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Tájékoztató a szülőknek és a gondviselőknek az informális 
kompetenciamérésről (IKM) a 2021/22-es téli félévben  

 
 
Kedves szülők és gondviselők!  
 

2021 novemberében minden 7. osztályos tanuló részt vesz egy felmérésben, amely a német 
olvasás, a matematika és az angol olvasás/hallgatás terén szerzett kompetenciáikat 
vizsgálja. Az IKM - informális kompetenciamérés - eszközét fogják használni, amelyet a 
legtöbb iskolában már évek óta használnak. 

Mi az IKM? 

Az IKM egyszerűen és megbízhatóan méri a 7. osztályos tanulók tanulási szintjét a német 
olvasás, a matematika és az angol olvasás/hallgatás területén.  

Az IKM segítségével a tanárok saját megfigyeléseik és feljegyzéseik kiegészítéseként fontos 
információkat kapnak az egész osztály és az egyes tanulók tanulási állapotáról. Ennek alapján 
a tanárok fontos következtetéseket vonhatnak le az aktuális és a következő tanév 
tervezéséhez, és célzottan támogathatják a tanulókat a további tanulási folyamatban. 

A COVID-19 világjárvány miatt a 2019/20-as és 2020/21-es tanévben az osztályok működését 
jelentős kihívások jellemezték. Éppen ezért az ICM 2021-ben fontos támogatást nyújt a 
pedagógusoknak abban, hogy a tanulóknak új önbizalmat adjanak, célzott támogatást 
nyújtsanak nekik, és szükség esetén pótolják az elmulasztott órákat. 

Mikor és hogyan zajlik az IKM német olvasásból, matematikából és angol 
olvasásból/hallgatásból? 

» Időszak: 2021. november 8-26. (az időpontokat az iskola vezetősége határozza meg). 
» Időtartam: kb. 1 óra kompetenciaterületenként  
» Végrehajtás az adott szaktanár által (német, matematika, angol) 
» COVID-19: az iskolában érvényben lévő valamennyi védelmi intézkedést betartják. 

Mi történik az eredményekkel? 

Az Ön gyermekéért felelős tanárok közvetlenül a végrehajtás után megkapják az 
eredményeket, és saját megfigyeléseikkel együtt mérlegelik azokat. Ezt követően Önnek, 
mint szülőnek vagy gondviselőnek lehetősége van megismerni gyermeke eredményeit a KEL 
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megbeszélésen, és gyermekével és a felelős tanárral közösen megfogalmazni a tanulási 
célokat és megállapodni a következő lépésekről.  

Az eredményeket a tanórák tervezéséhez és az egyéni támogatáshoz használják fel. Ezek 
nem szerepelnek a teljesítményértékelésben.  

Adatvédelem 

Az ICM IQS általi végrehajtása során az alkalmazandó adatvédelmi törvény valamennyi jogi 
követelményét szigorúan betartják. Az adatvédelemmel kapcsolatos további információk a 
https://www.iqs.gv.at/services/datenschutzinformation/ikm-datenschutz oldalon találhatók. 
Ha bármilyen kérdése van az adatvédelemmel kapcsolatban, kérjük, forduljon a 
datenschutz@iqs.gv.at címre.  

További információ és kapcsolatfelvétel 

Ha többet szeretne megtudni az ICM-ről a 2021-es átmeneti évben, valamint a jövőbeli 
iKMPLUS eszközökről, látogasson el a következő weboldalra  

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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