
Elternbrief, MS: Mazedonisch 

Информации за родители и законски старатели за 
неформално мерење на компетенции (IKM) во зимскиот 
семестар 2021/22 

 
 
Почитувани родители и законски старатели! 

 

Во ноември 2021 година, сите ученици од 7 одделение ќе учествуваат во истражување на 
компетенции во германско читање, математика и читање / слушање на англиски јазик. Се 
користи инструментот на IKM - неформалното мерење на компетенциите - кој се користи 
многу години во повеќето училишта. 

Што е IKM? 

IKM лесно и со сигурност го проценува статусот на учење на учениците во 7-мо одделение 
во областите на германско читање, математика и читање / слушање на англиски јазик. 

Со помош на IKM, наставниците добиваат важни информации за статусот на учење на 
целото одделение и индивидуалните ученици како додаток на сопствените набудувања и 
записи. Врз основа на ова, наставниците можат да извлечат важни заклучоци за дизајнот 
на тековната и следната наставна година и да обезбедат насочена поддршка на учениците 
во понатамошниот процес на учење. 

Поради пандемијата COVID-19, наставата за време на учебните 2019/20 и 2020/21 година 
се карактеризираше со големи предизвици. Токму поради оваа причина, IKM нуди важна 
поддршка за воспитувачите во 2021 година, за да им се даде на децата на училиште нова 
безбедност, да ги охрабрат на насочен начин и, доколку е потребно, да ја стигнат секоја 
содржина на лекцијата. 

Кога и како се одвива IKM во германско читање, математика и читање / 
слушање на англиски јазик? 

» Период: 8-ми и 26-ти ноември 2021 година (датумите ќе ги утврди управата на 
училиштето) 

» Времетраење: приближно 1 час на час по област на компетентност 
» Имплементација од соодветниот наставник специјалист (германски, математика, 

англиски) 
» COVID-19: се почитуваат сите тековно применливи заштитни мерки во училиштето 
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Што ќе се случи со резултатите? 

Наставниците одговорни за вашето дете ги добиваат резултатите веднаш по 
спроведувањето и ги рефлектираат во контекст на нивните наб ownудувања. Вие како 
законски старател тогаш имате можност да дознаете за резултатите на вашето дете во 
контекст на интервјуто за IKM и да формулирате цели за учење заедно со вашето дете и 
одговорниот наставник и да се согласите за следните чекори. 

Резултатите се користат за планирање на наставата и индивидуална поддршка. Тие не се 
вклучени во проценката на перформансите. 

Приватност  

При имплементацијата на IKM од страна на IQS, строго се почитуваат сите законски барања 
на важечкиот закон за заштита на податоците. Дополнителни информации за темата 
заштита на податоците можете да најдете на 
https://www.iqs.gv.at/services/datenschutzinformation/ikm-datenschutz. Ако имате какви 
било прашања во врска со заштитата на податоците, контактирајте со 
datenschutz@iqs.gv.at. 

Дополнителни информации и контакт 

Доколку сакате да дознаете повеќе за IKM во преодната 2021 година и за идните 
инструменти на iKMPLUS, посетете ја 

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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