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3. Yêu cầu về kiến thức:
3.1. Kiến thức giáo dục đại cương
Hiểu được những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, nội dung cơ bản của tư
tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; những vấn đề cơ
bản trong chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước; và cách vận
dụng chúng vào một số tình huống cụ thể.
Hiểu được các khái niệm, các qui luật cơ bản về tâm lí, các yếu tố chi phối sự hình thành
và phát triển tâm lí, ý thức, nhân cách; Hiểu biết quan điểm duy vật biện chứng về sự phát
triển tâm lí trẻ em, đặc điểm tâm lí lứa tuổi học sinh THCS, khái niệm về hoạt động dạy, hoạt
động học, các phẩm chất và năng lực của người thầy giáo.
Hiểu các nguyên tắc và kĩ năng giao tiếp sư phạm; mục đích, tính chất, nhiệm vụ, nguyên
tắc hoạt động Đội, phương pháp Công tác Đội, nội dung và hình thức hoạt động của Đội
TNTPHCM và liên hệ được các vấn đề đó trong thực tiễn hiện nay.
Vận dụng các kiến thức tâm lý, giáo dục học, công tác Đội TNTPHCM vào công tác giảng
dạy và chủ nhiệm ở trường phổ thông có hiệu quả.
3.2. Kiến thức cơ sở ngành
Biết các khái niệm về không gian vectơ, ma trận, ánh xạ tuyến tính, định thức và hệ
phương trình tuyến tính; biết định nghĩa và tính chất của vi phân hàm một biến, tích phân xác
định, tích phân bất định; biết các định nghĩa về xác suất, các định lý về xác xuất.
Giải được hệ phương trình tuyến tính, thực hiện được các phép tính vi phân hàm nhiều biến,
tích phân nhiều lớp, tích phân đường, tích phân mặt, phương trình vi phân, tích phân phụ thuộc
tham số; vận dụng các kiến thức hình học giải tích, kiến thức xác suất phục vụ cho nghiên cứu
kiến thức Vật lý như: xây dựng các công thức, định luật Vật lý, giải các bài tập Vật lý…
3.3. Kiến thức ngành
Biết quy trình làm một bài thực hành, cách viết một bài báo thực hành, cách xử lý sai số;
biết được các yếu tố cấu trúc của quá trình dạy học Vật lý, các khả năng trí tuệ cần phát triển
ở học sinh trong dạy học Vật lý.
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Hiểu được các khái niệm, các hiện tượng, các định luật, các quá trình các thuyết Vật lý
của các môn học thuộc lĩnh vực Vật lý như: Cơ học, Nhiệt học và Vật lý phân tử, Điện và từ,
Quang học, Dao động và sóng, Kĩ thuật điện điện tử, Vật lý lượng tử,…; hiểu được nguyên
tắc cấu tạo và hoạt động của một số thiết bị điện điện tử, cơ khí, động cơ nhiệt,…
Hiểu được mục đích yêu cầu, các bước chung để giải một bài toán Vật lý cũng như mục
đích, yêu cầu, phương pháp sử dụng thí nghiệm Vật lý trong dạy học, sử dụng thí nghiệm biểu
diễn của giáo viên, thí nghiệm do học sinh thực hiện; hiểu cách thức sử dụng các phương tiện
trong dạy học Vật lý và KTCN.
Vận dụng kiến thức liên môn để nghiên cứu, giải thích các hiện tượng Vật lý và thiết lập
một số biểu thức của định luật, định lý Vật lý.
Vận dụng những kiến thức về lý luận dạy học để thiết kế phương án dạy học cho một tiết
học Vật lý và Công nghệ ở THCS.
3.4. Năng lực nghề nghiệp
Biết cách giáo dục thế giới quan nhân sinh quan cho học sinh qua giảng dạy môn Vật lý
và KTCN; làm tốt công tác chủ nhiệm và phát triển tập thể lớp; biết tổ chức các hoạt động tập
thể trong và ngoài lớp học, biết cách xử lý các tình huống giáo dục, biết cách phối hợp các lực
lượng giáo dục trong và ngoài trường trong việc giáo dục học sinh.
Lập được kết hoạch cho năm học, học kì, soạn giáo án; ra đề thi theo hình thức trắc
nghiệm và tự luận; đánh giá được năng lực học sinh; quản lý được các loại hồ sơ giáo dục.
