نظرة عامة
 – NUBBEK IIدراسة تركيزية عىل براندنبورغ
إالم يرمز اسم " "NUBBEKوملاذا توجد طبعة
جديدة؟

دراسة تركيزية عىل براندنبورغ

لقد قدمت دراسة  NUBBEKاألوىل (البحث القومي يف التعليم والرعاية
والرتبية يف فرتة الطفولة املبكّرة) يف عام  2010أول تحليل منهجي ومعتمد عىل
األدلّة عىل مستوى البالد ،لجودة التعليم والرتبية والرعاية يف رياض األطفال
ودور الحضانة والرعاية النهارية .وبعد مرور أكرث من  10سنوات وحدوث
تغيريات جذرية يف أنظمة الحضانات يف أملانيا ،يلزم تحديث اللمحات الرائدة
واستكاملها من خالل .NUBBEK II

ضمن أي إطار تشارك مقاطعة براندنبورغ يف NUBBEK II؟
مع  ،NUBBEK IIستوفر «الدراسة الرتكيزية عىل براندنبورغ» أيضً ا جردًا أساسيًا
واسع النطاق لجودة التعليم .ولهذا الغرض ،يف عام رياض األطفال  ،2022/2021وملدة
يومني ،سيتم إجراء مالحظات تفصيلية لجودة العملية يف  100مجموعة تضم أطفاالً
يبلغون من العمر عامني من دور الحضانة النهارية أو املجموعات العمرية املختلطة،
و 150مجموعة تضم أطفاالً يبلغون من العمر  4أعوام ،و 50مكانًا يف دور الرعاية
النهارية و  50مجموعة رعاية ما بعد املدرسة .فضالً عن ذلك ،تم اختبار القدرات
املعرفية واالجتامعية لحوايل  200طفل يف الثانية من عمرهم بطريقة لعوبة .من
املتوقع تسجيل األمثلة عىل أفضل املامرسات فيام يُقدّر بـ  25مؤسسة.

ما الذي تقدمه  NUBBEK IIبالتحديد؟
عند النظر إىل القطاع العريض ،سنجد منظو ًرا جديدًا للنظام العام للتعليم يف
مرحلة الطفولة املبكرة ،والتنشئة والرعاية يف أملانيا ،مبا يف ذلك أنظمة الدعم
(عىل سبيل املثال ،املشورة املتخصصة وبرامج الشبكات والرعاية) ،والسياق
األرسي واالجتامعي والبيئي مثل بيئات التعلم املوازية وتحديد أمثلة "ألفضل
املامرسات" .ولهذا الغرض ،تم تسجيل حوايل  600مكان (يف الحضانات ورياض
األطفال ودور الرعاية النهارية) وحوايل  3000طفل .باإلضافة إىل ذلك ،يحصل
اليوم حوايل  1400طفل يف الثانية من عمرهم عىل مرافقة يف الدراسة الطولية
يف الحضانة وطوال فرتة تطورهم حتى التحاقهم باملدرسة االبتدائية (عام 2026
عىل األقل ،انظر نبذة عن الخطة الزمنية).

ماذا يعني ذلك للمؤسسات املشاركة؟
فصلة عن االستبيانات امل ُخطط لها .وال يتوجب عليك
سنقدّم لك أوالً معلومات ُم ّ
تحضري أي يشء خاص ليوم املالحظة .نريدك أن تعيش يو ًما طبيعيًا متا ًما يف الحضانة.
بعد ذلك ،تتلقى جميع املؤسسات املشاركة مالحظات فردية حول الجوانب املسجلة
(ملف الجودة) باإلضافة إىل لفتة شكر بسيطة يف شكل قسائم كتب.

دراسة تركيزية عىل براندنبورغ واالنتقال إلى NUBBEK II

يف عمر عامني سابقًا ،ويف عمر  4أعوام حاليًا
حوايل  1400طفل عىل مستوى البالد

ي عمر عامني سابقًا ،ويف عمر  6أعوام حاليًا
حوايل  1400طفل عىل مستوى البالد

االنتقال إىل NUBBEK II

قطاع عريض لـ  NUBBEK IIوالدراسة
الرتكيزية عىل براندنبورغ
 .1وقت القياس للقطاع الطويل

NUBBEK II
 .2وقت القياس للقطاع الطويل

NUBBEK II
 .3وقت القياس للقطاع الطويل

الوحدة األوىل

الحضانة لألطفال يف عمر عامني
حوايل  200طفل
 100حضانة أو مجموعة
عمرية مختلطة ،شاملة اختبار أطفال واحد

الوحدة الثانية

الحضانة لألطفال يف عمر  4أعوام
 150مجموعة

الوحدة الثالثة

دار الرعاية اليومية ودار الرعاية ما بعد املدرسة
لكل  50مجموعة

الوحدة الرابعة

دراسة جزئية نوعية عن مؤسسات جيدة أو فعالة بشكل خاص
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