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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

1. Tên học phần:  Kiến tập Sư phạm  

(School observation) 

- Mã số học phần: SP597 

- Số tín chỉ học phần: 2 tín chỉ. 

- Số tiết học phần: 60 tiết thực hành. 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Bộ môn:  

- Khoa:  Sư phạm. 

3. Điều kiện:  

- Điều kiện tiên quyết: SP079 hoặc SP049 

- Điều kiện song hành: Không. 

4. Mục tiêu của học phần:  

Mục 

tiêu 
Nội dung mục tiêu 

CĐR 

CTĐT 

4.1 

- Kiến thức về mối quan hệ giữa nội dung, phương pháp, hình 

thức tổ chức dạy học; 

- Kiến thức thực tế về nhà trường phổ thông, hoạt động giáo 

dục và dạy học của giáo viên. 

2.1.3 c 

2.1.3 d 

4.2 
Kĩ năng thực hiện công tác chủ nhiệm, dự giờ và tham gia các 

hoạt động ngoại khóa. 
2.2.1b 

4.3 
Kĩ năng lập kế hoạch, giao tiếp, làm việc nhóm và giải quyết 

vấn đề hiệu quả trong quá trình kiến tập. 
2.2.2b 

4.4 

- Thái độ tôn trọng nội quy nhà trường phổ thông, tự bồi dưỡng 

kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ từ trải nghiệm thực tế tại 

trường phổ thông. 

- Thái độ cầu thị, hợp tác và giúp đỡ bạn bè trong quá trình học 

tập, nghiên cứu. 

2.3 a 

 

2.3 b 

 

 

 

 



2 

 

5. Chuẩn đầu ra của học phần: 

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

 Kiến thức   

CO1 

Trải nghiệm thực tế về hoạt động giáo dục, dạy học của 

giáo viên: việc tổ chức lớp học, sinh hoạt tổ chuyên 

môn thông qua quan sát và tham gia một số hoạt động 

của trường kiến tập. 

4.1 2.1.3 a 

CO2 

Vận dụng được những kiến thức về tâm lý, giáo dục, lý 

luận dạy học, hoạt động giáo dục ở nhà trường phổ 

thông, phương pháp dạy học,… trong việc thực hiện 

công tác chủ nhiệm, dự giờ và tham gia các hoạt động 

ngoại khóa. 

4.1 2.1.3 b 

 Kỹ năng   

CO3 
Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện được một số 

giờ sinh hoạt chủ nhiệm tại trường tham gia kiến tập. 
4.2 2.2.1 b 

CO4 

Dự giờ và ghi chép biên bản dự giờ theo đúng mẫu quy 

định, đồng thời rút ra được những bài học kinh nghiệm 

về chuyên môn, nghiệp vụ từ hoạt động dự giờ. 

4.2 2.2.1 b 

CO5 
Tham gia hỗ trợ tổ chức lao động, hoạt động giáo dục 

ngoài giờ lên lớp theo chủ đề…. 
4.2 2.2.1 b 

CO6 

Xác định và đánh giá được mức độ hoàn thành công việc 

được giao của bản thân và của từng thành viên trong 

nhóm giáo sinh tham gia kiến tập. 

4.3 2.2.2 b 

CO7 
Thực hiện đầy đủ kế hoạch kiến tập và yêu cầu của 

giáo viên hướng dẫn, của nhà trường. 
4.3 2.2.2 b  

 Thái độ/Mức độ tự chủ và trách nhiệm   

CO8 

Tham gia đầy đủ và tích cực các hoạt động tại nhà trường 

kiến tập, tự đánh giá rút kinh nghiệm bản thân và cho 

nhóm giáo sinh cùng kiến tập từ những hoạt động đã 

tham gia. 

4.4 2.3a 

CO9 
Lắng nghe và tôn trọng ý của giáo viên hướng dẫn, học 

sinh, giáo sinh cùng kiến tập… 
4.4 2.3b 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Kiến tập sư phạm là giai đoạn sinh viên tiếp cận với môi trường giáo dục ở trường 

phổ thông, mà cụ thể là quan sát, tìm hiểu các hoạt động dạy học, hoạt động giáo dục 

học sinh cũng như các hoạt động xã hội của nhà trường. Sinh viên được nghe các báo 

cáo tình hình, cơ cấu tổ chức và hoạt động ở trường phổ thông; kinh nghiệm công tác 

giảng dạy và chủ nhiệm của một số giáo viên tiêu biểu. Ngoài ra, sinh viên còn được 
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dự giờ giáo viên hướng dẫn chuyên môn và chủ nhiệm, tổ chức các hoạt động ngoại 

khóa, phong trào thi đua lớp, tổ chức sinh hoạt đoàn, đội,... Từ đó, bước đầu hình 

thành tình cảm và ý thức nghề nghiệp cho sinh viên, tích lũy kinh nghiệm chuẩn bị cho 

giai đoạn thực tập sư phạm. Thời điểm kiến tập sư phạm thường là học kì I năm thứ 

ba. Hình thức kiến tập sư phạm là tập trung trong 3 tuần tuần liên tục.  

