
 

 427 

Годишњак Учитељског факултета у Врању, књига V, 2014. 

Доц. др Љиљана МИТИЋ 
Учитељски факултет у Врању 

Универзитет у Нишу 

Проф. др Данијела ВАСИЛИЈЕВИЋ 
Учитељски факултет у Ужицу 

Универзитет у Крагујевцу 

 

 

ПРИМЕНА ЕГЗЕМПЛАРНЕ НАСТАВЕ У ОКВИРУ ПРЕДМЕТА 

ПРИРОДЕ И ДРУШТВА 

 
Сажетак: Још крајем 19. века указивано је на слабости традиционалне 

наставе, у којој наставник излаже, а ученици покушавају да репродукују садр-

жаје које су запамтили. Велики број педагога истицао је да ученици треба да 
стичу знање самосталним радом и да поучавање треба заменити учењем. 

Егземпларна настава је знатно новијег датума, настала између два светска 

рата, у покушају критичког односа према традиционалној школи, предлажући 
промене у садржајима образовања и наставним методама. Преовладавало је 

мишљење да научно-технички развој стално повећава масу научних чињеница 
који, углавном, улазе у наставне програме који се не могу савладати на часови-

ма редовне наставе, те се савладавање преопширног градива потражило у ег-

земпларној настави, којa ученицима служи као пример да могу самостално 
учити аналогне садржаје у настави природе и друштва.  

 

Кључне речи: традиционална настава, егземпларна настава, аналог-

ни садржаји, иновативни модели дидактичко-методичких захтева. 

 

 

Промене друштвених односа и напредак у свим областима људ-

ског рада и живљења диктирају нове циљеве, задатке и садржаје и у 

сфери образовно-васпитног рада у савременом друштву. Иако се окру-

жење, у којем делује школа, знатно променило, васпитно-образовни 

рад тече и даље по обрасцу Коменског, који је у наставну праксу уве-

ден пре више од три века.  

Са променама у савременом друштву, а нарочито са појавом са-

времене информационе технологије, ученици и учитељи налазе се у 

другачијем информационом окружењу него пре више деценија. Приме-

ном савремених средстава у настави, учитељ престаје да буде једини 

извор информација, а уџбеник једини извор знања. То значи да се не 

мења само функција учитеља већ се истовремено мења и улога и поло-

жај ученика. Коришћењем најсавременијих средстава, учитељ троши 

много мање енергије и времена у прибављању многих података и из-

ворних материјала, а ученици далеко рационалније и успешније усваја-

ју нове садржаје.  
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Савремена образовна технологија омогућава, поред осталог, 

примену разних иновативних модела у настави, који код ученика раз-

вијају максимум идеја и способности, запажање оних објеката и њихо-

вих особина које ученици у традиционалној настави, вероватно, не би 

приметили, јер их она делимично спутава да развијају своју машту, 

емоције и логичко и критичко мишљење. Ово утолико пре што учени-

ци, углавном, не виде ствари онакве какве јесу, него онакве какве желе 

да буду. Правилним вођењем наставе треба претворити ученикову ире-

алну слику о свету у стварну. 

 

  

1. Појам и суштина егземпларне наставе 

 

Егземпларна настава представља релативно нов дидактички при-

ступ, који потиче од латинске речи exemplar и значи пример, примерак, 

узорак. Ову наставу другачије називају парадигматска настава, по грчкој 

речи „парадигма― што значи узорак, образац, примерак за углед. 

Основни смисао ове концепције је у томе да се из наставног 

програма појединих предмета одаберу оне карактеристичне наставне 

теме које се с методичке стране обрађују на узоран, тј. егземпларан на-

чин. Суштина, знамо, ове наставе је у избору егземпларне наставне те-

ме, односно наставне јединице, уз примену одобрених, адекватних на-

ставних поступака, метода и техника. Према овој настави не смеју бити 

енциклопедијски изабрани сви догађаји људског ума, већ само типични 

примери које треба самостално усвајати у образовном процесу и жи-

вотној пракси. 

