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 (IKM) الرسمً غٌر الكفاءة قٌاس حول واألولٌاء لألهالً معلومات

 2021/22 الشتوي الفصل فً

األكارم! واألولٌاء األهالً حضرات

 جالم فً الكفاءات تقٌٌمل اختبار فً السابع الصف تالمٌذ كافة ٌشارك سوف 2021 نوفمبر / ثانً تشرٌن شهر خالل

 غٌر الكفاءة قٌاس ذلك أداة فً تستخدم . وسوفاستماع/  قراءة - اإلنكلٌزٌة واللغة الرٌاضٌات،و قراءة، - األلمانٌة اللغة

 .طوٌلة سنٌن منذالبالد  مدارس معظم فً ةعتمدالم IKM الرسمً

؟MKI الكفاءة أداة قٌاسما هً 

اللغة األلمانٌة  جالتقٌٌماً بسٌطاً وموثوقاً لمستوى التعلم الذي بلغه تالمٌذ الصف السابع فً م IKM الكفاءة تقدم أداة قٌاس

استماع./ قراءة  -الرٌاضٌات، واللغة اإلنكلٌزٌة وقراءة،  -

أٌضاً  وكذلك ،على معلومات حٌوٌة حول مستوى التعلم للصف بأكمله IKMن بواسطة أداة القٌاس ٌالمعلمكادر ٌحصل 

لك ٌستطٌع ذومالحظاته الذاتٌة. وبناًء على  المعلم لكل تلمٌذ من تالمٌذ الصف على حدة، تمثل متمماً هاماً لمشاهدات

، كذلك أٌضاً العام الذي ٌلٌهالمعلمون الوصول إلى استنتاجات هامة فٌما ٌخص تصمٌم وإدارة العام الدراسً الجاري و

 قائً ومدروس فً المراحل الالحقة من عملٌة التعلم.وتقدٌم الدعم للتالمٌذ على نحو انت

بالتحدٌات الكبٌرة التً ترتبت على انتشار وباء  2020/21و  2012/20 تأثرت العملٌة التعلٌمٌة فً العامٌن الدراسٌٌن

دة بناء الثقة لدى توفر دعماً هاماً للكوادر التربوٌة فً سعٌها إلى إعا IKM. ولهذا السبب تحدٌداً فإن أداة القٌاس 12كوفٌد 

التً ربما تكون قد سقطت بحكم التالمٌذ، ودعمهم وتحفٌزهم بشكل انتقائً موجه، واستدراك المضامٌن الدراسٌة 

 .انقطاعات الدوام

/ قراءة  -الرٌاضٌات، واللغة اإلنكلٌزٌة و قراءة، -اللغة األلمانٌة فً  IKMقٌاس الكفاءة متى وكٌف سوف ٌتم إجراء 

 استماع؟

ارة المدرسة(د)تحدد المواعٌد من قبل إ 2021نوفمبر  / تشرٌن ثانً  22إلى  8الزمنً:  طاراإل «

.جاالت الكفاءة المراد قٌاسهاممن المدة: حوالً ساعة دراسٌة واحدة لكل  «

من قبل المدرس المختص للمادة المعنٌة )لغة ألمانٌة، رٌاضٌات، لغة إنكلٌزٌة( قٌاسٌتم إجراء ال«

االلتزام بكافة إجراءات الوقاٌة المعمول بها فً المدرسة : ٌتم12كوفٌد  «

ما الذي سوف ٌتم فعله بالنتائج؟

من ة هذه النتائج لجاع، وٌقومون بمقٌاسعلى النتائج مباشرة بعد إجراء ال مابنتكأو  مٌحصل المعلمون المسؤولون عن ولدك

، بصفتكم أولٌاء التالمٌذ، تتاح لكم الفرصةمالحظاتهم الذاتٌة. وبعد ذلك سوف مع إلى جنب جنباً نظرة شاملة  خالل

مع ولدكم سوًٌة  التباحث، واتٌوم المراجعخالل دكم ضمن إطار ساعات المراجعة أو باألحرى ولالطالع على نتائج ل

 صٌاغة األهداف التعلٌمٌة المناسبة وتحدٌد الخطوات القادمة. بشأنومع المدرس المعنً 

، وال تدخل فً تقٌٌم أداء التالمٌذ.التحفٌز الفرديوتخطٌط العملٌة التدرٌسٌة تستخدم النتائج حصراً لغرض 
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 حماٌة البٌانات

ضمن شروط االلتزام الصارم بكافة  IQSمن قبل كوادر معهد ضبط الجودة  IKMٌتم إجراء قٌاس األداء غٌر الرسمً 

التعلٌمات القانونٌة المبثقة عن قانون حماٌة البٌانات. تجدون المزٌد من المعلومات التفصٌلٌة حول موضوع حماٌة البٌانات 

كما ٌمكنكم . datenschutz-qs.gv.at/services/datenschutzinformation/ikmhttps://www.iعلى الرابط 

 . datenschutz@iqs.gv.atإلى الموقع  حول موضوع حماٌة البٌاناتفضالً عن ذلك توجٌه استفساراتكم 

 

 معلومات إضافٌة وعناوٌن االتصال

وكذلك أٌضاً حول أدوات القٌاس المستقبلٌة  IKMإذا كنتم ترغبون فً معرفة المزٌد حول قٌاس الكفاءة غٌر الرسمً 

 ٌمكنكم زٌارة المواقع التالٌة: ،IKMPLUSلبرنامج 

ule/bef/ikmplus.htmlhttps://www.bmbwf.gv.at/Themen/sch 

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

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

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