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אודות בית הספר שלי
אתר בית הספר שלי מציג דיוקן של יותר מ 9,500-בתי ספר אוסטרלים .ניתן לחפש אותו על ידי מיקום
בית הספר ,איזור או שם.
האתר מספק סטטיסטיקה ומידע הקשרי על כל בית ספר ,כמו גם תוצאות של
 National Assessment Program – Literacy and Numeracyאו" :תוכנית הערכה ארצית" – קריאה
כתיבה וחשבון ) .(NAPLANניתן יהיה להשוות את המידע הזה לתוצאות מבתי ספר המשמשים תלמידים
בעלי רקע סטטיסטי זהה באוסטרליה .מידע על "תוכנית הערכה ארצית" אפשר למצוא באתר של
)(NAPLAN
)ראה .(www.nap.edu.au
בית הספר שלי מנוהל על ידי תוכנית הלימודים האוסטרלית ,רשות הערכה ודיווח ).(ACARA
Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority
 ACARAהיא רשות חוקית של ממשלת אוסטרליה האחראית על איסוף ודווח נתונים מבתי ספר
אוסטרלים ,המפקחת על נתונים ארציים בקריאה וחשבון ומפתחת תוכנית לימודים ארצית.
האתר בית הספר שלי ,מספק הזדמנות לכל אחד ללמוד יותר על בתי הספר האוסטרלים ,ובתי הספר
האוסטרלים ללמוד יותר האחד מהשני .הוא מכיל מידע איכותי שמורים ,בתי ספר ,הורים והקהילה
הרחבה יכולים להשתמש בו יחד עם מידע נוסף ,כדי להבטיח שכול ילד בכול כיתה יקבל את החינוך הטוב
ביותר.
השימוש באתר בית הספר שלי
באופן מיוחד ,המבקרים באתר בית הספר שלי ,יכולים לצפות למצוא מידע על אוכלוסיית התלמידים של
כל בית ספר ,על ממוצע ההישגים של תלמידים ב ,NAPLAN -אינדיקציה על ההתקדמות של תלמיד
לאורך זמן ,כמו גם מידע על המצב הכספי של בית ספר בהשוואה לבתי ספר אחרים באוסטרליה .מידע
זמין ושימושי נוסף הוא שיעור הנוכחות וחבר המורים בכול בית ספר.
האתר משתמש במדד של מאפייני תלמיד ובית ספר ,הידוע בשםIndex of Community Socio-,
 Educational Advantageאו :מדד הערך החברתי חינוכי ) ,(ICSEAעל מנת לזהות בתי ספר
המשמשים תלמידים מרקע סטטיסטי זהה .מידע על המקצוע וההשכלה של ההורים ,יחד עם מידע על
הרשמה לבית הספר ,משמש לחשב את ערך  ICSEAעבור כל בית ספר .ערך זה מייצג את רמת החינוך
הממוצעת של התלמידים בבית הספר.
 ICSEAמאפשר להבין ולהשוות בין התוצאות של התלמיד במבחנים ארציים בצורה הוגנת ומשמעותית.
זה מאפשר לבתי הספר המחפשים לשפר את יכולתם ,ללמוד מבתי ספר אחרים עם אוכלוסיה זהה.
בתי ספר ,מורים ,הורים והקהילה יכולים להשתמש במידע של בית הספר שלי כדי:
• למצוא מידע על בית ספר על ידי שימוש בםינקת לאומיים אחידים
• להשוות את היכולת של תלמידים בבית ספר עם היכולת הממוצעת של בתי ספר המשמשים
לתלמידים בעלי רקע סטטיסטי זהה וכן בין כל בתי הספר באוסטרליה
• לזהות וללמוד על בתי ספר עם ביצועים גבוהים ובכלל זה בתי ספר עם התקדמות משמעותית של
התלמידים
• לרכוש ידע נרחב על יכולת ביצוע של בתי ספר בקהילה המקומית
מבקרים באתר בית הספר שלי יכולים לנווט באמצעות חמישה פריטים בתפריט:
• דיוקן בית ספר
• כספי בית ספר
• NAPLAN
•  VETבבתי ספר )חינוך והכשרה מקצועית(
• בתי ספר מקומיים

דיוקן בית הספר
לכל בית ספר יש את דף הדיוקן המכיל:
• תיאור קצר על בית הספר
• תיאור עובדות על בית הספר המכיל מידע על איזור בית הספר ,סוג ,וסה"כ הנרשמים
• מספר המורים המלמדים ואלו שאינם מלמדים
• פירוט מידע על המצב הכספי של בית הספר
• קישור לאתר בית הספר  ,אם זה רלוונטי ,קישור לאיזור בית הספר או למערכת שבית הספר קשור
אליה
• רמת בית הספר והרקע של התלמידים
• ערך בית הספר לפי מדד הערך החברתי חינוכי )(ICSEA
• הרשמת תלמידים ונוכחות
• תוצאות של בית ספר תיכון בכיר
• סיכום מספר הנרשמים לבית הספר בקורסים של חינוך והכשרה מקצועית ) (VETקורסים ולימודים
בבית הספר לחניכות והשתלמות
כספי בית הספר
מוצג מידע על המצב הכספי של כל בית ספר .המידע כולל ,הכנסה החוזרת על עצמה – סכום ההכנסה
המיועד לתמוך בפעולות בית הספר – כמו גם דווח על הוצאות הון לכל שנה בלוח.
הסברים זמינים ומפורטים על דווח כספים אפשר למצוא בפורמט של  PDFברשימת המשאבים בדף
האתר "עוד מידע".
תוצאות NAPLAN
 NAPLANאומד תלמידים באמצעות מבחנים ארציים משותפים בחמישה תחומים ,ואלו הם:
• קריאה
• כתיבה
• איות
• דקדוק ופיסוק
• כישורים מתמטיים
כל התלמידים בשנים  ,7 ,5 ,3ו 9-בבתי ספר ממשלתיים ולא ממשלתיים בכל רחבי אוסטרליה עוברים
בחינות NAPLAN
האתר מספק נתונים של  NAPLANלכל תחום של בחינה ולכל רמה שנתית .נתונים אלו זמינים לכל שנה
של בחינות NAPLAN
תוצאות  NAPLANמוענקות לבית הספר הנבחר ,לבתי ספר שסטטיסטית מלמדים תלמידים מאותו רקע,
ולכל בתי הספר האוסטרלים.
ניתוח התקדמות של תלמידים יסופק לתלמידים שעברו את מבחני ה NAPLAN-בשתי הזדמנויות באותו
בית ספר וקיבלו תוצאות בשתי שנים שונות
 VETבבתי ספר
בבתי ספר שתלמידים לוקחים קורסים של  VETהאתר מציג את מספר הנרשמים לקורס ואת ההכשרה
הנדרשת מהתלמידים ,מסווגים לפי רמת ההכשרה )אם זה אפשרי( וסוג התעשייה.
בתי ספר מקומיים
ניתן למצוא רשימה של  20בתי ספר הנמצאים במרחק  80קילומטרים מבית הספר הנבחר .קישורים לדפי
הדיוקן של בתי הספר ניתנים כדי להקל על השימוש של המבקרים באתר .תפקיד המיפוי מאפשר למבקר
לראות את איזור בית הספר בנוסף לבתי ספר אחרים באותו איזור.

