
 8 tuần thấm thoát đã trôi qua. Cái nắng mùa bắt đầu rải lên sân trường, 

len vào cả lớp học như báo hiệu khoảnh khắc chia tay đang đến. Hòa chung với 

cái nắng hôm nay là sự chia tay của các thầy, cô giáo tương lai cấp THCS tươi 

trẻ tràn đầy sức sống chính là 11 em sinh viên đang thực tập tại nhà trường. 

 

 
 Hôm nay ngày Ngày 16/4/2022, trường trường THCS Thanh Liệt đã tổ chức 

tổng kết và chia tay đoàn sinh viên trường CĐSP Hà Tây vừa hoàn thành đợt thực 

tập của mình tại trường. Trong suốt thời gian về thực tập tại trường các em luôn nhận 

được sự quan tâm, chỉ đạo 

sát sao của Ban giám hiệu 

trường  trường THCS Thanh 

Liệt cùng các giáo viên 

hướng dẫn luôn giúp đỡ, chỉ 

bảo tận tình cho các em giáo 

sinh về thực tập và thực hiện 

đánh giá, chấm điểm một 

cách khách quan, công 

bằng. Luôn tạo điều kiện tốt 

nhất cho tất cả các em giáo 

sinh trong cả đợt thực tập. 

 

 

Đến dự tại buổi tổng kết có: 

         - Đ/C Nguyễn Thu Hằng - Giảng viên trường CĐSPHT- Trưởng đoàn thực tập 

         - Đồng chí:  Trần Mai Hương- Hiệu trưởng trường THCS Thanh Liệt  

         - Đồng chí:  Nguyễn Xuân Thành- Phó hiệu trường THCS Thanh Liệt 



         - Đồng chí:  Chử Thanh Minh- Phó hiệu trường THCS Thanh Liệt. 

         - Các đồng chí giáo viên được phân công hướng dẫn sinh viên thực tập và 11 

em giáo sinh thực tập. 

Không khí buổi Tổng kết và chia tay Đoàn thực tập Sư Phạm đã diễn ra đầy 

quyến luyến và xúc động khi cô Hiệu trưởng Trần Mai Hương bắt đầu phần tổng 

kết, trong đó nêu rõ: “Đoàn sinh viên về thực tập tại trường  THCS Thanh Liệt có 

11 giáo sinh. Trải qua 11 tuần thực tập, các em đều có ý thức tốt, tinh thần trách 

nhiệm cao, luôn cầu tiến, học hỏi, nhanh chóng thích ứng với môi trường mới. Các 

em luôn cố gắng tích cực, rèn luyện trong công tác GVCN, giảng dạy và các hoạt 

động khác như: Các phong trào Đoàn – đội nhân dịp tháng thanh niên, tổ chức buổi 

giao lưu nhân ngày 8.3 và  sơ kết thi đua đợt III” 

Cô giáo Trần Mai Hương- Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tổng kết 

Các em giao tiếp, ứng xử tốt, lễ phép với các cô giáo và phụ huynh, yêu thương 

chăm sóc trẻ tốt. Có sáng kiến trong công tác thực tập giáo dục. Các em có sự trưởng 

thành rõ rệt về phương pháp, kĩ năng sư phạm. Các em tích cực cùng nhà trường 

trong công tác vừa phòng chống dịch vừa dạy học hiệu quả. 

   Để lại ấn tượng cho tất cả mọi người trong buổi tổng kết là lời phát 

biểu của đồng chí Trần Mai Hương– BTCB- Hiệu trưởng nhà trường thay mặt cho 

Ban chỉ đạo thực tập  tuy ngắn gọn nhưng chứa đựng bao cảm xúc và tình cảm chân 

thành của một nhà giáo luôn tận tình với công việc, với nghề nghiệp. Đoàn thực tập 

tặng quà lưu niệm nhà trường. 



Và cuối bài phát biểu 

em Nguyễn  Văn Tân  đã thay mặt 

cho 11 em giáo sinh gửi lời cảm 

ơn sâu sắc và chân thành nhất đến 

BGH nhà trường, đến các thầy cô 

giáo trong nhà trường- những 

người  đã giúp đỡ em trong những 

bước đi chập chững đầu tiên vào 

nghề và cũng xin hứa sẽ phát huy 

những kinh nghiệm đã học được 

từ các cô để vận dụng vào công tác 

sau này. Không khí buổi tổng kết 

bỗng lắng xuống khi nghe em giáo 

sinh  Nguyễn Văn Tân đại diện 

đoàn thực tập phát biểu những 

cảm xúc, kỷ niệm của mình trong 

buổi chia tay. 

 

  Trong khoảng thời gian tuy không dài thực tập tại trường, đoàn giáo sinh của 

trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng cô và 

trò nhà trường. Kết thúc buổi tổng kết, các giáo sinh Đoàn thực tập Sư Phạm lưu 

luyến, bịn rịn chia tay với các cô và các em học sinh trong trường.  

                  



          Có thể nói, thời gian về thực tập tại trường  THCS Thanh Liệt đã giúp giáo 

sinh có thêm nhiề u kinh nghiệm trong học tập, trong cuộc sống, rèn luyện kỹ năng 

nghề nghiệp cho các em, đặc biệt đã để lại cho các em những tình cảm yêu mến với 

các em học sinh và các cô trường  THCS Thanh Liệt. 

 


