Име, средње слово, презиме
Звање

Љиљана Ј. Келемен
Наставник практичне наставе за вежбе за предмет
Методика развоја говора на српском језику
Висока школа струковних студија за образовање
васпитача „Михаило Палов“ Вршац

Назив институције у којој наставник
ради са пуним радним временом и од
када
Педагогија
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Избор у звање
2010.
Висока
школа
струковних
студија за образовање васпитача
„Михаило Палов“ Вршац
Докторат
У току
Учитељски факултет, Београд

Област
Педагогија

Методика наставе српског
језика и књижевности
Специјализација
/
/
/
Магистратура
/
/
/
Диплома
2008.
Учитељски факултет, Београд
Професор разредне наставе
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
назив предмета
Назив студијског програма,
Часова
врста студја
активне
наставе
1.
Матерњи језик - вежбе
Струковни васпитач деце
1
предшколског узраста,
основне
2.
Књижевност за децу - вежбе
Струковни васпитач деце
3
предшколског узраста,
основне
2
3.
Методика развоја говора – вежбе и
Струковни васпитач деце
вежбаоница
предшколског узраста,
основне
4.
Матерњи језик са развојем говора на јасленом
Струковни васпитач деце
1
узрасту
јасленог узраста, основне
5.
Методика развоја говора деце јасленог узраста Струковни васпитач деце
2
јасленог узраста, основне
6.
Језичке игре и драматизација
Струковни васпитач деце
3
јасленог узраста, основне
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Зорица Цветановић, Љиљана Келемен: Методичко моделовање часа наставе
граматике и правописа, Зборник Учитељског факултета, Београд, 2010.
2.
Љиљана Келемен: Развијање креативних способности даровитих у настави језика,
Зборник 16, Висока школа за образовање васпитача, Вршац, 2010.
3.
Проблеми увођења појма непроменљиве речи у уџбеницима из српског језика у
четвртом разреду основне школе, Педагошка стварност, Савез педагошких
друштава Војводине, бр. 5-6, Нови Сад, 2010.
4.
Облици рада у настави српског језика, Методичка пракса, Београд, 2010.
5.
Запис о погрешним натписима на подручју општине Вршац, Методичка пракса,
Београд, 2010.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI)
листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни: 2
Усавршавања
Докторант на Учитељском факултету у Београду
Други подаци које сматрате релевантним:
Радим пуне две године као сарадник-асистент на Учитељском факултету, Београд – Наставно
одељење у Вршцу на предмету Методика наставе српског језика и књижевности

