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Уроки мови країни 
походження в 
загальноосвітній школі 
зазвичай проводяться 
в другій половині дня 
або протягом усього 
дня. Заняття з вивчення 
мови країни походження 
передбачають виключно 
різноманітні можливості навчання. Допомога у навчанні 
та опановуванні нових знань повинні гарантуватися як 
учням, які певною мірою володіють своєю мовою країни 
походження, так і учасникам з обмеженими знаннями 
мови країни походження.

Основою для викладання у початковій школі є 
«Основна навчальна програма з викладання 
мови країни походження».

Як організовуються 

уроки мови походження?

Хто викладає на  

заняттях з мови  

країни походження?
Уроки мови країни походження 
пропонуються федеральною землею 

Нижня Саксонія та проводяться 
педагогами федеральної землі Нижня 
Саксонія, які володіють відповідною 

мовою. Як правило, ці викладачі є носіями 
мови. Зазвичай вони викладають у кількох 

загальноосвітніх школах, причому одна з цих шкіл є 
так званою основною школою. У першу чергу вони 
залучаються для викладання мови країни походження. 
Крім того, вони надають підтримку приймаючим школам 
у мовній та культурній освіті. Поряд з цим, як і в рамках 
міжкультурних, двомовних та багатомовних програм, 
їм пропонуються додаткові можливості викладання, 
паралельне ведення предметних уроків, реалізація 
проектів та проведення тестів з оцінки рівня володіння 
мовою.

Необхідною 
передумовою для 
роботи в школах 
Нижньої Саксонії як 
викладач мови країни походження в початковій школі 
є закінчений курс підготовки вчителів у Німеччині 
або країні походження, а також володіння німецькою 
мовою на рівні С1. Такі ж вимоги діють і щодо мови 
країни походження.

Крім цього, бажано мати практичний досвід роботи в 
якості викладача, компетенції, пов‘язані з викладанням, 
інституційні компетенції, а також вміння працювати в 
команді, цілеспрямованість та гнучкість. Викладачі 
мови країни походження є службовцями федеральної 
землі Нижня Саксонія. Тому на них поширюються всі 
чинні правові та адміністративні норми федеральної 
землі Нижня Саксонія.

Як я можу подати заяву на отримання статусу викладача мови країни походження?
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Нижня Саксонія розмовляє 
багатьма мовами

Зростання у середовищі 
з більш ніж однією 
мовою є нормальним 
для багатьох учнів. 
Багатомовність 
породжує потенціал 
та знання, що 
розвиваються, 
зміцнюються та 
поглиблюються в 

рамках шкільних програм з вивчення мови країни 
походження.

На мові своєї країни походження учні набувають 
освітніх мовних навичок, які виходять за межі 
повсякденної мови та полегшують вивчення інших мов 
– у тому числі німецької. Тим самим вони підвищують 
свою увагу до мови та зміцнюють самосвідомість з 
погляду своєї багатомовності.

У той же час дані шкільні програми покликані сприяти 
формуванню відкритого та толерантного ставлення до 
різних культур.

Грант Хендрік Тонне
Міністр культури
Нижньої Саксонії
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Що таке 

викладання 

мови країни 

походження?

У Нижній Саксонії регіональні земельні управління у 
справах шкіл та освіти (RLSB) пропонують вивчення 
мови країни походження переважно у початковій 
школі з 1 по 4 клас. У молодших класах середньої 
школи багатомовні заняття можуть пропонуватися у 
вигляді робочої групи чи факультативної програми 
для всіх учнів. 

Метою викладання мови країни походження є 
розвиток та розширення навичок усного та писемного 
мовлення учнів мовою країни походження, а 
також формування у них важливих міжкультурних 
компетенцій.

Іінформація про викладання мови країни походження 
надається загальноосвітніми школами. Якщо у 
своїй школі подібні можливості відсутні, учні можуть 
відвідувати ці уроки у найближчій загальноосвітній 
школі, де пропонується викладання їхньої мови країни 
походження.

Викладання мови країни походження є 
добровільною пропозицією загальноосвітніх шкіл і 
може бути організовано RLSB на прохання батьків 
або з ініціативи школи за наявності фінансових, 
кадрових та організаційних передумов.

Заняття з вивчення мови країни походження 
можуть організовуватися для груп чисельністю не 
менше десяти учнів, зокрема, з різних класів та 
форм навчання з однією мовою країни походження.

Як організується викладання  мови країни походження?

Федеральна земля Нижня Саксонія пропонує різні 
мови у межах навчання мові країни походження. 
Пропозиція обумовлена попитом і тому її обсяг 
може змінюватися.

В даний час заняття по вивченню мови країни 
походження пропонуються на наступних мовах:

• албанська мова
• грецька мова
• італійська мова
• хорватська мова
• російська мова
• польська мова
• португальська мова
• іспанська мова
• турецька мова
• японська мова
• фарсі (перська мова)
• Арабська мова
• курдська мова
• румунська мова

На яких мовах проводяться викладання мови країни походження?

Батьки та опікуни записують своїх дітей на заняття 
з вивчення мови країни походження до відповідної 
загальноосвітньої школи на добровільній основі. 
Після запису регулярна участь у заняттях з мови 
країни походження стає обов‘язковою протягом 
усього періоду навчання у відповідній школі. 
Припинення відвідування занять, обґрунтоване 
батьком чи опікуном, можливе лише з кінця 
навчального року.

Як я можу записати 

свою дитину на 

заняття з мови країни 

походження?


