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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VI ỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________ ___________________________________ 

Số: 444/ĐHSPHN-ĐT Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2013 
 

KẾ HOẠCH  
TỔ CHỨC TUẦN RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM 

NĂM HỌC 2013-2014 
 
  Kính gửi:   - Ban Chủ nhiệm các khoa 
    - Ban Giám hiệu trường THPT chuyên ĐHSP 
    - Ban Giám hiệu trường THPT Nguyễn Tất Thành 
    - Viện Nghiên cứu sư phạm 
    - Ban Thường vụ Đoàn trường 
 
 Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014 của Trường Đại học Sư 
phạm Hà Nội; nhằm tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 
20-11, “Tu ần rèn luyện nghiệp vụ sư phạm năm 2013” sẽ được tổ chức từ ngày 
14/11/2013 đến ngày 20/11/2013. Để hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm đạt 
kết quả cao, Trường thông báo tới các đơn vị kế hoạch như sau để các đơn vị 
chủ động chuẩn bị cho các hoạt động của đơn vị. 
I. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 
1. Nội dung rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 
1.1. Giới thiệu về ngành, nghề sư phạm 
1.1.1. Giới thiệu chung về nghề sư phạm: Bản chất và các nội dung hoạt động 
của nghề sư phạm 
1.1.2. Vai trò của nhà giáo trong hoạt động của nghề sư phạm  
1.1.3. Quan điểm của Đảng và nhà nước về phát triển giáo dục và phát triển 
nhà giáo. 
1.1.4. Các đặc điểm cơ bản trong lao động sư phạm của nhà giáo 
1.1.5. Những phẩm chất và năng lực cơ bản mà nhà giáo cần có 
1.2. Chức năng, nhiệm vụ và các kỹ năng cơ bản của giáo viên bộ môn trong nhà 
trường 
       Nội dung này do các khoa xây dựng và giảng dạy cho sinh viên. 
1.3. Chức năng, nhiệm vụ và các kỹ năng cơ bản của giáo viên chủ nhiệm lớp 
1.3.1. Chức năng và vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp. 
1.3.2. Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm lớp và chế độ, chính sách đối với giáo 
viên chủ nhiệm lớp. 

Nội dung hai mục trên (1.3.1, 1.3.2) lấy từ các quy định của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo về giáo viên chủ nhiệm lớp. 
1.3.3. Các kỹ năng cơ bản của giáo viên chủ nhiệm lớp: 
      - Kỹ năng thiết kế và bảo quản các hồ sơ quản lý học sinh; 
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      - Kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể: Tổ chức các buổi sinh hoạt lớp; tổ 
chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; tổ chức các cuộc hợp với cha mẹ 
học sinh...  
      - Kỹ năng thiết lập quan hệ phối hợp với giáo viên bộ môn trong quản lý lớp 
và giáo dục học sinh;  
      - Kỹ năng thiết lập quan hệ với tổ chức Đoàn thanh niên trong tổ chức các 
hoạt động tập thể chi đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; 
      - Kỹ năng nghiên cứu tâm lý học sinh cá biệt để có biện pháp giáo dục. 
1.4. Các kỹ năng mềm mà giáo viên cần có 
      - Kỹ năng giao tiếp và ứng xử với học sinh, đồng nghiệp, cha mẹ học sinh; 
      - Kỹ năng rèn luyện các “tài lẻ” của người giáo viên; 
      - Các kỹ năng tổ chức cuộc sống của bản thân để làm gương cho học sinh; 
      - Các kỹ năng sống cơ bản: Kỹ năng làm chủ cảm xúc của bản thân, Kỹ năng 
xây dựng hình ảnh bản thân trước học sinh, Kỹ năng chia sẻ với đồng nghiệp… 
2. Tổ chức thực hiện 
 Thời gian dành cho hoạt động này là 10 tiết. Các hoạt động cần tập trung 
vào các nội dung được hướng dẫn trong phần 1. 
2.1. Đối với sinh viên khóa 63 

