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1. Yêu cầu về kiến thức 

Nắm vững kiến thức cơ bản về ngành được đào tạo, thể hiện nội dung ngành 
học theo nhiều cách tiếp cận khác nhau, tích hợp được các kiến thức liên môn. 

Có kiến thức giáo dục đại cương đủ rộng, nắm vững các kiến thức chuyên 
ngành, bảo đảm dạy tốt các môn học và các hoạt động giáo dục trong chương 
trình ở tất cả các lớp bậc Tiểu học; được nâng cao về 3 môn: Tiếng Việt, Toán, 
Tự nhiên - Xã hội hoặc một môn chuyên sâu (Toán, Tiếng Việt, Âm nhạc, Mỹ 
thuật, Thể dục, Giáo dục chuyên biệt, Công tác Đội). 

Có kiến thức phổ thông về môi trường, dân số, an ninh quốc phòng, an toàn 
giao thông, về quyền trẻ em, y tế học đường để có thể thực hiện giáo dục tích hợp. 

Có hiểu biết về tình hình kinh tế văn hoá xã hội, đời sống, phong tục tập 
quán của địa phương để có thể hoà nhập và góp phần phát triển cộng đồng. 

Có trình độ Tin học tương đương với chứng chỉ B. Có trình độ Tiếng Anh 
tương đương với trình độ A2 - Key (KET). Có chứng nhận Nghiệp vụ công tác Đội 
Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Sao nhi đồng.  

2. Yêu cầu về kỹ năng 

Xây dựng các kế hoạch dạy học phù hợp với mục tiêu của chương trình, 
vừa sức đối với học sinh tiểu học và dựa trên các nguyên tắc của phương pháp 
dạy học hiệu quả. 

 Thiết kế các kế hoạch hoạt động khác (chủ nhiệm lớp, công tác Đoàn, 
Đội …) đảm bảo tính khả thi, phù hợp hoàn cảnh và điều kiện học tập. 

Có khả năng dạy lớp ghép, dạy trẻ khuyết tật theo hướng hoà nhập. Có kĩ 
năng quản lý lớp học, xây dựng lớp thành tập thể đoàn kết, tự quản; có khả năng 
giáo dục học sinh tiểu học cá biệt. 

Áp dụng thành tựu của khoa học công nghệ trong giáo dục; sử dụng các 
phương pháp dạy học khác nhau để khuyến khích sự phát triển tư duy, giải quyết 



vấn đề và các kỹ năng thể hiện của học sinh tiểu học. Sử dụng các phương tiện 
và thiết bị dạy học để đạt được mục đích dạy học và đáp ứng nhu cầu của học 
sinh tiểu học.  

Tạo môi trường học tập tương tác trên cơ sở hiểu biết động cơ và hành vi 
của cá nhân và nhóm, khuyến khích học sinh tiểu học chủ động, tích cực trong 
học tập. Đảm bảo công khai, khách quan, chính xác trong việc kiểm tra đánh giá 
kết quả học tập của học sinh để nâng cao chất lượng dạy học. 

3. Yêu cầu về thái độ  

 Thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; có niềm 
tin và ủng hộ đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; yêu nước, yêu 
chủ nghĩa xã hội; có ham muốn phấn đấu trở thành người công dân tốt, người 
lao động tốt.  

Thúc đẩy các mối quan hệ với đồng nghiệp, phụ huynh học sinh tiểu học 
và các cơ quan đoàn thể ở địa phương để hỗ trợ việc học tập của học sinh tiểu học. 
Tham gia các hoạt động của nhà trường để làm cho toàn trường trở thành một 
môi trường học tập thân thiện. 

 Tìm hiểu và nắm bắt tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của học sinh; có 
trách nhiệm trong công việc, thương yêu, tôn trọng, đối xử công bằng với học 
sinh, giúp học sinh tiểu học khắc phục khó khăn để học tập và rèn luyện tốt. 

      Thiết lập quan hệ thân thiện với phụ huynh người học, phối hợp với gia 
đình và cộng đồng để hỗ trợ việc học tập và rèn luyện của học sinh tiểu học. 

4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp 

Có khả năng đảm nhận các công việc trong ngành giáo dục và các ngành 
liên quan phù hợp với các chuẩn đầu ra đã được đào tạo, được tuyển dụng làm 
giáo viên bộ môn ở bậc học Tiểu học sau khi tốt nghiệp. 

5. Khả năng phát triển và nâng cao trình độ 

      Tích cực tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp 
vụ; có khả năng tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn. 

 Tự đánh giá, tự rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống 
nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học và giáo dục.  

    Phát hiện và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động 
nghề nghiệp nhằm đáp ứng những yêu cầu mới. 
  


