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           ỦY BAN NHÂN DÂN 

            TỈNH THANH HÓA 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Số: 672/KH-ĐHHĐ       Thanh Hóa, ngày 06  tháng 12 năm 2016 

 

KÕ ho¹ch 

KiÕn tËp s ph¹m (lần 2) cña học sinh K29 TCSP MÇm non 

 n¨m häc 2016-2017 

    

I. C¬ së x©y dùng kÕ ho¹ch 

- C¨n cø vµo quy ®Þnh vÒ néi dung, ch¬ng tr×nh ®µo t¹o gi¸o viªn tr×nh ®é Trung 

cấp SP ngµnh MÇm non cña Trêng §¹i häc Hång §øc; 

- C¨n cø KÕ ho¹ch d¹y häc n¨m häc 2016-2017 cña Trêng §¹i häc Hång §øc; 

- C¨n cø vµo thùc tiÔn ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ cña c¸c trêng MÇm non trong tØnh. 

II. Môc ®Ých yªu cÇu 

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

non và tập làm một số công việc của người giáo viên mÇm non; 

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

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

chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp tæ chøc c¸c ho¹t ®éng, phÈm chÊt nghÒ nghiÖp 

cña ngêi gi¸o viªn MÇm non vµ n©ng cao lßng yªu  nghÒ mÕn trÎ. 

III. THêI GIAN 

3.1. Thêi gian vµ ®Þa ®iÓm: 

- Thêi gian: 6 tuÇn tõ 20/02 ®Õn hÕt ngµy 02/4/2017 

- §Þa ®iÓm: C¸c trêng MÇm non trong tØnh Thanh Hóa.  

3.2. LÞch tr×nh cô thÓ 

TuÇn 1: Tõ 20/02 ®Õn 26/02/2017 

(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. 

TuÇn 2 ®Õn tuÇn 5: Tõ 27/2 ®Õn 26/3/2017 

- Thực hiện các nội dung kiến 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. 

TuÇn 6: Tõ 27/3 ®Õn 02/4/2017 

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

- Hoàn thiện hồ sơ cá nhân và hồ sơ của đoàn; sơ kết, tổng kết kiến tập. 

IV. NỘI DUNG 

4.1. Hoạt động tìm hiểu nhà trường 

Giáo sinh tìm hiểu về nhà trường và địa phương 

- Tình hình về kinh tế-chính trÞ-văn hoá giáo dục ở địa phương; sù quan t©m cña 

®Þa ph¬ng ®èi víi ngµnh häc MÇm non. 
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- Những nét chung về nhà trường: Cơ cấu tổ chức của nhà trường (Ban Giám 

hiệu, Hội đồng giáo dục nhà trường, đội ngũ cán bộ-giáo viên, nhãm lớp, mối quan hệ 

và chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức, đoàn thể trong trường); viÖc thùc hiÖn ch¬ng 

tr×nh ch¨m sãc, gi¸o dôc trÎ; hå s¬, sæ s¸ch cña c¸n bé qu¶n lý vµ gi¸o viªn trùc tiÕp 

ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ theo tõng ®é tuæi; trêng líp, phßng häc, phßng chøc n¨ng, gãc 

thiªn nhiªn, vên trêng, c¸ch s¾p xÕp trang trÝ ®å dïng, ®å ch¬i phôc vô gi¶ng d¹y vµ 

ch¨m sãc trÎ; c«ng t¸c tuyªn truyÒn vËn ®éng phô huynh x©y dùng trêng líp ®èi víi 

sù nghiÖp gi¸o dôc MÇm non t¹i ®Þa ph¬ng; chÕ ®é vÖ sinh, phßng trõ dÞch bÖnh, dinh 

dìng trÎ em, lÞch tiªm chñng phßng bÖnh, t×m hiÓu chÊt lîng ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ. 

- ViÖc ®æi míi néi dung, ph¬ng ph¸p d¹y häc, kinh nghiÖm ch¨m sãc gi¸o dôc 

trÎ cña gi¸o viªn giái. 

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

4.2. Ho¹t ®éng tæ chøc qu¶n lý, ch¨m sãc trÎ (hoạt động chñ nhiÖm) vµ kiÕn tËp 

bÕp ¨n một chiều 

4.2.1. Nội dung tìm hiểu về tæ chøc qu¶n lý, ch¨m sãc trÎ (Công tác chủ nhiệm) 

- Theo dâi, nhËn xÐt ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng cña c« vµ trÎ, n¾m v÷ng chøc n¨ng 

cña c« chÝnh vµ c« phô trong ngµy; 

- T×m hiÓu vÒ tr×nh tù tiÕn hµnh c¸c néi dung ho¹t ®éng, chÕ ®é sinh ho¹t hµng 

ngµy cña ch¸u Nhµ trÎ, MÉu gi¸o ; 

- Theo dâi c¸ch lµm, sö dông ®å ch¬i, c¸ch trang trÝ líp häc, bè trÝ gãc thiªn 

nhiªn, vên trêng ; 

- T×m hiÓu c¸c phßng chøc n¨ng: ¢m nh¹c, Móa, Mü thuËt, Y tÕ ; 

- T×m hiÓu về bÕp ¨n mét chiÒu.  

