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Thực tập
TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG TRUYỀN THÔNG CHUYỂN ĐỔI
HÀNH VI VỀ DÂN SỐ, SỨC KHỎE SINH SẢN,
KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TẠI CỘNG ĐỒNG
Thời gian của môn học: 80 giờ
Mục tiêu học tập :
1- Mô tả chức năng nhiệm vụ, tổ chức hoạt động của Trung tâm Dân số kế
hoạch hóa gia đình, Trạm y tế xã và chức năng, nhiệm vụ dân số, sức khỏe sinh
sản, kế hoạch hóa gia đình tại cộng đồng.
2- Vận dụng những kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp của người làm công tác
dân số y tế đã học vào thực tế cô ng tác dân số tại cộng đồng.
3- Tham gia và thực hiện các kỹ năng giao tiếp truyền thông vận động và
truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia
đình tại cộng đồng dân cư .
Nội dung môn học:
1- Thực hành các kiến thức, k ỹ năng đã học vào thực tế công tác dân số y tế
tại cộng đồng.
2- Thực hiện các quy trình kỹ thuật với các chỉ tiêu tay nghề ghi trong bảng
dưới đây:
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Chỉ tiêu
tay nghề

Nội dung thực tập
Tiếp cận với Trung tâm Dân số kế hoạch
hoá gia đình và trạm y tế xã để tìm hiểu
về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức hoạt
động của Trung tâm dân số, trạm y tế xã,
chức năng nhiệm vụ của cán bộ làm công
tác dân số.
Tìm hiểu cộng đồng để thu thập thông
tin, lựa chọn vấn đề dân số, sức khoẻ cần
giải quyết.
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Mỗi học sinh hoặc nhóm hoặc sinh
có 1 bản báo cáo về chức năng
nhiệm vụ, tổ chức hoạt động của
Trung tâm Dân số và trạm y tế xã về
công tác truyền thông vận động dân
số kế hoạch hoá gia đình.
Mỗi học sinh hoặc nhóm hoặc sinh
có 1 bản báo cáo về thông tin cộng
đồng, đề xuất các vấn đề dân số y tế
cần giải quyết theo mẫu của giáo
viên hướng dẫn.
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Lập kế hoạch vận động truyền thông
chuyển đổi hành vi về dân số sức khoẻ
sinh sản, kế hoạch hoá gia đình tại cộng
đồng dân cư.
Tổ chức một cuộc truyền thông tại cộng
đồng, thực hành tư vấn về sức khoẻ sinh
sản – KHHGĐ tại cơ sở thực tập.

Mỗi học sinh hoặc nhóm học sinhcó
một bản kế hoạch truyền thông giáo
dục sức khoẻ.
Mỗi học sinh phải thực hiện được 4
lần

Hướng dẫn thực hiện:
Giảng dạy:
- Địa điểm: Học sinh thực tập tại Trung tâm dân số và Trạm Y tế xã, cộng
đồng dân cư trong xã, mỗi xã không bố trí quá 10 học sinh. Các Trạm y tế đã
được nhà trường lựa chọn làm địa điểm thực tập cộng đồng đảm bảo tiêu chuẩn
quy định.
- Phương pháp giảng dạy: Học sinh thực tập dưới sự hướn g dẫn, giám sát,
giúp đỡ của giáo viên nhà tr ường và giáo viên kiêm nhiệm của c ơ sở thực tập.
Trước khi đưa học sinh đi thực tập giáo viên giảng dạy môn học phải lập kế
hoạch chi tiết, cụ thể các yêu cầu, nội dung học tập của học sinh và được Hiệu
trưởng phê duyệt. Học sinh phải được phổ biến đầy đủ về kế hoạch thực tập,
được nghiên cứu mục tiêu, nội dung thực tập, ph ương pháp học tập, chỉ tiêu tay
nghề và hình thức đánh giá môn học, nhất thiết không được khoán trắng việc tổ
chức thực tập và h ướng dẫn thực hành cho học sinh tại xã cho cán bộ y tế xã và
Trung tâm Dân số kế hoạch hoá gia đình.
Đánh giá:
- Kiểm tra thường xuyên:

1 điểm kiểm tra hệ số 1

- Kiểm tra định kỳ:

1 điểm kiểm tra hệ số 2

- Kiểm tra hết môn học: Học sinh làm 1 bản báo cáo thực t ập tại cộng đồng
theo mẫu của nhà tr ường.

3

