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I. Mục tiêu đào tạo  

1. Mục tiêu chung  
Chương trình cao đẳng sư phạm (CĐSP) đào tạo ngành Giáo dục tiểu học 

nhằm đào tạo người giáo viên tiểu học (GVTH) đáp ứng được những yêu cầu đổi 

mới của Giáo dục tiểu học (GDTH) trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất 

nước. GVTH phải có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, có đủ sức khoẻ, có năng lực 

giáo dục, dạy học theo yêu cầu của chuẩn GVTH, có khả năng dạy tốt chương trình 

tiểu học mới cũng như có khả năng đáp ứng được những thay đổi của GDTH trong 

tương lai; có kỹ năng nghiên cứu, tự bồi dưỡng khoa học giáo dục .  

2. Mục tiêu cụ thể  

  2.1. Về phẩm chất  
- Phẩm chất chính trị: Có lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; là công dân 

tốt trong cộng đồng; trung thành với đường lối giáo dục của Đảng, biết vận dụng 

sáng tạo đường lối giáo dục của Đảng vào dạy học và giáo dục học sinh.  

- Đạo đức nghề nghiệp:  

  Gần gũi, thương yêu học sinh; tôn trọng và đối xử công bằng với học sinh, 

được học sinh tin yêu.  

   Có lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị, nêu gương tốt cho học sinh.  

   Yêu nghề dạy học và có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Đoàn kết, 

khiêm tốn học hỏi, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp về các vấn đề chuyên môn, nghiệp 

vụ; có ý thức rèn luyện năng lực giao tiếp, quan hệ tốt với cha mẹ học sinh và cộng 

đồng, có ý thức vận động cha mẹ học sinh và cộng đồng tham gia xây dựng nhà 

trường, giáo dục học sinh, thực hiện xã hội hoá giáo dục.  

   Có ý thức hoàn thiện bản thân, thường xuyên tự học, tự nghiên cứu, bồi 

dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tham gia đúc rút sáng kiến, kinh 

nghiệm giáo dục.  

   2.2. Về năng lực  
- Kiến thức chuyên môn  

    Có kiến thức đại cương làm nền tảng dạy tốt các môn học ở tiểu học.  

  Có kiến thức vững vàng về các môn học để làm tốt công tác chuyên môn và 

chủ nhiệm lớp. Dạy được tất cảc khối, lớp học ở bậc tiểu học và có thể dạy các đối 

tượng học sinh dân tộc, học sinh khuyết tật.  
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  Có hiểu biết đầy đủ về mục tiêu, nội dung chương trình tiểu học, phương 

pháp dạy học và phương pháp đánh giá kết quả học tập rèn luyện của học sinh ở 

toàn bậc tiểu học.  

  Nắm được yêu cầu và phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của 

học sinh tiểu học.  

- Kỹ năng sư phạm  

  Có kỹ năng lập kế hoạch dạy học (từng năm học, từng học kỳ) theo chương 

trình môn học, xây dựng hồ sơ giảng dạy và giáo dục.  

  Có kỹ năng thiết kế bài giảng: biết xác định các yêu cầu, mục đích, nội dung 

cơ bản của bài học, dự kiến các phương pháp và đồ dùng dạy học sẽ sử dụng; biết 

phân bố thời gian lên lớp và tổ chức các hoạt động dạy học phù hợp với từng môn 

học và trình độ học sinh; biết bổ sung, hoàn thiện bài giảng.  

  Có kỹ năng lựa chọn và sử dụng hợp lý các phương pháp dạy học (PPDH) 

theo hướng phát huy tính tích cực và tương tác của học sinh, các phương tiện, thiết 

bị dạy học thích hợp để đạt mục đích đã đề ra.  

  Có kỹ năng tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp.  

   Có kỹ năng quản lý lớp học, xây dựng lớp thành tập thể học sinh đoàn kết, tự 

quản; có khả năng giáo dục học sinh cá biệt. Có kỹ năng giao tiếp sư phạm.  

2.3. Về thái độ  
Trên cơ sở có kiến thức chuyên môn và kỹ năng sư phạm, sinh viên tin tưởng 

sẽ làm tốt nghề dạy học ở tiểu học. Có ý thức vận dụng một cách sáng tạo các kiến 

thức và kỹ năng được đào tạo để thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học và giáo dục học 

sinh, góp phần nâng cao chất lượng GDTH.  

