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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO _________

 
Số: 37/2010/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  _______________________

 Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2010

THÔNG TƯ
Ban hành Bộ Chương trình khung giáo dục đại học

khối ngành Sư phạm, trình độ đại học 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Giáo dục năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan 
ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo;

 Căn cứ kết quả thẩm định ngày 23 tháng 4 năm 2008 của Hội đồng tư vấn xây 
dựng chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Sư phạm;

 Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, 

 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Bộ Chương trình khung giáo dục 
đại học khối ngành Sư phạm, trình độ đại học gồm 03 chương trình khung của 03 
ngành sau:

1. Ngành Sư phạm Âm nhạc

2. Ngành Sư phạm Mỹ thuật

3. Ngành Giáo dục Mầm non.
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Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 02 năm 2011. Bộ 
Chương trình khung kèm theo Thông tư này được dùng trong các đại học, học viện, 
trường đại học được giao nhiệm vụ đào tạo các ngành này ở trình độ đại học.

Điều 3. Căn cứ Bộ Chương trình khung quy định tại Thông tư này, Giám đốc 
các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học tổ chức xây dựng các chương 
trình giáo dục cụ thể của trường; tổ chức biên soạn và duyệt giáo trình các môn học 
để sử dụng chính thức trong trường trên cơ sở thẩm định của Hội đồng thẩm định 
giáo trình do Giám đốc hoặc Hiệu trưởng thành lập.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, thủ trưởng các đơn 
vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, giám đốc các đại học, học viện và 
Hiệu trưởng các trường đại học chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
 THỨ TRƯỞNG

 
 Bùi Văn Ga
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CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Trình độ đào tạo: Đại học 
Ngành đào tạo: Sư phạm Âm nhạc (Music Education)
Mã ngành: 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 37/2010/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 12 năm 2010 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu chung 

Đào tạo cử nhân Sư phạm Âm nhạc, có trình độ lý luận và thực hành để giảng 
dạy âm nhạc ở các cấp học phổ thông, các tr ường sư phạm, các khoa sư phạm âm 
nhạc của các trường nghệ thuật và văn hóa - nghệ thuật, góp phần giáo dục thẩm mỹ 
âm nhạc cho học sinh, sinh viên.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Về phẩm chất đạo đức

Có phẩm chất cơ bản của người giáo viên XHCN Việt Nam: thấm nhuần thế giới 
quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu 
học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực 
của người giáo viên.

2.2. Về kiến thức

Nắm vững kiến thức khoa học có hệ thống ở trình độ đại học sư phạm về giảng 
dạy âm nhạc, bao gồm các kiến thức khoa học xã hội - nhân văn, tâm lý học, giáo 
dục học, ngoại ngữ và âm nhạc.

Có khả năng nghiên cứu khoa học giáo dục âm nhạc và khả năng quản lý công 
tác dạy học âm nhạc ở các cơ quan quản lý giáo dục.

2.3. Về kỹ năng

- Biết xây dựng kế hoạch giảng dạy âm nhạc.

- Có năng lực tổ chức các hoạt động về dạy và học âm nhạc.

- Có khả năng thể hiện các ca khúc nghệ thuật, diễn tấu được các bản nhạc soạn 
cho đàn Electric Keyboard.
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- Có nghiệp vụ dạy học âm nhạc ở các cấp học phổ thông và trình độ cao đẳng, 
đại học.

 - Nắm đư ợc phư ơng pháp nghiên cứu khoa học giáo dục âm nhạc.

 - Có năng lực tuyên truyền, giáo dục âm nhạc.

 - Biết tổ chức, vận động cha mẹ học sinh, sinh viên, các tổ chức xã hội phối hợp 
với nhà tr ường trong công tác chăm sóc, giáo dục thế hệ trẻ. 

 - Biết theo dõi và xử lý kịp thời các thông tin về chuyên ngành bậc học nhằm 
không ngừng nâng cao trình độ.

 - Trợ giúp cho các cơ quan quản lý giáo dục về công tác dạy học âm nhạc.

 - Có khả năng đóng góp vào phong trào âm nhạc chung.

 - Biết phát hiện, bồi dưỡng, tạo điều kiện phát triển cho những học sinh có năng 
khiếu âm nhạc.

II. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
 1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế:
210 đơn vị học trình (đvht) không kể phần nội dung về Giáo dục thể chất (5 

đvht) và Giáo dục quốc phòng (165 tiết).

Thời gian đào tạo: 4 năm.

 2. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo           đvht

2.1. Kiến thức giáo dục đại cương tối thiểu
(Chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)

80

2.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp tối thiểu
Trong đó tối thiểu:

130

- Kiến thức cơ sở ngành 10
 - Kiến thức ngành 90
 - Kiến thức bổ trợ 10
 - Thực tập sư phạm 10
 - Thực tập, thực tế chuyên môn
 - Khóa luận (hoặc thi tốt nghiệp) 10

III. KHỐI KIẾN THỨC BẮT BUỘC
1. Danh mục các học phần bắt buộc
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1.1. Kiến thức giáo dục đại cương        53 đvht* 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 5 tín chỉ*
2 Tư tưởng Hồ Chí minh 2 tín chỉ*
3 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tín chỉ*
4 Ngoại ngữ 10
5 Giáo dục thể chất 5
6 Giáo dục quốc phòng 165 tiết
7 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2
8 Tin học 4
9 Tâm lý học 5
10 Giáo dục học 6
11 Quản lý hành chính Nhà nước và QL ngành GD và ĐT 2
12 Nghệ thuật học đại cương 5
13 Cơ sở văn hóa Việt Nam 4

(*) Không kể học phần 5 và 6.

(**) 1 tín chỉ tương đương 1,5 đvht.

1.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp          61 đvht

a. Kiến thức cơ sở ngành: 5
1 Lý thuyết âm nhạc 1 3
2 Lý thuyết âm nhạc 2 2

b. Kiến thức ngành: 46
3 Ký X ướng âm 1 4
4 Ký Xư ớng âm 2 4
5 Ký X ướng âm 3 4
6 Ký Xư ớng âm 4 4
7 Hòa âm 1 3
8 Hòa âm 2 2
9 Hòa âm 3 2
10 Thanh nhạc 1 2
11 Thanh nhạc 2 2
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14 Nhạc cụ (đàn phím điện tử) 1 2

15 Nhạc cụ (đàn phím điện tử) 2 2

18 Lý luận dạy học Âm nhạc 4

19 Hát đồng ca, hợp x ướng 3

20 Phân tích tác phẩm âm nhạc 1 4

21 Phân tích tác phẩm âm nhạc 2 4

c. Thực tập sư phạm: 10
22 Thực tập sư phạm 1 5

23 Thực tập sư phạm 2 5

2. Mô tả nội dung các học phần bắt buộc

2.1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: 5 tín chỉ

 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 việc ban hành chương trình các môn Lý 
luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên 
ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

2.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh: 2 tín chỉ

 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 việc ban hành chương trình các môn Lý 
luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên 
ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

2.3. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: 3 tín chỉ

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 việc ban hành chương trình các môn Lý 
luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên 
ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

2.4. Ngoại ngữ: 10 đvht

Đây là nội dung ngoại ngữ cơ bản nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức 
cơ bản về ngữ pháp, các kỹ năng giao tiếp thông dụng cùng với vốn từ vựng cần 
thiết cho giao tiếp. Yêu cầu đạt trình độ trung cấp đối với những sinh viên đã hoàn 
tất chương trình ngoại ngữ 7 năm giáo dục phổ thông.
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2.5. Giáo dục thể chất: 5 đvht

Nội dung ban hành tại Quyết định số 3244/2002/GD-ĐT ngày 12/9/1995 Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành tạm thời Bộ chương trình Giáo dục 
đại học đại cương (giai đoạn I) dùng cho các trường đại học, cao đẳng sư phạm và 
Quyết định số 1262/GD-ĐT ngày 12/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
về việc ban hành chương trình Giáo dục thể chất (giai đoạn II) các trường đại học, 
cao đẳng (không chuyên Thể dục thể thao).

2.6. Giáo dục Quốc phòng - an ninh: 165 tiết

Nội dung ban hành tại Quyết định số 81/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình môn Giáo dục 
quốc phòng - an ninh trình độ đại học, cao đẳng.

2.7. Phương pháp nghiên cứu khoa học: 2 đvht

Nội dung bao gồm: những kiến thức cơ bản về khoa học và nghiên cứu khoa học 
cũng như cấu trúc lô gic của một công trình khoa học; các thao tác nghiên cứu khoa 
học, xây dựng, chứng minh và trình bày các luận điểm khoa học; phương pháp trình 
bày một báo cáo khoa học; viết được một công trình khoa học và bước đầu biết vận 
dụng kỹ năng nghiên cứu khoa học vào việc học tập ở trình độ đại học.

