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МАТЕМАТИКА У СВЕТУ ОКО НАС

– ИНТЕГРИСАНА НАСТАВА 

Апстракт: У теоријском делу рада указаћемо на неке аспекте и мо-
гућности повезивања садржаја Света око нас и Математике. Посебан акце-
нат ставићемо на анализу (не)усаглашености наставих програма поменутих 
предмета. У контексту корелацијско-интеграцијског приступа, разматраћемо 
могућности за унапређење квалитета наставе Света око нас у основним шко-
лама. Методолошки део рада биће посвећен емипријском истраживању чији 
је циљ испитивање ставова будућих учитеља о корелацијско-интеграцијском 
приступу. Подаци су прикупљани онлајн, електронским анкетним упитником 
и петостепеном скалом Ликертовог типа, на узорку од 150 студената Факулте-
та педагошких наука у Јагодини. Резултати добијени применом једноставних 
статистичких метода показују да студенти имају позитивне ставове о значају 
примене садржаја математике у настави Света око нас, и препознају могућ-
ности за подизање квалитета наставе применом корелацијско-интеграцијског 
приступа, што упућује на разматрање услова за чешћу примену овог настав-
ног система.

Кључне речи: корелација, интеграција, ставови студената, савремена на-
става Математике и Света око нас.

Увод

Савремена стремљења образовних система у свету указују на чиње-
ницу да се у једном броју земаља, у области конципирања школских про-
грама, са предметно-часовног модела постепено прелази на интегратив-
ни приступ. Иновативни наставни модел који подразумева интегративни 
приступ почива на међупредметном повезивању и тематском планирању 
у настави, као и на поступцима који се заснивају на развоју како кључ-
них, тако и трансверзалних компетенција ученика. На основу резултата 
досадашњих теоријских и емпиријских истраживања, у неким земљама је 
у већој мери заступљен приступ који се базира на афирмацији и фавориза-
цији међупредметних области, као што је то случај у финском курикулуму, 
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а у другим земљама приступ који се заснива на развоју трансверзалних 
компетенција – у Енглеској, Велсу, француском делу Белгије (Спасеновић, 
Хебиб, 2014).

У прилог овој чињеници иду и стремљења, али и конкретне активно-
сти које предузима Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије, а која се односе на Правилник о плану наставе и учења 
за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и уче-
ња за први разред основног образовања и васпитања (Службени гласник РС 
– Просветни гласник, 2017). Поменутим документом предвиђа се да при-
ликом планирања наставе и учења треба инсистирати на интегрисаном 
приступу у ком постоји хоризонтална и вертикална повезаност унутар ис-
тог предмета и међу различитим предметима. Осим тога, у оквиру наставе 
у првом циклусу посебну пажњу треба посветити уважавању свакодневног 
искуства и знањима која су ученици изградили ван школе, повезивањем 
активности и садржаја учења са животним искуствима и подстицањем 
примене наученог у свакодневном животу. Када је реч о настави Света око 
нас и Математике важно је да се приступи корелацији и интегрисаном 
приступу садржајима на међупредметном нивоу кроз наставне и ванна-
ставне облике рада и активности у школи и изван ње (Службени гласник 
РС – Просветни гласник, 2017). У складу са претходно поменутим, у овом 
раду најпре ћемо размотрити могућности за реализацију интегрисане на-
ставе које нуде прописани садржаји програма ова два предмета, а потом и 
ставове будућих учитеља – студената Факултета педагошких наука о инте-
гративном наставном моделу.

Полазне теоријске основе за интеграцију садржаја 
Света око нас и Метематике 

Многи аутори (Jović, Stanojević, 2008; Radojičić Lukić, 2011; Kostović-
Vranješ, Vickov, 2013; Hurić, 2014; olajoš, 2015; Jovanović, 2016; Kanwar, 
Shekhawat at al., 2017, итд.) бавили су се теоријским и емпиријским истра-
живањима корелације, интеграције, интегративне наставе, тематског пла-
нирања и међупредметне хоризонталне и вертикалне повезаности настав-
них садржаја. Већина њих слаже се око тога да интегративно образовање 
једном линијом пресеца више предмета, повезујући различите аспекте 
курикулума у смислену целину да би се фокусирало на једну ширу тему 
из различитих наставних области. Интегративни приступ учењу наглаша-
ва интелектуални, друштвени, емоционални и естетски развој, подржава 
целовит развој ученика, не усредсређује се на издвојене, углавном когни-
тивне аспекте (Буљубашић-Кузмановић, 2007: 148). Поменута истражи-
вања истичу несумњиве предности и ефикасност интегративне наставе у 
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погледу мотивације, квалитета и функционалности стечених знања, разво-
ја креативности, критичког мишљења и целовитије ученикове личности. 
Све истакнуте предности значајно утичу и на развој компетенција неоп-
ходних за живот у савременом друштву у коме је нужно свеобухватно са-
гледавање проблема, приступање решењима са више аспеката, уз примену 
савремене технологије. Полазећи од ових закључака, анализираћемо са-
држаје наставних програма Света око нас и Математике за први циклус 
основног образовања, с циљем идентификације наставних јединица које 
пружају могућност реализације интегрисане наставе. 

