„A forradalomhoz vezető út. Az 1956-os forradalom és szabadságharc. A Kádár-rendszer
kiépülése: megtorlás és diktatúra. Eltávolodás a szovjet modelltől.
Évszámok: 1946, 1947. február 10., 1948, 1949, 1953, 1956. október 23., november 4., 1963,
1968,
Személyek: Mindszenty József, Nagy Ferenc, Rákosi Mátyás, Kádár János, Nagy Imre
Fogalmak: Ideiglenes Nemzetgyűlés, SZEB, háborús bűnös, népbíróság, jóvátétel, kollektív
büntetés elve, kitelepítés, lakosságcsere, beszolgáltatás, ÁVH, pártállam, földosztás, ötvenes
évek, internálás, munkástanács, ellenzéki mozgalmak, Petőfi Kör, reformszocializmus.”

Tisztelt Igazgató Asszony, tisztelt Igazgató Úr, tisztelt történelem, magyar nyelvés irodalom szakos Kolléga!

A fenti részlet egy középiskolai tantervből való. Egy olyan tantervből, amelyhez
hasonlóból a legtöbb pedagógus kolléga dolgozik, és amely alapján a tananyagot
számon kéri diákjaitól.
Az alaptanterv tartalmi követelményeinek feldolgozását a tanórán kívüli tanulás is
elősegíti. A tanulásnak ez a fajtája lehetőséget nyújt az ismeretek természetes
környezetükben történő tanulmányozására, elsajátítására.
A teljesebb szemléltetés érdekében számos iskola törekszik múzeumi kirándulások
megszervezésére.
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magánépületeivel, közterületeivel egy-egy település maga is alkalmas némelyik
történelmi eseménysorozat szemléltetésére.
Világtendencia, hogy az emberek, s különösen a fiatalabb korosztályok a külvilágot
egyre inkább a multimédiás eszközök használata révén fogadják be, ami komoly
versenyhelyzetet teremt a könyvek számára. Mi, a könyvek barátai viszont továbbra
is fontosnak tartjuk, hogy értékes regényeink a magyar kultúrkincs meghatározó
részei maradjanak, és ezért tenni is szeretnénk.
Hogy hogyan?

Interaktív és játékos városnéző sétát ajánlunk most figyelmükbe a következő
tematikákban:
-

1956-os forradalom és szabadságharc - a forradalmi cselekmények
helyszíneinek megismerése közelebb hozza a tananyagot a tanulókhoz.

-

Pál utcai fiúk - a regénybeli fiktív történet valós helyszíneinek a
megismerésével közelebb kerül a mű a ma olvasóihoz.

-

Petőfi (a Belvárosban) él! – nagy költőnk hétköznapjai a reformkor és a
forradalom időszakában

Szelfizz Poszeidónnal – az antik irodalom szereplőit fedezzük fel kalandosan
a budapesti belvárosban.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A lyukas zászló nyomában
Játékos és interaktív városnéző séta az 1956-os forradalom budapesti
helyszínein
Fővárosunk az eltelt 60 év fizikai változásai ellenére ma is „prezentálni tudja”
mindazokat a helyszíneket, amelyek meghatározók, sorsfordítók voltak a forradalom
történetében.
A séta útvonala végigköveti a forradalom- és a forradalomhoz vezető események
helyszíneit, felidézve az ott történt cselekményeket és szereplőket. Interaktív
eszközök segítségével – a tanulókat a történetbe bevonva – a forradalom fő
eseményei könnyen újraélhetővé válnak és felejthetetlen élményt nyújtanak.
A történések bemutatása illeszkedik a tanulók életkori sajátosságaihoz.
A séta Budapest VIII. kerületében zajlik. Időtartama kb. 2,5-3 óra.
A program megvalósításáért a Budapesti Séták keretében a Libánusfa Kft. felel.
Költségek:
A séta díja tanulóknak 1190 Ft/fő.
A tanulókat kísérő pedagógusoknak ingyenes.
A séta időpontja az Önök igényeinek megfelelően, hétköznap és hétvégén egyaránt
alakítható.

Einstand
Irodalmi séta Budapesten a Pál utcai fiúk nyomában
Molnár Ferenc művét ma is a magyar ifjúsági irodalom legismertebb és
legjelentősebb alkotásai között tartjuk számon. Kötelező olvasmány az iskolában.
Olyan mű, amely örökérvényű problémákról, az erkölcsi helytállásról, a felnőtt
társadalomba való beilleszkedés nehézségeiről szól. Fordulatos cselekményében
ugyanakkor a mai gyerekek is felismerhetik mindennapi élethelyzeteiket, döntési
kényszereiket, saját világuk nyertesit és vesztesit.
A séta útvonala végigköveti a regény helyszíneit, felidézve az ott történt
eseményeket és szereplőket. E helyszínek a regény megjelenése óta eltelt több mint
száz év alatt ugyan jelentősen megváltoztak, de megépített játékokkal és interaktív, a
gyerekeket a történetbe bevonó eszközökkel a regény fő eseményei ma is újraélhetők,
és felejthetetlen élményt nyújtanak. A fiktív történet valós helyszíneinek a
megismerésével közelebb kerülhet a mű mai olvasóihoz.
Az útvonal Budapest VIII. és IX. kerületében vezet. Időtartama kb. 2,5 óra.
A séta során az egyes helyszínekhez kapcsolódó aktuális érdekességeket is
bemutatunk, így például a nevezetes Füvészkertet. A program megvalósításáért a
Budapesti Séták keretében a Libánusfa Kft. felel.

