Penilaian Kinerja Guru
Formulir Rilis Siswa
Saya terdaftar dalam program persiapan guru di Universitas Iowa dan saat ini sedang mengajar siswa di ruang kelas anak Anda.
Universitas Iowa berpartisipasi dalam edTPA™, yang berarti bahwa, untuk menyelesaikan tugas mengajar siswa, saya harus
menuntaskan penilaian yang disebut sebagai Penilaian Kinerja Guru. Kegiatannya meliputi mengirimkan video saat saya mengajar
serangkaian pelajaran di kelas, dan menyertakan contoh kerja siswa yang sudah diselesaikan. Dalam rekaman tersebut, anak Anda
mungkin akan muncul di video. Saya akan mengumpulkan contoh kerja siswa untuk diserahkan sebagai bukti praktik mengajar, yang
di antaranya mungkin termasuk hasil pekerjaan anak Anda pula. Namun ini bukan penilaian kinerja anak Anda. Ini adalah penilaian
terhadap instruksi saya, yang diperlukan bagi saya untuk mendapatkan lisensi guru.
Nama siswa tidak akan muncul di materi apa pun yang saya serahkan, dan materi akan senantiasa dirahasiakan. Rekaman video dan
hasil kerja siswa yang saya serahkan tidak akan dipublikasikan dengan cara apa pun. Materi yang saya serahkan akan dikaji oleh
program saya di Universitas Iowa, dan mereka juga dapat digunakan oleh para pengembang ujian dalam kondisi yang aman untuk
pengembangan dan implementasi program-program edTPA, termasuk pelatihan pemberian skor, dan untuk mendukung kegiatan
peningkatan program lanjutan seperti validitas masa depan dan studi keandalan.
Formulir ini dimaksudkan sebagai permohonan atas persetujuan Anda memasukkan anak Anda dalam video, lengkap dengan
pekerjaan kelasnya. Mohon dilengkapi setengah bagian bawah halaman ini dan simpan bagian atas untuk referensi Anda. Jika ada
pertanyaan tentang penggunaan video ini atau pekerjaan kelas anak Anda, silakan hubungi penasihat akademik saya, [nama], di
[nomor telepon].
Terima kasih [Tanda tangan & Nama dalam huruf cetak yang jelas]
FORMULIR RILIS UNTUK PARTISIPASI SISWA
Nama siswa: ___________________________ Sekolah siswa: ______________________________
Saya adalah orangtua atau wali sah dari anak tersebut di atas. Saya telah membaca dan memahami deskripsi proyek yang diberikan
dalam surat di bagian atas formulir ini, dan menyetujui hal-hal berikut (mohon centang baris yang sesuai dengan Anda, di bawah ini):
___ SAYA MEMBERI IZIN kepada anak saya untuk tampil di rekaman video, dan pekerjaan kelas anak saya untuk digunakan dalam
Penilaian Kinerja Guru [Guru Siswa]. Saya memahami bahwa nama anak saya dan informasi identitas pribadi lainnya tentang anak saya
tidak akan muncul di bagian mana pun dari materi yang diserahkan.
___ SAYA TIDAK MEMBERI IZIN kepada anak saya untuk tampil di rekaman video, dan pekerjaan kelas anak saya untuk digunakan
dalam Penilaian Kinerja Guru [Guru Siswa], dan memahami bahwa anak saya akan berada di luar kegiatan rekaman.
Tanda tangan orangtua atau wali sah: ___________________________ Tanggal: ________________
____________________________________________________________________________________________________________
Saya adalah siswa yang disebutkan di atas dan berumur setidaknya 18 tahun. Saya telah membaca dan memahami deskripsi proyek
sebagaimana dijabarkan di bagian atas formulir ini, dan menyetujui hal-hal berikut (mohon centang baris yang sesuai dengan Anda, di
bawah ini):
___ Saya berusia setidaknya 18 tahun dan MEMBERI IZIN untuk saya untuk tampil dalam rekaman video dan pekerjaan kelas saya
untuk digunakan dalam Penilaian Kinerja Guru [Guru Siswa]. Saya memahami bahwa nama dan informasi identitas pribadi lainnya
tentang saya tidak akan muncul di materi mana pun yang diserahkan.
___ Saya berusia setidaknya 18 tahun dan TIDAK MEMBERI IZIN untuk tampil dalam rekaman video dan pekerjaan kelas saya untuk
digunakan dalam Penilaian Kinerja Guru [Guru Siswa], dan memahami bahwa saya akan berada di luar kegiatan rekaman.
Tanda tangan siswa: ___________________________ Tanggal: ______________ Tanggal lahir: __/__/___

