БИОГРАФИЈА
Др Габријела Грујић Гарић рођена je 29. марта 1971. године у Београду. На
Факултету музичке уметности у Београду на одсеку за Општу музичку педагогију основне
студије завршила је 1994. године са средњом оценом 9,13 и оценом 10 (десет) на
дипломском испиту из Методике музичке наставе. Последипломске студије завршила је
на Факултету музичке уметности у Београду 1998. године, пошто је положила све
прописане испите са средњом оценом 9,66 и одбранила магистарску тезу. Диплому о
стеченом научном степену доктора педагошких наука стекла је на Филозофском
факултету Универзитета у Новом Саду 2009. године.
Др Габријела Грујић Гарић има богато наставно искуство, које укључује двадесет
три године рада у области предшколског, основношколског, средњег, вишег и високог
образовања. На Учитељском факултету у Београду је запослена од 2007. године, а 2012.
године стиче звање доцента.
У сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, члан је
различитих комисија за реформу образовања од 2011.године, и то у својству:
• члана Комисије за стручно усавршавање и професионални развој наставника
(пројекти, уџбеници, семинари);
• члана Комисије за стратегију и развој школског програма за различите образовне
области.
Увиђајући неодвојивост образовања од културе, са задовољством је дала свој
допринос у периоду 2015-2016 као саветник за област образовања деце у Дечјем
културном центру Београда.
Поред бројних научних радова објављених у часописима и другим публикацијама у
земљи и иностранству, вреднујући књигу као најзначајнији извор знања, посебно је
поносна на уџбеник за који је добила Сребрну плакету Београдског сајма књига 1998.
године.
Под покровитељством Швајцарске Владе завршила је обуку за дуално образовање
престижног Центра KOF Swiss Economic Institute чији је директор др Урсула Ренолд,
експерт за дуално образовање Швајцарске.
Активно се бави промоцијом активности везаних за заштиту културног наслеђе Косова и
Метохије. Организатор је изложбе аутора П. Милосављевића "Слово ренесансе“, Матица
српска, 2016.
Вреднујући значај спровођења дуалног образовања у Србији, кроз студију
„Троделно синтезно образовање као подршка систему дуалног образовања”, чији је

коаутор, настоји да подстакне развој предузетничког духа код деце и на тај начин
унапреди образовни систем у својој земљи.
Креатор је Националног модела дуалног и предузетничког образовања у
Србији.
Руководилац пројекта караван "Дух младости" који за циљ има промоцију
дуалног и предузетничког образовања.
У периоду од септембра 2016 до септембра 2017 обављала је функцију саветника
министра просвете науке и технолошког развоја за дуално образовање.
На фукцији помоћника министра за стратешко планирање од септембра 2017.
2016 године објављена јој је биографија у Oxford’s Book Successful People of Serbia.
Својим ангажовањем у различитим областима – као жена-предузетник,
универзитетски професор, сарадник Дечјег културног центра и иницијатор бројних
хуманитарних, образовних и уметничких програма, преноси студентима и деци вредности
у које верује – поштовање, истрајност, искреност, националну освешћеност и друге.
Мајка је Магдалене, Матеје и Максима.