II. Thời gian đào tạo  

 Đào tạo 3 năm gồm 6 học kỳ.  

III. Khối lƣợng kiến thức toàn khóa: 108 tín chỉ (chưa tính các nội dung Giáo 

dục thể chất và Giáo dục quốc phòng – An ninh). 

IV. Đối tƣợng tuyển sinh:   

- Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông. 

- Khối tuyển sinh: theo Đề án tuyển sinh hàng năm của Trường Đại học Bạc 

Liêu.  

V. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:  

Thực hiện theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/08/2007 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 556/QĐ-ĐHBL, ngày 25/10/2016 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu về việc ban hành quy chế đào tạo trình độ đại 

học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ 

VI. Nội dung chƣơng trình (tên và khối lượng các học phần) 

TT Các học phần Số TC 

1 Khối kiến thức giáo dục đại cƣơng tối thiểu 27 

2 Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp tối thiểu  81 

2.1      Kiến thức cơ sở 13 

2.2      Kiến thức ngành Giáo dục tiểu học 45 

2.3      Kiến thức bổ trợ (tự chọn) 04 

2.4      Thực tập sư phạm và RLNVSP 19 

Tổng số 108 
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      VII. Chƣơng trình cụ thể  

      1. Khối kiến thức giáo dục đại cƣơng   27 TC 

TT Tên học phần Số TC Ghi chú 

       I. Lý luận chính trị 10  

1 Những ng.lý cơ bản của CN Mác-Lênin 5  

2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2  

 3 Đường lối CM của Đảng Cộng sản VN 3  

       II.  Khoa học xã hội và nhân văn  2  

4 Quản lý HCNN và QL ngành GD ĐT 2  

       III.  Ngoại ngữ, tin học không chuyên 13  

5 Anh văn 1 3  

6 Anh văn 2 3  

7 Anh văn 3 4  

8 Tin học cơ bản 3  

        IV. Khoa học tự nhiên 2  

9 Cơ sở lí thuyết tập hợp và lôgic toán 2  

        V. Giáo dục thể chất 3  

        VI. Giáo dục quốc phòng 6  

2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp    81 TC 

TT Tên học phần Số TC Ghi chú 

        I. Kiến thức cơ sở  13  

10 Sinh lí trẻ em lứa tuổi Tiểu học 2  

11 Tâm lý học đại cương 2  

12 Giáo dục học đại cương  2  

13 Tâm lí học lứa tuổi và TLHSP Tiểu học 3  

14 Lí luận dạy học Tiểu học 2  

15 Lí luận giáo dục Tiểu học 2  

        II. Kiến thức ngành  45  

16 Văn học 3  

17 Tiếng Việt 1 3  

18 Tiếng Việt 2 2  

19 Tiếng Việt thực hành 2  

20 Phương pháp DH Tiếng Việt ở tiểu học 6  

21 Các tập hợp số 3  

22 Phương pháp DH Toán ở tiểu học 6  

23 Giải toán ở tiểu học 2  

24 Âm nhạc (Nhạc lí phổ thông, tập đọc nhạc, học hát) 2  

25 Cơ sở tự nhiên xã hội 2  

26 PPDH Tự nhiên ở tiểu học 3  

27 PPDH Xã hội ở tiểu học 3  

28 Thủ công – kĩ thuật  và PPDH 2  

29 Giáo dục môi trường ở Tiểu học 2  

30 Đạo đức và PPDH đạo đức ở tiểu học 3  

31 Công tác Đội và sao nhi đồng 1  

        III. Tự chọn (chọn 2 trong 6 học phần  = 4 TC) 4  
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32 Đọc, kể diễn cảm 2*  

33 Kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục ở tiểu học 2*  

34 Xã hội học Đại cương B 2*  

35 Công tác xã hội 2*  

36 Mỹ học đại cương 2*  

37 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2*  

        IV. Rèn luyện nghiệp vụ sƣ phạm, Thực tập SP, thi TT 19  

38 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 1 1  

39 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 2 2  

40 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 3 2   

41 Thực tập sư phạm 1 3   

42 Thực tập sư phạm 2 6   

43 Khóa luận tốt nghiệp 5  

44 Giải toán nâng cao ở Tiểu học 2**  

45 Tiếng Việt nâng cao ở Tiểu học 3**  

                                                   Cộng  108   
  

- (*) là học phần tự chọn, (**) Học phần học thay thế cho làm khóa luận tốt nghiệp.  

