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Được sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk về phối hợp hướng dẫn sinh viên
thực tập sư phạm chuyên ngành GDDB. Trung tâm HTPTGDHN trẻ khuyết tật Đắk Lắk tham
mưu cho BCĐ thực tập về công tác tổ chức: Đón, tổng kết và chịu trách nhiệm về tổ chức
hướng dẫn giảng dạy, đánh giá kết quả thực tập dạy trẻ khiếm thính cho 3 sinh viên trường
ĐHSP TPHCM. Sau thời gian thực tập sáng ngày 25/4/2022 trung tâm tổ chức lễ tổng kết thực
tập sư phạm khóa 44 trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh tại trung tâm.

Đây là đợt thực tập đặc biệt của đặc biệt, hầu hết thời gian 3 SV thực tập Online do tình hình
dịch Covid trên địa bàn ĐăkLăk còn phức tạp, các bạn SV chỉ có khoảng 1 tuần làm quen dạy
trực tiếp với học sinh tại trung tâm. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng phần lớn giáo sinh
đều có ý thức học hỏi, tích cực lên lớp, thực hiện dự giờ, thực giảng và nghe góp ý chỉnh sửa
của giáo viên hướng dẫn, trao đổi nội dung, kinh nghiệm trong suốt thời gian thực tập.

Giáo sinh đều mạnh dạn đứng lớp, đã xác định được mục tiêu, nội dung, vận dụng các hoạt
động dạy học phù hợp từng môn học trong tiết dạy của mình. Các em thực hành lên tiết tốt,
ngôn ngữ diễn đạt tương đối rõ ràng; tiến bộ theo từng tiết dạy, thu hút sự tập trung chú ý học
tập của học sinh. Kết quả đợt thực tập lần này 3 SV đều đạt loại giỏi (đạt 100%). Tuy gặp rất
nhiều khó khăn nhưng các bạn giáo sinh cũng đã hoàn thành đợt thực tập hết sức thành công
góp phần trở thành giáo viên dạy trẻ khuyết tật trong tương lai. Sau đây là một số hình ảnh:
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Đại diện Trường ĐHSP TPHCM phát biểu cảm ơn tại buổi lễ

Cô Nguyễn Thị Thoa - PGĐTT phát biểu đánh giá tại buổi lễ

SVTT phát biểu

Đoàn SVTT tặng quà lưu niệm trung tâm

Chụp hình lưu niệm
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