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Биографија са библиографијом 

 

Љиљана Ј. Келемен Милојевић рођена је 1985. године у Вршцу. Основну школу и 

гимназију (општи смер) завршила је у родном месту. Године 2008. дипломирала је на 

Учитељском факултету у Београду, Наставном одељењу у Вршцу и стекла стручни назив 

професор разредне наставе. На Учитељском факултету у Београду, сходно Закону о 

високом образовању (члан. 95, став 6) стекла је академско звање мастер професор 

разредне наставе. Као студент генерације награђена је на Свечаној додели диплома 

дипломираним учитељима и васпитачима. Након завршеног Учитељског факултета, 

октобра 2008. године уписала је Докторске академске студије на смеру Методика 

наставе српског језика и књижевности. Докторску дисертацију на тему „Методички 

приступ усвајању морфолошких облика речи” одбранила је 28. 9. 2016. под менторством 

проф. др Милице Радовић Тешић и стекла звање доктор наука – методика наставе. 

 Од 2008. до 2017. године радила је као сарадник у настави – демонстратор на 

Учитељском факултету у Београду, Наставном одељењу у Вршцу, на предмету 

Методика наставе српског језика и књижевности. Од октобра 2010. године радила је у 

звању наставника за извођење практичне наставе (вежби) на предметима Методика 

развоја говора и Методика развоја говора деце јасленог узраста (област: Педагогија) и 

на предметима Књижевност за децу и Језичке игре и драматизација (област: Матерњи 

језик и књижевност) на Високој школи струковних студија за васпитачe „Михаило 

Палов” у Вршцу. Априла 2017. године изабрана је у звање професора струковних студија 

у ужој научно-стручној области Педагошке науке, за предмет Методика развоја говора. 

Члан је Матице српске, Друштва предметних дидактичара Србије, 

Организационог одбора Високе школе у оквиру Међународног научног скупа о 

даровитима и координатор за програме сталног стручног усавршавања наставника, 

васпитача и стручних сарадника. У октобру 2011. године учествовала је у оснивању 

тројезичног Језичког клуба Високе школе. Редовно прати и учествује на домаћим и 

међународним пројектима, стручним и научним конференцијама и скуповима. Пише и 

објављује уџбенике и радове, већином из области методике развоја говора и методике 

наставе српскога језика и књижевности. Обавља и лекторске послове у оквиру издавачке 

делатности Високе школе.  



 

Учешће на пројектима међународног и националног значаја: 

 

1. Квалитет у образовању, високим школама и универзитетима уз коришћење 

иновативних метода и иновативних лабораторија, Међународни пројекат 

реализован 2012. године у организацији Високе школе струковних студија за 

образовање васпитача „Михаило Палов” у Вршцу и Универзитета „Јоан Славић” из 

Темишвара, са саопштењем на тему: „Интерактивна комуникација као новија 

парадигма универзитетске наставе”. 

2. Улога педагошке праксе у професионализацији позива васпитача, пројекат од 

националног значаја, 2012–2013. године  у организацији Високе школе струковних 

студија за васпитаче „Михаило Палов” у Вршцу, са саопштењем на тему: „Улога 

Језичког клуба у стручном усавршавању будућих васпитача”. 

3. Подизање квалитета стратегија поучавања и учења даровитих студената, 

пројекат од националног значаја, подржан и финансиран од стране Покрајинског 

секретаријата за науку и технолошки развој, мај 2013 – мај 2014. године у 

организацији Високе школе струковних студија за васпитаче „Михаило Палов” 

Вршац, са саопштењем на тему: „Феномен игре и хумора у књижевности за децу”. 

4. Ромска дечја поезија – прикупљање и систематизовање грађе, пројекат од 

националног значаја реализован испред Удружења „Истраживачи Роми” из Жабља, 

2014. године. 

5. Острва – ISLANDS: Повезивање важних субјеката у области драме и образовања у 

Србији / Interconnecting Stakeholders in Learning and Drama in Serbia, пројекат 

финансира Европска унија, суфинансира Министарство културе и информисања, 

спроводи БАЗААРТ, финансира Министарство омладине и спорта Републике Србије 

– координатор у оквиру пројакта на Високој школи струковних студија за васпитаче 

„Михаило Палов” у Вршцу (октобар–новембар 2014). 

