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Allgemeine Aufgabenbeschreibung und Anforderungsprofil für 
ukrainischsprachige Herkunftssprachenlehrkräfte  

Stand 31. März 2022 

 
Allgemeine Aufgabenbeschreibung  
Die allgemeine Aufgabenbeschreibung und das allgemeine Anforderungsprofil entsprechen 
dem von Lehrkräften in Hamburg. Herkunftssprachenlehrkräfte in der Verantwortung der 
Behörde für Schule und Berufsbildung haben insbesondere zwei Aufgabenbereiche, 
Unterrichten sowie Sprach- und Kulturmittlung: 
 

1. Unterrichten im Fach Herkunftssprache  

Die Herkunftssprachenlehrkraft 
 

 bereitet den Lerngegenstand auf der Grundlage der Rahmenpläne Herkunftssprachen 
in den Bildungsplänen der Grundschule, Stadtteilschule und des Gymnasiums sowie 
des Rahmenplans Neuere Fremdsprachen in der gymnasialen Oberstufe vor, 
 

 berücksichtigt dabei schulintern definierte Ziele und das schulinterne Curriculum, 
 

 verwendet auf heterogene Lerngruppen abgestimmte Methoden und Medien,  
 

 diagnostiziert die Lernvoraussetzungen und Lernprozesse der Schülerinnen und 
Schüler unter Einsatz aktueller Verfahren, 

 

 reagiert mit angemessenen individuellen Fördermaßnahmen auf die unterschiedlichen 
Kompetenzprofile der Schülerinnen und Schüler in der Herkunftssprache, 
 
 

 überprüft und dokumentiert den Lernstand ihrer Schülerinnen und Schüler und 
bewertet unter Berücksichtigung behördlicher Vorgaben die erbrachten Leistungen. 

 
2. Sprach- und Kulturmittlung 

Die Herkunftssprachenlehrkraft stellt über die Sprach- und Kulturmittlung eine Verbindung 
zwischen der Schule und den Eltern/Sorgeberechtigten der Schülerinnen und Schüler her.  
 

Mögliche Aufgabenbereiche sind: 
 

 die Beratung der Eltern und Sorgeberechtigten auf Informationsveranstaltungen, an 
Elternsprechtagen und Elternabenden, in Einzelgesprächen und bei Hausbesuchen, 
 

 die Beratung und Unterstützung des Kollegiums und der Schulleitung z.B. durch 
- die Erstellung/ Übersetzung von schulbezogenem Informationsmaterial in der 

Herkunftssprache,  
- die Vermittlung zwischen Eltern und Schule als Übersetzerinnen bzw. Übersetzer, 
- die Organisation/Leitung interkultureller Arbeitsgemeinschaften und Projekte, 
- die Mitarbeit bei Maßnahmen der interkulturellen Schulentwicklung. 

 
 
Allgemeines Anforderungsprofil 
 
 Formale Voraussetzungen 

 Lehrkraft mit Lehramtsstudium und Vorbereitungsdienst in Deutschland oder 

 eine im Ausland erworbene Lehrbefähigung mit Gleichwertigkeitsfeststellung über die 
im Ausland erworbenen Lehramtsqualifikationen oder mit Anpassungsqualifizierung 
bzw. Ergänzungsstudium   

 Nachweis der Teilnahme an Fortbildungen/ Qualifikation durch das LI 

 gute Deutschkenntnisse, mindestens sollten gute Englisch-Kenntnisse vorhanden 

sein. 



 2 

 
 
 Kommunikative Kompetenz, das heißt die Fähigkeit, 

 Schülerinnen und Schüler nach einem langen Schultag für den 
Herkunftssprachenunterricht am Nachmittag zu motivieren und ein positives 
Lernklima herzustellen, 

 der Schule, den Eltern sowie den Schülerinnen und Schülern die Bedeutung und den 
Wert des Herkunftssprachenunterrichts zu vermitteln, 

 die Planung und Durchführung des Herkunftssprachenunterrichts an die beteiligten 
Schulen, Eltern sowie Schülerinnen und Schüler zu kommunizieren 

 

