
Анамарија Вичек 
 
Рођена 1973. године у Суботици. 

Основно и средње образовање стиче у Новом Саду. Након дипломирања на смеру 

дефектологије-логопедије на Факултету за дефектологију “Густав Барци” (Bárczi 

Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola) у Будимпешти, завршава постградуалне 

мастер студије на Универзитету „Етвеш Лоранд“ (Eötvös Loránd Tudományegyetem), 

смер специјалне педагогије у Будимпешти. 2008. године је на Универзитету у Новом 

Саду нострификована диплома: дипломирани педагог-мастер. 

Након 12 година радног искуства као логопед и развојни педагог у васпитно-

образовним установама у Будимпешти, од 2007. године сарађује са Педагошким 

заводом Војводине у Новом Саду као аутор и реализатор акредитованих програма 

сталног стручног усавршавања за запослене у просвети на српском и мађарском језику 

у области инклузивног образовања деце и ученика са сметњама у језичко-говорном 

развоју, односно сметњама у учењу. Објављује приручнике за васпитаче и наставнике 

за рад са децом и ученицима за рано препознавање, превенцију и превазилажење 

сметњи у савладавању читања, писања и математике. Од 2010. године је руководилац 

Развојног одељења Завода. 

Од 2014-2016 је народна посланица у Народној скупштини Републике Србије, и 

чланица Одбора за образовање, науку, технолошки развој и информатичко друштво и 

Одбора за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва. 

Од септембра 2016. до јула 2020. године је државна секретарка у Министарству 

просвете, науке и технолошког развоја, задужена за предшколско васпитање и 

образовање, инклузију, образовање мањина и осетљивих група као за превенцију и 

превазилажење насиља и дискриминације у образовању. За време првог мандата 

чланица је Савета за права детета и председница Радне групе за рани дечји развој и 

одмењује министра у Савету за националне мањине Владе Србије. Као државна 

секретарка делегирана је испред Републике Србије у више европских организација: 

чланица је Управног одбора ПИСА при ОЕЦД (OECD), чланица је представничког 

одбора у Европској агенцији за посебне потребе и инклузивно образовање (European 

Agency for Special Needs and Inclusive Education), представница је Министарства у 

Глобалној мрежи образовања у Европи (GENE - Global Education Network), и 

представница Министарства за заједнички програм Европске уније и Савета Европе 

„Хоризонтални инструмент за западни Балкан и Турску“ (Horizontal Facility fo Western 

Balkans and Turkey) за пројекте: „Неговање демократске школске културе у Србији“ и 

„Јачање заштите националних мањина у Србији“. Контакт особа је Министарства за 

ОЕБС о питањима образовања националних мањина. Током глобалне кризе изазване 

пандемијом COVID-19 координира наставу на даљину на 8 мањинских језика у Србији 

и задужена за координацију подршке у настави на даљину за рањиве групе попут деце 

која живе у лошим социоекономским приликама или ученика са сметњама у развоју и 

инвалидитетом. Током избора 2020. године изабрана је за народну посланицу у 

Народној скупштини Републике Србије, али је након формирања нове Владе, у 

новембру 2020. године постављена у другом мандату за државног секретара у 



Министарству просвете, науке и технолошког развоја и наставља са радом на тој 

функцији у областима претходних задужења. 

Поред мађарског (матерњег), говори српски, енглески и немачки језик. 


