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Genel Bakış

NUBBEK II – Odak Çalışması Brandenburg

"NUBBEK" adı ne anlama geliyor 
ve neden yeni bir basım yapıldı?

2010'daki ilk NUBBEK çalışması (Erken Çocuklukta Eğitim, 
Bakım ve Yetiştirme Ulusal Araştırması), anaokullarında, 
kreşlerde ve gündüz bakımevlerinde eğitim, yetiştirme ve 
bakımın kalitesinin ülke çapında, sistematik ve kanıta dayalı 
ilk analizini sağlamıştır. 10 yılı aşkın bir süredir ve Alman-
ya'daki Kita sistemindeki büyük değişikliklerden sonra, 
NUBBEK II ile yol gösterici bilgilerin güncellenmesi ve 
tamamlanması amaçlanmaktadır.

NUBBEK II tam olarak ne sağlıyor?

Odak Çalışması Brandenburg

Brandenburg eyaleti NUBBEK II'ye 
hangi çerçevede katılıyor?

NUBBEK II kapsamında "Odak Çalışması Brandenburg" 
aracılığıyla pedagojik kalitenin temel ve geniş tabanlı bir 
envanteri de yapılacaktır. Bu kapsamda, 2021/22 anaokulu 
döneminde, 100 kreş veya karma yaş gruplarındaki 2 yaş 
çocuk grubunda, 150 4 yaş çocuk grubunda, 50 günlük 
bakım ortamında ve 50 okul sonrası grubunda süreç 
kalitesinin iki gün süresince ayrıntılı gözlemleri yapılacaktır. 
Ayrıca, 2 yaşındaki yaklaşık 200 çocuk, bilişsel ve sosyal 
becerileri için oyunsal bir formatta test edilecektir. Tah-
minen 25 tesiste en iyi uygulama örneklerinin toplanması 
bekleniyor.

Katılımcı kurumlar için bu ne anlama geliyor?

Önceden planlanan anketler hakkında sizi ayrıntılı olarak 
bilgilendiriyoruz. Gözlem günü için özel bir hazırlık yapma-
nıza gerek yok. Tamamen sıradan bir Kita deneyimi yaşa-
mak istiyoruz. Daha sonra, tüm katılımcı kurumlara, tespit 
edilen değerlendirmeler (kalite profili) hakkında bireysel 
geri bildirimin yanı sıra kitap kuponları şeklinde küçük bir 
teşekkür hediyesi verilir.

2021/22 2023/24 2025/26

Kesit NUBBEK II ve Odak 
Çalışması Brandenburg 
1. Boyuna kesit için ölçüm zamanı

NUBBEK II
2. Boyuna kesit için ölçüm zamanı

NUBBEK II
3. Boyuna kesit için ölçüm zamanı

Modül 1 Kreş 2 yaş
yakl. 200 çocuk
100 kreş veya karma yaş  
grupları, çocuk testi dahil

Önceki 2 yaşında olanlar,  
şimdi yakl. 4 yaşında olanlar
yakl. 1.400 çocuk 
ülke genelinde

Önceki 2 yaşında olanlar,  
şimdi yakl. 6 yaşında olanlar
yakl. 1.400 çocuk  
ülke genelinde

Modül 2 Kita 4 yaşında olanlar
150 grup

Modül 3 Gündüz bakımı ve okul sonrası
bakım
her biri 50 grup

Modül 4 Özellikle iyi veya etkili tesisler ile ilgili nitel kısmi çalışma
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Odak çalışması Brandenburg ve NUBBEK II'ye geçiş
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Almanya'daki erken çocukluk eğitimi, yetiştirme ve 
bakımının genel sis temine, dolayısıyla destek sistemleri 
(örn. uzman danışmanlık , ağla bağlantıları, des tekleyici 
programları), paralel öğrenme ortamları olarak aile ve 
sosyo-ekolojik bağlamın yanı sıra "en iyi uygulama" örnek -
lerinin belirlenmesi konusuna da yeni bir bakış sağlaya-
caktır. Bu amaçla ülke çapında yaklaşık 600 ortam (Kita, 
kreş, gündüz bakımevi) alınacaktır. Ayrıca boyuna kesit 
olarak, yaklaşık 1.400 2 yaş çocuk kreşlerinde ve ilkokula 
kadar gelişimlerinde eşlik  edecektir (en az 2026, zaman 
çizelgesi özetine bakın).


