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“Αναδείξτε τις ικανότητές σας ως φροντιστής παιδιών
προσχολικής ηλικίας”
1. Εισαγωγή
Το μοντέλο ValChild και το προφίλ ικανοτήτων των
φροντιστών παιδιών έχουν ολοκληρωθεί.
Στα προηγούμενα ενημερωτικά δελτία του έργου ValChild
παρουσιάστηκαν τα παρακάτω θέματα:
Θέμα 1: Εισαγωγή στο έργο ValChild
Θέμα 2: Το μοντέλο ValChild
Θέμα 3: Το προφιλ ικανοτήτων ValChild καθώς και η
εργαλειοθήκη ValChild με έτοιμα προς χρήση εργαλεία με
λειτουργικές και αξιόπιστες διαδικασίες επικύρωσης.
Στο παρόν ενημερωτικό δελτίο θα περιγράψουμε τον
μηχανισμό συστάσεων ValChild, το σύστημα
πιστοποίησης του ValChild και το εγχειρίδιο εκπαιδευτή
ValChild.

2. Άτυπη φροντίδα παιδιών
προσχολικής ηλικίας κατά τη
διάρκεια του Covid-19
Τα περισσότερα ημερήσια κέντρα προσχολικής αγωγής
και σχολεία έκλεισαν κατά τη διάρκεια του lockdown ή
είχαν μια υπηρεσία έκτακτης ανάγκης για τα παιδιά.
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Κατά τη διάρκεια του lockdown πολλά παιδιά έχασαν την
επαγγελματική φροντίδα, όπως και την κοινωνική
υποστήριξη από φροντιστές παιδιών και φίλους. Αυτό
έχει έμμεσο αντίκτυπο στην κοινωνική, συναισθηματική,
σωματική υγεία και ψυχική ευεξία των παιδιών.
Μια εναλλακτική λύση για τους γονείς είναι η άτυπη (μη
εγγεγραμμένη, μη αμειβόμενη) παιδική μέριμνα: μια
πολύτιμη και αξιόπιστη φροντίδα παιδιών που παρέχεται
από τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Η άτυπη φροντίδα
των παιδιών είναι πολύτιμη, αξιόπιστη φροντίδα που
παρέχεται από παππούδες και γιαγιάδες, στενούς
συγγενείς ή όπως στο εφαρμόστηκε στο Ηνωμένο
Βασίλειο «φούσκα παιδικής μέριμνας» (… όπου ένα
νοικοκυριό συνεργάζεται με ένα άλλο νοικοκυριό για να
παρέχει άτυπη φροντίδα παιδιών σε παιδιά κάτω των 14
ετών).

3. Μηχανισμός συστάσεων
σύστημα πιστοποίησης ValChild

και

Το τρίτο παραδοτέο αποτέλεσμα του έργου VALCHILD
αποτελείται από τις ακόλουθες τρείς κατηγορίες:
1.

Μηχανισμός συστάσεων ValChild: τα κριτήρια, τα
εργαλεία και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την
αξιολόγηση.

2.

3.

Σύστημα πιστοποίησης ValChild: ένα σύνολο οδηγιών,
παραδειγμάτων και σεναρίων περιπτώσεων για
διαδικασίες επικύρωσης.
Εγχειρίδιο εκπαιδευτή: ένα σύνολο οδηγιών,
ασκήσεων και εντύπων που ακολουθούνται από
ειδικούς
επικύρωσης
κατά
τις
διαδικασίες
επικύρωσης.

2.

3.

Μια έκθεση ικανοτήτων των υποψηφίων: τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης του χαρτοφυλακίου
και της συνέντευξης,
Ένα πρότυπο γλωσσικών ικανοτήτων αφού η
επικοινωνιακές δεξιότητες αποτελούν βασική
προϋπόθεση επιτυχούς συνεργασίας με τους γονείς,
φίλους, συνεργάτες κ.α.

3.2
3.1

Ο μηχανισμός συστάσεων ValChild προορίζεται να
διευκολύνει ένα συνολικό σύστημα πιστοποίησης,
βασισμένο σε ένα πρότυπο (π.χ. ένα επαγγελματικό
προφίλ στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων) και οδηγούν σε
ένα πιστοποιητικό.
Οι συστάσεις που προτείνονται είναι:
1.

Σύστημα πιστοποίησης ValChild

Μηχανισμός συστάσεων ValChild

Αριθμός
συμπεριλαμβανομένων
ικανοτήτων

1. Νομικό πλαίσιο (νομικές απαιτήσεις
της χώρας και προϋποθέσεις για τη
δραστηριότητα φροντιστών παιδιών
προσχολικής ηλικίας)

3

2. Ανάπτυξη & εκπαίδευση παιδιών
(στάδια ανάπτυξης παιδιών από 0 έως
6 ετών σε όλες τις διαστάσεις και τις
ατομικές τους ανάγκες)

5

3. Υγεία & ευεξία (ασφαλές
περιβάλλον για τη φροντίδα των
παιδιών προσχολικής ηλικίας - υγεία,
διατροφή, υγιεινή, ασφάλεια,
ανάπαυση και άνεση)

4

4. Προσχολική αγωγή (καθημερινή
φροντίδα και δραστηριότητες για την
προώθηση της ευημερίας και της
ανάπτυξης του παιδιού)

6

5. Συμμετοχή οικογένειας &
κοινότητας (σχέσεις με οικογένειες
και με την τοπική κοινότητα)

8
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1.
2.

