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Az iKMPLUS az alapfokú oktatás második szintjén 
Kedves szülők, kedves nevelők! 
2022 őszén indul a PLUS egyéni kompetenciamérés (iKMPLUS) a 7. osztályosok részére. Ez a 
tanulóknak a német, a matematika és az angol tantárgyakban elért tanulási szintjét méri fel. 
Megmutatja, hol tart gyermeke jelenleg, és hol tud még fejlődni. Az eredmények további 
információkkal szolgálnak a tanárok számára a diákjaikról. Ezek gyermeke egyéni fejlesztését segítik 
elő, és támogatják őt a tanulásban is.  

Az eredmények abban is segítik a tanárokat, hogy átgondolják és fejlesszék tanítási módszerüket. Az 
információk az iskolai minőség folyamatos fejlesztését szolgálják. Az eredmények nem számítanak 
bele az osztályzatokba. Ezek nem szolgálnak alapul a középiskolába történő felvételhez. 

Hogyan működik az iKMPLUS? 

Az iKMPLUS keretében gyermeke német, matematikai és angol nyelvű feladatokat old meg. A 
feladatok elvégzése ONLINE történik, és tantárgyanként körülbelül egy tanórát vesz igénybe. 

Az iKMPLUS az általános iskola felső tagozataiban és az általános képzettséget nyújtó középiskolákban 
november 21. és 2022. december 20. között kerül megrendezésre. A pontos időpontokat a tanárok 
és az iskola vezetősége határozza meg. Az időpontokat közvetlenül a felelős tanártól vagy az iskola 
vezetőségétől tudhatja meg. Néhány kiválasztott iskolában az iKMPLUS már korábban megrendezésre 
kerül. Ezt speciálisan képzett személyek végzik, és minőségbiztosítási intézkedésként szolgál. 

Megkapom a gyermekem eredményeit? 

Minden, az iKMPLUS-ban részt vevő gyermek egy úgynevezett visszajelző kódot kap az egyik felelős 
tanártól. Ezzel a kóddal online hozzáférhet gyermeke eredményeihez. A kódot a tanulók kapják meg, 
amint az eredmények rendelkezésre állnak. 

Minden összegyűjtött adatot a legnagyobb gondossággal és az összes jogi követelménynek 
megfelelően kezelünk. Az eredményeket csak a felelős tanár és az iskola vezetősége kapcsolhatja 
össze az adott gyermek nevével. Ezen túlmenően senki sem tekinthet bele gyermeke eredményeibe. 
Az eredmények más iskoláknak sem adhatók tovább.  

Az adatvédelemmel kapcsolatos további információkat a https://www.iqs.gv.at/datenschutz-ikmplus-
schueler alatt talál.  
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Mi történik az eredményekkel? 

Ön és gyermeke egy közös megbeszélés során tudhatnak meg többet az eredményekről, és egy 
felelős tanárral közösen állapodnak meg a további tanulási célokról és a gyermeke számára szükséges 
konkrét lépésekről. A megbeszélésre az egyik felelős tanártól vagy az iskola vezetőségétől kap majd 
időben meghívást.  

Hol találok további információkat?  

Az aktuális információk folyamatosan megtalálhatók az IQS (Szövetségi Intézet az Osztrák 
Iskolarendszer Minőségbiztosításáért), valamint a BMBWF honlapján: 
https://www.iqs.gv.at/ikmplus  

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

Itt találja meg az iKMPLUS általános iskolai szülői tájékoztatóját más nyelvekre lefordítva is:  
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulrecht/erlaesse/ikmplus2022_sst7.html  
 

Ha bármilyen kérdése van az adatkezeléssel és a jogalapokkal kapcsolatban, az IQS adatvédelmi 
tisztviselőjéhez is fordulhat:  
datenschutz@iqs.gv.at 

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