Gồm 4 tiết hướng dẫn lý luận, 6 tiết thực hành sư phạm. 
2.1.1. Hướng dẫn lý luận: Trường giao cho khoa Tâm lý giáo dục trực tiếp bồi 
dưỡng về nội dung 1.1 ở trên, chú ý đến các kĩ năng giao tiếp sư phạm và hoạt 
động ngoài giờ lên lớp,… cho sinh viên khóa 63, đồng thời phối hợp với phòng Đào tạo xây dựng lịch học cho các khoa. 
2.1.2. Thực hành sư phạm: Phần này do các khoa xây dựng kế hoạch, triển khai 
thực hiện trong thời gian 6 tiết. Việc thảo luận những nội dung đã được giảng 
dạy về lý luận, luyện tập về giao tiếp, viết, vẽ bảng,... được thực hiện theo lớp 
sinh viên (có thể chia nhóm, nhưng không dưới 20 sinh viên/nhóm), do giảng 
viên của các khoa hướng dẫn luyện tập. Các khoa báo cáo kế hoạch cụ thể (số 
tiết, hội trường, lớp, người hướng dẫn, thời gian,...) về phòng Đào tạo để theo 
dõi và thanh toán kinh phí. 
2.2. Đối với sinh viên các khóa 60, 61, 62 
 Sinh viên các khóa này, chủ yếu tập trung vào rèn luyện các kỹ năng nêu ở 
các phần 1.2, 1.3 và 1.4 ở trên. Chú ý việc soạn giáo án, làm đồ dùng dạy học, dạy 
thử, dự giờ,... Riêng nội dung 1.2, do yêu cầu giảng dạy có tính đặc thù của từng 
bộ môn, các khoa căn cứ vào đặc điểm của khoa mình lựa chọn nội dung và 
phương thức rèn luyện sao cho phù hợp. Các khoa có thể mời giáo viên giảng dạy 
giỏi, chủ nhiệm lớp giỏi ở trường THPT chuyên ĐHSP và trường THPT Nguyễn 
Tất Thành hoặc các trường phổ thông trong khu vực lân cận về tập huấn cho sinh 
viên của mình. Các khoa lập kế hoạch cụ thể để tổ chức giảng dạy 10 tiết cho sinh 
viên các khóa 60, 61, 62 và gửi về phòng Đào tạo trước ngày 10/11/2013 để theo 
dõi, thanh toán kinh phí. 
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* GHI CHÚ: 
 - Ban chủ nhiệm các khoa cần quán triệt cho sinh viên rằng Tuần rèn 
luyện nghiệp vụ sư phạm là tuần học, dùng vào mục đích rèn luyện nghiệp vụ 
sư phạm cho sinh viên, không phải tuần nghỉ. Việc tổ chức rèn luyện nghiệp vụ 
sư phạm cho sinh viên là trách nhiệm của mọi cán bộ của các khoa.  
 - Các khoa có trách nhiệm đánh giá kết quả cho từng sinh viên. Điểm của 
sinh viên sẽ được cộng vào điểm rèn luyện: 
 + Từ 8 đến 9 điểm sẽ được cộng 0,1 điểm. 
 + 10 điểm sẽ được cộng 0,2 điểm. 

Sinh viên nào điểm không đạt yêu cầu (điểm dưới 5) sẽ không được đi thực 
tập sư phạm.  
 - Đây là Tuần rèn luyện nghiệp vụ sư phạm tập trung của năm học 2013-
2014, còn 15 tiết RLNVSP thường xuyên vẫn được thực hiện bình thường như 
những năm học trước. 
 - Đối với sinh viên các ngành ngoài sư phạm (Việt Nam học, Công nghệ 
thông tin, Hoá học, Sinh học,...): Các khoa chủ động lập kế hoạch, nội dung rèn 
luyện nghiệp vụ phù hợp theo chuyên ngành và gửi phòng Đào tạo trước ngày 
10/11/2013. 
3. Tổ chức Hội thi Nghiệp vụ sư phạm 
3.1. Kế hoạch tổ chức 
 - Các khoa xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tổ chức cho sinh viên rèn luyện 
và thi ở các lớp, các khóa và toàn khoa để chọn đội tuyển thi cấp trường. Việc 
tập luyện và thi ở cấp khoa là rất quan trọng, đây là hoạt động chủ yếu tạo ra 
phong trào rèn luyện nghiệp vụ sư phạm của sinh viên trong trường, cho nên 
phải tổ chức thật chu đáo. Đề nghị các khoa đăng ký ngày tổ chức hội thi của 
khoa để nhà trường dự và khảo sát, xếp loại phong trào trong toàn trường. 
 - Hội thi Nghiệp vụ sư phạm cấp trường được tổ chức vào ngày 
19/11/2013. 
3.2. Nội dung và hình thức của Hội thi Nghiệp vụ sư phạm 

