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Ortaokul I’de iKMPLUS  

Sevgili anne-babalar, veliler! 

2022 sonbaharında 7. okul sınıfları içi kişisel beceri ölçümü PLUS (iKMPLUS) başlıyor. Bu ölçümle 
öğrencilerin Almanca, Matematik ve İngilizce derslerindeki öğrenim düzeyi araştırılacak. Ölçüm 
çocuğunuzun mevcut durumda hangi aşamada olduğunu ve hangi alanda durumunu 
iyileştirebileceğini gösterecek. Sonuçlar öğretmenlere öğrencileri hakkında ek bilgiler sunacak. 
Öğretmenler çocuğunuzun kişisel gelişimini teşvik edip öğreniminde destek olacak.  

Sonuçlar öğretmenleri öğretimlerini değerlendirme ve geliştirmelerinde de destekleyecek. Elde 
edilen bilgiler okullara okul kalitesinin sürekli geliştirmesine katkı sağlayacak. Sonuçlar ders notlarına 
yansımayacak ve daha yüksek okullara alınmada bir temel oluşturmayacak.  

iKMPLUS  nasıl yapılacak? 

iKMPLUS  kapsamında çocuğunuz Almanca, Matematik ve İngilizce soruları yanıtlayacak. Yanıtlar 
ONLINE olarak değerlendirilecek. Değerlendirme her ders için bir öğretim saati sürecek.  

iKMPLUS tüm ortaokullarda ve liselerde 21 Kasım ve 20 Aralık 2022 tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek. Kesin gün ve saatler öğretmenler ve okul yönetimince saptanacak. Gün ve saat size 
sorumlu öğretmen veya okul yönetimi tarafından bildirilecek. Çok az okulda iKMPLUS ölçümü kalite 
güvence önlemi olarak daha önceden bu konuda özel eğitim almış personel tarafından 
gerçekleştirecek.  

Çocuğumun sonuçlarını nasıl elde edeceğim? 

iKMPLUS ‚a katılacak her çocuk, yetkili öğretmenden bir kod alacak. Bu kodla çocuğunuza ait sonuçları 
internet üzerinden görebileceksiniz. Kodlar sonuçlar hazır olur olmaz öğrencilere dağıtılacak. 

Elde edilen tüm sonuçlar büyük bir özenle ve yasal kurallara uyularak işleme alınacak. Sadece yetkili 
öğretmen ve okul yönetimi sonuçları çocukların isimleriyle eşleştirebilecek. Bunun ötesinde hiç kimse 
çocuğunuzun sonucunu göremeyecek. Sonuçlar diğer okullara da verilmeyecek.  

Bilgileri koruma kurallarına ilişkin ayrıntılı bilgileri https://www.iqs.gv.at/datenschutz-ikmplus-
schueler adresinde bulabilirsiniz.   
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Sonuçlar ne yapılacak? 

Yetkili bir öğretmenle birlikte yapılacak bir görüşmede siz ve çocuğunuz sonuçlar hakkında ayrıntılı 
bilgi alacaksınız ve çocuğunuz için öğrenim hedefleri ve somut adımlar hakkında bir anlaşma 
yapılacak. Bu görüşmeye yetkili bir öğretmen veya okul yönetiminden yeterli bir süre öncesinde 
davet alacaksınız.  

Daha başa bilgileri nerede bulabilirim?  

Güncel bilgileri sürekli olarak IQS’nin (Devlet Avusturya Okullarında Kalite Güvence Enstitüsü) Web 
sayfası  https://www.iqs.gv.at/ikmplus‘ da ve de BMBWF‘ nin (Federal Eğitim Bilim ve Araştırma 
Bakanlığı) Web sayfası https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/bef/ikmplus.html‘ de bulabilirsiniz. 

Şu adreste Ortaokul I’de iKMPLUS hakkında ebeveynler için farklı dillere tercüme edilmiş bilgiler 
bulabilirsiniz: https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulrecht/erlaesse/ikmplus2022_sst7.html 

IQS’in bilgileri koruma görevlisine bilgilerin işlenmesi ve yasal temeller konusundaki sorularınızı 
sorabilirsiniz: 
datenschutz@iqs.gv.at 
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