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Az iKMPLUS az általános iskolában

Kedves szülők, kedves nevelők!
2022 tavaszán az általános iskola 3. osztálya számára elindul 

az egyéni kompetenciamérés PLUS (iKMPLUS). A tanulók 

tanulási szintjét méri fel a német és a matematika tantár-

gyakból. Megmutatja, hol tart gyermeke jelenleg, és hol 

tud még fejlődni.

Az eredmények további információkkal szolgálnak a tanárok-

nak a diákjaikról. Ez segít nekik abban, hogy támogassák 
gyermekük egyéni tanulását és fejlődését. Az eredmények 

segítenek a tanároknak abban is, hogy átgondolják és fej-

lesszék tanításukat. Az iskolák az információkat az iskolai 

minőség folyamatos fejlesztésére használják fel.

Az eredmények nem számítanak bele az osztály-
zatba. Ezek nem szolgálnak alapul a középiskolába 
való felvételhez.

Hogyan működik az iKMPLUS?
Az iKMPLUS keretében a gyerekek német és 

matematikai füzeteket kapnak, amelyekkel 

egy-egy órán dolgoznak.

Az iKMPLUS minden általános iskolában 2022. április 20. és 

május 10. között kerül megrendezésre. A pontos időponto-

kat a tanárok és az iskola vezetősége határozza meg. Az 

időpontokat közvetlenül a felelős tanártól vagy az iskola 

vezetőségétől tudhatja meg. 

Néhány kiválasztott iskolában az iKMPLUS a húsvéti ünnepek 

előtt kerül megrendezésre. Ezt speciálisan képzett szemé-

lyek végzik, és minőségbiztosítási intézkedésként szolgál.

Megkapom a gyermekem eredményeit?
Minden gyermek, aki részt vesz az iKMPLUS -ban, kap egy 

úgynevezett visszajelző kódot a felelős tanártól. Ezzel a 

kóddal közvetlenül online hívhatja le gyermeke eredményeit. 

A kódot a tanulók kapják meg, amint az eredmények ren-

delkezésre állnak. 

Minden összegyűjtött adatot a legnagyobb gondosság-

gal és a jogi követelményeknek megfelelően kezelünk. Az 

eredményeket csak a felelős tanár és az iskola vezetősége 

kötheti az adott gyermek nevéhez. Ezen túlmenően senki 

sem tekintheti meg gyermeke eredményeit. Az eredmények 

nem adhatók tovább más iskoláknak. 

Az adatvédelemmel kapcsolatos további információk 

a következő címen találhatók https://www.iqs.gv.at/

datenschutz-ikmplus-schueler. 

Mi történik most az eredményekkel?
Az iKMPLUS eredményeit a KEL-értekezleten (gyermek-szü-

lő-tanár találkozó) vagy a szülői konzultációs napon meg-

beszéljük Önnel. Ön és gyermeke többet fog megtudni az 

eredményekről, és a felelős tanárral közösen állapodnak 

meg a további tanulási célokról és a gyermeke számára 

szükséges konkrét lépésekről. 

A felelős tanár vagy az iskola vezetősége időben meghívót 

küld az interjúra.

Hol találok további információkat? 
Az aktuális információk megtalálhatók az IQS (Szövetségi 

Intézet az Osztrák Iskolarendszer Minőségbiztosításáért), 

valamint a BMBWF honlapján: 

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

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

schule/bef/ikmplus.html

Itt találja az iKMPLUS általános iskolai szülői tájékoztatóját 

más nyelvekre lefordítva is:

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

schule/bef/ikmplus/ikmplus_elterninfo_

ss2022.html 

Ger pirsên we di derbarê hilberandina daneyan û bingeha 

qanûnî de hebin, hûn dikarin bi berpirsiyarê parastina daneyê 

ya IQS re jî têkilî daynin: 

datenschutz@iqs.gv.at
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