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THÔNG BÁO 

Về kế hoạch thực tập sư phạm các bậc, ngành đào tạo giáo viên 

hệ chính qui năm học 2022 - 2023  

  

 Thực hiện kế hoạch đào tạo, chương trình đào tạo và theo tiến độ năm 

học, Nhà trường sẽ tổ chức thực tập sư phạm (TTSP) cho sinh viên (SV) hệ 

chính qui bậc đại học, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên năm học 2022 - 

2023, nội dung cụ thể như sau: 

 1. Cơ cấu loại hình thực tập/ bậc đào tạo 

 1.1. Thực tập sư phạm tốt nghiệp  

TT BẬC ĐÀO TẠO Thời gian TTSP 

Số lượng  

SV 

Số 

đoàn 

TTSP 

1 
 Bậc ĐH ngành SP đào tạo giáo 

viên THPT khoá 19 

6 tuần, từ 

06/02/2023 đến 

18/3/2023 

33 02 

2 
Bậc CĐ ngành SP đào tạo giáo 

viên mầm non khoá 20 
-  nt  - 83 04 

 1.2. Thực tập sư phạm 1  

TT BẬC ĐÀO TẠO Thời gian TTSP 

Số lượng  

SV 

Số 

đoàn 

TTSP 

1 
 Bậc ĐH ngành SP đào tạo giáo 

viên THPT khoá 20  

4 tuần, từ 

06/02/2023 đến 

04/3/2023 

24 01 

2 
Bậc CĐ ngành SP đào tạo giáo 

viên mầm non khoá 21 
-  nt  - 98 04 

 2. Địa điểm thực tập 

Tại các trường THPT, Mầm non ở thành phố Quảng Ngãi và các huyện 

trong tỉnh Quảng Ngãi. 

3. Phương án tổ chức 

 Thực hiện theo phương thức gửi thẳng ở tất cả các loại hình thực tập sư 

phạm và bậc/ngành đào tạo.   

4. Lịch trình công tác 

4.1. Giai đoạn chuẩn bị 



 - Từ 21/11 đến 26/11/2022: Hoàn chỉnh nội dung, hồ sơ, kế hoạch TTSP 

 - Từ 28/11 đến 03/12/2022: Tiền trạm đợt 1 

 - Từ 05/12 đến 17/12/2022: Cơ cấu các đoàn thực tập  

 - Từ 19/12 đến 24/12/2022: Họp các SV phụ trách đoàn thực tập, tiền 

trạm đợt 2. 

 - Từ 26/12/2022 đến 14/01/2023: Tổ chức cho SV học tập qui chế, kế 

hoạch TTSP, họp đoàn TTSP và nhận hồ sơ TTSP. 

4.2. Giai đoạn triển khai các hoạt động tại cơ sở thực tập 

- Thời gian tập kết, ổn định tổ chức tại cơ sở thực tập: Theo sự thống nhất 

giữa đoàn TTSP với BCĐ trường thực tập. 

- Thời gian bắt đầu các hoạt động TTSP: Ngày 06/02/2023. 

5. Phương án kinh phí 

Đối với cơ sở thực tập, việc tổ chức, chỉ đạo, điều hành của Ban giám 

hiệu và công tác hướng dẫn của giáo viên phổ thông, mầm non sẽ được Nhà 

trường thanh toán theo chế độ hợp đồng.    

       Đây là kế hoạch chung của đợt TTSP. Trong quá trình triển khai các công 

việc cụ thể, Nhà trường sẽ có những văn bản điều hành riêng./. 

       

Nơi nhận:               KT. HIỆU TRƯỞNG 

- Chủ tịch HĐT;      PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

- Hiệu trưởng, các PHT;            
- Đoàn TNCSHCM trường; 

- Khoa: SPXH, SPTN, CNTT, Ngoại ngữ;   

- Phòng: ĐT, KH-TC, HC-QT, CT.HSSV;   

- Lưu: VT, ĐT.               
   

                  TS. Nguyễn Đức Hoàng 
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