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iKMPLUS în treapta secundară I 

Dragi părinți, dragi tutori! 

În toamna 2022 demarează evaluarea individuală a competențelor PLUS (iKMPLUS) pentru a 7-a 
treaptă școlară. Această analizează stadiul de învățare a elevilor în materiile de predare germană, 
matematică și engleză. Ea indică unde se situează copilul dumneavoastră momentan și unde se 
poate îmbunătății. Rezultatele oferă cadrelor didactice informații suplimentare asupra elevilor lor. 
Acestea îi ajută să promoveze individual copilul dumneavoastră și să-l sprijine la învățare.  

Rezultatele sprijină de asemenea cadrele didactice să reflecteze și să perfecționeze cursurile lor de 
predare. Informațiile servesc școlilor pentru dezvoltarea curentă a calității învățământului. 
Rezultatele nu vor intra în media școlară. Acestea nu servesc pentru admiterea la o școală de 
continuare a studiilor. 

Cum se desfășoară iKMPLUS? 

În cadrul iKMPLUS copilul dumneavoastră rezolvă subiecte la germană, matematică și engleză. 
Rezolvarea subiectelor are loc ONLINE și durează cca. cam cât o oră de predare pentru fiecare 
materie în parte. 

iKMPLUS are loc în toate școlile secundare și în școlile superioare de formare generală între 21 
noiembrie și 20 decembrie 2022. Termenele exacte vor fi stabilite de cadrele didactice și de 
direcțiunea școlii. Veți afla termenele direct de la cadrul didactic competent sau de la direcțiunea 
școlii. La puține școli selecționate iKMPLUS se va desfășura înainte de această perioadă. Acest lucru va 
avea loc prin intermediul unor persoane școlarizate special și servește ca măsură de asigurare a 
calității. 

Voi primi rezultatele copilului meu? 

Fiecare copil  ce participă la iKMPLUS va primi de la cadrele didactice competente un așa numit cod de 
feedback. Cu ajutorul acestui cod puteți accesa online rezultatele copilului dumneavoastră. Codul va 
fi repartizat elevilor ce îndată ce rezultatele sunt disponibile. 

Toate datele colectate vor fi tratate cu mare atenție și sub respectarea tuturor prevederilor legale. 
Numai cadrul didactic competent și direcțiunea școlii poate face conexiunea între rezultate și numele 
copilului respectiv. În afara acestora este interzisă vizualizarea rezultatelor copilului dumneavoastră. 
Rezultatele nu pot fi transmise altor școli.  
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Mai multe informații cu privire la protecția datelor găsiți la adresa 
https://www.iqs.gv.at/datenschutz-ikmplus-schueler.  

Ce se întâmplă în continuare cu rezultatele? 

În cadrul unei discuții comune, dumneavoastră și copilul dumneavoastră veți afla mai multe detalii cu 
privire la rezultate și veți stabili împreună cu cadrul didactic competent alte țeluri de învățare și pașii 
concreți pentru copilul dumneavoastră. Veți primi la timp invitația la discuție de la unul dintre 
cadrele didactice competente, resp. de la direcțiunea școlii.  

Unde găsesc mai multe informații?  

Informațiile actuale se găsiți permanent pe pagina de web IQS (institutul federal de asigurare a 
calității în sistemul de învățământ austriac) cât și pe pagina de web BMBWF: 
https://www.iqs.gv.at/ikmplus  

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/bef/ikmplus.html  

Aici găsiți și informarea pentru părinți cu privire la iKMPLUS din treapta secundară I tradusă în mai 
multe limbi: https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulrecht/erlaesse/ikmplus2022_sst7.html  
 

Dacă aveți întrebări cu privire la prelucrarea datelor și bazele legale vă puteți adresa și 
responsabilului pentru protecția datelor din cadrul IQS:   
datenschutz@iqs.gv.at 