2.8. Tin học: 4 đvht  

Trang bị cho sinh viên các khái niệm cơ bản về xử lý thông tin và máy tính điện tử. 
Đồng thời cũng giúp sinh viên nắm vững các thao tác truy cập Internet, các kỹ năng sử 
dụng hệ điều hành để thao tác trên máy tính điện tử, khai thác một số phần mềm ứng 
dụng, soạn thảo và khai thác các văn bản phục vụ công tác văn phòng, sử dụng hệ quản 
trị cơ sở dữ liệu để tính toán khoa học và giải quyết các vấn đề chuyên môn.

2.9. Tâm lý học: 5 đvht

Nội dung bao gồm kiến thức cơ bản về tâm lý học đại cương; tâm lý học lứa tuổi 
và tâm lý học sư phạm. Tâm lý học đại cương trình bày khái quát về hiện tượng tâm 
lý người; nguồn gốc và bản chất của các hiện tượng tâm lý; các yếu tố tác động đến 
sự hình thành và biểu hiện của hiện tượng tâm lý người. Tâm lý học mô tả khái quát 
về đặc điểm các giai đoạn phát triển của cá nhân từ sơ sinh đến trưởng thành. Tâm 
lý học sư phạm trình bày những cơ sở tâm lý học của các hoạt động dạy học và giáo 
dục trẻ em.

2.10. Giáo dục học: 6 đvht

Điều kiện tiên quyết: Sau khi học xong học phần Tâm lý học.
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Học phần trang bị cho sinh viên những khái niệm cơ bản về khoa học giáo dục 
bao gồm: Lý luận chung về giáo dục (những vấn đề về giáo dục, hệ thống giáo dục 
và giáo dục học); lý luận và thực hành đo lường, đánh giá trong giáo dục. 

2.11. Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo: 
2 đvht

Nội dung ban hành tại Quyết định số 33/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 22/7/2002 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình Quản lý hành 
chính Nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo.

2.12. Nghệ thuật học đại cương: 5 đvht 
Học phần bao gồm những nội dung: Giới thiệu những vấn đề về nguồn gốc lịch 

sử, sự hình thành và những đặc trưng của các loại hình nghệ thuật.
2.13. Cơ sở văn hóa Việt Nam: 4 đvht 
Học phần bao gồm những nội dung: các kiến thức về văn hóa học và văn hóa 

Việt Nam, về hệ thống các thành tố văn hóa Việt Nam và những đặc trưng của chúng; 
những kỹ năng, phương pháp tiếp cận, tìm hiểu, nghiên cứu những vấn đề về văn 
hóa Việt Nam. 

2.14. Lý thuyết âm nhạc 1: 3 đvht
Học phần bao gồm các nội dung: Nghiên cứu các vấn đề của lý thuyết âm nhạc 

từ khái niệm về Âm thanh - Âm nhạc đến Quãng ở các giọng trưởng và thứ.
2.15. Lý thuyết âm nhạc 2: 2 đvht
Học phần bao gồm các nội dung: Đi sâu vào nghiên cứu các vấn đề của lý thuyết 

âm nhạc từ Hợp âm đến Ký hiệu một số thủ pháp biểu diễn.
2.16. Ký xướng âm 1: 4 đvht
Hướng dẫn phương pháp đọc cao độ, trường độ của các bài tập âm nhạc một bè 

âm gam đô trưởng, gam la thứ; ký âm gam trưởng có một dấu hóa; ký âm gam thứ 
có một dấu hóa.

2.17. Ký xướng âm 2: 4 đvht
Rèn luyện kỹ năng nghe để ký âm được những bài tập âm nhạc một bè. Ký 

xướng âm gam trưởng có hai dấu hóa; ký xướng âm gam thứ có hai dấu hóa.
2.18. Ký xướng âm 3: 4 đvht
Ký xướng âm gam trưởng có ba dấu hóa; ký xướng âm gam thứ có ba dấu hóa. 

Rèn luyện kỹ năng nghe để ký âm được những bài tập âm nhạc, những tác phẩm âm 
nhạc hai bè. 
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2.19. Ký xướng âm 4: 4 đvht

Ký xướng âm gam trưởng có bốn, năm dấu hóa; ký xướng âm gam thứ có bốn, 
năm dấu hoá. Rèn luyện kỹ năng nghe để ký âm được những bài tập âm nhạc, những 
tác phẩm âm nhạc hai bè. 

2.20. Hòa âm 1: 3 đvht

Học phần bao gồm các nội dung: Giới thiệu từ những khái niệm ban đầu về hợp 
âm đến nối tiếp thể đảo.

2.21. Hòa âm 2: 2 đvht

Tiếp theo cho đến hết Nối tiếp các Hợp âm 

2.22. Hòa âm 3: 2 đvht

Giới thiệu Ly điệu và Chuyển điệu cấp I. 

2.23. Phân tích tác phẩm âm nhạc 1: 4 đvht

Các phương tiện biểu hiện âm nhạc và khái niệm về phân tích tác phẩm âm nhạc; 
hình thức các loại đoạn đơn và đoạn phức; hình thức Biến tấu, Rondo, Sonate. 

2.24. Phân tích tác phẩm âm nhạc 2: 4 đvht

Những kiến thức cơ bản để phân tích tác phẩm âm nhạc cụ thể; ph ương pháp và 
quy trình phân tích tác phẩm âm nhạc. 

2.25. Thanh nhạc 1: 2 đvht

Giới thiệu từ khái niệm thanh nhạc đến phương pháp hát cộng minh. Luyện tập 
các mẫu âm (luyện thanh), các bài dân ca (trong nước và ngoài nước), các ca khúc 
thể một đoạn đơn đến hai đoạn đơn, âm vực dưới 2 quãng 8; Luyện tập các mẫu âm 
(luyện thanh), các bài dân ca (trong nước và ngoài nước), các ca khúc thể một đoạn 
đơn, hai đoạn đơn, ba đoạn đơn âm vực dưới 2 quãng 8.

2.26. Thanh nhạc 2: 2 đvht

Giới thiệu khái niệm hát liền giọng. Luyện tập các mẫu âm (luyện thanh), các 
bài dân ca (trong nước và ngoài nước), các ca khúc về hát liền giọng, thể hai đoạn 
đơn, ba đoạn đơn âm vực trong khoảng 2 quãng 8; Giới thiệu khái niệm hát nhanh, 
hát nẩy. Luyện tập các mẫu âm (luyện thanh), các bài dân ca (trong nước và ngoài 
nước), các ca khúc về hát nhanh, hát nẩy thể hai đoạn đơn, ba đoạn đơn âm vực 
trong 2 quãng 8. và trên 2 quãng 8.
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2.27. Nhạc cụ 1: 2 đvht

Luyện ngón các gam trưởng, thứ hòa thanh từ 1 đến 2 dấu hóa với các tiết tấu: 
liền tiếng, ngắt tiếng, móc đơn và móc kép (C, G, D, Am, Em): hợp âm rải ngắn, dài; 
hợp âm 3 nốt; 

Luyện ngón các gam trưởng, thứ hòa thanh từ 1 đến 2 dấu hóa với các tiết tấu 
khác nhau: liền tiếng, ngắt tiếng, rời tiếng, móc đơn và móc kép (C, G, D, Am, Em): 
Hợp âm rải ngắn, dài; hợp âm 3 nốt; Tempo cần đạt nốt đen từ 60 - 80 khi luyện chơi 
nốt móc kép.

2.28. Nhạc cụ 2: 2 đvht

Nâng cao sự điêu luyện trong kỹ thuật: biết phân câu nhạc, ý nhạc, đáp ứng được 
yêu cầu những chỗ ngắt, nghỉ, ngân, luyến láy, đặc biệt về cường độ mạnh nhẹ, sắc 
thái to nhỏ; sử dụng âm sắc các loại nhạc cụ trong đàn phím điện tử, để ứng dụng 
phù hợp cho mỗi đoạn nhạc ở từng tác phẩm cụ thể. 

Sử dụng âm sắc các loại nhạc cụ trong đàn phím điện tử, để ứng dụng phù hợp 
cho mỗi đoạn nhạc ở từng tác phẩm cụ thể. Sử dụng bộ nhớ để phối hợp với phần thu 
hòa thanh tự động cho các bài Piano cổ điển hoặc các phong cách âm nhạc khác.

2.29. Hát đồng ca, hợp xướng: 3 đvht 

- Học phần giới thiệu các hình thức hát đồng ca, hợp xướng, giới thiệu vị trí, 
chức năng của các bè trong hát đồng ca, hợp xướng.

- Luyện tập kỹ năng về hát liền giọng, hát nảy và sử lý sắc thái, tình cảm một tác 
phẩm thuộc thể loại đồng ca, hợp xướng.

