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1. Εισαγωγή
Το παρών Μνημόνιο Κατανόησης αφορά τους εταίρους της κοινοπραξίας ValChild και
ενδιαφερόμενους φορείς όπως τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς φορείς
αναγνώρισης προσόντων και κατάρτισης σχετικά με :
- Την υποστήριξη των αποτελεσμάτων από την πρόταση πιστοποίησης ValChild,
- Την πρόθεση για χρήση ή/ και περεταίρω ανάπτυξη της πρότασης και των
δραστηριοτήτων ValChild.
Το Μνημόνιο Κατανόησης αποτελεί μια συμπληρωματική διεργασία σχετικά με την
επικύρωση επαγγελματικών προσόντων των φροντιστών παιδιών προσχολικής ηλικίας.
Πιο συγκεκριμένα:
- Περιέχει μια σύνοψη των προσόντων που απαιτούνται από τους φροντιστές
παιδιών προσχολικής ηλικίας,
- Μπορεί να ποικίλει από χώρα σε χώρα και εξαρτάται από το εκάστοτε Εθνικό
Πλαίσιο Προσόντων αλλά και των κλαδικών και επαγγελματικών οργανώσεων,
- Παρέχει εμπιστοσύνη για το επάγγελμα του φροντιστή παιδιών προσχολικής
ηλικίας.
Επίσης, παρέχει πληροφορίες και γνώσεις σχετικές με την διαδικασία επικύρωσης της
άτυπης και μη τυπικής πρότερης μάθησης των φροντιστών παιδιών προσχολικής ηλικίας.
Οι εμπλεκόμενοι οργανισμοί και φορείς αλλήλο-υποστηρίζουν και αναγνωρίζουν όμοια
ή/και συμπληρωματικά προσόντα στο κλάδο της φροντίδας παιδιών ή/και αξιολόγησης,
επικύρωσης και αναγνώρισης προσόντων.
Το Μνημόνιο Κατανόησης, ακόμα, εκφράζει την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των
οργανισμών και των φορέων που συνυπογράφουν οι οποίοι με τη σειρά τους
σηματοδοτούν άλλους οργανισμούς την αξία και τη χρηστικότητα της επικύρωσης της
πρότερης μάθησης στο κλάδο της φροντίδας παιδιών. Τα αποτελέσματα του έργου είναι:





Το προφίλ προσόντων φροντιστών παιδιών προσχολικής ηλικίας.
Την διαδικασία επικύρωσης προσόντων φροντιστών παιδιών χρησιμοποιώντας
την πρόταση ValChild στα πλαίσια των εθνικών και Ευρωπαϊκών νόμων και
κανονισμών.
Εργαλεία επικύρωσης όπως αυτά περιγράφονται στο Εγχειρίδιο εκπαιδευτή.
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3. Στόχοι του ValChild Μνημονίου Κατανόησης
Το παρών Μνημόνιο Κατανόησης παρουσιάζει το πλαίσιο απόδειξης της σκοπιμότητα της
επικύρωσης των προσόντων των φροντιστών παιδιών προσχολικής ηλικίας. Πιο
συγκεκριμένα, προωθεί:


Την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των φροντιστών παιδιών
προσχολικής ηλικίας από τους εργοδότες και τους εκπαιδευτές. Η κοινοπραξία
ValChild, ως Ευρωπαϊκός υποστηρικτής, μπορεί να υποστηρίξει τα ενδιαφέροντα
του κλάδου και των εμπλεκόμενων,



Την αμοιβαία εμπιστοσύνη και την ενδυνάμωση συνεργασιών μεταξύ των
εταίρων. Στο Μνημόνιο Κατανόησης οι οργανισμοί αποδέχονται τα κριτήρια και
τις διαδικασίες αξιολόγησης, εξασφάλισης ποιότητας, επικύρωσης και
αναγνώρισης των γνώσεων, ικανοτήτων των φροντιστών παιδιών και εν τέλει την
εφαρμογή της πρότασης ValChild.



Τα αποτελέσματα του έργου ValChild για συνοχή στην επικύρωση και διαπίστευση
των ικανοτήτων στο κλάδο των φροντιστών παιδιών σε Ευρωπαϊκό και εθνικό
επίπεδο,



Την χρήση της επιτυχημένης πρότασης ValChild για την ενίσχυση του υπάρχον
συστήματος ή της ανάπτυξης νέων συστημάτων επικύρωσης πρότερης μάθησης
στην φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας.