Иако егземпларна настава налази своју примену после Другог 

светског рата, идеална основа за њу створена је током међуратног пе-

риода. Она је извирала из критичког односа према настави традицио-

налне школе, засноване на обрасцу Јана Амоса Коменског, у којој учи-

тељ излаже, а ученици настоје да запамте и репродукују садржаје. Ис-

тицано је да ученици треба да стичу знања самосталним радом и да 

проучавање треба заменити учењем. Пракса је показала да је самостал-

но учење тежак процес, да захтева много времена, да ученици, уколико 

нису усмерени од стране учитеља, много лутају док не изађу на прави 

пут и да уче по систему покушаја и грешака (Вилотијевић и Вилотије-

вић, 2006: 167). 

Бежећи од традиционалне наставе отишло се у другу крајност, 

где је предавачка настава превише потцењена, а самоучење претерано 

прецењено. Зато је, управо у то време, један број педагога истицао да 

ове две концепције нису супротстављене, али је неопходно наћи праву 

меру у њиховој примени, јер и једна и друга концепција имају своје 

предности и недостатке. 
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Ипак, конкретнијем приступу овом иновативном моделу рада у 

настави дошло се на једном скупу педагога у немачком граду Тибингену 

1952. године. Они су, том приликом, констатовали да се број научних 

чињеница не само увећавао већ да се, са развојем научно-технолошке ре-

волуције, стално увећава. Један део тих чињеница, у знатној мери, улазе 

у наставне програме и тиме оптерећује ученике и студенте у оквиру ре-

довне наставе. Уколико би дошло до повећања фонда часова, то би још 

више оптерећивало учеснике у настави. Због овако проширених настав-

них планова и програма оптерећени су и учитељи и ученици, а незадо-

вољство изражавају и родитељи ученика. 

Како би се додатни садржаји могли обрадити, решење се може 

тражити у примени иновативних модела рада, а нарочито применом ег-

земпларне наставе, где је ученик у могућности да самостално провера-

ва чињенице, тражи решења, поставља питања, изводи закључке и до-

лази до нових решења. 

 

 

2. Егземпларни модел наставног рада и његове фазе 

 

Егземпларни модел рада у настави природе и друштва укључује 

проучавање, планирање и примену у оном тренутку када учитељ жели 

да редукује дидактички материјал и енциклопедијски конципиране 

програме, с једне стране, и да подстакне самосталан и стваралачки рад 

ученика у настави, с друге стране. Егземпларни модел омогућава пове-

ћање мисаоне активности и ученика и учитеља. Познаваоци ове наставе 

настоје да скраћивањем наставног програма осигурају више наставног 

времена за методичку страну обучавања и сматрају да се она може 

успешно примењивати у настави природе и друштва, нарочито у тре-

ћем и четвртом разреду. 

Егземпларни модел наставе природе и друштва пролази кроз че-

тири фазе: 

1. Прва фаза се састоји у конципирању егземпларне наставе де-

финисањем наставних садржаја – учитељ пажљиво издваја 

битне, репрезентативне садржаје и идентификује наставне је-

динице које припадају истом тематском кругу и које су међу-

собно веома сличне. Том селекцијом диференцирају се на-

ставни садржаји на две групе: егземпларне (уже) и аналогне 

(шире). 
2. Након дефинисања садржаја, у другој фази учитељ обрађује 

егземпларни садржај на узоран, квалитетан егземпларни на-
чин који се, пре свега, огледа у адекватном избору и примени 
наставних облика и метода рада, а садржаји морају бити об-
рађени на највишем дидактичко-методичком нивоу. Учитељ, 
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приликом избора садржаја, мора имати на уму да ће по том 
моделу радити и ученици. Ако има слабости у његовом раду, 
оне ће се касније манифестовати и у раду ученика. Уколико 
су садржаји обрађени на високом нивоу, онда ће ученици 
имати одличан пример за углед. Нагласак је, значи, на квали-
тетном раду јер резултат такве егземпларне обраде садржаја 
мора омогућити ученицима да у потпуности схвате обрађени 
наставни садржај.  