Настава Света око нас, с обзиром на интердисциплинарност, односно 
чињеницу да обједињује садржаје бројних природних и друштвених нау-
ка, пружа широке могућности за реализацију интегративне наставе. По-
ред тога, нови Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног 
образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног 
образовања и васпитања предвиђа да приступ настави и учењу овог пред-
мета треба да буде повезан са логиком и методологијом научне дисци-
плине, одакле произлази одређени садржај. Стога изучавање биолошких 
садржаја, на пример, нужно треба да укључи посматрање и праћење био-
лошких феномена; изучавање садржаја хемије и физике – закључивање 
на основу спроведеног експеримента итд. Правилник даље предвиђа да 
развијање система појмова у оквиру ове области подразумева континуи-
рани рад учитеља на успостављању хоризонталне (унутар једног разреда) 
и вертикалне повезаности (између разреда) садржаја унутар Света око нас 
(касније Природе и друштва). С друге стране, шира примена математич-
ких знања у животу и науци утицала је на заузимање посебног места овог 
предмета у систему образовања, а од школе се захтева већи ангажман у 
стварању повољније климе за учење и разумевање апстрактних матема-
тичких садржаја на часу (Mićanović, 2008: 353). У складу са тим, мате-
матика је веома комплексан предмет који богатством садржаја, ширином 
циљева и великом дубином апстраховања на специфичан начин развија 
способности ученика које су неопходне за живот у савременом друштву. 

Aнализом садржаја програма Светa око нас и Математике долазимо 
до закључка да постоје бројне могућности за интеграцију. У раду ћемо 
истаћи неке од типичних примера (детаљније о томе у: Cekić-Jovanović, 
2012 и Jakovljević, Cekić-Jovanović, 2014). Сродност садржаја за први ра-
зред најпре уочавамо у оквиру наставне јединице Кретање – промена по-
ложаја у простору и времену, нарочито дела који се односи на просторне 
одреднице (напред, назад, горе, доле, лево, десно). Ови садржаји се на ча-
совима Математике обрађују као Релације међу предметима: лево, десно; 
испред, иза; испод, изнад; горе, доле итд. Поменуте садржаје можемо обра-
дити, увежбати или поновити и у оквиру наставне јединице Оријентација 
у простору у односу на карактеристичне објекте у непосредном окружењу 
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(СОН1). Обзиром на спирално-узлазни модел распоређивања наставних 
садржаја, аналогно претходном примеру и наставна јединица Сналажење 
у насељу (улица, број, карактеристични објекти) (ii разред) може се реа-
лизовати применом интегрисане наставе. Даљом анализом уочавамо да 
интеграцију можемо применити у оквиру лекције Опис скупа навођењем 
чланова или својстава (Математика) за коју сродне садржаје налазимо у 
програму Света око нас – Групације људи у окружењу и моје место у њима: 
породица, рођаци, суседи, вршњаци, суграђани; Разлике и сличности међу 
биљкама на основу спољашњег изгледа; Разлике и сличности међу животиња-
ма на основу спољашњег изгледа; Материјали, њихова својства (тврдо–меко, 
провидно–непровидно, храпаво‒ глатко) и понашање у води (плива–тоне, 
растворљиво–нерастворљиво).

