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Весна, васпитач у ПУ „Радосно детињство“ са дугогодишњим
искуством у непосредном раду са децом, оснивач Удружења васпитача
Новог Сада, оснивач Клуба родитеља и васпитача Веселог вртића,
оснивач удружења „Удружење Умрежи се“.
Током формалног образовања стекла звање професора
разредне наставе, као и звање Европски мастер из области права
детета. У оквиру Темпус пројекта учествовала је на: „Summer school
Programme: Children’s citizenship and participation rights-accessibility and
exclusion“, заједно са студентима мастер програма из области права
детета из целе Европе.
У Удружењу васпитача Новог Сада обављала је послове
заменика председника од 2012. до 2016. године, а тренутно је на
позицији секретара Удружења. 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 рад у
Управном одбору удружења, координацију са члановима, техничку
подршку, вођење документације, као у 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“ и презентовала рад на истом, на тему: „Сарадња вртића
и породице – клуб родитеља и васпитача“.
Аутор два семинара акредитованих од стране Педагошког
завода Војводине: „Сарадња са родитељима деце у васпитнообразовном систему путем друштвених мрежа“ и „Како разумети
дете“, као и реализатор семинара „Значај васпитно-образовног рада за
развој дечје самосталности“, акредитованог од стране ЗУОВ-а и
семинара „У туђим ципелама“, акредитованог од стране Педагошког
завода Војводине.
Била је члан експертског тима у пројекту “Мапирање
даровитости и потенцијала за креативност код деце предшколског
узраста” који је подржао Покрајински секретаријат за високо
образовање и научно истраживачки делатност као развојно
истраживачки пројекат високих школа струковних студија у 2019.
години.
Сарађивала са Високом школом струковних студија за
образовање васпитача у Новом Саду као ментор струдентима из
методике упознавања околине, гост предавач код проф др Анђелке
Булатовић на тему „Пројектни приступ у реализацији во рада у вртићу“,
као и рецензент приручника са практикумом „Методика упознавања
околине“ проф др Анђелке Булатовић.
Аутор пројекта „Вртић без насиља“ који је реализован у оквиру
превентивних активности са циљем заштите деце од насиља,
злостављања и занемаривања и презентован на стручним сусретима
васпитача Србије. Збирка превентивних игара, која је проистекла из
пројекта, је уврштена у обавезну литературу васпитача и користи се у
непосредном раду са децом у ПУ „Радосно детињство“.

