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Të dashur prindër dhe kujdestarë ligjorë! 

 

Në nëntor 2021, të gjithë nxënësit e klasave të 7-të do të marrin pjesë në një studim të 
kompetencave në lexim gjermanisht, matematikë dhe lexim / dëgjim anglisht. Instrumenti i 
IKM - matja joformale e kompetencës - që është përdorur për shumë vite në shumicën e 
shkollave përdoret. 

Çfarë është IKM? 

IKM vlerëson lehtësisht dhe në mënyrë të besueshme statusin e të nxënit të nxënësve në 
klasën e 7-të në fushat e leximit gjerman, matematikës dhe leximit / dëgjimit anglisht. 

Me ndihmën e IKM-së, mësuesit marrin informacion të rëndësishëm për statusin e të nxënit 
të të gjithë klasës dhe studentëve individualë si shtesë e vëzhgimeve dhe regjistrimeve të 
tyre. Duke u mbështetur në këtë, mësuesit mund të nxjerrin konkluzione të rëndësishme për 
hartimin e vitit mësimor aktual dhe të vitit vijues dhe të sigurojnë mbështetje të synuar për 
studentët në procesin e mëtejshëm të mësimit. 

Për shkak të pandemisë COVID-19, mësimdhënia gjatë viteve shkollore 2019/20 dhe 2020/21 
u karakterizua nga sfida të mëdha. Pikërisht për këtë arsye, IKM po ofron mbështetje të 
rëndësishme për arsimtarët në 2021, për t'u dhënë fëmijëve siguri të reja, për t'i inkurajuar 
ata në një mënyrë të synuar dhe, nëse është e nevojshme, për të kapur çdo përmbajtje të 
mësimit. 

Kur dhe si zhvillohet IKM në leximin gjermanisht, matematikën dhe leximin / 
dëgjimin anglisht? 

» Periudha: 8 deri më 26 nëntor 2021 (datat do të përcaktohen nga drejtoria e 
shkollës) 

» Kohëzgjatja: afërsisht 1 orë mësimi për secilën fushë të kompetencave 
» Zbatimi nga mësuesi i lëndës përkatëse (gjermanisht, matematikë, anglisht) 
» COVID-19: respektohen të gjitha masat aktuale të zbatueshme në shkollë 
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Çfarë do të ndodhë me rezultatet? 

Mësuesit përgjegjës për fëmijën tuaj marrin rezultatet menjëherë pas zbatimit dhe i 
pasqyrojnë ato në kontekstin e vëzhgimeve të tyre. Ju si kujdestar ligjor atëherë keni 
mundësinë të mësoni për rezultatet e fëmijës tuaj në kontekstin e intervistës së KEL dhe të 
formuloni qëllimet e të mësuarit së bashku me fëmijën tuaj dhe mësuesin përgjegjës dhe të 
bini dakord për hapat e ardhshëm. 

Rezultatet përdoren për planifikimin e mësimit dhe mbështetjen individuale. Ato nuk 
përfshihen në vlerësimin e performancës. 

Privatësia 

Në zbatimin e IKM nga IQS, të gjitha kërkesat ligjore të ligjit në fuqi për mbrojtjen e të 
dhënave respektohen me përpikëri. Informacione të mëtejshme mbi temën e mbrojtjes së të 
dhënave mund të gjenden në https://www.iqs.gv.at/services/datenschutzinformation/ikm-
datenschutz. Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me mbrojtjen e të dhënave, ju lutemi 
kontaktoni datenschutz@iqs.gv.at. 

Informacione të mëtejshme dhe kontakt 

Nëse dëshironi të mësoni më shumë rreth IKM në vitin e tranzicionit 2021 dhe rreth 
instrumenteve të ardhshëm të iKMPLUS, ju lutemi vizitoni 

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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