Την υποστήριξη της κινητικότητας των φροντιστών παιδιών προσχολικής ηλικίας.
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4. Αποτελέσματα του ValChild έργου
Τα προαναφερθέντα αποτελέσματα του έργου είναι τα κάτωθι. Αναλυτικότερα:
1. Διαδικασίες επικύρωσης πρότερης μάθησης στις χώρες μελών της κοινοπραξίας.
2. Το προφίλ προσόντων φροντιστών παιδιών προσχολικής ηλικίας.(EQF-επίπεδο 3)
(Παράρτημα A.)
3. Πρόταση διαδικασίας επικύρωσης πρότερης μάθησης VALCHILD σε 5 βήματα.
4. Εργαλεία επικύρωσης πρότερης μάθησης.
5. Πλαίσιο πρακτικών εξετάσεων και διαδικασιών.
6. Προφίλ του επαγγελματία επικύρωσης.
Περιγράφονται στα παρακάτω έγγραφα:
VALCHILD assessment and validation toolbox (in EN, EL, NL, FR, PT)
VALCHILD recommendations and certification scheme (in EN, EL, NL, FR, PT)

5. Οργανωτικά και διοικητικά θέματα
Α. Συμμετέχοντες φορείς
Οι φορείς που συμμετέχουν συναινούν στη συμπερίληψη/δημοσίευση των τίτλων των
οργανισμών τους στο Μνημόνιο Κατανόησης.
Β.Οικονομικά:
Η συμμετοχή των φορέων στο VALCHILD Μνημόνιο Κατανόησης είναι δωρεάν.
Γ.Λήξη Μνημονίου Κατανόησης VALCHILD
Οι φορείς που συμμετέχουν στο VALCHILD Μνημόνιο Κατανόησης Memorandum of
Understanding δύναται να αποχωρήσουν από το Μνημόνιο Κατανόησης όποτε επιθυμούν.
Δ. Επικοινωνία αναφορικά με το Μνημόνιο Κατανόησης:
Early Childhood Ireland
Hainault House
Belgard Square Tallaght
Dublin 24.
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6. Φορείς που συναινούν και συνυπογράφουν το
Μνημόνιο Κατανόησης

Φορέας 1
Τίτλος φορέα
Διεύθυνση
Χώρα
Τηλ/ Φαξ
E-mail
Website

Όνομα
επικοινωνίας
Ιδιότητα
Τηλ/ Φαξ
E-mail

Φορέας 2
Τίτλος φορέα
Διεύθυνση
Χώρα
Τηλ/ Φαξ
E-mail
Website

Όνομα
επικοινωνίας
Ιδιότητα
Τηλ/ Φαξ
E-mail

Φορέας 3
Τίτλος φορέα
Διεύθυνση
Χώρα
Τηλ/ Φαξ
E-mail
Website

Όνομα
επικοινωνίας
Ιδιότητα
Τηλ/ Φαξ
E-mail

Φορέας 4
Τίτλος φορέα
Διεύθυνση
Χώρα
Τηλ/ Φαξ

Όνομα
επικοινωνίας
Ιδιότητα
Τηλ/ Φαξ
E-mail
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E-mail
Website
Φορέας 5
Τίτλος φορέα
Διεύθυνση
Χώρα
Τηλ/ Φαξ
E-mail
Website

Όνομα
επικοινωνίας
Ιδιότητα
Τηλ/ Φαξ
E-mail

Φορέας 6
Τίτλος φορέα
Διεύθυνση
Χώρα
Τηλ/ Φαξ
E-mail
Website

Όνομα
επικοινωνίας
Ιδιότητα
Τηλ/ Φαξ
E-mail

Φορέας 7
Τίτλος φορέα
Διεύθυνση
Χώρα
Τηλ/ Φαξ
E-mail
Website

Όνομα
επικοινωνίας
Ιδιότητα
Τηλ/ Φαξ
E-mail

Φορέας 8
Τίτλος φορέα
Διεύθυνση
Χώρα
Τηλ/ Φαξ
E-mail
Website

Όνομα
επικοινωνίας
Ιδιότητα
Τηλ/ Φαξ
E-mail

Φορέας 9
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Τίτλος φορέα
Διεύθυνση
Χώρα
Τηλ/ Φαξ
E-mail
Website

Όνομα
επικοινωνίας
Ιδιότητα
Τηλ/ Φαξ
E-mail

Φορέας 10
Τίτλος φορέα
Διεύθυνση
Χώρα
Τηλ/ Φαξ
E-mail
Website

Όνομα
επικοινωνίας
Ιδιότητα
Τηλ/ Φαξ
E-mail
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