2.30. Lý luận dạy học âm nhạc: 4 đvht

Học phần trình bày từ khái niệm về phương pháp đến các phương pháp dạy học 
và giáo dục âm nhạc.

2.31. Thực tập sư phạm 1: 5 đvht

Điều kiện tiên quyết: đã học xong các môn Tâm lý học và Giáo dục học.

Sinh viên thực tập tại trường phổ thông 5 tuần tìm hiểu tình hình giáo dục ở địa 
phương, cơ cấu tổ chức của một trường học; làm công tác giáo dục ở một lớp Chủ 
nhiệm; thực tập giảng dạy (dạy 02 tiết để giáo viên hướng dẫn đánh giá).

2.32. Thực tập sư phạm 2: 5 đvht

Điều kiện tiên quyết: Sau khi hoàn thành thực tập đợt 1.
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Sinh viên thực tập tại trường phổ thông 05 tuần để củng cố những hiểu biết 
về thực tế giáo dục ở địa phương, chức năng nhiệm vụ của Ban giám hiệu, các tổ 
trưởng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm lớp; thực tập làm công tác giáo dục ở lớp 
chủ nhiệm; nghiên cứu quy chế chuyên môn: kiểm tra, cho điểm, đánh giá xếp loại 
học lực của học sinh. Mỗi sinh viên phải giảng dạy 06 tiết với số giáo án phải soạn 
tối thiểu là 05.

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐỂ XÂY DỰNG 
CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CỤ THỂ 

Chương trình khung giáo dục đại học là cơ sở giúp Bộ Giáo dục và Đào tạo quản 
lý chất lượng của quá trình đào tạo đại học, do đó được quy định bắt buộc cho tất cả 
các cơ sở giáo dục đại học.

4.1. Chương trình khung giáo dục đại học ngành Sư phạm Âm nhạc thuộc 
khối ngành sư phạm được thiết kế theo hướng thuận lợi cho việc phát triển các 
chương trình cấu trúc theo kiểu đơn ngành. Danh mục các học phần và khối lượng 
của chúng được đưa ra tại mục 3 chỉ là những quy định bắt buộc tối thiểu. Căn cứ 
vào mục tiêu, thời gian đào tạo, khối lượng và cơ cấu kiến thức quy định tại các mục 
1 và 2, các trường đại học bổ sung những học phần cần thiết và có thể cấu trúc lại 
thành các học phần thích hợp để tạo nên các chương trình giáo dục cụ thể của trường 
mình, với tổng khối lượng kiến thức không dưới 210 đvht (không kể các nội dung về 
Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng).

4.2. Phần kiến thức tự chọn có thể được thiết kế theo từng lĩnh vực chuyên 
ngành hẹp như Thanh nhạc, Nhạc cụ…, tùy theo nhu cầu và điều kiện của từng 
trường, từng địa phương.

4.3. Phần kiến thức bổ trợ (nếu có) có thể được trường thiết kế như sau:

Bố trí các nội dung lựa chọn khá tự do, liên quan tới nhiều ngành đào tạo 
nhưng xét thấy có lợi cho việc mở rộng năng lực hoạt động của sinh viên sau khi 
tốt nghiệp.

4.4. Định hướng xây dựng chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học 
ngành Sư phạm Âm nhạc

4.4.1. Về nội dung đào tạo

Ngoài học phần bắt buộc quy định tại mục 3.1.2. các học phần sau đây (với gợi 
ý về thời lượng tối thiểu) là cần có trong chương trình của ngành Sư phạm Âm nhạc 
thuộc khối ngành sư phạm của các trường đại học: Lịch sử âm nhạc phương Tây 
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(7 đvht), Lịch sử âm nhạc phương Đông (2 đvht), Lịch sử âm nhạc Việt Nam 
(3 đvht), Âm nhạc cổ truyền (7 đvht), Phương pháp dàn dựng chương trình tổng 
hợp (5 đvht).

Khối kiến thức lý luận và phương pháp dạy học phải đạt tối thiểu 10 đvht, trong 
đó 4 đvht bắt buộc về lý luận dạy học Âm nhạc, các trường chủ động thiết kế tối 
thiểu 6 đvht còn lại về phương pháp dạy học bộ môn.

4.4.2. Về phương pháp, tổ chức đào tạo

Phương pháp tổ chức đào tạo phải hướng vào việc tổ chức cho sinh viên học tập 
một cách tự giác, tích cực, chủ động và sáng tạo. Vì vậy, cần lưu ý một số nội dung 
như sau:

Tận dụng những tiết học có hướng dẫn, nhưng không phải tiết lý thuyết như 
thực hành, chữa bài tập, xêmine để làm cho sinh viên chủ động hoạt động tích lũy 
kiến thức. Cần bố trí thời gian theo tỷ lệ số giờ lý thuyết/số giờ bài tập, bài tập lớn, 
xêmine, thảo luận khoảng 30% / 70 %.

Thông qua việc dạy học các kiến thức khoa học, cần chú ý đến việc giúp sinh 
viên biết cách học môn học và tập dượt tự tìm hiểu các kiến thức có liên quan. Việc 
làm bài tập nghiên cứu, tập dượt nghiên cứu khoa học là cách tốt nhất để phát triển 
khả năng tự học.

Trong khi dạy các học phần chuyên môn, chú ý dùng các kiến thức mới làm rõ 
hơn một số vấn đề về nội dung hoặc phương pháp dạy học âm nhạc ở trường phổ 
thông. Cần tổ chức một số buổi xêmine về những vấn đề có liên quan đến âm nhạc 
ở cấp học phổ thông.

Tận dụng các phương tiện kỹ thuật như thiết bị nghe nhìn, máy tính để buổi học 
sinh động và có hiệu quả hơn.

Tổ chức tốt việc thực hành trong các giờ học Ký xướng âm, Thanh nhạc, Nhạc 
cụ rất cần thiết để giúp sinh viên thành thạo kỹ năng thực hành âm nhạc.

4.4.3. Đánh giá kết quả đào tạo

Cùng với cách đánh giá truyền thống bằng bài thi tự luận, nên phát triển hình 
thức thi vấn đáp hoặc trắc nghiệm khách quan (trên giấy hoặc trên máy tính). Kết 
quả học tập của sinh viên được đánh giá từ hai phần: điểm kiểm tra, điểm xêmine, 
điểm bài tập và bài tập lớn với trọng số 30%, điểm thi học phần với trọng số 70 %.

4.5. Chương trình được biên soạn theo hướng tinh giản số giờ lý thuyết, dành 
nhiều thời gian cho sinh viên tự nghiên cứu, đọc tài liệu, thảo luận, làm các bài tập. 
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Khối lượng kiến thức của chương trình đã được xác nhận phù hợp với khuôn khổ 
mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định cho một chương trình giáo dục đại học 4 
năm. Chương trình cũng được biên soạn theo hướng đổi mới các phương pháp dạy 
và học đại học. 

4.6. Hiệu trưởng các trường đại học chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng và ban 
hành các chương trình đào tạo ngành Sư phạm Âm nhạc thuộc khối ngành sư phạm 
để triển khai thực hiện trong phạm vi trường mình./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Văn Ga
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CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Trình độ đào tạo: Đại học
Ngành đào tạo: Sư phạm Mỹ thuật (Art Education)
Mã ngành:
(Ban hành kèm theo Thông tư số 37/2010/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 12 năm 2010 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu chung

 Đào tạo cử nhân sư phạm Mỹ thuật có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phẩm 
chất đạo đức nghề nghiệp để giảng dạy Mỹ thuật tại các trường ở cấp học phổ thông 
và các trường trung cấp chuyên nghiệp. Có khả năng nghiên cứu khoa học giáo dục 
và sáng tạo tác phẩm, tham gia tổ chức các hoạt động Mỹ thuật đồng thời có thể học 
tiếp ở trình độ hơn.

2. Mục tiêu cụ thể 

2.1. Về phẩm chất đạo đức

Có phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường XHCN Việt Nam: thấm 
nhuần thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa 
xã hội, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác 
phong mẫu mực của người giáo viên.

2.2. Về kiến thức

Nắm vững kiến thức cơ bản về những môn học chuyên môn (Hình họa, Trang 
trí, Bố cục ...) và nghiệp vụ sư phạm cũng như những kiến thức khoa học về giáo 
dục đại cương.

2.3. Về kỹ năng

Có kỹ năng nghề nghiệp cơ bản, kỹ năng dạy học và tổ chức các hoạt động Mỹ 
thuật, kỹ năng nghiên cứu các vấn đề của giáo dục Mỹ thuật và vận dụng các thành 
tựu đó vào thực tiễn xã hội.