-  Tổng cộng toàn khoá : 110 TC (Chưa kể Giáo dục thể chất và GD quốc phòng)  

    

VIII. Kế hoạch giảng dạy  

1. Học kỳ I 

TT Mã môn học Môn học Số T.chỉ Ghi chú 

01 ML001 Những NLCB của CN Mác-Lênin 5  

02 CGDTC Giáo dục thể chất 3  

03 TH016 Tin học căn bản 3  

04 VTH001 Văn học 3  

05 TTH001 Cơ sở lí thuyết tập hợp và lôgic toán 2  

06 STH001 Sinh lí trẻ em lứa tuổi Tiểu học 2  

07 VTH003 Tiếng Việt 1 3  

Cộng 21  

 

2. Học kỳ II 

TT Mã môn học Môn học Số T.chỉ Ghi chú 

01 TLH1001 Tâm lý học đại cương 2  

02 GDH3001 Giáo dục học đại cương  2  

03 CGDQP Giáo dục quốc phòng 6  

04 VTH002 Tiếng Việt thực hành 2  

05 NN065 Anh văn 1 3  

06 TTH002 Các tập hợp số 3  

07 VTH004 Tiếng Việt 2 2  

08 STH002 Cơ sở tự nhiên xã hội 2  

09 TPS.011 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 1 1  

Cộng 23  
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3. Học kỳ III 

TT Mã môn học Môn học Số T.chỉ Ghi chú 

01 ML002 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2  

02 TLH1004 Tâm lí học lứa tuổi và TLHSP tiểu học 3  

03 NN066 Anh văn 2 3  

04 GDH3003 Lí luận dạy học Tiểu học 2  

05 TTH003.1 Phương pháp DH Toán ở tiểu học 1 3  

06 VTH005.1 PP dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 1 3  

07 PPC002.1 PPDH Tự nhiên ở tiểu học  3  

08 TSP.012 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 2 2  

Cộng 21  

 

 

4. Học kỳ IV 

TT Mã môn học Môn học Số T.chỉ Ghi chú 

01 VTH005 PP dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 2 3  

02 TTH003 Phương pháp DH Toán ở tiểu học 2 3  

03 PPC002 PPDH Xã hội ở tiểu học 3  

04 GDH3006 Lí luận giáo dục Tiểu học  2  

05 NN067 Anh văn 3 4  

06 TSP.02 Thực tập sư phạm 1 3  

07 PPC001 K.Tra, đánh giá kết quả giáo dục ở TH 2*  

08 MHT001 Mỹ học đại cương 2*  

09 PPL5001 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2*  

Cộng 20  

Ghi chú: (*): chọn 1 trong 3 môn (bằng 2 TC) 

 

5. Học kỳ V 

TT Mã môn học Môn học Số T.chỉ Ghi chú 

01 ML003 Đường lối CM của Đảng Cộng sản VN 3  

02 CTD001 Công tác Đội và sao nhi đồng 1  

03 ANTH 01 Âm nhạc (Nhạc lí,  đọc nhạc, tập hát) 2  

04 XHH1001 Xã hội học Đại cương B 2*  

05 CTS2002 Công tác xã hội 2*  

06 VTH006 Đọc, kể diễn cảm 2*  

07 ĐL04.05 Giáo dục môi trường ở Tiểu học 2  

08 TTH004 Giải toán ở Tiểu học 2  

09 PPC004 Thủ công – kĩ thuật và PPDH  2  

10 TSP.013 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 3 2  

Cộng 16  

 

Ghi chú: (*): chọn 1 trong 3 môn (bằng 2 TC) 
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6. Học kỳ VI 

TT Mã môn học Môn học Số T.chỉ Ghi chú 

01 QLH6001 Quản lý HCNN và QL ngành GD ĐT 2  

02 PPC003 Đạo đức và PPDH đạo đức ở tiểu học 3  

03 TSP.03 Thực tập sư phạm 2 6  

04 KLTN Khóa luận tốt nghiệp 5  

 KLTN01 Giải toán nâng cao ở Tiểu học 2**  

 KLTN02 Tiếng Việt nâng cao ở Tiểu học 3**  

Cộng 16  

 

