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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 đăng Sư phạm Gia Lai

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

- Nắm vững các kiến thức cơ bản về cấu tạo, chức năng, sinh lý của thực vật, 
động vật và con người.

- Có kiến thức để xử lý các tình huống trong thực tế chăn nuôi và trồng trọt.
- Nắm vững các kiến thức về giữ vệ sinh, bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khoẻ con người.
- Biết hướng dẫn học sinh xử lý các hiện tượng sinh học thưòng gặp trong thực tế cuộc sống.
- Nắm vững mục tiêu, nội dung, phương pháp để giảng dạy tốt môn Sinh học ở 

trường Trung học cơ sở (THCS).

- Nắm vững các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối Cách 
mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Có thế giới quan và phương pháp luận khoa học 
của Chủ nghĩa Mác-Lênin; Có bản lĩnh chính trị vững vàng; Tin tưởng vào đường lối 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Biết vận dụng lý luận vào thực tiễn cuộc sông.

- Có những phẩm chất cơ bản của người giáo viên như yêu thương, tận tụy với 
học sinh, yêu nghề, có tác phong sư phạm, ý thức trách nhiệm xã hội.

- Được xếp loại “Đạt” ở kỳ thi tốt nghiệp các môn khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng 
Hồ Chí Minh.

- Hiểu được các khái niệm, các quy luật cơ bản về tâm lí. Các yếu tố chi phối sự 
hình thành và phát triển tâm lí, ý thức, nhân cách.

- Nắm vững 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 giáo viên. Các nguyên tắc và kỹ năng giao tiếp sư phạm.

- Nắm vững 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.

- Hiểu được các kiến thức cơ bản về giáo dục học (các khái niệm, các phạm trù 
và phương pháp nghiên cứu giáo dục học, ...) làm cơ sở để tiếp tục nghiên cứu, học 
tập và tham gia các hoạt động giáo dục có hiệu quả.

- Biết được mục đích, mục tiêu giáo dục và hệ thống Giáo dục quốc dân.



- Nắm vững khái niệm, bản chất, nhiệm vụ, động lực, logic của quá trình dạy học, 
giáo dục. Các nội dung, nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học trường 
THCS.

- Nắm vững nhiệm vụ và phương pháp công tác của giáo viên chủ nhiệm.

4. Yêu cầu về kỹ năng
4.1. Kỹ năng cứng: Có kỹ năng tiến hành các thí nghiệm sinh học, sử dụng 

hợp lý các phương pháp nghiên cứu khoa học và 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 để giảng dạy tốt môn sinh học ở trường Trung 
học cơ sở.

4.2. Kỹ năng mềm: Có khả năng làm công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt 
động giáo dục ngoài giờ lên lóp. Trình độ ngoại ngữ, tin học đạt được: tương đương 
Tiếng Anh trình độ A, tin học trình độ A.

5. Yêu cầu về thái đô
- Phẩm chất đạo đức: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 sinh học ở trường trung học cơ sở; đáp ứng yêu cầu giáo dục trung học cơ 
sở vê quy mô chât 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 sinh học ở trường THCS, tham gia công tác quản lý 

chuyên môn tại cơ sở. Có khả năng thích ứng linh hoạt nhằm đáp ứng yêu cầu do 
thực tiễn đặt ra.

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 lóp 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
Hiện tại chưa sử dụng chương trình, tài liệu chuẩn quốc tế (chỉ mới sử dụng 

giáo trình chính và tài liệu tham khảo trong nước...). T—'

HIỆU TRƯỞNG


