
iKMPLUSInformaţii pentru părinţi şi tutori

iKMPLUS în şcoala primară

Dragi părinţi, dragi tutori!
În primăvara anului 2022, va fi lansată măsurarea compe-
tenţelor individuale PLUS (iKMPLUS) pentru clasa a III-a din 

învăţământul primar. Acesta evaluează nivelul de învăţare al 

elevilor la disciplinele germană şi matematică. Acesta arată 

unde se află copilul dumneavoastră în acest moment şi unde 

se poate îmbunătăţi în continuare. 

Rezultatele le oferă profesorilor informaţii suplimentare 

despre elevii lor. Acest lucru îi ajută să sprijine învăţarea 
şi dezvoltarea individuală a copilului lor. De asemenea, 

rezultatele îi ajută pe profesori să reflecteze asupra predării 

şi să se dezvolte. Şcolile utilizează informaţiile pentru dez-

voltarea continuă a calităţii şcolii.

Rezultatele nu sunt incluse în notă. Acestea nu 
servesc drept bază pentru admiterea la o şcoală 
secundară.

Cum funcţionează iKMPLUS?
În cadrul iKMPLUS, copiii primesc caiete de 

exerciţii în limbile germană şi matematică, 

la care lucrează în timpul unei lecţii fiecare.

iKMPLUS are loc în toate şcolile primare între 20 aprilie şi 10 

mai 2022. Datele exacte sunt stabilite de profesori şi de 

conducerea şcolii. Puteţi afla datele direct de la profesorul 

responsabil sau de la conducerea şcolii. 

În câteva şcoli selectate, iKMPLUS are loc înainte de vacanţa 

de Paşte. Acest lucru este realizat de persoane special in-

struite şi serveşte ca măsură de asigurare a calităţii.

Voi primi rezultatele copilului meu?
Fiecare copil care participă la iKMPLUS primeşte un aşa-numit 

cod de feedback din partea profesorului responsabil. Cu 

acest cod, puteşi accesa rezultatele copilului dumneavoas-

tră direct online. Codul este înmânat elevilor de îndată ce 

rezultatele sunt disponibile. 

Toate datele colectate sunt tratate cu cea mai mare atenţie 

şi în conformitate cu toate cerinţele legale. Numai profesorul 

responsabil şi conducerea şcolii pot asocia rezultatele cu 

numele copilului respectiv. În afară de aceasta, nimeni nu 

poate vedea rezultatele copilului dumneavoastră. De aseme-

nea, este posibil ca rezultatele să nu fie transmise altor şcoli. 

Puteţi găsi mai multe informaţii despre protecţia datelor la 

adresa https://www.iqs.gv.at/datenschutz-ikmplus-schueler. 

Ce se întâmplă acum cu rezultatele?
Rezultatele iKMPLUS vor fi discutate cu dumneavoastră în 

cadrul şedinţei KEL (şedinţa copil-părinte-profesor) sau în 

ziua de consultare a părinţilor. Împreună cu copilul dumnea-

voastră veţi afla mai multe despre rezultate şi veţi conveni 

cu profesorul responsabil asupra obiectivelor de învăţare 

viitoare şi a paşilor concreţi pentru copilul dumneavoastră. 

De asemenea, veţi primi în timp util o invitaţie la interviu 

din partea profesorului responsabil sau a conducerii şcolii.

Unde pot găsi mai multe informaţii? 
Informaţii actuale pot fi găsite pe site-ul web al IQS (Insti-

tutul Federaţiei pentru asigurarea calităţii în sistemul şcolar 

austriac), precum şi pe site-ul web al BMBWF: 

https://www.iqs.gv.at/ikmplus

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/

schule/bef/ikmplus.html

Aici puteţi găsi, de asemenea, informaţii pentru părinţi 

despre iKMPLUS în şcoala primară traduse în alte limbi:

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/

schule/bef/ikmplus/ikmplus_elterninfo_

ss2022.html 

În cazul în care aveţi întrebări cu privire la prelucrarea 

datelor şi la temeiul juridic, puteţi contacta, de asemenea, 

responsabilul cu protecţia datelor din cadrul IQS: 

datenschutz@iqs.gv.at
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