CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH SƯ PHẠM ÂM NHẠC
1. Tên ngành đào tạo: Sư phạm Âm nhạc
2. Tiếng Anh: Music Teacher Training.
3. Trình độ đào tạo : Cao đẳng
4. Yêu cầu về kiến thức
a. Kiến thức chung
- Nắm vững và vận dụng các Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí
Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là đường lối văn hóa - văn nghệ
của Đảng được quy định theo chương trình chuyên ngành để từ đó vận dụng đạt hiệu quả trong
nhận thức và hoạt động thực tiễn.
- Nắm vững kiến thức về khoa học giáo dục chung cho khối ngành và vận dụng được trong
quá trình tổ chức các hoạt động giảng dạy, hoạt động giáo dục học sinh.
b. Kiến thức chuyên ngành
- Nắm vững hệ thống kiến thức cơ bản về âm nhạc và vận dụng có hiệu quả vào công tác dạy
học môn Âm nhạc và hoạt động văn hóa văn nghệ ở trường Trung học cơ sở (THCS).
- Nắm vững các kiến thức cơ bản về nghiệp vụ sư phạm để áp dụng các kiến thức đó vào hoạt
động giáo dục, dạy học đảm bảo đạt được mục tiêu giáo dục âm nhạc cấp THCS.
c. Kiến thức bổ trợ
- Ngoại ngữ : Trình độ A tiếng Anh
- Tin học : Trình độ A
5. Yêu cầu về kỹ năng
a. Kỹ năng cứng
- Thiết kế, xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học môn Âm nhạc trong chương trình THCS.
- Sử dụng đàn phím điện tử để dạy học và đệm hát.
- Hát được một số tác phẩm thanh nhạc Việt Nam và thế giới.
- Biên tập, dàn dựng, tổ chức và huấn luyện biểu diễn chương trình ca nhạc thiếu nhi trong
trường THCS.
b. Kỹ năng mềm
- Ngoại ngữ: Có khả năng giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh. Biết vận dụng kiến thức
tiếng Anh để đọc các tài liệu chuyên ngành.
- Tin học: Biết sử dụng một số phần mềm chuyên ngành để viết nhạc và soạn giảng âm nhạc
trên máy tính.
6. Yêu cầu về thái độ
- Yêu nước, yêu dân tộc và yêu nghề.
- Luôn trau dồi tri thức và kỹ năng nghề nghiệp.
- Có tinh thần trách nhiệm trong công tác giáo dục
7. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
- Giảng dạy bộ môn Âm nhạc tại các trường THCS.

- Có thể kiêm nhiệm công tác thiếu niên nhi đồng tại trường học hoặc các cơ sở Văn hóa Thông tin.
8. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường
- Học liên thông lên đại học ngành Sư phạm Âm nhạc.
9. Chương trình tài liệu tham khảo
- Công văn số 2196/BGDĐT- GDĐH ngày 22/4/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng
dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo.
- Hướng dẫn số 667/ĐHĐN- KT& ĐBCL ngày 29/9/2011 của trường Đại học Đồng Nai về
hướng dẫn biên soạn chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học.

