
Sıkça sorulan Sorular
Bireysel öğrenci raporları

NAPLAN, her çocuğun okulda ve yaşamda gelişmesi için gerekli olan temel becerileri (okuma, yazma, heceleme ve 
matematik) değerlendirir. Sorular Avustralya Öğretim Programına bağlantılı İngilizce ve Matematik içeriğini değer-
lendirmektedir. 
Her iki yılda bir, 3, 5, 7 ve 9’uncu sınıflardaki öğrenciler NAPLAN sınavlarına girerler ve sonuçlar ebeveynlere ve eğitim-
cilere öğrencilerin bireysel olarak, okul toplumunun bir parçası olarak ve zaman içinde ulusal standartlara kıyasla 
nasıl geliştiklerini anlık durum olarak gösterir. Tabii ki, çocuğunuzun öğrenimini en iyi öğretmeni bilir, ancak NAPLAN 
çocuğunuzun nasıl bir performans gösterdiğini görmek için bir noktada yararlı, objektif ve anlık bir kontroldür.
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Raporu nasıl okurum?
Her roket gemisinin altında, çocuğunuzun 
değerlendirmelerin her birini çevrimiçi mi yoksa kağıt 
üzerinde mi tamamladığını belirten bir açıklama 
vardır. Bu, NAPLAN Çevrimiçi’ni kullanan bir okulun 
kağıt üzerinde yapılan değerlendirmelerden birini 
veya birkaçını vermek zorunda kaldığı durumları ele 
almak içindir - örneğin, yazma sınavını kağıt üzerinde 
tamamlayan ulus  genelindeki tüm 3. sınıf öğrencileri.
 
Bazı okullarda, öğrenciler yazma sınavını kağıt üzerinde 
almış olabilir. Öğrencilerin sınavı çevrimiçi mi yoksa kağıt 
üzerinde mi aldığına bakılmaksızın:
•	 öğrenciler,	öğretim	programı	içeriği	ile	öğretilen	aynı	

temel	okuma-yazma	ve	matematik	becerilerinde	
değerlendirilir.					

•		 öğrenci	sonuçları,	bir	NAPLAN	değerlendirme	ölçeğine	
kıyasla	ölçülmeye	devam	edecek,	bu	da	her	iki	formatın	
sonuçlarının	karşılaştırılabilir	olması	anlamına	gelecektir.		

Her zaman olduğu gibi, NAPLAN öğrencinin sadece sınav 
günündeki performansıyla ilgili bir gösterge verir ve bu 
sonuçlar dikkatle yorumlanmalıdır.

Öğrencinin karnesinde her bir yılın seviyesi olarak sadece 
en ilgili 6 bant gösterilir. 3’üncü sınıfın karnesi 1-6 arası 
bantlarını, 5’inci sınıfın karnesi 3-8 arası bantlarını, 
7’inci sınıfın karnesi 4-9 arası bantlarını ve 9’uncu 
sınıfın karnesi de 5-10 arası bantlarını gösterir. Öğrenci 
karnesindeki grafikler öğrencilerin göbekteki %60’ının 
dağılım yelpazesini, ulus genelindeki ortalama sonucu ve 
her sınıf seviyesi için belirlenen asgari ulusal standardını 
da gösterir. Bazı eyaletler ve bölgelerdeki karneler okul 
ve/veya eyalet ortalamasını da göstermektedir. Karne 
ayrıca öğrencilerin her bandın değerlendirmesinde 
genellikle gösterdikleri becerileri de özetler.

Çocuğumun NAPLAN karnesini ne zaman 
alacağım ve bana ne söyleyecek? 
Bu yılın Mayıs ayında NAPLAN sınavlarına giren bir 
öğrencinin ebeveyni iseniz, çocuğunuzun okulu, 
çocuğunuzun sonuçları hakkında size kişisel bir karne 
verecektir.
 