С обзиром на то да садржаји геометрије заузимају значајно место у 
математици млађих разреда основне школе, потребно је размотрити и мо-
гућности за интеграцију са другим предметима. Ако пођемо од тога да се 

„геометрија бави проучавањем законитости величине, облика и положаја 
просторних творевина (геометријских тела, површи, линије и тачака) и 
да се савладавањем геометријских садржаја постиже правилно схватање 
простора и просторних односа” (Vukomanović, 2008: 307), можемо прет-
поставити да у садржајима СОН постоји известан број наставних јединица 
које могу да се интегришу са математиком. Илустроваћемо на примеру 
наставне јединице Светлост и сенка: облик и величина сенке (Свет око нас 
за i разред) и садржајима о саобраћајним знацима, који имају елементе 
геометрије и самим тим пружају могућност корелације са математиком. 
Слично овоме је и наставна јединица Утицај облика предмета на њего-
во кретање: клизање и котрљање (СОН 1), која има за циљ да ученици на 
основу конкретних примера увиде условљеност начина кретања обликом 
тела. Циљ је да ученици уоче која је заједничка карактеристика предмета 
који се котрљају, а која оних који се клизају. У другом разреду обрађују се 
наставне јединице Предмети облика лопте, ваљка, квадра и коцке и Упоре-
ђивање предмета по облику, ширини, висини и дебљини (Математика), које 
су сродне садржајима Шта све утиче на брзину кретања тела (облик и 
величина тела, материјал од кога је начињено, подлога, средина, јачина де-
ловања). Код ових саржаја наилазимо на неусклађеност наставних програ-
ма, јер да би прецизно именовали облике тела који се клизају и котрљају 
морају најпре да науче те математичке појмове. Међутим, садржаји про-
грама Математике за први разред обухватају само облик круга, правоугао-
ника и квадрата, док се тек у другом разреду говори о лопти, ваљку, квадру 
и коцки, а много касније о призми, купи, пирамиди, облим и рогљастим 
телима итд. 

Велике могућности за остваривање интеграције поменута два пред-
мета на овом узрасту пружају садржаји наставне јединице Пратим, мерим 
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и бележим време и растојање (СОН 1). Међутим, и у овом случају наила-
зимо на проблем који се јавља због неусклађености садржаји програма. 
Наиме, мерење времена се у оквиру Света око нас и Математике обрађује 
у другом разреду, а у овом случају од првака се тражи да прате, мере и 
бележе време, што доводи до повећања захтева за дидактичком трансфор-
мацијом садржаја и изналажења алтернативних начина за упоређивање 
ових величина. Слично томе, јавља се проблем и код мерења растојања. 
У оквиру садржаја Математике у првом разреду обрађују се само нестан-
дардне мерне јединице, а мерне јединице уче се у другом разреду у оквиру 
наставне јединице Мерење дужи помоћу метра, дециметра и центиметра. 
У складу са поменутим, неопходно је кориговати и ускладити садржаје 
програма како би настава била ефикаснија, а примена интегрисаног при-
ступа једноставнија.

Методолошки оквир истраживања

Имајући у виду актуелне чињенице и законске одреднице о којима је 
било речи и које су разматране у теоријском делу рада, одлучили смо се да 
циљ истраживања буде испитивање ставова студената Факултета педаго-
шких наука (будућих учитеља) о корелацијско-интеграцијском приступу и 
могућностима за унапређивање квалитета образовања применом интегри-
сане наставе Света око нас и Математике. Да би се дати циљ истраживања 
реализовао, потребно је остварити следеће задатке: 

1. Утврдити да ли студенти ФПН препознају значај и предности корела-
цијско-интеграцијског приступа настави Света око нас и Математике;

2. Утврдити да ли студенти ФПН интегративну наставу Света око нас и 
Математике препознају као претпоставку квалитета стечених знања 
ученика у наставном процесу;

3. Испитати ставове студената ФПН о фреквентности примене интегра-
тивне наставе Света око нас и Математике у основној школи;

4. Испитати ставове студената ФПН о заступљености садржаја о инте-
гративној настави у оквиру универзитетске наставе.

Метода која је коришћена у овом истраживању је дескриптивна, тех-
ника за прикупљање података је била анкетирање, а као инструмент кори-
стили смо онлајн анкетни упитник који је креиран за потребе истражива-
ња. Анкетним упитником желели смо да сазнамо ставове будућих учитеља 
– студената Факултета педагошких наука о корелацијско-интеграцијком 
приступу настави Света око нас и Математике. Инструмент је садржао 
питања отвореног и питања затвореног типа – петостепену скалу проце-
не Ликертовог типа. Анкетирани су будући учитељи – студенти Факултета 
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педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина. Истраживање је 
спроведено маја 2017. године са студентима студијског програма Учитељ 
(N=150). Добијени подаци су обрађени у статистичком пакету iBM SPSS 
Statistics 20. У складу са проучаваним предметом и коришћеним истра-
живачким методама применили смо одговарајуће статистичке поступке 
(проценат, фреквенцију, медијану).