Biết vận dụng các kiến thức được đào tạo vào giảng dạy và nghiên cứu khoa học 
về sư phạm Mỹ thuật tại các cơ sở giáo dục đào tạo. 
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II. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế
 210 đơn vị học trình (đvht) chưa kể phần nội dung về Giáo dục Thể chất (5 đvht) 

và Giáo dục Quốc phòng (165 tiết).
 Thời gian đào tạo: 4 năm
2. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo           đvht

2.1 Kiến thức giáo dục đại cương tối thiểu
(Chưa kể phần nội dung về Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng)

80

2.2 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp tối thiểu
Trong đó tối thiểu:

130

- Kiến thức cơ sở của ngành 10
- Kiến thức ngành 85
- Kiến thức bổ trợ 05
- Thực tập sư phạm 10
- Thực tập, thực tế chuyên môn 10
- Khóa luận (hoặc thi tốt nghiệp) 10

III. KHỐI KIẾN THỨC BẮT BUỘC
1. Danh mục các học phần bắt buộc
1.1. Kiến thức giáo dục đại cương         60 đvht*

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 5 tín chỉ**
2 Tư tưởng Hồ Chí minh 2 tín chỉ**
3 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tín chỉ**
4 Ngoại ngữ 10
5 Giáo dục thể chất 5
6 Giáo dục Quốc phòng 165 tiết
7 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2
8 Tin học 4
9 Tâm lý học 5
10 Giáo dục học 6
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11 Quản lý hành chính Nhà nước và QL ngành GD và ĐT 2
12 Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam 4
13 Lịch sử Mỹ thuật thế giới 6
14 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3
15 Mỹ học đại cương 3

(*) Không tính các học phần 5 và 6.

(**) 1 tín chỉ tương đương 1,5 đvht

1.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp        70 đvht

a. Kiến thức cơ sở của ngành: 07
1 Giải phẫu tạo hình 4
2 Luật xa gần 3

b. Kiến thức ngành: 53
3 Lý luận dạy học Mỹ thuật 4
4 Hình họa 1 3
5 Hình họa 2 3
6 Hình họa 3 3
7 Hình họa 4 4
8 Hình họa 5 4
9 Hình họa 6 4
10 Trang trí 1 2
11 Trang trí 2 2
12 Trang trí 3 2
13 Bố cục 1 2
14 Bố cục 2 2
15 Bố cục 3 3
16 Bố cục 4 3
17 Bố cục 5 3
18 Bố cục 6 3
19 Bố cục 7 4
20 Điêu khắc 2
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b. Thực tập sư phạm: 10
21 Thực tập sư phạm 1 5
22 Thực tập sư phạm 2 5

2. Mô tả nội dung các học phần bắt buộc

2.1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: 5 tín chỉ

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 việc ban hành chương trình các môn Lý 
luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên 
ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

2.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh: 2 tín chỉ

Nội dung ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGD&ĐT, ngày 18/09/2008 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý 
luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên 
ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

2.3. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: 3 tín chỉ

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 việc ban hành chương trình các môn Lý 
luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên 
ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

2.4. Ngoại ngữ: 10 đvht

Đây là nội dung ngoại ngữ cơ bản nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức 
cơ bản về ngữ pháp, các kỹ năng giao tiếp thông dụng cùng với vốn từ vựng cần 
thiết cho giao tiếp. Yêu cầu đạt trình độ trung cấp đối với những sinh viên đã hoàn 
tất chương trình ngoại ngữ 7 năm giáo dục phổ thông.

2.5. Giáo dục thể chất: 5 đvht

Nội dung ban hành tại Quyết định số 3244/2002/GD-ĐT ngày 12/9/1995 Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành tạm thời Bộ chương trình Giáo dục 
đại học đại cương (giai đoạn I) dùng cho các trường đại học, cao đẳng sư phạm và 
Quyết định số 1262/GD-ĐT ngày 12/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
về việc ban hành chương trình Giáo dục thể chất (giai đoạn II) các trường đại học, 
cao đẳng (không chuyên Thể dục thể thao).
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2.6. Giáo dục Quốc phòng - an ninh: 165 tiết
Nội dung ban hành tại Quyết định số 81/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình Giáo dục quốc 
phòng - an ninh trình độ đại học, cao đẳng.

2.7. Phương pháp nghiên cứu khoa học: 2 đvht
Nội dung bao gồm: Những kiến thức cơ bản về khoa học và nghiên cứu khoa 

học, về bản chất của nghiên cứu khoa học cũng như cấu trúc logic của một công trình 
khoa học; các thao tác nghiên cứu khoa học, xây dựng, chứng minh và trình bày các 
luận điểm khoa học; phương pháp trình bày một báo cáo khoa học; viết được một 
công trình khoa học và bước đầu biết vận dụng kỹ năng nghiên cứu khoa học vào 
việc học tập ở đại học.

2.8. Tin học: 4 đvht
Nội dung môn học bao gồm: Các khái niệm cơ bản xử lý thông tin và máy tính 

điện tử; các thao tác truy cập Internet, các kỹ năng sử dụng hệ điều hành để thao tác 
trên máy tính điện tử; khai thác một số phần mềm ứng dụng, soạn thảo và lưu trữ các 
văn bản phục vụ cộng tác văn phòng; sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu để tính toán 
khoa học và giải quyết các vấn đề chuyên môn.

2.9. Tâm lý học: 5 đvht
Nội dung bao gồm kiến thức cơ bản về tâm lý học đại cương; tâm lý học lứa 

tuổi và tâm lý học sư phạm. Tâm lý học đại cương trình bày khái quát về hiện tượng 
tâm lý người: Nguồn gốc và bản chất của các hiện tượng tâm lý; các yếu tố tác động 
đến sự hình thành và biểu hiện của hiện tượng tâm lý người. Tâm lý học lứa tuổi mô 
tả khái quát về đặc điểm các giai đoạn phát triển của cá nhân từ sơ sinh đến trưởng 
thành. Tâm lý học sư phạm trình bày những cơ sở tâm lý học của các hoạt động dạy 
học và giáo dục trẻ em.

2.10. Giáo dục học: 6 đvht
Điều kiện tiên quyết: Sau khi học xong phần tâm lý học.
Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về giáo dục học bao gồm: Lý luận 

chung về giáo dục (Những vấn đề lý luận về giáo dục, hệ thống giáo dục và giáo dục 
học); lý luận và thực hành tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục (nghĩa hẹp) trong 
nhà trường; lý luận và thực hành đo lường, đánh giá trong giáo dục.

2.11. Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo:  2 đvht
Nội dung ban hành tại Quyết định số 33/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 22/7/2002 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình Quản lý hành 
chính Nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo.
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2.12. Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam: 4 đvht
Điều kiện tiên quyết: Không
Môn học trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về lịch sử hình thành và phát triển 

của nền Mỹ thuật Việt Nam qua các công trình và tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu 
(trong quá khứ và hiện tại). Khơi dậy năng lực cảm thụ, niềm tự hào về truyền thống 
Mỹ thuật dân tộc để từ đó vận dụng trong học tập và sáng tạo Mỹ thuật.

2.13. Lịch sử Mỹ thuật thế giới: 6 đvht
Điều kiện tiên quyết: Không
Sinh viên có kiến thức về thành tựu và đặc điểm của Mỹ thuật cổ đại, Mỹ thuật 

phục hưng, những trường phái Mỹ thuật lớn góp phần làm thay đổi diện mạo của 
Mỹ thuật. Giới thiệu những trung tâm Mỹ thuật tiêu biểu của châu Á như: Ấn Độ, 
Trung Quốc, Nhật Bản, tạo điều kiện để sinh viên có cái nhìn tổng quát về Mỹ 
thuật thế giới.

2.14. Cơ sở văn hóa Việt Nam: 3 đvht
Điều kiện tiên quyết: Không
Trang bị cho sinh viên những kiến thức về văn hóa Việt Nam như: Khái niệm về 

văn hóa Việt Nam, tiến trình phát triển của văn hóa Việt Nam; các yếu tố tạo nên văn 
hóa Việt Nam. Thông qua những kiến thức đã học, sinh viên có ý thức tôn trọng và 
ham hiểu biết về nền văn hóa Việt Nam.

2.15. Mỹ học đại cương: 3 đvht
Học phần trình bày những vấn đề cơ bản như: Lịch sử hình thành, bản chất, đối 

tượng nghiên cứu, các đặc tính của mối quan hệ thẩm mỹ, chủ thể thẩm mỹ, các 
phạm trù cơ bản của mỹ học và nghệ thuật. Qua đó bồi dưỡng thị hiếu, năng lực cảm 
thụ và đánh giá thẩm mỹ của sinh viên.

2.16. Lý luận dạy học Mỹ thuật: 4 đvht
Học phần này trang bị những kiến thức về lý luận dạy học Mỹ thuật bao gồm 

mục tiêu, nhiệm vụ của môn học trong từng bậc học. Từ đó sinh viên có khả năng 
nghiên cứu và vận dụng các phương pháp, các hình thức tổ chức dạy học phù hợp 
với mục tiêu giáo dục. 

