
Мр Биљана Марић рођена је 13.10.1972.године  у Бијељини, где је завршила 

основну и средњу школу. Дипломирала је и магистрирала на Универзитету у Новом 

Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин, и стекла академско звање 

Магистар техничких наука.  

Од 1996. до 2018. године радила је у Хемијско-прехрамбеној технолошкој 

школи у Београду, где је била ангажована на пословима Наставника рачунарсва и 

инфрматике и Самосталног педагошког саветника.  Од 2016. године ангажована је на 

пословима Саветника - спољног сарадника за предмете, групе и области предмета, 

активности и стручне послове за школску управу Београд. У Министарству просвете, 

науке и технолошког развоја ангажована је од новембра 2018. године као саветник 

министра за дигитализацију у просвети и науци.  

Аутор је и координатор више домаћих и међународних пројеката међу којима 

су:  

 Пословне вештине, 2018, 2018-1-RS01-KA102-000289  Еразмус + пројекат ; 

 Learning to support inclusion (LSI), 201-2018, 2017-1-RS01-KA101-000007 

Еразмус+ пројекат; 

 Girls can do IT - you and me in IT, 2017-2018, aces - Academy of Central European 

Schools;           

 Food for all, 2015-2016, 2015-2016 , aces - Academy of Central European Schools;           

Учествовала је у више домаћих и међународних пројеката међу којима су: 

 „Open Discovery Space“; 2013-2014, Универзитет Метрополитан Београд; 

 Подршка развоју људског капитала и истраживању – развој општег образовања 

и људског капиталa, 2014, ИПА 2011, Министарсво просвете, науке и 

технолошког развоја  Републике Србије 

 Мастер програм-Образовање наставника предметне наставе, 2012-2013, 

TEMPUS MASTS 511170, Универзитет у Београду – Филозофски факултет; 

Аутор и коаутор више од 30 стручних и научних радова објављених на 

скуповима и у часописима националног и међународног значаја, као и у тематским 

зборницима, који су настали као резултат истраживања у оквиру стручне и педагошке 

праксе. 

Учествовала је и излагала на преко 40 стручних скупова и конференција са 

међународним учешћем. Као предавач реализовала је више обука за примену 

информационо-кимуникационих у настави и унапређење дигиталних компетенција 

наставника и стручних сарадника.  

Члан је више домаћих и међународних стручних друштава и организација: 

Друштво Математичара Србије, Друштво информатичара Србије, Унружење 

професора информатике Србије, Међународно удружење „Интерактивне отворене 

школе“ Тузла, JISA-Јединствени информатички савез Србије (“Baza ICT eksperata“). 

Искуство у региону стекла је учешћем у активностима: Република Чешка - 

Еразмус+ мобилност, курс „Special needs educations“, ITC-Internacional Training 

Center, Праг 13-19 мај 2018; Босна и Херцеговина –„Skills-show Sarajevo 2016“ (British 

Council), Сарајево 16-17децембар 2016; Словeнија-"Нови изазови у едукацији",Терме 

Чатеж 21-23 октобар 2016; Словачка – “ACES Academy” (Academy of Central European 

Schools), Сењец 29.мај 2016-03.јун 2016; Румунија – “ACES Kick-Off Meeting” 

(Academy of Central European Schools), Краиова фебруар 2016;  Бугарска – “ACES 



Kick-Off Meeting” (Academy of Central European Schools), Видин новембар 2015. 

Преко 500 сати стручног усавршавања у последњих пет година како у земљи тако и у 

региону. 

Током досадашње просфесионалне каријере ангађована је као члан је више 

радних група и стручних комисија у Заводу за унапређење обаразовања и васпитања 

и Заводу за вредновање образовања и васпитања Републике Србије. 

 Сертификовани  ECDL испитивач, говори енглески језик и бави се 

прграмирањем (C++,C#, Python, Pascal, Delphi, Databaze Desing, SQl, Java). 

 

Удата, мајка Милане (18) и Димитрија (12). 

 


