Đánh giá những Năm Đầu–
Đánh giá Giáo viên (EYE-TA)
Tổng quát

EYE-TA cung cấp thông tin về:

Học tập đọc là một trọng tâm quan trọng trong các
lớp mới bắt đầu (mẫu giáo-3). Trẻ em phải "học tập
đọc” trước lớp 3 để chúng có thể “đọc-để-mà-học” ở
lớp 4 và lên trên. Tuy nhiên, tại Canada và Mỹ
khoảng 25% trẻ em gặp khó khăn đáng kể trong việc
học-tập-đọc. Khi những đứa trẻ này lên lớp 4, chúng
không đọc đủ trôi chảy để hiểu được những gì đang
được dạy. Có nhiều lý do các trẻ em gặp trục trặc
trong việc học-tập-đọc trong suốt các lớp mới bắt
đầu và các tác động là tiêu cực, gây ảnh hưởng đến
cả hai mối quan hệ học tập và xã hội trong suốt và
sau những năm đi học tại trường.
Nghiên cứu đã liên kết tầm quan trọng của sự phát
triển thành công các kỹ năng đầu để cải thiện thành
tích học tập tại trường. Chúng ta có thể xác định
những trẻ em nào từ trong trường mẫu giáo là người
sẽ được lợi ích từ các hỗ trợ thêm để sẵn sàng cho
việc học tập trường lớp chính thức. EYE-TA sẽ giúp
chúng ta hiểu rõ hơn những đứa trẻ này là ai.
VÌ AI: EYE-TA là để dành cho các trẻ em tuổi từ 4 đến
6 trong trường mẫu giáo.
VÌ CÁI GÌ: EYE-TA cung cấp cho các giáo viên một
danh sách kiểm tra mà họ có thể sử dụng để theo dõi
các quan sát và các thông tin đánh giá của các trẻ em
trong suốt các hoạt động lớp học thường xuyên. Các
giáo viên nhập vào thông tin trực tuyến, tất cả dữ
liệu được mã hoá và được lưu trữ với mức độ bảo
mật cao nhất.

Nhận thức về Bản thân và Môi
trường – sự nhận biết thế giới của trẻ và khả

năng kết nối với gia đình và kinh nghiệm cộng
đồng.

Các Kỹ năng Xã hội và các Phương
pháp Tiếp cận để Học tập - sự chú tâm

trong các hoạt động trong lớp học và khả năng
giao tiếp với bạn mà vẫn tuân theo các luật lệ
của lớp.

Các Kỹ năng Nhận thức – kỹ năng toán và
trước khi đọc cũng như khả năng giải quyết vấn
đề.
Ngôn ngữ và Truyền thông - bao gồm
hiểu lời nói và khả năng bày tỏ suy nghĩ và cảm
xúc với những người khác.

Phát triển Thể chất
- Kỹ năng vận động tinh tế - khả năng thưc hiện

các cử động nhỏ đòi hỏi sự phối hợp của tay và
mắt.
- Kỹ năng vận động thô – khả năng thực hiện các
cử động lớn liên quan đến các cánh tay, chân và
cơ thể.

Báo cáo

EYE-TA cung cấp cả hai lớp học và báo cáo cá

nhân của trẻ em. Các báo cáo cho thấy mỗi khía
cạnh của các lĩnh vực phát triển, cùng với các ví dụ
mô tả từng lĩnh vực, và một hộp mã hóa màu
minh họa các kết quả của mỗi trẻ. Có ba mã màu
sắc được sử dụng: màu xanh lá cây, màu vàng, và
màu đỏ.
Các mã màu được định nghĩa:
Phát triển thích hợp
Vấp phải một số khó khăn
Vấp phải khó khăn đáng kể

Tôi có báo cáo của con tôi - bây giờ
làm gì?

Thông tin từ EYE-TA thường được sử dụng để xác
định những trẻ em nào có thể gặp khó khăn và
những em nào có thể cần hỗ trợ hoặc đánh giá.
Các giáo viên sử dụng các kết quả EYE-TA như là
một điểm khởi đầu cho các cuộc thảo luận với phụ
huynh hoặc một nhóm đa chủng loại (như một
nhóm bao gồm phụ huynh, giáo viên lớp học,
quản trị trường học, và các chuyên gia có liên
quan). Các kết quả EYE-TA, cùng với đánh giá
khác, có thể giúp giáo viên xác định loại hỗ trợ và
số lượng hỗ trợ cần thiết cho mỗi đứa trẻ để
thành công trong lớp học.

Các Tính năng và Lợi
ích của EYE-TA
Vai trò chính của EYE-TA là giúp đỡ để
thông báo quyết định giảng dạy. Các giáo
viên cho biết:
√ EYE-TA cung cấp một lược đồ đánh giá
những điểm mạnh và Visit:
những lãnh vực
triển khai cho sự phát triển của trẻ em
khi bắt đầu đi học tại trường.
√ Các kỹ năng được EYE-TA đánh giá
thông báo giảng dạy trong lớp học.
√ EYE-TA đánh giá năm lĩnh vực học tập
đầu tiên liên kết chặt chẽ với sự sẵn
sàng của trẻ em theo học ở trường.
√ Nhập dữ liệu trực tuyến cung cấp cho
các giáo viên và trường học một báo
cáo tức thời và đa cấp.

www.earlyyearsevaluation.com
Thông tin Cá nhân được thu thập theo thẩm
quyền của Đạo Luật Nhà Trường, Quy chế Hồ
sơ Học sinh và Quyền tự do về Thông tin và
Đạo luật Bảo vệ Tính riêng tư (FOIP) của
Alberta. Thông tin này sẽ được sử dụng để
hướng dẫn các quyết định chương trình huấn
luyện. Nó sẽ được xử lý theo các quy định
bảo vệ tính riêng tư của Đạo Luật FOIP. Nếu
bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc thu thập,
dự tính sử dụng của nó hay quyền đề nghị
của EYE-TA, hãy liên hệ với
Early Learning, Learning Services
Calgary Board of Education
403.817.7653

Sở Giáo Dục Calgary

đánh giá
những năm đầu
Các giáo viên mẫu giáo trong Sở
Giáo dục Calgary sẽ sử dụng một
công cụ sàng lọc khá phát triển cho
tất cả trẻ em mẫu giáo. Đánh giá
những Năm Đầu - Đánh giá Giáo
viên (EYE-TA), được phát triển bởi
Tập đoàn Quốc tế Nghiên cứu KSI
năm 2009, cung cấp cho phụ
huynh, các giáo viên và các trường
học thông tin chính xác và có ý
nghĩa về các kỹ năng phát triển
sớm của trẻ em.
Các thông tin thu thập được sẽ giúp
hỗ trợ quá trình chuyển đổi tích
cực cho nhà trường đối với con của
quý vị và sẽ giúp các giáo viên thiết
kế hướng dẫn và hỗ trợ.

