UBND TỈNH PHÚ THỌ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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1. Tên ngành đào tạo

: Công nghệ thiết bị trường học
(School Equipment Technology)
2. Trình độ đào tạo
: Cao đẳng
3. Yêu cầu về kiến thức:
3.1. Kiến thức giáo dục đại cương
Có hiểu biết về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách
mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản trong chủ
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nội dung các kiến thức cơ bản trong
lĩnh vực khoa học xã hội, nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
Vận dụng tốt những kiến thức đại cương cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên như
Toán, Hóa học, Vật lý, Sinh học…vào việc tiếp thu kiến thức trong lĩnh vực đào tạo chuyên
môn Công nghệ thiết bị trường học.
3.2. Kiến thức cơ sở ngành
Hiểu được vai trò, chức năng, nhiệm vụ và các yêu cầu của công tác thiết bị trường học
trong các cơ sở giáo dục và đào tạo ở bậc phổ thông.
Vận dụng được kiến thức về cơ học, nhiệt học, điện học, quang học, di truyền học, hóa
học vô cơ và hữu cơ từ đó làm cơ sở để nghiên cứu các kiến thức về nguyên tắc làm việc, sử
dụng, bảo quản, bảo dưỡng các thiết bị trường học.
3.3. Kiến thức ngành
Biết được hệ thống thiết bị dạy học ở các cơ sở giáo dục phổ thông; Hiểu được nội dung,
thiết bị, quy trình làm các bài thí nghiệm Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ…theo
chương trình THPT và THCS.
Hiểu và vận dụng được những kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức kĩ thuật cơ sở, kiến
thức chuyên ngành trong lĩnh vực thiết bị trường học. Trên cơ sở đó, biết cách khai thác, bảo
quản, bảo dưỡng, sắp xếp và quản lí hệ thống thiết bị trường học (như thiết bị Vật lý, Hóa
học, Sinh học, Công nghệ…) một cách hiệu quả.
Sử dụng thành thạo và có khả năng lắp đặt các thiết bị dùng chung, hỗ trợ giáo viên
hướng dẫn thực hiện các bài thực hành - thí nghiệm ở trường phổ thông.
Vận dụng tốt kiến thức về công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động khi tiến hành thí
nghiệm ở trường phổ thông.
3.4. Năng lực nghề nghiệp
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Có khả năng tổ chức, quản lí, điều hành hệ thống thiết bị dạy học ở trường phổ thông,
Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp, các cơ sở dạy nghề...
Có khả năng hỗ trợ giáo viên dạy các môn thực hành - thí nghiệm ở trường phổ thông,
Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp, các cơ sở dạy nghề...
4. Yêu cầu về kỹ năng
4.1. Kỹ năng cứng
Có kĩ năng quản lý, tổ chức, giới thiệu, hướng dẫn sử dụng thiết bị dạy học.
Sử dụng thành thạo các thiết bị Điện, Điện tử, các thiết bị thí nghiệm Vật lý, Hóa học,
Sinh học, Công nghệ… trong trường phổ thông.
Lập được kế hoạch hoạt động của công tác thiết bị trường học, thực hiện tốt các nhiệm
vụ về mua sắm, tiếp nhận và lập hồ sơ quản lí thiết bị; sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng và sửa
chữa nhỏ các thiết bị trường học thông dụng ở trường phổ thông.
Có kĩ năng thực hiện các công việc về phòng chống cháy nổ, vệ sinh học đường và an
toàn lao động.
Có khả năng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ đáp
ứng yêu cầu nghề nghiệp.
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo được một số thiết bị thí nghiệm đơn giản phục vụ công
việc dạy học trong nhà trường phổ thông.
4.2. Kỹ năng mềm
Có trình độ tiếng Anh tương đương trình độ B, nghe, nói, đọc, viết được những hội thoại
đơn giản trong công việc thực tế hàng ngày, dịch được một số tài liệu chuyên ngành bằng
tiếng Anh.
Có đủ trình độ tin học để ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí hệ thống thiết bị
trường học. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng. Khai thác và sử dụng tốt một số phần
mềm tin học hỗ trợ trong dạy học (Powerpoint, Violet...). Biết cách khai thác các nguồn
thông tin trên mạng Internet để tra cứu tài liệu phục vụ cho mục đích nghề nghiệp và nghiên
cúu.
Có khả năng giao tiếp, làm việc độc lập và phối hợp làm việc theo nhóm.
Biết cách phân tích, tổng hợp và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong khi thực hiện, đúc
kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận.
Biết tổng hợp, đánh giá, báo cáo tình hình thiết bị dạy học.
Rèn luyện kĩ năng tự học, tự nghiên cứu, kĩ năng thuyết trình, trình bày tài liệu bằng văn
bản, kĩ năng giao tiếp.
5. Yêu cầu về thái độ
5.1. Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân:
Có phẩm chất cơ bản của người cán bộ kỹ thuật: thấm nhuần thế giới quan Mác-Lênin và
Tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu CNXH, yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm cao, có
đạo đức, tác phong mẫu mực.
Hiểu rõ vị trí, nhiệm vụ của người viên chức làm công tác thiết bị trường học trong việc
thực hiện các mục tiêu giáo dục.

2

Tham gia tích cực các hoạt động chính trị - xã hội, các lớp học tập, nghiên cứu các nghị
quyết của Đảng do nhà trường, và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức; hoàn thành các
nhiệm vụ do lớp, trường và các tổ chức chính trị - xã hội phân công.
Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân; có ý thức tổ chức kỉ luật, ý thức tập thể, phấn đấu
vì lợi ích chung; luôn đứng về lẽ phải, bảo vệ cái đúng, cái tiến bộ, đấu tranh chống lại các
hiện tượng tiêu cực trong cộng đồng địa phương và trong xã hội.
5.2. Trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ:
Có trách nhiệm cao trong công việc, có thái độ phục vụ tốt, có ý thức cộng đồng, tác
phong công nghiệp, trách nhiệm công dân. Có năng lực làm việc trong môi trường độc lập
hoặc hợp tác nhóm. Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.
5.3 Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc:
Sinh viên sau khi ra trường có ý thức học tập, nghiên cứu tìm tòi nhằm nâng cao kiến
thức chuyên môn; thường xuyên ý thức rèn luyện năng lực nghề nghiệp; khắc phục khó khăn
và luôn phát huy khả năng sáng tạo.
6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
Sinh viên sau khi tốt nghiệp làm kĩ thuật viên phụ trách hệ thống các thiết bị dạy học tại
trường phổ thông, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp, cơ sở dạy nghề, phòng thí nghiệm ở trường
Đại học và Cao đẳng, các cơ sở nghiên cứu, sản xuất thiết bị giáo dục. Ngoài ra có thể làm
giáo viên hỗ trợ dạy thực hành - thí nghiệm.
7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
Có thể học liên thông lên bậc đào tạo Đại học cùng ngành; các chuyên ngành sâu và
hẹp thuộc lĩnh vực công nghệ, máy móc thiết bị nghiên cứu khoa học để trở thành chuyên
viên, kỹ sư.
8. Các chương trình, tài liệu mà nhà trường tham khảo
Chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra ngành Cao đẳng Công nghệ thiết bị trường học
- Tên tổ chức xây dựng: Trường Đại học sư phạm Hà Nội
- Địa chỉ tham khảo: http://www. hnue.edu.vn
Chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra ngành Cao đẳng Công nghệ thiết bị trường học
- Tên tổ chức xây dựng: Trường Cao đẳng sư phạm Hà Nội
- Địa chỉ tham khảo: http://www.cdsphanoi.edu.vn
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