Kâğıt üzerinde
NAPLAN –
veliler için bilgiler
Çocuğunuz NAPLAN testlerini kâğıt
üzerinde tamamlayacak
Federal, eyalet ve bölge eğitim bakanları, tüm okulların
halihazırda kağıt üzerinde yapılan NAPLAN sınavı yerine
öğrencilerin dikkatine daha uygun, daha iyi ve hassas
bir değerlendirme sağlayan NAPLAN Çevrimiçi sınavına
aşamalı olarak geçmesine karar verdiler.
Okulların çevrimiçi sisteme ne zaman geçeceğini eyalet
ve bölge eğitim yetkilileri belirleyecek. Şu anda plan tüm
okulların 2022 tarihi itibariyle NAPLAN Çevrimiçi sistemine
geçmesidir.

Öğrenciler neden NAPLAN'a girerler?
Ulusal Değerlendirme Programı - Okuryazarlık ve
Matematiksel Beceri (NAPLAN), her çocuğun okul ve
özel yaşamında ilerletmesi gereken okuma yazma ve
matematik becerilerini değerlendirir.
3, 5, 7 ve 9. sınıflardaki öğrenciler, okuma, yazma,
dil kuralları (imla, dil bilgisi ve noktalama işaretleri) ve
matematik bilgisi alanlarında yıllık NAPLAN sınavına
girerler.
Değerlendirme sayesinde veliler ve okullar, öğrencilerin
sınavdaki bireysel performanslarını anlayabilirler. NAPLAN,
okulun değerlendirme ve raporlama sürecinin yalnızca bir
parçasıdır; öğretmenlerin öğrenci performanslarını ölçmek
için uyguladığı değerlendirmelerin yerine geçmez.
NAPLAN sayesinde okullar, eğitim yetkilileri ve idareler,
eğitim programlarının nasıl işlediğini ve genç Avustralyalılar'ın
okuryazarlık ve matematik bilgisi eğitiminde önemli sonuçlar
yakalayıp yakalayamadıklarını öğreniyor.

NAPLAN neyi ölçüyor?
NAPLAN, öğrencilerin normal okul müfredatları sayesinde
öğrendikleri okuma, yazma ve matematik bilgilerini
değerlendirir. NAPLAN malzemelerinin geliştirilmesine
hem hükümetten hem de hükümetin dışından eğitim
yetkilileri katkı sunmuştur.

2021
Öğrenciler, sınavlara ister çevrimiçi ister kâğıt üzerinde
girsinler, aynı okuryazarlık ve matematik bilgisi müfredatı
içeriğine göre değerlendirirler. Her iki sınav biçiminin
sonuçları aynı NAPLAN değerlendirme ölçeğine göre
raporlanabilir.

Çocuğumu desteklemek için ne
yapabilirim?
NAPLAN, tek başına çalışılabilecek bir sınav değildir ve
öğrencilerin bu sınava çalışmaları beklenmez.
NAPLAN'ın okul programının bir parçası olduğunu anlatarak
ve sınav gününde elinden geleni yapmasının yeterli
olacağını söyleyerek çocuğunuzun sınava hazırlanmasına
yardımcı olabilirsiniz.
ACARA, NAPLAN için fazla hazırlık yapılmasını ve sınav
hazırlığı hizmeti sağlayıcılarının kullanılmasını tavsiye
etmez.
Öğretmenler, öğrencilerin sınavda çıkacak sorulara
alışkanlık kazanmalarını sağlayacak ve gerekli destek
ve yönlendirmeyi yapacaklardır.
NAPLAN sorularının örneklerini bu adresten
inceleyebilirsiniz: nap.edu.au/naplan

NAPLAN'a Katılım
3, 5, 7 ve 9. sınıf öğrencilerinin tamamının, yıllık NAPLAN
değerlendirmesine katılmaları beklenir. Engelli öğrenciler,
normalde sınıf değerlendirmelerinde sağlanan desteği
yansıtacak birtakım düzenlemelerden yararlanabilirler.
Çocuğunuzun yararlanabileceği düzenlemeleri, öğretmeniyle
konuşmalısınız.
Değerlendirmeye katılmasını ciddi biçimde kısıtlayan
bir engele sahip öğrenciler veya Avustralya'ya İngilizce
konuşulmayan bir ortamdan gelen öğrencilere resmî
muafiyet tanınabilir.
Okul müdürünüz ve yerel sınav idaresi yetkilisi resmî
muafiyetle ilgili sürece veya özel hükümlere dair daha
fazla bilgi verebilir.

