
Çocuğumun NAPLAN raporunu ne zaman 
alacağım ve rapor bana ne anlatacak? 

Bu yıl Mayıs ayında NAPLAN testini alan bir öğrencinin 
ebeveyni/bakıcısıysanız, çocuğunuzun okulu size 
çocuğunuzun bireysel raporunu sağlayacaktır.

Çocuğunuzun NAPLAN raporunu Ağustos ayından itibaren 
eyalet ve bölge test idaresi yetkilileri (www.nap.edu.au/taa) 
NAPLAN bireysel öğrenci raporlarını okullara sağladıktan 
sonra almayı bekleyebilirsiniz.

Çocuğunuzun okuma, yazma, yazım, dilbilgisi ile noktalama 
işaretleri ve matematik için NAPLAN sonuçlarını gösteren 
beş başarı ölçeği (veya ‘roket gemisi) göreceksiniz. 

3, 5, 7 ve 9’uncu sınıfların okumayazma ve matematik 
değerlendirme sonuçları Bant 1’den Bant 10’a kadar olan bir 
ölçekte rapor edilir. Bu ölçek, değerlendirmelerde gösterilen 
bilgi, anlayış ve becerilerin artan düzeylerini temsil eder.

NAPLAN okullara nasıl ulaştırılır?

NAPLAN, 2022’ye kadar tüm okulların kağıttan çevrimiçi 
testlere geçişini sağlamak amacıyla internete geçiyor.

Bunun anlamı, Mayıs 2021’de bazı öğrenciler NAPLAN 
testini kağıt üzerinde alırken bazıları da çevrimiçinde aldı. 

Çevrimiçinde NAPLAN daha iyi bir değerlendirme, daha 
kesin sonuçlar sağlar ve öğrenciler için daha ilgi çekicidir.

Raporu nasıl okumak gerekir?

Her roket gemisinin altında, çocuğunuzun 
değerlendirmelerin her birini çevrimiçinde mi, yoksa kağıt 
üzerinde mi tamamladığını belirten bir ifade vardır. 3’üncü 
sınıf öğrencilerinin hepsi de testi kağıt üzerinde tamamlar.

Öğrencilerin testi çevrimiçinde veya kağıt üzerinde 
tamamlamasına bakılmaksızın:

• öğrenciler aynı müfredat içeriği aracılığıyla öğretilen 
aynı temel okumayazma ve matematik becerileri için 
değerlendirilir.

• öğrenci sonuçları aynı NAPLAN değerlendirme 
ölçeklerine göre ölçülmeye devam edecektir, yani her 
iki biçimin sonuçları kıyaslanabilir olacaktır.

NAPLAN, bir öğrencinin zaman içinde performansı 
hakkında yararlı bilgiler verebilen değerli bir araçtır, ancak 
bireysel raporlar, öğrencinin test günündeki performansını 
yansıttığı için dikkatle yorumlanmalıdır.

Öğrenci raporunda her yılın düzeyi için yalnızca en uygun 
altı bant gösterilir. 3’üncü sınıf raporu 1-6 bantlarını 
gösterir, 5’inci Sınıf raporu 3-8 bantlarını gösterir ve 
9’uncu Sınıf raporu 5-10 bantlarını gösterir. Öğrenci 
raporundaki diyagramlar, öğrencilerin ortadaki yüzde 60’lık 
aralığını, ulusal ortalama sonucunu ve her sınıf seviyesi 
için ulusal asgari standartı göstermektedir. Rapor ayrıca 
öğrencilerin her banttaki değerlendirmelerde tipik olarak 
gösterdikleri becerileri özetler.

Sık sorulan sorular
Bireysel öğrenci raporları

NAPLAN her yıl Mayıs ayında 3, 5, 7 ve 9’uncu sınıflarda öğrenciler tarafından alınan ulusal bir okumayazma ve matematik 
becerileri değerlendirmesidir. Okumayazma ve matematik becerileri tüm öğrenimin kritik temelidir. NAPLAN tüm Avustralyalı 
çocukların aldığı tek ulusal değerlendirmedir. Soruların Avustralya müfredatı ile bağlantılı değerlendirdiği içerik İngilizce ve 
Matematiktir.

NAPLAN sonuçları, ebeveynlerin/bakıcıların ve eğitimcilerin, öğrencilerin zaman içinde okumayazma ve matematik becerilerinde 
– bireysel olarak, okul topluluklarının bir parçası olarak ve ulusal standartlara kıyasla - nasıl ilerlediklerini görmelerini sağlar. 

NAPLAN testleri her okulun değerlendirme ve raporlama sürecinin bir yönüdür ve öğretmenler tarafından her öğrencinin 
performansı hakkında yapılan kapsamlı, devam eden değerlendirmelerin yerini almaz. Çocuğunuzun öğretmeni, çocuğunuzun 
eğitim gelişimi hakkında en iyi içgörüye sahip olacaktır. Diğer okul değerlendirme raporları ile birlikte, NAPLAN raporları 
çocuğunuzun güçlü yönlerini ve iyileştirme alanlarını öğretmeniyle g örüşmek için kullanılabilir.
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NAPLAN çocuğuma nasıl yardımcı olur? 

