Марија Милојевић
Наставница српског језика и књижевности
Рођена сам осамдесетих година 20. века у малој провинцијској вароши надомак
Крагујевца. Након завршене основне школе и безбрижно проведених дана у Првој
крагујевачкој гимназији, ступих чврсто и храбро на тло Филолошког факултета у Крагујевцу,
давне 2004. године, на одсек Језик и књижевност. Данас сам професор српског језика и
књижевности са радним стажом од пуних једанаест година у ОШ „Свети Сава” у Баточини,
а од пре годину и по дана, предајем српски језик и у школи „Сава”. Посвећена сам и
заљубљена у наставнички позив. Оно што у детињству сањах, сада на јави живим. И срећна
сам због тога. Остварена.
Успут, како су се године низале, стицала сам знања и вештине и из других области
своје професије: лектуре и коректуре књига, чланака и фељтона, писања садржаја на
различите теме, развијања драмских вештина, процењивања уџбеника. Оставила сам траг
кроз учешће у писању монографија, летописа и зборника песама. Волим да пишем и
уређујем садржаје за сајтове и блогове, а интересује ме и веб-дизајн. Маркетинг и
неуролингвистичко програмирање су нови изазови у мом професионалном животу и нешто
чему стремим у будућности. Уз то, мој живот свакодневно боје срећом породица и
пријатељи.
Од када сам, случајно или намерно, ил’ по Божјој вољи, ступила у онлајн школу
„Сава”, срећа је за мене постала дупло већа. Жеља за ширењем љубави према свему што
је српско јача из дана у дан. Родољубље је светије него икада.
Захваљујући „Сави” и мојим ученицима, ја путујем светом. Обишла сам Аустралију и
Тасманију са Јаковом. Изненада, добих позив од Митра и Милије, па свратих до Исланда,
затим у далеку Саудијску Арабију код Миле и у Мексико код Марка. Нисам се ни окренула,
а већ ме је дочекао раширених руку Дубаи и ученици Никола и Јован, Словенија и драга
Мила у њој. Далека Америка сада је на корак од Србије, док сам на часу са Калином, Нађом,
Милицом, Петром, Софијом и Винсентом. Читав свет ми је на длану. Сваког дана путујем
са својим ученицима. Обиђох свет са њима, а они са мном сваки кутак лепе нам Србије.
Истражујемо је из дана у дан. Корачамо истим оним корацима којима су Немањићи ходали,
на челу са Светим Савом. Неуморно трагамо за историјом коју су Бранковићи,
Карађорђевићи и Обреновићи исписали. Присећајући се прошлости, ми следимо рад и
мисију Ћирила и Методија, мудрог нам Доситеја и виспреног Вука. Откривамо свет на
другачији начин. Српство је наш покретач. Зато је „Сава” посебна. Откровење свих нас
Срба, како широм света, тако и у Србији.

