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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HOÁ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số  675/KH-ĐHHĐ          Thanh Hoá, ngày 06 tháng 12 năm 2016 
 

KẾ HOẠCH  

 Thực tập sư phạm của sinh viên K36 CĐSP năm học 2016-2017  
                                                                         

I. CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

- Căn cứ vào quy định về nội dung, chương trình đào tạo giáo viên trình độ Cao 

đẳng SP của Trường Đại học Hồng Đức; 

- Căn cứ Kế hoạch dạy học năm 2016-2017 của trường Đại học Hồng Đức; 

- Căn cứ thực tiễn dạy học của các trường Trung học cơ sở trong tỉnh. 

II. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

- Giáo sinh tìm hiểu về hoạt động giáo dục, hoạt động dạy học của trường phổ 

thông và tập làm một số công việc của người giáo viên phổ thông; 

- Vận dụng những kiến thức đã học để tìm hiểu, thực hành một số hoạt động giáo 

dục và dạy học ở trường phổ thông; bổ sung kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn về 

chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp dạy học bộ môn. 

III. THỜI GIAN 

3.1. Thời gian và địa điểm 

- Thời gian: 06 tuần, từ 06/02 đến 19/3/2017; 

- Địa điểm: Các trường Trung học cơ sở trong tỉnh Thanh Hóa. 

3.2. Lịch trình cụ thể 

Tuần 1: Từ 06/02 đến 12/02/2017 

(1) Ban Chỉ đạo cấp trường xây dựng kế hoạch tổng thể và phê duyệt kế hoạch 

từng tuần cho từng nhóm giáo sinh và đoàn thực tập.  

(2) Ra mắt đoàn thực tập, nhận kế hoạch công tác giáo dục (chủ nhiệm), công tác 

chuyên môn: dự giờ, soạn bài để dự và dạy...  

(3) Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục và hoạt động chuyên môn của cá nhân. 

(4) Tìm hiểu thực tiễn giáo dục của nhà trường và địa phương.  

Tuần 2 đến tuần 5: Từ 13/02 đến 12/3/2017 

- Thực hiện các nội dung thực tập theo kế hoạch đã được phê duyệt; 

- Tập soạn bài, tập giảng trong nhóm và giảng tập trên lớp có đánh giá xếp loại: 

Mỗi nhóm chuyên môn chọn cử một giáo sinh dạy 1 tiết để xây dựng, thống nhất cách 

đánh giá, cho điểm, xếp loại giờ dạy của giáo sinh; thành phần dự: Đại diện BCĐ, tổ 

bộ môn, giáo viên hướng dẫn, nhóm giáo sinh. 

Tuần 6: Từ 13/3 đến 19/3/2017 

- Tiếp tục thực hiện các nội dung thực tập theo kế hoạch đã được phê duyệt; 

- Hoàn thiện hồ sơ cá nhân và hồ sơ của đoàn; sơ kết, tổng kết thực tập. 
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IV. NỘI DUNG 

4.1. Hoạt động tìm hiểu nhà trường    

1.1. Nghe báo cáo tổng hợp về nhà trường và kinh nghiệm của giáo viên chủ nhiệm 

giỏi trong công tác giáo dục học sinh. 

1.2. Giáo sinh tìm hiểu về nhà trường và địa phương 

- Tình hình về kinh tế - chính trị - văn hoá giáo dục ở địa phương; 

- Những nét chung về nhà trường: Cơ cấu tổ chức của nhà trường (Ban Giám hiệu, 

Hội đồng giáo dục nhà trường, tổ chuyên môn, đội ngũ cán bộ-giáo viên, khối lớp, mối 

quan hệ và chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức, đoàn thể trong trường); cơ sở vật 

chất trang thiết bị thí nghiệm, đồ dùng dạy học; kết quả giáo dục của nhà trường qua 

các năm; những sáng kiến kinh nghiệm về công tác giáo dục, dạy học, việc thực hiện 

đổi mới phương pháp dạy và học hiện nay tại các trường trung học phổ thông; 

- Truyền thống của nhà trường: quá trình xây dựng và phát triển (những thành tích 

và quy mô của nhà trường); 

- Tìm hiểu về phong trào Đội TNTP Hồ Chí Minh của trường, lớp chủ nhiệm, 

những hoạt động của Đội TN để giáo dục đạo đức cho học sinh. 