Πρότυπο ικανοτήτων ValChild: 5 βασικοί τομείς
ικανοτήτων, που καλύπτουν 26 ικανότητες.

Τομείς ικανοτήτων

Εν συντομία, βάσει του προτύπου πιστοποίησης ValChild,
ένας υποψήφιος φροντιστής παιδιού μπορεί, μετά την
αξιολόγηση του χαρτοφυλακίου και τη συνέντευξη με την
επιτροπή πιστοποίησης:

3.

Να αποκτήσει μερική πιστοποίηση εάν συμπληρώσει
το ελάχιστο απαιτούμενο από τα κριτήρια και πεδία ή,
Να αποκτήσει πλήρη πιστοποίηση εάν συμπληρώσει
το μέγιστο απαιτούμενο από τα κριτήρια και πεδία ή,
Να οδηγηθεί σε περαιτέρω καθοδήγηση, εάν το
ελάχιστο
των
απαιτούμενων
κριτηρίων
για
τουλάχιστον ένα πεδίο δεν έχει επικυρωθεί.

Να σημειωθεί εδώ ότι το συγκεκριμένο σύστημα
πιστοποίησης δεν έχει αναγνωριστεί επισήμως, παρόλο
που περιλαμβάνει κριτήρια σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο
Προσόντων, λόγω της υψηλής ετερογένειας των
υφιστάμενων προτύπων στην Ευρώπη, καθώς και των
κοινωνικών, οικονομικών και εργασιακών πλαισίων των
διαφόρων κρατών μελών της ΕΕ. Υπό αυτήν την έννοια, οι
χώρες που έχουν ήδη τα πρότυπα προσόντων για
φροντιστές παιδιών (όπως η Ολλανδία ή η Γαλλία)
μπορούν να χρησιμοποιήσουν το μηχανισμό σύστασης για

σύγκριση, ενώ οι χώρες που δεν διαθέτουν τα πρότυπα για
φροντιστές παιδιών μπορούν να το χρησιμοποιήσουν ως
οδηγό.
Γι αυτό, εν τέλει, το σύστημα πιστοποίησης ValChild δεν
μπορεί να οδηγήσει απευθείας σε:
•
•
•

3.3

Ολική ή μερική πιστοποίηση
Χορηγεί εξαιρέσεις σχετικά με τις υπάρχουσες
πιστοποιήσεις
Ή να αποδίδει ECVET μονάδες.

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή ValChild

Το εγχειρίδιο προσφέρει καθοδήγηση σε συμβούλους,
εμπειρογνώμονες καθοδήγησης, αξιολόγησης και
επικύρωσης, ώστε να συμμετάσχουν στην αξιολόγηση
και επικύρωση VALCHILD της μη τυπικής και άτυπης
μάθησης, κυρίως παρέχοντας:
➢ Βασικές αρχές για ειδικούς που εμπλέκονται στη
διαδικασία αξιολόγησης και επικύρωσης
ValChild.
➢ Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το
υπόδειγμα
πιστοποίησης
ValChild
για
εγγεγραμμένους
φροντιστές
παιδιών
προσχολικής ηλικίας με έδρα το σπίτι,

πραγματοποιηθεί στην Ολλανδία την 1η Ιουλίου 2021.

Επόμενο θέμα προς ενημέρωση
➢

Αποτελέσματα πιλοτικών εφαρμογών εργαλείων
ValChild από τα workshops σε Ιρλανδία, Γαλλία και
Πορτογαλία.

Κοινοπραξία ValChild
1. Early Childhood Ireland (ECI Ireland)- project
coordinator
2. Hellenic Society for the promotion of Research &and
Development (PROMEA, Greece)
3. Foundation European Centre for Valuation Prior
Learning (EC-VPL, The Netherlands)
4. French Institute for the professionalization of family
employment (IPERIA L’INSTITUT, France)
5. Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e
da Vida (ISPA, Portugal)

➢ Κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση της
αξιολόγησης του ValChild και του υλικού και
εργαλείων αξιολόγησης,
➢ Κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη
πρόσθετων πόρων, συμπεριλαμβανομένων
περιπτωσιολογικών
μελετών,
πρακτικών
ασκήσεων κ.λπ.
Οι βασικές αρχές είναι:
- Η εστίαση στο άτομο
- Καμία επικύρωση χωρίς καθοδήγηση
- Αντικειμενικότητα και δίκαιη μεταχείριση
- Εμπιστευτικότητα και σεβασμός της ιδιωτικής
ζωής
- Ουδετερότητα και ηθική

4. Ενημερωτική ημερίδα ValChild στην
Ολλανδία
Η επόμενη ενημερωτική ημερίδα ValChild θα
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