
1. Fiecare copil sau adolescent bolnav are dreptul la școlarizare atunci când este spitalizat sau 
în repaus la domiciliu precum și în timpul tratamentului în altă țară decât cea de origine. 

2. Scopul școlarizării copiilor și adolescenților bolnavi este de continuare a educației și 
menținerii statutului de elev. 

3. Școala de spital crează o comunitate a copiilor și adolescenților bolnavi și normalizează 
viața  lor cotidiană. Activitatea educațională în spital este organizată în clase, grupe sau 
individual cât și la patul de spital. 

4. Școlarizarea în spital sau la domiciliu trebuie să fie adaptată nevoilor și abilităților 
copilului sau adolescentului bolnav și realizată în colaborare cu  școala lui de origine. 

5. Mediul școlar și facilitățile oferite trebuie să fie adaptate nevoilor copiilor și adolescenților 
bolnavi și noile tehnologii de comunicare vor fi folosite pentru evitarea izolării acestora. 

6. Vor fi folosite metode didactice și mijloace de învățământ variate. Conținutul didactic va 
trebui să depășească programa școlară formală și să cuprindă subiecte adaptate nevoilor 
educaționale speciale care sunt datorate bolii și spitalizării. 

7. Profesorii care lucrează în spital sau la domiciliu trebuie să fie calificați și să beneficieze de 
formare continuă. 

8. Profesorii copiilor și adolescenților bolnavi sunt membri efectivi ai echipei 
multidisciplinare de îngrijire și sunt liantul dintre aceștia și școala lor de origine. 

9. Părinții trebuie să fie informați despre dreptul la educație continuă și existența unui 
program educațional adaptat pentru copilul sau adolescentul lor bolnav. Ei vor fi 
recunoscuți ca parteneri activi și responsabili în procesul educațional din spital sau de la 
domiciliu. 

10. Integritatea copilului sau a adolescentului va fi respectată, inclusiv confidenţialitatea 
informaţiilor medicale şi credinţa lui.
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