   Ghi chú: (**): Môn học thay thế cho khóa luận tốt nghiệp (bằng 5 TC) 

 

     Thi tốt nghiệp, Làm khóa luận: 

        Sinh viên  phải hoàn thành nội dung kiến thức tích lũy để xét tốt nghiệp theo một 

trong hai phương án sau:  

      - Làm khóa luận tốt nghiệp: Nếu đủ  điều kiện theo quy định của quy chế đào tạo. 

      - Học các học học phần thay thế làm khóa luận tốt nghiệp (5TC). 

 

     IX. Mô tả nội dung các học phần 

1. Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (5 TC)  
          Học phần tiên quyết: Không 

          Nội dung ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGD&ĐT, ngày 18/9/2008 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch tổ chức giảng dạy các môn Lý luận 

chính trị cho sinh viên các trường ĐH, CĐ. 

2. Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh (2 TC)  
          Học phần tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của CN Mac – Lenin  

          Nội dung ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGD&ĐT, ngày 18/9/2008 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch tổ chức giảng dạy các môn Lý luận 

chính trị cho sinh viên các trường ĐH, CĐ. 

 3. Đƣờng lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam (3 TC)  
Học phần tiên quyết: Tư tưởng Hồ Chí Minh   

        Nội dung ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGD&ĐT, ngày 18/9/2008 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch tổ chức giảng dạy các môn Lý luận 

chính trị cho sinh viên các trường ĐH, CĐ. 

 4. Ngoại ngữ (10 TC)  
Đây là nội dung ngoại ngữ cơ bản nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ 

bản về ngữ pháp, vốn từ vựng, các kỹ năng sử dụng trong giao tiếp thông thường. Yêu 

cầu đạt trình độ trung cấp (Intermediate Level) đối với những sinh viên đã hoàn tất 

chương trình ngoại ngữ  của giáo dục phổ thông.  

 5. Quản lý hành chính Nhà nƣớc và quản lý ngành (2 TC)  
Nội dung môn học được ban hành tại Quyết định số 33/2002/QĐBGD&ĐT ngày 

22/7/2002  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

6. Giáo dục Thể chất (3 TC)  
          Học phần tiên quyết: không 

        Nội dung ban hành tại Quyết định số 3244/2002/ QĐ-BGD&ĐT ngày 29/9/2002 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

7. Giáo dục Quốc phòng (6 TC)  
          Học phần tiên quyết: không 
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         Nội dung ban hành tại Quyết định số 81/2007/QĐ-BGD&ĐT, ngày 24/12/2007 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

  8. Cơ sở lí thuyết tập hợp và lôgic toán (3 TC) 

Điều kiện tiên quyết: không   

Bao gồm: kiến thức cơ bản về cơ sở lý thuyết tập hợp (tập hợp và các phép toán 

trên tập hợp, quan hệ, ánh xạ); cơ sở logic toán (mệnh đề và các phép logic, công thức 

và quy tắc suy luận, suy luận và chứng minh trong dạy học toán ở tiểu học); suy luận và 

các phép tiền chứng minh trong dạy học toán ở tiểu học.  

 9. Giáo dục môi trƣờng ở tiểu học (2 TC)  
Điều kiện tiên quyết: PPGD các môn học ở tiểu học.   

Giới thiệu một số khái niệm về môi trường, sinh quyển; các môi trường sống 

chính; nguồn năng lượng, nguồn nước và nguồn khoáng; tác động gây ô nhiễm môi 

trường của con người; giáo dục bảo vệ và phát triển bền vững môi trường trong nhà 

trường và trong cộng đồng; luật bảo vệ môi trường.  

10. Tâm lý học đại cƣơng (2 TC)  
Điều kiện tiên quyết: sinh lý trẻ em, Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác 

Lênin  

Giới thiệu khái quát về khoa học tâm lý; các khái niệm cơ bản về tâm lý học : tâm 

lý, ý thức, hoạt động, giao tiếp, nhân cách; các hoạt động tâm lý cơ bản.    