6. Приручник за Методику развоја ромског језика деце предшколског узраста, пројекат 

од националног значаја реализован испред Удружења „Истраживачи Роми” из 

Жабља, 2015. године. 

7. Tempus – TEACH: Усклађивање студијских програма за образовање васпитача у 

Србији (Harmonization of Preschool Teacher Curricula in Serbia), Међународни 

пројекат подржан и финансиран  од стране Европске уније, 2015 – учесник првог 



интерактивног семинара – „Методолошке вештине”, који је одржан у Новом Саду на 

Високој школи струковних студија за образовање васпитача, у периоду од 18. до 22. 

јуна 2015. године; учесник другог и трећег дела интерактивног семинара – „Учење 

методологије”, који је одржан у Крушевцу, у периоду од 8. до 12. септембра 2015; 

учесник четвртог интерактивног семинара на Високој школи струковних студија за 

васпитаче и пословне информатичаре „Сирмијум” у Сремској Митровици од 3. до 5. 

децембра 2015; учесник у студијској посети Високој школи за васпитаче у Баји у 

Мађарској, која је реализована од 25. до 28. априла 2016.    

8. GIFTED (Generating Inclusive and Fair Teaching in Early Development / Inovativni 

pristupi u podsticanju darovitosti kod dece), međunarodni projekat finansiran sredstvima 

EU – profesor saradnik u projektu. 

9. FUN-ED (For Unique New Education Design, RORS 434, 2021–2023) програма Interreg 

– IPA CBC Rumunija – Srbija, međunarodni projekat – profesor saradnik u projektu.  

10. Хеуристичке стратегије као креативни дизајн у високошколској настави, 

развојноистраживачки пројекат (бр. 142-451-2195/2022-02/1) одобрен од стране 

Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност, 

Нови Сад – члан пројектног тима.   

 

Конференције и учешћа на међународним научним и стручним скуповима:  

 

1. Даровити у процесу глобализације, 16. округли сто о даровитима, Међународни 

научни скуп у организацији Високе школе струковних студија за образовање 

васпитача „Михаило Палов” у Вршцу, са саопштењем на тему: „Развијање 

креативних способности даровитих у настави језика” (Вршац, 2. јул 2010). 

2. Методичке иновације у основношколском и предшколском образовању и васпитању, 

Међународни научни скуп у организацији Учитељског факултета у Београду и 

Редакције часописа Иновације у настави, 2010. године, на Учитељском факултету у 

Београду, са саопштењем на тему: „Методичко моделовање часа наставе граматике 

и правописа” (Београд, 10. новембар 2010). 

3. Даровитост и моралност, 17. округли сто о даровитима, Међународни научни скуп 

у организацији Високе школе струковних студија за образовање васпитача „Михаило 

Палов” у Вршцу, са саопштењем на тему: „Идејни и етички смисао 

књижевноуметничких дела у припремном предшколском периоду као подстицај и 

развој морала даровитих” (Вршац, 1. јул 2011).  



4. Концепције и стратегије обезбеђивања квалитета базичног образовања и 

васпитања, Међународни научни скуп у организацији Учитељског факултета у 

Београду и Редакције часописа Иновације у настави, 2012. године, на Учитељском 

факултету у Београду, са саопштењем на тему: „Унапређивање квалитета наставе 

граматике помоћу мултимедијалне технологије” (Београд, 08. фебруар 2012). 

5. Даровити и квалитет образовања, 19. округли сто о даровитима, Међународни 

научни скуп, у организацији Високе школе струковних студија за васпитаче 

„Михаило Палов“ у Вршцу, са саопштењем на тему: „Екопедагошка и екометодичка 

просвећеност даровитих ученика као конституент одрживог развоја” (Вршац, 28. јун 

2013).  

6. Даровитост и креативност – развојна перспектива креативне перформансе, 20. 

округли сто о даровитима, Међународни научни скуп у организацији Високе школе 

струковних студија за васпитаче „Михаило Палов” у Вршцу, са саопштењем на тему: 

„Подстицање даровите деце за језик у предшколским установама кроз усмерене 

активности студената” и представљање публикације 20 година о даровитости 

(Вршац, 6. јун 2014). 