3. Трећа фаза егземпларне наставе подразумева прелазак учени-
ка на самостално обрађивање аналогних (сличних) садржаја, 
на основу егземпларног који је обрадио наставник. Ученици 
могу радити на истим (индивидуални рад) и диференцираним 
задацима (групни рад и рад у пару). Битно је да у овој новој 
наставној ситуацији уоче исту законитост и елементе из си-
туације коју им је презентовао наставник. Тиме ученици не 
примају само знање већ и методолошки приступ новој, ана-
логној теми. 

4. У четвртој фази, након самосталне обраде, следи завршно 
продуктивно понављање свих обрађених садржаја – егзем-
пларних и аналогних, оних које је обрадио наставник и оних 
које су аналогно савладали ученици, након чега долази још и 
проверавање, које наставнику и ученицима омогућава да оце-
не квалитет самосталног рада, утврде слабости и исправе их.  

 
Предности егземпларне наставе се огледају у томе што се садр-

жаји са типичним сличностима могу успешно обрађивати, уз могућност 
рационалног коришћења времена и самосталног рада ученика. Недоста-
ци егземпларне наставе су што ученици уче по моделу који прелази у 
шаблон и тешко је одредити мерила за избор типичних тема из настав-
ног програма, а истовремено разделити садржаје на репрезентативне и 
аналогне. 

Не постоји универзална наставна метода која може удовољити 
свим дидактичким захтевима, зато се различите наставне методе и њи-
хови облици комбинују како би се правилно користио и схватио однос 
варијаната и облика одређене наставне методе. 

Настојали смо да овом раду истакнемо суштину егземпларне на-
ставе, њене најзначајније карактеристике и облике, начине њихове при-
мене у пракси, њихову вредност и значај при примени, а истовремено 
укажемо и на њене слабости. 

Педагошки смисао иновација остварује се изменом и реформом 
система образовања и промењеним улогама учитеља и ученика у на-
ставном процесу. Образовни систем треба да буде флексибилнији, мо-
дернији, да подстиче садржаје који код ученика побуђују жељу и спо-
собност за даљи рад, да фронтални рад све више замењује индивидуал-
ним радом, као и радом у мањим групама.  
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Применом активне методе наставе мења се традиционални на-

чин рада и ученик поприма стваралачки карактер узајамног дијалога 

учитељ-ученик. Наставно градиво се презентира помоћу савремених 

наставних средстава, која омогућују рационализацију наставног проце-

са, као и индивидуално учествовање у настави, уз максимално уважава-

ње интересовања ученика. Способности наставне активности усмерене 

су ка истраживању и извођењу закључака. Активност и улога учитеља 

је промењена – он више није у центру дешавања као ауторитативни из-

вор знања, већ и ментор и усмеривач наставног процеса. Интеракција 

учитеља и ученика је демократизована, уз потребу обостраног уважава-

ња оба чиниоца наставног процеса. 

Ипак, друштвени и педагошки смисао иновативног модела на-

ставе не исцрпљује се само превазилажењем пуке технике.  

 

  

3. Писана припрема учитеља за реализацију наставног часа 

применом егземпларног начина рада  

у настави познавање природе и друштва за четврти разред 
 

Писана припрема за реализацију часа у егземпларној настави 

природе и друштва садржи следеће кораке: 

1) фронтално увођење ученика у обраду новог наставног садржаја; 

2) учитељева обрада егземпларног садржаја на узоран начин; 

3) подела задатака (истих или диференцираних) за самостални 

рад ученика; 

4) самостална обрада и учење аналогних садржаја; 

5) понављање наставних садржаја и евентуално задавање дома-

ћих задатака. 