Költségek:
A séta díja tanulóknak 1190 Ft/fő.
A tanulókat kísérő pedagógusoknak ingyenes.
A részvételi díj nem tartalmazza a füvészkerti belépőt, amely tanulóknak 500 Ft,
felnőtteknek 950 Ft. A séta időpontjának a meghatározása az igényeknek megfelelően
alakítható.

Szelfizz Poszeidónnal!
kutatás Homérosz kőbe faragott és bronzba öntött hősei után
„Fölgerjedve ekép szólt hozzá Pallasz Athéné:
„Jaj, látom, nagyonis szükség van a messzevetődött
hősre, hogy ő a pimasz kérőkre kezét fölemelje.”
Bár Homérosz több mint 2000 éve halott, hősökre nekünk is szükségünk van.
Hősökre, akikre felnézünk, illetve arra, hogy néha mi is hősnek érezzük magunkat.
Ebben az élményben lehet részük azoknak a gyerekeknek, akikben megvan a
nyitottság és a bátorság, hogy minimális információval a kezükben nekivágjanak
megtalálni a görög mitológia kőbe faragott és bronzba öntött belvárosi emlékeit a
séta során. Ezáltal könnyebben éledhet fel a kíváncsiságuk az antik kultúra és az
európai irodalom kezdetei iránt, ami a web2-es világban szocializálódott
korosztályoknak nem is egy egyszerű feladat.
A Szelfizz Poszeidónnal séta elsősorban kilencedikes osztályközösségeknek ajánlott
műveltségi játék.
A 3-4 fős csoportoknak a budapesti belvárosban megadott időn belül saját, internetes
okostelefonjaik segítségével kell megtalálni az antik mitológiához kapcsolódó köztéri
alkotásokat. Ehhez egy térképszelvényt és a mitológiai hősök rövid bemutatkozását
kapják segítségül.
A résztvevők utólag egy file-ban megkapják a téma részletes tudásanyagát.
A séta Budapest V. kerületében zajlik. Időtartama kb. 2 óra.
A program megvalósításáért a Budapesti Séták keretében a Libánusfa Kft. felel.
Költségek:
A séta díja tanulóknak 990 Ft/fő.
A tanulókat kísérő pedagógusoknak ingyenes.
A séta időpontja az Önök igényeinek megfelelően, hétköznap és hétvégén
rugalmasan alakítható.

Petőfi (a Belvárosban) él!
Játékos városnéző séta Petőfi Sándor életének pesti helyszínein

„Petőfiben, a jelenségben van valami emberfölötti. Ennek az embernek, aki 26 éves korában író
volt, költő volt, politikai és irodalmi mozgalmak vezére, családapa, táblabíró, őrnagy, nemzeti
hős, s mindennek tetejében különösen művelt, idegen nyelveken is olvasó és beszélő
autodidakta, s végül és nem utolsó sorban zseni volt, Petőfi volt és nincs példája a
világirodalomban.” – írta a költőről elragadtatással Márai Sándor.
Mi is elragadtatással gondolunk rá – éppen ezért alkottuk meg, és ajánljuk új, a költő
pesti mindennapjait bemutató sétánkat. Szeretnénk lefejteni az elmúlt másfél
évszázadban Petőfi személyéhez tapadt sztereotípiákat és lexikonízű minősítéseket,
és sokkal inkább kívánjuk őt korának nagy formátumú, mégis hús-vér, bizonyos
helyzetekben pedig kifejezetten esendő egyéniségeként bemutatni.
A séta útvonalán végigkövetjük Petőfi életének belvárosi helyszíneit, ugyanakkor
megidézzük a reformkor mindennapi életének más fontos színteret, tárgyait és
élethelyzeteit is. A diákok aktív részvételével felelevenítjük az 1848-as forradalom
ismert és kevéssé ismert pest-budai eseményeit, és megidézzük nemcsak Petőfit, de a
költő szerelmeit, barátait és pályatársait is.
A sétákat általános iskolás és középiskolás diákoknak egyaránt ajánljuk.
A séta Budapest V. és VIII. kerületében zajlik, időtartama kb. 2,5-3 óra.
A program megvalósításáért a Budapesti Séták keretében a Libánusfa Kft. felel.
Költségek:
A séta díja tanulóknak 1190 Ft/fő.
A tanulókat kísérő pedagógusoknak ingyenes.
A séta időpontjának megállapítása az Önök igényeinek megfelelően, hétköznap és
hétvégén egyaránt megtartható.

Reméljük, ajánlatunk elnyeri tetszésüket, és iskolájuk tanulói a Pál utcai fiúk, az 56os forradalmárok, a görög hősök vagy Petőfi Sándor nyomát keresve hamarosan
bejárják a meghatározó történelmi-irodalmi helyszíneket, elviszik magukkal azok
hangulatvilágát és ismeretanyaguk is növekszik!

Jelentkezésüket a következő címre várjuk:
info@budapestisetak.hu

Üdvözlettel:

Nehéz Győző
ügyvezető igazgató
Libánusfa Kft.
+36 30 400 80 47
www.budapestisetak.hu
www.facebook.com/budapestisetak

