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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:  456  /ĐHSPHN-ĐT Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2013 
 

THÔNG BÁO 
(V/v tổ chức “Hội thi Nghiệp vụ sư phạm  

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội – Năm 2013”) 

 

  Kính gửi:   Ban chủ nhiệm các khoa 
 

 Căn cứ vào kế hoạch số 444/ĐHSPHN-ĐT ngày 29/10/2013 về việc tổ chức 
“Tuần rèn luyện Nghiệp vụ sư phạm”; nhà trường thông báo cụ thể về nội dung Hội 
thi Nghiệp vụ sư phạm cấp trường như sau: 

VI.  BỐC THĂM SỐ BÁO DANH VÀ CHIA B ẢNG 

 Ban tổ chức tổ chức họp số báo danh và chia bảng vào 9h00 ngày 15/11/2013 
tại phòng họp số 1 nhà Hiệu bộ. Thành phần: Đại diện phòng Đào tạo, Đoàn Thanh 
niên, Trợ lý NVSP các khoa. 

II. NỘI DUNG THI 

1. PHẦN THI CH Ế TẠO ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TỰ LÀM (20 ĐIỂM) 

 * Hình thức: Mỗi khoa trưng bày và dự thi 01 sản phẩm đồ dùng dạy học. Mỗi 
khoa cử tối đa 02 sinh viên tham gia dự thi. Các khoa cần gửi bản thuyết minh đồ dùng 
dạy dạy (7 bản) về Văn phòng Đoàn Thanh niên (tầng 3 nhà Hiệu bộ) chậm nhất 11h00 
ngày 18/11/2013. 

 * Thời gian và địa điểm: Các khoa trưng bày sản phẩm dự thi tại sảnh Nhà 
Hiệu bộ, từ 7h30 ngày 18/11/2013 đến 14h00 ngày 19/11/2013. Thời gian chấm 
điểm: Bắt đầu từ 7h00 ngày 19/11/2013. 

 * Ban Giám khảo sẽ chấm điểm lần lượt theo thứ tự số báo danh của các khoa; 
mỗi khoa cử 01 sinh viên thuyết trình và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo trong 
thời gian 05 phút. Điểm của phần thi là điểm trung bình của Ban Giám khảo (theo 
thang 20 điểm) và lấy đến 2 chữ số thập phân. 

 * Tiêu chí chấm điểm: 

- Tính sáng tạo, trực quan 4 điểm 

- Tính hiệu quả, kinh tế  4 điểm 

- Dễ phổ biến, phù hợp  4 điểm 

- Tính thẩm mỹ   4 điểm 

- Thuyết trình   4 điểm 
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 Lưu ý: Đây là đồ dùng dạy học tự làm, khuyến khích sự sáng tạo của sinh 
viên, đồ dùng dạy học không được sao chép từ các sản phẩm đã có. Trong thời gian 
trưng bày, các khoa phải cử người trông coi sản phẩm đến hết thời gian trưng bày. 

2. PHẦN THI THI ẾT KẾ MỘT HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CHO HỌC SINH (20 ĐIỂM) 

2.1. Các chủ đề hoạt động:  

- Thanh niên với vấn đề lập nghiệp; 

- Thanh niên với vấn đề giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và hội nhập quốc tế; 
- Thanh niên với vấn đề môi trường; 

- Thanh niên với vấn đề bạo lực học đường; 

- Thanh niên với đời sống cộng đồng. 

2.2. Gợi ý một số hình thức tổ chức hoạt động: Có thể có một số hình thức sau: Thảo 
luận chuyên đề/chủ đề; giao lưu với người trong cuộc; hội thi (văn nghệ, hiểu biết 
khoa học, HS thanh lịch,...); trò chơi; hình thức hỗn hợp (kết hợp hai hay nhiều hình 
thức trên). 

