THÔNG BÁO
V/v nhiệm vụ SV cần thực hiện trong đợt thực tập sư phạm
Trong thời gian thực tập sư phạm từ 14/10/2019 - 17/11/2019, ngoài các nhiệm vụ
SV cần thực hiện như trong nội dung thực tập sư phạm, SV cần gửi email báo cáo công
việc thực tập cho GV phụ trách đoàn TTSP (danh sách GV trong file đính kèm) cuối mỗi
tuần.
Tuần 1:
-

Báo cáo tên trường thực tập, họ tên GVHD chuyên môn, GVHD chủ nhiệm, số ĐT
liên hệ của GVHD.
Báo cáo công việc đã thực hiện trong tuần đầu:
o Công tác chuyên môn (số tiết dự giờ chuyên môn, lớp dự giờ, công việc
GVHD chuyên môn phân công (giáo án, bài dạy);
o Công tác chủ nhiệm (số tiết dự giờ, lớp dự giờ, công việc GVHD chủ
nhiệm phân công);
o Tác phong và chấp hành nội quy trường thực tập;
o Đánh giá bản thân về các công việc đã thực hiện trong tuần.

Tuần 2, 3, 4, 5:
-

Báo cáo công việc đã thực hiện trong tuần:
o Công tác chuyên môn (số tiết giảng dạy, bài dạy, lớp, công việc GVHD
chuyên môn phân công (giáo án, bài dạy);
o Công tác chủ nhiệm (số tiết chủ nhiệm, các công việc đã thực hiện cho lớp
chủ nhiệm trong tuần, công việc GVHD chủ nhiệm phân công cho tuần kế
tiếp);
o Tác phong và chấp hành nội quy trường thực tập;
o Đánh giá bản thân về các công việc đã thực hiện trong tuần.

* Ghi chú:
• Đối với các đoàn từ 2 SV trở lên thì cử 1 SV đại diện tổng hợp báo cáo và gửi cho
GV phụ trách.
• Trong thời gian thực tập, nếu gặp những vấn đề liên quan không giải quyết được,
SV nên trao đổi với GV phụ trách đoàn để được hỗ trợ.
• GV phụ trách sẽ liên lạc với các GVHD để kiểm tra việc thực hiện các công việc
mà SV đã báo cáo.
• Báo cáo là một phần căn cứ để đánh giá kết quả thực tập sư phạm của SV.
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BÁO CÁO CÔNG VIỆC THỰC TẬP SƯ PHẠM
Từ …………… đến……………
Họ tên SV: ................................................................... Trường thực tập: .......................................................................................
GVHD chủ nhiệm: .................................................................................. Điện thoại: ...................................................................
GVHD chuyên môn: .............................................................................. Điện thoại: ...................................................................
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