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ЗА 'My School'
На Интернет страниците My School (Моето училиште) се наоѓаат профилите на над 9,500 австралиски училишта.
Овие училишта може да се пребаруваат преку местото каде што се наоѓаат, секторот или името.
На Интернет страниците се наоѓаат статистички и контекстуални податоци за секое училиште, како и резултати од
National Assessment Program – Literacy and Numeracy (NAPLAN) (Национална програма за проценка на ученици –
Читање, пишување и математика (NAPLAN)). Овие податоци може да се споредуваат со резултатите од училиштата
во кои наставата ја посетуваат ученици од слично статистичко потекло низ цела Австралија. Информации за
National Assessment Program може да се најдат на Интернет страниците на NAPLAN (видете на www.nap.edu.au).
Со Интернет страниците My School раководи Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority (ACARA)
(Австралиска управа за наставни програми, оценување на ученици и известување за резултатите (ACARA)). ACARA
е законска управа на австралиската влада, одговорна за собирање и давање податоци за австралиските училишта,
оценување на учениците во читање, пишување и математика на национално ниво и подготвување на национална
наставна програма.
Интернет страниците My School им нуди можност на сите луѓе да научат повеќе за австралиските училишта и на
австралиските училишта да учат едно од друго. На нив се наоѓаат квалитетни податоци кои можат да ги користат
наставниците, училиштата, родителите и пошироката заедница, како и други информации за да се осигура секое
дете во секоја училница да добива високо квалитетна настава.

Како се користат Интернет страниците My School
Конретно, посетителите на Интернет страниците My School може да очекуваат да најдат податоци колку ученици
посетуваат настава во секое училиште, просечниот успех на учениците на NAPLAN тестовите, како учениците
напредуваат со текот на времето, како и финансиски податоци за училиштата, преку кои може да се споредуваат
сите австралиски училишта. Исто така, може да се најдат други корисни податоци, на пример, стапката на
посетеност на наставата и бројот на персоналот во секое училиште.
На Интернет страниците се користи индекс на карактеристики на учениците и училиштата, наречен Index of
Community Socio-Educational Advantage (ICSEA) (Индекс на социјално образовни предности во заедницата (ICSEA))
со цел да се идентификуваат училиштата во кои наставата ја посетуваат ученици од слично статистичко потекло. За
да се пресмета вредноста на ICSEA, за секое училиште се користат податоци за занимањето и степенот на
образование на родителите, заедно со податоци за бројот на запишани ученици во училиштето. Оваа вредност го
претставува просечниот степен на образовна предност на учениците во училиштето.
ICSEA овозможува да се разберат и споредуваат резултатите на учениците постигнати на националните тестови на
непристрасен и разбирлив начин. Индексот им овозможува на училиштата кои сакаат да постигнуваат подобри
резултати да учат од други училишта со ученици од слично статистичко потекло.
Училиштата, наставниците, родителите и заедницата можат да ги користат податоците на Интернет страниците My
School за следните работи:
• да имаат пристап до податоци за некое училиште, користејќи национално доследни показатели
• да го споредуваат успехот на учениците во некое училиште со просечниот успех постигнат во училишта кои ги
посетуваат ученици од слично статистичко потекло и со успехот постигнат во сите училишта во Австралија
• да ги идентификуваат и да се запознаат со училиштата кои постигнуваат висок успех, вклучувајќи ги училиштата
во кои учениците значително напредуваат
• да стекнат пошироко разбирање за постигнувањата на училиштата во локалната заедница.
Посетителите на Интернет страниците My School можат да најдат информации преку мени со пет опции:
• Профили на училишта
• Финансиски средства на училишта
• NAPLAN
• VET во училиштата
• Локални училишта

Профили на училишта
Секое училиште има страница со профил кој вклучува:
• краток опис на училиштето
• факти за училиштето кои вклучуваат податоци за секторот и видот на училиштето, како и вкупниот број на
запишани ученици
• бројот на наставниот кадар и другиот персонал
• краток преглед на финансиските податоци за училиштето
• врска за Интернет страниците на училиштето и, ако постои, врска за Интернет страниците на секторот или
системот на кој му припаѓа училиштето
• податоци за потеклото на учениците на ниво на училиштето
• вредноста на училиштето на Индексот на социјално образовни предности во заедницата (ICSEA)
• број на запишани ученици и посетување на наставата
• резултатите кои треба да се постигнат во последните две години од средно училиште
• краток преглед за тоа колку ученици се запишале да посетуваат настава по предметите за стручно образование
и оспособување (VET) и обука за занает и стекнување на практично искуство (стаж) во училиштата.

Финансиски средства на училиштата
За секое училиште се прикажани податоци за финансиските средства со кое тоа поседува. Овие податоци го
вклучуваат редовниот приход – износот на приход што му стои на располагање на училиштето за да може да
функционира – како и капиталните издатоци поднесени за секоја календарска година.
Детални објаснувања за поднесени извештаи за финансиските средства можат да се преземат во PDF формат од
листата на информативни помагала на страницата ‘More information’ ('Повеќе информации').

Резултати од програмата NAPLAN
Учениците се оценуваат преку програмата NAPLAN, која користи општи национални тестови во пет области. Тие се:
• читање
• пишување
• правопис
• граматика и интерпункција
• математика.
Сите ученици во Years 3, 5, 7 и 9 во државните и приватните училишта во Австралија ги полагаат NAPLAN тестовите.
На Интернет страниците се изложени резултатите за тестовите во секоја NAPLAN област, за секоја школска година.
Овие податоци можат да се добијат за секоја година од NAPLAN тестирањето.
Резултатите од NAPLAN се прикажани за избраното училиште, училиштата во кои наставата ја посетуваат ученици
од слично статистичко потекло, како и за сите австралиски училишта. Исто така, прикажано е како напреднале
учениците кои полагале NAPLAN тестови во две школски години во истото училиште со постигнатиот успех во
истите.

VET во училиштата
За училиштата со ученици кои посетуваат настава по VET предмети, на Интернет страниците е прикажан бројот на
запишаните ученици за секој предмет и квалификациите кои тие ги стекнале, кои се класифицирани според степенот
на квалификации и (ако постои) индустриската област.

Локални училишта
Може да се прегледа листа на која се прикажани до 20 училишта кои се наоѓаат на растојание до 80 километри од
избраното училиште. На листата се наоѓаат врските до Интернет страниците со профилите на прикажаните
училишта за да им се помогне на корисниците полесно да ги користат овие Интернет станици. Функцијата за
мапирање му овозможува на корисникот да провери каде се наоѓа училиштето заедно со другите училишта во истото
подрачје.

