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 متوسطه مقطع و ابتدايی دوره آموزان دانش برای کتبی هایگزارش

 زمينه

شما همه ساله شما به عنوان والد، مسئول نگهداری و يا قيم دو گزارش کتبی دريافت خواهيد کرد. اين گزارشها به شما کمک ميکنند تا 
 نماييد. پيدا ش کودک خود آگاهی نسبت به نحوه پيشرفت و چگونگی حمايت مدرسه از پرور

ضمن برنامه ريزی، آموزش و سنجش، گزارش روند يادگيری دانش آموزان را نيز تهيه  در استراليا آموزشیسيستم معلمين بر اساس 
دوره های  ليايی های جوان بايد بر اساس آن  آموزش ببينند وبرای آنچه استرا استاندارد بااليیدر استراليا  سيستم آموزشی ميکنند. 

 قائل است.را طی کنند آموزشی خود 

بايد بدانند، درک تا پايان سال تحصيلی خود دانش آموزان  آنچهعموما هر مقطع آموزشی دارای استانداردهای خود ميباشد. به زبان ساده: 
 کنند و قادر به انجام آن باشند، تشکيل دهنده اين استانداردها هستند.

در سال آموزشی خود و اينکه چه زمان از دانش آموزان انتظار ميرود که به آن  توصيه ميشود برای آگاهی از استانداردهای هر درس
مراجعه نماييد. اين تارنما شامل   www.australiancurriculum.edu.auها برسند به تارنمای مواد درسی استراليا به آدرس:  دستاورد

 از کارهای دانش آموزان در مقاطع مختلف نيز ميباشد. نمونه های مفيدی 

  ؟مواردی باشند چه بايد شامل آموزی دانش گزارشهای

 گزارشهای کتبی تنها بکی از روشهايی ارتباطی شما و مدرسه در زمينه وضعيت پيشرفت فرزند شما در مدرسه ميباشد. 

 برای والذين يا مسئولين نگهداری ارائه ميکنند: در طول سال کليه مدارس در استراليای جنوبی دو گزارش کتبی

 گزارش شامل کليه درسهای آموزش داده شده به کودک ميباشد •
 بودن بر اساس سيستم ارزش گذاری پنج نمره ای  •
 استفاده از زبان ساده  •
 شناسايی کليه نقاط قوت و نقاطی که نياز به پرورش بيشتری دارند. •

ميباشد. توضيحات الزم مبنی بر بيان مفهوم هر يک  5الی  1بر اساس دستاوردهای آنها در مقياس  10الی  1گزارش دانش آموزان سالهای 
 از نتايج به دست آمده در تناسب با استانداردهای موجود نيز اين گزارشات را همراهی ميکنند. 

ه استانداردهای موجود در مقطع پيش دبستانی گزارشها برای مقطع پيش دبستانی از نگارش توصيفی برای بيان پيشرفت دانش آموز نسبت ب
 استفاده ميکند. 

 ميدهند؟ نمره چگونه معلمين

از ، استراليادر نظام آموزشی  و موفقيت پيشرفت استانداردهایبر اساس ش آموزان پيشرفت دانجهت گردآوری شواهد مبتنی بر معلمين 
که کدام نمره به بهترين نحو بی طرفانه در مورد اينکه  معلمين ،مشهوداتن ايبر اساس  کنند. ای سنجشی مختلفی استفاده میابزار و روشه

 ازيک نمره ی مشحصتعداد از معلمين انتظارنميرود که. کنند گيری می تصميم باشد بيانگر ميزان موفقيت کسب شده توسط دانش آموز می
     ای خود داشته باشند.هدر کالسرا 

  ميکنند؟ گزارش ارائه هب اقدام ديگری طريق چه به ها مدرسه

گوناگونی است که از طريق آن مدارس در زمينه يادگيری فرزند تان با شما در راه های  مصاحبه و مالقات  والدين با معلمان يکی ديگر از
ای هر دو  ارتباط خواهند بود. شما نيز برای مالقات با معلم فرزند خود  ميتوانيد با تماس با مدرسه و انتخاب يک زمان مناسب بر

 درخواست چنين مالقاتی را در زمان های ديگر ارائه نماييد.
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                                                                                                             چيست؟  E تا A های نمره مفهوم
هايی معادل آنها برای انعکاس دستاوردهای دانش آموزان نسبت به استانداردهای تعريف شده در  و يا لغت A_Eمعلمان از نمره بندی های 

ی استراليا استفاده ميکنند. نمرات، توصيف کننده موفقيتهای کسب شده از کم تا ممتاز ميباشند. جدول ذيل هريک از اين سيستم آموزشی 
 نمرات را توضيح ميدهد. 