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

4.2.2. Nội dung thực hiện về tæ chøc qu¶n lý, ch¨m sãc trÎ vµ kiÕn tËp bÕp ¨n mét 

chiÒu 

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

động tæ chøc qu¶n lý, ch¨m sãc trÎ (theo Mẫu 1); 

- Tập làm một số công việc của người giáo viên chủ nhiệm lớp;  

- Tổ chức qu¶n lý, ch¨m sãc trÎ; 

- Tập lªn thùc ®¬n, chÕ biÕn thøc ¨n, chia khÈu phÇn ¨n phï hîp víi tõng ®é tuæi 

nhµ trÎ, mÉu gi¸o: Mçi nhãm cö 1 gi¸o sinh/1buæi/1tuÇn xuống thực hành tại bếp ăn 

một chiều. 

- 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, mỗi nhóm không quá 5 giáo sinh/trên lớp; 

- 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 công tác chủ nhiệm: Căn cứ tinh thần, thái độ và việc thực hiện 

các nội dung công tác chủ nhiệm của từng giáo sinh, giáo viên đánh giá, cho điểm vào 
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PhiÕu tæng hîp đánh giá vµ xÕp lo¹i công tác tổ chức quản lý, chăm sóc trẻ-Công tác 

chủ nhiệm (theo Mẫu 2). §iÓm C«ng t¸c chñ nhiÖm tÝnh hÖ sè 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 cách thức tổ chức các hoạt động 

mà giáo sinh sẽ thực hiện ở trường mÇm non; 

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

mÇm non. 

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

4.3.2. Nội dung thực hiện hoạt động dạy học 

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

động dạy học (theo Mẫu 3); 

- Dự giờ của giáo viên mầm non: Ban chØ ®¹o trêng MÇm non bè trÝ ®Ó gi¸o sinh 

®îc dù giê ë c¸c líp theo c¸c ®é tuæi hiÖn cã cña trêng, bao gồm:  

+ Dù c¸c ho¹t ®éng theo ch¬ng tr×nh, thêi gian biÓu cña gi¸o viªn trêng MÇm 

non; Dù các hoạt động ë c¸c líp Nhµ trÎ vµ MÉu gi¸o: N¾m v÷ng ®îc tr×nh tù tiÕn 

hµnh c¸c hoạt động, thêi gian vµ møc ®é yªu cÇu kh¸c nhau cho tõng løa tuæi trong 

mét ngµy. 

+ Gi¸o sinh ph¶i t×m hiÓu néi dung hoạt động tríc khi dù giê cña gi¸o viªn 

trêng MÇm non. 

+ Tríc khi dù giê theo nhãm, Ban chØ ®¹o c¸c trêng chän cö gi¸o viªn cã n¨ng 

lùc v÷ng vÒ chuyªn m«n thực hiện 1 - 2 hoạt động giáo dục (hoạt động có chủ đích) 

cho c¶ ®oµn cïng dù, cả nhóm thảo luận về nội dung, phương pháp, kỹ năng xử lý tình 

huống, ý kiến đóng góp được ghi chép đầy đủ vào Biên bản rút kinh nghiệm dự giờ 

(theo Mẫu 4). 

+ Cuèi mçi buæi dù giê theo nhãm, giáo viên híng dÉn cho nhãm trëng tæ chøc 

sinh ho¹t nhãm; vËn dông kiÕn thøc ®· häc ®Ó th¶o luËn, rót kinh nghiÖm c¸c giê d¹y 

cña gi¸o viªn; giáo sinh ghi chép vào Sổ nhật ký. 

- Soạn giáo án và tập giảng trong nhóm:  

+ Mỗi giáo sinh đăng ký để soạn giáo án 3 hoạt động/®ît tương đương 3 tiết dạy 

(tham khảo ý kiÕn cña gi¸o viªn mÇm non vµ tµi liÖu ®Ó so¹n gi¸o ¸n);  

+ Tập giảng trong nhóm theo 3 hoạt động đã được chuẩn bị để cả nhóm rút kinh 

nghiệm, góp ý, bổ sung, trên cơ sở đó lựa chọn 1 hoạt động tốt nhất để đăng ký với 

giáo viên hướng dẫn.   

- Tập giảng trên lớp: Sau khi lựa chọn 1 hoạt động để dạy, gi¸o sinh chuÈn bÞ ®å 

dïng, ®å ch¬i phôc vô cho giê d¹y, giáo án của giáo sinh phải được giáo viên hướng 

dẫn ký duyệt 02 ngày trước khi lên lớp, không được tuỳ tiện thay đổi nội dung.  

