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(IKM)  الرسمي  غير  الكفاءة قياس  حول  واألولياء لألهالي معلومات 

 22/ 2021 الشتوي  الفصل في 

األكارم!  واألولياء األهالي حضرات

  جالم في الكفاءات تقييم ل اختبار في السابع الصف تالميذ كافة يشارك سوف 2021 نوفمبر  / ثاني تشرين شهر خالل

غير الكفاءة قياس ذلك أداة في تستخدم . وسوفاستماع / قراءة - اإلنكليزية واللغة الرياضيات،و قراءة، - األلمانية اللغة

 . طويلة سنين منذالبالد  مدارس معظم في ةعتمدالم IKM الرسمي

؟IKM الكفاءة أداة قياسما هي 

اللغة األلمانية   جالتقييماً بسيطاً وموثوقاً لمستوى التعلم الذي بلغه تالميذ الصف السابع في م IKM الكفاءة تقدم أداة قياس

استماع.  /قراءة  -الرياضيات، واللغة اإلنكليزية وقراءة،  -

وكذلك أيضاً   ،على معلومات حيوية حول مستوى التعلم للصف بأكمله IKMن بواسطة أداة القياس يالمعلمكادر يحصل 

لك يستطيع  ذ ومالحظاته الذاتية. وبناًء على  المعلم لميذ من تالميذ الصف على حدة، تمثل متمماً هاماً لمشاهداتلكل ت

،  عام الدراسي الذي يليهالو المعلمون الوصول إلى استنتاجات هامة فيما يخص تصميم وإدارة العام الدراسي الجاري 

 ومدروس في المراحل الالحقة من عملية التعلم. وتقديم الدعم للتالميذ على نحو انتقائي 

بالتحديات الكبيرة التي ترتبت على انتشار وباء   2020/21و   20/ 2019 تأثرت العملية التعليمية في العامين الدراسيين

اء الثقة لدى  توفر دعماً هاماً للكوادر التربوية في سعيها إلى إعادة بن IKM. ولهذا السبب تحديداً فإن أداة القياس 19كوفيد 

التي ربما تكون قد سقطت بحكم التالميذ، ودعمهم وتحفيزهم بشكل انتقائي موجه، واستدراك المضامين الدراسية 

 . انقطاعات الدوام

/قراءة  -الرياضيات، واللغة اإلنكليزية و قراءة، -اللغة األلمانية في  IKMقياس الكفاءة متى وكيف سوف يتم إجراء 

 استماع؟ 

ارة المدرسة( د)تحدد المواعيد من قبل إ 2021نوفمبر  / تشرين ثاني  26إلى   8الزمني:  طاراإل «

.جاالت الكفاءة المراد قياسهاممن المدة: حوالي ساعة دراسية واحدة لكل  «

لغة ألمانية، رياضيات، لغة إنكليزية(من قبل المدرس المختص للمادة المعنية ) قياسيتم إجراء ال «

: يتم االلتزام بكافة إجراءات الوقاية المعمول بها في المدرسة19كوفيد  «

ما الذي سوف يتم فعله بالنتائج؟ 

من  ة هذه النتائج لجاع، ويقومون بمقياسعلى النتائج مباشرة بعد إجراء ال مابنتكأو  ميحصل المعلمون المسؤولون عن ولدك

، بصفتكم أولياء التالميذ، تتاح لكم الفرصةمالحظاتهم الذاتية. وبعد ذلك سوف مع إلى جنب جنباً نظرة شاملة  خالل

مع ولدكم ومع المدرس  سويةً  التباحث، والمدرس"  – األهل   –"محادثة التلميذ دكم ضمن إطار ولالطالع على نتائج ل

 صياغة األهداف التعليمية المناسبة وتحديد الخطوات القادمة.  بشأنالمعني 

، وال تدخل في تقييم أداء التالميذ.التحفيز الفرديوتخطيط العملية التدريسية تستخدم النتائج حصراً لغرض 



 المرحلة اإلعدادية  مسودة نموذج  –  رسالة إلى األهالي

 

 

 حماية البيانات 

ضمن شروط االلتزام الصارم بكافة   IQSمن قبل كوادر معهد ضبط الجودة  IKMيتم إجراء قياس األداء غير الرسمي 

التعليمات القانونية المبثقة عن قانون حماية البيانات. تجدون المزيد من المعلومات التفصيلية حول موضوع حماية البيانات 

كما يمكنكم  . datenschutz-https://www.iqs.gv.at/services/datenschutzinformation/ikmعلى الرابط 

 .  chutz@iqs.gv.atdatensإلى الموقع   حول موضوع حماية البياناتفضالً عن ذلك توجيه استفساراتكم 

 

 معلومات إضافية وعناوين االتصال 

وكذلك أيضاً حول أدوات القياس المستقبلية   IKMإذا كنتم ترغبون في معرفة المزيد حول قياس الكفاءة غير الرسمي 

 يمكنكم زيارة المواقع التالية:  ،PLUSIKMلبرنامج 

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