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

Ким Є і Ким не Є
асистент вчителя:
Канада
Визначення інклюзивної освіти закріплено в законодавчих актах всіх провінцій Канади, в них чітко прослідковується перехід від охоплення лише учнів з інвалідністю до підтримки та участі всіх учнів, які цього потребують.
Асистенти вчителя початкових класів та середньої школи (Класифікатор професій 2016 р.) підтримують учнів і допомагають вчителям
і консультантам у навчальних і ненавчальних завданнях. Асистенти є
в державних і приватних школах.
Асистент вчителя, залежно від функцій, які виконує, має багато назви,
серед них: освітній асистент, асистент з освітніх ресурсів, помічник
вчителя початкової школи, помічник з домашнього завдання, асистент зі спеціальної освіти, помічник вчителя середньої школи тощо.

СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ

Повний робочий день працюють
39% асистентів3

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ТА ОБОВ’ЯЗКИ
обов’язкова наявність сертифікату про закінчення школи;
підготовка під час спеціалізованого тренінгу та досвід (бажано) роботи з дітьми з особливими
освітніми потребами;
10-місячна підготовча програма на базі коледжів для асистентів вчителів (освітня допомога,
соціальні наукові програми тощо) – за потреби.
опціонально - наявність сертифікату про курс першої медичної допомоги

Іноді під час працевлаштування виникає необхідність у наявності сертифікату про курс
першої медичної допомоги.

1 http://bit.ly/2m0Ww51
2 http://bit.ly/2m0lilM
3 http://bit.ly/2mjUUU3

https://www.patana.ac.th

62,7%

У Канаді нараховується
154 746 асистентів вчителя,
більшість з яких працюють
у секторі початкової та
середньої школи (62,7%)

Професійний профіль асистентів: зазвичай
є жінки (92%2) у віці 45-64 років (54%)

СЕРЕД ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ АСИСТЕНТА,
ЯКІ ПРОПИСАНІ У НАЦІОНАЛЬНОМУ КЛАСИФІКАТОРІ, Є:
допомога учням у процесі інтеграції до класу та школи;
допомога учням (індивідуально або в невеликих групах) у
виконанні завдань, досягненні навчальних результатів чи
в оволодінні певними навичками під керівництвом вчителя;
допомога учням з особливими потребами через використання
мови жестів, шрифту Брайля та спеціальних програм;
моніторинг та звіт про успішність учнів у класі;
супровід і контроль учнів під час роботи в шкільних
спортивних залах, лабораторіях, бібліотеках, ресурсних
центрах, під час екскурсій;
допомога вчителю при використанні проекторів, магнітофонів
та іншого аудіовізуального або електронного обладнання;
спостереження за учнями під час перерви, після уроків
або протягом дня;
інші обов'язки, що визначаються директором школи
(зокрема, допомога в шкільній бібліотеці або в канцелярії тощо).
Канада – багатоетнічна країна (34 етнічні групи). Інтереси та підтримку етнічних меншин
в освітньому процесі відображає політика Канади щодо інклюзивної освіти.

Підготовка асистентів вчителя
здійснюється у
коледжах,
спеціалізованих центрах,
в університетах
на базі свідоцтва про
закінчення школи.
Такі курси тривають в
середньому 10 місяців
(в університетах – до 6 років
заочного навчання), але кожна
провінція/територія може
самостійно визначати вимоги
щодо навчання асистентів.

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/

