
 

Môn 8. THỰC TẬP SƯ PHẠM I  

(MÔI TRƯỜNG HÒA NHẬP) 

 

1. THÔNG TIN CHUNG 

1.1. Tên học phần: Thực tập sư phạm I (School practicum I) 

1.2. Mã học phần: PRES 401 

1.3. Số tín chỉ: 03 

Thời lượng: 5 tuần liên tục 

1.4. Học phần tiên quyết:  

1.5. Đơn vị phụ trách: Khoa Giáo dục đặc biệt 

1.6. Giảng viên phụ trách: Nhà trường và khoa chọn cử giảng viên từ nguồn giảng 

viên trong khoa 

2. HỌC LIỆU 

2.1. Giáo trình 

2.2. Tài liệu tham khảo bắt buộc 

2.2.1. Quy chế thực tập sư phạm (Theo quy chế của trường và khoa). 

2.2.2. Các quy định của Ngành và nội quy của trường thực tập liên quan đến vai 

trò, chức năng, nhiệm vụ của giáo viên, giáo sinh thực tập ở trường phổ thông. 

2.3. Website 

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN: 

MT1: Có kiến thức, kĩ năng thực hiện các nhiệm vụ cơ bản thuộc công tác chăm 

sóc – giáo dục học sinh có nhu cầu đặc biệt ở trường mầm non/tiểu học hòa nhập. 

MT2: Có kiến thức, kĩ năng thực hiện các nhiệm vụ cơ bản thuộc công tác chăm 

sóc – giáo dục học sinh có nhu cầu đặc biệt ở trường mầm non/tiểu học hòa nhập. 

4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN: 

CĐR1: Đáp ứng 6 CĐR của chương trình đào tạo liên quan đến phẩm chất là: 

• Yêu thiên nhiên, quê hương, đất nước; 

• Yêu thương học sinh và có niềm tin vào học sinh; 

• Yêu nghề và tự hào về nghề dạy học; 

• Trung thực và đáng tin cậy; 

• Trách nhiệm và tận tâm; 

• Ý thức tự học, tự nghiên cứu suốt đời. 

CĐR2: Xây dựng được kế hoạch bài học phù hợp với đặc thù môn học, đặc điểm 

học sinh và môi trường giáo dục. Tổ chức dạy học bài học đáp ứng được yêu cầu môn 

học. Đánh giá kết quả dạy học đáp ứng được yêu cầu môn học. 

CĐR3: Tìm hiểu được đối tượng giáo dục. Thực hiện được công tác chăm sóc – giáo 

dục trẻ có nhu cầu đặc biệt ở trường mầm non/ tiểu học hòa nhập. 

 

 

  



 

 

Ma trận tích hợp giữa CĐR học phần với CĐR chương trình đào tạo 

CĐR chương trình 

đào tạo 

CĐR học phần 

1 2 3 

CĐR1 x   

CĐR2 x   

CĐR3 x   

CĐR4 x   

CĐR5 x   

CĐR6 x   

CĐR7  x x 

CĐR8  x x 

CĐR9  x x 

CĐR10  x x 

CĐR11  x x 

CĐR12  x x 

CĐR13  x  

CĐR14  x x 

CĐR15  x x 

CĐR16   x 

CĐR17  x x 

CĐR18  x  

CĐR19  x  

CĐR20  x  

CĐR21    

CĐR22    

CĐR23  x  

Ma trận tích hợp giữa mục tiêu học phần và CĐR học phần 

 CĐR1 CĐR2 CĐR3 

MT1 x x  

MT2 x  x 

 

  



 

5. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY, PHƯƠNG PHÁP KIỂM 

TRA, ĐÁNH GIÁ 

5.1. Nội dung hoạt động thực tập sư phạm 

Tên hoạt động 
Tỉ 

trọng 

Số tín 

chỉ 

Phân bổ thời gian 

Số tiết trên lớp Tự học có 

hướng 

dẫn 
Lí 

thuyết 
Bài tập 

Hoạt động thực tập giảng 

dạy 

30% 1  30 45 

Hoạt động thực tập giáo dục 70% 2  60 90 

 Tổng cộng (tiết) 3,0  90 135 

5.2. Nội dung các nhiệm vụ thực tập 

Nội dung các nhiệm vụ thực tập cụ thể được quy định trong quy chế thực tập sư 

phạm và có thể linh hoạt điều chỉnh trên thực tiễn trường thực tập. Dưới đây là đề xuất 

các nhiệm vụ thực tập cơ bản. 

a) Hoạt động thực tập giảng dạy gồm các nhiệm vụ: 

        - Thực tập tổ chức các hoạt động giảng dạy theo các nội dung trong chương trình 

của trường mầm non hoặc tiểu học (03 giáo án). Các giáo án không trùng nhau về loại 

hoạt động hoặc môn học. 

b) Hoạt động thực tập giáo dục gồm các nhiệm vụ: 

- Báo cáo về tình hình của trẻ ở lớp chủ nhiệm”. Sinh viên chọn 1 trẻ để quan sát, tìm 

hiểu và viết báo cáo. 

- Xây dựng kế hoạch thực tập của cá nhân. 

- Báo cáo về thực tiễn và môi trường giáo dục ở trường mầm non / tiểu học hòa nhập. 

Ma trận liên kết nội dung giảng dạy với CĐR học phần 

Hoạt động CĐR1 CĐR2 CĐR3 

Thực tập giảng dạy 1 3 2 

Thực tập giáo dục 1 2 3 

Ba bậc đóng góp: nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp: (0) 

5.3. Phương pháp kiểm tra, đánh giá 

Giáo viên ở trường mầm non/tiểu học phối hợp với giảng viên của khoa giáo dục 

đặc biệt đánh giá thông qua quá trình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ thực tập. Quy 

chế thực tập sư phạm quy định rõ các tiêu chí đánh giá đối với từng nhiệm vụ. 

Điểm TTSP 1 = (Điểm thực tập giáo dục x 2 + Điểm thực tập giảng dạy)/3 

6. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI THỰC TẬP SƯ PHẠM 

– Theo quy chế đào tạo hiện hành 

 TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

(Kí, ghi rõ họ tên) 

 



 

 

 

 