2.17. Giải phẫu tạo hình: 4 đvht
Điều kiện tiên quyết: Đã học một số bài vẽ nghiên cứu hình họa về người.
Trang bị kiến thức cơ bản về giải phẫu cơ thể người, cấu trúc, tỷ lệ, cấu tạo của 

cơ, xương và sự thay đổi khi con người vận động. Thông qua những hiểu biết về giải 
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phẫu người, sinh viên có điều kiện để học tập tốt hơn môn Hình họa cũng như các 
môn học khác.

2.18. Luật xa gần: 3 đvht

Điều kiện tiên quyết: Không

Trang bị kiến thức cơ bản về luật xa gần và phương pháp biểu hiện không gian 
trên mặt phẳng. Thông qua đó sinh viên có cách nhìn chính xác, khoa học hơn trong 
không gian tự nhiên cũng như không gian của các tác phẩm, tạo điều kiện để học tốt 
hơn môn học sáng tác cũng như các môn học khác. 

2.19. Hình họa 1: 3 đvht

Điều kiện tiên quyết: Không.

Học phần này nghiên cứu hệ thống bài tập về tượng xương sọ đến tượng bán 
thân người. Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về: Phương pháp xây dựng 
hình, tỷ lệ, đường trục, hình khối của tượng chân dung. Sử dụng được chất liệu chì 
để nghiên cứu hình khối trong không gian

2.20. Hình họa 2: 3 đvht

Điều kiện tiên quyết: Học phần Hình họa 1.

Học phần này vẽ nghiên cứu chân dung và bán thân mẫu nam, mẫu nữ để củng 
cố kiến thức về phương pháp xây dựng hình khối và không gian. Rèn luyện kỹ năng 
và phương pháp sử dụng chất liệu

2.21. Hình họa 3: 3 đvht

Điều kiện tiên quyết: Các học phần Hình họa 1 và 2.

Học phần này nghiên cứu mẫu nam, nữ cả người khỏa thân, bằng chất liệu than 
vẽ. Sinh viên hiểu biết và củng cố phương pháp xây dựng hình khối và vẽ được toàn 
bộ con người với những dáng khác nhau. Bước đầu dùng chất liệu than vẽ để diễn tả 
được sự phong phú của chất và của không gian.

2.22. Hình họa 4: 4 đvht

Điều kiện tiên quyết: Các học phần hình họa 1, 2 và 3. 

Học phần này nghiên cứu tĩnh vật, chân dung, bán thân mẫu nam, mẫu nữ 
khỏa thân và mặc quần áo bằng chất liệu sơn dầu hoặc bột màu. Sinh viên được 
trang bị kiến thức về màu sắc và phương pháp sử dụng chất liệu thông qua vẽ 
tĩnh vật và mẫu người.
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2.23. Hình họa 5:  4 đvht
Điều kiện tiên quyết: Các học phần hình họa 1, 2, 3 và 4.

Học phần này nghiên cứu mẫu nam, nữ cả người khỏa thân và mặc quần áo bằng 
chất liệu than vẽ. Nghiên cứu sâu cơ thể con người với nhiều dáng khác nhau (Đứng, 
ngồi, nằm....). Chú ý diễn tả ánh sáng, không gian và các chất khác nhau của cơ thể 
con người (da, thịt, tóc, đầu, xương...). Sử dụng thành thạo chất liệu than vẽ.

2.24. Hình họa 6: 4 đvht
Điều kiện tiên quyết: Các học phần hình họa 1, 2, 3, 4 và 5.

Học phần này nghiên cứu mẫu nam, nữ cả người khỏa thân và mặc quần áo bằng 
chất liệu bột màu, sơn dầu. Diễn tả đặc điểm cơ thể và tình cảm của người mẫu. 
Nghiên cứu kỹ các bộ phận của cơ thể người (chú ý: tỷ lệ, đậm nhạt, ánh sáng và 
không gian). Sử dụng thành thạo chất liệu bột màu, sơn dầu.

2.25. Trang trí 1: 2 đvht
Điều kiện tiên quyết: Không.

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về trang trí, các nguyên tắc về bố 
cục những hiểu biết khoa học về mầu sắc làm cơ sở cho phần trang trí ứng dụng và 
sáng tác.

2.26. Trang trí 2: 2 đvht
Điều kiện tiên quyết: Trang trí 1.

Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức về trang trí ứng dụng; Có kỹ 
năng để thực hiện các bài trang trí mang tính ứng dụng.

2.27. Trang trí 3: 2 đvht
Điều kiện tiên quyết: Trang trí 1 và 2.

Học phần này củng cố kiến thức và kỹ năng vẽ trang trí ứng dụng ở mức độ cao 
hơn, nhằm đáp ứng cho việc dạy học và hoạt động Mỹ thuật ở các trường phổ thông 
và chuyên nghiệp.

2.28. Bố cục 1: 2 đvht
Điều kiện tiên quyết: Không.

Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về bố cục, kỹ năng xây dựng bố cục và 
vẽ màu. Trên cơ sở đó sinh viên thực hiện các bài tập sáng tác cơ bản.

2.29. Bố cục 2: 2 đvht
Điều kiện tiên quyết: Bố cục 1.
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Nâng cao kiến thức về bố cục về màu sắc, bước đầu làm quen với việc lấy tài 
liệu thực tế, trên cơ sở đó xây dựng bố cục theo chủ đề.

2.30. Bố cục 3: 3 đvht
Điều kiện tiên quyết: Bố cục 1 và 2.

Học phần này nghiên cứu và tập sáng tác tranh khắc gỗ; cung cấp cho sinh viên 
kiến thức về thể loại tranh khắc gỗ và kỹ thuật khắc gỗ. Trên cơ sở những tài liệu ký 
họa thực tế để xây dựng bố cục tranh.

2.31. Bố cục 4: 3 đvht
Điều kiện tiên quyết: Bố cục 1 và 2.

Học phần này nghiên cứu và tập sáng tác tranh với chất liệu lụa để cung cấp cho 
sinh viên kiến thức về thể loại tranh lụa và kỹ thuật vẽ tranh lụa. Từ những tài liệu 
thực tế sinh viên có khả năng xây dựng được bố cục tranh.

2.32. Bố cục 5: 3 đvht
Điều kiện tiên quyết: Bố cục 1 và 2.

Học phần này nghiên cứu và tập sáng tác tranh với chất liệu sơn dầu, cung cấp 
cho sinh viên kiến thức về thể loại tranh sơn dầu và kỹ thuật vẽ tranh sơn dầu. Từ 
những tài liệu thực tế xây dựng được bố cục tranh và thể hiện bằng chất liệu sơn 
dầu.

2.33. Bố cục 6: 3 đvht
Điều kiện tiên quyết: Bố cục 1 và 2.

Học phần này nghiên cứu và tập sáng tác tranh với chất liệu sơn mài, cung cấp 
cho sinh viên kiến thức về thể loại tranh sơn mài và kỹ thuật vẽ tranh sơn mài. Từ 
những tài liệu thực tế sinh viên có khả năng xây dựng được bố cục tranh và thể hiện 
bằng chất liệu sơn mài.

2.34. Bố cục 7: 4 đvht
Điều kiện tiên quyết: Bố cục 1, 2, 3, 4, 5 và 6.

Học phần này củng cố hệ thống kiến thức về xây dựng bố cục và sử dụng chất 
liệu để sáng tác tranh. Sinh viên có thể tự lựa chọn chất liệu phù hợp cho bài học. 
Đây là bài chuẩn bị cho bài sáng tác tốt nghiệp.

2.35. Điêu khắc: 2 đvht
Học phần này giới thiệu một số kiến thức cơ bản về điêu khắc, bổ sung cho 

sinh viên các kiến thức về hình khối và không gian. Người học có thể thực hiện được 
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bài phù điêu và tượng tròn (nên bố trí học sau các học phần hình họa 1 hoặc hình 
họa 2). 

2.36. Thực tập sư phạm 1: 5 đvht
Điều kiện tiên quyết: đã học xong các môn Tâm lý học và Giáo dục học.
Sinh viên thực tập tại trường phổ thông 5 tuần tìm hiểu tình hình giáo dục ở địa 

phương, cơ cấu tổ chức của một trường học; làm công tác giáo dục ở một lớp Chủ 
nhiệm; thực tập giảng dạy (dạy 02 tiết để giáo viên hướng dẫn đánh giá).

2.37. Thực tập sư phạm 2: 5 đvht
Điều kiện tiên quyết: Sau khi hoàn thành thực tập đợt 1.
Sinh viên thực tập tại trường phổ thông 05 tuần để củng cố những hiểu biết 

về thực tế giáo dục ở địa phương, chức năng nhiệm vụ của Ban giám hiệu, các tổ 
trưởng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm lớp; thực tập làm công tác giáo dục ở lớp 
chủ nhiệm; nghiên cứu quy chế chuyên môn: kiểm tra, cho điểm, đánh giá xếp loại 
học lực của học sinh. Mỗi sinh viên phải giảng dạy 06 tiết với số giáo án phải soạn 
tối thiểu là 05.

