Yazılı NAPLAN testi –
veliler ve bakıcılar
için bilgiler
Turkish

Öğrenciler NAPLAN testlerini
neden yaparlar?
Okuryazarlık ve Sayısal Becerilerde Ulusal Değerlendirme
Programı (NAPLAN), her çocuğun okul ve gündelik hayatı
boyunca ilerlemesi için gerekli olan okuma yazma ve
matematik becerilerini değerlendirir.
3, 5, 7, ve 9. sınıf öğrencileri okuma, yazma, dil bilgisi
(heceleme, gramer ve noktalama işaretleri) ve matematik
alanlarında her yıl yapılan NAPLAN testlerine katılırlar.
Bu testler, testlerin yapıldığı esnada her bir öğrencinin
performansı hakkında velilere ve okullara bilgi verir. NAPLAN
testleri bir okulun değerlendirme ve raporlama işlemlerinin
sadece bir yönüdür; öğretmenlerin, öğrencinin performansı
ile ilgili sürekli yaptığı değerlendirmelerin yerini almaz.
NAPLAN testleri aynı zamanda, okullara, eyaletlere ve
bölgelere, eğitim programlarının nasıl çalıştığı ve genç nesilin
okuryazarlık ve matematik alanlarında verilen eğitimden
doğru faydalanıp faydalanmadığı konusunda bilgi sağlar.

Neler test edilecek?

ACARA çocuğunuzun özel öğretmenlerden ders almasını ya
da bu sınavlara aşırı derecede hazırlanmasını tavsiye etmez.
NAPLAN’da geçmek ya da kalmak yoktur. Amaç çocuğunuzun
öğrenim gelişimini değerlendirmektir.

NAPLAN testini kimler yapmak
zorundadır?
3, 5, 7, ve 9. sınıflardaki tüm öğrencilerin her yıl yapılan
NAPLAN testlerini yapmak zorundadır.
Engelli öğrenciler, normalde sınıf içi değerlendirmelerde
sağlanan desteği yansıtacak değişikliklere hak kazanabilir.
Böyle bir durumda çocuğunuz için gerekli olabilecek
değişiklikleri çocuğunuzun öğretmeniyle konuşun.
Önemli ölçüde zihinsel engeli ve/veya buna eşlik eden önemli
hastalıkları olan öğrencilere, veya Avustralya’ya İngilizce
konuşulmayan bir ülkeden henüz yeni gelmiş öğrencilere
testten resmi bir muafiyet verilebilir.
Okul müdürünüz ve eyaletinizdeki test sorumlusu kuruluş,
engelli öğrenciler için yapılabilecek değişiklikler ve resmi
muafiyet alabilmek için gerekli olabilecek işlemler konusunda
size daha fazla bilgi verebilir.

NAPLAN, öğrencilerin normal okul müfredatıyla öğrendikleri
okuma, yazma ve matematik becerilerini değerlendirir.
Tüm hükümet ve özel eğitim yetkilileri NAPLAN testlerinin
geliştirilmesine katkıda bulunmuştur.

Çocuğum NAPLAN testini yazılı olarak
mı yoksa bigisayarda mı yapacak?

Testlerin neye benzediğine dair fikir edinmek için nap.edu.
au/naplanexample sitesindeki örnek sorulara bakabilirsiniz.

Çocuğunuz 2018 yılında NAPLAN testini yazılı olarak
yapacaktır.

Çocuğumun NAPLAN testlerine
hazırlanmasına nasıl yardımcı
olabilirim?
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
çalışmalarının yeterli olacağını söyleyerek onlara güven
aşılayın. Öğretmenler öğrencilerin testteki soru tiplerine
aşina olmalarını sağlayacaktır. Buna ilave olarak onlara uygun
destek ve rehberlik de verecektir.