 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

7.1. Lý thuyết 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

Tuần 1: 

Giai đoạn  

tìm hiểu 

* Nghe các báo cáo:  

- Thực tế địa phương, nơi Trường THPT tọa lạc. 

- Tình hình, cơ cấu tổ chức và hoạt động ở 

Trường phổ thông. 

 - Kinh nghiệm công tác giảng dạy và chủ nhiệm 

của một số giáo viên tiêu biểu. 

- Tìm hiểu thực tế. 

- Xây dựng kế hoạch kiến tập. 

20 

CO1; CO2; 

CO3; CO8; 

CO9 

Tuần 2: 

Giai đoạn  

thực hiện 

- Dự giờ giáo viên hướng dẫn chuyên môn 1-2 

tiết/tuần, giáo viên hướng dẫn chủ nhiệm 01 

tiết/tuần. 

- Xây dựng kế hoạch công tác chủ nhiệm. 

- Thực tập chủ nhiệm 01 tiết/tuần. 

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, phong trào 

thi đua lớp, tổ chức sinh hoạt đoàn, đội,... 

- Tham gia giáo dục học sinh cá biệt 

- Tham dự đầy đủ các buổi họp đoàn kiến tập sư 

phạm, hoặc họp nhóm chủ nhiệm, dự giờ chuyên 

môn. 

- Dự các cuộc họp của Tổ bộ môn và của 

Trường. 

20 

CO1; CO2; 

CO3; CO4; 

CO5; CO6; 

CO7; CO8; 

CO9 

Tuần 3: 

Giai đoạn  

kết thúc 

- Viết và thông qua nhóm báo cáo tổng kết cá 

nhân. 

- Hoàn tất các hồ sơ cá nhân. 

- Dự lễ tổng kết kiến tập sư phạm. 

- Họp với Ban chủ nhiệm, Tổ Phương pháp 

20 

CO1; CO2; 

CO3; CO4; 

CO5; CO6; 

CO7; CO8 
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 Nội dung Số tiết CĐR HP 

giảng dạy của Bộ môn để rút kinh nghiệm đợt 

kiến tập sư phạm. 

7.2. Thực hành: theo sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn chuyên môn và chủ nhiệm. 

 

8. Phương pháp giảng dạy: 

Theo sự hướng dẫn của giáo viên chuyên môn và chủ nhiệm. 

 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

9.1. Tìm hiểu thực tế giáo dục: 

- Nghe các báo cáo của ban chỉ đạo kiến tập sư phạm tại trường phổ thông về 

các nội dung cụ thể như sau: 

o Thực tế địa phương, nơi trường kiến tập. 

o  Cơ cấu tổ chức, đội ngũ giáo viên, tình hình học sinh, giáo viên, các 

hoạt động Đoàn, Đội, Hội cha mẹ phụ huynh của trường. 

o  Báo cáo kinh nghiệm điển hình của một số giáo viên chuyên môn và 

chủ nhiệm. 

- Tìm hiểu công việc của giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn. 

- Tìm hiểu hoạt động của tổ bộ môn ở trường phổ thông. 

- Tìm hiểu các loại hồ sơ học sinh, sổ sách lớp học, cách đánh giá, cho điểm, 

phân loại học lực, thể lực, hạnh kiểm của học sinh và các tài liệu hướng dẫn 

chuyên môn của các cấp quản lí giáo dục theo từng cấp học, bậc học, ngành học. 

- Xây dựng kế hoạch kiến tập toàn đợt và kế hoạch tuần sau khi đã làm việc 

cụ thể với giáo viên hướng dẫn tại trường phổ thông. 

9.2. Dự giờ: 

- Dự các buổi sinh hoạt lớp do giáo viên chủ nhiệm chủ trì, các buổi sinh hoạt 

đoàn, đội, các buổi lao động, sinh hoạt ngoại khóa (trung bình khoảng 04 tiết/đợt 

kiến tập), ghi biên bản dự giờ chủ nhiệm để tự rút kinh nghiệm và trao đổi với 

giáo viên hướng dẫn, các giáo sinh cùng nhóm được phân công. 