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐỂ XÂY DỰNG 
CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CỤ THỂ

Chương trình khung giáo dục đại học là cơ sở giúp Bộ Giáo dục và Đào tạo quản 
lý chất lượng của quá trình đào tạo đại học, do đó được quy định bắt buộc cho tất cả 
các cơ sở giáo dục đại học có đào tạo trình độ đại học.

4.1. Chương trình khung trình độ đại học ngành Sư phạm Mỹ thuật thuộc 
khối ngành sư phạm được thiết kế theo hướng thuận lợi cho việc phát triển các 
chương trình cấu trúc kiểu đơn ngành (single Major) diện rộng. Danh mục các học 
phần (môn học) và khối lượng được đưa ra tại mục 3 chỉ là những quy định tối thiểu 
bắt buộc. Cần căn cứ vào mục tiêu, thời gian đào tạo, khối lượng và cơ cấu kiến thức 
quy định tại các mục 1 và 2, các trường bổ sung những nội dung cần thiết và có thể 
cấu trúc lại thành các học phần thích hợp để tạo nên các chương trình đào tạo cụ thể 
của trường mình với tổng khối lượng kiến thức không dưới 210 đvht (không kể nội 
dung về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng). 

4.2. Phần kiến thức tự chọn trong khối kiến thức giáo dục đại cương và kiến 
thức giáo dục chuyên nghiệp

Kiến thức giáo dục đại cương được quy định tối thiểu là 80 đvht, trong đó có 
60 đvht thuộc kiến thức bắt buộc, phần còn lại: tối thiểu 20 đvht do các trường tự 
thiết kế. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp gồm tối thiểu 130 đvht, được cấu 
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trúc thành các khối kiến thức: Kiến thức ngành; kiến thức bổ trợ; tham quan học tập 
tại các di tích lịch sử văn hóa; ký họa thực tế tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp. Phần 
kiến thức cơ sở của ngành, kiến thức ngành và kiến thức bổ trợ tối thiểu là 100 đvht, 
trong đó có 60 đvht thuộc kiến thức bắt buộc, tối thiểu 40 đvht còn lại do các trường 
tự thiết kế.

Khối kiến thức lý luận và phương pháp dạy học phải đạt tối thiểu 10 đvht trong 
đó 4 đvht bắt buộc về lý luận dạy học Mỹ thuật. Các trường chủ động thiết kế tối 
thiểu 6 đvht còn lại về phương pháp dạy học các phân môn (vẽ theo mẫu, trang trí, 
vẽ tranh …) theo đặc điểm đào tạo của mình.

Khối kiến thức thực tập sư phạm thực tập chuyên môn và khóa luận (hoặc thi tốt 
nghiệp) được quy định bắt buộc 30 đvht, các trường chủ động bố trí thời điểm thích 
hợp để thực hiện các nội dung này.

4.3. Phần kiến thức bổ trợ

Phần kiến thức bổ trợ hoàn toàn do các trường tự chọn theo hướng mở rộng khối 
kiến thức giáo dục đại cương, khối kiến thức ngành (kể cả chuyên ngành) hoặc theo 
hướng ngành chính - ngành phụ, song ngành.

4.4. Định hướng xây dựng chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học 
ngành Sư phạm Mỹ thuật 

4.4.1. Về nội dung 

Nội dung chương trình đào tạo được xây dựng theo hướng cơ bản và hiện đại. 
Trong đó tăng tỷ trọng các hoạt động của người học, tăng các kiến thức thực tiễn và 
được cấu trúc theo hướng mở, dành nhiều học phần tự chọn để các trường chủ động 
quyết định chương trình cho phù hợp với đặc điểm và điều kiện của mình, trên cơ sở 
đảm bảo khối lượng kiến thức chung tối thiểu.

4.4.2. Về phương pháp, phương tiện và tổ chức đào tạo

Chương trình được cấu trúc theo hướng tăng cường tính tích cực chủ động của 
người học, tăng cường việc ứng dụng các thành tựu của các ngành khoa học có liên 
quan, đặc biệt là của công nghệ thông tin vào dạy học.

Đơn vị học trình của Đại học sư phạm Mỹ thuật được tính như sau:

- Các môn giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp (giảng lý thuyết) 1 đơn 
vị học trình được tính là 15 tiết.

- Các môn chuyên ngành (Hình họa, Bố cục, Trang trí) 1 đơn vị học trình được 
tính là 45 tiết.
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- Thực tập Mỹ thuật, thực tập sư phạm, bài tốt nghiệp, khóa luận, 1 đơn vị học 
trình được tính là 60 tiết.

Đối với các môn Hình họa, Trang trí, Bố cục giảng viên lên lớp kết hợp dạy lý 
thuyết với thực hành.

Điều kiện cơ sở vật chất: Lớp học chuyên môn cần rộng rãi đủ ánh sáng... Số 
lượng từ 15 đến 20 sinh viên.

4.5. Hiệu trưởng các trường đại học chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng và ban 
hành các chương trình đào tạo ngành Sư phạm Mỹ thuật thuộc khối ngành sư phạm 
để triển khai thực hiện trong phạm vi trường mình./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Văn Ga
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 CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Trình độ đào tạo: Đại học
Ngành đào tạo: Giáo dục mầm non (Early Childhood Education)
Mã ngành: 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 37/2010/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 12 năm 2010 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1. Mục tiêu chung
Đào tạo cử nhân ngành giáo dục mầm non có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, 

phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để thực hiện công tác giáo dục trẻ và có khả năng 
học ở trình độ cao hơn. 

2. Mục tiêu cụ thể
2.1. Về phẩm chất đạo đức
Có phẩm chất cơ bản của người giáo viên XHCN Việt Nam: thấm nhuần thế giới 

quan Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu 
học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực 
của người giáo viên.

2.2. Về kiến thức
Nắm vững hệ thống kiến thức giáo dục đại cương (tâm lý học, giáo dục học, 

khoa học tự nhiên, khoa học xã hội - nhân văn, ...) cần thiết cho việc hình thành năng 
lực nghề nghiệp.

Nắm vững hệ thống kiến thức khoa học giáo dục mầm non, cập nhật những 
thành tựu nghiên cứu mới của lĩnh vực khoa học giáo dục mầm non.

 2.3. Về kỹ năng
Có kỹ năng nghiên cứu và đánh giá sự phát triển của trẻ em.
Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và đánh giá việc thực hiện các hoạt động giáo 

dục trẻ.
Có các kỹ năng chuyên biệt đáp ứng được yêu cầu đặc thù của giáo dục mầm non.
Có kỹ năng phối hợp với các lực lượng giáo dục khác để nâng cao hiệu quả giáo 

dục trẻ.
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Có kỹ năng vận dụng các thành tựu khoa học giáo dục mới vào thực tiễn giáo 
dục trẻ.

II. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế
210 đơn vị học trình (đvht), chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất (5 đvht) 

và Giáo dục Quốc phòng (165 tiết).
Thời gian đào tạo: 4 năm.
2. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo           đvht

2.1 Kiến thức giáo dục đại cương tối thiểu
(chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng)

80

2.2 Kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp tối thiểu
Trong đó tối thiểu:

130

Kiến thức cơ sở ngành 29
Kiến thức ngành 75
Kiến thức bổ trợ 06
Thực tập sư phạm 10
Khóa luận (hoặc thi tốt nghiệp) 10

III. KHỐI KIẾN THỨC BẮT BUỘC
1. Danh mục các học phần bắt buộc
1.1. Kiến thức giáo dục đại cương         33 đvht*

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 5 tín chỉ**
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 tín chỉ**
3 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tín chỉ**
4 Ngoại ngữ 10
5 Giáo dục thể chất 5
6 Giáo dục Quốc phòng 165 tiết
7 Tin học 4
8 Quản lý hành chính Nhà nước và QL ngành GD và ĐT 2
9 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2
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(*) Không kể học phần 5 và 6.