Интерпретација резултата истраживања

У складу са дефинисаним задацима истраживања, у оквиру овог по-
главља извршићемо квалитативну и квантитативну анализу прикупљених 
података. За реализацију првог истраживачког задатка испитани су ставо-
ви студената Факултета педагошких наука о предностима и значају часо-
ва интегративне наставе, посебно Света око нас и Математике, са аспекта 
економичности у погледу времена неопходног за обраду поједних настав-
них садржаја; утицаја овог наставног модела на мотивацију ученика за 
учење и подстицања креативног и дивергентног мишљења ученика.

На основу добијених резултата (Табела 1) уочавамо да већина студе-
ната (њих 116, што је 77,33% укупног броја испитаника) има позитиван 
став и слаже се са тврдњом да интегративна настава омогућава економич-
није, рационалније и успешније реализовање наставе у оквиру више на-
ставних предмета. Вредност медијане потврђује да више од половине сту-
дената обухваћених истраживањем има позитиван став о економичности 
корелацијско-интеграцијског приступа настави СОН и Математике. Чак 
29,33% испитаника у потпуности сматра да се корелацијско-интеграциј-
ским приступом настави Света око нас и Математике штеди време за об-
раду поједних наставних садржаја, остварује принцип економичности, а 
ученици растерећују сувишних чињеница, што је на овом узрасту веома 
важно. Неодлучан став има 16,67% студената, а 6% студената се не сла-
же са претходно поменутом тврдњом. Потпуно негативан став поводом 
ове тврдње нема ниједан испитаник. Добијени резултати истраживања у 
складу су са налазима претходних теоријских разматрања различитих ау-
тора, који истичу да је основна претпоставка за успешну рационализаци-
ју и економичност у настави природе и друштва способност наставника 
да високим степеном методичке осмишљености са што мањим утрошком 
времена, средстава и снаге, с једне стране, постигне што боље резултате 
(Lazarević, Banđur, 2001: 116). С обзиром на то да се интегративном наста-
вом сродни садржаји више наставних предмета истовремено обрађују, не 
само да се штеди време, већ се на тај начин једном проблему приступа са 
више аспеката, што доприноси развоју дивергентног мишљења ученика. 
Садржај, знање и разумевање „узимају” се из једне дисциплине како би 
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се обогатили и применили у другој, на тај начин се ученици подстичу да 
уочавају различите перспективе, да повезују чињенице, критички и креа-
тивно размишљају о идејама, да на различите начине обрађују и сазнају, 
доживљавају садржаје и стварају своје оригиналне индивидуалне радове 
(Åström, 2008).

Табела 1: Значај и предности интегративне наставе Света око нас и Математике

Фреквенција Проценат Валидни % Збирно %

В
ал

и
дн

и
х

Слажем се у 
потпуности

44 29,33 29,33 29,33

Слажем се 72 48,0 48,0 77,33

Не знам 25 16,67 16,67 94,0

Не слажем се 9 6,0 6,0 100,0

Уопште се не слажем 0 0 0 100,0

Укупно 150 100,0 100,0

У оквиру првог задатка, како бисмо сагледали ставове студената о 
предностима интегрисане наставе, посебно смо издвојили тврдњу која 
се односи на мотивацију ученика. Одговори испитаника приказани Гра-
фиком 1 представљају резултате које смо добили у оквиру питања да ли 
корелацијско-интеграцијски приступ настави Света око нас и Математи-
ке може допринети побољшању мотивације ученика. Уочавамо да велики 
број студената (њих 123, што је 82% укупног броја испитаника) има по-
зитиван став по овом питању. Чак 44,67% студената у потпуности сматра 
да корелацијско-интеграцијски приступ настави Математике и Света око 
нас може допринети побољшању мотивације ученика. Неодлучан став има 
10% студената. Само 4% студената се не слаже са претходно поменутом 
тврдњом, а 6 студената има апсолутно негативан став. С обзиром на то да 
интегративна настава у основи има активну наставу и учење које је засно-
вано на квалитетној комуникацији и разноврсним активностима, чији је 
циљ развијање критичког мишљења, креативности, иновативности, флек-
сибилности и других предуслова за живот и рад у 21. веку, претпоставка 
је да позитивно утиче и на мотивацију ученика (Professional development 
Service for Teachers, 2017), што студенти свакако препознају као предност 
овог наставног модела.
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График 1: Ставови студената у односу на утицај часова корелације Света око нас и 
Математике на мотивацију ученика