4.3.3. Tổ chức thực hiện 

(1) Đối với Ban chỉ đạo cấp trường: 

- Chia nhóm giáo sinh (mỗi nhóm không quá 05); 

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

dự 6-7 hoạt động/tuần/nhãm . 

(2) Đối với giáo viên hướng dẫn: 

- Phê duyệt Kế hoạch hoạt động dạy học của giáo sinh; 
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- 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 mỗi giáo sinh soạn giáo án 3 hoạt động vµ chọn 1 hoạt động tốt nhất 

tập giảng trên lớp để đánh giá cho điểm vào Phiếu theo dõi, nhận xét, đánh giá và xếp 

loại hoạt động dạy học (Mẫu 5). Điểm hoạt động dạy học tÝnh hÖ sè 1. 

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

nghiệm dự giờ (theo Mẫu 4); 

4.4. ViÕt bµi thu ho¹ch vµ Sè nhËt ký kiến tËp    

- Ghi chép đầy đủ kết quả các hoạt động theo quy định.  

- Tính kế hoạch, biện pháp và kết quả qua các nội dung ghi chép trong sổ. 

- Bài thu hoạch viết đầy đủ các nội dung theo mẫu quy định, nêu được khả năng 

của bản thân qua việc thực hiện hoạt động giáo dục, hoạt động dạy học, quá trình tự 

tìm hiểu và các hoạt động xã hội .. .    

  - Tự nhận xét, đánh giá và nêu lên được những ưu điểm, nhược điểm của bản 

thân về thực hiện các nội dung kiến tập và những đề nghị qua đợt kiến tập 

Gi¸o sinh hoµn thiÖn c¸c néi dung trên trong Sæ nhËt ký kiến tập. Ban chØ ®¹o kiến 

tập trêng MÇm non ph©n c«ng chÊm cho ®iÓm vào Sæ nhËt ký. §iÓm Sè nhËt ký tÝnh 

hÖ sè 1. 

V. ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIẾN TẬP 

1. Cách tính điểm: Giáo sinh kiến tập được đánh giá bằng kết quả của các hoạt động 

kiến tập thực hiện theo công thức:  

Điểm trung bình chung kiến tập = (Điểm Sổ nhật ký, bài thu hoạch x 1 + Điểm 

hoạt động chủ nhiệm x 2  + Điểm hoạt động dạy học x 1)/4 

Điểm TBC kiến tập được lấy đến một chữ số thập phân sau khi đã làm tròn.   

2. Xếp loại toàn đợt kiến tập 

- Loại Xuất sắc: Điểm kiến tập toàn đợt đạt từ 9.0 đến 10 

- Loại Giỏi: Điểm kiến tập toàn đợt đạt từ 8.0 đến cận 9.0 

- Loại Khá: Điểm kiến tập toàn đợt đạt từ 7.0 đến cận 8.0 

- Loại Trung bình: Điểm kiến tập toàn đợt đạt từ 5.0 đến cận 7.0 

- Điểm dưới 5.0: Không đạt yêu cầu. 

VI. TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ  

6.1. Đối với giáo sinh và đoàn kiến tập 

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

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

giảng trên lớp); 

- Đối với Trưởng, Phó đoàn kiến 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 6, hoàn thành trước sáng Thứ 6 của tuần thứ 6); 

+ Tiếp nhận toàn bộ hồ sơ của đoàn kiến 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 kiến tập. 
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6.2. 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 kiến tập đối với 

cá nhân/nhóm giáo sinh (PhiÕu tæng hîp đánh giá vµ xÕp lo¹i công tác tổ chức quản 

lý, chăm sóc trẻ-Công tác chủ nhiệm-Mẫu 2; Biên bản rút kinh nghiệm dự giờ-Mẫu 4; 

Phiếu theo dõi, nhận xét, đánh giá và xếp loại hoạt động dạy học-Mẫu 5)  

6.3. 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 kiến tập (theo Mẫu 7); 

- Tổ chức tổng kết công tác kiến tập của đoàn (có báo cáo theo Mẫu 8); 

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

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

nhân giáo sinh cho Trưởng, Phó đoàn kiến tập. 

Ban chỉ đạo kiến tập các trường MÇm non, Trëng, Phã ®oµn kiÕn tËp tæ chức, chỉ 

đạo thực hiện đúng kế hoạch và nội dung đợt kiến 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 MÇm non (để phối hợp thực hiện);    

- Đoàn kiến tập (để thực hiện); 

- Khoa GD MÇm non (để phối hợp thực hiện);                                                                                 

- Lưu: VT, QLĐT. 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký) 

 

 

 

 

Lê Văn Trưởng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


