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CHUẨN ĐẦU RA
Ban hành kèm theo Quyết định số 301/QĐ-CĐSP ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Hiệu

trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai

1. Ngành: s ư  PHẠM HÓA HỌC - Chemistry Teacher Training
2. Trình độ đào tạo: CAO ĐẲNG
3. Yêu cầu về kiến thức

Có những kiến thức chung về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn; 
hiểu và nắm vững các kiến thức chuyên sâu về hoá học cơ bản ở trình độ cao đẳng; 
hiêu và năm vững các kiên thức vê lý luận nghiệp vụ su phạm; các yêu câu đổi mới 
mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra đánh giá 
kết quả dạy học ở trường phổ thông.
4. Yêu cầu kỹ năng

- Kỹ năng cứng
Có kỹ năng tiến hành các thực nghiệm hoá học, các phương pháp nghiên cứu 

khoa học và bước đâu có khả năng tư duy sáng tạo trong công tác. Có kỹ năng về 
nghiệp vụ sư phạm, vận dụng được những kiến thức về tâm lý, giáo dục học, phương 
pháp dạy học đê giảng dạy tốt môn hoá học ở trường Trung học cơ sở.

- Kỹ năng mềm
Có khả năng làm công tác chủ nhiệm lóp, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài 

giờ lên lớp. Trình độ ngoại ngữ đạt được: tương đương Tiếng Anh trình độ A.
5. Yêu cầu về thái độ

Có những phẩm chất của người giáo viên, yêu nước, yêu nghề, có ý thức trách 
nhiệm với xã hội, phấn đấu cho sự nghiệp giáo dục chung.

Có đủ năng lực chuyên môn nghiệp vụ; đảm bảo được yêu cầu đổi mới mục tiêu 
phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục, dạy học 
môn Hóa học ở trường trung học cơ sở; đáp ứng yêu cầu giáo dục trung học cơ sở về 
quy mô chất lượng, hiệu quả, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất 
nước. Có tiềm lực để không ngừng hoàn thiện trình độ đào tạo ban đầu, vươn lên đáp 
ứng yêu cầu mới.
6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Giáo viên giảng dạy môn Hóa học ở trường THCS, tham gia công tác quản lý 
chuyên môn tại cơ sở.



7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
Sinh viên ra trường đủ điều kiện và trình độ tham gia các lớp học nâng cao trình 

độ như liên thông lên Đại học.
8. Các chưong trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà khoa, tổ tham khảo
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