Giáo sinh ghi Sổ nhật ký thực tập những kết quả tìm hiểu. 

4.2. Hoạt động giáo dục (làm giáo viên chủ nhiệm lớp, tham gia các hoạt động của 

Đội TNTP Hồ Chí Minh)  

4.2.1. Nội dung tìm hiểu về hoạt động giáo dục 

- Vai trò của công tác giáo dục trong việc hình thành và phát triển nhân cách cho 

học sinh; 

- Tình hình hoạt động của học sinh lớp (Danh sách học sinh của lớp, nghề nghiệp 

của cha, mẹ học sinh; phân loại học sinh: Giỏi, khá, trung bình, yếu kém về học tập và 

đạo đức; các hoạt động của lớp, chi đoàn: Học tập, lao động, văn thể mỹ, sinh hoạt 

lớp và các hoạt động xã hội); 

- Biện pháp giáo dục của giáo viên chủ nhiệm đã tiến hành, kết quả đạt được và 

hạn chế (nếu có); 

- Những sáng kiến kinh nghiệm mà các giáo viên chủ nhiệm giỏi đã thực hiện ở 

trường phổ thông. 

Giáo sinh ghi Sổ nhật ký thực tập những kết quả tìm hiểu. 

4.2.2. Nội dung thực hiện về hoạt động giáo dục  

- Xây dựng và xin ý kiến phê duyệt của giáo viên hướng dẫn về Kế hoạch hoạt 

động giáo dục (theo Mẫu 1); 

- Tập làm một số công việc của người giáo viên chủ nhiệm lớp (xây dựng kế hoạch 

chủ nhiệm, nhận xét đánh giá học sinh, ghi nhật ký, quản lý học sinh, quản lý sổ điểm 

và ghi học bạ, ...): Mỗi giáo sinh phụ trách toàn diện 1 tổ học sinh hay một mặt công 

tác của lớp.  

- Tổ chức hoạt động giáo dục, hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh (sinh hoạt 

tập thể, ngoại khóa, các buổi lao động…):  

- Làm quen với công tác giáo dục học sinh, học sinh cá biệt: Mỗi nhóm giáo sinh 

đi thăm và tìm hiểu ít nhất ba gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn hoặc học sinh 
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còn hạn chế về mặt học tập, đạo đức hoặc là học sinh giỏi; Tìm hiểu và thực hiện các 

biện pháp giáo dục một học sinh cụ thể của lớp chủ nhiệm (lập hồ sơ theo dõi cụ thể) 

hoàn thành trước khi kết thúc đợt thực tập sư phạm. 

- Điều khiển các hoạt động sinh hoạt lớp vào đầu tuần, đầu mỗi buổi học, cuối tuần 

có giáo viên chủ nhiệm của trường phổ thông dự để góp ý, đánh giá; 

- Viết thu hoạch vào Sổ nhật ký. 

4.2.3. Tổ chức thực hiện  

(1) Đối với Ban chỉ đạo cấp trường:  

- Chia nhóm giáo sinh thuộc các ngành đào tạo khác nhau, mỗi nhóm không quá 5 

giáo sinh/trên lớp; tuỳ vào tình hình cụ thể của từng trường có thể 2 hoặc 3 giáo 

sinh/nhóm/lớp chủ nhiệm, nhưng không được bố trí dưới 2 giáo sinh. 

- Phân công giáo viên hướng dẫn công tác chủ nhiệm lớp. 

(2) Đối với Giáo viên hướng dẫn:  

- Phê duyệt Kế hoạch hoạt động giáo dục của giáo sinh; 

- Hướng dẫn giáo sinh thực hiện các nội dung quy định tại mục 4.2.1 và 4.2.2; 

- Đánh giá kết quả hoạt động giáo dục của giáo sinh: Căn cứ tinh thần, thái độ và 

kết quả thực hiện các nội dung của giáo sinh, giáo viên đánh giá, cho điểm vào Phiếu 

nhận xét đánh giá và xếp loại công tác giáo dục (theo Mẫu 2).  

