Osztálykirándulás vagy családi túra?
Néha az emberek eltűnődnek azon, hogy vajon az osztállyal jobb túrázni, ahol a
barátainkkal lehet játszani, beszélgetni, szórakozni, vagy inkább a hozzánk közelebb
álló, családi körrel, ahol még több élményt lehet szerezni, és még jó sok év múlva is
lehet mesélni a jövő nemzedékének csodás kalandjainkról a rokonokkal.
Az osztálykirándulás nagyon izgalmas is lehet, ha jó helyre megyünk. Az
osztálykirándulás egyik szempontja a tanárok részéről, hogy az osztály tagjai jobban
megismerjék egymást, jobb viszonyt ápoljanak, illetve ne csak a tanórák közti
szünetekben beszélgessenek, hanem ténylegesen társalogjanak. A diákok közül
azonban nem biztos, hogy mindenki nagyon szereti az ilyen kirándulásokat, például ha
kicsit zárkózottabb, vagy nincs túl jó viszonya a társaival. Ez akár a kirándulás
hangulatát is megronthatja.
A családi túra mindig nagyon élvezetes, akár a szűk, akár a tágabb családi körben
is. A szűkebb körben több időnk marad szüleinkre, gyermekeinkre. Ha nagyobb
családdal megyünk túrázni, és ritkán találkoznak a családtagok, akkor ez nagyon jó
program lehet élmények mesélésére, további programok, találkozások tervezésére,
vagy akár csak élvezni a túrát és az aktívan együtt töltött időt. Viszont mindennek van
negatív oldala, nem mindig csak pozitív. Az osztálykiránduláson a gyerekek azt hiszik,
minden nagyon jó, semmi miatt nem kell aggódni, ám ez közel sem így van, ha a tanárok
szempontjából tekintjük a dolgokat. Például a költségeket a tanárok intézik, általában
2 pedagógus vigyáz a gyerekekre, ami legalább fejenként 10 embert is jelent. A kisebbnagyon baleseteket meg kell akadályozniuk, viszont ha a baj már megtörtént, akkor
aggodalom kimutatása nélkül kell helyben kezelniük az ügyet. A családi kiránduláson
például az eltérő kor miatt más lehet az érdeklődési kör, illetve a szülői ellenőrzés más,
mint amikor barátokkal vagy osztálytársakkal vagyunk.
Valóban sok minden tényező befolyásolhatja, hogy melyik kirándulási forma lehet
a megfelelő. Szerintem a családi túra a jobb, hiszen azokkal lehetek, akiket kiskorom

óta ismerek és szeretek, kötetlenebbül, személyre szabottabb programokkal tölthetjük
együtt a mindenki számára értékes időt.

