
 

 

 

Gyakran ismételt kérdések 

 

Hány órát jelent ez hetente? 

Heti minimun 1 találkozást kérünk tőled a tanítványoddal. Ha lelkesedésed, 

időd és energiád engedi, ez természetesen lehet több is. 

 

Mitől függ, hogy online vagy személyesen zajlik a közös tanulás? 

A közös tanulás helyszíne a tanítványod és közötted lévő távolság, a közös 
megegyezéseteket és a járvány miatti aktuális intézkedések függvénye. 

 

Választom vagy kapom a tanítványomat? 

A tanulópárok párosítása mindig az egyetemista önkéntes bevonásával 

történik egy tanulói adatbázis alapján. Munkatársaink megmutatják Neked, 

hogy az általad választott tantárgyból ki szeretne segítséget kapni, valamint 

tájékoztatnak arról, hogy a segített hány éves, milyen betegségből gyógyul és 

mi az érdeklődési köre. 

 

 

Mi van, ha menet közben nem tudom folytatni a munkát? 

Bármikor, bármit hozhat az élet. Annyit kérünk, hogy mielőbb jelezd felénk, 
hogy zökkenőmentesen tudjunk gondoskodni a pótlásodról. 

 

 

Mi van, ha nem passzolunk a tanítványommal? 

Ritkán fordul elő, hogy nem a borsó meg a héja találkozik. Ha mégis ez 

történne, első körben sokat beszélgetünk veled, mit lenne még érdemes 

kipróbálni a kapcsolódáshoz. Ha így sincs meg a kémia, akkor nem erőltetjük, 



 

 

te kapsz egy másik diákot, ő pedig másik segítőt. A legfontosabb szempont 

az, hogy mindkettőtök megelégedésére történjen a változás.  

 

Csatlakozhatok akkor is, ha nem pedagógusnak készülök? 

Természetesen! Örülünk a pedagógus hallgatóknak, de abszolút nem kizáró 

ok, ha másnak tanulsz. A lényeg csak annyi, hogy készülj fel az elválalt óráidra 

és olyan tantárgyat válassz tanításra, amit szeretsz és amiben magabiztosnak 

érzed magad.  

 

Ha megakadok a tanításban, kitől kérhetek segítséget? 

A KórházSuli Alapítvány mögött számos szakterület szakembere (pedagógus, 

pszichológus, mentál higiénés szakember, szociális munkás, szupervízor) áll, 

akik szívesen állnak rendelkezésedre bármilyen kérdés esetén.  

 

 

Hol zajlik a tanítás, otthon vagy a kórházban? 

A KórházSuli a nevével ellentétben jellemzően az otthoni időszakban segíti a 
gyógyuló gyerekeket. Mi pont a kórház és az iskola közötti időszakot fedjük le. 
Vannak azonban kórházak, ahol tanulószobákat működtetünk, és egyes 

esetekben már a kórházi lét alatt elkezdjük diákjainkkal a tanulást. 

 

 

Jár kredit az önkénteskedésért? 

Egyre több egyetemen (pl. ELTE, SOTE, DRHE, NyE) felvehető szabadon 

választható tárgyként a KórházSuli kurzus. Továbbá vannak egyetemek, ahol 

más tárgyak alatt számítják be a nálunk töltött önkénteskedést (pl. BGE). 

Folyamatosan bővül az együttműködő egyetemek köre. Ha nem találod a 

KórházSuli kurzust a szabadon választható tárgyaid között, keress minket! 

 

 



 

 

 

 

Végezhetem a szakmai gyakorlatomat az alapítványnál? 

Szintén egyre nő azon egyetemek száma, akikkel gyakorlati partnerként 

működünk együtt. Ha nem találod a KórházSulit az egyetemed gyakorlóhelyei 

között, keress minket! 

 

Van bármiféle vizsga a kötelező képzés elvégzését követően? 

A képzés elvégzése alapfeltétele a nálunk való önkénteskedésnek, de 

semmiféle vizsgára nem kell számítani a végén. Az átadott információk nem a 

lexikális tudásodat fogják növelni, hanem számos olyan információval 

szolgálnak - a gyógyuló gyermek és a te védelmedben is-, melyek betekintést 

nyernek a beteg gyermekek világába, attitűdformálóak, megmutatják, hogy 

tudsz jól segíteni úgy, hogy közben te is fejlődj általa. 

 

 

 

Hány éves korig lehet jelentkezni önkéntesnek?  

Mivel a tartós gyógykezelés alatt álló gyerekek a kortárs közösségüket is 

általában elveszítik, fontos, hogy a segítség  fiataloktól érkezzen. Egyetemista 

önkéntesnek jellemzően felsőoktatási tanulmányaid alatt van lehetőséged 
jelentkezni. Természetesen ha halasztasz vagy nemrégiben diplomáztál, az 

nem kizáró ok. Ha ettől eltérsz, de nagyon szeretnél segíteni, beszéljünk! 

 

 

Milyen hosszú időre szól az önkénteskedés? 

A tanulópároddal vállalt időszak fél évre szól, ami a letelte után 
meghosszabbítható vagy lezárható.  

 



 

 

 

Kapunk bármiféle szupervíziót vagy segítséget az önkénteskedésünk alatt?  

Tudjuk, hogy egy beteg gyermek segítőjének lenni csodálatos feladat, de 

megterhelő is lehet. Ezért a találkozásaitokról E-naplót kell vezetnetek, amit a 

KórházSuli munkatársai naponta monitoroznak, így azonnal segítő kezet 
tudunk nyújtani, ha szükséged van rá.  

Folyamatosan védőhálóként mögötted állunk, bármilyen kérdéssel, bármikor 

kereshetsz bennünket.  

Két hetente fogadóórákra tudsz bejelentkezni hozzánk, ha személyesen 

szeretnél valamit egyeztetni.  

Félévente pedig legalább 1x kötelező, szakemberek által tartott 

esetmegbeszélőn részt venned. 

 

 

Van lehetőség közösségi programokon részt venni a KórházSuli önkénteseként? 

Persze! KórházSuli önkéntesnek nemcsak azért a legjobb lenni, mert szebbé 

teszed egy gyógyuló fiatal mindennapjait, hanem azért is, mert egy olyan 

közösség tagjává válsz, ahol sosem unatkozol. Számos eseménnyel készülünk 

Nektek minden évben, ahol sportolhatsz, alkothatsz, játszhatsz, 

kirándulhatsz vagy akár táborozhatsz is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