 
 Kooperations- und Teamfähigkeit, das heißt 
 

 Teamarbeit im Rahmen der organisatorischen Strukturen der Schule, 

 Treffen und Einhalten von Verabredungen, 

 Bereitschaft und Fähigkeit, sich mit außerschulischen Lernorten und Einrichtungen zu 
vernetzen 

 
 Fortbildungsbereitschaft, das heißt 

 Angebote zur Begleitqualifizierung für Sprachförderkräfte am LI wahrnehmen 

 bereit sein, die eigene Unterrichtsqualität z.B. über kollegiale Hospitationen zu 
verbessern  

 
 Fachkompetenz, das heißt 

 Basiswissen zu Spracherwerb im Kontext von Migration und Mehrsprachigkeit 

 Besonderheiten der deutschen Sprache im Vergleich zur Herkunftssprache kennen 

 Grundlagen der Erst-, Fremd-, Zweit- und Mehrsprachigkeitsdidaktik einsetzen 

 sprachliche Niveaustufen einschätzen und den Unterricht dementsprechend gestalten 

 sprachliche Kompetenzen systematisch aufbauen 

 individualisierte Lernangebote, kooperative Lernformen und Methodenvielfalt in 
heterogenen Lerngruppen einsetzen 

 interkulturelle Expertise umsetzen.   
 
 
Organisatorische Regelungen  
 

 Interessierte ukrainischsprachige Herkunftssprachenlehrkräfte melden sich bitte bei 
der Hamburger Schulbehörde, indem sie eine E-Mail mit Lebenslauf mit ihren 
Kontaktdaten, ihrem Wohnort und relevanten Kenntnissen und Vorerfahrungen sowie 
gewünschtem Stundenumfang an  
steigerung-der-bildungschancen@bsb.hamburg.de           schicken.  

 Die Hamburger Schulbehörde stellt den Kontakt her zwischen den 
ukrainischsprachigen Herkunftssprachenlehrkräften und den Schulen, an denen der 
Ukrainischunterricht stattfinden soll. 

 Die Anstellung erfolgt dann direkt über die konkrete Schule.  

 In der Regel findet der Herkunftssprachenunterricht im Umfang von 4 Stunden pro 
Woche an Grundschulen (bis Jahrgangsstufe 4) bzw. 5 Wochenstunden an 
weiterführenden Schulen nach den organisatorischen Richtlinien der „Regelungen 
und Umsetzungshinweise für Herkunftsprachenunterricht in Hamburg“1) statt.  
 
 

                                                 
1
 Online abrufbar unter: 

https://www.hamburg.de/contentblob/14666512/ce646698551635b4527073e7ab6d7583/data/rahmenvorgaben.pdf 

mailto:steigerung-der-bildungschancen@bsb.hamburg.de?subject=Bewerbung%20als%20Herkunftssprachenlehrkraft%20für%20Ukrainisch
https://www.hamburg.de/contentblob/14666512/ce646698551635b4527073e7ab6d7583/data/rahmenvorgaben.pdf
https://www.hamburg.de/contentblob/14666512/ce646698551635b4527073e7ab6d7583/data/rahmenvorgaben.pdf
https://www.hamburg.de/contentblob/14666512/ce646698551635b4527073e7ab6d7583/data/rahmenvorgaben.pdf
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Загальний опис завдань та профілю для викладачів української мови 

як мови походження 
                 Станом на 31 березня 2022 року 

Загальний опис завданнь 
Відповідність загальному опису завданнь та профілю загальних вимог для вчителів у 

Гамбурзі. Вчителі української мови як мови походження під відповідальністю відомства 

з питань школи та професійної освіти мають дві основні сфери відповідальності: 

Викладання мови, а також мовна та культурна медіація: 

1. Уроки української мови 

Спеціаліст української мови як мови походження має такі завдання: 

 підготовка навчального матеріалу на основі рамкових планів з української 

мови, як мови походження у відповідності до планів початкової школи, 

регіональної  школи чи гімназії, а також рамковий план для сучасної 

іноземної мови для випускних класів, 

 зважаючи при тому внутрішньшкільні дефіновані цілі, а також 

внутрішньошкільні плани, 

 застосовуює методи та медійний матеріал, зважаючи на гетерогенітет 

групи, 

 діагностує умови навчання та процеси навчання учнів, застосовуючи 

сучасні методи навчання  

 реагування відповідними індивідуальними заходами на різномманітні 

ступені компетентності школярів в знаннях української мови як мови 

походження 

 перевіряє та документує рівень знань учнів та оцінює знання учнів з 

урахуванням офіційних вимог 

 

2. Мовна та культурна медіація 

Вчитель з української мови як мови походження шляхом мовної та культурної медіації 

сприяє контакту між школою та батьками/опікунами учнів.  

