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Wieści ze szkoleń nauczycieli szkół szpitalnych
Drodzy członkowie HOPE, Przyjaciele i Koledzy,
Praca nauczyciela w szpitalu jest ekscytująca, przyjemna, ale bywa też trudna.
Spotykamy się bowiem z dziećmi, które są leczone na oddziałach szpitalnych. Jest
to dla nich trudny czas, gdyż zostają one postawione w niecodziennej dla nich
sytuacji szkolnej, spotykają się z nowymi metodami nauczania dostosowanymi do
ich możliwości wynikających z choroby i dysfunkcji. Praca z każdym dzieckiem w
różnoraki sposób wzbogaca nasze doświadczenia. Nie ma bowiem żadnych szkoleń
czy kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli w szkołach szpitalnych. Dlatego
ważnym jest dla nas, nauczycieli szpitalnych możliwość wymiany się doświadczeń
i budowania wzajemnych kontaktów. Dzięki temu możemy tworzyć i wprowadzać
do swej pracy nowe metody pedagogiczne. Jest to bardzo dobre dla członków
HOPE o czym przekonuje w oparciu o swoje doświadczenia Michel Kleuters,
poprzedni sekretarz zarządu HOPE.
Przeczytajcie artykuły poniżej.
Raport z spotkania zarządu HOPE w dniach 26-27.04.2013 r. w Malmo.
Na spotkaniu pracowaliśmy nad terminarzem spotkań członków HOPE.
Zastanawialiśmy się nad tym jak możemy zwiększyć liczbę członków HOPE także
o nowe państwa członkowskie. Większa liczba członków daje nam większą siłę w
przedstawianiu i dociekaniu wielu problemów, np. kwestii nauczania
indywidualnego w szpitalach i w domach.
Podczas pobytu w Malmo zostaliśmy zaproszeni na spotkanie w ratuszu, gdzie
zaprezentowano nam szkołę w Malmo. Jest ona prowadzona przez p. Andreasa
Schonstroma, miejskiego przedstawiciela władz rządowych. Później oglądaliśmy
szkołę szpitalną oraz odbyliśmy nocny spacer po mieście.
Na spotkaniu zarządu planowaliśmy następny kongres Hope w 2014. Nie
wybraliśmy jeszcze miejsca, w którym będzie on zorganizowany.

	
  

Miłych
wakacji.
Uważajcie
na siebie!

Agneta Grunditz, wydawca
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Wiersz:
Wprowadzenie w
niewinność

Pozytywne
postrzeganie
siebie służy
każdemu.

Pozdrowienia od Prezydenta HOPE, Jana Haverkate

Drodzy członkowie Hope,
Na początku chciałbym podzielić się z Wami bardzo pięknym wierszem, który
wyraża nieustanną ponadczasową radość z nauczania. Wiersz zatytułowany jest
„Wprowadzenie w niewinność” Williama Blake’a (1757-1827) i przedstawia
radość dziecka, która jest radością aż do łez.
	
  
Piping songs of pleasant glee,
On a cloud I saw a child,
And he laughing said to me:

Nucę schodząc w doliny dzikie
nucę przyjemną pieśń radości
widziałem dziecko na chmurze
i śmiejąc się do mnie rzekł:

Pipe a song about a lamb!'
So I piped with merry cheer.
'Piper, pipe that song again.'
So I piped: he wept to hear

nucę piosenkę o baranku
więc nucę z radosną otuchą.
nuciłem i nucę, tę piosenkę jeszcze raz
nucę, a on: słysząc ją, płakał

'Drop thy pipe, thy happy pipe;
Sing thy songs of happy cheer.'
So I sung the same again,
While he wept with joy to hear.

Rzuć piszczałkę, tą szczęśliwą piszczałkę
nuć tą poprawiającą nastrój piosenkę
Więc nucę jeszcze raz
podczas gdy on słuchając, płacze z radości

'Piper, sit thee down and write
In a book, that all may read.'
So he vanished from my sight,
And I plucked a hollow reed,

Nuć, siadaj i zapisz
w książce, wtedy wszyscy mogą przeczytać
więc on zniknął z mego widoku
i zerwałem się do dzieła.