У оквиру другог задатка испитали смо ставове студената ФПН о ути-
цају поменутог наставног модела на квалитет знања ученика. Дакле, зада-
так нашег истраживања био је да испитамо да ли студенти ФПН интегра-
тивну наставу СОН и Математике препознају као претпоставку квалитета 
стечених знања ученика у наставном процесу. У складу са тим податке смо 
прикупили на основу две тврдње. Прва се односи на утицај интегратив-
ног приступа садржајима Света око нас и Математике на квалитет знања 
ученика, посебно на практичну применљивост у свакодневном животу и 
даљем учењу. Сходно томе одговори испитаника приказани су Графиком 
2, на основу кога уочавамо да се више од половине студената (њих 89, 
што је 59,33% укупног броја испитаника) слаже са поменутом тврдњом, 
истичући да примена наставног модела који интегрише сродне садржаје 
предмета Свет око нас и Математике може допринети подизању квалитета 
стечених знања ученика, те да су таква знања практично применљивија. 
Потпуно позитиван став има 48 студената, а неодлучно је било 8 студена-
та. Насупрот томе 4,67% студената сматра да корелацијско-интеграцијски 
приступ настави Математике и Света око нас не доприноси стицању ква-
литетних знања, применљивих у свакодневном животу и даљем учењу, већ 
да су пресудни неки други фактори. Наши резултати истраживања слични 
су резултатима Спасић-Стошић (2014) која наводи да примена корелације 
у настави има велики значај, садржаје различитих предмета који су ло-
гички повезани у јединствен систем ученици лакше, брже и квалитетније 
усвајају. С друге стране, због природе садржаја поменутих предмета и да-
тих исхода пожељно је активности организовати што чешће изван учиони-
це, односно у ближем природном и друштвеном окружењу, а посебно су 
погодни организоване посете, шетње, излети, настава у природи (Службе-
ни гласник РС, бр. 88/17), што свакако ствара услове за стицање квалитет-
нијих и практично применљивих знања кроз интегративну наставу.
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График 2. Дистрибуција одговора студената у вези са тврдњом о утицају часова 
корелације Света око нас и Математике на квалитет знања ученика

С обзиром на то да је једна од карактеристика квалитета знања и ње-
гова трајност, друга тврдња коју разматрамо о утицају корелацијско-ин-
теграцијског приступа настави Света око нас и Математике на квалитет 
знања ученика односи се управо на тај сегмент. Дескриптивни показатељи 
приказани Графиком 3 указују на то да се велика већина студената (њих 
130, што је 87,63% укупног броја испитаника) слаже са поменутом тврд-
њом. Тридесет студената (20%) у потпуности сматра да корелацијско-ин-
теграцијски приступ настави утиче на повећање трајности знања ученика. 
Неодлучан став има 20 студената, док у овом случају није било ниједног 
испитаника са негативним ставом према о овој тврдњи.

График 3. Дистрибуција одговора студената у вези са тврњом о утицају часова ин-
тегративне наставе Математике и Света око нас на трајност знања ученика
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Када је у питању трећи истраживачки задатак, акценат је био на испи-
тивању ставова студената Факултета педагошких наука у Јагодини о фре-
квентности примене интегративне наставе Света око нас и Математике у 
основним школама у којима реализују интегрисану праксу током студи-
ја. Добијени подаци указују на то да већина студената (њих 128, што је 
85,33% укупног броја испитаника) сматра да се интегративна настава рет-
ко реализује. Најчешће је то у виду тематских дана поводом обележавања 
значајнијих датума (прослава Св. Саве, Дан жена, почетак годишњих доба 
и сл.). С друге стране, већина студената (112, односно 74,67% испитаника) 
сматра да је интегративну наставу могуће реализовати у сва четири разре-
да ОШ, што би требало да допринесе учесталијој примени овог наставног 
модела. 

