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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Đồng Tháp, ngày 21 tháng 12 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức thực tập sư phạm các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng  

trở thành giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông 

Khóa khai giảng ngày 20/04/2022 

 

Căn cứ Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (NVSP) cho người có 

bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học (TH); 

Căn cứ Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng NVSP cho người có bằng cử nhân chuyên 

ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở  (THCS), trung học 

phổ thông (THPT); 

 Căn cứ kế hoạch giảng dạy các lớp bồi dưỡng NVSP cho người có bằng cử nhân 

chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên TH, THCS, THPT - Khóa 

khai giảng 20/4/2022. 

 Trường Đại học Đồng Tháp thông báo kế hoạch thực tập sư phạm (TTSP) lớp 

bồi dưỡng NVSP cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng 

trở thành giáo viên TH, THCS, THPT - Khóa khai giảng 20/04/2022, cụ thể như sau: 

 1. Yêu cầu và nội dung 

 Thực hiện theo Đề cương học phần Thực tập sư phạm 1 và Thực tập sư phạm 2. 

2. Kế hoạch thực tập tốt nghiệp 

2.1. Đối tượng tham gia 

Học viên các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân 

chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên TH, THCS, THPT - Khóa 

khai giảng 20/04/2022 và các học viên bảo lưu TTSP khóa trước. 

2.2. Kế hoạch thực hiện 

Thời gian Nội dung công việc Thực hiện 

Từ 22/12/2022 

đến 31/12/2022 

- Đăng ký học phần. 

- Giới thiệu giảng viên hỗ trợ TTSP. 

- Học viên 

- Trung tâm liên kết đào tạo -  

Bồi dưỡng nghề (LKĐT-BDNG) 

Từ 01/01/2023 

đến 08/01/2023 

-  Tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo TTSP. 

- Thành lập các đoàn học viên và 

giảng viên hỗ trợ TTSP. 

- Gặp gỡ giảng viên hỗ trợ, giáo viên 

hướng dẫn và học viên thực tập (online). 

- Trung tâm LKĐT-BDN 

- Giáo viên hướng dẫn 

- Học viên 

Từ 09/01/2023 

đến 16/01/2023 
Liên hệ và làm quen môi trường thực tập 

- Học viên TTSP 

- Cơ sở thực tập 

 

Từ 30/01/2023 Thực hiện các nội dung TTSP1, - Học viên TTSP 



 
 

đến 16/4/2023 TTSP2 tại cơ sở thực tập - Cơ sở thực tập 

- Trung tâm LKĐT-BDN 

Từ 17/4/2022 

đến 23/4/2022 

- Hoàn thành bảng điểm 

- Thanh toán kinh phí hỗ trợ TTSP. 

- Nộp các hồ sơ của đoàn TTSP. 

- Báo cáo tổng kết hoạt động TTSP 

các lớp bồi dưỡng. 

- Học viên 

- Trung tâm LKĐT-BDN 

Từ 24/4/2022 

đến 30/4/2022 
Cập nhật điểm học phần TTSP1, 

TTSP2 

- Phòng Bảm đảo chất lượng 

- Trung tâm LKĐT-BDN 

 3. Các đơn vị phối hợp thực hiện 

 3.1. Trung tâm Liên kết đào tạo - Bồi dưỡng nghề 

- Xây dựng kế hoạch TTSP cho học viên đăng ký và lập danh sách học viên đủ 

điều kiện thực hiện TTSP. 

- Tham mưu ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo TTSP; các đoàn học 

viên TTSP. 

 - Lập kế hoạch và dự trù kinh phí tổ chức hoạt động TTSP. 

- Phối hợp với các cơ sở thực tập theo dõi tình hình TTSP của học viên. 

 3.2. Các cơ sở thực tập 

- Tạo điều kiện cho học viên của Trường Đại học Đồng Tháp tham gia TTSP và 

cử giáo viên hướng dẫn chuyên môn. 

 - Phối hợp với Trung tâm Liên kết đào tạo – Bồi dưỡng nghề theo dõi tình hình 

học viên thực hiện nội dung TTSP. 

 - Đánh giá các hoạt động của học viên trong quá trình TTSP. 

3.3. Phòng Kế hoạch - Tài chính 

Hỗ trợ Trung tâm LKĐT-BDN chuẩn bị kinh phí và hướng dẫn thủ tục thanh toán 

cho các đơn vị, cá nhân liên quan đến hoạt động TTSP. 

3.4. Phòng Đảm bảo chất lượng 

Nhập điểm và lưu trữ bảng điểm học phần TTSP của học viên sau khi kết thúc 

đợt TTSP. 

3.5. Học viên 

- Đăng ký học phần TTSP theo hướng dẫn của Trung tâm LKĐT-BDN. 

- Chấp hành tốt nội quy, quy định của cơ sở thực tập. 

- Hoàn thành tốt các học phần thực tập và hoàn thiện hồ sơ thực tập gửi cho Trung 

tâm LKĐT-BDN sau khi kết thúc thực tập. 

Đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện tốt nội dung Kế hoạch này./. 

Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu; 

- Các đơn vị trong Trường; 

- Các cơ sở thực tập; 

- Lưu VT, LKĐT-BDN (Thuận). 

 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
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