Hey, TU!
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Hey, TU!
Da, da chiar tu! Ce mai faci?! Cum te simți?! Îmi doresc să aflu despre tine
câte ceva.
Eu?! Ce mai fac eu?!
Eu cum bine știi și tu cu școala online și prin casă.
Astă primăvară era ceva gen…
Cu părinții pe cap care îmi spuneau toată ziua ”învață că nu înveți pentru
noi, înveți pentru tine”. La început, nu aveam chef de nimic, nu urmăream
cu atenție lecțiile, câteodată opream camera, sau o ziceam pe aia”mi-a
căzut netul, doamna profesoară”, temele le trimiteam dacă aveam chef,
dacă nu, nu le trimiteam.
Știi cu toate acestea nu reușeam să fiu fericit...adică leneveam mai
toată ziua, că afară nu puteam ieși. Era debusolant.
Acum am deja experiență și m-am documentat. Este important să te
porți ca și cum ai merge la școală. Eu asta fac. Îți spun imediat câte ceva
despre programul meu zilnic și al prietenilor mei.
Trezirea este la 7.15. La această oră mă pregătesc pentru școală:
spălat, mâncat și îmbrăcat. Fac toate aceste activități pe muzică. Apropo,
deschid și geamul de la cameră.
Mă loghez și particip la prima oră. Profit de pauze mai sun un coleg,
mai mănânc ceva...și ce să vezi încet, încet cu sarcinile primite se face ora
14.00. Orele de curs au luat sfârșit.

Mă odihnesc puțin. Mă apuc de teme, care sunt mult mai moderate ca
și cantitate acum. Mai joc un FIFA online cu prietenii, mai povestim câte
ceva și trece ziua.
Abia aștept weekendul. Avem petrecere online. Fiecare din gașcă
propune un playlist de trei piese. Stăm cu căștile pe urechi, cu laptopul
deschis pe o platformă care ne permite să stăm online, mai dansăm, mai
povestim... și uite așa trece săptămâna. Departe unii de alții, dar aproape.
Apropo, dacă vreunu dintre noi trece printr-o pasă mai proastă cerem
ajutor și stăm de vorbă. Ne sprijinim. Ne încurajăm. Nu ne lăsăm la greu și
dacă ne depășește ne programăm repede la profesorul consilierul școlar( la
psiholog cum îi zic unii) care cu siguranță găsește timp și pentru noi. Este
chiar cool.
Ne-am făcut un gen de club cu sarcini săptămânale. Ne propunem să
citim o carte, să vedem un film sau să căutăm ceva interesant. Joi seara de
la 20.00 avem întâlnire și discutăm pe sarcina săptămânii. Întâlnirea nu
durează mai mult de 120 minute. Este chiar distractiv.
Vreau să-ți mai spun că am citit foarte mult, m-am uitat la filme, și am
petrecut mai mult timp cu familia și am descoperit multe lucruri interesante
despre mine și ce pot face în casă.
Tu?! Cum te descurci?!
Curiozitatea mea este mare. Te invit să-mi transmiți la comentarii
despre tine.
Aștept...(consiliere.cjraearges@gmail.com)

Cu prietenie,
A.M.B.

