
Felvidékre utaztunk határtalanul! 
 

Tapasztalataink szerint a felső tagozatos gyerekek egy része egyáltalán nem 

jár a szüleivel kirándulni, vagy ha mégis, a családok a tengerparti pihenést 

részesítik előnyben a magyar történelmi hagyományok és múlt megismerése 

helyett. Nagy Magyarország csak egy történelmi fogalom, mely az idő ködébe 

vész. 

A programban részt vevő hetedik osztályos 

gyerekek magyarsággal kapcsolatos 

ismeretei új nézőponttal gazdagodtak. A 

neves történelmi helyszínek megismerése 

során korábbi földrajzi, történelmi, irodalmi ismereteik kibővültek, beágyazódtak az 

iskolai keretek között tanultak közé. Az idegenvezető rendkívül jó előadó volt, az 

átadott ismeretek pedig egyaránt vonatkoztak Szlovákia jelenére és múltjára. A 

program helyszínei változatosak voltak, életre szóló élményt jelentett a gyerekek és a 

felnőttek számára is. Érdekes volt megismerkedni olyan helyszínekkel, ahová a 

gyerekek többsége sajnos valószínűleg nem jutott volna el a program nélkül, például 

a felvidéki bányavárosokba.  

 

A kirándulás tervezésekor a szülőket is tájékoztattuk a programról, 

azon belül a kiválasztott úti célról is. A gyerekek lelkesen és 

érdeklődéssel fogadták a lehetőséget, nagy nyitottsággal fogadták a 

program érdekében tartott előkészítő órát. Mivel a két osztály 

mindkét osztályfőnöke történelemtanár, az előkészítő óra a Felvidék 

és Magyarország közös történelmi múltjára koncentrált, beleértve az 

első világháborút számunkra lezáró trianoni békét. A nemzetiség 

fogalmát is felidéztük, illetve az egykori Magyarország 

nemzetiségeinek történetével is foglalkoztunk. 

 

 

A Felvidéken töltött négy nap során végig 

beszélgettünk a gyerekekkel, reflexióikat, 

észrevételeiket figyeltük, a tapasztalt 

információkat megbeszéltük. A 

programot lezáró óra részben erre az 

előzményre épített. Felidéztük, melyik 

napon milyen emlékezetes helyszíneket 

látogattunk meg, illetve hogy milyen 

információkat szereztünk. A gyerekekkel 

egy értékelő fogalmazást írattunk, melyben élményeikről kellett beszámolniuk.  

 

 



A gyerekek zömében különösen mély nyomot hagyott az iskolalátogatás. 

Nem gondolták volna, hogy a magyar iskolába zömében roma gyerekek 

járnak. 

A program tervezésétől kezdve a megvalósításon keresztül folyamatos 

kommunikációban álltunk a Student Lines Utazási Irodával. A 

kéréseinknek megfelelően 

alakították a programot is. Több 

ízben találkoztunk az előkészítés 

során, mindvégig telefonos és 

levélkapcsolatban álltunk, így 

zökkenőmentes volt maga a tervezés és a lebonyolítás is.  

 

 

Összességében elmondható, hogy a felvidéki utazás igazán sok 

élménnyel gazdagította a diákokat. Még hetekkel később is témát 

adott beszélgetésekhez. A néhány nap alatt bejárt útvonal igen 

gazdag volt művészeti, kulturális, történelmi értékek terén. A 

programot sikerült úgy 

szervezni, hogy gazdagsága 

ellenére befogadható 

mennyiségű tapasztalatot 

adjon a gyerekeknek nap, mint nap. 

 

 

  

 


