
 

 

QUYẾT ĐỊNH 
(V/v phân công giáo viên hướng dẫn thực tập sư phạm cho giáo sinh thực tập Trường ĐH 

Quảng Nam, năm học 2021-2022)  

 

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT BẮC  TRÀ MY 

Căn cứ Quyết định số 1483/QĐ-UBND tỉnh Quảng Nam ngày 16 tháng 05 năm 2006 

về việc thành lập Trường THPT Bắc Trà My; 

Căn cứ Công văn số 2165/SGDĐT-GDTXCN ngày 07 tháng 10 năm 2021 của Sở 

GD&ĐT Quảng Nam về  việc tổ chức thực tập sư phạm cho giáo sinh thực tập trường Đại 

học Quảng Nam; 

Căn cứ Nội dung và hướng dẫn đánh giá thực tập  sư phạm của Trường Đại học 

Quảng Nam. 

 QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay phân công Giáo viên hướng dẫn thực tập sư phạm cho Giáo sinh thực 

tập trường ĐH Quảng Nam gồm các ông (bà) có tên sau (Danh sách kèm theo): 

 Điều 2. Giáo viên hướng dẫn có trách nhiệm: 

- Tạo điều kiện cho giáo sinh thực tập tìm hiểu về tình hình giảng dạy của bộ môn 

mình giảng dạy. Hướng dẫn giáo sinh thực tập soạn giáo án, xây dựng kế hoạch giảng dạy 

và các công tác khác liên quan đến công tác thực tập. Đảm bảo cho giáo sinh được dự giờ ít 

nhất 2 tiết lên lớp của GVHD và Dự giờ giáo sinh thực tập ít nhất 04 tiết. 

- Đối với thực tập công tác chủ nhiệm: Tạo điều kiện cho giáo sinh làm quen với lớp, 

hướng dẫn giáo sinh xây dựng kế hoạch chủ nhiệm, quản lý điều hành lớp trong thời gian 

thực tập. 

- Nhận xét đánh giá cuối đợt thực tập của giáo sinh thực tập theo các biểu mẫu và các 

yêu cầu của trường Đại học Quảng Nam. 

- Có quyền đề nghị BCĐ nhà trường khen thưởng hoặc đình chỉ hoạt động thực tập 

của giáo sinh thực tập theo quy định. 

 Điều 3. Các ông (Bà ) có tên tại điều 1 và các bộ phân liên quan trong nhà trường 

chiếu quyết định thi hành. 

  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí./. 

Nơi nhận:                                                                                     HIỆU TRUỞNG  
-Như điều 3 

-Lưu VT 

 

 

 

 

 

SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 63/QĐ-THPTBTM                  Bắc Trà My, ngày 07  tháng 10 năm 2021 



BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP SƯ PHẠM 

Kèm theo QĐ số:63/QĐ-THPTBTM  ngày 07/10/2021 của Hiệu trưởng Trường THPT 

Bắc Trà My 

 

1. Giáo viên hướng dẫn thực tập giảng daỵ: 

STT Họ và tên giáo sinh Nội dung thực tập Giáo viên hướng dẫn 

1 Hồ Thị Minh Tri Giảng dạy bộ môn Ngữ Văn Nguyễn Thị Bé 

2 Võ Thị Ngọc Điệp Giảng dạy bộ môn Ngữ Văn Nguyễn Thị Thanh Trà 

3 Nguyễn Quốc Phú Giảng dạy bộ môn Ngữ Văn Lại Thế Truyền 

    

 

2. Giáo viên hướng dẫn thực tập Công tác chủ nhiệm: 

STT Họ và tên giáo sinh Nội dung thực tập Giáo viên hướng dẫn 

1 Hồ Thị Minh Tri Công tác chủ nhiệm Trần Thị Hoa 

2 Võ Thị Ngọc Điệp Công tác chủ nhiệm Lê Văn Viện 

3 Nguyễn Quốc Phú Công tác chủ nhiệm Đặng Duy Luận 

    

 


