Ceainăria de la ZOOM
Școala Gimnazială Nr.26 Galați
Prof.înv.primar, Jenica Tănase
Ceainăria de la ZOOM a adunat și mari și mici la “Ceaiul de la ora 5”, într-o zi de iarnă,când simți
cum frigul strânge și îți amintește de o cană de ceai fierbinte și aromat în căldura căminului tău.
În această atmosferă de poveste au intrat copiii de la clasa I A și colegii lor de la clasa a II-a A, Clasa
de ghi(n)zi,de la Școala Gimnazială Nr.26 Galați ,iar gazdele cumsecade și primitoare am fost eu,
JenicaTănase și colega mea Petrica Țecu.
De unde am pornit și cum ne-a venit ideea?
Ideea Ceaiului de la ora 5 de la ZOOM ne-a venit într-un moment în care nu se intrevedeau semne de
a ne întoarce prea curând în sala de clasă alături de copii.În timpul bun al “Bucuriei de a crește
împreună” la școală, vinerea era ziua de ceai și lectură.Vinerea,eu eram de rând la ceai, pregăteam
paharele pentru toți copiii,cutiile de ceai, apa în ceainic și așteptamca ghinzișorii să vină de la ora de
educație fizică.Mereu îi așteptam așa.Veneau uneori și colegii și cine se nimerea de trecea prin fața
clasei, era bine primit la un pahar de ceai.Spuneam că fiecarecopil,ajuns în clasă, își prepara din
cutii,ceaiul preferat.Era o încântare! Am și acum în minte acea imagine plină de farmec și uneori o
folosesc ca pe o ancoră.Și plecând de aici,ce ne-am gândit? Cum ar fi să mutăm ceaiul în online la
ZOOM? Haide să încercăm și să vedem ce iese!
Și din aproape în aproape, mergând pe firul verde al ideii care creștea și se făcea tot mai mare,am
desfășurat o activitate tip eveniment pe care dorim să o continuăm cu regularitate o dată pe lună.
Și cum o cană de ceai se completează perfect cu o carte bună,ne-am gândit: Ce-ar fi dacă am face și
momentul de lectură și o recomandare de carte?
Așa că fiecare, cu mic cu mare,a venit la întâlnire și cu o carte.Cele două ore la ZOOM s-au scurs foarte
repede.Momente de împărtășire,povești,provocări pline de haz,cântece la pian în interpretarea
talentaților copii Sabin ,David,Sașa
prezentarea de carte a Cameliei, Claudiei și Ana-Mariei ,dar și intervenția ghinzișorilor Adrian ,Daria,
Matei ,Ilona, Anastasia,Antonia,despre comunicare și ascultare,toate aceste momente au completat
tabloul perfect pentru o seară de iarnă la povești și ceai.Pe lângă povești și ceai,cu ce idei au rămas
copiii la plecare?Prima idee că o bună comunicare însemnă o foarte bună ascultare care se obține prin
exersare și a doua idee din Mentalitatea deschisă că și celălalt contează la fel de mult ca și mine!
Părinții,participanți fideli și ei din confortul casei lor,și în interacțiune,în anumite momente ale
întâlnirii,cu intervenții foarte frumoase de altfel, au venit pe final cu un frumos dar al unui feed
back,oferit pe aplicația Slido ,acest lucru ajutându-ne mult ca să vedem ce putem îmbunătăți,ce putem
face diferit data viitoare,dar și ce am făcut bine și merită să fie păstrat.
Aceasta ne-a arătat că da, putem face lucruri împreună atunci când ne dorim, când îi vedem pe copii și
le arătăm că suntem aici cu ei și putem să le oferim din ceea ce avem: timp, energie și bucuria de a fi
împreună și de a savura momente de mulțumire cu recunoștință!

