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www.myschool.edu.au

Okulum Hakkında
My School internet sitesi 9,500’den fazla Avustralya okulunun profilini çizer. Bunlar okulun yeri, sektörü ve adı ile aranabilir.
İnternet sitesi, Ulusal Değerlendirme Programı – Okumayazma ve Aritmetik (NAPLAN) sonuçlarının yanı sıra, her okul
hakkında istatistiksel ve içeriksel bilgi sağlar. Bu bilgiler, tüm Avustralya’da istatistiksel olarak benzer kökenlerden
öğrencilere hizmet götüren okulların sonuçlarıyla karşılaştırılabilir. Ulusal Değerlendirme Programı hakkındaki bilgiler
NAPLAN internet sitesinde bulunabilir (www.nap.edu.au sitesine bakın).
My School, Avustralya Öğretim İzlencesi, Değerlendirme ve Bildirim Dairesi (ACARA) tarafından yönetilir. ACARA,
Avustralya Hükümeti’nin Avustralya okulları hakkında veri toplamak ve bildirmekten, okumayazma ve aritmetikte ulusal
değerlendirmeleri yönetmekten ve ulusal bir öğretim izlencesi geliştirmekten sorumlu yasal dairesidir.
My School internet sitesi Avustralya okulları hakkında daha fazla bilgi edinmeleri için herkese ve birbirlerinden daha fazla
şeyler öğrenmeleri için okullara fırsat sağlar. Öğretmenlerin, okulların, anababaların ve daha geniş toplumun, her sınıftaki her
çocuğun yüksek nitelikli eğitim almasını sağlamaya yardımcı olmak için diğer bilgilerin yanı sıra kullanabilecekleri nitelikli bir
veriler takımını içerir.

My School sitesini kullanmak
My School’un ziyaretçileri özellikle, her okulun tüm Avustralya okulları ile karşılaştırılabilir öğrenci sayısı, öğrencilerin
NAPLAN’daki ortalama başarısı ve zaman içinde öğrencilerin ilerleme göstergesinin yanı sıra okulun mali verileri hakkında
da bilgi bulmayı bekleyebilirler. Her okuldaki devamlılık oranları ve görevli sayısı gibi diğer yararlı veriler de ayrıca mevcuttur.
İnternet sitesi, istatistiksel olarak benzer kökenlerden öğrencilere hizmet götüren okulları tanımlamak için, Toplum SosyoEğitimsel Avantaj Dizini (ICSEA) olarak bilinen bir öğrenci ve okul özellikleri dizinini kullanır. Anababaların meslekleri ve
eğitimlerine ilişkin bilgilerin yanı sıra okulun kayıt verileri de, her okulun ICSEA değerini hesaplamak üzere kullanılır. Bu
değer, okuldaki öğrencilerin ortalama eğitimsel avantaj düzeyini temsil eder.
ICSEA, ulusal sınavlarda öğrencilerin aldıkları sonuçların anlaşılmasını ve adil ve anlamlı bir şekilde karşılaştırılmasını sağlar.
İcraatlarını iyileştirmek isteyen okulların, istatistiksel anlamda benzer nüfusa sahip diğer okullardan bir şeyler öğrenmelerini
sağlar.
Okullar, öğretmenler, anababalar ve toplum, My School’daki bilgileri şunları yapmak için kullanabilir:
• ulusal düzeyde tutarlı göstergeleri kullanarak bir okul hakkındaki bilgilere erişmek,
• bir okuldaki öğrencilerin başarılarını, istatistiksel olarak benzer kökenlerden öğrencilere hizmet götüren okulların ve
Avustralya’daki tüm okulların başarıları ile karşılaştırmak
• önemli öğrenci ilerlemesi sergilenen okullar dahil yüksek performanslı okulları tanımak ve haklarında bilgi edinmek
• yerel toplumdaki okulların icraatı hakkında daha geniş bir anlayış edinmek.
My School ziyaretçileri beş menü öğesi aracılığıyla internet sitesinde dolaşabilirler:
• Okul profili
• Okulun mali durumu
• NAPLAN
• Okullardaki VET
• Yerel okullar

Okul profilleri
Her okulun, şunları içeren bir profil sayfası vardır:
• okulun kısa bir tanımı
• okulun sektörü, türü ve toplam kayıt sayısı hakkında bilgileri içeren okul unsurları
• öğretim kadrosunda olan ve olmayan görevlilerin sayısı
• okulun mali durumuna ilişkin bilgilerin özeti
• okulun internet sitesine bir bağlantı ve, uygun durumda, okulun ait olduğu sektörün veya sistemin internet sitesine
bağlantı
• öğrencilerin kökenleri hakkında okul düzeyi verileri
• Toplum Sosyo-Eğitimsel Avantaj Dizini’nde (ICSEA) okulun değeri
• öğrenci kayıtları ve devamlılığı
• lise sonuçları
• mesleki eğitim ve öğretim (VET) derslerine ve okul-temelli çıraklıklar ve stajlara öğrenci kayıt sayılarının özeti.

Okulun mali durumu
Her okulun mali verileri sergilenmektedir. Bu veriler yinelenen gelirin -okulun çalışmasını desteklemek üzere mevcut olan
gelir tutarının- yanı sıra bildirimde bulunulan her takvim yılı için yatırım harcamasını içerir.
Mali bildirimin ayrıntılı açıklamaları, internet sitesinin ‘Daha fazla bilgi’ sayfasında PDF formatında mevcuttur.

NAPLAN sonuçları
NAPLAN, beş bilgi alanındaki ortak ulusal sınavları kullanarak öğrencileri değerlendirir. Bunlar şöyle sıralanır:
• okuma
• yazma
• heceleme
• dilbilgisi ve noktalama
• aritmetik.
Tüm Avustralya’daki hükümet ve hükümet dışı okullardaki 3, 5, 7 ve 9’uncu sınıflardaki bütün öğrenciler NAPLAN sınavlarına
girer.
İnternet sitesi, her sınıf düzeyinde her bilgi alanı için NAPLAN verilerini sağlar. Bu veriler NAPLAN sınavlarının her yılı için
mevcuttur.
NAPLAN sonuçları seçmeli okullar, istatistiksel açıdan benzer kökenlere sahip öğrencilere hizmet veren okullar ve tüm
Avustralya okulları için sağlanmaktadır. Öğrencilerin ilerlemesinin bir çözümlemesi de aynı okulda iki kez NAPLAN sınavına
giren ve iki yıl düzeyinde sonuçlar alan öğrenciler için de sağlanmaktadır.

Okullarda VET
İnternet sitesi, VET dersleri alan öğrencileri olan okullara ilişkin ders kayıt sayılarını ve tamamlanan nitelikleri, nitelik
düzeyine ve (mevcutsa) endüstri alanına göre ayrılmış bir şekilde öğrenciler için sergiler.

Yerel okullar
Seçilen okulun 80 kilometre çevresinde yer alan 20 taneye kadar okulu gösteren bir liste incelenebilir. Gösterilen okulların
profillerine olan bağlantılar, site ziyaretçilerinin siteyi kullanmasına olanak tanımak için sağlanmıştır. Bir koordinat dönüşüm
işlevi, kullanıcının bir okulun yerinin yanı sıra aynı bölgedeki diğer okulların yerlerini de incelemesini sağlar.

