i tng áp dng là nhng ngi tt nghip trình i hc ngành phù hp vi các môn hc Âm nhc, M thut, Tin hc,
Công ngh, Giáo dc th cht, Ngoi ng, có nguyn vng tr thành giáo viên tiu hc. Nhng ngi ã c tuyn dng
làm giáo viên nhng cha có chng ch bi dng nghip v s phm phù hp theo quy nh ca B Giáo dc và ào to
(GDT).
Theo d tho, khi lng chng trình gm 35 tín ch, trong ó: phn bt buc có 31 tín ch; phn t chn có 4 tín ch.
Ni dung phn bt buc gm có: Khi kin thc chung; khi kin thc chuyên ngành và thc tp s phm. Khi kin thc
chung gm: Sinh lý hc tr em; tâm lý hc giáo dc; giáo dc hc; giao tiêp s phm…
Khi kin thc chuyên ngành có các ni dung: Dy hc theo hng phát trin nng lc hc sinh; phng pháp dy hc
môn hc; ánh giá hc sinh…
Hình thc t chc bi dng gm: Bi dng trc tip; bi dng trc tip kt hp vi bi dng trc tuyn.
iu kin kim tra ht hc phn: Thc hin trên 80% s tit trên lp và hoàn thành các nhim v hc tp. Kt qu hc tp
hc phn ca ngi hc c ánh giá thông qua kim tra vit, vn áp hoc thc hành, ánh giá theo im s và theo
thang im 10. Sau mi hc phn, ngi hc phi thc hin mt bài kim tra.
ánh giá kt qu hc phn: t hoc không t. ánh giá t khi im kim tra (theo thang im 10) t 5 im tr lên.
Ngi hc c cp chng ch bi dng khi tham gia hc tp y các hc phn quy nh trong chng trình bi dng, có tt c
các bài kim tra hc phn t im t 5 im tr lên. Bng im ính kèm chng ch cn ghi rõ, y tên các môn hc, im s
mà ngi hc ã hoàn thành.
C s giáo dc thc hin nhim v ào to, bi dng nhà giáo thc hin vic cp chng ch bi dng cho ngi hc khi hoàn
thành khóa hc theo quy nh. Mu chng ch bi dng thc hin theo mu chng ch ca h thng giáo dc quc dân
do B trng B GDT quy nh. Vic in, cp và qun lý chng ch bi dng theo các quy nh hin hành ca B trng B
GDT.
TNG ÀI DCH V CÔNG: (0236) 1022 hoc *1022 , min phí phc v
1. Nhn phn ánh, góp ý ca ngi dân cho Thành ph và chuyn c quan chc nng x lý
2. Hng dn, gii áp TH TC hành chính, quy nh, chính sách
3. Hng dn s dng dch v chính quyn in t
4. Cung cp các thông tin khác ca Thành ph (thiên tai, a im, s kin, ….)
5. Cung cp dch v Call Center , nhn tin CSKH chuyên nghip, GIÁ R NHT.