Eyalet ve bölge sınav idaresi yetkilileri NAPLAN bireysel 
öğrenci karnelerini okullara sağladıktan sonra, ebeveynler, 
çocuklarının NAPLAN karnelerini Ağustos ayı sonundan 
itibaren almayı bekleyebilirler.
 
Çocuğunuzun matematik, okuma, yazma, heceleme, 
dilbilgisi ve noktalama işaretleri ile ilgili NAPLAN sonuçlarını 
bir başarı ölçeğinde göreceksiniz.
 
3, 5, 7 ve 9’uncu sınıfların okuma-yazma ve matematik 
değerlendirme sonuçları, 1’inci Bant ile 10’uncu Bant 
arasındaki bir ölçekte bildirilir. Bu ölçek değerlendirmelerde 
ortaya konan bilgi, kavrama ve becerilerin giderek yükselen 
seviyelerini temsil eder. Çocuğunuz NAPLAN sınavını ister 
çevrimiçi isterse kâğıt üzerinde tamamlamış olsun sonuçlar 
aynı ölçek kullanılarak belirtilir.
 
NAPLAN okullara nasıl ulaştırılıyor?

NAPLAN tüm okulların 2021 yılına kadar kağıt üzerindeki 
sınavdan çevrimiçi sınava geçişini hedef alarak çevrimiçi 
ortama geçiyor. 2018’deki ilk geçiş yılında okulların yüzde 
15’inden fazlası NAPLAN Çevrimiçi’ne katılmıştır. 
 
2019 yılında, okulların yüzde 50’sinden fazlası, bazı bağlantı 
sorunları yaşanırken NAPLAN Çevrimiçi’ni kullanmayı 
üstlendi. NAPLAN’ı çevrimiçi hale getirmenin amacı, okullar 
ve öğrenciler için daha iyi, daha kesin ve daha ilgi çekici bir 
değerlendirme sunmaktır.
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• okullara sunulan programları ve desteği gözden 
geçirmek için okul sistemlerine             

• ortalama okul sonuçlarını My School internet sitesinde 
görmesi için topluma yardım eder.                

NAPLAN	ayrıca	diğer	okul	değerlendirmelerini	de	tamamlar	
ve	hükümetlerin	eğitim	programlarının	nasıl	çalıştığını	ve	
öğrencilerin	önemli	okuma-yazma	ve	matematik		standartlarını	
karşılayıp	karşılamadığını	değerlendirmelerine	yardımcı	
olacak	ulusal	olarak	karşılaştırılabilir	veriler	sağlar.				

Sonuçları başka kim görecek? 

Her yıl, sınav yönetimi yetkilileri, NAPLAN sınavına 
giren tüm öğrenciler için okullara sonuç bildirmektedir. 
Okulların, okul genelinde iyileştirme planlarını bildirmeleri 
için sonuçları kullanmaları teşvik edilir. Bireysel öğrenci 
raporları gizlidir. Yerel sınav yönetim yetkilisi olan kurum 
veya okulunuz dışındaki kişilerin hiçbiri çocuğunuzun 
raporunu görmeyecektir.
 
Ortalama okul sonuçları My School (myschool.edu.au) 
internet sitesinde herkese açık olarak bildiriliyor. İnternet 
sitesi, her yılın ilk çeyreğinde önceki yılın sonuçları ile 
güncellenmektedir. My School ayrıca toplumun her bir 
okulun profiline  bakmasına ve aynı zamanda benzer 
öğrenci gruplarına hizmet eden okullarla karşılaştırmalar 
yapmasına da izin veriyor. Çocuğunuzun bireysel sonuçları 
My School’da  yer almıyor.

Sonuçlar benim ve çocuğumun 
beklentilerine uymuyorsa ne olur?