Fakat, Avustralya’nın farklı bölgelerindeki bazı okullarda
öğrencilerin NAPLAN testini internet ortamında
yapması gerekebilir. Federal, eyalet ve bölge eğitim
bakanları önümüzdeki iki, üç yıl içinde NAPLAN’ın
internet ortamında yapılmasına karar verdiler. Bu
da NAPLAN’ın şimdiki kağıt üzerinde yapılan test
düzeninden bilgisayar üzerinde yapılan test düzenine
geçirilmesi anlamına gelir.
Testi internet ortamında veya kağıt üzerinde
tamamladıklarına bakılmaksızın öğrencilere aynı zorluk
seviyesinde sorular sorulduğu için, her iki formatın
sonuçları da aynı NAPLAN değerlendirme ölçeğinde
raporlanacaktır.
NAPLAN Online ile ilgili daha fazla bigi edinmek için
nap.edu.au/online-assessment adresini ziyaret edin.

Çocuğum test günlerinde okula
gidemediyse ne olacak?
Eğer mümkün olursa okullar, test zamanı okulda olmayan
öğrencilerin kaçırdıkları testleri sınav haftası içinde
başka bir zamanda tamamlamalarına fırsat tanıyabilirler.
Bu öğrencilerin 18 Mayıs 2018 tarihinden sonra testi
yapmalarına izin verilmez.

NAPLAN test sonuçları nasıl kullanılır?
•

Öğrenciler ve veliler, bireysel sonuçları kaydedilen
gelişmeyi öğretmenlerle tartışmak için kullanabilir.

•

Öğretmenler, sonuçları daha fazla zorlanan veya desteğe
ihtiyacı olan öğrencileri daha iyi tanımalarına yardımcı
olmak için kullanır.

•

Okullar, sonuçları öğretim programlarındaki güçlü ve
zayıf yanları belirlemek için ve okur yazarlık ve matematik
alanlarında hedefler koymak için kullanır.

•

Okul sistemleri, sonuçları okullara sunulan programları ve
desteği gözden geçirmek için kullanır.

•

Toplumumuz, ortalama okul NAPLAN sonuçlarını,
myschool.edu.au internet adresinde görebilir.

2018 NAPLAN test çizelgesi
15 Mayıs
Salı

16 Mayıs
Çarşamba

17 Mayıs
Perşembe

3. Sınıf

dilbilgisi
40 dakika
.........................
yazma
40 dakika

okuma
45 dakika

matematik
45 dakika

okuma
50 dakika

matematik
50 dakika

5. Sınıf

dilbilgisi
40 dakika
.........................
yazma
40 dakika
dilbilgisi
45 dakika
.........................
yazma
40 dakika

okuma
65 dakika

dilbilgisi
45 dakika
.........................
yazma
40 dakika

okuma
65 dakika

7. Sınıf

9. Sınıf

matematik
60 dakika

matematik
60 dakika

Çocuğumun başarı seviyesi nasıl
ölçülmektedir?
Bireysel öğrenci performansı, her sınav için ulusal
başarı ölçeğinde gösterilir. Ulusal asgari standarttaki
bir sonuç, öğrencinin o yıl seviyesine dahil olmak için
gereken temel okuma, yazma ve matematik becerilerini
yerine getirmiş olduğunu gösterir. Bu öğrencilerin
performansı, Avustralya’daki tüm öğrencilerin ortalama
performansıyla karşılaştırılabilir.
Yıl içinde okulunuz tarafından bir NAPLAN raporu
yayınlanacaktır. Rapor elinize geçmediği takdirde
okulunuzu aramalısınız.

Daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
NAPLAN hakkında daha fazla bilgi için:
•

çocuğunuzun okuluyla irtibata geçin

•

nap.edu.au/TAA adresindeki yerel test yönetim
yetkilisi ile iletişime geçin

•

nap.edu.au internet adresini ziyaret edin

NAPLAN için kişisel bilgilerin ACARA tarafından nasıl
kullanılacağı hakkında bilgi edinmek için, lütfen
nap.edu.au/naplanprivacy internet adresini ziyaret edin.

