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1. Yêu cầu về kiến thức 

Hiểu và nắm vững các kiến thức cơ bản thuộc chuyên ngành Sinh học 

như: Các khái niệm, quy luật, học thuyết Sinh học; Tìm hiểu bản chất các hiện 

tượng, khám phá những quy luật của giới hữu cơ; Giải thích được các hiện 

tượng, cơ chế Sinh học xảy ra trong thực tế; Ứng dụng các thành tựu Sinh học 

vào thực tiễn sản xuất đời sống.  

Hiểu và nắm vững các kiến thức cơ bản về Kỹ thuật nông nghiệp, từ đó 

vận dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp (Chăn nuôi, 

trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản, lâm nghiệp...) 

Nhận biết được đặc điểm một số loài thực vật, động vật thường gặp trong 

tự nhiên gắn liền với nguồn gốc và sự tiến hoá cũng như tầm quan trọng trong sự 

phát triển kinh tế của địa phương. 

Nắm vững những vấn đề cơ bản về chương trình, nội dung môn Sinh học 

và Công nghệ trong chương trình Trung học cơ sở. 

 Có kiến thức lý luận về phương pháp dạy học bộ môn, hình thức tổ chức 

dạy học, các nguyên tắc và kỹ thuật dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả dạy học 

môn Sinh học và môn Công nghệ ở trường Trung học cơ sở, đáp ứng yêu cầu 

phát triển giáo dục. 

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 

Sử dụng thành thạo các đồ dùng dạy học, hệ thống máy tính, máy chiếu, 

để dạy học ở trường Trung học Cơ sở.  

Biết làm đồ dùng dạy học bộ môn, thành thạo các kỹ năng thực hành bộ 

môn như: quan sát, vẽ, làm thí nghiệm, làm tiêu bản, phân loại Động vật, Thực 

vật, cách làm mẫu nhồi, mẫu ngâm, phương pháp chế biến thức ăn vật nuôi, bảo 

vệ thực vật, kỹ năng giải bài tập... Biết cách tổ chức tham quan các cơ sở sản 



xuất, tham quan thiên nhiên, phục vụ cho giảng dạy bộ môn Sinh học và Công 

nghệ ở trường Trung học cơ sở. 

Có kỹ năng thực hành, ứng dụng quy luật hoạt động của sinh vật vào thực 

tiễn đời sống, sản xuất của từng địa phương và theo từng vùng sinh thái. 

Có thói quen và kỹ năng tích luỹ tư liệu, mẫu vật, tranh ảnh, tiêu bản.... để 

làm thành các bộ sưu tập về các nhóm thực vật, động vật... phục vụ cho giảng 

dạy ở Trung học cơ sở.  

 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 Sinh học 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. 

 

 

 

 

 


