
Bucureşti,  18.04.2016:  În   contextul  promovării  i  al  respectării  dreptului  la  educa ieș ț ,  Asocia iaț
P.A.V.E.L. a demarat, cu sprijinul financiar al Telekom România,  https://www.telekom.ro, construirea
unei platforme educaţionale, E-Scoala de Spital, care se adresează elevilor cu vârsta 6-18 ani internaţi
pentru  lungi  perioade  de  timp  în  Institutul  Oncologic  Prof.Dr.Al.Trestioreanu  şi  Institutul  Clinic
Fundeni din Bucureşti.
Scopul proiectului "E-Scoala de Spital" este de a crea o platformă online (e-scoaladespital.ro) pentru a
îmbunătă i calitatea procesului educa ional prin promovarea accesului copiilor cu boli somatice grave şiț ț
cu nevoi educa ionale speciale la forme de educaţie formală şi informală adaptate. Prin intermediulț
platformei ne propunem să încurajăm educaţia şi formarea continuă a copiilor cu boli somatice grave şi
să oferim posibilitatea de studiu individualizat cu material didactic personalizat în funcţie de starea de
sănătate a elevului pacient.
Proiectul  îşi  propune  să  prevină  abandonul  colar  pentru  copiii  i  tinerii  bolnavi  cronic  i  să  îiș ș ș
reintegreze în sistemul public de educaţie. La bază se află conceptul de “educaţie continuă”, realizat
prin intermediul „Planului Educaţional Individualizat,  bazat pe un Curriculum Adaptat condiţiei  de
sănătate  actuale” (Fotinica Gliga,  psihopedagog Asociaţia  P.A.V.E.L). Metoda folosită  de Asocia iaț
P.A.V.E.L., numită “ coală de spital”, presupune facilitarea accesului copiilor i al tinerilor spitaliza i laș ș ț
activită i specifice mediului colar: limba română, matematică, fizică, chimie, biologie, limbi străine,ț ș
istorie şi geografie.  Beneficiari ai  acestei forme de educaţie online vor fi elevii pacienţi,  profesorii
şcolii de spital, părinţii/aparţinătorii elevilor cât şi profesorii din şcolile de origine ale copiilor. Părinţi
şi copii vor avea acces la materiale online şi specialişti care vor putea oferi suport concret şi avizat în
domenii educaţionale diverse şi de interes pentru pregătirea şi motivarea elevilor. Va creşte în acest fel
capacitarea părţilor responsabile (profesori,  părinţi/tutori)  în folosirea mijloacelor de comunicare şi,
pentru părinţi,  sensibilizarea la nevoia de educaţie şi formare continuă a propriilor copii care suferă de
o boală cronică/somatică gravă în toate situaţiile prin care aceştia trec (internare, operaţie, tratament
ambulatoriu, transplant, repaus la domiciliu).
Dreptul la învă ătură i accesul la cultură este unul dinț ș tre drepturile fundamentale ale omului şi prin
intermediul acestui proiect dorim  sa  oferim posibilitatea şcolarizării continue a tuturor elevilor aflaţi
pentru un anumit timp departe de sala de clasă şi de colegii de generaţie.
Mulţumim Telekom România,  https://www.telekom.ro, pentru finanţarea i sprijinirea acestui proiectș
care va oferi copiilor spitalizaţi accesul la educaţie în fiecare clipă.

Pentru detalii suplimentare: Mihai Benchea, Coordonator Proiect Asociaţia P.A.V.E.L, e-mail:
mihai.benchea@asociatiapavel.ro
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