And I made a rural pen,
And I stained the water clear,
And I wrote my happy songs
Every child may joy to hear

chwyciłem za wieczne pióro
stanąłem nad czystą wodą
napisałem ma szczęśliwą piosenkę
każde dziecko może cieszyć się nią, słysząc ją.

Muzyka jest językiem serca, jest uniwersalnym językiem ludzkości. Najlepszą i
najpiękniejszą muzyką jest ta, która sprawia, że dzieci się przy niej bawią i śmieją.
Potem proszą o zagranie, zaśpiewanie takiej piosenki jeszcze raz. Bowiem raz coś
zapisane, sprawia że wszyscy mogą się tym cieszyć.
Ale co ma wspólnego nauczyciel szpitalny z tym wierszem? Często nauczyciel
szpitalny czyni wiele, by lekcja przyniosła uczniom przyjemność z wykonywanych
zadań oraz by czuli się szczęśliwi, zadowoleni. Czyniąc tak zdobywa nie tylko ich serca,
ale ich całych.
Poezja, sztuka, muzyka, literatura są wspaniałymi narzędziami w pracy
nauczyciela szpitalnego. Angażują w pracę zarówno serce, jak i głowę i ręce.
Proszę, inspirujcie swoim bogatym doświadczeniem w pracy z uczniami
innych nauczycieli szpitalnych. Publikujcie swoje pomysły, bo na wzajemną naukę jest
zawsze czas.

Jan Haverkate
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Przedszkole nr 107 (w Zespole Szkół Specjalnych nr 110) dla małych
pacjentów przy Szpitalu Klinicznym w Poznaniu przy ul. Szpitalnej.
W naszym przedszkolu pracuje 11 kompetentnych nauczycielek, które każdego
dnia podejmują wyzwanie, aby przywracać
uśmiech i radość dzieciom
przebywającym w szpitalu. Naszym głównym celem jest odwracanie dziecięcej uwagi
od choroby, sprawianie, iż poczują się lepiej oraz przenoszenie ich myśli w świat
opowieści i wyobraźni. Podejmowane działania mają terapeutyczny charakter, a cele
osiągamy poprzez:
• Zajęcia plastyczne
• Zajęcia muzyczne
• Czytanie literatury dziecięcej i praca z książką
• Gry i zabawy
• Spotkania ze sławnymi, ciekawymi ludźmi (np. sportowcami, muzykami,
aktorami, artystami z różnych dziedzin.
Na każdym oddziale szpitalnym znajduje się świetlica, w której dzieci wraz z
nauczycielkami spotykają się na wspólnych zabawach oraz nauce zapominając o
chorobie. Nauczycielki pracują również indywidualnie z dziećmi, które pozostają w
łóżku i nie mogą uczestniczyć w zajęciach świetlicowych.
Raz w miesiącu nauczycielki organizują tzw. „zajęcia otwarte”, na które
zapraszane są dzieci z różnych oddziałów. Jest to bardzo atrakcyjna oferta naszego
przedszkola dla dzieci przebywających w szpitalu, zarówno dla tych, które
przebywają w szpitalu krótko, jak i tych, które pozostają dłużej. Mali pacjenci mają
okazję do poznania świata natury, nauki i sztuki. Wspólnie, wspaniale spędzamy czas
wzbudzając u dzieci pozytywne emocje niezbędne w trakcie leczenia. Pokazujemy
dzieciom, jak ciekawy i interesujący może być świat wychodzący poza „szpitalne
okno”. W ramach zajęć przedstawiamy dzieciom inne kultury i związane z nimi
tradycje wywodzące się z innych krajów Europy. Dzięki takim zajęciom przebywanie
w szpitalu nie jest tak trudne i nużące.
Nauczycielki z naszego przedszkola współpracują również z innymi placówkami
z różnych krajów europejskich w ramach portalu dla nauczycieli eTwinning.

