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2017 yılı ebeveyn ve
bakıcılar için bilgiler

NAPLAN nedir?

Testleri kim yürütecek?

Okuma Yazma ve Matematik Becerileri için Ulusal
Değerlendirme Programı (NAPLAN) üçüncü,
beşinci, yedinci ve dokuzuncu sınıf öğrencilerine
uygulanan yıllık ulusal değerlendirme programıdır.
Bu sınıflardaki tüm öğrencilerin Okuma, Yazma,
Dilbilgisi (heceleme, dilbilgisi ve noktalama işaretleri)
ve Matematik Becerileri testlerine katılmaları
beklenmektedir. Tüm hükümet ve hükümet dışı
eğitim yetkilileri NAPLAN gereçlerinin geliştirilmesine
katkıda bulunmuştur.

NAPLAN testleri okullarda yapılır ve sınıf
öğretmenleri, müdür yardımcıları veya müdür
tarafından yönetilir. Her eyalet ve bölge, testlere
not verilmesinde kuralların ve yöntemlerin titizlikle
uygulanmasından sorumludur.

Öğrenciler NAPLAN testlerine neden katılır?
NAPLAN, hükümetlerin, eğitim yetkililerinin,
okulların, öğretmenlerin ve anababaların genç
Avustralyalıların okuma yazma ve matematik
becerileri konularında önemli eğitimsel sonuçlara
ulaşıp ulaşmadıklarını belirleyebilmeleri için
kullanılan bir ölçüdür. Bu testler aynı zamanda,
eğitim programlarının nasıl çalıştığı ve hangi
alanların iyileştirme önceliği alması gerektiği
konularında okullara, eyaletlere ve bölgelere bilgi
sağlar. Bu testler aynı zamanda, okullara, eyaletlere
ve bölgelere, eğitim programlarının çalışma şekilleri
ve geliştirilmesi gereken alanlarla ilgili bilgi sağlar.
NAPLAN testleri bir okulun değerlendirme ve
raporlama işlemlerinin sadece bir yönüdür; her
bir öğrencinin performansı ile ilgili kapsamlı ve
süregiden değerlendirmelerin yerini almaz.

Test edilen nedir ve nasıl yapılacaktır?
NAPLAN okulda ve yaşam süresince her çocuğun
ilerlemesi için gerekli olan okuma, yazma, heceleme,
dil bilgisi ve matematik gibi becerileri test eder. 2016
yılından itibaren, NAPLAN testinin içeriği Avustralya
Eğitim Programına göre belirlenmiştir. Bu konuyla ilgili
daha fazla bilgi edinmek için lütfen NAP’nin internet
sitesine bakın: www.nap.edu.au
Sorular ya çoktan seçmeli olur ya da kısa yazılı cevap
gerektirir. Yazı ödevi, öğrencilerin bir yöneltime karşılık
olarak bir metin yazmasını gerektirir.
Testler konusunda fikir sahibi olmak için, adresindeki
NAP internet sitesi örnek sorular ve örnek Yazı
ödevine erişilebilir.

Çocuğumun testlere hazırlanmasına nasıl
yardımcı olabilirim?
NAPLAN öğrencilerin okul müfredatı kapsamında
öğrenmekte oldukları okuma yazma ve matematik
becerilerini değerlendirir. Öğretmenler öğrencileri
test biçimlerine alıştıracak ve uygun destek ve
rehberlik sağlayacaktır. Çocuğunuzun NAPLAN için
hazırlanması hakkında herhangi bir sorunuz varsa,
öğretmeni ile konuşmak için bir zaman ayarlamanız
gerekir.
NAPLAN testlerine hazırlıkta çocuklarınıza yardımcı
olmak istiyorsanız; onlara NAPLAN testlerinin okul
eğitim programının sadece bir kısmı olduğunu ve test
günü geldiğinde ellerinden gelenin en iyisini yapmaya
calışmalarının yeterli olacağını söyleyerek onlara
güven aşılayın. Çocuğunuzun özel ders alması tavsiye
edilmemektedir.
Çocuğunuzun NAPLAN’a hazırlığı hakkında herhangi
bir sorunuz varsa, öğretmeni ile görüşmelisiniz.

Özel ihtiyaçları olan öğrenciler için okullar
ne gibi ek destek sağlayabilir?
Tüm öğrenciler NAPLAN testlerine katılmaları için
teşvik edilmektedir. Engelli öğrenciler normal olarak
sınıfta aldıkları desteği yansıtacak ayarlamalara hak
kazanabilir. Geçici bir sakatlığı olan öğrencilere de
uygun bir düzen sağlanabilir.
Önemli ölçüde zihinsel engelliliği ve/veya buna
eşlik eden önemli hastalıkları olan bir öğrenci, veya
Avustralya’ya İngilizce konuşulmayan bir ülkeden
henüz yeni gelmiş bir öğrenciye resmi bir muafiyet
sağlanabilir.
Okulunuzun müdürü ve eyaletinizdeki test sorumlusu
olan kuruluş, resmi muafiyet alabilmek için gerekli
özel şartlar veya işlemler konusunda size daha fazla
bilgi verebilir.

