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a. Kiến thức
Kiến thức chung
- Hiểu và nắm vững các kiến thức về Chính trị; có kiến thức cơ bản về Quản lí
hành chính nhà nước và Quản lí giáo dục; Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng;
- Có khả năng làm tốt công tác Thiết bị - Thư viện trường THCS, trường THPT
cũng như có khả năng đáp ứng được những thay đổi của công tác Thiết bị - Thư viện
GDPT trong tương lai; có khả năng tự học, tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ.
Kiến thức chuyên ngành
- Hiểu được vai trò, chức năng, nhiệm vụ và các yêu cầu của công tác thiết bị và
thư viện trường học trong các cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông ;
- Hiểu được những kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức kĩ thuật cơ sở, kiến thức
chuyên ngành trong lĩnh vực thiết bị và thư viện trường học.
- Biết cách sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng, sắp xếp và quản lí hệ thống thư viện và
thiết bị dạy học một cách hiệu quả;
- Có trình độ tin học cơ sở để ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí hệ thống
thư viện và thiết bị dạy học trường THPT.
b. Kỹ năng
- Lập được kế hoạch hoạt động của công tác thư viện và thiết bị trường học, thực hiện
tốt các nhiệm vụ về mua sắm, tiếp nhận và lập hồ sơ quản lí thư viện và thiết bị ;
- Sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ các thiết bị trường học thông dụng ở
phổ thông;
- Bố trí và lắp đặt đúng yêu cầu kỹ thuật của các thiết bị dạy học có trong nhà trường;

- Thành thạo trong công tác thư viện ở trường phổ thông: quản lý thư viện, tổ chức
kho sách, miêu tả và phân loại ấn phẩm.
- Có kĩ năng thực hiện các công việc về phòng chống cháy nổ, vệ sinh học đường và
an toàn lao động;
- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ
đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp;
- Nghiên cứu, thiết kế và làm được một số thiết bị dạy học đơn giản phục vụ công
việc dạy học trong nhà trường phổ thông.
c. Thái độ
- Có phẩm chất cơ bản của người làm công tác thư viện-thiết bị trường học: 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 ;
- Hiểu rõ vị trí, nhiệm vụ của người viên chức làm công tác thiết bị, thư viện trường
học trong việc thực hiện các mục tiêu giáo dục.
d. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp
Các phòng giáo dục, Sở giáo dục, các trường THCS, trường THPT, các đơn vị
hành chính, các thư viện trung tâm và các cơ sở giáo dục.
e. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
Có thể học tập lên cao đẳng theo chuyên ngành Thiết bị, Thư viện.
Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 1 năm 2010
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