7. Даровити и дидактичка култура, 21. округли сто о даровитима, Међународни 

научни скуп у организацији Високе школе струковних студија за васпитаче 

„Михаило Палов” у Вршцу, са саопштењем на тему: „Методичке стратегије 

подстицања критичког мишљења даровитих у настави граматике” (Вршац, 5. јун 

2015). 

8. Наука и евроинтеграције, 10. међународни научни скуп, Универзитет у Источном 

Сарајеву, Филозофски факултет, Пале, са саопштењем на тему: „Ортографска норма 

и евроинтеграције” (Пале, 22–24. мај 2015).  

9. II Дидактичка конференција: Методички аспекти унапређења наставе, у 

организацији Друштва предметних дидактичара Србије и Биолошког факултета 

Универзитета у Београду, са саопштењем на тему: „Ученици о правопису у 

припреми, изради и оцењивању писмених задатака – изабрани осврт” (Београд, 18. 

јун 2016). 

10. Интраперсонална даровитост – могућности развоја, 22. округли сто о даровитима, 

Међународни научни скуп у организацији Високе школе струковних студија за 

васпитаче „Михаило Палов” у Вршцу, са саопштењем на тему: „Интраперсонална 

интелигенција и подстицање креативности” (Вршац, 1. јул 2016). 



11. Third International Conference ―Education across Borders, Education and Research 

across Time and Space, University „St. Kliment Ohridski” in Bitola, са саопштењем на 

тему: Use of literary texts as a means for adopting morphological system of a language for 

preschool children (Охрид, 6–7. октобар 2016). 

12. Савремени свет и толеранција кроз призму предшколског васпитања, Конференција 

„Васпитач у 21. веку” у организацији Високе школе за васпитаче струковних студија 

у Алексинцу, са саопштењем на тему: „Језичке радионице као вид рефлексивне 

праксе” (Сокобања, 24–25. март 2017). 

13. MICE 2017, I међународна конференција о образовању, у организацији Универзитета 

„Џемал Биједић” у Мостару, са саопштењем на тему: „Подстицање интелектуалне 

аутономије деце предшколског и млађег школског узраста путем хеуристичких 

дидактичких стратегија” (Мостар, Босна и Херцеговина, 12–13. мај 2017). 

14. Проблеми и дилеме савремене наставе у теорији и пракси, Међународни научни скуп 

у организацији Учитељског факултета, Универзитета у Београду, са саопштењем на 

тему: „Методички проблеми у програмском оквиру за учење латинице као другог 

писма у настави српског језика” (Аранђеловац, 26–27. мај 2017). 

15. Даровитост и креативни приступи учењу, 23. округли сто о даровитима, 

Међународни научни скуп у организацији Високе школе струковних студија за 

васпитаче „Михаило Палов” у Вршцу, са саопштењем на тему: „Подстицање језичког 

стваралаштва деце предшколског узраста и ученика применом парадигматских 

игара” (Вршац, 30. јун 2017). 

16. Културно-потпорна средства у функцији наставе и учења, Међународни научни 

скуп у организацији Учитељског факултета у Ужицу, Универзитета у Крагујевцу, са 

саопштењем на тему: „Сликовница као културно-потпорно средство рада у области 

развоја говора деце предшколског узраста” (Ужице, 3. 11. 2017). 

17. Конференција Васпитач у 21. веку: Допринос предшколства остваривању циљева 

образовања и васпитања, Сокобања, Алексинац: Висока школа за васпитаче 

струковних студија, саопштење на тему: ,,Интегративни приступ и интерактивност у 

раду са децом предшколског узраста – пример позитивне педагошке праксе” (30. и 

31. март 2018). 

18. Комплексност феномена даровитости и креативности – изазови: појединац и 

друштво, 25. округли сто о даровитима, Међународни научни скуп у организацији 

Високе школе струковних студија за васпитаче „Михаило Палов” у Вршцу, са 



саопштењем на тему: „Интегративни приступ учењу у раду са даровитим студентима 

– будућим васпитачима” (Вршац, 28. јун 2019). 

19. Методика и поетика Вука Милатовића, Научни скуп у организацији Учитељског 

факултета, Универзитета у Београду, са саопштењем на тему: „Припрема деце за 

почетно читање и писање у припремном предшколском периоду из перспективе 

васпитача” (Београд, 5. јул 2019). 