4.3. Hoạt động dạy học 

4.3.1. Nội dung tìm hiểu về hoạt động dạy học 

- Tìm hiểu kế hoạch, chương trình, nội dung và phương pháp dạy học môn học mà 

giáo sinh sẽ dạy ở trường phổ thông; 

- Tìm hiểu cách soạn giáo án và soạn giáo án dưới sự hướng dẫn của giáo viên phổ 

thông. 

Giáo sinh ghi Sổ nhật ký thực tập những kết quả tìm hiểu. 

4.3.2. Nội dung thực hiện hoạt động dạy học 

(1) Xây dựng và xin ý kiến phê duyệt của giáo viên hướng dẫn về Kế hoạch hoạt 

động dạy học (theo Mẫu 3); 

(2) Soạn giáo án trước khi dự giờ của giáo viên thuộc tổ chuyên môn: Mỗi giáo 

sinh dự 08 tiết dạy theo ban đào tạo, tỉ lệ 5/3, gồm nhiều dạng bài của ít nhất 2 khối 

lớp); sau mỗi tiết dự giờ, cả nhóm thảo luận về nội dung, phương pháp, kỹ năng xử lý 

tình huống, ý kiến đóng góp (nếu có) được ghi chép đầy đủ vào Biên bản rút kinh 

nghiệm dự giờ (theo Mẫu 4). 

(3) Soạn giáo án và giảng tập:  

- Mỗi giáo sinh phải soạn 6 giáo án để dạy (6 tiết) theo ngành đào tạo, thực hiện 4 

tiết môn 1, 2 tiết môn 2: Giáo án được giáo viên phổ thông hướng dẫn, góp ý và ký 

duyệt trước khi lên lớp 02 ngày, giáo sinh không được tuỳ tiện thay đổi, nếu chưa rõ 

vấn đề gì phải trao đổi với giáo viên hướng dẫn. Giáo sinh phải tập dạy trong nhóm 

trước khi lên lớp. 

- Giáo sinh phải dạy 6 tiết/đợt thực tập: 

+ Trước khi giáo sinh dạy: Ban chỉ đạo chọn cử giáo sinh đại diện cho mỗi nhóm 

chuyên môn dạy 1 tiết để xây dựng, thống nhất cách đánh giá cho điểm, xếp loại giờ 
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dạy của giáo sinh, thành phần dự có đại diện BCĐ, GVHD, tổ chuyên môn, nhóm giáo 

sinh của bộ môn cùng dự. 

+ Trong 6 tiết dạy theo quy định Ban chỉ đạo bố trí để giáo sinh được dạy theo tỷ 

lệ: 4 tiết môn 1, 2 tiết môn 2 theo chuyên ngành đào tạo, gồm nhiều dạng bài; giáo sinh 

được chọn 1 tiết trong 6 tiết dạy để đăng ký tiết thao giảng, tiết thao giảng của giáo 

sinh được thực hiện sau khi giáo sinh đã dạy có đánh giá, xếp loại từ 2 - 3 tiết, điểm 

của giờ thao giảng được tính hệ số 2. Các giờ thao giảng của giáo sinh phải có lịch 

trước để đại diện Ban chỉ đạo, giáo viên hướng dẫn, tổ chuyên môn và nhóm giáo sinh 

cùng dự, và được tổ chức rút kinh nghiệm ngay sau giờ dạy.  

+  Sau mỗi giờ dạy của giáo sinh, giáo viên hướng dẫn góp ý, nhận xét về giờ dạy 

để giáo sinh học tập, rút kinh nghiệm, ghi Biên bản rút kinh nghiệm dự giờ (theo Mẫu 

4) và đánh giá, cho điểm vào Phiếu theo dõi, nhận xét, đánh giá và xếp loại giờ dạy 

trên lớp của giáo sinh (theo Mẫu 5). 

4.3.3. Tổ chức thực hiện 

(1) Đối với Ban chỉ đạo cấp trường: 

- Chia nhóm giáo sinh (cùng ngành đào tạo; mỗi nhóm không quá 05); 

- Phân công giáo viên hướng dẫn chuyên môn và giáo viên dạy mẫu cho giáo sinh 

dự giờ. 

