Informacje dotyczące

NUBBEK II – Studium w Brandenburgii
Co oznacza „NUBBEK” i dlaczego powstanie kolejna edycja?
Pierwsze studium NUBBEK, czyli „Narodowe badanie
dotyczące edukacji, opieki i wychowania na wczesnym
etapie dzieciństwa” (niem. Nationale Untersuchung zur
Bildung, Betreuung und Erziehung in der frühen Kindheit) przeprowadzone zostało w 2010 roku. Przedstawia
ono ogólnokrajową analizę jakości edukacji, wychowania
oraz opieki w przedszkolach, żłobkach, a także w opiece
dziennej (niem. Tagespflege).
Po ponad 10 latach i ogromnych zmianach w systemie
wczesnej edukacji w Niemczech, NUBBEK II ma na celu
aktualizację i uzupełnienie przełomowego badania.

Co dokładnie wnosi NUBBEK II?
NUBEK II ma na celu przedstawienie nowego spojrzenia
na całokształt systemu wczesnoszkolnego, opieki oraz
wychowania w Niemczech. Pod uwagę brane są: systemy
wsparcia (czyli doradcy pedagogiczni, społeczeństwa
lokalne, programy edukacyjne), rodzina wraz z kontekstem socjologiczno-ekologicznym, jako równoległe
środowisko nauczania, a także przykłady stosowania
„dobrych praktyk”. Aby uzyskać pełen obraz, przebadanych zostanie około 600 placówek oświaty (żłobek,
przedszkole, opieka dzienna) i około 3.000 dzieci, których
część będzie uczestniczyła w badaniu od 2. roku życia, aż
do osiągnięcia wieku szkolnego (proszę zobaczyć plan).

Studium w Brandenburgii
W jakim wymiarze kraj związkowy Brandenburgia
uczestniczy w NUBBEK II?
W ramach studium NUBBEK II zostanie przeprowadzony
na dużą skalę, gruntowny przegląd jakości pedagogicznej.
Aby uzyskać pełen obraz, zaplanowane są w roku
szkolnym 2021/22 dwudniowe, bardzo szczegółowe
obserwacje procesów pedagogicznych w 100 grupach
dzieci dwuletnich w żłobkach (względnie w grupach
mieszanych), w 150 grupach dzieci czteroletnich, w
50 grupach opieki dziennej oraz w 50 grupach dzieci
uczęszczających na świetlicę (niem. Hort).
Około 200 dzieci zostanie przetestowanych podczas
zabawy, pod względem umiejętności kognitywnych oraz
socjalnych.
W około 25 placówkach oświatowych zostaną zebrane
przykłady „najlepszych praktyk”.
Co oznacza udział w studium dla placówki?
Na początku zostaną Państwo poinformowani o zaplanowanych obserwacjach, które nie wymagają żadnych
dodatkowych przygotowań z Państwa strony.
Naszym celem jest doświadczenie całkowicie naturalnego
przebiegu dnia w placówce. W ramach udziału w badaniu,
otrzymacie Państwo indywidualny profil jakości, dotyczący
obserwowanych aspektów, a także drobny upominek w
postaci bonów książkowych.
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Faza prejsciowa do NUBBEK II
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Modul 1

Żłobek, dwulatkowie
ok. 200 dzieci;
100 placówek wraz z jednym
testem dziecka

Modul 2

Przedszkole, czterolatkowie
150 grup

Modul 3

Opieka dzienna i świetlice
po 50 grup

Modul 4

Jakościowe studium dotyczące szczególnie dobrych i efektywnych placówek
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przedtem dwulatkowie,
teraz czterolatkowie
ok. 1.400 dzieci
w całym kraju

przedtem czterolatkowie,
teraz sześciolatkowie
ok. 1.400 dzieci
w całym kraju

Dalsze punkty pomiarów
w szkole podstawowej (faza 2)

Badanie w Brandenburgii i faza przejściowa do NUBBEK II
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