PHIẾU ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI BÀI HỌC
Họ và tên người dạy:................................................................................................................................
Đơn vị : ………………………................................................................................................................
Ngày dạy:…………………………………………………Lớp:.............................Tiết:….....................
Môn:……………Tên bài học:.................................................................................................................
.....................................................................................Tiết dạy (bốc thăm/tự chọn):………..………......
Họ và tên giám khảo: ...................................................................................Chữ ký: ..............................
Đơn vị công tác: ......................................................................................................................................

3. Hoạt động của
học sinh (6,5 điểm)

2. Tổ chức hoạt động
1. Kế hoạch và tài
học cho học sinh
liệu dạy học (7 điểm)
(6,5 điểm)

Nội
dung

Tiêu chí

Điểm
chuẩn

1.1. Xác định mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần
đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập rõ ràng và phù hợp.
1.2. Hệ thống các chuỗi hoạt động học phù hợp mục tiêu, nội dung
và phương pháp dạy học được sử dụng.
1.3. Thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt
động học của học sinh phù hợp.

1,5đ

1.4. Phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt
động học của học sinh hợp lý.

1,5đ

2.1. Phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập sinh
động, hấp dẫn học sinh.
2.2. Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó
khăn của học sinh.
2.3. Các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp
đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập phù hợp, hiệu quả.
2.4. Hoạt động tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình
thảo luận của học sinh của giáo viên hiệu quả.
3.1. Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập
của tất cả học sinh trong lớp.
3.2. Học sinh tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác trong việc thực hiện các
nhiệm vụ học tập.
3.3. Học sinh tham gia tích cực trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả
thực hiện nhiệm vụ học tập.

3.4. Các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. đúng đắn, chính
xác, phù hợp.
Tổng điểm (20 điểm)

Điểm
GK

2đ

2đ

2đ
1,5đ
1,5đ
1,5đ
1,5đ
2đ
1,5đ
1,5đ

Xếp loại tiết dạy:
Số lỗi chữa điểm trong bảng trên: ............................... Xác nhận của giám khảo:.......................................
Ghi chú: - Điểm chấm mỗi tiêu chí lẻ đến 0,25đ, điểm tổng không làm tròn.
- Qui định về xếp loại:
+ Loại Giỏi: 17-20đ (1.1, 1.3, 2.1, 3.2 đạt 2đ). Loại Khá: 13-16,75đ (1.1, 2.1, 3.2 đạt 2đ).
Loại đạt yêu cầu (ĐYC): 10-12,75đ (1.1, 2.1 đạt 2đ).
Lưu ý: Ngoài các tiêu chí bắt buộc các chí còn lại không có tiêu chí nào dưới 0,5đ. Nếu
tổng điểm thuộc các mức xếp loại trên mà có tiêu chí không đạt thì xếp loại hạ xuống một bậc.
+ Loại Chưa ĐYC: Còn lại.

PHIẾU ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI BÀI HỌC
(Dạy theo chủ đề)
Họ và tên người dạy:................................................................................................................................
Đơn vị : ………………………................................................................................................................
Ngày dạy:…………………………………………………Lớp:.............................Tiết:….....................
Môn:……………Tên bài học:.................................................................................................................
Họ và tên giám khảo: ...................................................................................Chữ ký: ..............................
Đơn vị công tác: ......................................................................................................................................
Nội
dung

Tiêu chí

1. Kế hoạch và tài
liệu dạy học
(14 điểm)

1.1. Xác định mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần
đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập rõ ràng và phù hợp.
1.2. Hệ thống các chuỗi hoạt động học phù hợp mục tiêu, nội dung
và phương pháp dạy học được sử dụng.
1.3. Thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt
động học của học sinh phù hợp.
1.4. Phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt
động học của học sinh hợp lý.

3. Hoạt động của
học sinh (13 điểm)

2. Tổ chức hoạt động
học cho học sinh
(13 điểm)

2.1. Phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập sinh
động, hấp dẫn học sinh.
2.2. Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó
khăn của học sinh.
2.3. Các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp
đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập phù hợp, hiệu quả.
2.4. Hoạt động tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình
thảo luận của học sinh của giáo viên hiệu quả.
3.1. Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập
của tất cả học sinh trong lớp.
3.2. Học sinh tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác trong việc thực hiện các
nhiệm vụ học tập.
3.3. Học sinh tham gia tích cực trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả
thực hiện nhiệm vụ học tập.

3.4. Các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. đúng đắn, chính
xác, phù hợp.
Tổng điểm (40 điểm)

Điểm
chuẩn

Điểm
GK

4đ
3đ
4đ
3đ
4đ
3đ
3đ
3đ
3đ
4đ
3đ
3đ

Xếp loại :
Số lỗi chữa điểm trong bảng trên: ............................... Xác nhận của giám khảo:.......................................
Ghi chú: - Điểm chấm mỗi tiêu chí lẻ đến 0,5đ, điểm tổng không làm tròn.
- Qui định về xếp loại:
+ Loại Giỏi: 34-40đ (1.1, 1.3, 2.1, 3.2 đạt 4đ). Loại Khá: 26-33,5đ (1.1, 2.1, 3.2 đạt 4đ).
Loại đạt yêu cầu (ĐYC): 20-25,5đ (1.1, 2.1 đạt 4đ).
Lưu ý: Ngoài các tiêu chí bắt buộc các chí còn lại không có tiêu chí nào dưới 1đ. Nếu tổng
điểm thuộc các mức xếp loại trên mà có tiêu chí không đạt thì xếp loại hạ xuống một bậc.
+ Loại Chưa ĐYC: Còn lại.

