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I. Môc ®Ých yªu cÇu 

 Th«ng qua c«ng t¸c kiÓm tra viÖc thùc hiÖn KÕ ho¹ch, néi dung kiÕn tËp, thùc tËp, 

cña gi¸o sinh t¹i c¬ së thùc tËp nh»m t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì gi¸o sinh thùc hiÖn ®¹t kÕt qu¶ 

kÕ ho¹ch, néi dung kiÕn tËp, thùc tËp ®· ban hµnh. 

 Phèi hîp víi Ban chØ ®¹o c¸c trêng phổ th«ng cã gi¸o sinh kiÕn tËp, thùc tËp trao 

®æi rót kinh nghiÖm, cã gi¶i ph¸p kh¾c phôc nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ trong thêi gian cßn 

l¹i cña ®ît kiÕn tËp, thùc tËp vµ cho nh÷ng n¨m sau.   

II. Néi dung kiÓm tra 

1. KiÓm tra viÖc triÓn khai tæ chøc thùc hiÖn KÕ ho¹ch, néi dung kiÕn tËp, thùc tËp 

t¹i c¬ së  

1. 1. KiÓm tra viÖc triÓn khai tæ chøc thùc hiÖn KÕ ho¹ch kiÕn tËp, thùc tËp  

 - ViÖc thùc hiÖn néi quy cña sinh viªn t¹i trêng kiÕn tËp, thùc tËp; 

 - ViÖc x©y dùng kÕ ho¹ch toµn ®ît, kÕ ho¹ch tõng tuÇn, kÕ ho¹ch cô thÓ tõng néi 

dung kiÕn tËp, thùc tËp ®èi víi c¸ nh©n, nhãm vµ ®oµn.  

1.2. KiÓm tra viÖc thùc hiÖn néi dung kiÕn tËp, thùc tËp theo kÕ ho¹ch: 

a. T×m hiÓu nhµ trêng, ®Þa ph¬ng, c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc cña nhµ trêng (trªn líp chñ 

nhiÖm, phô huynh, häc sinh c¸ biÖt...). 

b. Thùc hiÖn c«ng t¸c chñ nhiÖm, c«ng t¸c §oµn, §éi, Sao nhi ®ång, c«ng t¸c gi¸o dôc 

ch¨m sãc trÎ: 

c. Thùc hiÖn c«ng t¸c chuyªn m«n: 

 - Thùc hiÖn néi dung dù giê, häp nhãm chuyªn m«n rót kinh nghiÖm ghi chÐp biªn 

b¶n theo quy ®Þnh. 

          - KÕ ho¹ch tËp so¹n, tËp gi¶ng. 

 - C«ng t¸c t×m hiÓu chuyªn m«n (qua tæ bé m«n, gi¸o viªn bé m«n: Hå s¬ tæ bé 

m«n, hå s¬ gi¸o viªn: Sæ ®iÓm, gi¸o ¸n, ch¬ng tr×nh cÊp häc, kÕ ho¹ch thùc hiÖn chuyªn 

m«n…). 

d. KiÓm tra c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý gi¸o sinh tại nhà trường, bộ môn, đoàn tực tập, địa 

phương. 

2. Lµm viÖc víi c¸c trêng phæ th«ng 

- Trao ®æi vÒ kÕ ho¹ch, néi dung kiÕn, thùc tËp. 

- X©y dùng tuyÕn kiÕn, thùc tËp. 

- Bµn vÒ ph¬ng ¸n phèi hîp trong c«ng t¸c chØ ®¹o, tæ chøc kiÕn, thùc tËp.    

- Nh÷ng néi dung kh¸c theo ®Ò nghÞ cña c¸c trêng phæ th«ng. 

 



Th«ng qua viÖc kiÓm tra, lµm viÖc víi c¸c trêng s¬ bé ®¸nh gi¸ chÊt lîng chung, 

u ®iÓm, h¹n chÕ, trao ®æi rót kinh nghiÖm cho viÖc thùc hiÖn c¸c néi dung kiÕn tËp, thùc 

tËp ®· ®¹t ®îc vµ tæ chøc thùc hiÖn tèt c¸c néi dung trong thêi gian cßn l¹i vµ chuÈn bÞ 

kÕ ho¹ch cho c¸c n¨m tiÕp theo. 

III. Tæ chøc thùc hiÖn 

1. Thµnh lËp ®oµn kiÓm tra theo tõng ®ît kiÕn tËp, thùc tËp trong n¨m häc; ®oµn kiÓm tra 

lµ thµnh viªn Ban chØ ®¹o thực hành, kiến tËp, thùc tËp sư phạm ®èi víi sinh viªn Trêng 

§¹i häc Hång §øc vµ gi¶ng viªn c¸c ngµnh ®µo t¹o s ph¹m thuéc Trêng Đại häc Hång 

§øc, Së Gi¸o dôc và §µo t¹o Thanh Hãa. 

2. §oµn kiÓm tra phèi hîp víi l·nh ®¹o Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, phßng Gi¸o dôc §µo t¹o, 

trêng Phæ th«ng, trêng MÇm non ph©n c«ng thµnh viªn cña ®oµn vµ tæ chøc c¸c buæi 

kiÓm tra t¹i c¬ së kiÕn, thùc tËp.   

3. §oµn kiÓm tra thèng nhÊt thêi gian kiÓm tra cô thÓ ë c¸c trêng kiÕn tËp, thùc tËp theo 

tõng ®ît cho phï hîp, cã tr¸ch nhiÖm ghi chÐp tæng hîp ®Çy ®ñ theo néi dung kiÓm tra, 

hoµn thµnh b¸o c¸o kiÓm tra theo quy ®Þnh. 

4. Nhµ trêng bè trÝ xe theo lÞch ®¨ng kÝ. ChÕ ®é vµ quyÒn lîi cña c¸c thµnh viªn trong 

®oµn kiÓm tra ®îc hëng theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ trêng./. 
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