Tổ chức các bước lên lớp, lựa chọn phương pháp và phương tiện dạy học phù hợp; dự
kiến tiến trình dạy học; dự kiến việc kiểm tra đánh giá bài học; phối kết hợp được các phương
pháp dạy học khác trong quá trình giảng dạy môn Vật lý, Công nghệ ở THCS dựa vào đặc
điểm của học sinh; thực hiện được đổi mới phương pháp dạy học và ứng dụng công nghệ
thông tin vào quá trình dạy học.
4. Yêu cầu về kỹ năng
4.1. Kỹ năng cứng
Thiết kế tốt các bài giảng thể hiện các phương pháp dạy học và hình thức tổ chức phù hợp
với mục tiêu và nội dung.
Biết lập kế hoạch các loại bài học khác nhau thể hiện sự phù hợp với người học, môi
trường cơ sở vật chất dạy học; phân bổ thời gian hợp lí; dự kiến được các tình huống sư phạm
có thể xảy ra. Biết cách ra đề kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.
Biết lựa chọn phương pháp dạy học, phương tiện dạy học và hình thức tổ chức phù hợp
với mục tiêu, nội dung và đối tượng HS. Vận hành các loại phương tiện dạy học, các thí
nghiệm Vật lý đúng qui trình, kỹ thuật và qui trình sư phạm hiệu quả, an toàn.
Diễn đạt rõ ràng, trình bày bài giảng khoa học, sư phạm, đúng phương pháp bộ môn.
4.2. Kỹ năng mềm
Sử dụng 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 Vật lý bằng tiếng Anh.
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Thiết kế được bài giảng trên máy tính, có kỹ thuật trình diễn trên máy tính, có khả năng
tìm hiểu một số phần mềm ứng dụng trong dạy học Vật lý (Crocodile Physics, Interactive
Physics, …) và biết cách khai thác thông tin trên mạng Internet.
Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp làm việc theo nhóm.
Thiết lập được mối quan hệ giao tiếp tốt đẹp với học sinh, tìm hiểu đặc điểm tâm lý học
sinh và đề ra các biện pháp giáo dục phù hợp. Giải quyết các tình huống sư phạm hợp lí, có
hiệu quả, mang tính giáo dục.
Phân tích, tổng hợp thông tin và nâng cao khả năng làm việc với tài liệu. Có kỹ năng tổ
chức các hoạt động giáo dục phù hợp với đặc điểm tâm lý lứa tuổi và điều kiện của nhà
trường, địa phương; kỹ năng tổ chức, quản lý lớp học.
Rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, kỹ 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:
Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lý luận chính trị để vận dụng vào
hoạt động giảng dạy, giáo dục sau này.
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:
Tận tụy, trung thực, có trách nhiệm với công việc được giao; sống hòa đồng, bao dung, độ
lượng, đối xử hòa nhã, lịch sự, thân thiện với mọi người…
Tâm huyết với nghề, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo; đối xử công bằng,
không thiên vị, không trù dập, không thành kiến học sinh; đánh giá công khai, minh bạch,
đúng thực chất năng lực học sinh.
Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định, quy chế của nhà trường; đấu tranh, ngăn chặn
những hành vi vi phạm các quy định nghề nghiệp; không ngừng học tập nâng cao trình độ
chuyên môn, hoàn thiện bản thân để đáp ứng những đòi hỏi của thực tiễn giáo dục phổ thông.
5.3 Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc:
Sinh viên sau khi ra trường có khả năng tự cập nhật kiến thức thông qua mạng internet,
thực hiện đổi mới phương pháp trong dạy học, phối kết hợp các phương pháp dạy học phù
hợp với đặc điểm học sinh.
6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các trường THCS, trường đào tạo nghề, các
cơ sở giáo dục, các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ quan khác đòi hỏi trình độ tương đương.
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7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
Sinh viên có khả năng tiếp tục học đại học các chuyên ngành Sư phạm Vật lý hoặc
KTCN tại các cơ sở đào tạo trong nước.
8. Các chương trình, tài liệu mà nhà trường tham khảo
Chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra ngành Cao đẳng sư phạm Vật lý
- Tên tổ chức xây dựng: Trường Cao đẳng sư phạm Hà Nội
- Địa chỉ tham khảo: http://www.cdsphanoi.edu.vn
Chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra ngành Cao đẳng sư phạm Vật lý - kỹ thuật công nghiệp
- Tên tổ chức xây dựng: Trường Đại học Quảng Bình
- Địa chỉ tham khảo: http://www.quangbinhuni.edu.vn
Chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra ngành Cao đẳng sư phạm Vật lý
- Tên tổ chức xây dựng: Trường Cao đẳng sư phạm Thái Nguyên
- Địa chỉ/tài liệu tham khảo: http://www.cdspthainguyen.edu.vn
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