Szabadidős tevékenységek
A Kecskeméti Református Internátus vezetői és nevelői igen nagy figyelmet és energiát
fordítanak arra, hogy a diákok a szabadidejükben ne nyomkodják folyton a mobiltelefonjaikat.
(Mint mostanság minden fiatal a világon.) Persze teljesen nem tudja senki megakadályozni,
hogy ne használjanak a tanulók mindenféle kommunikációs eszközt, de azért pár szabadidős
tevékenységgel a nevelők el tudják érni, hogy a diákok a netezésen kívül máshogy is jól
érezhessék magukat, ráadásul még jótékony hatása is legyen.
A kollégium számos programot kínál, amelyekre év elején jelentkezhetnek az
internátisták. Többek között a listán szerepel a filmklub, kézműves foglalkozás, úszás, foci
és még kondizni is eljárhatnak a tanulók. Legalább egy kollégiumon belüli tevékenységet kell
választani. A választási lehetőségek a tanulók kreativitásának (kézműves, filmklub) illetve a
testi fejlődésüknek ( foci, úszás, kondi) egyaránt ideális. Köztudott, hogy a sporttal le lehet
vezetni a feszültséget, amire egy gimnazistának szüksége is van , hiszen a tanulás, beadandók
gyártása,dolgozatok írása elég nagy terhet tesz szinte mindenki vállára. A kreativitás
fejlesztése a kézműves foglalkozásokban bontakozhat ki, a saját alkotás pihentet, ellazíthat,
míg a filmekről alkotott vélemény az érvelési, elemzési készségeket fejlesztheti.
Diák szemmel nézve, a legnépszerűbb foglalkozások közé tartozik a filmklub és az
úszás. A filmklub mindig jó hangulatúan telik el, a kijelölt nevelő (Fazekas István tanár úr) a
diákok ajánlása alapján kiválaszt három filmet egy témakörből, a kezdés elején a diákok
közösen megszavazzák, melyiket nézzék meg. Minden hónap utolsó előtti keddjén zajlik a
filmklub. Akik úszni járnak, azok minden hét elején (azaz hétfőn) mehetnek át a gimnázium
uszodájába egy kis testedzésre. Természetesen, akik focizni járnak, azok sem maradnak ki a
frissítő mozgásból. A kézműves foglalkozásokon az ügyes kezű diákok főként a kollégium
díszítéséért felelnek. Az internátusban mindig gyönyörű asztali és fali díszekkel
találkozhatunk. Akik pedig a fentiek közül egyikhez sem kaptak kedvet, azok a kerti
épületben található jól felszerelt kondi terembe járhatnak le, hetente egyszer.
Van egy tevékenység, ami minden diáknak kötelező, és a fent említett, lazítást és
fejlesztést is tartalmazza. Ez pedig a csütörtökönként tartott bibliakör, ami a kollégium
hitéletével kapcsolatos. Itt egy bibliakör-vezető társaságában, csoportokra bontva lehetőség
nyílik a számunkra fontos hitéleti kérdések megbeszélésére.
Olyan ez, mint egy laza hittan óra. Csak nincsenek elvárások, és mindig nagyon érdekes
dolgokat dolgozunk fel. Nem feltétlen bibliai szövegeket, de mindenképpen hozzá köthető
történeteket, tapasztalatokat.
A régi diákoknál már egy jól bevett rend az, ahogy a szabadidős programok zajlanak.
Az újaknak még kicsit szokatlan, de remélem, – a kollégium nevében is- hogy minél
hamarabb beleszoknak, és egyre jobban érzik majd magukat az újonnan beköltözők is.
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