11. Sinh lý trẻ em lứa tuổi tiểu học (2 TC)  
Điều kiện tiên quyết: không  

Các giai đoạn tăng trưởng và phát triển của cơ thể trẻ em. Cấu tạo, đặc điểm sinh 

lý lứa tuổi và vệ sinh bảo vệ các hệ cơ quan: hệ Thần kinh và hoạt động thần kinh cấp 

cao; hoạt động của các Cơ quan phân tích; hệ Nội tiết và hệ Sinh dục; hệ Hô hấp; hệ 

Tuần hoàn; hệ Tiêu hoá và trao đổi chất của trẻ em lứa tuổi tiểu học.  

12. Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học sƣ phạm (3 TC)  
Điều kiện tiên quyết: Tâm lý học đại cương.  

Bao gồm những kiến thức chung về sự phát triển tâm lý của trẻ em, những đặc 

điểm tâm lý cơ bản, các hoạt động cơ bản của học sinh tiểu học; một số nội dung cơ bản 

về tâm lý học dạy học và tâm lý học giáo dục tiểu học; nhân cách người giáo viên tiểu 

học: đặc trưng lao động sư phạm, phẩm chất và năng lực của người giáo viên tiểu học.  

13. Giáo dục học đại cƣơng (2 TC)  
Điều kiện tiên quyết : Tâm lý học đại cương. 

Giới thiệu cho sinh viên về đối tượng và nhiệm vụ của Giáo dục học; Hệ thống 

khái niệm và phạm trù của Giáo dục học; Giáo dục và sự phát triển; Mục đích và nhiệm 

vụ của giáo dục: những nhiệm vụ giáo dục ở nhà trường, quản lý giáo dục…  

14. Lý luận giáo dục tiểu học (2 TC)  
Điều kiện tiên quyết: Tâm lý học đại cương, Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư 

phạm, Giáo dục học đại cương.  

Bao gồm các kiến thức cơ bản về lý luận giáo dục: bản chất của quá trình giáo 

dục, nội dung, nguyên tắc và phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục ở trường tiểu 

học. 

15. Lý luận dạy học tiểu học (2 TC)  

Điều kiện tiên quyết: Tâm lý học đại cương, Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư 

phạm, Giáo dục học đại cương.  

Các kiến thức cơ bản về quá trình dạy học ở trường tiểu học: bản chất, nhiệm vụ, 

động lực, nguyên tắc, nội dung, phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học, 

phương tiện dạy học và các đặc điểm của hoạt động dạy học ở trường tiểu học.  

16. Kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục ở tiểu học (2 TC)  
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Điều kiện tiên quyết: Giáo dục học đại cương, Lý luận giáo dục học tiểu học và Lý 

luận dạy học tiểu học.  

Giới thiệu một số kiến thức cơ bản về đánh giá kết quả học tập ở tiểu học bao gồm 

các kiến thức và kỹ năng cơ bản về đánh giá kết quả học tập ở tiểu học: khái niệm và 

chức năng của đánh giá kết quả học tập ở tiểu học; nguyên tắc đánh giá, phân loại kiểm 

tra và đánh giá kết quả học tập ở tiểu học; nội dung và kỹ thuật đánh giá kết quả học tập 

ở tiểu học.  

17. Phƣơng tiện kỹ thuật dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy 

học ở tiểu học (2 TC) 
Điều kiện tiên quyết: Lý luận giáo dục tiểu học và Lý luận dạy học tiểu học, 

PPGD các môn học ở tiểu học.       

Bao gồm một số kiến thức cơ bản về sử dụng các phương tiện kỹ thuật trong dạy 

học ở tiểu học; giới thiệu một số ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở tiểu học 

(chủ yếu đề cập đến việc thiết kế và trình bày bài giảng bằng Power Point, sử dụng phần 

mềm giáo dục để dạy học tiểu học và khai thác internet, dạy học  logo).  

 18. Tiếng Việt 1  (3 TC)  
Điều kiện tiên quyết : không  

Học phần bao gồm các nội dung sau: đại cương về tiếng Việt (nguồn gốc, đặc điểm 

Tiếng Việt); ngữ âm tiếng Việt (âm tiết, hệ thống âm vị và chữ viết tiếng Việt); từ 

vựng-ngữ nghĩa tiếng Việt (đặc điểm của từ tiếng Việt, các lớp từ tiếng Việt xét trên 

bình diện: cấu tạo, ngữ nghĩa, nguồn gốc).  

