Mẫu 1.Điểm TTGD

PHÒNG GD & ĐT…….…..
TRƯỜNG……………….….. . . .

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐIỂM THỰC TẬP GIÁO DỤC
Họ và tên học sinh: ………………………………………………………………Ngày sinh: ………………….
Mã số học sinh: ... ............................................................................................................. .Ngành: Giáo dục Mầm non
Giáo viên hướng dẫn: ............................................................................................. Lớp thực tập: ……………...
TT

Tiêu chí đánh giá

Điểm
tối đa

1

Tổ chức hoạt động đón, trả trẻ

1

2

Tổ chức vệ sinh, chăm sóc trẻ

1

3

Tổ chức giờ ăn cho trẻ

1

4

Tổ chức giờ ngủ cho trẻ

1

5

Tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ

1

6

Tìm hiểu, chăm sóc, giáo dục trẻ cá biệt

1,5

7

Lập kế hoạt hoạt động cho nhóm lớp

1,5

8

Phối hợp với các thành viên trong nhóm

1

9

Quan hệ với phụ huynh và trẻ.

1

CỘNG

Điểm
chấm

Ghi
chú

10

- Điểm bằng số: ……………..Bằng chữ: ... ….

- Nhận xét của giáo viên hướng dẫn: ……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

………….., ngày……tháng……năm……….
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 2.Điểm tiết dạy

PHÒNG GD & ĐT…….…..
TRƯỜNG……………….….. . . .

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU CHẤM ĐIỂM TIẾT DẠY
Họ và tên học sinh: ………………………………………………………………Ngày sinh: ………………..…….
Mã số học sinh: ... ............................................................................................................. .Ngành: Giáo dục Mầm non
Giáo viên hướng dẫn: ............................................................................................ Nhóm lớp thực tập: ………...
Các mặt

Chuẩn bị

1
2

Nội dung

3

4

Tổ chức

Phương pháp

5

6

Kết quả

Các yêu cầu
Có kế hoạch giảng dạy trong ngày, chuẩn bị kế hoạch dạy học đầy đủ.
Nêu rõ mục đích yêu cầu của hoạt động có chủ đích.
Chuẩn bị đồ dùng dạy học đầy đủ, phù hợp với nội dung tiết học,
biết chọn lựa, khai thác sử dụng các phương tiện dạy học đảm bảo
tính khoa học thẩm mĩ và sáng tạo, phù hợp với nội dung bài giảng
và đặc điểm lứa tuổi
Môi trường lớp học phù hợp và hỗ trợ tốt cho hoạt động chung.
Nội dung chính:
- Bài giảng đảm bảo tính mục đích, tính hệ thống, đủ nội dung, làm
rõ trọng tâm, có tính giáo dục, tính thẩm mĩ.
- Lượng kiến thức, kĩ năng cung cấp chính xác, khoa học, phù hợp
với yêu cầu lứa tuổi, với trình độ tiếp thu của trẻ và với chủ đề đã
được xác định.
- Phát huy được trí tưởng tượng, sáng tạo và tính tích cực của trẻ. Nội
dung kết hợp: Nội dung chính và nội dung kết hợp phải nêu bật được
chủ đề giáo dục trong tuần.
- Sử dụng phương pháp phù hợp với đặc trưng bộ môn, với nội
dung bài giảng, biết khai thác kinh nghiệm, kiến thức đã có ở trẻ
nhằm đạt mục đích yêu cầu của hoạt động.
- Biết vận dụng phương pháp tích hợp trong bài giảng.
- Kết hợp linh hoạt sáng tạo các phương pháp, biện pháp trong các
hoạt động, tạo được hứng thú học tập cho trẻ.
- Sử dụng có hiệu quả và kết hợp tốt các phương tiện đồ dùng, đồ
chơi, giáo cụ trực quan.
- Hình thức tổ chức hoạt động nhẹ nhàng, không gò bó cứng nhắc,
phù hợp lứa tuổi và các đối tượng trẻ khác nhau. Tổ chức và điều
khiển trẻ học tập tích cực, chủ động và sáng tạo.
- Khả năng bao quát, quản lý lớp tốt. Xử lý tốt và linh hoạt, kịp thời
các tình huống sư phạm phù hợp với trẻ.
Cộng

Điểm
tối đa
0,5

Điểm
chấm

1

0,5

4

3

1

10

- Điểm bằng số: ……….. bằng chữ: ... ……….
………….., ngày……tháng……năm……….
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 3.Tổng hợp KQGD

PHÒNG GD & ĐT…….…..
TRƯỜNG……………….….. . . .

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢNG DẠY
Họ và tên học sinh: ………………………………………………………………Ngày sinh: ………………..…….
Mã số học sinh: ... ............................................................................................................. .Ngành: …………………..
Giáo viên hướng dẫn: ............................................................................................ Nhóm lớp thực tập: ………...
TT
1
2
3

KẾ HOẠCH DẠY HỌC

DẠY LỚP

ĐIỂM TIẾT DẠY

Kế hoạch dạy học số 1
Kế hoạch dạy học số 2
Kế hoạch dạy học số 3
ĐIỂM TRUNG BÌNH

- Điểm bằng số: ……….. bằng chữ: ... ……….
………….., ngày……tháng……năm……….
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 4.KHTTCM

PHÒNG GD & ĐT…….…..
TRƯỜNG……………….….. . . .

