
KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS A KÓRHÁZSULI TÉMÁHOZ 

Az MRE Bethesda Gyermekkórház főigazgatója, Dr. Velkey György szerint a KórházSuli a 
gyermek igényeihez és betegségéhez alkalmazkodó tanítási forma, amely hatalmas újdonság 
a hosszan bentfekvő, tartósan beteg gyermekek életében. „A Bethesda Gyermekkórház büszke 
arra, hogy referenciaintézménye lehet egy ilyen széleskörű, érzékenyítő programnak. A nálunk 
gyógyulók és rehabilitációjukat segítő szakemberek számára is napi segítséget jelentenek a 
KórházSuli önkénteseinek újszerű látásmódja, tenni akarása” - nyilatkozta a főigazgató. 

 „Amikor ceruzát adunk a gyerek kezébe, egy idő után megtanítjuk őt ezzel rajzolni, írni, 
számolni. Ha ma mobileszköz kerül a kezébe, leginkább csak tétlenül, kívülállóként szemléljük, 
ennek pedig épp a gyerek lesz a vesztese. Úgy gondoljuk, hogy ebben nem hagyhatjuk magukra 
sem a diákokat, sem a szülőket, sem a tanárokat”– mondta el Mészáros Attila, a Telenor 
vállalati kommunikációs igazgatója. 

A hazai egészségügy és oktatás elkötelezett támogatója, a Richter Gedeon Nyrt. már harmadik 

éve járul hozzá a KórházSuli céljainak megvalósításához. „Azért is fontos számunkra a 

KórházSuli hiánypótló kezdeményezése, mert önkénteseinek odaadó munkájával, 

odafigyelésével egyszerre segíti elő a gyermekek mielőbbi gyógyulását és azt, hogy a 

betegségük ne lehessen akadálya a megfelelő minőségű tudás megszerzésének és az álmaik 

megvalósításának” - mondta Csaba Lajos, a cég PR és kormányzati kapcsolatok 

osztályvezető-helyettese. 

*** 

A KórházSuli számokban 

• a KórházSuli az elmúlt 5 évben 18 kórházból több mint 400 beteg gyermeken segített 

•  közel 1500 önkéntes segítőjük országszerte 19 középiskolát és 7 egyetemet képvisel 

•  a Moodle tananyagfejlesztő rendszert két  tanévvel ezelőtt vezették be,  ezalatt 190 db  

Bármelyik szülőt érintheti a probléma 

• a KórházSuli klienseinek többsége szomatikus betegségben szenved, de gyorsan növekszik 
a pszichoszomatikus, illetve pszichés problémákkal küzdök száma is 

• az érintett gyermekek lehetnek baleseti-és sportsérültek, gerincsérültek, égettek, 
onkológiai osztályon kezeltek, transzplantáltak, tüdőbetegségből, izomsorvadásból vagy 
Chron-betegségből felépülők és pszichés betegséggel küzdő fiatalok 

  

A KórházSuli fejleszti a gyermekek 

• kooperációját: a tananyagfejlesztő csapatokban minden tag más-más rész kidolgozásáért 
felelős, a végén ezt kell összerakniuk ahhoz, hogy egy fejlesztés elkészüljön 



• kreativitását: a tananyag feldolgozása nem a tankönyv szövegének átmásolása, hanem 
nagyon sok forrás megismerése és beépítése, saját videó készítése, stb. 

•kommunikációs képességét: a diákok mentorrá válhatnak, akik aztán a program betanítóivá 
válnak, előadásokat tartanak, maguk is személyesen mentorálnak beteg gyerekeket 

  

A KórházSuli hiánypótló, mert  elősegíti 

• a betegség miatt a tanulásban lemaradó gyermekek visszailleszkedését 

• az egészséges fiatalok társadalmi érzékenyítését 

• a XXI. századi oktatási eszközök széles körű terjesztését 

•  a tanárképzésben résztvevő fiatalok látókörének szélesítését 

  

KórházSuli rendezvények  

• évente megrendezett művészeti kiállítás, amelyre készülvén, közös alkotótevékenység 
keretében egy adott témakört dolgoznak fel beteg és egészséges fiatalok 

• integrációs tábor 

• karácsonyi koncert 

• nyitott kórház rendezvény 

  

Külföldi példák, jó gyakorlatok 

• A kórházpedagógia területén élenjáró országokban felismerték, hogy a kórházi tartózkodási 
idő rövidülésével a beteg gyermekek rugalmas tanítását segítő rendszerek bevezetése 
szükséges, függetlenül attól, hogy kórházban vagy otthon gyógyulnak. 

• Németországban és több nyugat-európai országban például a gyermekpszichiátriák szerves 
része az ott működő kórháziskola. 

•Hollandiában az anyaiskolából kijáró tanárokkal és önkéntes felnőttek bevonásával igyekeznek 
biztosítani az otthoni tanulást. 

•Belgiumban egy online tanulási rendszert működtetnek a rászorulók számára. 

•Bécsben a kórházpedagógusok járnak ki az otthon gyógyuló gyermekekhez. 