19. Tiếng Việt 2 (2 TC)  
Điều kiện tiên quyết : Tiếng Việt 1  

Giới thiệu các kiến thức cơ bản, hiện đại, thiết thực về bản chất, chức năng về hệ 

thống tiếng Việt hiện đại. Bao gồm các nội dung về Ngữ pháp tiếng Việt: khái niệm về 

ngữ pháp và ngữ pháp học, ý nghĩa ngữ pháp, quan hệ ngữ pháp, từ loại; ngữ pháp văn 

bản; phong cách học tiếng Việt.  

 Các kiến thức đại cương về phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học ; những 

kiến thức, kỹ năng tổ chức quá trình dạy học các phân môn Học vần, Tập viết; Luyện từ 

và câu ở tiểu học.  

   Trang bị cho sinh viên các kiến thức và cách  rèn luyện kỹ năng tổ chức quá trình 

dạy học các phân môn Chính tả, Tập đọc, Kể chuyện, Tập làm văn.  

  20. Văn học  (3 TC)  
Điều kiện tiên quyết: không  

Hệ thống hoá một số kiến thức, kỹ năng về Văn học viết Việt Nam đã học ở trung 

học phổ thông. Giới thiệu một số kiến thức về Lý luận văn học, Văn học dân gian Việt 

Nam, Văn học thiếu nhi Việt Nam, Văn học nước ngoài.  

21. Các tập hợp số (3 TC)  
Điều kiện tiên quyết : Cơ sở lí thuyết tập hợp và lôgic toán.  

Bao gồm một số kiến thức về cấu trúc đại số, xây dựng tập hợp số tự nhiên, xây 

dựng tập hợp số hữu tỉ theo sơ đồ NQ
+

Q, xây dựng tập hợp số thực dựa trên khái niệm 

số thập phân và vận dụng kiến thức các tập hợp số vào dạy học các tập hợp số ở tiểu 

học.  

 

22. Phƣơng pháp dạy học Toán ở tiểu học  (6 TC)  
 Điều kiện tiên quyết: Cơ sở lí thuyết tập hợp và lôgic toán, Các tập hợp số, các học 

phần  cơ sở của ngành.  

Giới thiệu những vấn đề chung về phương pháp dạy học Toán ở tiểu học, bao gồm: 

Những đặc điểm tâm lý của trẻ em tiểu học khi học toán; các phương pháp và hình thức 
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dạy học toán ở tiểu học; phương pháp kiểm tra đánh giá; sử dụng thiết bị dạy học toán ở 

tiểu học.  

  Giới thiệu các phương pháp dạy học Toán cụ thể ở tiểu học như: dạy học số và các 

phép tính, đại lượng và đo đại lượng, dạy học các yếu tố hình học, các yếu tố thống kê, 

dạy học giải toán có lời văn...  

23. Phƣơng pháp dạy học Tự nhiên và Xã hội ở tiểu học (5 TC)  
Điều kiện tiên quyết: Giáo dục môi trường, Sinh lý học trẻ em,  Các học phần cơ sở 

của ngành.  

Phần 1: Những vấn đề chung về Phương pháp dạy Tự nhiên - Xã hội ở tiểu học: 

giới thiệu mục tiêu, nội dung, chương trình, sách giáo khoa môn Tự nhiên và Xã hội, 

môn Khoa học, môn Lịch sử và Địa lí; một số phương pháp, hình thức tổ chức, phương 

tiện dạy học Tự nhiên-Xã hội; kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Tự nhiên và Xã 

hội, môn Khoa học, môn Lịch sử và Địa lý.   

Phần 2 : Hướng dẫn dạy học các môn học ở tiểu học: Hướng dẫn dạy môn Tự nhiên 

và Xã hội ; Hướng dẫn dạy môn Khoa học; Hướng dẫn dạy môn Lịch sử và Địa lý.   

24. Đạo đức và phƣơng pháp giáo dục Đạo đức ở tiểu học (2 TC)  
Điều kiện tiên quyết: Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học sư phạm, Giáo dục học 

đại cương.  

