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1. Yêu cầu về kiến thức 

Nắm vững kiến thức chuyên môn được đào tạo bao gồm: kiến thức các bộ 
môn chung (giáo dục chính trị, pháp luật); kiến thức về các môn cơ sở và các 
môn chuyên ngành (Tâm lí học, Giáo dục học, Tiếng Việt - văn học và Phương 
pháp dạy học Tiếng Việt, Toán và phương pháp dạy học toán, Âm nhạc, Mĩ 
thuật, Tự nhiên - xã hội, Thủ công kĩ thuật; kiến thức về nghiệp vụ sư phạm, 
công tác Đội và Sao nhi đồng để thực hiện nhiệm vụ dạy học các môn học ở bậc 
Tiểu học và giáo dục học sinh ở trường Tiểu học; có kiến thức về Giáo dục thể 
chất và Giáo dục quốc phòng - an ninh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Hiểu biết về tình hình chính trị, đặc điểm văn hóa địa phương để vận dụng 

vào giảng dạy và rèn luyện học sinh. 

Có hiểu biết và nắm chắc kiến thức và kĩ năng trong chương trình các 

môn học ở bậc Tiểu học để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục. Hình 

thành những cơ sở ban đầu và lâu dài về đạo đức, tình cảm, trí tuệ, thẩm mĩ cho 

học sinh. 

Có trình độ Tin học đạt Chuẩn kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ 

bản (theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định Chuẩn kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin). Có trình độ 

ngoại ngữ Tiếng Anh chứng chỉ B trở lên. 

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 kĩ năng cơ bản để tổ chức các hoạt động dạy  học và giáo dục cho học 

sinh: kĩ năng nghe, nói, đọc, viết Tiếng Việt đạt chuẩn mực; kĩ năng tổ chức dạy 

học các môn học ở bậc Tiểu học (phân tích chương trình Tiểu học, thiết kế bài 

giảng, tổ chức dạy học, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh); kĩ 

năng tổ chức hoạt động giáo dục (giáo dục đạo đức qua môn học và các hoạt 



động giáo dục trong trường tiểu học, công tác chủ nhiệm lớp, công tác đoàn, tổ 

chức hoạt động tập thể). 

Có kĩ năng phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu môn học như: 

Toán, Tiếng Việt, Âm nhạc, Mĩ thuật...  

 Có khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập; khả 

năng hợp tác và thích ứng trong giảng dạy ở trường Tiểu 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.  

Có đạo đức nghề nghiệp, biết yêu thương, tôn trọng học sinh, yêu nghề; 

có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác; có thái độ hợp tác với đồng nghiệp 

để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục. 

Có khả năng thiết lập và 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. 

 Có ý thức tự học hỏi, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ. 

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

Được tuyển dụng làm giáo viên ở bậc học Tiểu 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. 

5. Khả năng phát triển và nâng cao trình độ  

Tự đánh giá, tự rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, 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. 

 Học sinh tốt nghiệp trung cấp sư phạm Tiểu học có khả năng học liên 

thông lên trình độ cao đẳng, đại học ngành giáo dục Tiểu học. 
 


