
     SÔÛ GD&ÑT BÌNH ÑÒNH  

TRÖÔØNG THPT SOÁ 1 TUY PHÖÔÙC 
HÖÔÙNG DAÃN CHUYEÂN MOÂN SOÁ 7 

ngaøy 02/03/ 2020 

 

1/  Veà thay ñoåi thôøi haïn thöïc taäp sö phaïm (TTSP2):  

 Theo CV 309/ÑHQN-ÑTÑH, ngaøy 28/2/2020 cuûa Tröôøng Ñaïi hoïc Quy Nhôn veà vieäc keùo daøi 

thôøi gian TTSP2, Tröôøng THPT soá 1 Tuy Phöôùc tieáp tuïc ñieàu chænh keá hoaïch nhö sau:  

 

+ Thôøi gian SV tham gia ñôït TTSP töø 03/02/2020 keùo daøi ñeán heát ngaøy 4/4/2020 (9 tuaàn), nay keùo 

daøi thôøi giam TTSP2 theâm 4 tuaàn leã, cuï theå: 

 Giai ñoaïn 1: (2 tuần) chuaån bò (töø 02/03/2020 ñeán 15/03/2020) 

 Giai ñoaïn 2: (5 tuaàn) leân lôùp (töø 16/03/2020 ñeán 19/04/2020) 

 Giai ñoaïn 3: (1 tuaàn) toång keát ñôït TTSP (töø 20/04/2020 ñeán 25/04/2020) 

  

+ Noäi dung TTSP trong töøng giai ñoaïn: theo HDCM soá 4  

TT Noäi dung TTSP 

Soá tieát ñaùnh giaù moãi tuaàn (theo tuaàn cuûa tröôøng) 

Tuaàn  

6 

Tuaàn 

7 

Tuaàn  

8 

Tuaàn  

9 

Tuaàn  

10 

Tuaàn 

11 

Tuaàn 

12 

Tuaàn 

13 

Toång 

1 TT giaûng daïy 0 0 1 1 1 1 Döï 

phoøng 

Toång 

keát 

4 

2 TT giaùo duïc 0 0 0 1 0 1 2 

 

+ GVHD, TTCM: giao nhieäm vuï vaø tieán haønh caùc noäi dung baùo caùo theo caùc thôøi ñieåm sau:  

+ Thôøi haïn: GVHD noäp veà TTCM ngaøy 07/03/2020 – TTCM noäp veà BGH ngaøy 9/03/2020 

+ Thöù hai moãi tuaàn: TTCM noäp Keá hoaïch döï giôø cuûa SV trong toå veà PHTcm (qua Email) 

+ Caùc bieåu maãu baùo caùo: theo HD soá 4 

+ Quaù trình thöïc hieän neáu coù vöôùng maéc: GVHD lieân heä tröïc tieáp gaëp Ban chæ ñaïo TTSP2 cuûa 

tröôøng ñeå höôùng daãn thöïc hieän ñuùng qui ñònh. 

 

2/  Vieäc oân taäp vaø kieåm tra HS: 

+ Toå, nhoùm CM thoáng nhaát ñeà cöông oân taäp: tinh, goïn, troïng taâm, baùm saùt ma traän kieåm tra  (45 

phuùt).  

+ GVBM nhaéc nhôû vaø kieåm tra vieäc oân taäp cuûa HS theo ñeà cöông. Ñeà kieåm tra phaûi ñuùng ma traän 

(ñaõ thoáng nhaát) vaø baùm saùt ñeà cöông oân taäp. 

 

3/  Löu yù:  

+ Caên cöù tình hình thöïc teá hoaït ñoäng daïy vaø hoïc cuûa Tröôøng THPT soá 1 Tuy Phöôùc 

+ Laõnh ñaïo nhaø tröôøng qui ñònh soá thöù töï caùc tuaàn trong HK2 nhö sau:  

- Tuaàn 6: tính töø ngaøy  02/03/2020 ñeán ngaøy 07/03/2020 

- Tuaàn 7: tieáp theo ñeán heát naêm hoïc. 