20. Даровити: лична и социјална перспектива, 26. округли сто о даровитима, 

Међународни научни скуп у организацији Високе школе струковних студија за 

васпитаче „Михаило Палов” у Вршцу, са саопштењем на тему: „Положај и улога 

даровитих у будућности из перспективе студената” (Вршац, 26. јун 2020). 

21. Unapređenje kvalitete života djece i mladih / XI International scientific conference 

Improving the quality of life of children and youth, XI Međunarodna naučno-stručna 

eKonferencija (organizator: Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih i 

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli), 26. i 27. juna 2020. godine 

putem Zoom platforme – učesnik; koautorstvo. 

22. Digitalno obrazovanje 2021, Međunarodna akreditovana konferencija u organizaciji 

Centra za obrazovne tehnologije na Zapadnom Balkanu, a u saradnji sa Ministarstvom 

prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavodom za unapređivanje obrazovanja i 

vaspitanja, Zavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Timom za 

socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva  i Fondacijom Petlja (Beograd, 8–10. aprila 

2021. onlajn).  

23. Иновативни дидактички системи у васпитно-образовном раду, Међународни 

научни скуп у организацији Учитељског факултета Универзитета у Београду, са 

саопштењем на тему: „Концепција уџбеника за учење латинице по програму наставе 

и учења”, (Београд, 21. мај 2021. године путем Зум платформе). 

24. Samoregulacija i razvoj potencijala darovitih, 27. okrugli sto o darovitima, Međunarodna 

naučna konferencija u organizaciji Visoke škole strukovnih studija za vaspitače „Mihailo 

Palov” u Vršcu, sa saopštenjem na temu: „Samoregulacija pisanja iz perspektive studenata” 

(Vršac, 25. jun 2021). 

25. The 11th Conference on Linguistic and Intercultural, Education – CLIE-2021, 11. 

međunarodna konferencija CLIE-2021, u organizaciji Centra CLIE Univerziteta ,,1 

Decembrie 1918” u Alba Juliji (Rumunija), sa saopštenjem na temu: „Achievements, 

Challenges and Perspectives of Extracurricular (Online) Work In the Multicultural Student 

Community” (17. i 18. 12. 2021) 



26. Afektivne dimenzije ličnosti i ostvarenje darovitosti, 28. okrugli sto o darovitima, 

Međunarodna naučna konferencija u organizaciji Visoke škole strukovnih studija za 

vaspitače „Mihailo Palov” u Vršcu, sa saopštenjem na temu: „Podsticanje pozitivnih 

afektivnih dimenzija ličnosti darovitih pomoću dramskog metoda ” (Vršac, 1. jul 2022). 

 

Акредитовани семинари 

 

1. Акредитован семинар стручног усавршавања Завода за унаређивање образовања и 

васпитања – Ђорђев и Келемен 2016: Ивана Ђорђев и Љиљана Келемен: 

Унапређивање писменог изражавања ученика са ортографског аспекта [Семинар је 

одобрен на конкурсу ЗУОВ-а одлуком бр. 570-655/2016 од 18. априла 2016. Пријавни 

код програма је D697072-7. Програм је објављен у Каталогу одобрених програма 

сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за 

школску 2016/17. и 2017/18. годину; каталошки број је 721, област Српски језик и 

књижевност].  

2. Унапређивање писменог изражавања ученика са ортографског аспекта (аутор: др 

Ивана Ђорђев, реализатори др Ивана Ђорђев, др Љиљана Келемен Милојевић) – 

одобрен за шк. 2018/19, 2019/20, 2020/21. годину; каталошки број је 839, област 

Српски језик и књижевност (програм је одобрио Завод за унапређивање образовања 

и васпитања). 

3. Обука за јачање компетенција учитеља ромског језика за изборни предмет: Ромски 

језик са елементима националне културе (аутори: др Марија Александровић, др 

Љиљана Келемен Милојевић, др Тања Недимовић и мср Милијана Лазаревић; 

реализатори др Марија Александровић, др Љиљана Келемен Милојевић, др Тања 

Недимовић и мср Милијана Лазаревић) – одобрен за шк. 2018/19, 2019/20, 2020/21. 

годину; каталошки број 1065 (програм је одобрио Педагошки завод Војводине). 
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