Đánh giá năng lực giáo viên
Biểu mẫu đồng ý cho phép đánh giá
Tôi đang theo học chương trình chuẩn bị cho giáo viên tại Đại học Iowa và hiện đang giảng dạy học sinh trong lớp học của con quý vị.
Đại học Iowa có tham gia edTPA™, nghĩa là, để hoàn thành khóa giảng dạy, tôi phải làm một cuộc đánh giá có tên là Đánh giá năng lực
giáo viên. Đánh giá này bao gồm việc gửi một đoạn video quay tôi giảng dạy một số bài học trong lớp học và các ví dụ về bài tập học
sinh đã làm. Trong quá trình quay lại bài giảng của tôi, con quý vị có thể xuất hiện trong video. Tôi sẽ thu thập các mẫu bài tập của học
sinh để làm bằng chứng thực hành công việc giảng dạy và trong đó có thể bao gồm một số bài tập của con quý vị. Đây không phải là
đánh giá về năng lực của con quý vị, mà là về khả năng giảng dạy của tôi. Và tôi cần đánh giá này để xin giấy phép làm giáo viên.
Tên học sinh sẽ không xuất hiện trên bất kỳ tài liệu nào được gửi và tài liệu sẽ luôn được giữ bí mật. Các video và bài tập của học sinh
tôi gửi sẽ không được công khai dưới bất kỳ hình thức nào. Các tài liệu tôi nộp sẽ được chương trình của tôi tại Đại học Iowa xem xét
và có thể được các nhà phát triển sử dụng trong các điều kiện an toàn để phát triển và thực hiện chương trình edTPA, đào tạo người
chấm điểm và hỗ trợ các hoạt động cải tiến chương trình, như về hiệu lực trong tương lai và nghiên cứu độ tin cậy.
Biểu mẫu này là để yêu cầu quý vị đồng ý cho phép con quý vị xuất hiện trong video và cho phép sử dụng bài tập ở lớp của trẻ. Vui
lòng hoàn thành nửa dưới của trang này và giữ lại nửa trên để quý vị tham khảo. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng
video này hoặc bài tập ở lớp của con quý vị, vui lòng liên hệ với cố vấn học tập của tôi, [tên], qua số điện thoại [số_điện_thoại#].
Chân thành cảm ơn [Tên viết hoa và chữ ký]
BIỂU MẪU ĐỒNG Ý CHO PHÉP HỌC SINH THAM GIA
Tên học sinh: ___________________________ Tên trường: ______________________________
Tôi là phụ huynh hoặc giám hộ hợp pháp của trẻ có tên ở trên. Tôi đã đọc và hiểu mô tả dự án trong thư ở đầu biểu mẫu này và
đồng ý như sau (vui lòng chọn dòng thích hợp bên dưới):
___ Tôi CHO PHÉP con tôi xuất hiện trong video và sử dụng bài tập ở lớp của con tôi trong trong Đánh giá năng lực giáo viên của
[Giáo viên của học sinh]. Tôi hiểu rằng tên của con tôi và bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào khác về con tôi sẽ không xuất hiện
trên bất kỳ tài liệu nào được gửi.
___ Tôi KHÔNG cho phép con tôi xuất hiện trong video và sử dụng bài tập ở lớp của con tôi trong trong Đánh giá năng lực giáo viên
của [Giáo viên của học sinh] và hiểu rằng con tôi sẽ ngồi bên ngoài các hoạt động được quay lại.
Chữ ký của phụ huynh hoặc giám hộ: ___________________________ Ngày: ________________
____________________________________________________________________________________________________________
Tôi là học sinh có tên trên và tôi đã đủ 18 tuổi. Tôi đã đọc và hiểu mô tả dự án trong thư ở đầu biểu mẫu này và đồng ý như sau (vui
lòng chọn dòng thích hợp bên dưới):
___ Tôi đã đủ 18 tuổi và CHO PHÉP quay tôi trong video và sử dụng bài tập ở lớp của tôi trong Đánh giá năng lực giáo viên của [Giáo
viên của học sinh]. Tôi hiểu rằng tên của tôi và bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào khác về tôi sẽ không xuất hiện trên bất kỳ tài
liệu nào được gửi.
___ Tôi đã đủ 18 tuổi và KHÔNG cho phép quay tôi trong video và sử dụng bài tập ở lớp của tôi trong ánh giá năng lực giáo viên của
[Giáo viên của học sinh] và hiểu rằng tôi sẽ ngồi bên ngoài các hoạt động được ghi lại.
Chữ ký của học sinh: ___________________________ Ngày: ______________ Ngày sinh: __/__/___

