
Kórház Suli

A tananyag, és ami 
mögötte van



Mi az a Kórház Suli?

• Diákok - szaktanárok segítségével - tartósan kórházi 
ápolást igénylő gyerekek oktatását segítik. 



Kórházban gyógyuló gyermekek 

A kidolgozott program Középiskolás segítők



KRÓNIKUS KÓRHÁZI LÉT

Mit jelent?

• Hosszadalmas kórházi tartózkodás

• Pl.: Daganatos betegségek, Cukorbetegség, Táplálkozási zavarok, 
Mozgásszervi rehabilitáció, Pszichiátriai rehabilitáció

Kórházban tartózkodás nehézségei az érzelmi, testi, lelki állapotot 
igénybe veszik



BETEGKÉNT, KÓRHÁZBAN

Minden új, idegen, szokatlan…

• Maga a betegség, a kialakult állapot

• Esetleges fájdalmak

• Testi változások

• Bizonytalanság, félelmek

• Saját, megszokott közegből való kiszakadás (otthon, iskola, 
mindennapi szerepek és tevékenységek stb.), elszigeteltség, 
magány…



Törvényi szabályozás 

- 2011. évi CXC. törvény  a nemzeti köznevelésről 

- 4.§ köznevelési feladat „ a gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi 
intézményekben, rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés 
alatt álló gyerekek tankötelezettségéhez szükséges oktatás.”

- (1996. LXII. tv. a megyei önkormányzatok feladatkörébe sorolta, az új 
tv. nem rendelkezik a hatáskörről, a feltételekről)

- 27.§. „a súlyos betegség miatt magántanulóként tanulmányokat 
folytatók egyéni foglalkozás keretében történő felkészítésére az 
iskolának tanulóként az osztályos heti időkeretén felül átlag heti tíz 
óra áll rendelkezésre. Az időkeret az egyes hetek és tanulók között 
átcsoportosítható.”



Hány gyereket érint évente?
(pontos adatok nincsenek)

• 24 városban van gyermekgyógyászati ellátás – abból 7-ben 
dolgoznak kórházpedagógusok

• az országban kb. 50 kórházpedagógus dolgozik – a fele Budapesten

• amit tudunk: Budapest kb. 1500 tanuló/tanév + vidéki 6 város + 
többi kórház – több ezer gyerek/év



Kórházban gyógyuló gyermekek 

A kidolgozott program Középiskolás segítők



Középiskolás segítők

• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. §- a 
megfogalmazza, hogy a gimnáziumi érettségi bizonyítvány 
kiadásának feltétele ötven óra önkéntes közösségi szolgálat 
elvégzése

• 2015. október 3. – Kórház Suli konferencia



Kérdőívek

• Programba való jelentkezés motivációja

• 141 kitöltött kérdőív



Azért jelentkeztem 
a programba, 
mert…

- Kiválthatom a közösségi 

szolgálatot

- Jutalmat kapok érte



Segíteni szeretnék másokon

1 0 0%

2 2 1.5%

3 9 6.7%

4 31 23.1%

Nagyon/teljesen: 5 92 68.7%



Egyéb

• Tanulni szeretnék tőletek; keresni a módjait a kortárs 
segítésnek

• Érezhetem, hogy az életem ér valamit

• Valós, értelmes szolgálat végzése

• Szeretnék hasznos lenni azzal, hogy segítek, amiben tudok

• A tanárom egy szervezője, és látom rajta az ambíciót. Így én is 
úgy érzem, hogy fontos dolgot támogatok



A rendszer elvi alapjai

egyedi esetek

rugalmasság

IKT- eszközök

XXI. századi 
pedagógia



A rendszer működése

A kórházpedagógus felajánlja a 
betegnek a rendszerbe lépést.

A kórházpedagógus beszerzi a 
könyveket, tájékoztatja a mentortanárt 
és a diákokat.

3-4 fős csoportokban megkezdődik 
tananyag fejlesztése.



A rendszer működése

Tananyag bemutatása, eljuttatása a 
kórházba (visszajelzés!)

Diákmentor rendszer

Tanulási folyamat lezárása



Kommunikációs eszközök

Erről döntsön: 

- a gyógyuló, hogy milyen 
formáját szeretné a 
kapcsolatnak

- az állapota 
(kórházpedagógus belátása)

- tananyag jellege

Személyes kapcsolat:

+: könnyebb átadni az anyagot, fel tudjuk 
mérni a képességeit, személye szabottabb,
hasonló személyiségek összekapcsolása 
(mentorság esetén)

-: túlságosan elmélyül a kapcsolat, 
önfeláldozás, saját kötelezettségek háttérbe 
szorulása
érzelmi kitettség



Mi történik?

Diákokkal
- Tananyagfejlesztés

- Mentorálás

Kapcsolattartás szintjei

- Semmilyen

- Virtuális

- Személyes

- Mentor



Mi történik?

Beteg gyerekekkel
- Tananyagot kaphat

- Mentorálás

Kapcsolattartás szintjei

- Semmilyen

- Virtuális

- Személyes 

- Mentor



Miért jó ez?

• Interaktív, játékos tanulás  a 
gyerek érzi, hogy fontos

A betegnek

• Az adott tananyag alapos ismerete

• Valós probléma megoldása
A diákoknak

• Komoly szakmai erőpróba

• Alkotói folyamat részese
A mentortanárnak

A kórházpedagógusnak  nagy segítség



A programban való 
részvételnek csak előnyei 
lehetnek

1 2 1.4%

2 4 2.9%

3 18 12.9%

4 47 33.6%

Nagyon/ teljesen: 5 69 49.3%









Köszönöm szépen a figyelmet!

Készítette: Lavotha Zsófia

lazsofi6@gmail.com

www.korhazsuli.hu

https://www.facebook.com/korhazsuli

mailto:lazsofi6@gmail.com
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