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Информације за родитеље и законске старатеље о 
неформалном мерењу компетенција (IKM) у зимском 
семестру 2021/22 

 
 
Драги родитељи и законски старатељи! 

 

У новембру 2021. сви ученици 7. разреда учествоваће у истраживању компетенција из 
немачког читања, математике и читања / слушања енглеског језика. Користи се инструмент 
IKM - неформално мерење компетенција - који се већ дужи низ година користи у већини 
школа. 

Шта је IKM? 

IKM лако и поуздано процењује статус учења ученика 7. разреда у областима немачког 
читања, математике и читања / слушања енглеског језика. 

Уз помоћ IKM, наставници добијају важне информације о статусу учења целог одељења и 
појединих ученика као додатак сопственим запажањима и снимцима. Надовезујући се на 
ово, наставници могу извући важне закључке за дизајн текуће и наредне наставне године и 
пружити циљану подршку ученицима у даљем процесу учења. 

Због пандемије COVID-19, наставу током школске 2019/20. И 2020/21. Године 
карактерисали су велики изазови. Управо из тог разлога, IKM нуди важну подршку 
просветним радницима 2021. године, како би школарцима пружио нову сигурност, циљно 
их подстакао и, ако је потребно, надокнадио било који садржај лекције. 

Када и како се одвија IKM у немачком читању, математици и читању / 
слушању енглеског језика? 

» Период: 8. до 26. новембра 2021. (датуме ће одредити школска управа) 
» Трајање: приближно 1 сат лекције по области компетенције 
» »Имплементација од стране одговарајућег наставника специјалисте (немачки, 

математика, енглески) 
» »COVID-19: поштују се све тренутно применљиве заштитне мере у школи 
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Шта ће бити са резултатима? 

Наставници одговорни за ваше дете добијају резултате одмах након примене и одражавају 
их у контексту сопствених запажања. Ви као законски старатељ имате прилику да сазнате о 
резултатима свог детета у контексту IKM интервјуа и да заједно са дететом и одговорним 
наставником формулишете циљеве учења и да се договорите о следећим корацима. 

Резултати се користе за планирање лекције и индивидуалну подршку. Они нису укључени 
у оцену учинка. 

Приватност  

У примени IKM од стране IQS, строго се поштују сви законски захтеви важећег закона о 
заштити података. Додатне информације о предмету заштите података могу се наћи на 
unter https://www.iqs.gv.at/services/datenschutzinformation/ikm-datenschutz. Ако имате 
било каквих питања у вези са заштитом података, контактирајте datenschutz@iqs.gv.at. 

Додатне информације и контакт 

Ако желите да сазнате више о IKM у прелазној 2021. години и о будућим инструментима 
íKMPLUS, посетите 

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. 

https://www.iqs.gv.at/services/datenschutzinformation/ikm-datenschutz
mailto:datenschutz@iqs.gv.at
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

	Информације за родитеље и законске старатеље о неформалном мерењу компетенција (IKM) у зимском семестру 2021/22 
	Шта је IKM? 
	Када и како се одвија IKM у немачком читању, математици и читању / слушању енглеског језика? 
	Шта ће бити са резултатима? 
	Приватност 
	Додатне информације и контакт 


