
РАДНА БИОГРАФИЈА  

 

Лични подаци 

Име и презиме 

Занимање/професија 

Мејл адреса 

 

 

Драгољуб Ђорђевић 

професор математике 

dragoljub64@gmail.com  

 

Тренутно радно место/установа OШ “Херој Иван Мукер“, Смедеревска Паланка 

Образовање VII/1 дипломирани математичар, Математички Факултет - Београд,        

1989 год. 

 

Радно искуство  
(где је радио/радила, када, на ком 

радном месту) 

 

- професор математике и програмирања – „Паланачка гимназија“ – 

Смедеревска Паланка, 1989.-1993. 

- професор математике, Машинско-електротехничка школа „Гоша“, 

Смедеревска Паланка, 1993.-2001. 

- директор и професор математике  – „Паланачка гимназија“ –      

Смедеревска Паланка – 2001.-2009. 

- наставник математике – ОШ „Херој Иван Мукер“ - Смед. Паланка 

– 2009. до данас 

ЗВАЊЕ дипломирани математичар 

    

 
Назив 

Време 

(година – 

период) 

Начин учествовања 

(присуство, излагање, 

ауторство, координисање) 

 

Учешће на 

акредитованим 

програмима стручног 

усавршавања 

 

Републички семинар о 

унапређивању наставе математике у 

основним и средњим школама – 

организатор ДМС 

 

 

од 1990. до 

2006. год. 

2007.-2020. 

2008. и 2009.  

 

- присуство (18 пута) 

- излагање   (14 пута) 

- координисање 

 

 

Аутор или коаутор на 

Републичким 

семинарима ДМС-а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Примена рачунара у основним 

школама“ 

„Примена рачунара у средњим 

школама“ 

„О тригонометрији...“ 

„Визуелизација наставног процеса 

математике у основној школи“ 

„Визуелизација наставног процеса 

математике у средњој школи“ 

„Инверзне функције“ 

„Апсолутне вредности у основној 

школи“ 

„Сличност и примене“ 

„Апсолутне вредности у средњој 

школи и на пријемним испитима“ 

„Примена графика функција у 

решавању једначина и неједначина“ 

„Савремени приступ настави 

тригонометрије“ 

 

 

2007. 

 

2008. 

 

2009. 

2012. 

 

2014. 

 

2015. 

2016. 

 

2017. 

2018. 

 

2019. 

 

2020. 

 

 

 

 

коауторство и излагање 

 

коауторство и излагање 

коауторство и излагање 

ауторство и излагање 

 

ауторство и излагање 

 

ауторство и излагање 

ауторство и излагање 

 

ауторство и излагање 

ауторство и излагање 

 

ауторство и излагање 

 

ауторство и излагање 

 

 

mailto:dragoljub64@gmail.com


Аутор и учесник на 

Светском математичком 

конгресу,           

Крагујевац 2018 

 

Примена графика функције једне 

променљиве у решавању једначина 

и неједначина 

2018 ауторство и излагање 

 

Чланство стручним 

организацијама, 

друштвима, удружењима  

ДМС 

 

1990.-2021. 

 

 

 

 

од 2013. год. 

до сада 

 

2017. год. и 

2019. год. 

 

 

Председник подружнице 

ДМС-а из Смедеревске 

Паланке од 2006. год. до 

сада 

 

Члан Надзорног одбора 

ДМС-а  

 

Председништво 

Скупштине ДМС-а 

    

Наведите имена 

коаутора/кореализатора 
Др Бранислав Поповић, Милосав Миленковић, Др Милан Живановић 

 

 

Датум попуњавања радне биографије:                

24. 8. 2021. год 

 

 


