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STT TÊN MÔN HỌC SỐ TÍN CHỈ

1 Tư duy biện luận - sáng tạo 3

2 Nhập môn nghiên cứu khoa học 2

3 Giáo dục thể chất (Lý thuyết) 2

4 Giáo dục thể chất (Thực hành trong Trường) 3

5 Tâm lý học đại cương 2

6 Giáo dục học đại cương 2

7 Nhập môn ngành giáo dục mầm non 3

8 Toán cơ sở 2

9 Tiếng việt thực hành 2

10 Mỹ thuật 2

11 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 5

12 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

13 Giáo dục quốc phòng 8

14 Giáo dục thể chất (Thực hành ngoài Trường) 3

15 Âm nhạc 3

16 Sự phát triển thể chất trẻ em 2

17 Tạo hình đồ chơi 2

18 Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non 2

19 Tâm lý học lứa tuổi mầm non 2

20 Văn học trẻ em lứa tuổi mầm non 2

21 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 3

22 Giáo dục hòa nhập 2

23 Múa 3

24 Phương pháp tổ chức hoạt động vui chơi 2

25 Giáo dục tình cảm, kĩ năng xã hội cho trẻ mầm non 3

26 Tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trong trường mầm non 3

27 Phương pháp khám phá khoa học và làm quen môi trường xung quanh 2

28 Phương pháp dạy trẻ làm quen văn học 2

29 Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non 2

30 Đánh giá trong giáo dục mầm non 2

31 Giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ mầm non 2

32 Mô hình giáo dục Montesseri trong giáo dục mầm non 2

33 Mô hình giáo dục Regio emilla trong giáo dục mầm non 2

34 Mô hình dạy học dự án trong giáo dục mầm non 2

35 Phương pháp tổ chức hoạt động âm nhạc 2

36 Phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục thể chất 2

37 Phương pháp tổ chức hoạt động làm quen với toán cho trẻ mầm non 2

38 Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non 3

39 Thực tập sư phạm 1 3

40 Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình 2

41 Vệ sinh, dinh dưỡng và phòng bệnh cho trẻ 2

42 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 1 2

43 Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục 2

44 Thực tập sư phạm 2 4

45 Hướng dẫn vẽ theo chủ đề cho trẻ mầm non 2

46 Dàn dựng chương trình ca múa nhạc mầm non 2

47 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 2 3

48 Thiết kế trò chơi học tập cho trẻ mẫu giáo 2

49 Thiết kế môi trường chơi cho trẻ mẫu giáo theo hướng tích cực 2

50 Thực hành phát triển hoạt động vận động cho trẻ 2

51 Nâng cao kỹ năng sử dụng nhạc cụ 2

52 Báo cáo tốt nghiệp 5

53 Phát triển khả năng sáng tạo trong hoạt động nghệ thuật cho trẻ 2

54 Phát triển hoạt động nhận thức cho trẻ mầm non 2

55 Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục đào tạo 2
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