 



 

     SÔÛ GD&ÑT BÌNH ÑÒNH  

TRÖÔØNG THPT SOÁ 1 TUY PHÖÔÙC 
HÖÔÙNG DAÃN CHUYEÂN MOÂN SOÁ 6 

ngaøy 13/02/ 2020 

 

Veà thay ñoåi thôøi haïn thöïc taäp sö phaïm (TTSP2) 

 Theo CV 194/ÑHQN-ÑTÑH, ngaøy 12/2/2020 cuûa Tröôøng Ñaïi hoïc Quy Nhôn veà vieäc keùo daøi 

thôøi gian TTSP2, Tröôøng THPT soá 1 Tuy Phöôùc ñieàu chænh keá hoaïch nhö sau:  

1/ Thôøi gian SV tham gia ñôït TTSP töø 03/02/2020 keùo daøi ñeán heát ngaøy 4/4/2020 (9 tuaàn) 

 Giai ñoaïn 1: (3 tuần) chuaån bò (trong ñoù ñaõ nghæ 2 tuaàn do Beänh COVID-19) 

Ñieàu chænh:  tuaàn chuaån bò (tuaàn 7) laäp keá hoaïch, soaïn baøi, daïy thöû, ruùt kinh nghieäm . . .  

Giai ñoaïn 2: (5 tuaàn) leân lôùp (TT daïy hoïc vaø TT giaùo duïc) 

 Giai ñoaïn 3: (1 tuaàn) toång keát ñôït TTSP. 

3/ Noäi dung TTSP: khoâng thay ñoåi 

+ Thôøi ñieåm cuï theå: 

TT Noäi dung TTSP 

Soá tieát ñaùnh giaù moãi tuaàn (theo tuaàn cuûa tröôøng) 

Tuaàn  

5, 6 

Tuaàn  

7 

Tuaàn  

8 

Tuaàn  

9 

Tuaàn 

10 

Tuaàn 

11 

Tuaàn 

12 

Tuaàn 

13 

Toång 

1 TT giaûng daïy 
Nghæ  

Chuaån 

bò 

1 1 1 1 Döï 

phoøng 

Toång 

keát 

4 

2 TT giaùo duïc 0 1 0 1 2 

 

4/ GVHD: giao nhieäm vuï ñöï theo HD naøy  

+ Thôøi haïn: GVHD noäp veà TTCM ngaøy 21/02/2020 – TTCM noäp veà BGH ngaøy 24/02/2020 

+ Thöù hai moãi tuaàn: TTCM noäp Keá hoaïch döï giôø cuûa SV trong toå veà PHTcm (qua Email) 

+ Caùc bieåu maãu baùo caùo: theo HD soá 4 

+ Quaù trình thöïc hieän neáu coù vöôùng maéc: GVHD lieân heä tröïc tieáp gaëp Ban chæ ñaïo TTSP2 cuûa 

tröôøng ñeå höôùng daãn thöïc hieän ñuùng qui ñònh. 



 

     SÔÛ GD&ÑT BÌNH ÑÒNH  

TRÖÔØNG THPT SOÁ 1 TUY PHÖÔÙC 
HÖÔÙNG DAÃN CHUYEÂN MOÂN SOÁ 5 

ngaøy 10/02/ 2020 

 

Veà coâng taùc Höôùng daãn thöïc taäp sö phaïm (TTSP) 

 

 Căn cứ  các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT Bình Định và của Trường ĐHQN  (đến ngày 

10/2/2020) 

Căn cứ tình hình giảng dạy của trường,  

 BGH trường chỉ đạo công tác TTSP như sau: 

1/  Tuần 7 (HK2): từ 17/2 đến 22/2/2020 

+  Thực tập giảng dạy:  tiến hành đánh giá tiết dạy của SV (tiết thứ nhất), góp ý, rút kinh 

nghiệm 

+  Các nội dung khác:  dạy thử, lớp dạy . . . GVHD có thể linh động thực hiện.  

+  Chế độ báo cáo: theo quy định trong HDCM số 4. 

2/  Tổ, nhóm trưởng CM, GVHD lập kế hoạch và giao nhiệm vụ (hướng dẫn soạn giảng, giao bài, 

góp ý giáo án . . .  ) cho SV, nếu có trở ngại báo cáo lại Ban chỉ đạo TTSP2 của trường để giải 

quyết. 

3/  Khi có chỉ đạo của cấp trên, trường sẽ thông báo sau 

 


