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Πληροφορίες για το ‘My School’ 

Ο ιστότοπος My School (Το Σχολείο μου) περιγράφει περισσότερα από 9.500 αυστραλιανά σχολεία. Μπορείτε να τα 
αναζητήσετε με την τοποθεσία, τον κλάδο ή το όνομά τους.  

Ο ιστότοπος παρέχει στατιστικές και σχετικές  πληροφορίες για κάθε σχολείο, καθώς και τα αποτελέσματα από το Εθνικό 
Πρόγραμμα Αξιολόγησης Γραφής, Ανάγνωσης και Αριθμητικής (NAPLAN). Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να 
συγκριθούν με τα αποτελέσματα σχολείων που εξυπηρετούν μαθητές από στατιστικά παρόμοια πλαίσια σε όλη την 
Αυστραλία. Πληροφορίες για το Εθνικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα του NAPLAN (βλ. 
www.nap.edu.au). 

Το My School διευθύνεται από την Αυστραλιανή Υπηρεσία Διδακτέας Ύλης, Αξιολόγησης και Αναφοράς (ACARΑ). Η 
ACARA είναι η θεσμοθετημένη αρχή της Αυστραλιανής Κυβέρνησης, αρμόδια για τη συλλογή και την υποβολή στοιχείων 
σχετικά με τα αυστραλιανά σχολεία, τη διαχείριση των εθνικών αξιολογήσεων γραφής, ανάγνωσης και αριθμητικής και 
την ανάπτυξη του εθνικού προγράμματος  Διδακτέας Ύλης.   

Ο ιστότοπος My School παρέχει μια ευκαιρία σε όλους να μάθουν περισσότερα για τα αυστραλιανά σχολεία, και στα 
αυστραλιανά σχολεία να μάθουν περισσότερα το ένα από το άλλο. Περιέχει ένα σύνολο ποιοτικών δεδομένων που 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι καθηγητές, τα σχολεία, οι γονείς και η ευρύτερη κοινότητα, μαζί με άλλες πληροφορίες, 
για να διασφαλιστεί ότι κάθε παιδί σε κάθε τάξη θα έχει εκπαίδευση υψηλής ποιότητας. 

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο My School  
Συγκεκριμένα, οι επισκέπτες στο My School θα βρουν πληροφορίες για αριθμό μαθητών κάθε σχολείου, τον μέσο όρο 
επίδοσης των μαθητών στο NAPLAN, ένδειξη της προόδου των μαθητών με την πάροδο του χρόνου, καθώς και τα 
οικονομικά στοιχεία του σχολείου, συγκρίσιμα με όλα τα αυστραλιανά σχολεία. Άλλα χρήσιμα στοιχεία, όπως τα ποσοστά 
παρουσιών μαθητών και ο αριθμός του προσωπικού σε κάθε σχολείο, είναι επίσης διαθέσιμα. 
 
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί ένα ευρετήριο χαρακτηριστικών του μαθητή και του σχολείου, που είναι γνωστό ως Δείκτης 
Κοινοτικού Κοινωνικο-Εκπαιδευτικού Πλεονεκτήματος (ICSEA) για τον εντοπισμό των σχολείων που εξυπηρετούν 
μαθητές από στατιστικά παρόμοιο πλαίσιο. Πληροφορίες σχετικά με το επάγγελμα και την εκπαίδευση των γονέων, μαζί 
με τα δεδομένα των εγγραφών στο σχολείο, χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του βαθμού ICSEA για κάθε σχολείο. 
Αυτός ο βαθμός αντιπροσωπεύει το μέσο επίπεδο εκπαιδευτικού πλεονεκτήματος των μαθητών στο σχολείο αυτό. 

Ο ICSEA δίνει τη δυνατότητα να γίνονται κατανοητά και να συγκρίνονται κατά δίκαιο και ουσιαστικό τρόπο τα 
αποτελεσμάτων των μαθητών στις εθνικές εξετάσεις. Δίνει τη δυνατότητα σε σχολεία που επιθυμούν να βελτιώσουν τις 
επιδόσεις τους, να μάθουν από άλλα σχολεία με στατιστικά παρόμοιους πληθυσμούς.  

Τα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και η κοινότητα μπορούν να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες του My School για: 
• πρόσβαση σε πληροφορίες για κάποιο σχολείο, χρησιμοποιώντας σταθερούς δείκτες παναυστραλιανά 
• να συγκρίνουν τον βαθμό επίδοσης των μαθητών ενός σχολείου με τον μέσο όρο επιδόσεων των σχολείων που  
  εξυπηρετούν μαθητές από στατιστικά παρόμοιο πλαίσιο και με όλα τα σχολεία στην Αυστραλία 
• να βρουν και να μάθουν για σχολεία υψηλών επιδόσεων, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων, όπου παρατηρείται  
  σημαντική πρόοδος μαθητών 
• να αποκτήσουν μια ευρύτερη κατανόηση της απόδοσης των σχολείων σε μια τοπική κοινότητα. 
 
