
   
Online Seminar 

Für Pädagogische Fachkräfte aus der Ukraine, die bereits in einer Kita in Berlin arbeiten bzw. sich für 

eine Einstellung in der Kita interessieren. 

In Berliner Kita angekommen?  

Das Berliner Bildungsprogramm für ukrainische Fachkräfte 

Start: am 31.08.2022, von 9:00-13:00 Uhr 

Wie funktioniert das frühkindliche Bildungssystem in Berlin und welche Schätze birgt das Berliner 

Bildungsprogramm für die pädagogische Praxis? Wie können ukrainische Fachkräfte die Kitapraxis 

bereichern?   

Das Seminar bietet eine erste Orientierung und Einführung in das Berliner Bildungsprogramm, das für 

alle Berliner Kitas eine verbindliche, handlungsleitende Arbeitsgrundlage darstellt, sowie eine 

Austauschplattform für neu angekommene ukrainische Fachkräfte. 

Im Seminar werden interaktive Methoden zur Einführung ins BBP (Bildungsverständnis, Bild vom Kind) 

verwendet und dabei zur Reflexion der eigenen Rolle als pädagogische Fachkraft angeregt. Im Fokus steht 

ein ganzheitliches Bildungsverständnis, in dem Bildung, Erziehung und Betreuung ineinanderfließen. 

Kinder als aktive Akteure/-innen und Mitgestaltende ihrer Bildungsprozesse brauchen Pädagogen/-innen, 

die sie auf diesem spannenden Weg begleiten, ihre Lernschritte beobachten und dokumentieren und in 

Absprache und Zusammenarbeit mit Familien für die beste mögliche Förderung der Kinder sorgen.  

Darüber hinaus wird ein Raum geschaffen, um sich über die ersten Erfahrungen in der Kitapraxis 

auszutauschen und zu überlegen, wie sich Berliner und ukrainische Kita-Systeme gegenseitig bereichern 

können.  

Folgetermine können bei Interesse angeboten werden. Dafür werden Bedarfe der Fachkräfte erfragt und 

mit den Inhalten des BBPs in Verbindung gebracht.  

Sprache: das Seminar wird auf Deutsch durchgeführt und ins Ukrainische konsekutiv gedolmetscht 

Kosten: 5,00€ 

Veranstaltungsnummer: 3162/22 

Mit der Zusage werden der online Link sowie die Rechnung für das Seminar versandt. 

Wenn Sie weitere Informationen bzw. Unterstützung benötigen, können Sie sich gerne an die 

Dozentinnen wenden:   

Štěpánka Busuleanu (stepankac@yahoo.com) und Ivanna Chupak (ivanna.chupak@gmail.com). 

 



   
Онлайн-семінар  

для педагогічних працівників з України, які вже працюють у дошкільних навчальних закладах 

Берліну або цікавляться можливими вакансіями в дитячому садку. 

Ви прибули до дитячого садка в Берліні?   

Берлінська освітня програма для українських фахівців  

Початок: 31.08.2022, з 9:00 по 13:00 годину  

Як функціонує система ранньої освіти в Берліні і які скарби Берлінська освітня програма несе в 

собі для педагогічної практики? Яким чином українські фахівці можуть збагатити місцеву 

дошкільну практику? 

Даний семінар пропонує першу орієнтацію та вступ до Берлінської освітньої програми, яка є 

обов’язковою, провідною робочою основою для всіх дошкільних навчальних закладів Берліну, а 

також є платформою для обміну досвідом з новоприбулими українськими фахівцями.  

Під час семінару будуть використані інтерактивні методи для ознайомлення з Берлінською 

освітньою програмою BBP  (Bildungsverständnis, Bild vom Kind  - Розуміння освіти, Образ дитини) та 

заохочення до рефлексії про власну роль як педагога. Основна увага приділяється цілісному 

розумінню освіти, в якому освіта, виховання та догляд є взаємодоповнюваними. Діти, як активні 

учасники та співтворці своїх освітніх процесів, потребують вихователів, які супроводжують їх на 

цьому захопливому шляху, спостерігають і документують їх навчальні кроки та, консультуючись і 

співпрацюючи з родинами, забезпечують найкращу підтримку для дітей. 

Крім того, буде створено простір для обміну першим досвідом практики роботи у дитячих садках 

та роздумів про те, яким чином берлінська та українська системи дошкільної освіти можуть 

збагатити одна одну. 

У разі зацікавлення темою можуть бути запропоновані і наступні зустрічі для обміну досвідом і 

співпраці. Для цього буде проведено збір очікувань та потреб фахівців, які поєднаються зі змістом 

BBP (Bildungsverständnis, Bild vom Kind  - Розуміння освіти, Образ дитини). 

Мова: семінар проводитиметься німецькою мовою з послідовним перекладом на українську 

Внесок для участі: 5,00€ 

Номер заходу: 3162/22 

Із підтвердженням участі Вам буде надіслано лінк на захід та виставлено рахунок за семінар.  

Якщо Вам потрібна додаткова інформація або ж підтримка у реєстрації, Ви можете охоче 

звернутися до лекторок:  

Штепанка Бусулеану (stepankac@yahoo.com) та Іванна Чупак (ivanna.chupak@gmail.com) 
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