ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ «УНІВЕРСАЛЬНОГО» АСИСТЕНТА ВЧИТЕЛЯ В УКРАЇНІ:
ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ

Ким Є і Ким не Є
асистент вчителя:
Австралія
КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ПРОФІЛЬ АСИСТЕНТА
За статистикою лише
25,8 % асистентів працюють
повний робочий день у середньому 35,1 годин на тиждень (у
середньому робочий тиждень
складає 40 годин).
За статистикою 2018 року рівень освіти:
35,7 % мають сертифікати ІІІ-IV рівнів; 10,2 % –
бакалаврський рівень і працюють асистентами вчителя; 7,4 % мають спеціальну додаткову
освіту й високий кваліфікаційний рівень та
працюють спеціальними педагогами й асистентами для дітей зі складними порушеннями
розвитку; 46,7% мають сертифікати І-ІІ рівнів.
74,2% асистентів мають часткову зайнятість від 18
годин на тиждень, в залежності від потреб школи.

У класифікаторі професій Австралії
визначено, що асистенти «виконують
обов'язки, пов'язані з навчанням, допомагають вчителям у школах,
забезпечують піклування та нагляд
за дітьми у дошкільних закладах, а
також надають допомогу дітям з
родин аборигенів, острів’ян Торресової протоки та Маорі і їхнім вчителям». Асистенти зайняті на всіх
рівнях навчання від раннього віку до
завершення середньої школи.
Кількість асистентів на одну школу
базується на моделі фінансування
кожного штату або території.
Тому, асистент не завжди є
у кожному класі або групі.

Середньостатистичний вік асистента вчителя – 46 років
88,4% всіх працевлаштованих асистентів – жінки

ПІДГОТОВКА НА ПОСАДУ АСИСТЕНТА
По завершенню програми підготовки асистенти отримують сертифікати з різними кваліфікаційними рівнями:
від І-го до ІV-го.

I

II

СЕРТИФІКАТИ І-ІІ РІВНІВ,

які засвідчують наявність
базових професійних навичок і
знань, та готують майбутнього
асистента до працевлаштування
й подальшого навчання.
НАВЧАННЯ ТРИВАЄ ДО 1 РОКУ

III

IV

СЕРТИФІКАТИ ІІІ-IV РІВНІВ забезпечують глибші
теоретичні й практичні знання та навички для роботи
асистентами вчителів. Отримавши сертифікат ІІІ рівня,
майбутній асистент має знайти акредитований навчальний заклад для проходження практики і продовження
навчання. Сертифікат IV рівня дає змогу продовжувати
навчання на рівні бакалаврату.
НАВЧАННЯ ТРИВАЄ ДО 2 РОКІВ

Підготовку асистентів вчителів І-IV рівнів здійснюють коледжі та громадські
навчальні центри. Коледжі здебільшого фінансуються штатом або територією. Саме у
коледжі розробляють й навчальні програми, з урахуванням потреб штату або території та у відповідності до національної рамки кваліфікації.

Відповідно до класифікатору професій асистент
вчителя в Австралії є педагогічним працівником
У КЛАСИФІКАТОРІ ПРОФЕСІЙ ПІД ЗАГАЛЬНОЮ НАЗВОЮ «АСИСТЕНТ ВЧИТЕЛЯ»
ОКРІМ ПОСАДИ «АСИСТЕНТ ВЧИТЕЛЯ» Є НИЗКА ПОСАД, ЗОКРЕМА:
ОСВІТНІЙ АСИСТЕНТ АБОРИГЕНІВ ОСТРІВ’ЯН ТОРРЕСОВОЇ ПРОТОКИ

допомагає дітям у навчанні, налагоджує та підтримує зв’язок із батьками чи піклувальниками,
інформує вчителів про успіхи дитини, підтримує зв’язки з освітніми органами, урядовими
установами, комітетами

АСИСТЕНТ З ІНТЕГРАЦІЇ

допомагає дітям із суттєвими функціональними
порушеннями розвитку у загальноосвітніх закладах

АСИСТЕНТ ДІТЕЙ МАОРІ ТА АСИСТЕНТ
ДЛЯ ДІТЕЙ МАОРІ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ

допомагає під час навчального процесу
на мові маорі

ДОШКІЛЬНИЙ АСИСТЕНТ ВЧИТЕЛЯ

допомагає вихователю у дошкільному
навчальному закладі

Гнучкий підхід
до визначення обов’язків
асистента вчителя
пов'язаний з особливостями
територіального устрою
та етнічних факторів країни

ПОМІЧНИК ВЧИТЕЛЯ

Асистент вчителя в Австралії
здебільшого зосереджений
на асистуванні вчителеві у
підготовці матеріалів та
приміщення до навчального
процесу, допомозі під час
навчання. Проте, є певна
кількість асистентів, які
мають спеціальну підготовку на бакалаврському
урівні, що дає змогу надавати додаткову кваліфіковану
підтримку навчального,
комунікативного та соціального характеру дітям із
значними порушеннями
розвитку, з труднощами в
навчанні, а також дітям та
їхнім родинам із труднощами розуміння мови навчання
(етнічні меншини).
Більше інформації ви можете отримати за посиланням: ВФ «Крок за кроком».
Міжнародна практика роботи асистента вчителя: порівняльний огляд //
Режим доступу: http://ussf.kiev.ua/activeproject/49/

Фото з сайту musicaustralia.org.au

допомагає підготувати клас та матеріали
до навчального процесу

