DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH
THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021
(Vòng 2)
I. Hình thức ra đề: Tự luận
II. Thời gian làm bài: 180 phút
III. Thang điểm: 100 điểm
IV. Cấu trúc đề thi: 50% điểm lý thuyết, 50% điểm thực hành.
V. Nội dung ôn tập
Phần 1. Kiến thức chung
- Luật viên chức: văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH, ngày 16 tháng
12 năm 2019, Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 của
Quốc hội và Luật số 52/2019/QH14 ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, có
hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.
- Thông tư số 08/2019/TT-BGDĐT, ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp
lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và chuyên biệt
công lập.
- Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT, ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở
giáo dục phổ thông.
- Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT ngày 11/8/2009 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp
Trung học cơ sở.
- Thông tư số 44/2020/TT-BGDĐT, ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Bộ
Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối
thiểu lớp 6.
- Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT, ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT, Ban
hành Chương trình giáo dục phổ thông.
- Các văn bản khác liên quan.
Phần 2. Kiến thức chuyên môn
I. Những vấn đề chung về thiết bị dạy học ở trường THCS
1. Vai trò của thiết bị dạy học trong đổi mới phương pháp dạy học ở
trường THCS.
2. Sử dụng TBDH để nâng cao chất lượng giáo dục và kĩ năng thực hiện
các phương pháp dạy học tích cực.
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3. Sử dụng tổng hợp các phương tiện dạy học trong đổi mới phương pháp
dạy học ở trường THCS.
4. Các vấn đề về quản lý thiết bị dạy học ở trường THCS.
5. Các vấn đề về bảo quản, sửa chữa thiết bị dạy học ở trường THCS.
II. Một số thiết bị dạy học hiện đại
1. Bảng tương tác.
2. Phòng học tương tác sử dụng máy tính bảng.
3. Lớp học trực tuyến (E-Learning).
4. Phòng hội nghị trực tuyến, phòng học trực tuyến.
5. Các thiết bị dạy học hiện đại khác liên quan.
III. Những vấn đề về phòng học bộ môn
1. Quy định về phòng học bộ môn
2. Sử dụng và bảo quản phòng học bộ môn.
IV. Các ứng dụng hỗ trợ dạy học và quản lý
1. Ứng dụng trong dạy học các môn tự nhiên: Toán học, Vật lí, Hóa học,
Sinh học, Tin học.
2. Ứng dụng trong dạy học các môn xã hội: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý,
GDCD.
4. Các ứng dụng trong dạy học các môn học khác: Mỹ thuật, Âm nhạc,
Thể dục, Ngoại ngữ…
5. Các ứng dụng khác dùng trong quản lý của nhà trường:
V. Vấn đề bảo mật tài khoản các ứng dụng và tài liệu phục vụ trong
dạy học và quản lý ở trường THCS
1. Vấn đề bảo mật của giáo viên
2. Vấn đề bảo mật của nhà trường.
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