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Резиме 

У тексту се даје сажета биографија са изводом из библиографије др Ма-
рине Матејевић, ванредног професора на Департману за педагогију Филозоф-
ског факултета Универзитета у Нишу, познатог српског педагога и породичног 
терапеута. Професорка Матејевић је задужила српску педагошку науку двема 
вредним монографијама и чланцима из породичне педагогије. Поред високог те-
оријског домета у педагошким дисциплинама којима се бави, она је веома по-
свећена и практичном раду као породични терапеут. 

Kључне речи:  Марина Матејевић, педагогија, породични терапеут, 
Филозофски факултет у Нишу, Универзитет у Нишу 

                                                        
 brkab@junis.ni.ac.rs 
 Спремљено у оквиру пројекта Култура мира, идентитети и међуетнички од-
носи у Србији и на Балкану у процесу евроинтеграције (149014Д), који се изводи 
на Филозофском факултету у Нишу, а финансира га Министарство науке и тех-
нолошког развоја РС. 
* Редакција ће у неколико следећих бројева представити по једног наставника, 
тј. научника из друштвено-хуманистичких дисциплина – филозофије, социоло-
гије, психологије, права, економије... – стално упошљеног на Универзитету у 
Нишу. Поред сажете био-библиографије, изабраник ће бити представљен већ 
објављеним радом, за који држи да му је репрезентативан, и посебно писаним 
чланком за ову прилику. Ризик првенствено субјективног одабира – али није реч 
само о њему – преузима главни и одговорни уредник часописа, верујући да тиме 
потпомаже афирмацију нишке академске заједнице друштвених научника у срп-
ским и ширим оквирима. 
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Др Марина Матејевић је рођена 30. 01. 1960. године у Алексин-
цу. Основну школу и Гимназију завршила је у Алексинцу. По заврше-
тку Гимназије уписала се на Филозофски факултет у Београду, на сту-
дијској Групи за педагогију. Период студирања су обележили здрав-
ствени проблеми, али је захваљујући упорности и успешној хирушкој 
интервенцији дипломирала 1984. Професионалну каријеру је започела 
1985. године на Педагошкој академији у Алексинцу ангажовањем на 
одређено време, да би 1986.године била бирана у звање предавача. У 
овом периоду уписује постдипломске студије, на Филозофском фа-
култету у Београду, Смер дидактика, што је било и у складу са потре-
бама тадашње Педагошке академије, која је припремала будуће учите-
ље. Магистарски рад Наставни програм као фактор оптерећености 
ученика основне школе (Комисија у саставу: проф. др Живорад Цвет-
ковић, ментор, проф.др Јован Ђорђевић, проф. др Недељко Трнавац, 
проф. др Љубомир Коцић), је одбранила 1993. године и стекла звање 
магистра педагошких наука. Те године је и укинута Педагошка акаде-
мија у Алексинцу, а уместо ње, отворена Виша школа за образовање 
васпитача. Ова промена је била веома значајна за професионални раз-
вој Марине Матејевић, јер оријентација ка настави и проблемима веза-
ним за наставни процес, није била значајна за предшколско васпитање 
и предшколску педагогију која негује другачији приступ у организо-
вању васпитног процеса. Промишљање о даљем професионалном раз-
воју је водило ка усмеравању интересовања према породичној и пред-
школској педагогији. У звање вишег предавача на Вишој школи за 
образовање васпитача у Алексинцу, изабрана је 1994. године за пред-
мете Општа педагогија и Предшколска педагогија. У овом периоду је 
веома значајна њена активност у Отвореном клубу у оквиру различи-
тих пројеката УНИЦЕФ-а. Посебно је била значајна активност у ок-
виру пројекта који се односио на социо-едукативну подршку поро-
дици,, Школа за родитеље“, који јој је омогућио адекватније увиде у 
проблеме породичног васпитања и отворио значајне перспективе у 
проучавању ових проблема. У овом периоду се определила да у об-
ласти породичне педагогије пријави докторску дисертацију. У звање 
професора Више школе била је изабрана 2001. године. Јануара месе-
ца 2002. године изабрана је у звање асистента за предмет Општа пе-
дагогија на Филозофском факултету у Нишу на Студијској групи за 
педагогију. Докторирала је на Филозофском факултету у Косовској 
Митровици на Студијској групи за педагогију 2002. године на тему 
Вредносне оријентације и васпитни стил родитеља ( Комисија у 
саставу: проф. др Радивоје Кулић, ментор, проф. др Недељко Трна-
вац, проф. др Раденко Круљ и проф. др Бранко Јовановић). Децембра 
месеца 2002. године била је изабрана у звање доцента за предмет 
Општа педагогија на Студијској групи за педагогију на Филозоф-
ском факултету у Нишу. Поред Опште педагогије наставне садржаје 
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реализује и из Породичне педагогије, која је најпре као предмет била 
сврстана у изборно подручје, да би у следећем наставном плану била 
у групи обавезних предмета. Овај период је обележен активностима 
везаним за афирмацију ових садржаја и другачијем позиционирању 
породичне педагогије у систему педагошких дисциплина. С обзиром 
да је у претходном периоду у развоју социјалистичког васпитања, 
акценат био на друштвено организованом васпитању, при чему је 
значај породичног васпитања у систему васпитања био маргинализо-
ван, сврставање породичне педагогије у групу обавезних предмета и 
конципирање изборних предмета у овој области је било веома зна-
чајно за адекватније проучавање проблема везаних за васпитање у 
породици, како би и педагошка наука са свог аспекта дала значајан 
допринос проучавању породице. 

