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Dragi părinți și tutori!  
 

În noiembrie 2021, toți elevii din clasa a VII-a vor participa la un sondaj de evaluare a 
competențelor de citire în limba germană, matematică și citire/ascultare în limba engleză. 
Se va folosi instrumentul IKM - măsurarea informală a competențelor - care este utilizat de 
mulți ani în majoritatea școlilor. 

Ce este IKM? 

IKM evaluează în mod simplu și fiabil nivelul de învățare al elevilor de clasa a VII-a în ceea ce 
privește cititul în limba germană, matematica și cititul/ascultarea în limba engleză.  

Cu ajutorul IKM, cadrele didactice primesc informații importante despre starea de învățare a 
întregii clase, precum și a fiecărui elev în parte, ca o completare la propriile observații și 
înregistrări. Pe această bază, cadrele didactice pot trage concluzii importante pentru 
proiectarea anului de învățământ curent și a celui următor și pot oferi sprijin specific elevilor 
în procesul de învățare ulterioară. 

Din cauza pandemiei COVID-19, activitatea la clasă în anii școlari 2019/20 și 2020/21 a fost 
marcată de provocări semnificative. Tocmai din acest motiv, ICM în 2021 oferă un sprijin 
important pentru educatori în a le da elevilor o nouă încredere, oferindu-le sprijin specific și, 
dacă este necesar, recuperând lecțiile care au fost omise. 

Când și cum are loc IKM în limba germană la citire, matematică și engleză la 
citire/ascultare? 

» Perioada: 8-26 noiembrie 2021 (datele vor fi stabilite de administrația școlii). 
» Durata: aproximativ 1 lecție pentru fiecare domeniu de competență  
» Implementarea de către profesorul disciplinei respective (germană, matematică, 

engleză) 
» COVID-19: sunt respectate toate măsurile de protecție în vigoare în școală 
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Ce se întâmplă cu rezultatele? 

Profesorii responsabili de copilul dumneavoastră primesc rezultatele imediat după 
implementare și le analizează împreună cu propriile observații. Ulterior, dumneavoastră, în 
calitate de părinte sau tutore, aveți posibilitatea de a afla rezultatele obținute de copilul 
dumneavoastră în cadrul discuției KEL, de a formula obiective de învățare și de a conveni 
asupra pașilor următori împreună cu copilul dumneavoastră și cu profesorul responsabil.  

Rezultatele sunt folosite pentru planificarea lecțiilor și pentru sprijin individual. Acestea nu 
sunt incluse în evaluarea performanței.  

Protecția datelor 

La punerea în aplicare a ICM de către IQS, se respectă cu strictețe toate cerințele legale ale 
legislației aplicabile privind protecția datelor. Informații suplimentare privind protecția 
datelor pot fi găsite la https://www.iqs.gv.at/services/datenschutzinformation/ikm-
datenschutz. Dacă aveți întrebări pe tema protecției datelor, vă rugăm să contactați 
datenschutz@iqs.gv.at. 

Informații suplimentare și contact 

Pentru a afla mai multe despre ICM în anul de tranziție 2021, precum și despre viitoarele 
instrumente iKMPLUS, vizitați  

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/bef/ikmplus.html 

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/bef/ikmplus/ikm2021.html 

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/bef/ikmplus/faq.html 

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