Οι επισκέπτες στο My School μπορούν να πλοηγηθούν στον ιστότοπο, μέσω πέντε στοιχείων μενού: 
• Περιγραφή του σχολείου 
• Οικονομικά του σχολείου 
• NAPLAN 
• VET στα σχολεία 
• Τοπικά σχολεία 



Περιγραφή του Σχολείου 

Κάθε σχολείο έχει μια σελίδα περιγραφής η οποία περιλαμβάνει : 
• μια σύντομη περιγραφή του σχολείου 
• σχολικά στοιχεία που περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τον σχολικό τομέα, είδος, και σύνολο εγγραφών 
• αριθμό διδακτικού και μη-διδακτικού προσωπικού 
• περίληψη οικονομικών πληροφοριών του σχολείου 
• σύνδεσμο στον ιστότοπο του σχολείου και, όπου ισχύει, σύνδεσμο στον ιστότοπο του σχολικού τομέα ή συστήματος  
  στο οποίο ανήκει το σχολείο 
• δεδομένα σε επίπεδο σχολείου σχετικά με το ιστορικό των μαθητών 
• το βαθμό του σχολείου στον Δείκτη Κοινοτικού Κοινωνικο-Εκπαιδευτικού Πλεονεκτήματος (ICSEA)  
• εγγραφές μαθητών και παρουσίες 
• αποτελέσματα αποφοίτων δευτεροβάθμιων σχολείων 
• σύνοψη του αριθμού εγγραφών μαθητών στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (VET) και   
  μαθητείας και πρακτικής άσκησης στα σχολεία. 

 
Οικονομικά του σχολείου 
Εκτίθενται τα οικονομικά στοιχεία κάθε σχολείου. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν επαναλαμβανόμενα έσοδα - το ποσό 
του εισοδήματος που διατίθεται για τη στήριξη της λειτουργίας του σχολείου - καθώς και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες για 
κάθε αναφερόμενο ημερολογιακό έτος. 
Λεπτομερείς εξηγήσεις οικονομικής πληροφόρησης είναι διαθέσιμες σε μορφή PDF στον κατάλογο των πόρων στη 
σελίδα "Περισσότερες πληροφορίες" του ιστότοπου.  
 

Αποτελέσματα NAPLAN 
Το NAPLAN αξιολογεί τους μαθητές με τη χρήση κοινών εθνικών εξετάσεων σε πέντε τομείς. Αυτοί είναι : 
• ανάγνωση 
• γραφή 
• ορθογραφία 
• γραμματική και στίξη 
• αριθμητική. 
Όλοι οι μαθητές των σχολικών ετών 3, 5, 7 και 9 σε κρατικά και μη κρατικά σχολεία σε όλη την Αυστραλία υποβάλλονται 
σε εξετάσεις NAPLAN. 

Ο ιστότοπος παρέχει στοιχεία NAPLAN για κάθε τομέα εξέτασης, για κάθε έτος. Τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα για 
κάθε έτος εξετάσεων NAPLAN. 

Τα αποτελέσματα NAPLAN παρέχονται για το σχολείο που επιλέχθηκε, σχολεία που εξυπηρετούν μαθητές από 
στατιστικά παρόμοιο πλαίσιο, και όλα τα σχολεία της Αυστραλίας. Παρέχεται επίσης ανάλυση προόδου μαθητών που 
εξετάσθηκαν δύο φορές με NAPLAN στο ίδιο σχολείο και να έχουν αποτελέσματα δύο ετών. 

Σχολεία VET 
Για τα σχολεία με μαθητές που κάνουν μαθήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ο ιστότοπος εμφανίζει 
τον αριθμό των εγγραφών και αποκτηθέντα προσόντα των μαθητών, ταξινομημένα με βάση το επίπεδο προσόντων και 
(αν υπάρχει) τον κλάδο της βιομηχανίας. 
 

Τοπικά σχολεία 
Υπάρχει μια λίστα που δείχνει έως και 20 σχολεία που βρίσκονται σε απόσταση 80 χιλιομέτρων από το σχολείο που 
επιλέχθηκε. Παρέχονται οι συνδέσεις για τις σελίδες περιγραφής των σχολείων που εμφανίζονται για να διευκολύνουν τη 
χρήση του ιστότοπου από τους επισκέπτες. Μια λειτουργία χαρτογράφησης επιτρέπει στο χρήστη να δει τη θέση του 
σχολείου μαζί με άλλα σχολεία στην ίδια περιοχή. 


