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1. Yêu cầu về kiến thức 

Có kiến thức đầy đủ và sâu sắc về Vật lý: Vật lý đại cương, Thí nghiệm 

Vật lý, Vật lý lý thuyết, Điện tử học, Lý luận dạy học Vật lý... 

Nắm vững các kiến thức cơ bản về Toán học, Tin học, Thiên văn học và 

những vấn đề của Vật lý hiện đại và Lịch sử Vật lý. 

Hiểu biết sâu rộng về Kỹ thuật công nghiệp như: Kỹ thuật điện, Điện tử, 

Vẽ kỹ thuật, Gia công cơ khí,  Nhiệt lạnh và Phương pháp dạy học Kỹ thuật 
công nghiệp ở trường Trung học cơ sở. 

Có trình độ Tin học tương đương 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 

Có khả năng thiết kế bài giảng, tổ chức cho người học làm việc tập thể và 

học tập theo nhóm. 

Có kỹ năng vận dụng các kiến thức Vật lý để giải các bài toán về Vật lý 

đại cương, các bài toán vật lý ở Trung học cơ sở; giải thích được các hiện tượng 

Vật lý trong tự nhiên, trong đời sống và biết ứng dụng Vật lý và Kỹ thuật công 

nghiệp vào đời sống và sản xuất. 

Có khả năng điều khiển và hướng dẫn các hoạt động nhận thức của người 

học về môn Vật lý và môn Công nghệ trong trường Trung học cơ sở, thực hiện 

thành công các mục tiêu bài học. 

Sử dụng thành thạo các dụng cụ và thiết bị trong phòng thí nghiệm bộ 

môn Vật lý, môn Công nghệ ở trường Trung học cơ sở và các phương tiện, thiết 
bị dạy học thông dụng. 

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. 

 Năng động sáng tạo, biết đúc rút kinh nghiệm, áp dụng vào thực tiễn đời 

sống, sẵn sàng học tập ở trình độ cao hơn. Có ý thức làm việc độc lập, sáng tạo, 

có tinh thần đoàn kết, hợp tác. 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 người học; có 

trách nhiệm, thương yêu, tôn trọng, đối xử công bằng với học sinh, giúp người 

học khắc phục khó khăn để học tập và rèn luyện tốt. 

   Tăng cường mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội để hỗ trợ 

việc học tập và rèn luyện của học sinh, góp phần phát triển và hoàn thiện nhân 

cách học sinh. 

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

 Trực tiếp giảng dạy ở các trường THCS đối với 2 môn Vật lý và Công nghệ, 
làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.  

 Tham gia nghiên cứu khoa học giáo dục ở các cơ quan nghiên cứu giáo 

dục. Có đủ khả năng trở thành cán bộ quản lý giáo dục tại các cơ sở giáo dục.  

 Làm việc ở các cơ quan nhà nước trong Tỉnh. 

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường 

 Có khả năng 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. 

 

  