Giới thiệu một số kiến thức cơ bản về giáo dục đạo đức và dạy học đạo đức trong 

chương trình môn Đạo đức ở tiểu học, phương pháp giáo dục đạo đức và phương pháp 

dạy học môn Đạo đức ở tiểu học, trách nhiệm rèn luyện đạo đức của người giáo viên 

tiểu học để thực hiện tốt  nhiệm vụ giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học.  

25. Thủ công - Kỹ thuật và Phƣơng pháp dạy học ở tiểu học (2 TC)  
 Điều kiện tiên quyết: các học phần  cơ sở của ngành.  

Giới thiệu kiến thức chung về phương pháp dạy học Thủ công - Kỹ thuật ở trường 

tiểu học; mục tiêu, nội dung chương trình Thủ công - Kỹ thuật ở tiểu học; các phương 

pháp dạy học và đánh giá kết quả học tập Thủ công - Kỹ thuật ở tiểu học; thực hành 

một số bài tập về: xây dựng kế hoạch bài học, tổ chức dạy học theo chương trình, sách 

giáo khoa tiểu học.  

26. Âm nhạc  (2 TC)  
Điều kiện tiên quyết : không  

Giới thiệu một số khái niệm về ca hát (sơ lược bộ máy phát âm, hơi thở – hơi thở 

ca hát, bài tập luyện thanh, tư thế ca hát thông thuờng); động tác giữ nhịp, dàn dựng bài 

hát; học các bài hát trong chương trình tiểu học mới.  

27. Rèn luyện nghiệp vụ sƣ phạm thƣờng xuyên (5 TC) 
Điều kiện tiên quyết: các học phần cơ sở của ngành, Phương pháp dạy học các 

môn học ở tiểu học.  

Bao gồm một số biện pháp chung về rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên: 

phương pháp, biện pháp tổ chức rèn luyện các kỹ năng sư phạm, các kỹ năng nghe, nói, 

đọc, viết (viết chữ, viết bảng...), giao tiếp... và rèn luyện kỹ năng dạy các môn học, 

nghiên cứu khoa học giáo dục; tổng kết đánh giá  hoạt động thực hành sư phạm thường 

xuyên.  

 

 

28. Công tác Đội và Sao nhi đồng  (2 TC)  
Điều kiện tiên quyết: các học phần cơ sở của ngành, Đạo đức và Phương pháp 

giáo dục Đạo đức ở tiểu học.  

Thực hành tổ chức các hoạt động Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (cắm 

trại, trò chơi, các bài múa, hát của thiếu nhi, kể chuyện); thực hành tổ chức các sinh 
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hoạt Sao nhi đồng.  

29. Thực tập sƣ phạm (9 TC) 
Thực tập sư phạm bao gồm: 

   Các hoạt động tìm hiểu thực tế địa phương; tìm hiểu thực tế giáo dục.  

 Kiến tập dạy các môn học và kiến tập các hoạt động giáo dục ở trường tiểu học.  

 Thực tập dạy học và các hoạt động giáo dục ở trường tiểu học trên cơ sở chuẩn nghề 

nghiệp GVTH; sinh viên thực hiện các nhiệm vụ như giáo viên tiểu học ở cơ sở thực 

tập. Đánh giá hoạt động thực tập sư phạm. 

   Tổ chức thực tập: bố trí thực tập theo hai đợt: 

- Đợt 1: Thực tập ở trường tiểu học 3 TC, bao gồm: các hoạt động tìm hiểu thực 

tế địa phương; tìm hiểu thực tế giáo dục, kiến tập dạy các môn học và kiến tập các hoạt 

động giáo dục ở trường tiểu học; tổng kết, đánh giá kiến tập sư phạm. 

- Đợt 2: Thực tập ở trường tiểu học 6 TC, sinh viên thực hiện các nhiệm vụ như 

giáo viên tiểu học ở trường thực tập: thực tập dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục 

ở trường tiểu học trên cơ sở chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học; tổng kết, đánh giá 

hoạt động thực tập sư phạm. 

     

 

                  HIỆU TRƢỞNG 

                                              
                 (Đã ký) 

          

        TS. Trần Văn Chiêu 

 

 

 

 

 

 

 