- Dự giờ dạy của giáo viên bộ môn (phù hợp với chuyên ngành của giáo sinh 

(trung bình 03 tiết/đợt kiến tập), ghi biên bản dự giờ chuyên môn để tự rút kinh 

nghiệm và để trao đổi với giáo viên hướng dẫn và các giáo sinh cùng nhóm. 
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9.3. Công tác ngoại khóa, nghiệp vụ sư phạm và các công tác khác: 

- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chủ nhiệm theo quy định. 

- Hỗ trợ tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa về văn nghệ, thể dục thể thao, lao 

động, hoặc các hoạt động phong trào thi đua của Đoàn, Đội ở trường phổ thông 

phát động. 

- Phối hợp cùng với giáo viên quản lí học sinh trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa, cắm 

trại, lao động, hoặc các buổi sinh hoạt trọng điểm của trường trong các ngày lễ lớn. 

- Tham gia hỗ trợ các buổi dạy phụ đạo học sinh yếu và giáo dục học sinh cá biệt, 

thăm gia đình học sinh. 

- Ghi Nhật kí kiến tập về các công việc đã làm và nhận xét, suy nghĩ của bản thân. 

- Làm báo cáo tổng kết cá nhân theo biểu mẫu đã hướng dẫn. 

- Chủ động đề xuất, thảo luận với giáo viên hướng dẫn về cách tổ chức các hoạt 

động của học sinh, giải pháp giải quyết các tình huống trong quá trình kiến tập. 

 

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

10.1. Cách đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định 
Trọng 

số 
CĐR HP 

1 Tinh thần, thái độ, 

tác phong 

+ Sự sáng tạo, tích cực chủ động, 

nhiệt tình trong công việc. 

+ Có tinh thần phê và tự phê về các 

công việc đã thực hiện.  

+ Sự hợp lí, khoa học, sáng tạo của 

kế hoạch kiến tập. 

20% CO8; CO9 

2 Hiểu biết trường, 

lớp, địa phương 

+ Hiểu biết về hoạt động của 

trường, lớp, học sinh. 

+ Thái độ cầu thị khi góp ý, ghi 

nhận góp ý của giáo viên và nhóm 

giáo sinh.  

10% CO1; CO2; 

CO9 

3 Công tác dự giờ 

chuyên môn 

+ Chất lượng các biên bản dự giờ, 

nhật kí kiến tập, bản thu hoạch.  

+ Số tiết tham dự học/tổng số tiết 

20% CO4; CO5; 

CO6; CO7; 

CO8; CO9 

4 Công tác chủ nhiệm + Khối lượng các công việc đã thực 

hiện.  

+ Hiệu quả của các công việc đã đề 

ra. 

50% CO4; CO5; 

CO6; CO7; 

CO8; CO9 
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10.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một 

chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 

4 theo quy định về công tác học vụ của Trường.  

 

11. Tài liệu học tập:  

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 

[1] Cẩm nang hướng dẫn kiến tập sư phạm /Nguyễn Thị Hồng 

Nam (Chủ biên).- Tài liệu lưu hành nội bộ.- Cần Thơ: Trường 

Đại học Cần Thơ, 2018.- 27 tr.; 29 cm.- 371.4/ N104  

MON.065552 

 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

 

1 

Tìm hiểu tình hình 

trường, xây dựng kế 

hoạch kiến tập. 

0 20 - Ôn lại kiến thức có liên quan trong 

nội dung học phần: Tâm lí học đại 

cương, Tâm lí học sư phạm, Giáo 

dục học, Hoạt động giáo dục trong 

nhà trường PT, Đánh giá kết quả 

học tập, Quản lí hành chính NN và 

Quản lí ngành GD&ĐT, 

PPNCKHGD... 

- Chuẩn bị kế hoạch nghiên cứu 

thực tế giáo dục. 

- Thực hiện các nhiệm vụ nghiên 

cứu thực tế. 

 

2 

Dự giờ giáo viên hướng 

dẫn chuyên môn và chủ 

nhiệm. 

0 20 - Nghiên cứu trước tài liệu [1] (phần 

nội dung có liên quan đến công tác 

chủ nhiệm lớp). 

- Xây dựng và thực hiện các kế 

hoạch trong kiến tập công tác chủ 

nhiệm lớp.  

- Xây dựng và thực hiện các kế 

hoạch dự giờ, tập giảng, soạn giáo 

án. 