(**) 1 tín chỉ tương đương 1,5 đvht

 1.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp         69 đvht

a. Kiến thức cơ sở ngành: 29
1 Tâm lý học trẻ em 1 3
2 Tâm lý học trẻ em 2 3
3 Giáo dục học mầm non 1 4
4 Giáo dục học mầm non 2 4
5 Sinh lý trẻ em 4
6 Vệ sinh và dinh dưỡng trẻ em 4
7 Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ 3
8 Văn học trẻ em 4

b. Kiến thức ngành: 30
9 Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em 4

10 Lý luận và phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho 
trẻ em

4

11 Lý luận và phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen môi trường xung 
quanh

4

12 Lý luận và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ em 5
13 Lý luận và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ em 4
14 Lý luận và phương pháp tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ em 4
15 Giáo dục hòa nhập 3
16 Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non 2

c. Thực tập sư phạm: 10
17 Thực tập sư phạm 1 5
18 Thực tập sư phạm 2 5

2. Mô tả nội dung các học phần bắt buộc 

2.1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: 5 tín chỉ

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 việc ban hành chương trình các môn Lý 
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luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên 
ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

2.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh: 2 tín chỉ
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 việc ban hành chương trình các môn Lý 
luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên 
ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

2.3. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: 3 tín chỉ
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 việc ban hành chương trình các môn Lý 
luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên 
ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

2.4. Ngoại ngữ: 10 đvht
Đây là nội dung ngoại ngữ cơ bản nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức 

cơ bản về ngữ pháp, các kỹ năng giao tiếp thông dụng cùng với vốn từ vựng cần 
thiết cho giao tiếp. Yêu cầu đạt trình độ trung cấp đối với những sinh viên đã hoàn 
tất chương trình ngoại ngữ 7 năm giáo dục phổ thông.

2.5. Giáo dục thể chất: 5 đvht
Nội dung ban hành tại Quyết định số 3244/2002/GD-ĐT ngày 12/9/1995 Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành tạm thời Bộ chương trình Giáo dục 
đại học đại cương (giai đoạn I) dùng cho các trường đại học, cao đẳng sư phạm và 
Quyết định số 1262/GD-ĐT ngày 12/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
về việc ban hành chương trình Giáo dục thể chất (giai đoạn II) các trường đại học, 
cao đẳng (không chuyên Thể dục thể thao).

2.6. Giáo dục Quốc phòng - an ninh: 165 tiết
Nội dung ban hành tại Quyết định số 81/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình Giáo dục quốc 
phòng - an ninh trình độ đại học, cao đẳng.

2.7. Tin học: 4 đvht
Nội dung tin học bao gồm: các khái niệm cơ bản về xử lý thông tin và máy tính 

điện tử; các thao tác truy cập Internet, các kỹ năng sử dụng hệ điều hành để thao tác 
trên máy tính điện tử; khai thác một số phần mềm ứng dụng, soạn thảo và lưu trữ các 
văn bản phục vụ công tác văn phòng; sử dụng hệ quản trị dữ liệu để tính toán khoa 
học và giải quyết các vấn đề chuyên môn.
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2.8. Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo: 
2 đvht

Nội dung ban hành tại Quyết định số 33/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 22/7/2002 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình Quản lý hành 
chính Nhà nước và quản lý ngành GD&ĐT.

2.9. Phương pháp nghiên cứu khoa học: 2 đvht
Nội dung bao gồm: những kiến thức cơ bản về khoa học và nghiên cứu khoa học 

cũng như cấu trúc lô gic của một công trình khoa học; các thao tác nghiên cứu khoa 
học, xây dựng, chứng minh và trình bày các luận điểm khoa học; phương pháp trình 
bày một báo cáo khoa học; viết được một công trình khoa học và bước đầu biết vận 
dụng kỹ năng nghiên cứu khoa học vào việc học tập ở trình độ đại học.

2.10. Tâm lý học trẻ em 1: 3 đvht
Học phần trang bị cho sinh viên những vấn đề lí luận chung về tâm lí học trẻ em 

và những đặc điểm phát triển tâm lý trẻ em từ lọt lòng đến 3 tuổi.

2.11. Tâm lý học trẻ em 2: 3 đvht
Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về đặc điểm phát triển tâm lý của 

trẻ em lứa tuổi mẫu giáo (3- 6 tuổi), những kiến thức về tâm lý học sư phạm và nhân 
cách người giáo viên mầm non.

2.12. Giáo dục học mầm non 1: 4 đvht
Học phần trang bị cho sinh viên:

- Những vấn đề chung của giáo dục học mầm non.

- Một số quan điểm về giáo dục mầm non trên thế giới và trong nước.

- Chương trình giáo dục mầm non.

- Các nhiệm vụ giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non (giáo dục sức khỏe, giáo dục 
trí tuệ, giáo dục tình cảm - đạo đức xã hội cho trẻ) và vai trò của giáo viên mầm non 
trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ mầm non.

2.13. Giáo dục học mầm non 2: 4 đvht
Học phần này trang bị cho sinh viên lý luận và kỹ năng về:

- Tổ chức các hoạt động (hoạt động với đồ vật, hoạt động vui chơi, học tập, 
lao động...) và chế độ sinh hoạt hàng ngày của trẻ ở trường Mầm non theo hướng 
tích hợp.

 - Tổ chức ngày hội, lễ ở trường Mầm non.
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- Chuẩn bị cho trẻ vào lớp một.

- Đánh giá các hoạt động giáo dục cho trẻ ở trường Mầm non.

2.14. Sinh lý trẻ em: 4 đvht

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về cấu tạo và chức năng hoạt động 
của các cơ quan và hệ cơ quan trong cơ thể trẻ. Trên cơ sở đó có những biện pháp 
chăm sóc và giáo dục trẻ một cách phù hợp.

2.15. Vệ sinh và dinh dưỡng trẻ em: 4 đvht 

Học phần trang bị những kiến thức cơ bản bao gồm: 

- Về đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của vệ sinh trẻ em; hệ 
thống hóa các kiến thức chung về vệ sinh học, sự phát triển trẻ em và mối liên hệ 
giữa chúng với nhau. Từ đó xác định các phương pháp chăm sóc và giáo dục vệ sinh 
cho trẻ hợp lý thông qua việc tổ chức các hoạt động, sinh hoạt của trẻ ở trường mầm 
non và hướng dẫn sinh viên đánh giá quá trình này.

- Về đối tượng nghiên cứu của dinh dưỡng trẻ em; làm rõ vai trò, nhu cầu các 
chất dinh dưỡng đối với trẻ em, giá trị dinh dưỡng của thực phẩm và vệ sinh thực 
phẩm. Từ đó nắm được cách tổ chức dinh dưỡng hợp lý cho trẻ mầm non và quản lý 
được quá trình chăm sóc nuôi dưỡng trẻ.

2.16. Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ: 3 đvht

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về một số bệnh 
và các cách cấp cứu tai nạn thường gặp ở trẻ em. Trên cơ sở đó có những biện pháp 
chăm sóc và giáo dục trẻ một cách phù hợp.

2.17. Văn học trẻ em: 4 đvht

Học phần trang bị cho sinh viên về những nội dung cơ bản của văn học trẻ em 
trong và ngoài nước. Cụ thể là:

- Văn học dân gian cho trẻ em: ý nghĩa của văn học dân gian trong đời sống tinh 
thần của trẻ thơ; giới thiệu các thể loại truyện kể dân gian và thơ ca dân gian; phân 
tích những tác phẩm tiêu biểu phù hợp với trẻ mầm non.

- Văn học trẻ em Việt nam: giới thiệu các giai đoạn phát triển của văn học trẻ 
em Việt Nam; những tác giả tiêu biểu sáng tác cho trẻ mầm non và các tác phẩm phù 
hợp với các em.

- Văn học trẻ em nước ngoài: giới thiệu tình hình sáng tác cho các em ở nhiều 
nước trên thế giới ; một số tác giả tiêu biểu viết cho trẻ em.
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2.18. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non: 2 đvht
Học phần trang bị cho sinh viên những quan điểm sư phạm trong việc ứng 

dụng công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non, kiến thức và kỹ năng thực hành 
các phần mềm tiện ích trong giảng dạy và quản lý Giáo dục mầm non: Phần mềm 
Kidsmart - học mà chơi, chơi mà học của Edmark, phần mềm quản lý dinh dưỡng 
Nutrikids, phần mềm Happykids, phần mềm Powerpoint.

2.19. Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em: 4 đvht 
Học phần này trang bị cho sinh viên 2 nội dung:
- Những vấn đề lý luận giáo dục thể chất, bao gồm: Đối tượng, nhiệm vụ và 

phương pháp nghiên cứu của lý luận giáo dục thể chất; mối quan hệ giữa lý luận giáo 
dục thể chất với các khoa học khác; sơ lược lịch sử giáo dục thể chất trên thế giới và 
ở Việt Nam; cơ sở khoa học của lý luận giáo dục thể chất.

- Quá trình giáo dục thể chất cho trẻ em, bao gồm: Mục đích, nội dung, phương 
pháp, hình thức, phương tiện và đánh giá hoạt động giáo dục thể chất của trẻ ở 
trường mầm non. Quá trình này luôn được cập nhật với xu thế đổi mới của ngành 
học như: “tiếp cận tích hợp”, “dạy học hướng vào người học”.

