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TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

  KHOA SP KH TỰ NHIÊN  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
 

   Số:  23  /ĐHĐN - KHTN  Đồng Nai, ngày  2  tháng 10  năm 2017 

 V/v Kế hoạch tổ chức Hội thi NVSP       

cấp khoa năm học 2017 - 2018  

  

Kính gửi:  

- Trưởng các bộ môn trực thuộc;  

- Cố vấn học tập các lớp;    

-   Quý thầy cô trong các tiểu ban;  

- Các lớp thuộc khoa SP KH Tự nhiên.  

  

Thực hiện kế hoạch tổ chức hội thi Nghiệp vụ sư phạm của trường Đại học Đồng Nai, 

Ban lãnh đạo khoa SPKH Tự nhiên thông báo kế hoạch tổ chức hội thi Nghiệp vụ sư phạm 

cấp khoa năm học 2017 - 2018 như sau: 

 A. MỤC ĐÍCH:  

Việc tổ chức Hội thi NVSP thường niên được xác định là một trong những nhiệm vụ 

quan trọng trong chương trình đào tạo cử nhân sư phạm, rèn luyện ý thức nghề nghiệp, kỹ 

năng sư phạm và phẩm chất nhà giáo, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.  

Thông qua Hội thi NVSP cấp khoa, Khoa sư phạm Khoa học Tự nhiên có dịp đánh 

giá năng lực và trình độ nhận thức nghề nghiệp của sinh viên; bổ sung những kỹ năng cần 

trang bị cho sinh viên nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu xã hội.  

Bên cạnh đó, cuộc thi giúp cho sinh viên tăng cường giao lưu học hỏi, xây dựng tinh thần 

đoàn kết giữa các thành viên trong lớp, và giữa các lớp trong khoa.  

B. THÀNH PHẦN DỰ THI:  

- Có 5 đội thi: đội Toán, đội Tin, đội Lý, đội Sinh, đội Hóa. 

+ Phần thi giảng dạy: mỗi đội cử 01 SV dự thi. 

+ Phần thi Kiến thức tổng hợp + Xử lý tình huống: mỗi đội có 3 SV. 

+ Phần thi văn nghệ: tùy theo sự sắp xếp của mỗi đội. 
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C. NỘI DUNG HỘI THI:  

Trưởng bộ môn bốc thăm thứ tự thi và áp dụng cho tất cả các nội dung thi.   

Mỗi đội sẽ trải qua 4 nội dung thi:  

1). Thi giảng dạy:  

- Mỗi đội cử 1 SV thi giảng, học sinh sẽ là 1 lớp của trường Thực hành sư phạm.  

- Nội dung thi giảng: triển khai dạy học 01 phần kiến thức trong chương trình sách giáo 

khoa THCS, THPT (chuyên ngành), có sử dụng phương tiện công nghệ dạy học.  

- Thời lượng: 45 phút.  

2) Thi kiến thức tổng hợp   

- Nội dung:  

+ Các chủ trương, chính sách, đường lối quan điểm về giáo dục, hệ thống giáo dục 

quốc dân;  

+ Các vấn đề về giáo dục hiện được xã hội quan tâm;  

+ Các cuộc vận động và phong trào thi đua hiện nay của ngành giáo dục;  

+ Hiểu biết về nghề dạy học, mối quan hệ giữa nhà trường và xã hội, giảng viên và 

sinh viên… 

- Hình thức thi:  

+ Tất cả có 30 câu hỏi trắc nghiệm, ban tổ chức lần lượt đưa ra từng câu hỏi, các đội 

có 05s để suy nghĩ và trả lời. (Sử dụng laptop)  

- Thang điểm: mỗi câu trả lời đúng tính 01 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm.   

3) Xử lý tình huống sư phạm:  

- Nội dung: xử lý các tình huống sư phạm (xảy ra trong quá trình dạy học và giáo dục, 

trong mối quan hệ giữa giáo viên với học sinh, giáo viên với phụ huynh học sinh trong phạm 

vi nhà trường và ngoài nhà trường).  

- Hình thức thi:   

+ Mỗi đội bốc thăm câu hỏi tình huống sư phạm cho đội của mình. Mỗi đội có thời 

gian chuẩn bị 2 phút và 2 phút trình bày dưới dạng thuyết trình ngắn. Ban giám khảo đánh 

giá và chấm điểm.  

- Thang điểm: Điểm tối đa xử lý tình huống sư phạm: 10 điểm.  
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Điểm của phần thi là điểm trung bình của tất cả các giám khảo và lấy đến 2 chữ số thập 

phân.  

4) Văn nghệ:  

 Mỗi đội chuẩn bị 1 tiết mục dự thi. 

- Thang điểm: điểm tối đa là 100 điểm. (Nội dung; chất giọng; trang phục; phong cách 

biểu diễn)  

* Phần dành cho khán giả:  

Các bạn sinh viên tham dự Hội thi có cơ hội thể hiện sự hiểu biết của mình qua phần trả 

lời các câu hỏi mà Ban tổ chức đưa ra. Mỗi câu trả lời đúng các bạn sẽ nhận được phần 

thưởng từ Ban tổ chức.  

D. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC:  

- Trưởng BTC: Thầy Trương Văn Minh – P. Trưởng khoa SP KH Tự nhiên;  

- Phó trưởng ban tổ chức: Thầy Bùi Thế Quân – P. Trưởng khoa SP KH Tự nhiên; 

- Ủy viên Cố vấn chuyên môn: Thầy Trương Hữu Dũng – Trưởng bộ môn Toán; 

- Ủy viên Cố vấn chuyên môn: Cô Huỳnh Bùi Linh Chi – Trưởng bộ môn Hóa;  

- Ủy viên Cố vấn chuyên môn: Cô Bùi Đoàn Phượng Linh – Trưởng bộ môn Sinh;  

- Ủy viên Cố vấn chuyên môn: Cô Lê Thị Ngọc Hiếu – Trưởng bộ môn Tin.  

1. Tiểu ban phương pháp giảng dạy:  

a) Thành phần:  

- Trưởng tiểu ban: Thầy Lê Thanh Hùng – giảng viên Hóa; 

- Ủy viên: Thầy Nguyễn Thị Thu Thủy – giảng viên Vật Lý;  

- Ủy viên: Thầy Lê Anh Tuấn – giảng viên Toán; 

- Ủy viên: Cô Nguyễn Thị Ngọc Linh – giảng viên Sinh.  

- Ủy viên: Cô Hà Thị Vân Anh – giảng viên Tin học.  

b) Nhiệm vụ:  

- Trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo cho các đội thi tập luyện để hoàn thành tốt phần thi của 

mình.  

- Lên kế hoạch thi và làm giám khảo chấm cho phần thi phương pháp giảng dạy.  

2. Tiểu ban nội dung:  
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a) Thành phần:  

- Trưởng tiểu ban: Thầy Trương Văn Minh – P. Trưởng khoa SP KH Tự nhiên;  

- Ủy viên: Thầy Bùi Thế Quân – P. Trưởng khoa SP KH Tự nhiên; 

- Ủy viên Thầy Trương Hữu Dũng – Trưởng bộ môn Toán; 

- Ủy viên Cô Huỳnh Bùi Linh Chi – Trưởng bộ môn Hóa;  

- Ủy viên Cô Bùi Đoàn Phượng Linh – Trưởng bộ môn Sinh;  

- Ủy viên Cô Lê Thị Ngọc Hiếu – Trưởng bộ môn Tin.  

b) Nhiệm vụ:  

- Lựa chọn đội tuyển tham gia dự thi.  

- Chuẩn bị câu hỏi ôn tập, hướng dẫn đội tuyển ôn tập. 

- Chuẩn bị đề thi và đáp án cho hội thi.  

3. Tiểu ban hỗ trợ kĩ thuật:  

a) Thành phần:  

- Ủy viên: Cô Phạm Thị Hồng Anh – Chuyên viên văn phòng khoa;  

- Ủy viên: Cô Tạ Thị Hồng Trang – Chuyên viên văn phòng khoa;  

- Ủy viên: Thầy Lê Xuân Hùng – giảng viên Tin học;  

- Ủy viên: đ/c Lê Thị Thuỳ Dương – P. Bí thư đoàn Trường; 

- Ủy viên: đ/c Bí thư đoàn Khoa SP KH Tự nhiên. 

b) Nhiệm vụ:  

- Ổn định trật tự và sắp xếp chỗ ngồi cho hội thi.  

- Chịu trách nhiệm dẫn chương trình cho hội thi.  

- Tổng hợp kết quả các phần thi.  

- Chuẩn bị âm thanh, trình chiếu powerpoint trong suốt hội thi. 

- Chuẩn bị nước uống, quà cho khán giả, giải thưởng hội thi.  

E. BAN GIÁM KHẢO:  

a) Ban tổ chức sẽ mời giảng viên làm giám khảo sau.  

b) Nhiệm vụ:  

- Là giám khảo chấm thi phần kiến thức tổng hợp, xử lý tình huống sư phạm và văn 

nghệ.  
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F. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:  

1. Thi giảng dạy: dự kiến ngày 21 tháng 10 năm 2017 tại trường Phổ thông Thực hành 

sư phạm. 

2. Thi các nội dung khác: ngày 28 tháng 10 năm 2017 tại HT800 cơ sở 1 Trường Đại 

học Đồng Nai. 

G. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:  

1. Mỗi phần thi có 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích.  

2. Phần trò chơi dành cho khán giả sẽ thưởng trực tiếp bằng hiện vật.  

* Lưu ý: Trang phục của các đội thi: nữ mặc áo dài, nam quần tây áo sơ mi, không đi 

dép lê (phần thi văn nghệ có thể sử dụng trang phục tự chọn).  

Trên đây là kế hoạch hội thi NVSP cấp khoa của khoa SP Khoa học Tự nhiên. Ban tổ 

chức đề nghị toàn thể CB - GV và sinh viên trong khoa tích cực chuẩn bị chu đáo để hội thi 

thành công tốt đẹp.  

  

Nơi nhận:  TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC  

3. Như kính gửi.  

4. Lưu VT, KHTN.  

 


