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Informacije za starše in skrbnike o neformalnem merjenju
kompetenc (IKM) v zimskem semestru 2021/22

Dragi starši in skrbniki!
Novembra 2021 bodo vsi učenci 7. razreda sodelovali v raziskavi o svojih kompetencah pri
branju v nemščini, matematiki in branju/poslušanju v angleščini. Uporabili bomo
instrument IKM - neformalno merjenje kompetenc, ki se že vrsto let uporablja v večini šol.

Kaj je IKM?
S testom IKM preprosto in zanesljivo ocenite učno raven učencev 7. razreda na področju
branja v nemščini, matematike in branja/poslušanja v angleščini.
Učitelji s pomočjo IKM dobijo pomembne informacije o učnem stanju celotnega razreda in
posameznih učencev, ki dopolnjujejo njihova lastna opažanja in zapise. Na podlagi tega lahko
učitelji izpeljejo pomembne ugotovitve za načrtovanje tekočega in naslednjega učnega leta
ter učencem zagotovijo ciljno usmerjeno podporo pri nadaljnjem učenju.
Zaradi pandemije COVID-19 je bilo delovanje razredov v šolskih letih 2019/20 in 2020/21
zaznamovano z velikimi izzivi. Prav zato je ICM v letu 2021 pomembna podpora za učitelje, ki
bodo učencem vlili novo samozavest, jim zagotovili ciljno usmerjeno podporo in po potrebi
nadoknadili zamujene ure.

Kdaj in kako poteka IKM pri nemškem branju, matematiki in angleškem
branju/poslušanju?
» Obdobje: od 8. do 26. novembra 2021 (datume določi vodstvo šole).
» Trajanje: približno 1 učna ura na področje znanja
» Izvajanje s strani učiteljev posameznih predmetov (nemščina, matematika,
angleščina)
» COVID-19: upoštevani so vsi veljavni zaščitni ukrepi v šoli

Kaj se zgodi z rezultati?
Učitelji, odgovorni za vašega otroka, prejmejo rezultate neposredno po izvedbi in jih preučijo
skupaj z lastnimi opažanji. Nato imate kot starši ali skrbniki priložnost, da se seznanite z
otrokovimi rezultati v razpravi o KEL ter skupaj z otrokom in odgovornim učiteljem oblikujete
učne cilje in se dogovorite o nadaljnjih korakih.
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Rezultati se uporabljajo za načrtovanje pouka in individualno podporo. Te niso vključene v
oceno uspešnosti.

Varstvo podatkov
IQS pri izvajanju ICM strogo upošteva vse pravne zahteve veljavne zakonodaje o varstvu
podatkov. Dodatne informacije o varstvu podatkov so na voljo na spletni strani
https://www.iqs.gv.at/services/datenschutzinformation/ikm-datenschutz . Če imate
vprašanja o varstvu podatkov, se obrnite na datenschutz@iqs.gv.at .

Dodatne informacije in kontakt
Če želite izvedeti več o ICM v prehodnem letu 2021 in prihodnjih orodjih iKMPLUS, obiščite
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 .

