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Europos Chartija dėl Sergančių Vaikų ir Paauglių Mokymo Ligoninėje ir Namuose
1 Kiekvienas sergantis vaikas turi teisę į mokymą ligoninėje
arba namuose.

2 Sergančių vaikų mokymo tikslas yra mokymo tęstinumas,
įgalinantis juos išlaikyti mokinio vaidmenį.

3 Ligoninės mokykla sukuria vaikų bendruomenę ir normalizuoja kasdieninį gyvenimą. Mokymas ligoninėje turi būti organizuojamas kaip mokymas klasėje, grupėje arba
individualiai, o taip pat ir mokiniui gulint lovoje.
4 Mokymas ligoninėje ir namuose turi būti pritaikytas prie
vaiko poreikių ir sugebėjimų bendradarbiaujant su vaiko
mokykla.
5 Mokymosi aplinka ir įranga turi atitikti sergančių vaikų poreikius, o komunikacinės technologijos turi būti naudojamos užkirsti kelią vaiko izoliavimui.
6 Turi būti naudojama mokymo metodų ir šaltinių įvairovė.
Turinys apima daugiau negu formalų mokymą pagal programą. Į turinį įeina dalykai, susiję su specialiais poreikiais,
kylančiais dėl ligos ir hospitalizavimo.

7 Mokytojai, dirbantys ligoninės mokykloje ir mokantys vaikus namuose, turi būti pilnai kvalifikuoti ir pastoviai kelti
savo kvalifikaciją.
8 Sergančių vaikų mokytojai yra pilnateisiai daugiadisciplininės globos komandos nariai ir yra jungtis tarp hospitalizuoto vaiko ar paauglio ir jo mokyklos.

9 Tėvai privalo būti informuoti apie jų sergančio vaiko teisę
mokytis mokykloje bei apie mokymo programą. Jie turi būti
pripažinti kaip aktyvūs ir atsakingi partneriai
10 Vaiko integralumas turi būti gerbiamas įskaitant konfidencialumą apie jo ligą bei asmeninius įsitikinimus

Priimta Generalinės HOPE Asamblėjos IV Europos kongrese Barselonoje, 2000 m. gegužės mėn.

* Visame tekste, kai vartojami žodžiai „sergantys vaikai“, turima galvoje
ir paaugliai.
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Tarptautinė nevyriausybinė organizacija, akredituota
Europos Tarybos

Tarptautinė nepelno asociacija,
turinti mokslinių ir pedagoginių tikslų
(Belgijos Aktas 1919 spalio 25 d., pataisyta 1954 gruodžio 6 d.)
Identifikavimo numeris 14026/94-Briuselis 1994 liepos 29 d.

H.O.P.E.

Hospital Organisation of Pedagogues in Europe

1988 m. Liublijanoje, Slovėnijoje, buvo surengtas pirmasis
Europos kongresas, kurio tema buvo vaikų, besigydančių
ligoninėje, švietimas ir ugdymas. Kongresą rėmė
UNESCO ir WHO (Pasaulinė Sveikatos Organizacija).
Dėka entuziazmo šiame kongrese prasidėjo pirmieji pedagoginiai mainai. Mokytojai susivienijo norėdami užmegzti profesinius ryšius, ir buvo įkurta didžiulė
organizacija.

Antrasis kongresas įvyko Vienoje 1992 m. Jo rezultatas
buvo asociacijos įkūrimas. Po kelių mėnesių Paryžiuje
buvo išrinkta darbo grupė. Ji posėdžiavo reguliariai tam,
kad parengtų asociacijos įstatus ir tarptautinius nuostatus.

1994 m. įstatai buvo išleisti Briuselyje.

1996 m. įvyko trečiasis kongresas Uppsaloje, Švedijoje.
Jo metu pirmoji Generalinė Asamblėja patvirtino asociacijos įstatus.

1998 m. „Europos Dienos“ Paryžiuje suteikė asociacijos
nariams galimybę apsikeisti darbo metodais bei supažindinti su savo veikla.

2000 m. ketvirtajame kongrese Barselonoje Generalinė
Asamblėja priėmė Europos Chartiją dėl Sergančių Vaikų ir
Paauglių Mokymo Ligoninėje ir Namuose.

2002 m. Romoje buvo pabrėžtas mokytojų darbo įvertinimas, o taip pat aptartas naujas vaikų ir jaunuolių nepertraukiamo mokymo modelis, padedantis ištverti ligą.
2004 m. Briuselyje HOPE parodė kelią, kaip dirbti susidūrus su daugybe naujų iššūkių mokant sergančius vaikus.

2006 m. Londone pagrindinė kongreso tema buvo „Kiekvienas vaikas yra svarbus“ bei informacinių komunikacinių
technologijų inovacijos.
2006 m. Europos Taryba akreditavo asociaciją kaip tarptautinę nevyriausybinę organizaciją.
2008 m. tarptautinis kongresas „Susiduriant su realybe ir
svajonėmis“ vyko Tamperėje, Suomijoje.

Tikslai

Hospitalizuotiems vaikams suteikti teisę į mokymąsi tinkamoje aplinkoje pagal jų individualius poreikius ir užtikrinti sergančio vaiko mokymą jam
sveikstant namuose.

Dirbti stengiantis įgyvendinti Europos Chartiją dėl
hospitalizuotų vaikų teisių (Leiden-1988 gegužės
13 d.) bei Europos Chartiją dėl sergančių vaikų
mokymo (Barselona, 2000 m. gegužė).
Skatinti mokymo ligoninėje tobulinimą bei sergančių vaikų ugdymą ir stiprinti ryšius su kitais
specialistais, ypač su dirbančiais ligoninėje.

Atstovauti ir perduoti mokytojų, dirbančių ligoninėse bei kitų mokytojų, mokančių sergančius vaikus, pažiūras ir profesinius interesus.
Apibrėžti ir kelti ligoninių mokyklų mokytojų profesinę kvalifikaciją.

Skatinti mokymo ligoninėje tyrimą visais aspektais ir publikuoti gerosios patirties pavyzdžius.

Šiuo metu asociacija įgyvendina šiuos
projektus:

Kongresai arba Europos Dienos kas dveji metai.

Generalinė Asamblėja kas dveji metai kaip nustatyta įstatuose.

Teoriniai seminarai, susieti su darbiniais seminarais .

Internetinė svetainė www.hospitalteachers.eu. ,
kurioje talpinami dokumentai, išversti į įvairias kalbas, supažindinantys su naujienomis, gaunamomis iš asociacijos (naujienų biuletenis,
konferencijos) ir iš asociacijos narių įvairiose Europos šalyse.

Mes turime kontaktus ir partnerius Okeanijoje, Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Šiaurės Afrikoje ir Viduriniuosiuose Rytuose.

Skleisti informaciją reguliariai išleidžiant informacinius biuletenius ir tokiu būdu supažindinti kolegas visoje Europoje su mūsų darbu bei informuoti
apie asociacijos ir jos narių susitikimus bei studijų
dienas.

Asociacija neturi tikslo kištis arba varžytis su kitomis profesinėmis organizacijomis, kurioms mokytojas gali priklausyti.

www.hospitalteachers.eu