Karolina Szemraj, Dorota Szamrej, Polska

Wesoła nauka z dominem
Pracuję jako nauczyciel w szpitalu Szent Laszlo w Budapeszcie (Węgry) na
dziecięcym oddziale transplantacji szpiku kostnego . Uczę matematyki i fizyki.
W trakcie trwania procedury transplantacyjnej dzieci przez wiele tygodni żyją i
funkcjonują w malutkich, sterylnych izolatkach. My nauczyciele możemy tam wejść
jedynie umyci, w sterylnej odzieży, zabierając tylko kilka przyborów. Dozwolone są
gry, ale również tylko po uprzedniej dezynfekcji. Motywowanie dzieci do nauki,
szczególnie matematyki, nie należy do łatwych. Pragnę zaprezentować pomysł, jak
zastosować kreatywnie domino do nauki i ćwiczeń z matematyki.
Domino to zabawa tradycyjna (0-9)
Nauczyciel przygotowuje karty dydaktyczne tworząc z nich pary. Jeśli
chcemy przećwiczyć konkretne działanie, możemy położyć jedną kartę dydaktyczną
przed uczniem/uczniami.
W najprostszej sytuacji gracze domina mogą z nami zagrać w pojedyncze
cyfry. Jeśli wymaga tego rodzaj ćwiczeń, możemy zastrzec, że każda cyfra domina
posiada wartość o 10 większą, 20 większą, 30 większą itd. Jeśli chcemy, możemy
przygotować ponumerowane domina z tektury, na których jednocyfrowe
i
dwucyfrowe liczby będą mogły być przedstawione w mieszanym szyku.

Konieczna jest
różnorodność
metod i środków
nauczania.
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Dzieci przewlekle
chore zawsze
mają marzenia.

Dla tego ćwiczenia istotne jest skupienie uwagi - np. jaki wyliczamy parzyste
liczby do 20 lub nieparzyste większe niż 30. Jeśli zastrzegamy, że wzrastają
liczby parzyste przy podanym numerze kolejki, to możemy użyć tych
nieparzystych w wartości nominalnej lub odwrotnie. Możemy również
zastosować domino w taki sposób, że oczka w dominie oznaczają dwucyfrową
liczbę – gra sama w sobie może stanowić o kolejności cyfr, w tej sytuacji strony
(boki) domina się nie rozrastają ale układają odpowiednio jeden
pod drugim (patrz rysunek z dominem). Gra dostosowana jest do ćwiczeń
indywidualnych w zakresie podstawowych działań. Można ćwiczyć liczby
pierwsze, liczby złożone, zasady podzielności, różności i podzielnych ciągów.
Można później przejść do wyrażeń
dotyczących: „co najmniej”, „w
większości”, „mniej niż”, „nie mniej niż”, „większa niż”, „nie większa niż”.
Przy pomocy tych sąsiadujących liczb możemy ćwiczyć również procenty.
Domino może być stosowane zarówno do nauczania matematyki, jak i sprzyja
rozwojowi uwagi i pamięci.

Przykłady do zastosowania:
1. Iloczyn dwóch liczb nie może być mniejszy niż 20.
0

7
4

8
3

5
6

3
9

1

2. Dwie względne liczby pierwsze:
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3. Suma dwóch liczb jest podzielna przez 3.
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4. Różnica dwóch liczb jest liczbą pierwszą.
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5. Jedna liczba z pary dwóch liczb, która jest mniejsza niż 40% drugiej.
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6. Suma dwóch liczb, dodanych razem, ma być nie większa niż 12.
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Katalin Oroshazi, Budapeszt, Węgry

