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NỘI DUNG

1.Tầm quan trọng và thực trạng công tác
thực tập sư phạm (TTSP) những năm gần
đây.

2. Đổi mới sinh hoạt chuyên môn (SHCM) 
theo nghiên cứu bài học (NCBH).

3. Thử nghiệm đổi mới SHCM theo NCBH 
cho nhóm sinh viên TTSP

4. Khó khăn, rào cản và những lợi ích

5. Kết luận và kiến nghị



SINH VIÊN K60 KHOA HÓA HỌC
KIẾN TẬP SƯ PHẠM

Sinh viên nghe báo cáo tình hình giáo dục địa phương



Tầm quan trọng, 
thực trạng công tác TTSP

Thực tập sư phạm (TTSP) - một khâu bắt

buộc. Kết quả TTSP là một điều kiện để xét

công nhận sinh viên tốt nghiệp ĐHSP..

Thời gian TTSP: 12 tuần

• Đợt 1- HK 3 năm thứ 2: 2 tuần

• Đợt 2 - HK 6 năm thứ 3: 4 tuần

• Đợt 3 - HK 8 năm thứ 4: 6 tuần



Tầm quan trọng, thực trạng
công tác TTSP

Nội dung TTSP: có sự khác nhau giữa

các đợt TTSP

• TT giảng dạy: tìm hiểu quy chế chuyên

môn, thực tập giảng dạy một số tiết học

• TT giáo dục: tìm hiểu thực tế giáo dục, 

thực tập công tác chủ nhiệm lớp



Tầm quan trọng, thực trạng
công tác TTSP

GVHD tham gia “đào tạo” kĩ năng NVSP

cho SV tại trường

• GVHD dạy/làm mẫu để SV quan sát, học tập

• GVHD theo dõi, nhận xét và góp ý về việc thực hiện

bài dạy của SV: dự giờ dạy thử và dạy TT của SV,

tham gia sinh hoạt chuyên môn cùng nhóm TT

• Tổ trưởng chuyên môn dự giờ dạy TT của SV, góp ý

và đánh giá.



Tầm quan trọng, thực trạng
công tác TTSP

SVTT tham gia vào các loại hoạt động chuyên

môn:

• SV sinh hoạt cùng hội đồng sư phạm nhà trường

• SV sinh hoạt chuyên môn trong các tổ giáo viên

• SV  sinh hoạt chuyên môn trong nhóm TT (cùng

xây dựng giáo án, dạy thử, thực hiện các tiết dạy

TT, quan sát giờ dạy TT của bạn và của GVHD, rút

kinh nghiệm giờ dạy của nhau).



Tầm quan trọng, thực trạng
công tác TTSP

Phân tích bài học được thực hiện, rút kinh nghiệm

• Thành phần : nhóm TT và GVHD

• Các bước tiến hành:

(1) SV dạy TT trình bày mục đích, yêu cầu, tự nhận xét ưu,

khuyết điểm bài dạy, nguyên nhân thành công/thất bại

và phương hướng cải tiến giờ dạy;

(2) Các SV nhận xét ưu, khuyết điểm về nội dung và PPGD,

góp ý kiến khắc phục, cải tiến;

(3) GVHD nhận xét, tổng kết và cho điểm đánh giá.



Tầm quan trọng, thực trạng
công tác TTSP

Cách tiếp cận hướng vào dạy (hơn vào học):

• SV quan tâm học cách dạy, cách chuyển tải nội dung bài

giảng hơn là cách HS sẽ học, tư duy các kiến thức trong bài,

các tình huống có thể xảy ra ..

• GVHD chú trọng dạy cách giải quyết nội dung, phân bố thời

gian, diễn đạt, trình bày bảng … hơn là dạy cách bao quát

lớp và nhận biết hành vi học tập của HS, phán đoán những

tình huống học tập nảy sinh..



Tầm quan trọng, thực trạng
công tác TTSP

Cách học của SVTT:

• Học kỹ năng nghiệp vụ sư phạm còn thụ động

• Nhận thức chưa đầy đủ về nhiệm vụ và cách học kĩ năng

nghề.

• Năng lực quan sát, phát hiện, giải quyết vấn đề yếu.



Tầm quan trọng, thực trạng
công tác TTSP

Năng lực “truyền nghề” của GVHD:

• Dạy “truyền tay” kĩ năng giải quyết vấn đề, truyền

kinh nghiệm, tư duy hoạt động nghề nghiệp…;

• Kinh nghiệm chủ nghĩa, cá nhân, thiếu chuẩn bị cho

việc “hướng dẫn” SVTT một cách khoa học;

• Quan hệ thứ bậc trong hướng dẫn TTSP.



Tầm quan trọng, thực trạng
công tác TTSP

Phối hợp giữa trường đại học và trường thực tập:

• Hoạt động chuyên môn tách biệt và thiếu đồng điệu;

• Sinh hoạt chuyên môn ở trường phổ thông còn nặng về

đánh giá xếp loại giáo viên, thống nhất cách dạy một

dạng bài, kiểu bài cụ thể.

• Liên kết, hợp tác để thực hiện nhiệm vụ chung (đào tạo

nghề cho SV) chưa chặt chẽ.