NAPLAN öğrencilere okumayazma ve matematik 
alanlarında öğrendiklerini gösterme fırsatı sunar. 
Bireysel öğrenci sonuçları, ebeveynlere/bakıcılara 
çocuklarının okuma, yazma, yazım, dilbilgisi ve 
noktalama ve matematik testlerinde nasıl bir performans 
gösterdiklerini sergiler.

Çocuğunuzun başarıları, sadece sınıf arkadaşlarının 
değil Avustralya’daki tüm öğrencilerin başarıları 
ile kıyaslanır. NAPLAN sonuçları, ebeveynlerin ve 
öğrencilerin öğretmenlerle bireysel öğrenci ilerlemesini 
görüşmelerine yardımcı olabilir. NAPLAN çocuğunuzun 
3, 5, 7 ve 9’uncu sınıflardaki ilerlemesini izlediğinden, 
okumayazma ve matematikte öğrencinin idrakindeki 
gelişme hakkında nesnel bilgiler de sağlar.

Sonuçların çocuğumun geleceği 
üzerinde nasıl bir etkisi olacak?

NAPLAN sonuçları, çocuğunuzun normal okul müfredatı 
aracılığıyla öğrendiği okumayazma ve matematik 
becerileri hakkında önemli bilgiler sağlar. Sonuçlar 
çocuğunuzun okulda yaptığı diğer değerlendirmeleri 
tamamlar. Size ve çocuğunuzun öğretmenlerine, 
çocuğunuzun başarılarını ve değerlendirmelerin yapıldığı 
andaki kaydedilmiş olan ilerlemeyi anlamanızı sağlar. 
Bilgiler, çocuğunuzun tam potansiyeline ulaşmasına 
destek olmak için kullanılabilir.

Bazı okullar, kabul sürecinin bir parçası olarak okul 
raporlarına ek olarak NAPLAN raporları isteyebilir. 
NAPLAN değerlendirmeleri okula kabul testi olarak 
tasarlanmamıştır. Ancak, sonuçlar yeni bir okulun bir 
öğrencinin ihtiyaçları hakkında bilgilendirilmesi için 
yararlı olabilir. Herhangi bir endişeniz varsa, ACARA 
bunları okulla konuşmanızı teşvik eder.

NAPLAN okuluma nasıl yardımcı olur? 

NAPLAN, Avustralyalı çocukların üstlendiği tek ulusal 
değerlendirmedir. NAPLAN’ın yardımları:

• öğretmenlerin, daha büyük zorluklara veya ekstra desteğe 
ihtiyaç duyan öğrencileri daha iyi tespit etmeleri için

• okulların öğretim programlarındaki güçlü yönleri ve 
ihtiyaç duyulan alanları belirlemesi için

• okulların okumayazma ve matematikte hedef hedef 
belirlemeleri için

• okul sistemlerinin programları ve okullara sunulan 
desteği gözden geçirmeleri için

• toplumun ortalama okul sonuçlarını My School 
internet sitesinde görmeleri içindir.

NAPLAN ayrıca diğer okul değerlendirmelerini 
tamamlar ve hükümetlerin eğitim programlarının nasıl 
çalıştığını ve öğrencilerin önemli okumayazma ve 
matematik standartlarını karşılayıp karşılamadığını 
değerlendirmesine yardımcı olmak için ulusal olarak 
kıyaslanabilir veriler sağlar.

Sonuçları başka kimler görecek? 
 
Her yıl, test yönetimi yetkilileri, okullara NAPLAN testini 
alan tüm öğrencilerin sonuçlarını sağlar. Okulların, 
sonuçları okul genelinde iyileştirme planlamalarını 
bilgilendirmek için kullanmaları teşvik edilir. Bireysel 
öğrenci raporları gizlidir. Yerel sınav idaresi veya 
okulunuz dışında hiç kimse çocuğunuzun raporunu 
görmez. 

Okul sonuçları sonuçları ortalaması kamuya My 
School’da açıklanır.(www.myschool.edu.au). İnternet 
sitesi her yılın ilk çeyreğinde önceki yılın sonuçlarıyla 
güncellenir. My School, toplumun her okulun profiline 
bakmasına ve benzer öğrenci nüfusuna hizmet 
veren okullarla karşılaştırma yapmasına izin verir. 
Çocuğunuzun kişisel sonuçları My School sitesinde 
yer almaz. 

Ya sonuçlar çocuğumun ve benim 
beklediğim gibi değilse?
 
NAPLAN testleri okumayazma ve matematikte öğrenim 
ilerlemesini değerlendirir. Öğrencilere, her test için 
değerlendirme ölçeğinde sonuçlarının nerede yer 
aldığına dair bir gösterge verilir. NAPLAN sonuçları 
tüm öğrenciler arasında ve zaman içinde ulusal olarak 
karşılaştırılabilirken, bir öğrencinin sınav günü yaşadığı 
deneyim performanslarını etkileyebilir. 

Çocuğunuzun NAPLAN sonuçları hakkında herhangi 
bir sorunuz veya endişeniz varsa, bunları çocuğunuzun 
eğitim ilerlemesi hakkında en iyi içgörüye sahip olacak 
olan çocuğunuzun öğretmeni ile görüşmelisiniz 

NAPLAN ve/veya çevrimiçine geçme hakkında daha 
fazla şey öğrenmek için www.nap.edu.au adresini ziyaret 
edin.