2.3. Một số yêu cầu khi tổ chức hoạt động:  

Cấu trúc bản thiết kế một chủ đề bao gồm các mục chính sau: 

1) Tên chủ đề hoạt động 

2) Mục tiêu, nội dung, hình thức hoạt động 

3) Qui mô, đối tượng, thời lượng và địa bàn tổ chức hoạt động (nông thôn hay 
thành phố) 

4) Phương tiện cần thiết  

5) Công tác chuẩn bị: dành cho GV và HS 

6) Tiến trình hoạt động: 

Gợi ý khung thiết kế tiến trình hoạt động: 

TT Tên hoạt 
động cụ 

thể 

Mục tiêu 
hoạt 
động 

Nội dung 
hoạt 
động 

Thời 
lượng 

Người 
chịu 
trách 
nhiệm 

Dự kiến 
kết quả 
đạt được 

       

…

2.4. Hình thức tổ chức thi: 

Mỗi đội gồm 05 sinh viên.  

Các đội sẽ thi chung 1 đề do ban tổ chức đưa ra và thiết kế hoạt động theo mẫu 
gợi ý trong khoảng thời gian 90 phút. Giấy thi do Ban tổ chức phát ra (giấy A4). 

Ban Giám khảo sẽ chấm trực tiếp trên bài thi của các đội. 

Địa điểm tổ chức thi: Tầng 3, giảng đường nhà V. 
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Thời gian thi: 8h30 ngày 18/11/2013. 

2.5. Tiêu chí chấm điểm:  

 - Đặt tên cho chủ đề (2 điểm): Phù hợp, hướng vào mục tiêu, nội dung, phù 
hợp đối tượng, ngắn gọn, xúc tích, hấp dẫn đối với học sinh. 

 - Nội dung (6 điểm): Hướng tới và đạt được mục tiêu; lôgic, khoa học; có ý 
nghĩa giáo dục, gắn với thực tiễn. 

 - Các hoạt động (6 điểm): Lôgic, phát triển, vấn đề hướng mục đích, tiến trình 
hoạt động; thu hút người tham gia; khuyến khích tương tác, hợp tác; dí dỏm, sáng 
tạo. 

 - Nguồn lực và phương tiện (4 điểm): Quy mô phù hợp lớp học (số người tham 
gia, trách nhiệm); phương tiện phù hợp, tính khả thi cao. 

 - Không gian, thời gian (2 điểm): Phù hợp với thực tiễn, tính khả thi cao. 

3. PHẦN THI SÂN KH ẤU HOÁ (60 ĐIỂM)  

 Thời gian: Từ 7h00 đến 12h00 ngày 19/11/2013 (thứ Ba) 

 Địa điểm: Nhà thi đấu đa nă–g - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 

 Số lượng: 21 đội tham gia, mỗi đội tuyển gồm 7 sinh viên. 

3.1. MÀN CHÀO HỎI  (10 ĐIỂM) 

  Mỗi đội tự dàn dựng một chương trình giới thiệu về khoa mình dưới các hình 
thức nghệ thuật như hát, múa, đóng kịch, ngâm thơ, kể chuyện, kịch câm,… Thời 
gian giới thiệu là 03 phút, quá thời gian cứ 10 giây là bị trừ 0,5 điểm.  

Tiêu chí: 

    - Thông điệp nội dung:      4 điểm 

   - Ý tưởng sáng tạo:              2 điểm 

   - Tính hấp dẫn, hài hước:             2 điểm 

   - Chất lượng nghệ thuật:               2 điểm.  

  Điểm của phần thi được tính bằng trung bình điểm của các thành viên trong 
Hội đồng giám khảo, lấy đến 2 chữ số thập phân. 

3.2. GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM (20 ĐIỂM) 

Trong phần thi này, 21 khoa sẽ được chia làm 5 bảng. Đội tuyển của mỗi khoa 
gồm 07 sinh viên, nhưng mỗi phần thi trên sân khấu chỉ có 05 người dự thi. 