Çocuğum NAPLAN günlerinde okula
gitmezse ne olur?
Okullar, sınavın yapıldığı gün okula gelemeyen öğrencilerin,
kaçırdıkları sınavı sınav haftasında başka bir zaman
tamamlamaları için gerekli düzenlemeleri yapabilir.

Çocuğumun performansı nasıl
raporlanır?
Bireysel öğrenci performansları, her değerlendirme
için ulusal başarı ölçeğinde gösterilir. Ulusal ölçekteki
minimum standarda denk gelen bir sonuç, öğrencinin
sınıfının seviyesine tamamen katılması için gerekli temel
okuryazarlık ve matematik bilgisine sahip olduğunu gösterir.
Bireysel öğrenci NAPLAN raporu, aynı yıl içerisinde ileri bir
tarihte çocuğunuzun okuluna gönderilecektir. Rapor elinize
ulaşmazsa çocuğunuzun okuluyla iletişime geçin.

NAPLAN programı
NAPLAN değerlendirme aralığı 11 Mayıs Salı günü başlar
ve 13 Mayıs Perşembe 2021'de biter.
Kâğıt üzerinde sınav için planlama gereksinimleri aşağıdaki
tabloda verilmiştir.

Kâğıt üzerinde sınav

NAPLAN sonuçları nasıl kullanılıyor?
•
•

•

•
•

Öğrenciler ve veliler, bireysel sonuçları kullanarak
öğrencilerin ilerlemesini öğretmenleriyle görüşebilirler.
Öğretmenler bu sonuçlar sayesinde daha fazla desteğe
ya da daha fazla uyarıma ihtiyaç duyan öğrencileri daha
iyi belirleyebilirler.
Okullar bu sonuçlar sayesinde öğretim programlarının
güçlü ve geliştirilebilecek yönlerini belirleyebilir,
okuryazarlık ve matematik bilgisi alanlarında hedefler
koyabilir.
Okul sistemleri, sonuçları kullanarak okullara sağlanan
destekleri ve programları gözden geçirirler.
Topluluğumuzdaki herkes, okulların ortalama NAPLAN
sonuçlarına myschool.edu.au adresinden bakabilir.

Daha fazla bilgiye nasıl ulaşabilirim?
NAPLAN ile ilgili daha fazla bilgi almak için:
•
•
•

çocuğunuzun okuluyla iletişime geçin
nap.edu.au/TAA adresine giderek yerel sınav idaresi
yetkilisiyle iletişime geçin
nap.edu.au adresini ziyaret edin

ACARA'nın NAPLAN sınavıyla ilgili olarak kişisel bilgileri
nasıl kullandığını öğrenmek için nap.edu.au/naplan/privacy
adresine gidin.

Salı
11 Mayıs

Dil kuralları
Bu sınavda imla, dil bilgisi ve noktalama işaretleri bilgisi değerlendirilir

3. Sınıf: 45 dk.
5. Sınıf: 45 dk.
7. Sınıf: 45 dk.
9. Sınıf: 45 dk.

Yazma
Öğrencilere, yazmaları için bir konu (bir fikir veya başlangıç noktası) verilir
ve öğrencilerden belirli bir tarzda (hikâye ya da bir düşünceyi savunan yazı)
yanıt yazmaları istenir.

3. Sınıf: 40 dk.
5. Sınıf: 40 dk.
7. Sınıf: 40 dk.
9. Sınıf: 40 dk.

Okuma
Öğrenciler bilgilendirici, yaratıcı ve bir düşünceyi savunan metinleri okur ve
ilgili sorulara yanıt verirler
Matematik bilgisi
Bu sınavda sayılar ve cebir, ölçüler ve geometri, istatistik ve olasılık bilgileri
değerlendirilir

Çarşamba
12 Mayıs

Perşembe
13 Mayıs

3. Sınıf: 45 dk.
5. Sınıf: 50 dk.
7. Sınıf: 65 dk.
9. Sınıf: 65 dk.
3. Sınıf: 45 dk.
5. Sınıf: 50 dk.
7. Sınıf: 65 dk.
9. Sınıf: 65 dk.