Актуелна ситуација коју смо поменули у теоријском делу рада, као и 
законске регулативе које јасно истичу значај интегративне наставе, неми-
новно повлаче за собом и потребу разматрања унапређења универзитетске 
наставе, посебно дела који се бави образовањем будућих учитеља. У скла-
ду са тим, последњи задатак нашег истраживања односи се на испитивање 
ставова студената ФПН о заступљености садржаја о интегративном при-
ступу у оквиру универзитетске наставе. Највећи број студената, 118 испи-
таника (78,67%), сматра да су у оквиру универзитетске наставе недовољно 
заступљени садржаји који се односе на интеграцију различитих наставних 
предмета. Двадесет девет студената је имало неутралан став по овом пи-
тању, a само три студента негативан став. С обзиром на то да се студентска 
перцепција посматра као врло значајан ресурс, чија повратна информа-
ција, мишљење и образовно искуство значајно доприносе унапређивању 
квалитета наставног рада и услова студирања на високошколској институ-
цији (Јевремов и др., 2016), не треба занемарити њихове ставове у односу 
на интегративну наставу која у систему универзитетске наставе треба да 
има значајну улогу, јер управо ти будући учитељи у блиској будућности 
биће у прилици да реализују наставу у складу са Законом о основама си-
стема образовања и васпитања (Службени гласник РС, бр. 88/17).

Закључак

Током овог истраживања дошли смо до одређених резултата на осно-
ву којих се могу извести следећи закључци. 

1. Студенти ФПН препознају значај и предности интегративне наставе 
и свесни су њеног утицаја на унапређење наставног процеса. Највећи 
број студената значај интеграције види у њеном утицају на мотиваци-
ју ученика; 
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2. Студенти ФПН сматрају да интегративна настава може утицати на 
квалитет и трајност стечених знања; 

3. Највећи број испитаника сматра да интегративна настава није довољ-
но заступљена у основним школама, упркос чињеници да садржаји 
програма нуде бројне могућности за реализацију овог наставног мо-
дела; 

4. Већина испитаника сматра да би наставу на факултету требало уна-
предити применом интегративног приступа. Да би студенти – будући 
учитељи, могли да одговоре постављеним захтевима, неминовно мо-
рају имати одређене компетенције наведене у оквиру Правилника о 
сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпи-
тача и стручних сарадника (Сл. гласник РС, бр. 13/2012 и 31/2012). 
Они би требало да ученике оспособе да боље разумеју и схватају 
поједине садржаје, сагледавају одређена питања и проблеме из ра-
зличитих углова и са различитих страна, развијају навике да појаве, 
процесе и односе у окружењу посматрају дубље и целовитије и, тиме, 
јединствено и свеобухватно сагледавају свет који их окружује. Зато је 
важно студенте – будуће учитеље, кроз увођење нових обавезних и из-
борних предмета, али и измена силабуса постојеће групе дидактичко-
методичких предмета у контексту интегративне наставе, оспособити 
за успешну реализацију интегративне наставе.

На основу наведених закључака, може се извести општи закључак да 
студенти ФПН имају позитиван став о интегративној настави Света око 
нас и Математике, свесни су њених предности и значаја, те да би са тим у 
вези ваљало размотрити могућност унапређења студијских програма но-
вим наставним предметима и изменама постојећих силабуса методичке 
групе предмета. Креирање електронских база података ‒ наставног мате-
ријала, адекватне литературе и конкретних примера припрема за часове 
интегративне наставе омогућило би учесталију примену овог иновативног 
модела. На тај начин омогућило би се лакше и брже имплементирање ин-
тегративне наставе како у рад са студентима, тако и у праксу учитеља који 
већ раде у основним школама.
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MATHEMATiCS iN WoRLd ARoUNd US
– iNTEGRATEd TEACHiNG 

Summary: The theoretical part of this paper deals with some aspects and 
possibilities of linking the contents of the World Around Us and Mathematics. 
Special emphasis was put on the analysis of (in)compliance of the two subjects. 
in the context of the correlation-integration approach, possibilities for improving 
the quality of the teaching World Around Us in elementary schools are considered. 
The methodological part of the paper is dedicated to empirical research aimed 
at examining the attitudes of future teachers about the correlation-integration 
approach. data were collected online, with an electronic questionnaire and a 
5-point Likert-type scale, on a sample of 150 students of the Faculty of Education 
in Jagodina. The results obtained by applying simple statistical methods show that 
students have positive attitudes about the importance of applying the content of 
Mathematics in teaching of the World Around Us, and recognize possibilities for 
raising the quality of teaching using the correlation-integration approach, which 
suggests considering conditions for more frequent application of this teaching 
system.

Keywords: correlation, integration, student attitudes, contemporary teaching 
of Mathematics and World Around Us.


