке 

ситуације са COVID19 вирусом и преоптерећености наставника комбинованим моделом 

наставе/учења. 

Излагали су следећи предавачи:  

• Милош Козић, Наташа Ивановић – „ Методе online учења/наставе“; 

• Александра Гецић, Сузана Стојановић „Проблемска настава хемије у основној и 

средњој стручној  школи“; 

• Наташа Диздаревић и Александра Ракићевић – „Даровитост – изазов у настави 

хемије “;    

• Љиљана Ђурђевић – „Експеримент у настави млађих разреда“; 

• Анита Стојчевски и Милош Козић –  „Хибридизација “; 

На састанцима су изабрани наставници хемије, руководиоци Општинских актива града 

Београда. Као и прошлих година, наставници су коментарисали постигнућа ученика на  Завршном 

испиту у основном образовању и васпитању - комбиновани тест из природних и друштвених 

наука, постигнућа и типове задатака на такмичењу хемије ученика основних школа, правилник о 

такмичењу хемије за ученике основних школа.  

Закључено је да су задаци са такмичења ученика основних школа, према мишљењу 

наставника хемије били тешки, с обзиром на епидемиолошку ситуацију и услове рада ученика, као 

и евентуалнe спреченост наставника услед болести, односно немогућност проналаска адекватне 

стручне замене за часове хемије који су одржавани. Такође, наставници сматрају да је у 

будућности неопходно радити на изменама/допунама и унапређивању правилника о такмичењу 

из хемије за ученике основне школе.   

Надаље је констатован проблем непостојања већег броја акредитованих семинара за 

наставнике хемије, проблем фонда часова хемије у средњим стручним школама и технолошких 

вишкова.  

Похваљени су ученици и наставници основних и/или средњих школа који су учествовали на 

такмичењима из хемије. За освојена места на истим, додељене су дипломе.  

Истакнута је веома добра сарадња са представником СХД-а у Националном просветном 

савету (НПС), колегиницом Мирјаном Марковић и колегиницом Малином Поповић из Завода за 

унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ).  Овом приликом им се још једном захваљујемо. 

Изражена је велика захвалност директорима школа ОШ „Краљ Петар Први“ – Београд 

Центар и Београд југ  и ОШ „Лаза Костић“ – Београд Исток и Београд Запад, који су  биле домаћини 

Окружног такмичења хемије за ученике основних школа  у Београду школске 2020/21.године. 

 



 

 

Како би се избегли проблеми у вези с организацијом такмичења за ученике основних школа, 

с обзиром на ситуацију у којој је тешко одабрати школе домаћине Окружних такмичења (град 

Београд), заједнички став наставника јесте да Наставна секција СХД-а благовремено,  упути допис  

МПНР-у како би они у сарадњи са ШУ Београд одредили домаћине Окружног такмичења за 

наредну школску годину. 

Колегинице и колеге, учесници припреме и реализације online РТС часова хемије  још једном 

су похваљени.  Такође, похваљен је тим наставника који је  учествовао у припреми  програма СНА 

домаћинство.  

 

Председник наставне секције 

Милош Козић,  наставник хемије 

ОШ „Уједињене нације“, Београд 


