
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐIỆN BIÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ 

TỔNG KẾT CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2016 - 2017 

 

Sáng ngày 05/5/2017, trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên tổ chức Hội nghị 

tổng kết công tác Thực tập sư phạm năm học 2016 - 2017. Tham dự Hội nghị có 

đồng chí Nguyễn Mạnh Quân - Phó Giám đốc Sở GDĐT- Trưởng Ban chỉ đạo thực 

tập sư phạm cấp tỉnh và các thành viên Ban chỉ đạo TTSP cấp tỉnh. 

Năm học 2016-2017, trường CĐSP Điện Biên tổ chức 28 đoàn gồm 678 HSSV 

đi thực tập sư phạm tại 26 trường THCS, Tiểu học, Mầm non thuộc phòng GDĐT 

thành phố Điện Biên Phủ và phòng GDĐT huyện Điện Biên. Các trường THCS, 

Tiểu học được chọn là địa điểm thực tập đều đạt chuẩn quốc gia và đã triển khai 

thực hiện mô hình trường học mới, chương trình Tiếng việt công nghệ lớp1, các 

trường mầm non có đủ loại hình lớp đơn, lớp ghép. Điều này, tạo điều kiện thuận 

lợi giúp giáo sinh tiếp cận kịp thời với những đổi mới trong giáo dục hiện nay. 

Với sự hướng dẫn tận tình, trách nhiệm cao của giáo viên hướng dẫn thực tập, 

sự cố gắng nỗ lực của giáo sinh sư phạm, công tác thực tập đạt kết quả khá cao: 242 

HSSV xếp loại xuất sắc chiếm 35.7%; 373 HSSV xếp loại giỏi chiếm 55.0%; 60 

HSSV xếp loại khá chiếm 8.9%.  

Tại Hội nghị, Ban chỉ đạo thực tập sư phạm đã báo cáo, đánh giá quá trình tổ 

chức, ghi nhận những kết quả đạt được cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong 

đợt thực tập sư phạm một cách khách quan, đầy đủ. 

Hội nghị đã nghe ý kiến trao đổi, thảo luận của các thành viên Ban chỉ đạo, 

thống nhất hình thức tổ chức hoạt động thực tập tại các trường mầm non có nhiều 

điểm trường và có loại hình lớp ghép. Về phía trường CĐSP Điện Biên tiếp tục cập 

nhật kịp thời những đổi mới của giáo dục phổ thông vào công tác rèn nghiệp vụ 

thường xuyên, giúp các em nhanh hòa nhập với các hoạt động của trường thực 

hành, thực tập. 

Công tác thực tập sư phạm năm học 2016-2017 được triển khai, tổ chức thực 

hiện, kết thúc đúng kế hoạch và đạt kết quả tốt. Đợt thực tập giúp HSSV có được sự 

tự tin vào tương lai nghề nghiệp và phương hướng phấn đấu trong thời gian tới ./. 

 Một số hình ảnh tại Hội nghị 



 

Đ/c Nguyễn Mạnh Quân - Trưởng Ban chỉ đạo TTSP phát biểu khai mạc tại Hội nghị 

 
 

Đ/c Nguyễn Thị Hải - Phó trưởng phòng ĐT- NCKH trường CĐSP đọc dự 

thảo báo cáo tổng kết tại Hội nghị 



 
 

Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Mai - Hiệu trưởng trường CĐSP Điện Biên - Phó Ban 

chỉ đạo TTSP phát biểu tại Hội nghị 

 

 
 

Đ/c Trần Thị Tố Uyên - Trưởng phòng Mầm non Sở GDĐT phát biểu tại Hội nghị 

 



 
 

Đ/c Đào Thái Lai - Trưởng phòng Tiểu học  Sở GDĐT phát biểu tại Hội nghị 

 

 
 

Đ/c Hoàng Hữu Chình  - Phó Trưởng phòng GDĐT huyện Điện Biên phát biểu tại 

Hội nghị 

 


