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2021/22 kış döneminde gayri resmi yeterlilik ölçümü (IKM) 
hakkında ebeveynler ve yasal vasiler için bilgiler 

 
 
Sevgili ebeveynler ve yasal vasiler! 

 

Kasım 2021'de tüm 7. sınıf öğrencileri Almanca okuma, matematik ve İngilizce okuma/dinleme 
alanlarında bir yetkinlik anketine katılacak. Çoğu okulda uzun yıllardır kullanılan IKM aracı - resmi 
olmayan yeterlilik ölçümü - kullanılmaktadır. 

İKM nedir? 

IKM, 7. sınıftaki öğrencilerin Almanca okuma, matematik ve İngilizce okuma/dinleme 
alanlarındaki öğrenme durumlarını kolay ve güvenilir bir şekilde değerlendirir. 

IKM'nin yardımıyla öğretmenler, kendi gözlem ve kayıtlarına ek olarak tüm sınıfın ve bireysel 
öğrencilerin öğrenme durumu hakkında önemli bilgiler alırlar. Buna dayanarak öğretmenler, 
mevcut ve bir sonraki öğretim yılının tasarımı için önemli sonuçlar çıkarabilir ve ileri öğrenme 
sürecinde öğrencilere hedefli destek sağlayabilir. 

COVID-19 pandemisi nedeniyle 2019/20 ve 2020/21 okul yıllarında öğretim büyük zorluklarla 
karakterize edildi. İşte tam da bu nedenle İKM, 2021 yılında eğitimcilere, okul çocuklarına yeni bir 
güvenlik sağlamak, onları hedefe yönelik bir şekilde teşvik etmek ve gerekirse herhangi bir ders 
içeriğini yakalamak için önemli destekler sunuyor. 

Almanca okuma, matematik ve İngilizce okuma/dinleme alanlarında İKM ne 
zaman ve nasıl yer alıyor? 

» Dönem: 8 - 26 Kasım 2021 (tarihler okul yönetimi tarafından belirlenecektir) 
» Süre: Her bir yetkinlik alanı için yaklaşık 1 ders saati 
» İlgili branş öğretmeni tarafından uygulama (Almanca, matematik, İngilizce) 
» COVID-19: okulda şu anda geçerli olan tüm koruyucu önlemlere uyulur 

Sonuçlara ne olacak? 

Çocuğunuzdan sorumlu öğretmenler uygulamadan hemen sonra sonuçları alır ve kendi 
gözlemleri bağlamında yansıtır. Yasal vasi olarak, KEL görüşmesi bağlamında çocuğunuzun 
sonuçları hakkında bilgi edinme ve çocuğunuz ve sorumlu öğretmen ile birlikte öğrenme 
hedeflerini formüle etme ve sonraki adımlar üzerinde anlaşmaya varma fırsatına sahipsiniz. 
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Sonuçlar ders planlama ve bireysel destek için kullanılır. Performans değerlendirmesine dahil 
edilmezler. 

Gizlilik  

IKM'nin IQS tarafından uygulanmasında, geçerli veri koruma yasasının tüm yasal gerekliliklerine 
kesinlikle uyulmaktadır. Veri koruma konusunda daha fazla bilgi 
https://www.iqs.gv.at/services/datenschutzinformation/ikm-datenschutz adresinde bulunabilir. 
Veri korumasıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen datenschutz@iqs.gv.at ile iletişime 
geçin. 

Daha fazla bilgi ve iletişim 

2021 geçiş yılındaki IKM ve iKMPLUS gelecekteki enstrümanları hakkında daha fazla bilgi edinmek 
isterseniz, lütfen adresini ziyaret edin. 

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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