
iKMPLUSEbeveynler ve yasal vasiler için bilgiler

İlkokulda iKMPLUS

Sevgili ebeveynler, sevgili yasal vasiler!
2022 baharında ilkokul 3. sınıf için bireysel yeterlilik ölçümü 

PLUS (iKMPLUS) başlayacaktır. Bu ölçüm öğrencilerin Almanca 

ve matematik konularındaki öğrenme düzeylerini araştırmak-

tadır. Çocuğunuzun şu anda nerede olduğunu ve nerede 

gelişmeye devam edebileceğini gösterir.

Sonuçlar, öğretmenlere öğrencileri hakkında ek bilgiler sunar. 

Bunlar, çocuğunuzu bireysel olarak cesaretlendirmeye ve 
öğrenmelerinde desteklemeye yardımcı olur. Sonuçlar 

ayrıca öğretmenleri, öğretimlerini yansıtma ve daha da geliş-

tirme konusunda desteklemektedir. Okullar, okul kalitesinin 

devam eden gelişimi hakkındaki bilgileri kullanır.

Sonuçların ders notu üzerinde etkisi yoktur. Bir 
ortaokula kabul için temel oluşturmazlar.

iKMPLUS nasıl işler?
iKMPLUS kapsamında çocuklara bir ders 

boyunca üzerinde çalıştıkları Almanca ve  

matematik alıştırma kitapları verilir.

iKMPLUS 20 Nisan – 10 Mayıs 2022 tarihleri arasında tüm 

ilkokullarda gerçekleştirilecektir. Kesin tarihler öğretmenler 

ve okul yönetimi tarafından belirlenir. Tarihleri doğrudan 

sorumlu öğretmenden veya okul idaresinden öğreneceksiniz.

iKMPLUS, Paskalya (Ostern) tatilinden önce seçilmiş birkaç 

okulda gerçekleşir. Bu, özel olarak eğitilmiş kişiler tarafından 

yapılır ve bir kalite güvence önlemi olarak hizmet eder.

Çocuğumun sonuçlarını alacak mıyım?
iKMPLUS’a katılan her çocuk, sorumlu öğretmenden bir geri bil-

dirim kodu alır. Bu kod ile çocuğunuzun sonuçlarına doğrudan 

çevrimiçi olarak erişebilirsiniz. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz 

kod öğrencilere dağıtılacaktır. 

Toplanan tüm veriler azami özenle ve tüm yasal gerekliliklere 

uygun olarak işlenir. Yalnızca sorumlu öğretmen ve okul yö-

netimi, sonuçları söz konusu çocuğun adıyla ilişkilendirebilir. 

Ayrıca, hiç kimse çocuğunuzun sonuçlarını göremez. Sonuçlar 

diğer okullara aktarılamaz.

Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi https://www.iqs.

gv.at/datenschutz-ikmplus-schueler adresinde bulabilirsiniz. 

Sonuçlarla nasıl devam edilir?
iKMPLUS’ın sonuçları sizinle KEL görüşmesinde (çocuk-ebe-

veyn-öğretmen görüşmesi) veya veliler gününde görüşüle-

cektir. Siz ve çocuğunuz sonuçlar hakkında daha fazla bilgi 

edinecek ve sorumlu öğretmenle çocuğunuz için daha ileri 

öğrenme hedefleri ve somut adımlar üzerinde anlaşacaksınız.

Ayrıca, sorumlu öğretmen veya okul yönetiminden uygun 

zamanda görüşme için bir davet alacaksınız.

Daha fazla bilgiyi nerede bulabilirim? 
Güncel bilgiler IQS (Avusturya Okul Sisteminde Federal 

Kalite Güvence Enstitüsü) web sitesinde ve BMBWF web 

sitesinde bulunabilir: 

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

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/

schule/bef/ikmplus.html

Burada ayrıca ilkokulda iKMPLUS ile ilgili diğer dillere çevrilmiş 

velilere yönelik bilgileri de bulacaksınız:

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/

schule/bef/ikmplus/ikmplus_elterninfo_

ss2022.html 

Bei Fragen zur Verarbeitung der Daten und den gesetzlichen 

Grundlagen können Sie sich auch an den Datenschutz-

beauftragten des IQS wenden: 

datenschutz@iqs.gv.at
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