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Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai

1. Tên ngành đào tạo: s ư  PHẠM MẦM NON - Preschool Teacher Training

2. Trình độ đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

3. Yêu cầu về kiến thức

* Năng lực chuyên môn
- Có kiến thức về giáo dục học đại cương để vận dụng sáng tạo vào thực tiễn 

giáo dục mầm non.
- Nắm vững hệ thống kiến thức khoa học giáo dục mầm non trình độ trung cấp 

chuyên nghiệp để thực hiện tốt công tác chuyên môn.
- Hiểu biết mục tiêu, nội dung chuông trình Giáo dục Mầm non, phương pháp 

tổ chức, đánh giá các hoạt động giáo dục và sự phát triển của trẻ.

- Áp dụng những kiến thức khoa học giáo dục mầm non vào việc tổ chức và 
đánh giá các hoạt động giáo dục trẻ các đối tượng khác nhau.

* Năng lực nghề nghiệp
- Có năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ ở độ tuổi mầm non.
- Có năng lực tiếp nhận, phân tích và vận dụng kiến thức khoa học giáo dục 

mầm non trong thực tiễn.
- Có khả năng làm việc, giao tiếp với trẻ mầm non.

4. Yêu cầu về kỹ năng 

4.1. Kỹ năng cứng

- Biết giao tiếp với trẻ, biết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển và 
học tập của trẻ.

- Biết quan sát, tìm hiểu và đánh giá mức độ phát triển của trẻ.



- Biết lập kế hoạch định hướng phát triển và giáo dục trẻ phù họp với yêu 
cầu của từng độ tuổi, từng cá nhân và điều kiện thực tế.

- Biết lựa chọn và sử dụng họp lí các học liệu, phương pháp giáo dục, dạy 
học theo hướng phát huy tính tích cực của trẻ.

- Biết quản lí nhóm, lóp.

- Biết phát hiện và giải quyết vấn đề nảy sinh trong quá trình tổ chức các 
hoạt động giáo dục trẻ.

4.2. Kỹ năng mềm

- Biết họp tác, giao tiếp với đồng nghiệp, với gia đình trẻ và đồng nghiệp.

- Có kĩ năng làm việc nhóm.

- Có kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin phục vụ cho tổ chức các hoạt động giáo 
dục trẻ và cập nhật thông tin về khoa học giáo dục mầm non.

- Có thể sử dụng ngoại ngữ (Tiếng Anh ) ở trình độ A.

5. Yêu cầu về thái độ

- Phẩm chất đạo đức: yêu nước, trung thành với Tổ quốc; có ý thức, trách 
nhiệm công dân, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chính sách, pháp luật của 
Đảng và Nhà nước; biết vận dụng sáng tạo đường lối giáo dục của Đảng và Nhà 
nước vào việc giáo dục trẻ.

- Phẩm chất nghề nghiệp: yêu nghề, say mê, tận tuy với công việc; yêu trẻ, 
tôn trọng, có tinh thần trách nhiệm cao với trẻ; có lối sống lành mạnh, giản dị, 
trung thực, nêu gương tốt cho trẻ; đoàn kết, khiêm tốn học hỏi, sẵn sàng giúp đỡ 
đồng nghiệp trong chuyên môn; có ý thức vận động cộng đồng và gia đình trẻ tham 
gia vào xây dựng nhà trường, giáo dục trẻ, thực hiện xã hội hoá giáo dục; có ý thức 
rèn luyện bản thân, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thích ứng 
trước biến đổi của xã hội và của ngành Giáo dục Mầm non.

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

Sau khi ra trường, học sinh có thể làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non 
trong và ngoài công lập.



7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Có đủ điều kiện thi và học tiếp lên trình độ cao đẳng, đại học và cao hơn 
ngành Giáo dục Mầm non, Quản lí Giáo dục.

8. Các chương trình, tài liệu Khoa tham khảo

Khoa GDMN chỉ tham khảo các chương trình, tài liệu.. .trong nước. 7—-

HIỆU TRƯỞNG