  ب موفقيت، فرزند شما:  دررابطه با استانداردهای کس

 A بوده است  حد ممتازنسبت به آنچه در اين سال تحصيلی انتظار ميرفته کسب موفقيت در 

 B بوده است حد خوبنسبت به آنچه در اين سال تحصيلی انتظار ميرفته کسب موفقيت در 

 C است بوده حد کفايتنسبت به آنچه در اين سال تحصيلی انتظار ميرفته کسب موفقيت در 

 D بوده است  تا حدینسبت به آنچه در اين سال تحصيلی انتظار ميرفته کسب موفقيت 

 E بوده است حد کمینسبت به آنچه در اين سال تحصيلی انتظار ميرفته کسب موفقيت در 

 
در است از اطالعات بيانگر اين است که دانش آموز دانش و اشراف کاملی از مبحث آموزشی را از خود نشان داده و قا Aنمره  •

 کسب شده خود در شرايط نا آشنا نيز استفاده کند. 
بيانگر اين است که دانش آموز به آنچه از او انتظار ميرفته ياد بگيرد دست پيدا کرده است. از آنجا که استاندارد  Cعموما نمره  •

 های کسب موفقيت باال می باشند اين دستاورد قابل توجه ميباشد. 
 ر آن است که دانش آموز تازه در جهت رسيدن به استانداردهای موفقيت کار خود را آغاز کرده است بيانگ Eنمره  •

و نظرات ارائه شده به همراه آنها تنها يک جنبه از گزارش آماده شده به والدين يا مسئولين نگهداری را تشکيل ميدهد.  Eتا   Aنمرات 
 نی نمايد:گزارش ميتواند در زمينه های زير نيز اطالع رسا

 نقاط قوت دانش آموز و زمينه های نيازمند پرورش  •
 پرورش اجتماعی آنها  •
 راهکارهايی برای کمک به پيشرفتشان  •
 شرکت در فعاليتها و برنامه های مدرسه •

مشارکت با گروه های آموزشی  د چگونگی چهارچوب و محتوی گزارش های مدرسه بر عهده مدارس و از طريقتصميم گيری در مور
 ون مدرسه ميباشد. در

                                              باشند؟  Eتا   Aآيا گزارش همه دانش آموزان بايد شامل نمرات 
پيشرفت و موفقيت بعضی از دانش آموزان در مقايسه با استانداردهای موفقيت سنجيده شده و نزديکترين ارزيابی ها از موفقيت شاگردان 

ين مسئله ممکن است در مورد بعضی و يا کليه دروس اتفاق بيافتد. روش ديگر اين کار ميتواند از طريق محک زدن گزارش ميشود. ا
موفقيتهای هر شخص نسبت به اهداف از پيش تعيين شده برای آن شخص صورت پذيرد. انتظار ميرود مدارس در هر دو  زمينه  يعنی هم 

يری برای برخی از دانش آموزان،  با والدين، مسئولين نگهداری و يا قيم های آنان و يا اگر نحوه تعيين گزارشها و هم برنامه های يادگ
 الزم بود با خود دانش آموزان و ديگر افراد متخصص مربوط هماهنگی الزم را انجام دهند. 

يستم آموزشی ميشوند اتفاق بيافتد. اين مسئله ممکن است برای برخی از دانش آموزان دچار معلوليت و يا شاگردانی که به تازگی وارد س
 (IELP/NAP)دانش آموزانی که به تازگی دوره های آموزشی فشرده زبان انگليسی (که مختص افرادی است که تازه به اين کشور آمده اند) 

آموزان در دوره نشوند. دانش  Eتا  Aاند، ممکن است تا شش ماه پس از ترک دوره های خود شامل نمره بندی های پشت سر گذاشته  را
 ميزان موفقيت خود را دريافت ميکنند.          هايی حاکی از  گزارش  Eتا  Aبه جای نمره بندی های  IELP/NAPهای 
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