Mẫu 1a. Điểm TTGD

PHÒNG GD & ĐT QUẬN 3

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

TRƯỜNG……………….….. . . .

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CÁC HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC TRẺ
Họ và tên học sinh: …………………………………… Ngày sinh: ………………………….
Mã số học sinh: ................................................................ Ngành: Giáo dục Mầm non
Tên bài dạy: ......................................................................................................................................
Lớp dạy:......................................... Ngày dạy:................................................. Tiết thứ: .................
Giáo viên hướng dẫn: .......................................................................................................................
Tiêu chí

Nội dung mỗi tiêu chí

Điểm
tối đa

Chuẩn bị
(2 điểm)

- Kế hoạch hoặc giáo án tổ chức hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ gắn
liền với chủ điểm
- Đồ dùng dạy học, phương tiện, đồ chơi, nơi tổ chức hoạt động của cô
và trẻ đầy đủ, đẹp, thuận tiện, phù hợp với chủ điểm và nội dung hoạt
động
- Kiến thức: đầy đủ, chính xác, phù hợp
- Kỹ năng: thực hiện đúng các thao tác, quy trình được quy định trong
từng hoạt động
- Giáo dục trẻ tính độc lập, sáng tạo, tự tin trong hoạt động, thích hoạt
động, tham gia hoạt động tích cực, tự giác
- Tổ chức cho trẻ hoạt động theo đúng kế hoạch
- Tiến hành thực hiện hoạt động nhẹ nhàng, hấp dẫn, linh hoạt, sáng tạo,
khoa học, lôi cuốn trẻ
- Thu dọn đồ dùng, đồ chơi, phương tiện ngăn nắp, gọn gàng,cẩn thận
- Bình tĩnh,tự tin,vui vẻ,nhanh nhạy,hòa nhã,gần gũi với trẻ và phụ
huynh
- Ngôn ngữ mạch lạc, rõ ràng, ngắn gọn, trong sáng, dễ hiểu
- Biết vận dụng các biện pháp, thủ pháp vào các hoạt động một cách linh
hoạt và sáng tạo
- Động viên khuyến khích trẻ biết tham gia vào hoạt động
- Xử lý tốt các tình huống sư phạm xảy ra trong quá trình trẻ hoạt động
- Thể hiện khả năng bao quát trẻ hoạt động tốt, nhận xét khen thưởng
chính xác rõ ràng
- Trẻ thực hiện đúng thao tác hoạt động, quy trình hoạt động
- Trẻ hứng thú, tự nguyện, tích cực tham gia hoạt động

1,0 đ

Nội dung
hoạt động
(2 điểm)
Hình thức
tổ chức
(2 điểm)
Tiến hành
hoạt động
(3 điểm)

Kết quả
hoạt động
(1 điểm)

CỘNG

Điểm
chấm

1,0 đ

1,0 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
1,0 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
10 đ

- Điểm bằng số: …………. ; bằng chữ ........................................
- Nhận xét của giáo viên hướng dẫn: ………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Giáo sinh dạy
(họ tên và chữ ký)

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
(họ tên và chữ ký)