(2) Đối với giáo viên hướng dẫn: 

- Phê duyệt Kế hoạch hoạt động dạy học của giáo sinh; 

- Hướng dẫn giáo sinh thực hiện các nội dung quy định tại mục 4.3.1 và 4.3.2; 

- Thực hiện dạy mẫu cho giáo sinh dự giờ; 

- Hướng dẫn giáo sinh soạn giáo án và dự giờ giảng tập của từng giáo sinh (8 

tiết/giáo sinh) đánh giá, cho điểm vào Phiếu theo dõi, nhận xét, đánh giá và xếp loại 

giờ dạy trên lớp của giáo sinh (theo Mẫu 5); 

- Tổ chức họp rút kinh nghiệm sau dự giờ, ký xác nhận vào vào Biên bản rút kinh 

nghiệm dự giờ (theo Mẫu 4); 

- Đánh giá kết quả hoạt động chuyên môn của từng giáo sinh trong nhóm và cho 

điểm vào Bảng điểm đánh giá hoạt động dạy học (theo Mẫu 6).  

V. TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ  

5.1. Đối với giáo sinh và đoàn thực tập 

- Đối với mỗi giáo sinh: Hoàn chỉnh hồ sơ thực tập của cá nhân (Kế hoạch hoạt 

động giáo dục, Kế hoạch hoạt động chuyên môn, Sổ nhật ký thực tập, giáo án tập soạn 

để dự giờ, giáo án giảng tập trên lớp); 

- Đối với Trưởng, Phó đoàn thực tập: 

+ Tổ chức họp, đánh giá xếp loại ý thức của mỗi thành viên; 

+ Lập danh sách đánh giá và xếp loại ý thức nộp cho Ban chỉ đạo cấp trường (theo 

Mẫu 7, hoàn thành trước sáng Thứ 6 của tuần thứ 6); 

+ Tiếp nhận toàn bộ hồ sơ của đoàn thực tập và từng cá nhân từ Ban chỉ đạo cấp 

trường để chuyển về bàn giao cho Trường Đại học Hồng Đức (qua phòng Quản lý đào 

tạo) sau 02 ngày kết thúc đợt thực tập. 
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5.2. Đối với giáo viên hướng dẫn  

Hoàn thành và nộp về Ban chỉ đạo cấp trường (trong ngày Thứ 7 của tuần thứ 6) 

các biên bản, phiếu nhận xét, đánh giá và cho điểm theo từng nội dung thực tập đối với 

cá nhân/nhóm giáo sinh (Phiếu nhận xét đánh giá và xếp loại công tác giáo dục-Mẫu 

2; Biên bản rút kinh nghiệm dự giờ-Mẫu 4; Phiếu theo dõi, nhận xét, đánh giá và xếp 

loại giờ dạy trên lớp của giáo sinh-Mẫu 5; Bảng điểm đánh giá hoạt động dạy học-

Mẫu 6).  

5.3. Đối với Ban chỉ đạo cấp trường 

- Tổ chức đánh giá, xếp loại và cho điểm từng cá nhân vào Bảng xếp loại tổng hợp 

kết quả thực tập (theo Mẫu 8); 

- Tổ chức tổng kết công tác thực tập của đoàn (có báo cáo theo Mẫu 9); 

- Hoàn chỉnh hồ sơ (ký xác nhận và đóng dấu vào các loại hồ sơ thực tập) và bàn 

giao toàn bộ hồ sơ của đoàn thực tập (giấy biên nhận kinh phí nếu có) và hồ sơ từng cá 

nhân giáo sinh cho Trưởng, Phó đoàn thực tập. 

Ban chỉ đạo thực tập các trường phổ thông, Trưởng, Phó đoàn thực tập tổ chức, chỉ 

đạo, thực hiện đúng kế hoạch và nội dung đợt thực tập; trong quá trình thực hiện có 

vấn đề phát sinh, liên hệ với phòng Quản lý đào tạo Trường Đại học Hồng Đức để giải 

quyết./. 
 

Nơi nhận:  

- Trường THCS (để phối hợp thực hiện);    

- Đoàn thực tập (để thực hiện); 

- Các khoa đào tạo (để phối hợp thực hiện);                                                                                 

- Lưu: VT, QLĐT. 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký) 

 

 

 

Lê Văn Trưởng 

 

 