У трагању за адекватним теоријским оквиром, како би сву 
комплексност васпитања у породици на адекватан начин проучила, 
наставила је, после докторирања, са стручним усавршавањем, укљу-
чивањем на четворогодишњу едукацију из ,,Системске породичне 
психотерапије“ у организацји Асоцијације системских породичних 
психотерапеута, где управо завршава трећу годину. Системски прис-
туп значајно обогаћује и употпуњује њен приступ породичној педа-
гогији и омогућава јој интердисциплинарни приступ овим проблеми-
ма. Такође је веома заинтересована за едукације које Асоцијација ор-
ганизује са истакнутим светски признатим стручњацима. Похађала је 
едукацију ,,Унутрашњи глас и групни процес у системској породи-
чној терапији``, у Београду, априла месеца 2007. године, коју су во-
дили Kyriaki Polychroni, M.A., i Petros Polyhronis, M.D. са Anthropos 
института из Атине, као и едукацију „ Ризици и интервенције у про-
блему суицида: Како да позовемо некога да се врати животу ”, коју 
је водила др Мила Голднер Вуков, у Београду, августа месеца 2007. 
године. Присуствовала је предавању Проф. Швракића са америчког 
Института ,,Биолошке основе понашања“ које је одржао 2008. годи-
не у Београду. Учествовала у радионици ,,Терапија парова употре-
бом хумора“ коју је одржала Annet Smolinsky са Института из Шпа-
није, новембра 2008 у Београду. Такође је учествовала на радионици 
,, Ако ме волиш, немој да ме волиш“, коју је одржао Mony Elkaim са 
Института из Брисела, у Београду, 2009. 

Поред едукација везаних за породичну педагогију, редовно је 
похађала и едукације које су се односиле на реформу високог образо-
вања и Болоњски процес: Високо образовање у Србији на путу ка Ев-
ропи – четри године касније ”, Београд, 2004. године, ,, Исходи учења, 
очекивана знања и способности и ЕЦТС ”, Београд, 2005., ,,Регионал-
но усаглашавање курикулума ( TUNING) ”, Фрушка гора, 2006.  

У периоду од 2008 – 2010. Похађа едукацију из Когнитивно 
бихејвиоралне терапије у организацији друштва за Бихејвиоралну 
терапију, чији је члан. Такође је члан Педагошког друштва Србије. 
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У звање ванредног професора изабрана је 2008. Године, за 
предмете Општа пеагогија и Породична педагогија. Поред ових 
предмета, реализује и наставне садржаје из предмета Детињство, 
култура и васпитање, Теорије интелектуалног васпитања и Поро-
дица и васпитно-образовне установе. Управник Департмана за педа-
гогију је била у периоду 2004 – 2005. година и сада је поново Управ-
ник на Департману за педагогију од школске 2009/10. године. На Фа-
култету уметности у Нишу ангажована је од 2003. године за реализо-
вање наставних садржаја из Општег курса педагогије. Такође учес-
твује у реализовању испита за лиценцу у организацији Министар-
ства просвете Републике Србије. 

Удата је, има троје деце и веома је посвећена породици и про-
фесионалном развоју.  
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MARINA MATEJEVIĆ  
– PEDAGOGIST AND FAMILY THERAPIST 

Summary 

The text contains a concise biography with an excerpt from the bibliography 
of dr. Marina Matejević, associate professor at the Department of Pedagogy of the 
Faculty of Philosophy, University of Niš, a renowned Serbian pedagogist and family 
therapist. Professor Matejević has obliged the Serbian pedagogical science with two 
valuable monographs and many articles in family pedagogy. Apart from the high 
theoretical achievement in the pedagogical disciplines that she deals with, she is also 
very dedicated to practical work as a family therapist. 
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