Сфери відповідальності та завдання: 

 співбесіди з батьками чи опікунами, інформування на інформаційних заходах, 

батьківських зборах, індивідуальних розмовах та домашніх візитах 

 підтримка та поради педагогів та дирекції школи, наприклад через 

підготовку/переклад інформацій на мову походження 

 посередництво між батьками та школою як перекладач, 

 організація/координування робочих груп та проектів, 

 участь та співпраця у культурних міжнародних заходах  

Загальні профільні вимоги 
 Формальні вимоги 

 учитель з педагогічною освітою та практикою у Німеччині 

 педагогічна кваліфікація, здобута за кордоном з сертифікатом 

еквівалентності через кваліфікація підготовки вчителів, здобута за 

кордоном або з подібною кваліфікацією або додатковою кваліфікацією 

 дипломи підвищення кваліфікаціі у інстититу підвищення кваліфікаціі 

вителів 

 бажано знання німецької мови, альтернативно – знання англійської мови 
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 Комунікативні здібності та компетентність 

 мотивація учнів після уроків брати учась в уроках з мови походження та 

створювати позитивну навчальну атмосферу 

 передавати цінність та значення вивчення мови походження 

 інформувати про планування та проведення занять з мови походження 

школу, батьків та учнів 

 Кооперація та вміння працювати у колективі, означає 

 робота у колективі у рамках організаційноі структури школи, 

 дотримуватися зустрічей та домовленостей,  

 готовність брати участь у позакласних заходах 

 Готовність підвищувати свою кваліфікацію 

 брати участь у заходах запропонованих інститутом для підвищення 

кваліфікації вчителів, 

 брати участь у заходах з обміну досвідом 

 Фахова компетентність 

 володіння базовими знаннями в галузі вивчення мови в контексті міграції 

та багатомовності, 

 знати особливості німецької мови у порівняння з мовою походження, 

 застосовування дидактики першої-, іноземної,-другої мов і 

багатомовності, 

 вміти оцінити рівень мови та відповідно організовувати уроки, 

 підвищувати мовну компетенцію,  

 застосовувати індивідуальні різноманітні навчальні методи та форми, 

 впровджувати міжкультурну експертизу 

Організаційні правила 
 Якщо вас зацікавила ця інформація – надсилайте до відомства з питань 

школи ваші документи електронною поштою: резюме з Вашими 

контактними даними та місцем проживання, а також вказуйте кількість 

годин, які ви готові працювати.  

steigerung-der-bildungschancen@bsb.hamburg.de 

 Відомство встановит контакт між Вами та школою, де проходитимуть 

заняття 

 Оформлення на роботу проходить безпосередньо у конкретній школі 

 Як провило обсяг занять становить 4 або 5 години у тиждень відповідно до 

організаційних норм: „Regelungen und Umsetzungshinweise für 

Herkunftsprachenunterricht in Hamburg“2) 

 
 

                                                 
2
 Онлайн: https://www.hamburg.de/contentblob/14666512/ce646698551635b4527073e7ab6d7583/data/rahmenvorgaben.pdf 

mailto:steigerung-der-bildungschancen@bsb.hamburg.de
https://www.hamburg.de/contentblob/14666512/ce646698551635b4527073e7ab6d7583/data/rahmenvorgaben.pdf
https://www.hamburg.de/contentblob/14666512/ce646698551635b4527073e7ab6d7583/data/rahmenvorgaben.pdf
https://www.hamburg.de/contentblob/14666512/ce646698551635b4527073e7ab6d7583/data/rahmenvorgaben.pdf