 

 

Наставни предмет: Природа и друштво 

Наставна јединица: Жлезде са унутрашњим лучењем 

Разред: Четврти 

Тип часа: Обрада новог градива 

Садржај наставне јединице: Жлезде са унутрашњим лучењем: 

хипофиза, штитаста жлезда, параштитаста жлезда, грудна жлезда, ен-

докрини део панкреаса, надбубрежне жлезде и полне жлезде. 

Наставна средства: Уџбеници, слике, текстови, табеле. 

Наставни облици: Индивидуални, рад у групама. 

Корелација: Српски језик и ликовна култура. 

Наставне методе: Демонстрација, разговор, усмено изражава-

ње, дијалог, текстуална наставна метода. 
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Циљ и задаци часа: 

1) стварање повољне климе за рад у групама у којима ће се сваки 

ученик максимално ангажовати у раду у оквиру своје групе; 

2) ангажовање групе и сваког њеног члана, разумевање, разви-

јање међусобног поверења, групне интеракције; 

3) упознавање ученика са системом жлезда са унутрашњим лу-

чењем и њиховим значајем за живот човека; 

4) усвајање основног знања о хипофизи, коју ће учитељ обра-

дити као репрезента групе жлезда, али ће ученици истовре-

мено усвојити и модел како се приступа проучавању хипо-

физе и обрадити аналогне садржаје кроз самостални рад; 

5) схватање значаја жлезда са унутрашњим лучењем за живот 

човека; 

6) повезивање познатих појмова са назначеном наставном једи-

ницом; 

7) подстицај социјалног развоја на основу стицања уверења и 

знања; 

8) подстицај и развијање виших интелектуалних процеса; 

9) самостално запажање, прављење белешки и изјашњавање. 

 

 
Ток часа 

 

1. КОРАК:  

 Припремне активности и обезбеђење материјално-технич-
ких услова за рад.  

 Упознавање са темом и разговор са ученицима.  

 Интеракцијско разрађивање садржаја са поделама јасних и 
лаких задужења. 

 
Све жлезде у човековом организму се могу поделити у две гру-

пе. Једну групу чине жлезде са спољашњим лучењем. Које су то жле-
зде? (Одговор ученика) Шта оне луче? (Одговор ученика) Какву улогу 
имају њихови продукти? (Одговор ученика) 

 
2. КОРАК: Фронтално увођење ученика дијалошком методом.  
 
Другу групу жлезда у човековом организму чине жлезде са уну-

трашњим лучењем или ендокрине жлезде. Које су то жлезде?  
У људском организму се налази седам врста основних жлезда са 

унутрашњим лучењем, а то су: хипофиза, штитаста жлезда, параштита-
ста жлезда, грудна жлезда, ендокрини део панкреаса, надбубрежне 
жлезде и полне жлезде. 
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Ендокрине жлезде немају одводне канале. Њихови продукти, 

хормони, прелазе непосредно у крвоток којим се преносе у све делове 

организма. 

Хормони су хемијске активне материје које делују у веома ма-

лим количинама. Дакле, хормони су заједнички назив за хемијске мате-

рије – секрете – које луче жлезде са унутрашњим лучењем. Они имају 

улогу хемијских преносилаца информација у организму. Једна жлезда 

може да лучи више различитих хормона, а свака врста има свој карак-

теристичан хемијски састав и карактеристично деловање. 

Ове материје имају одлучујућу улогу у расту и развоју органи-

зама и у контроли телесних функција. Оне контролишу варење, излучи-

вање, раст, психолошки живот и др. Да би организам правилно функци-

онисао, однос хормона у организму мора да буде у равнотежи. 

 

3. КОРАК: Фронтални рад монолошко-дијалошком методом, 

демонстрација наставних средстава (наставна средства, слика, 

текст, табела, запис на табли...). 

(Учитељ обрађује хипофизу као репрезента групе жлезда. На тај 

начин ће ученици усвојити знање о хипофизи, али ће истовреме-

но усвојити и модел како се приступа проучавању хипофизе.) 

