ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΠΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΝ

1.

Κάθε παιδί και έφηβος που ασθενεί έχει δικαίωμα στην παροχή εκπαίδευσης τόσο στο
νοσοκομείο όσο και στο σπίτι, ακόμη και αν νοσηλεύεται στο εξωτερικό.

2.

Ο σκοπός της διδασκαλίας των παιδιών και των εφήβων που ασθενούν είναι η συνέχιση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας η οποία τους επιτρέπει να διατηρήσουν το μαθητικό τους ρόλο.

3.

Το νοσοκομειακό σχολείο αποτελεί το λίκνο μίας μαθητικής κοινότητας παιδιών και εφήβων
και προσδίδει την αίσθηση της κανονικότητας στα παιδιά και στους εφήβους που ασθενούν.
Η νοσοκομειακή εκπαίδευση οφείλει να παρέχεται τόσο σε επίπεδο τάξης, μαθητικής ομάδας
όσο και στο θάλαμο νοσηλείας του μαθητή/τριας.

4.

Τόσο η νοσοκομειακή εκπαίδευση όσο και η κατ’ οίκον διδασκαλία οφείλουν να είναι
προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις ικανότητες του παιδιού και του εφήβου που ασθενεί και
να προσφέρονται πάντα σε συνεργασία με το σχολείο προέλευσης.

5.

Το εκπαιδευτικό περιβάλλον οφείλει να είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των παιδιών και
των εφήβων που ασθενούν. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες
προκειμένου να αποτρέψουν την απομόνωση των μαθητών αυτών.

6.

Μία πληθώρα εκπαιδευτικών μεθόδων και μέσων πρέπει να χρησιμοποιούνται. Το
περιεχόμενο της διδασκαλίας πρέπει να επεκτείνεται πέρα από τη στυγνή διδασκαλία του
αναλυτικού προγράμματος και σε αντικείμενα σχετικά με τις ειδικές ανάγκες των μαθητών
έτσι όπως αυτές προκύπτουν από την ασθένεια και τη νοσηλεία στο νοσοκομείο.

7.

Οι εκπαιδευτικοί που παρέχουν εκπαίδευση τόσο στο νοσοκομείο όσο και στο σπίτι οφείλουν
να είναι πλήρως καταρτισμένοι και να λαμβάνουν συνεχή επιμόρφωση.

8.

Οι εκπαιδευτικοί των παιδιών και των εφήβων που ασθενούν αποτελούν πλήρη μέλη της
διεπιστημονικής ομάδας φροντίδας και αποτελούν τον πρωταρχικό σύνδεσμο μεταξύ του
παιδιού και του εφήβου με το σχολείο προέλευσης.

9.

Οι γονείς πρέπει να ενημερώνονται για το δικαίωμα του παιδιού και του εφήβου που ασθενεί
τόσο στο σχολείο όσο και στην εκπαίδευση. Επίσης, πρέπει να αναγνωρίζονται ως ενεργοί και
υπεύθυνοι συνεργάτες.

10.

Η αξιοπρέπεια του παιδιού και του εφήβου οφείλει να γίνεται πλήρως σεβαστή και να
τηρείται το ιατρικό απόρρητο καθώς και οποιοδήποτε προσωπικό στοιχείο και δεδομένο.

Σύμβαση του HOPE:
Προσαρμογή από τη γενική συνέλευση του HOPE, Βαρκελώνη –
20η Μαΐου 2000
Η έγκριση της τροποποίησης πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια
της Γενικής Συνέλευσης του HOPE, στη Βιέννη – 13 Μαΐου 2016
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