Hình thức thi như sau: Mỗi đội sẽ bốc thăm một tình huống do Ban Tổ chức 
chuẩn bị. Các đội có thời gian 01 phút để suy nghĩ và có thời gian 02 phút để trả lời 
(khuyến khích các hình thức nhập vai). 

Trường hợp các đội vượt quá thời gian thì sẽ bị trừ điểm như sau: Cứ mỗi 30 
giây tiếp theo sẽ bị trừ 3 điểm. 
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Điểm phần thi là điểm trung bình của các thành viên Ban Giám khảo (theo 
thang điểm 20) lấy đến 2 chữ số thập phân. Ban Giám khảo sẽ chấm điểm theo các 
tiêu chí: 

- Trang phục, diễn xuất; 
- Nội dung (thực tế, cách giải quyết tinh tế, sáng tạo, phù hợp với mục tiêu 

giáo dục, tuân thủ các nguyên tắc sư phạm,...); 

- Đảm bảo thời gian. 

3.3. HIỂU BIẾT KIẾN THỨC SƯ PHẠM (20 ĐIỂM) 

3.3.1. Nội dung 

- Chủ đề về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Lịch sử phát triển, các thành 
tích nổi bật, cơ cấu tổ chức, chiến lược phát triển, các nhân vật lịch sử, nhà giáo, nhà 
khoa học tiêu biểu, các phong trào lớn của thanh niên sinh viên nhà trường, gương 
mặt cán bộ Đoàn tiêu biểu qua các thời kỳ. 

- Ngành sư phạm, nghề Giáo viên: Sứ mệnh nghề sư phạm, truyền thống “tôn 
sư trọng đạo”, danh ngôn về giáo dục, yêu cầu về năng lực phẩm chất người thầy,... 

- Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các cuộc vận động lớn trong 
ngành giáo dục những năm gần đây. 

- Chính trị, văn hóa – xã hội: Các sự kiện nổi bật về kinh tế, chính trị, văn hóa; 
các vấn đề nổi bật của Việt Nam và thế giới, trong đó có chủ đề hiểu biết về lịch sử 
chủ quyền biển đảo Việt Nam và các biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường, xây 
dựng lối sống thanh lịch – văn minh. 

3.3.2. Hình thức thi: Câu hỏi thi dưới dạng trắc nghiệm. 

- Mỗi bảng cử một đại diện chọn một bộ câu hỏi gồm 10 câu (có một câu hỏi 
bằng Tiếng Anh). Các câu hỏi sẽ được chiếu lần lượt trên màn hình. Với mỗi câu hỏi, 
các đội sẽ có thời gian 5 giây để suy nghĩ. Hết 5 giây các đội giơ biển báo hiệu 
phương án đã chọn. Đội nào giơ biển chậm hơn hiệu lệnh sẽ không được tính điểm 
trong câu hỏi đó. 

- Những câu trả lời đúng sẽ được 2,0 điểm, trả lời sai 0 điểm. 

3.4. HÙNG BIỆN (10 ĐIỂM) 

Sau các phần thi trên (3.1, 3.2, 3.3), Ban Giám khảo sẽ chọn ra 5 đội có số 
điểm cao nhất để dự thi phần thi Hùng biện. 

Nội dung thi gồm 5 chủ đề dưới đây: 

- Vai trò của người giáo viên trong xã hội hiện đại; 
- Sinh viên sư phạm với việc đổi mới căn bản và toàn diện ngành giáo dục; 

- Sinh viên sư phạm với đạo đức nghề nghiệp; 

- Sinh viên sư phạm đối với lối sống hiện đại; 

- Sinh viên sư phạm đối với việc rèn luyện nghề nghiệp. 
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Hình thức thi: Thí sinh sẽ được bốc thăm theo các chủ đề đã nêu trên, mỗi thí 
sinh được chuẩn bị trong thời gian 01 phút và được trình bày trong thời gian tối đa là 
03 phút. Nếu vượt quá thời gian quy định sẽ bị trừ điểm theo nguyên tắc: Cứ mỗi 30 
giây tiếp theo sẽ bị trừ 1 điểm. 

