
Renata Ivanković rođena je 1970. godine u Osijeku. Kao profesorica matematike i informatike stekla je 
dugogodišnje nastavničko iskustvo rada s učenicima i roditeljima. Od 2005. godine viša je savjetnica 
za informatiku u Zavodu za školstvo RH, danas Agencija za odgoj i obrazovanje gdje je stekla bogato 
iskustvo rada s učiteljima, nastavnicima i ravnateljima škola kako u nastavi tako i na brojnim 
projektima. Organizirala je i vodila niz savjetovanja i stručnih skupova za učitelje i nastavnike 
informatike/računalstva županijske i državne razine te je održavala stručna predavanja na svim 
razinama stručnih skupova. Niz je godina bila članica županijskih i državnih povjerenstava za 
natjecanja učenika iz matematike i informatike, stručni recenzent udžbenika i materijala za Nacionalni 
ispit iz informatike, predsjednica stručnoga povjerenstva za izradu nastavnoga plana i programa iz 
računalstva za srednje škole te članica povjerenstva za nabavu digitalnih nastavnih sadržaja za 
potrebe MZOŠa. Uspješno je završila E-learning akademiju smjer E-learning Management. Već niz 
godina članica je ocjenjivačkog suda natjecanja Primjena računala u obrazovanju, koje se u Republici 
Hrvatskoj odvija u sklopu projekta Innovative Teachers Forum (ITF).  Osim na državnoj razini, bila je i 
članica međunarodnog (europskog) ocjenjivačkog suda u projektu Innovative Teachers Forum (ITF). 
Od 2007. godine radi u Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži – CARNet na mjestu voditeljice 
posebnih obrazovnih programa. U sklopu posla bavi se projektima implementacije ICTa, e-learninga i 
digitalnih obrazovnih sadržaja u odgojno-obrazovni sustav. Kako je obrazovanje nastavnika primarni 
zadatak servisa kojeg vodi, sustavno priprema i održava stručna predavanja na skupovima nastavnika 
svih razina (od školske, preko regionalne i državne do međunarodne). Redovito objavljuje i prezentira 
stručne radove iz navedenog područja, a sustavno koordinira i aktivnosti CARNet-, koje se ostvaruju u 
suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa i Agencijom za odgoj i obrazovanje. Voditeljica 
je projekata Nove tehnologije i digitalni nastavni sadržaji, Tesla u školi te novog, aktualnog projekta 
Informacijsko-komunikacijska tehnologija u obrazovanju – ICT Edu.  
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