NAPLAN sınavları okuma-yazma ve matematik 
becerilerindeki öğrenim gelişmesini değerlendirir. 
Öğrencilere, aldıkları sonuçların genel değerlendirme 
ölçeğinin neresinde yer aldığı konusunda bir gösterge 
sağlar. NAPLAN sonuçları tüm öğrenciler arasında ulusal 
olarak ve zaman içinde karşılaştırılabilirse de, herhangi 
bir sınav için bireysel öğrenci deneyimleri farklı olabilir 
ve çocuğunuzun gün içindeki performansını etkileyebilir. 
NAPLAN, değerlendirme günlerinde çocuğunuzun 
performansının anlık bir görüntüsünü verir ve sonuçlar 
dikkatle yorumlanmalıdır.
 
Çocuğunuzun NAPLAN sonuçları hakkında herhangi bir 
sorunuz veya endişeniz varsa, bunları çocuğunuzun eğitim 
sürecini en iyi kavrayan öğretmeniyle görüşmelisiniz.
 
NAPLAN ve/veya çevrimiçi geçiş hakkında daha fazla bilgi 
edinmek için www.nap.edu.au adresini ziyaret edin.

NAPLAN çocuğuma nasıl yardımcı 
olur? 

NAPLAN, öğrencilere okuma-yazma ve matematik 
alanlarında öğrendiklerini göstermeleri için bir fırsat 
sağlar. Bireysel öğrenci sonuçları, ebeveynlere, 
çocuklarının matematik, okuma, yazma, heceleme, 
dilbilgisi ve noktalama sınavlarındaki performansını 
gösterir.
 
Çocuğunuzun başarıları sadece sınıf arkadaşlarının 
başarılarıyla değil, Avustralya’daki tüm öğrencilerin 
başarıları ile karşılaştırılır, NAPLAN sonuçları ayrıca 
ebeveynlerin ve öğrencilerin bireysel gelişimlerini 
öğretmenlerle görüşmelerine de yardımcı olabilir. 
NAPLAN, çocuğunuzun 3, 5, 7 ve 9’uncu sınıflardaki  
ilerlemesini takip ettiğinden, okuma-yazma ve 
matematik alanlarında öğrenci kazanımındaki büyüme 
hakkında nesnel bilgi sağlar.

Sonuçların çocuğumun geleceği 
üzerinde nasıl bir etkisi olacak?
NAPLAN sonuçları çocuğunuzun düzenli okul eğitim 
programlarında öğrendiği okuma-yazma ve matematik 
becerileri hakkında önemli bilgiler sağlar. Bu sonuçlar 
çocuğunuzun okuldaki değerlendirmesini tamamlar. 
Bu sonuçlar sizin ve çocuğunuzun öğretmenlerinin, 
çocuğunuzun değerlendirmenin yapıldığı tarihteki 
başarısını ve ilerlemesini anlamasını sağlar. Bu bilgiler 
çocuğunuzun potansiyeline tam olarak ulaşmasına 
destek olmak için kullanılabilir.
 
Bazı okullar, okullarına kabul sürecinin bir parçası 
olarak, okul karnelerinin yanı sıra NAPLAN karnelerini 
de isteyebilir. NAPLAN sınavları okula kabul sınavı 
olarak tasarlanmamıştır. Ancak, sonuçlar öğrencinin 
ihtiyaçlarının yeni okul tarafından bilinmesine yardımcı 
olabilir. Herhangi bir endişeniz varsa ACARA bu 
endişeleri okulla görüşmenizi önerir.

NAPLAN okuluma nasıl yardımcı 
oluyor? 
NAPLAN,	Avustralyalı	çocukların	katıldığı	tek	ulusal	
değerlendirmedir.	NAPLAN	aşağıda	gösterildiği	biçimde	
yardımcı	olur:
• daha fazla teşviklere veya ek desteğe ihtiyacı olan 

öğrencileri daha iyi tanımlamak için öğretmenlere            
• öğretim programlarındaki güçlü yönleri ve ihtiyaç 

alanlarını belirlemek için okullara            
• okuma-yazma ve matematik becerilerinde hedefler 

koyması için okullara              

http://myschool.edu.au
http://www.nap.edu.au