 

Где се налази хипофиза? Која је њена функција? 

Хипофиза или мождана жлезда налазе се испод међумозга и по-

везана је са њим нервном петељком. 

Њена функција је да лучи више различитих хормона којима се 

регулишу раст, размена материја, лучење млека. Хормони хипофизе ре-

гулишу рад других жлезда с унутрашњим лучењем, нарочито рад шти-

тасте жлезде, рад надбубрежних жлезда и рад полних жлезда. 

Хормон раста је најбоље испитан хормон хипофизе (само име 

каже – регулише раст). 

У организму долази до озбиљних поремећаја услед смањеног 

или повећаног лучења хормона. Ако хипофиза у детињству не лучи до-

вољне количине овог хормона, раст је успорен и рано престаје. Те осо-

бе остају патуљастог раста. Њихова висина обично износи око 80 – 100 

цм. Ако се у детињству прекомерно лучи хормон раста, особа може на-

расти и после завршетка раста и доводи до болести акромегалије. Код 

ове болести прекомерно се увећавају периферни делови тела: нос, усне, 

језик, шаке и стопала. 

 

(Учитељев егземпларни део часа ученици ће обновити уз помоћ 

записа на табли и наставних средстава. Ученици ће поновити улогу 

хормонских жлезда, шта су хормони, где се луче и како делују, зашто је 

хипофиза најважнија жлезда са унутрашњим лучењем). 
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(После прве фазе, која се реализује непосредним радом учите-

ља, следи други део егземпларне наставе који се односи на обраду ана-

логних садржаја и реализује се кроз самосталан рад ученика. Радећи по 

узорку који су добили у претходној фази наставе, ученици по методич-

ком редоследу користе одговарајуће изворе знања и осамостаљују се у 

раду. Пре него што стекну потребна искуства за самостални рад, пома-

же им и води их учитељ заједничким подсетником, упутствима и до-

датним обавештењима). 

 

4. КОРАК:  

 Самостално учење аналогних садржаја.  

 Самосталан рад ученика уз примену текстуалне и демонстра-

тивно-илустративне методе.  

 Док ученици самостално у групама обрађују теме (штитаста 

жлезда, параштитасте жлезде, надбубрежне жлезде и полне 

жлезде) користећи се сликама из уџбеника, зидним сликама, 

моделима, графиконима, сликама из различитих књига, енци-

клопедијама и другим методолошким материјалом, настав-

ник обележава на табли део који ће свака група користити за 

уписивање одговора пред одељењем и уписује садржај одго-

вора до којих је дошла свака група појединачно. Ученици са 

табле преписују одговоре у своје свеске. 

 

5. КОРАК:  

 Непосредно (летимично) понављање садржаја из лекције. 

 Провера разумевања садржаја код ученика и заузимање лич-

ног става према проученом садржају.  

 Утисак ученика о важности теме.  

 Домаћи задатак – прикупљање што више текстова и слика о 

жлездама са унутрашњим лучењем. 
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APPLICATION OF EXEMPLARY TEACHING  

WITHIN THE SUBJECT NATURE AND SOCIETY* 

 
Summary: Even at the end of the 19

th
 century the weaknesses of traditio-

nal teaching were emphasized where a teacher teaches, and the students try to re-

produce the contents they remember. Many pedagogues pointed out that students 

should gain knowledge on the basis of their individual work and that teaching sho-

uld be replaced with learning. Exemplary teaching appeared recently, it started bet-

ween the two world wars, in an attempt of critical attitude towards traditional 

school, suggesting changes in educational contents and teaching methods. The opi-

nion that prevailed was that scientific-technological development continually incre-

ases the number of scientific facts which enter the curriculums, which cannot be le-

arnt in regular classes, so learning this voluminous material began to take place in 

exemplary teaching, which is an example to students that they can individually le-

arn analogue contents in teaching nature and society.  

 

Key words: Traditional teaching, exemplary teaching, analogue contents, 

innovative models of didactical-methodical demands.  
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