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Љиљана, мастер васпитач,
руководилац педагошке
јединице у ПУ „Радосно детињство“ са дугогодишњим искуством у
непосредном раду са децом, као и на пословима главног васпитача
са и без групе, оснивач и председник Удружења васпитача Новог
Сада.
Током формалног образовања стекла звање мастер
васпитача на Учитељском факултету у Београду.
Поред послова који подразумевају координацију и
руковођење вртићима који припадају 4. Педагошкој јединици у
оквиру ПУ „Радосно детињство“, била је координатор за обуке за
примену нових Основа предшколског васпитања и образовања које
је организовало Министарство просвете и технолошког развоја под
покровитељством Уницефа.
Учествовала у пројекту Уницефа: „Безбедан интернет за целу
породицу“ као учесник и реализатор обука за васпитаче, као и у
изради публикације „Деца у дигиталном добу“ коју је публиковао
Уницеф.
У Удружењу васпитача Новог Сада је на позицији
председника Удружења васпитача Новог Сада од оснивања до
данас. Током периода од 2012. до данас, организовала је велики
број семинара, стручних скупова и осталих облика стручног
усавршавања за васпитаче, чланове удружења. Поред
организационих, њена задужења у удружењу подразумевају
остваривање сарадње и представљање удружења у институцијама
и организацијама које се баве предшкоством, као и представљање
удружења на конференцијама, стручним скуповима домаћег и
међународног карактера. Учествовала у програмском и
организационом одбору стручних сусрета васпитача акредитованог
од стране Педагошког завода Војводине под називом: „Може и
другачије – размена искустава у примени савремене концепције
предшколског васпитања и образовања“, као и у програмским и
организационим одборима трибина: „У сусрет новим основама
програма предшколског васпитања и образовања“ и „Примена
правилника о сталном стручном усавршавању и новине које доноси
Стратегија развоја образовања у Србији до 2020 године“.
Аутор и реализатор семинара „У дечјим ципелама“ и
реализатор два семинара акредитованих од стране Педагошког
завода Војводине : „Сарадња са родитељима деце у васпитнообразовном систему путем друштвених мрежа“ и „Како разумети
дете“.
На међународној стручној конференцији презентовала
ауторски рад „Ликовно стваралаштво у функцији развоја детета“.
Учествовала у пројекту „Вртић без насиља“ и била један од
презентера пројекта на стручним сусретима васпитача Србије.
Организовала Фестивал дечије атлетике за предшколце.
Сарађивала са Високом школом струковних студија за образовање
васпитача у Новом Саду као ментор струдентима из методике
физичког васпитања.

