Сунчица Ћирковић
Наставница српског језика и књижевности
Рођена је у Београду, где и живи, и мисли да је Београд најлепши град на свету. Књиге
је заволела у библиотеци своје основне школе на Вождовцу и од тада па све до данас
верује у њихову фантастичну моћ да мењају дечије животе набоље. Без маште нема ни
напретка и зато неуморно подстиче креативност код својих ђака. Дубоко верује да ће свако
од њих пронаћи своју звезду ако довољно дуго буде маштао о њој.
Дипломирала је Српски језик и књижевност на Филолошком факултету у Београду, по
старом програму основних студија који је изједначен са данашњим мастером. Обожава
Црњанског и Његоша (равноправно), а својим ђацима радо прича о Вуку, Ђури, Бранку,
Доситеју, Мокрањцу и свим великанима који су унели светлост у свој народ.
Годинама је уређивала и писала странице културе у недељнику „Панчевац”, једном
од најстаријих недељника на Балкану. У „Панчевцу” је излазила и њена ауторска страна
„Здравље и породица”, а повремено је писала и репортаже са разних занимљивих догађаја.
Обожава модерне технологије и иновативне приступе образовању. Још од периода
када је као средњошколац у Истраживачкој станици „Петница”, на семинару лингвистике
увидела ширину и богатство које пружају интердисциплинарност и неконвенционални
начин предавања, труди се да прати промене у методологији наставе српског језика и
радује се што примећује напредак у коришћењу технологије у настави српског код својих
колега широм земље. Радила је као уредница у Издавачкој кући „Klett” (управо на
дигиталним уџбеницима) и изузетно је поносна на електронски уџбеник за шести разред
основне школе „Језичко благо” на коме је предано радила.
Пише приче, драме и романе за децу и одрасле. За необјављени роман „Дечак међу
нама” добила је награду. Очекује да ће ове године бити објављен њен први роман за децу.
У „Сави” ради од оснивања и драгоцен је део тима који је ову школу учинио
јединственом и иновативном. Тај посао чини је срећном и ужива у сваком минуту који
проведе са својим драгим колегама и дивним ђацима. Поред наставе, ради и у маркетингу
за друштвене мреже школе, а организовала је и неколико успешних онлајн радионица.
На часовима има и посебну помоћницу – паметну куцу Милицу, која користи сваку
прилику да заузме њену радну столицу. Да, толико је лепо бити наставник у „Сави” да то
сви желе. И то с разлогом!
Поносна је на све своје ђаке и цео тим школе и радује се што се „Сава” полако
приближава њеном сну о идеалној школи у којој су деца срећна, а наставници чине чуда и
помажу сваком детету да открије своје таленте и способности.

