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NUBBEK II – фокус-дослідження Бранденбурга
Що означає «NUBBEK» і чому
з'явилося нове видання?

Фокус-дослідження Бранденбурга

Перше дослідження NUBBEK Studie (Nationale
Untersuchung zur Bildung, Betreuung und Erziehung in
der frühen Kindheit) національне дослідження з питань
освіти, догляду та виховання в ранньому дитинстві у
2010 році стало першим загальнонаціональним
системним та науково обґрунтованим аналізом якості
освіти, виховання та догляду в дитячих садках, яслах
та закладах денного догляду. Після більш ніж 10 років і
величезних змін у системі дитячих садків Німеччині
дослідження NUBBEK II покликане оновити та
доповнити новаторські ідеї.

Що докладно пропонує NUBBEK II?
Вибірка нового погляду на загальну систему дошкільної
освіти, виховання та догляду
в Німеччині, включаючи системи підтримки
(наприклад, консультації спеціалістів, мережі,
спонсорські програми),
сімейний та соціально-екологічний контекст як
паралельне середовище навчання та визначення
прикладів «передового досвіду». Для цього по всій
країні зареєстровано близько 600 закладів (дитячі
садки, ясла, групи денного догляду). Крім того, буде
проведено лонгітюдне спостереження приблизно за
1400 дворічними дітьми в яслах та їх розвитком до
початкової школи (принаймні до 2026 року, див. план
розкладу).

У яких рамках земля Бранденбург
бере участь у NUBBEK II?
У рамках NUBBEK II за допомогою «фокусдослідження Бранденбурга» також буде проведено
фундаментальну, широкомасштабну оцінку якості
освіти. З цією метою у 2021/22 році дошкільної
освіти будуть проводитись дводенні детальні
спостереження за якістю процесу у 100 групах
дворічних дітей з ясел або в різновікових групах, у
150 групах чотирирічних дітей, в 50 дитячих закладах
денного догляду та 50 групах подовженого дня. Крім
того, близько 200 дворічних дітей будуть
протестовані в ігровій формі щодо їх когнітивних та
соціальних навичок. Очікується, що приклади
передового досвіду будуть зареєстровані приблизно у
25 закладах.
Що це означає для закладів, які беруть участь?
Ми заздалегідь докладно проінформуємо вас про
запланований збір даних. Вам не потрібно готувати
нічого особливого на день спостереження. Ми
хочемо дослідити абсолютно звичайний день у
дитячому садку. Після цього всі заклади-учасники
отримують індивідуальні відгуки щодо зафіксованих
аспектів (профіль якості), а також невелику подяку у
вигляді ваучерів на книги.

Фокус-дослідження Бранденбурга і перехід в NUBBEK II
2025/26

Поперечний зріз NUBBEK II
і фокус-дослідження
Бранденбургу
1. Час вимірювання для
лонгітюдного дослідження

NUBBEK II
2. Час вимірювання для
лонгітюдного дослідження

NUBBEK II
3. Час вимірювання для лонгітюдного дослідження

Модуль 1 ясла 2-річні
близько 200 дітей
100 ясел або в різновікових
групах, в т.ч. тестування дитини
Модуль 2 дитячий садок 4-річні
150 груп

Колишні дворічні
діти, тепер
майже
чотирирічні,
приблизно 1400
дітей по всій
країні

Модуль 3 денний догляд та група
подовженого дня по 50 груп у кожній
Модуль 4 Якісне суб-дослідження особливо хороших або ефективних закладів

Колишні дворічні
діти, тепер
майже
шестирічні,
приблизно 1400
дітей по всій
країні

Плануються подальші
терміни вимірювання в період
початкової школи (2-га фаза)
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Перехід в NUBBEK II
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