2.20. Lý luận và phương pháp hình thành biểu tượng toán sơ đẳng cho trẻ 
em: 4 đvht

Học phần cung cấp cho sinh viên: 
Những vấn đề chung của quá trình hình thành biểu tượng toán sơ đẳng cho trẻ 

mầm non; đặc điểm hình thành biểu tượng toán ban đầu cho trẻ mầm non; phương 
pháp, hình thức, phương tiện hình thành biểu tượng toán sơ đẳng cho trẻ mầm non.

2.21. Lý luận và phương pháp hướng dẫn trẻ khám phá môi trường xung 
quanh: 4 đvht

Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức về: Đối tượng, nhiệm vụ và 
phương pháp nghiên cứu của môn học; những vấn đề lý luận chung của môn học 
(vai trò của tri thức đối với sự phát triển trẻ em, bản chất và đặc điểm quá trình lĩnh 
hội tri thức ở trẻ em). Từ đó, xác định mục đích, nhiệm vụ, nội dung, phương pháp 
tổ chức và các phương tiện cho trẻ làm quen môi trường xung quanh cũng như lập 
kế hoạch và đánh giá hiệu quả tổ chức quá trình này cho trẻ mầm non. 

2.22. Lý luận và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ em: 5 đvht 
Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp 

phát triển lời nói trẻ em với tư cách là một lĩnh vực khoa học (có đối tượng và 
phương pháp nghiên cứu). Trên cơ sở nắm vững những đặc điểm phát triển của trẻ có 
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liên quan đến sự phát triển lời nói, sinh viên được cung cấp các kiến thức về nhiệm 
vụ, nội dung, hình thức và phương pháp giáo dục chuẩn mực ngữ âm, hình thành và 
phát triển vốn từ, dạy trẻ các mẫu câu tiếng Việt, phát triển lời nói mạch lạc và lời 
nói nghệ thuật qua thơ, truyện dành cho trẻ nhỏ, chuẩn bị cho trẻ học tiếng Việt ở lớp 
1 và giáo dục trẻ văn hóa giao tiếp ngôn ngữ. Các giờ thực hành ở trường mầm non 
giúp sinh viên có được những kiến thức từ thực tiễn để hiểu thêm lý thuyết đã học 
và cách thức vận dụng kiến thức vào thực tiễn giảng dạy.

2.23. Lý luận và phương pháp tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ em: 4 đvht 
Học phần cung cấp cho sinh viên những nội dung sau:
Cơ sở lý luận về vai trò giáo dục của âm nhạc, đặc điểm lứa tuổi trẻ có liên quan 

đến hoạt động âm nhạc; Hệ thống các phương pháp dạy học âm nhạc trong trường 
mầm non.

Tổ chức vận dụng và thực hành phương pháp dạy trẻ các hoạt động âm nhạc: dạy 
hát, vận động theo nhạc, nghe nhạc và trò chơi âm nhạc.

Nắm vững các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ ở trường 
mầm non. Lồng ghép hoạt động âm nhạc với các hoạt động khác như tạo hình, thơ 
truyện, môi trường xung quanh, thể dục, vui chơi, lễ hội,.v.v…

2.24. Lý luận và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ em: 4 đvht
Học phần này cung cấp cho sinh viên những nội dung sau: 
Những vấn đề tâm lý cơ bản về sự hình thành và phát triển hoạt động tạo hình 

của trẻ em; mục đích, nhiệm vụ, nội dung phương pháp và hình thức tổ chức hoạt 
động tạo hình cho trẻ mầm non theo các độ tuổi. 

Lý luận và thực hành của chương trình bộ môn hướng tới việc cung cấp và 
rèn luyện kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức môi trường giáo dục, tổ chức hoạt động 
và đánh giá khả năng hoạt động của trẻ em bằng hệ thống các phương pháp, hình 
thức phù hợp với xu hướng phát huy tính tích cực của trẻ, đảm bảo nguyên tắc tiếp 
cận tích hợp.

Các yêu cầu cơ bản về việc lựa chọn tác phẩm và cách thức tổ chức cho trẻ làm 
quen với tác phẩm nghệ thuật tạo hình; Sử dụng tác phẩm nghệ thuật tạo hình khi tổ 
chức các hoạt động giáo dục mang tính tích hợp.

2.25. Giáo dục hòa nhập: 3 đvht
Học phần này trang bị cho sinh viên các vấn đề: 
Trẻ khuyết tật, phân loại các dạng tật; các hình thức giáo dục cho trẻ khuyết 

tật; các vấn đề về giáo dục hòa nhập, giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật với trẻ bình 
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thường và trẻ có những khả năng đặc biệt, can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật; nhận 
biết và chẩn đoán một số tật; cách tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ khuyết tật 
ở trường mầm non.

2.26. Thực tập sư phạm 1: 5 đvht
Sinh viên được tham quan, kiến tập ở trường mầm non và tập dượt tổ chức một 

số hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ mầm non. 
2.27. Thực tập sư phạm 2: 5 đvht
Điều kiện tiên quyết: Sau khi hoàn thành thực tập đợt 1.
Sinh viên thực tập tổ chức tất cả các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ ở trường 

mầm non. Vận dụng lí luận đã học vào thực tiễn chăm sóc giáo dục trẻ. Sinh viên 
có kĩ năng đánh giá và điều chỉnh các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ ở trường 
mầm non. 

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐỂ XÂY DỰNG 
CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CỤ THỂ

Chương trình khung Giáo dục đại học là cơ sở giúp Bộ giáo dục và Đào tạo quản 
lý chất lượng của quá trình đào tạo đại học, do đó được quy định bắt buộc cho tất cả 
các cơ sở giáo dục đại học có đào tạo trình độ đại học.

4.1. Chương trình khung trình độ đại học ngành giáo dục mầm non 
Danh mục các học phần (môn học) và khối lượng của chúng được đưa ra tại 

mục 3 chỉ là những quy định tối thiểu bắt buộc. Cần căn cứ vào mục tiêu, thời gian 
đào tạo, khối lượng và cơ cấu kiến thức quy định tại các mục 1 và 2, các trường bổ 
sung những nội dung cần thiết và có thể cấu trúc lại thành các học phần thích hợp 
để tạo nên các chương trình đào tạo cụ thể của trường mình với tổng khối lượng 
kiến thức không dưới 210 đvht (không kể nội dung giáo dục thể chất và giáo dục 
quốc phòng). 

4.2. Phần kiến thức tự chọn
Khối kiến thức giáo dục đại cương được quy định tối thiểu là 80 đvht. Trong đó 

33 đvht thuộc kiến thức tối thiểu bắt buộc, phần còn lại: 47 đvht do các trường tự 
thiết kế.

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp gồm tối thiểu là 130 đvht được cấu 
trúc thành các khối kiến thức: kiến thức cơ sở của ngành; kiến thức ngành; kiến 
thức bổ trợ; thực tập tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp. Phần kiến thức cơ sở của 
ngành, kiến thức ngành và kiến thức bổ trợ tối thiểu là 110 đvht, trong đó có 59 
đvht thuộc kiến thức bắt buộc, còn lại tối thiểu 51 đvht do các trường tự thiết kế. 
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Khi thiết kế xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo cần giành thời lượng từ 
20 - 30% cho thực hành.

Khối kiến thức thực tế, thực tập và khóa luận (hoặc thi tốt nghiệp) được quy định 
bắt buộc là 20 đvht, các trường chủ động bố trí thời điểm thích hợp để thực hiện các 
nội dung này.

4.3. Phần kiến thức bổ trợ
Phần kiến thức bổ trợ hoàn toàn do các trường tự chọn theo hướng mở rộng khối 

kiến thức giáo dục đại cương, khối kiến thức ngành hoặc thực tế, thực tập.
4.4. Định hướng xây dựng chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học 

ngành Giáo dục Mầm non
4.4.1. Về nội dung
Nội dung chương trình đào tạo được xây dựng theo hướng cơ bản và hiện đại. 

Trong đó tăng tỉ trọng các hoạt động của người học, tăng các kiến thức thực tiễn và 
được cấu trúc theo hướng mở, dành nhiều học phần tự chọn để các trường chủ động 
quyết định chương trình cho phù hợp với đặc điểm và điều kiện của mình, trên cơ sở 
đảm bảo khối lượng kiến thức chung, tối thiểu.

4.4.2. Về phương pháp, phương tiện và tổ chức đào tạo
Chương trình được cấu trúc theo hướng tăng cường tính tích cực độc lập của 

người học; tăng cường việc ứng dụng các thành tựu của các khoa học khác, đặc biệt 
là của công nghệ thông tin vào dạy học.

4.5. Hiệu trưởng các trường đại học chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng và ban 
hành các chương trình đào tạo ngành Giáo dục mầm non thuộc khối ngành sư phạm 
để triển khai thực hiện trong phạm vi trường mình./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Văn Ga


