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В умовах надзвичайної ситуації через війну в Україні і 
для того, аби залучити населення шкільного віку, 
походженням з України, було оголошено конкурс на 200 
місць для асистентів (помічників) з української мови в 
іспанських навчальних закладах на 2022 рік, з метою 
надання допомоги українським дітям з питань інтеграції 
у місцевих школах. Терміном подачі заявок визначено 
11-26 квітня ц.р. 

З метою інтеграції тимчасово переміщених українців 
шкільного віку, які приїхали в Іспанію, було запроваджено 
спеціальну програму залучення асистентів, які володіють 
українською мовою при навчальних закладах Іспанії. 

Цільовою аудиторією цього конкурсу є громадяни України, 
іспанці чи громадяни інших країн Європейського Союзу, які є 
резидентами Іспанії. Вимогами до кандидатури є наявність 
вищої освіти або бути студентом університету/інституту, як 
мінімум 2-го курсу чи мати фахову освіту чи напрям фахової 
підготовки у викладацькій чи психологічній сферах. Вимогою 
до кандидата є знання української мови на рівні С1.    

На конкурс виноситься максимум 200 місць, які будуть 
розподілені по школам в різних областях виходячи від 
потреб. 

Дія програми розрахована на період з 1 травня по 31грудня 
2022 року, окрім липня і серпня.  

Асистенти отримуватимуть 700 євро щомісяця на 
харчування та проживання при умові відпрацювання 12 
годин на тиждень в школі. 

Як взяти участь в програмі? 

Ви маєте подати свою заявку на участь через додаток 
Profex. 

У випадку неможливості подачі заявки через додаток Profex 
і через електронну мережу Міністерства освіти і 
професійного навчання, альтернативою для кандидатів є 



завантаження додатку ІІ, його заповнення і разом з 
необхідними документами і шляхом реєстрації чи через 
пошту/в електронному вигляді надіслати на відділ 
міжнародних відносин. У будь-якому випадку майте на увазі, 
що документи, які подаватимуться через систему Profex 
будуть мати пріоритет.  

Отримати більш детальну інформацію щодо подачі 
заявки, необхідних документів, вимого і переваг та інш. 
можна за посиланням convocatoria de auxiliares de lengua 
ucraniana 2022 на електронній сторінці Міністерства освіти 
та професійної освіти.  
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