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Η κ. Λίλλη Μόνικα γεννήθηκε στη Μιράντολα της Ιταλίας. Είναι απόφοιτος της Σχολής Καλών 

Τεχνών της πόλης της Μπολόνια της Ιταλίας με κατεύθυνση τη Ζωγραφική. Παρακολούθησε το 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μουσειολογίας, Αρχειονομίας και 

Βιβλιοθηκονομίας της Σχολής Επιστήμης και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου και 

απέκτησε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς και Νέες Τεχνολογίες» με τίτλο Διπλωματικής Διατριβής «Η Εικονογράφηση του 

παιδικού βιβλίου και το επαγγελματικό προφίλ του εικονογράφου στην Ελλάδα του 21ου 

αιώνα». Έχει πτυχίο επάρκειας στην Αγγλική γλώσσα επιπέδου Proficiency του Πανεπιστημίου 

του Cambridge και μιλά άπταιστα την Ιταλική γλώσσα. Είναι κάτοχος Πιστοποίησης Δεξιοτήτων 

στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών Α’ Επιπέδου.   
 

Έχει διδάξει επί σειρά ετών τα Πανελληνίως εξεταζόμενα μαθήματα Γραμμικού και Ελεύθερου 

σχεδίου όπως και Ιστορία Τέχνης σε διάφορα Λύκεια της χώρας. Από το 2013 εργάζεται ως 

εκπαιδευτικός Εικαστικών της Πρωτοβάθμιας Κέρκυρας.  Έχει εικονογραφήσει σειρά παιδικών 

βιβλίων μεταξύ των οποίων και μια έκδοση που αποτελεί παιδαγωγικό υλικό για το Κέντρο 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λευκίμμης της Κέρκυρας. Έχει συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις 

ζωγραφικής και έχει πραγματοποιήσει πανεπιστημιακές διαλέξεις με θέματα την εικαστική 

δημιουργία στην εκπαίδευση, την εικονογράφηση και την προώθηση της φιλαναγνωσίας. Έχει 

υλοποιήσει πλήθος καινοτόμων προγραμμάτων Πολιτιστικών, Περιβαλλοντικών και Αγωγής 

Υγείας τόσο για την Πρωτοβάθμια όσο και στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
 

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα άπτονται κυρίως θεμάτων πρακτικής εφαρμογής της 

διαθεματικής διδασκαλίας των Καλλιτεχνικών μαθημάτων και διεπιστημονικής θεώρησης του 

αντικειμένου, τρόπους ανάπτυξης της κοινωνικο-συναισθηματικής ευφυΐας των μαθητών, 

καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και τρόπους εισαγωγής του 

μαθητή στη μουσειακή εμπειρία μέσα από το σχολικό περιβάλλον. 
 

Από τον Απρίλιο του 2019 υπηρετεί ως Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου του Κλάδου 

Καλλιτεχνικών Μαθημάτων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ Δυτικής Ελλάδας με επιστημονική ευθύνη και στο 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ηπείρου όπως και στα 1ο και 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων.   
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