3.2.1. Hội thi cấp khoa 
 Ngoài các nội dung dự thi ở cấp trường, các khoa cần đưa thêm các nội 
dung: Thi kẻ, vẽ, kể chuyện, đọc, nói, diễn cảm; thi sưu tầm thơ, truyện, lịch sử 
về khoa, trường, ngành, các danh nhân văn hoá,...; thi biểu diễn trang phục học 
đường (thầy và trò); sinh viên giao lưu, gặp gỡ các thầy cô giáo; thi giảng dạy; 
thi tổ chức các hoạt động ngoại khoá cho học sinh trường THPT chuyên ĐHSP 
và trường THPT Nguyễn Tất Thành.... Nhà trường khuyến khích các khoa tổ 
chức thi các môn phù hợp với đặc điểm chuyên môn của khoa. 
 Các khoa hoàn toàn chủ động trong việc lựa chọn các hình thức tổ chức thi. 

3.2.2. Hội thi cấp trường 
 Hội thi Nghiệp vụ sư phạm cấp Trường gồm 3 phần thi sau: 

1. Phần thi sân khấu hóa:  
- Chào hỏi; 
- Giải quyết tình huống sư phạm; 
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- Hiểu biết kiến thức sư phạm. 
2. Phần thi chế tạo đồ dùng dạy học tự làm. 
3. Phần thi thiết kế hoạt động giáo dục cho học sinh. 
Nội dung, hình thức, thời gian và địa điểm cụ thể, nhà trường sẽ thông 

báo sau. 
II. KINH PHÍ VÀ CÔNG TÁC T Ổ CHỨC TUẦN RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM 
1. Kinh phí 
 - Kinh phí giảng dạy tính theo tổng số giờ lên lớp. 
 - Nhà trường cấp kinh phí 3.000.000đ cho các khoa: Toán Tin, Công nghệ 
Thông tin, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, GDCT; các 
khoa còn lại: 2.000.000đ. Cấp kinh phí cho mỗi sinh viên là 15.000đ để tổ chức 
các hoạt động NVSP, thi nghiệp vụ sư phạm cấp khoa, chọn đội tuyển thi nghiệp 
vụ sư phạm cấp trường. 
 Các khoa lập danh sách sinh viên của khoa mình thông qua phòng Đào tạo 
để xác nhận và lên phòng Kế hoạch - Tài chính nhận kinh phí. 
 Ngoài kinh phí trên, các khoa có thể sử dụng thêm nguồn kinh phí đào tạo 
thường xuyên trường đã phân cho các khoa. Các khoa cần làm dự trù khoản kinh 
phí này để trường duyệt. 
 Hội thi cấp trường có các giải thưởng phù hợp theo từng nội dung thi. 
2. Công tác tổ chức 
 - Cấp khoa: Huy động cán bộ của toàn khoa tham gia. Ban Chủ nhiệm 
khoa và tổ Phương pháp giảng dạy chịu trách nhiệm về nội dung thi. Liên chi 
đoàn khoa chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai toàn bộ Hội thi. 
 - Cấp trường: Do Ban chỉ đạo cấp Trường chỉ đạo tổ chức. 
 Mọi chi tiết xin liên hệ: 
 * Bộ phận Nghiệp vụ sư phạm, phòng Đào tạo - Tầng 2, nhà Hiệu bộ 
 * ĐT: 04-3.7547823, máy lẻ 202. Email: nvsp@hnue.edu.vn. 
 Để tổ chức Tuần rèn luyện nghiệp vụ sư phạm đạt hiệu quả; tránh làm ảnh 
hưởng đến lịch giảng dạy, học tập của cán bộ và sinh viên, Trường yêu cầu các 
đơn vị thực hiện nghiêm túc thông báo này./. 
 
 
Nơi nhận:        
- Như trên; 
- Ban Giám hiệu; 
- Các phòng: ĐT, CTCT, KHTC; 
- Lưu VT, ĐT. 

KT. HI ỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 

(đã ký) 
 
 

PGS.TS. Nguyễn Văn Trào 
 


