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Học phần: THỰC TẬP SƯ PHẠM 
                ( Teaching Practice ) 

- Mã số: TC 120 
- Số Tín chỉ: 4 
- Dự giờ:  15 tiết, Tập giảng: 30 tiết, Chủ nhiệm lớp: 15 tiết 

1. Thông tin giảng viên 
Tên giảng viên: Nguyễn Văn Thái (Giảng viên chính, Thạc sĩ) 
Đơn vị: BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 
Điện thoại: 0913.184939. E-mail: vanthai@.ctu.edu.vn 
Tên người cùng tham gia giảng dạy: Nguyễn Văn Hòa ( Giảng viên,Thạc sĩ) 
Điện thoại: 0988.666601 E-mail: nvhoa@.ctu.edu.vn 
2. Học phần tiên quyết:  
3. Nội dung 

- Rèn luyện phương pháp soạn giáo án. Rèn luyện phương pháp giảng dạy. 
- Rèn luyện kỹ năng sinh hoạt chủ nhiệm lớp. 
3.1. Mục tiêu:  
Trang bị cho sinh viên: phương pháp soạn giáo án, phương pháp giảng dạy môn học thể dục ở trường phổ 

thông, công tác chủ nhiệm lớp và phương pháp tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao ở trường phổ thông. 
3.2. Phương pháp giảng dạy:  
3.3. Đánh giá môn học: Do giáo viên trường phổ thông hướng dẫn cho điểm. 

  - Thực hành: 
+ Giảng dạy 8 tiết để giáo viên trường phổ thông đánh giá cho điểm. 
+ Thực hành sinh hoạt chủ nhiệm lớp 6 tiết để giáo viên chủ nhiệm trường phổ thông đánh giá cho điểm. 
 - Lý thuyết: Soạn giáo án lên lớp. 
4. Đề cương chi tiết:  

Nội dung Tiết – buổi 
1. Dự giờ :     
- Dự giờ 3 tuần, ghi chép các quá trình lên lớp của giáo viên ở trường phổ thông, 
tham khảo tài liệu để soạn giáo án.  
- Soạn giáo án 
2. Tập giảng:  
2.1. Tập giảng.     
2.2. Giảng dạy chính thức     
3. Công tác chủ nhiệm lớp.      
3.1. Tập sinh hoạt chủ nhiệm.       
3.2. Sinh hoạt chủ nhiệm chính thức     

15 tiết 
 
 
 

30 tiết 
 
 

15tiết 
 

 
5. Tài liệu của học phần:  
      
 
 
      Ngày 10  tháng 01  năm2011 
Duyệt của đơn vị             Người biên soạn 
 
 
 
                 Nguyễn Văn Thái 
 