  * Ghi chú: Thang điểm tổng hợp tại Hội thi NVSP cấp trường 

Stt Nội dung Điểm thành phần 

1. Đồ dùng dạy học 20 

2. Thiết kế một hoạt động giáo dục cho học sinh 20 

3. Sân khấu 
hoá 

Màn chào hỏi 10 điểm 60 

Giải quyết tình huống sư 
phạm 

20 điểm 

Hiểu biết kiến thức sư 
phạm 

20 điểm 

Hùng biện 10 điểm  

 Tổng 100 

III. C Ơ CẤU GIẢI TH ƯỞNG 

 + Mỗi nội dung thi, Ban Tổ chức đều dự kiến cơ cấu giải thưởng bao gồm: giải 
Nhất, giải Nhì, giải Ba. Giải thưởng toàn đoàn là tổng hợp điểm của các nội dung thi 
tính từ cao xuống thấp lấy 3 giải Nhất, Nhì, Ba.  

+ Kinh phí giải thưởng:  

- Phần thi Chế tạo đồ dùng dạy học: 01 Giải Nhất: 500.000đ; 02 giải Nhì, mỗi 
giải trị giá 300.000đ; 02 giải Ba, mỗi giải trị giá 200.000đ; 16 giải khuyến khích, mỗi 
giải trị giá 100.000đ.  

- Phần thi thiết kế một hoạt động giáo dục cho học sinh: 01 Giải Nhất: 
500.000đ; 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 300.000đ; 02 giải Ba, mỗi giải trị giá 
200.000đ; 16 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 100.000đ.  

- Phần thi sân khấu hóa: 01 Giải Nhất: 500.000đ; 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 
300.000đ; 02 giải Ba, mỗi giải trị giá 200.000đ. 

- Giải toàn đoàn: 01 Giải Nhất: 2.000.000đ; 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 
1000.000đ; 02 giải Ba, mỗi giải trị giá 500.000đ; 16 giải khuyến khích, mỗi giải trị 
giá 300.000đ.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Thời gian, địa điểm nộp danh sách sinh viên dự thi: 

Thời gian: Chậm nhất ngày 14/11/2013. 

Địa điểm: Văn phòng Đoàn Thanh niên, tầng 3 nhà Hiệu bộ. 
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– Đề nghị Ban Chủ nhiệm các khoa cử sinh viên cổ vũ Hội thi tại Nhà thi đấu đa 
năng với trang phục lịch sự để tham gia phần thi sân khấu hoá vào hồi 7h00 ngày 
19/11/2013 với số lượng như sau: 

 - Khoa To–n - Tin, Vật Lý, Hoá học, Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý, Sinh học, 
LL–T - Giáo dục Công dân: 100 sinh viên/1 khoa. 

 - Khoa SPKT, CNTT, GDTH, GDMN, GDĐB, SP Tiếng Anh, Nghệ thuật, 
GDTC, TLGD: 70 sinh viên/1khoa. 

 - Khoa SP Tiếng Pháp, QLGD, GDQP, SP Triết: 20 sinh viên/1khoa. 

 Nhà trường khuyến khích sinh viên toàn trường tới dự và cổ vũ các đội dự thi. 

 Mọi chi tiết xin liên hệ: 
 - Bộ phận Nghiệp vụ, Phòng Đào tạo. ĐT: 04.7547823, máy lẻ 202. 

 - Văn phòng Đoàn Thanh niên. Điện thoại: 04.7547823, máy lẻ 315. 

Để Hội thi thành công tốt đẹp, đề nghị các đơn vị thực hiện theo đúng thông 
báo trên./. 
 
 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ban Giám hiệu; 
- Các phòng: Đào tạo, KHTC, CTCT, HCTH; 
- TTNC&PTNVSP; 
- Đoàn Thanh niên; 
- Lưu VT, ĐT. 

KT HI ỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Trào 

 