CẢI TIẾN TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN 

QUA “NGHIÊN CỨU BÀI HỌC” 

Luận cứ cho cải tiến tổ chức SHCM ở trường TT:

• Rèn kĩ năng dạy học  học bằng hành, bằng trải nghiệm +

tư duy về quá trình và phương pháp hành động (khái quát

hóa). Thời gian; tư duy phê phán, suy ngẫm

• SV học nghề tại trường TT có hiệu quả  sự thống nhất và

phối hợp giữa ĐH & PT

• Phát triển nghề nghiệp: đào tạo ban đầu & bồi dưỡng thường

xuyên, suốt đời; học nghề và dạy nghề (phát triển qua việc

“dạy” người khác).
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CẢI TIẾN TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN 

QUA “NGHIÊN CỨU BÀI HỌC” 

 

1 
Chuẩn bị BDMH 

2 
Tiến hành BD & 

            dự giờ 

4 
Áp dụng vào dạy 

học hàng ngày 

3 
Suy ngẫm & thảo 

luận 



1. Tầm nhìn & triết lý đổi mới SHCM

(1) Đảm bảo việc học của mọi em HS

– Hy vọng giúp đỡ những HS như trong ảnh

– Quan tâm đến những HS như vậy, phát

triển nghề nghiệp GV.



２ー１ Cơ sở lý thuyết

Thuyết Vygotsky (1896-1934)

・ＺＰＤ
(Vùng phát triển tiệm cận)

Phát triển

A

B

C



２ー２ Cơ sở lý thuyết

Mikhail Bakhtin (1895－1975), Wertsch

1. Công cụ vật chất

2. Công cụ tâm lý

(ngôn ngữ, biểu tượng

GV
tài liệu

HS HS

＝ Đối thoại



3. NHỮNG CƠ SỞ THỰC TIỄN

• Kinh nghiệm quốc tế.

• Thực trạng SHCM – chất lƣợng GD thấp.

• Nhu cầu đổi mới SHCM trong đợt TTSP.

• Bài học thành công của Bắc Giang.

• Các trƣờng THPT cả nƣớc đã thực hiện NCBH

trong kỳ thi GV dạy giỏi.

SHCM qua bai hoc Bac Giang.pptx
SHCM qua bai hoc Bac Giang.pptx
SHCM qua bai hoc Bac Giang.pptx
SHCM qua bai hoc Bac Giang.pptx


QUAN SÁT VÀ SUY NGẪM VIỆC HỌC CỦA 

HỌC SINH TRONG NCBH



THỬ NGHIỆM ĐỔI MỚI SHCM  THEO NCBH 

VỚI NHÓM SVTT Ở KHOA HÓA HỌC

TT Họ và tên Tên đê tài Năm

1. Trần Thị Cúc “Tổng quan nghiên cứu bài học và

ứng dụng để phát triển năng lực nghề

nghiệp giáo viên hóa học”

2011

2. Hoàng Thị

Thu Hƣơng

“Overview of Lesson Study and

application in teaching chemistry”

(Khóa luận viết bằng tiếng Anh)

2011

3. Khiếu Mạnh

Cƣờng

“Vận dụng nghiên cứu bài học trong

giảng dạy môn hóa học ở trƣờng phổ

thông nhằm nâng cao chất lƣợng thực

tập sƣ phạm”

2013



VÀI HÌNH ẢNH THỰC TẬP SƢ PHẠM CỦA SINH 

VIÊN KHOA HÓA HỌC



RÀO  CẢN VÀ KHÓ KHĂN

- Dễ chỉ ra thất bại, tuy nhiên, khó hiểu
và mô tả bài học.

- Sự hoài nghi, thiếu tin tƣởng
- Sự thiếu đồng bộ giữa PPDH với

KTĐG hiện nay
- Sự cản trở của những ngƣời ngại thay

đổi
- Sức ép của phụ huynh, của xã hội



LỢI ÍCH CỦA VIỆC ĐỔI MỚI SHCM  THEO 

NCBH VỚI NHÓM SVTT

• HS cải thiện chất lƣợng học.

• GV & SVTT  phát triển năng lực nghề nghiệp.

• Góp phần xây dựng văn hóa nhà trƣờng mới, 

trên cơ sở quan hệ thân thiện, tích cực giữa

BGH-GV, GV-GV, GV-PH, GV-SVTT, GV-HS, 

HS-HS

• Nhà trƣờng phát triển bền vững.



KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

• Đổi mới SHCM theo NCBH của nhóm SVTT 

là cần thiết và khả thi.

• GV & SVTT  phát triển năng lực nghề nghiệp.

• Góp phần xây dựng văn hóa nhà trƣờng mới, 

trên cơ sở quan hệ thân thiện, tích cực giữa

BGH-GV, GV-GV, GV-PH, GV-SVTT, GV-HS, 

HS-HS

• HS cải thiện chất lƣợng học. Nhà trƣờng phát

triển bền vững.



KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

• Trƣờng Đại học sƣ phạm cần triển khai đổi mới

sinh hoạt chuyên môn cho tất cả các nhóm sinh

viên thực tập sƣ phạm.

• Phối hợp với trƣờng thực tập triển khai sinh

hoạt chuyên môn của nhóm SVTT cùng GVHD

theo NCBH.

• Các trƣờng thực tập cần coi sinh hoạt chuyên

môn theo NCBH là trụ cột chính sách đổi mới,

phát triển nhà trƣờng.



XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN SỰ QUAN TÂM 

THEO DÕI CỦA QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU!


