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Roñena je 1974. u Širokome Brijegu (BiH), gdje je završila osnovnu školu. Srednju 
školu (jezičnu gimnaziju) završila je u Mostaru. Hrvatski jezik i književnost diplomirala 
je 2000. na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.  
 
Zaposlena je kao lektor koordinator organiziranja e-učenja hrvatskoga jezika i 
književnosti za studente stranih sveučilišta na e-tečaju HIT-1, suradnome  projektu 
mrežnoga (online) učenja hrvatskoga kao inoga jezika Sveučilišta u Zagrebu, 
Sveučilišnoga računskoga centra SRCE i Hrvatske matice iseljenika uz potporu 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.  
Kao učitelj hrvatskoga jezika i književnosti radila je u tri osnovne škole u Zagrebu. 
Vodila je nastavu hrvatskoga kao stranoga jezika u nekoliko veleposlanstava. 
Takoñer je predavala hrvatski kao strani jezik američkim studentima u američkoj 
organizaciji World Learning, SIT Study Abroad Program. Dugogodišnja je suradnica 
Sveučilišne škole hrvatskoga jezika i kulture Sveučilišta u Zagrebu gdje sudjeluje u 
nastavi hrvatskoga kao inoga jezika te kao mentor mlañim kolegama. Na 
Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 2010. kao vanjski suradnik izvodi 
nastavu na Odsjeku za zapadnoslavenske jezike i književnosti na kolegiju Hrvatski 
jezik. 
 
U suautorstvu s L. Cvikić objavila je leksički priručnik za početno učenje hrvatskoga 
kao inoga jezika na kratkim intenzivnim tečajevima Hrvatski u malome prstu 1, a 
suautorica je i nekoliko sveučilišnih skripta za razine više od početničke. 
 
Sama ili u suautorstvu s četrnaest izlaganja sudjelovala je na domaćim i inozemnim 
znanstvenim skupovima. Takoñer je sudjelovala u organizaciji nekoliko 
meñunarodnih znanstvenih skupova. Bila je vanjski suradnik na znanstvenim 
projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta voditeljice prof. dr. sc. Zrinke 
Jelaske: Hrvatski kao strani jezik: razvojna gramatika i rječnik (2001.-2002.), Hrvatski 
kao drugi i strani jezik (2002.-2005.), a od 2006. godine na projektu Materinski i 
inojezični hrvatski.  
Sudjelovala je i na projektima Hrvatski kao nematerinski jezik – hrvatski za Rome 
(dijelu Pilot projekta integralne edukacije Roma, Foundation Open Society Institute) 
2003. i 2004., Matra Cap projektu: Hrvatski kao drugi jezik: poučavanje učitelja 2005., 
bilateralnome austrijsko-hrvatskome projektu Agencije za odgoj i obrazovanje 
Strategije učenja i poučavanja hrvatskoga kao inoga jezika. 
 
Bila je članica Županijskoga, a potom i Državnoga povjerenstva na natjecanju u 
poznavanju hrvatskoga jezika za učenike osnovnih škola. Takoñer je bila članica 
Radne skupine MZOS-a za izradu programa hrvatskoga jezika za azilante (od 16. 
god.), kao i Radne skupine MZOS-a za izradu programa predstavljanja Hrvatske u 
obrazovnom sustavu Republike Francuske. 
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