Egy gólya élete az internátusban
Sokan gondolkodnak arról, milyen lehet egy internátusban tölteni a
hétköznapokat. Én, mint újdonsült gólya, sokat görcsöltem azon, hogy például
mi történik akkor, ha nem sikerül majd beilleszkednem, vagy ha nem tudok úgy
tanulni, mint eddig.
Így visszagondolva viszont felesleges volt ez a sok idegeskedés. Az internátusi
élet ugyanis nem csak arról szól, hogy tanulsz, eszel, iszol és alszol. Persze erről
is, de az is nagyon fontos, hogy megismerkedj a várossal és barátokat szerezz.
Mint mindenhol, itt is vannak követelmények, például jól kell tanulni,
fegyelmezettnek kell lenni, de ezek a mi érdekünket szolgálják.
Az első éjszakák kissé furák, szokatlanok voltak, de az ember lassan megszokja.
Reggel 6:00-kor zenével ébresztenek, ennek összeállítása, a számok kiválasztása
mindig egy szoba közösségének a feladata.
Miután felébredtél, mehetsz reggelizni. A reggeli 6:20-kor kezdődik,
svédasztalos, mindenből bőséges adag jut, és még csomagolhatsz is tízórait.
Az ebéd egész jó, de mint mindenkinek, a konyhásoknak is van néha egy-egy
rosszabb napjuk. A vacsorára szintén ez vonatkozik.
Most jöjjön pár szó az internátus közösségéről. Mi gólyák teljesen újak vagyunk
ebben a környezetben, de nevelőtanáraink és a felsőbb évesek is segítenek
beilleszkedni, tanácsokkal és hasznos tippekkel látnak el minket.
A beköltözés estéjén került megrendezésre a Bemutatkozó est, ahol a gólyák
beszéltek magukról, és válaszoltak egy-egy véletlenszerű kérdésre. Az esemény
elején ideges voltam, mert nem tudtam mit fognak gondolni rólam, de kiderült
fölöslegesen aggódtam, mert a végén minden oké volt.
A tanulásról annyit, hogy minden nap van 3 óra kötelező szilencium. Lehet, hogy
ez elsőre sok (k), de minél jobban tanulsz, annál kevesebbnek tűnik.
Persze a tanulás nem csak az érzékelt, hanem a valós időt is megrövidítheti,
viszont ennek köszönhetően az iskolában elért tanulmányi eredményeinkért
cserébe plusz kimenőket is kaphatunk. A plusz kimenők mennyisége a
tanulmányaink alapján megállapított kategóriákhoz van kötve.
Ezek azok a dolgok, amiket mindenképpen tudnod kell a mi Internátusunkról.
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