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THỰC TẬP CHUYÊN MÔN
Họ và tên học sinh: ………………………………………………………………Ngày sinh: ………………..…….
Mã số học sinh: ... ............................................................................................................. .Ngành: …………………..
Giáo viên hướng dẫn: ............................................................................................ Nhóm lớp thực tập: ………...
Tuần

Nội dung thực tập

Dự kiến kết quả

1

2

3

4

5

6

7

8

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ họ tên)

………….., ngày……tháng……năm……….
HỌC SINH
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 5.KHTTGD

PHÒNG GD & ĐT…….…..
TRƯỜNG……………….….. . . .

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THỰC TẬP GIÁO DỤC
Họ và tên học sinh: ………………………………………………………………Ngày sinh: ………………..…….
Mã số học sinh: ... ............................................................................................................. .Ngành: …………………..
Giáo viên hướng dẫn: ............................................................................................ Nhóm lớp thực tập: ………...
Tuần

Nội dung thực tập

Dự kiến kết quả

1

2

3

4

5

6

7

8

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ họ tên)

………….., ngày……tháng……năm……….
HỌC SINH
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 6.BCTT

PHÒNG GD & ĐT…….…..
TRƯỜNG……………….….. . . .

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
I/ THÔNG TIN CHUNG:
Họ và tên học sinh: …………………………………………Ngày sinh: ………………..…….
Mã số học sinh: .............................................................................Ngành: ………….…………..
Giáo viên hướng dẫn: ................................................................... Nhóm lớp thực tập: …….…...
II/ NỘI DUNG BÁO CÁO:
1. Đánh giá về quá trình thực tập giảng dạy, thực tập giáo dục của bản thân: (3-4 trang A4)
Gợi ý:
- Học sinh báo cáo quá trình thực tập giảng dạy, thực tập giáo dục của bản thân trong suốt
thời gian TTSP tại trường Mầm non.
- Có những thuận lợi và khó khăn gì từ khâu lập kế hoạch chuyên môn, lập kế hoạch giáo dục
cho cả đợt TTSP, kế hoạch giảng dạy từng tiết và quá trình tổ chức dạy học, đánh giá, cho
điểm học sinh.
- Từ đó đánh giá lượng kiến thức, nghiệp vụ được đào tạo trong chương trình ở trường Trung
cấp có phù hợp với thực tiễn giảng dạy ở CSTT?
- Nếu không phù hợp thì thể hiện ở những nội dung nào?
- Đề xuất những ý kiến, giải pháp để công tác thực tập giảng dạy tốt hơn
2. Kết quả tìm hiểu
2.1. Tình hình giáo dục ở địa phương nơi thực tập (1 - 2 trang A4)..... ..
2.2. Tình hình giáo dục của nhà trường nơi thực tập:
- Một số nét chính về trường (1 - 2 trang A4)... …..
+ Đội ngũ giáo viên: ... …..
+ Cơ sở vật chất: .........
+ Số lượng học sinh: ...... ..
+ Kết quả học tập của học sinh: ….... ..
- Cơ cấu tổ chức của Trường (1 - 2 trang A4)……...
- Nhiệm vụ của giáo viên (phù hợp bậc học, 1 - 2 trang A4)
+ Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm: ……...
+ Nhiệm vụ của giáo viên phụ trách lớp (Mầm non):……..
- Các hoạt động giáo dục trong nhà Trường: ………..
2.3. Các loại hồ sơ và cách đánh giá, xếp loại học sinh (2 - 3 trang A4)
- Các loại hồ sơ học sinh

- Cách đánh giá, xếp loại học sinh (học tập và rèn luyện)
III/ BÀI HỌC RÚT RA TỪ THỰC TẾ (1 - 2 trang A4)…...
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
………….., ngày……tháng……năm……….
HỌC SINH
(Ký và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP GIÁO DỤC
(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG THỰC TẬP
(Ký tên và đóng dấu)

Mẫu 7.Đơn xin TTSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN THỰC TẬP
Kính gửi: ………………………………………………………..
Tôi tên: ……………………………………………………………………………….., Nam

Nữ

Ngày sinh: ……………………………………………….; Nơi sinh:……………………………………..
Mã số học sinh: ... ............................................................................................................. .Ngành: …………………..
CMND số: ………………………., ngày cấp…………………., nơi cấp:…………………
Số điện thoại liên lạc: ...................................................................
Là học sinh năm thứ hai, Khoa Sư phạm trường Trung cấp Đông Dương.
Tôi đã tham gia đầy đủ các môn học về chuyên ngành ………………………, trình độ
Trung cấp, nay chương trình học tập của tôi đến phần thực tập, tôi nhận thấy nơi đây đầy đủ
điều kiện và thuận lợi cho việc thực tập của mình trước khi tốt nghiệp ra trường. Vì vậy tôi
mong muốn được thực tại quý trường.
Thời gian thực tập từ ngày …………………

đến hết ngày…………………….

Trong thời gian thực tập tại quý trường, tôi xin cam kết thực hiện tốt nội quy và các nội
dung thực tập.
Kính mong nhận được sự chấp thuận của BGH nhà trường, Tôi xin chân thành cám ơn!
Tp. Hồ Chí Minh, ngày
XÁC NHẬN
CỦA CƠ SỞ THỰC TẬP

tháng

NGƯỜI LÀM ĐƠN

năm