Niecodzienne wakacje
W naszej szkole, wśród wielu zajęć oferowanych uczniom, jednym z cykli
zajęć organizowanych w Zespole Szkół Specjalnych nr 110 w Poznaniu są spotkania
zwane: „Niecodzienne Święta”. Są to warsztaty dla dzieci z różnych oddziałów,
związane z niecodziennymi dniami, takimi jak:
- Światowy Dzień Poczty
- Światowy Dzień Przestrzeni Kosmicznej
- Światowy Dzień Obszarów Wodno- Błotnych
- Dzień Telewizji dla Dzieci
Zajęcia są organizowane raz w miesiącu i składają się z części teoretycznej,
która polega na rozmowie z dziećmi, części multimedialnej i końcowej praktycznej,
podczas której dzieci tworzą zwykle pracę plastyczną na dany temat. Celem zajęć jest
uzyskanie wiedzy dotyczącej wybranych tematów, uwolnienie się od myślenia o
chorobie, sprawienie dzieciom satysfakcji. Zajęcia prowadzone są od dwóch lat. ich
inicjatorem jest Anna Kaczorowska a obecnie są prowadzone przez trzech
nauczycieli.

Anna Kaczorowska, Polska

I konferencja dotycząca dzieci przewlekle chorych w
Słupsku.
12 listopada 2012 roku razem z metodycznym centrum dla nauczycieli
zorganizowałam jednodniową konferencję na temat postępowania z dziećmi
chorującymi na cukrzycę. Uczestnikami konferencji byli: dyrektorzy szkół,
pedagodzy, lekarze, naukowcy, przedstawiciele władz lokalnych i nauczyciele. Celem
tego spotkania było podniesienie świadomości i dyskusja nad zagadnieniem cukrzycy
u dzieci i młodzieży. Zdarza się, że w Polsce dzieci chorujące na cukrzycę nie są
przyjmowane do przedszkoli, a w niektórych szkołach nauczyciele nie wiedzą jak z
nimi postępować.
Podczas konferencji zostały przedstawione 4 wykłady:
- wykład specjalisty na temat istoty choroby,
- wystąpienie profesora Akademii Pomorskiej na temat stygmatyzacji dzieci
przewlekle chorych,
- dyskusja nad niedoskonałością polskiego prawa i roli nauczyciela w szkole
macierzystej,
- wypowiedź mamy chorego dziecka.
Podczas przerwy mogliśmy wysłuchać występu wokalnego w wykonaniu
chorej na cukrzycę dziewczynki. Zaśpiewała ona jedną z najpopularniejszych polskich
piosenek.
Następna konferencja odbędzie się na początku czerwca i będzie poświęcona
problemom dzieci z astmą.

Katarzyna Wiłucka-Haczkowska, szkoła przyszpitalna w Słupsku, Polska
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Gratulacje dla kawalera Orderu Orange-Nassau
Koninklijke onderscheiding Michel Kleuters

Michel Kleuters, kawaler orderu Orange-Nassau, Holandia
26 kwietnia 2013 roku burmistrz przekazał najwyższe odznaczenie
królowej Holandii- Order Kawalera nadany ze względu na zasługi
dla narodu oraz na rzecz edukacji przewlekle chorych uczniów i
studentów. Był on poprzednim sekretarzem, naczelnym dyrektorem
zarządu HOPE. Do 1 maja 2012 r. pełnił funkcję koordynatora
Ziezon i związany był ze wszystkim, co dotyczy dzieci, nauczania i
choroby.
Agneta Grunditz

Mile widziane jest napisanie i przesłanie artykułów, sprawozdań i zdjęć do
biuletynu NL.
Prosimy pisać używając czcionki Times New Roman 12 i Tahoma 18 - są
najlepsze w tekście, artykuły nie dłuższe niż 250 liter.
Wyślij materiały do agneta@grunditz.se
To jest dobry sposób komunikacji w NL.
Do zobaczenia! Agneta

Hospital Organization of Pedagogues in Europe
hope@hospitalteachers.eu - www.hospitalteachers.eu