NAPLAN performansı nasıl ölçülür?

Daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?

NAPLAN geçme veya kalma sonucu yaratan bir
test değildir. Her bir test ile ilgili kişisel öğrenci
performansı ulusal başarı ölçeğinde gösterilir.
Her bir test ölçeği 10 banttan oluşur ve tüm sınıf
seviyeleri aynı ölçekte raporlanır. Her bir testin
her sınıf için olan seviyesi altı bantta raporlanır.
Bu bantlardan birisi, her bir sınıf seviyesi için asgari
ulusal standartı temsil eder. Asgari ulusal standart
seviyesinde bir sonuç, öğrencinin o sınıf seviyesindeki
öğrenime tam olarak katılması için gerekli asgari
seviyede okuma yazma ve matematik becerileri
olduğunu gösterir. Her bir öğrencinin performansı
Avustralya genelindeki tüm öğrencilerin ortalama
performansı ile kıyaslanabilir.

NAPLAN hakkında daha fazla bilgi için:

Çocuğum test günlerinde okula
gitmediyse ne olacak?
Mümkün olduğunda okullar, test zamanı okulda
olmayan öğrencilerin kaçırdıkları testleri testlerin
yapıldığı hafta içinde başka bir zamanda
tamamlamalarını düzenler. Mazeretli öğrenciler 12
Mayıs 2017 Cuma gününden sonra teste giremezler.

Çocuğumun performansı ile ilgili bir rapor
alacak mıyım?
Okulunuz yıl içinde ileri bir tarihte bir NAPLAN
raporu yayınlayacaktır. Avustralya’daki her öğrenci
için aynı rapor biçimi kullanılmaktadır. Okul raporu
eve gönderirken size haber verecektir. Raporu almaz
iseniz okulla ilişkiye geçmelisiniz. Kişisel öğrenci
sonuçları kesinlikle gizli tutulmaktadır.

NAPLAN test sonuçları nasıl kullanılıyor?
• Okullar sonuçları, öğretim programlarının güçlü
ve zayıf yanlarını teşhis ve okuma yazma ve
matematik becerileri hedeflerini tespit etmek için
kullanır.
• Okul sistemleri sonuçları, programları ve okullara
sunulan destekleri gözden geçirmek için kullanır.
• Öğrenciler ve anababalar kişisel sonuçları,
gelişmeyi öğretmenle görüşmek için kullanır.
• Öğretmenler sonuçları, daha fazla çaba veya
ek destek gerektiren öğrencileri daha iyi teşhis
etmelerine yardım
için kullanır.
• Toplum okulun ortalama NAPLAN sonuçlarını
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•

NAP internet sitesini www.nap.edu.au adresinde
ziyaret edin

•

çocuğunuzun okulu ile ilişkiye geçin

•

eyaletiniz veya bölgenizdeki eğitimden sorumlu
kuruluşla ilişkiye geçin (ayrıntıları NAP internet
sitesindedir).

ACARA’nın gizlilik politikaları için www.acara.edu.au/
contact-us/privacy internet sitesini ziyaret edin.

2017 NAPLAN test çizelgesi
9 Mayıs
Salı

10 Mayıs
Çarşamba

11 Mayıs
Perşembe

Üçüncü
Sınıf

dilbilgisi
40 dakika
yazma
40 dakika

okuma
45 dakika

matematik
45 dakika

Beşinci
Sınıf

dilbilgisi
40 dakika
yazma
40 dakika

okuma
50 dakika

matematik
50 dakika

Yedinci
Sınıf

dilbilgisi
45 dakika
yazma
40 dakika

okuma
65 dakika

matematik
60 dakika

Dokuzuncu
Sınıf

dilbilgisi
45 dakika
yazma
40 dakika

okuma
65 dakika

matematik
60 dakika

• Dilbilgisi testi hecelemeyi, dilbilgisi
ve noktalama işaretlerini kapsar.
• Matematik testi; sayılar ve cebir, ölçüm ve
geometri ve istatistik ve olasılık konularını içerir.
• 3. ve 5. sınıf öğrencilerinin matematik testinde
hesap makinası kullanmalarına izin verilmez.
7. ve 9. sınıflarda her öğrenci iki kısımdan
oluşan bir teste girer. Birinde hesap makinası
kullanılmasına izin verilir, diğerinde ise
verilmez.

