
26

Корнел Ђере се родио 11. септембра 1923. године у Ади. Нижу гимназију је завршио у Сен-
ти, а учитељску школу у Београду 1943. године. Од 1944. године запошљава се као учитељ у 
Ади. Исте године ступа у новостворену југословенску армију и учествује у завршним опера-
цијама на ослобађању Југославије. 

После рата ради у свом родном месту као учитељ и истовремено наставља ванредне сту-
дије на Педагошкој академији у Београду, где 1949. стиче звање наставника. Потом, такође, 
упоредо са радом у школи наставља студије географије на Природно-математичком факулте-
ту у Београду и завршава их 1954. године. 

Током 1946. године ради као наставник ниже гимназије у Ади, а од 1947. године постаје 
наставник ниже гимназије у Суботици. 

 Упоредо са наставничним послом, наставља постдипломске судије на Природно-
математичком факултету у Будимпешти, где 1965. године брани магистарски рад са темом 
Функције и морфолошко-физиогномска слика Суботице. Од 1973. године ради на Педагошкој 
академији у Суботици. Априла 1976. године брани докторску тезу у Београду, на групи за гео-
графију, под насловом Економско-географске одлике и функције градских насеља у Војводини. 

Године 1978. добије звање доцента на Природно-математичком факултету Универзитета у 
Новом Саду, за предмет Методика наставе географије. Пет године касније бива биран у звање 
ванредног, а 1988. у звање редовног професора. 

 Свој научни рад почиње 1961. године и од тада објављује преко 90 библиографских 
јединица – четрдесетак научних радова, 15 методско-педагошких радова, 23 стручна рада и 13 
уџбеника, приручника и скрипти. 

 У току рада на Универзитету, посебну пажњу је посветио методском образовању сту-
дената. За те потребе је објавио изванредан уџбеник Методика наставе географије. 

Тематски, највећи део научних радова је посвећен географији насеља, посебно урбаној 
географији. Радови су објављивани у часописима и саопштавани на научним скуповима. 
Будући да је учествовао у реализацији пројекта – Монографије војвођанских општина, то је у 
коаторству објавио монографије Бачке Тополе и Кањиже. 

У методици наставе географије, углавном се бавио истраживањем иновантних облика, 
метода рада и примене савремене наставне технологије у основношколској и средњошкол-
ској настави географије. 
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Од универзитетске уџбеничке литературе, објавио је осим Методике наставе географи-
је, Математичку географију (са др Драгољубом Бугарским) и Методику наставе познавање 
друштва, за студенте Педагошке академије. 

За основну и средњу школу објавио је девет уџбеника географије и приричника за настав-
нике географије. 

Проф др Корнела Ђереа, како у наставном тако и научном раду карактерише тежња за 
постављањем и праћењем високих стандарда и увођењем методолошких новина. Поседовао 
је наставни и научни интегритет достигавши ниво узорног и респектованог универзитетског 
професора. Од почетка до краја наставне и научне каријере настојао је да буде у току и при-
мењује сазнајне, проверене новине. 

Др Корнел Ђере је, после дуже и тешке болести, преминуо 22. јула 2000. године. 

Проф. др Јован Ромелић
 


