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I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG 

Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp (GDNN) giảng dạy trình độ cao đẳng, có 

khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách, 

nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Giảng viên GDNN chính (hạng II) và đang 

giữ hạng chức danh nghề nghiệp Giảng viên GDNN lý thuyết (hạng III)/Giảng 

viên GDNN thực hành (hạng III) hoặc tương đương từ đủ 03 năm trở lên. 

II. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG 

1. Mục tiêu chung  

Bồi dưỡng cho nhà giáo GDNN đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng 

viên GDNN chính (hạng II). 

2. Mục tiêu cụ thể 

Học xong chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng 

viên GDNN chính (hạng II), người học có được những năng lực sau:  

- Nhận thức được vai trò và sứ mệnh của GDNN trong việc xây dựng và 

phát triển đất nước. 

- Vận dụng được các kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ 

năng chung của hạng chức danh nghề nghiệp Giảng viên GDNN chính (hạng II) 

vào thực tiễn hoạt động nghề nghiệp. 

- Vận dụng thành thạo các kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và 

đạo đức nghề nghiệp trong việc xây dựng và phát triển trường cao đẳng trong hệ 

thống giáo dục quốc dân. 

III. THỜI GIAN BỒI DƯỠNG VÀ ĐƠN VỊ THỜI GIAN TRONG 

CHƯƠNG TRÌNH 

1. Thời gian bồi dưỡng: 240 giờ 

2. Đơn vị thời gian của giờ học: Một giờ học lí thuyết là 45 phút; một giờ 

học thực hành/tích hợp/thảo luận là 60 phút 

IV. DANH MỤC CÁC BÀI VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN 

Số 

TT 
Tên phần/bài 

Thời gian (giờ) 

Tổng 
Lý 

thuyết 

Thực 

hành/Thảo 

luận 

Thi/ 

kiểm 

tra 

I 

Phần I: Kiến thức về chính trị, về 

quản lý nhà nước và các kỹ năng 

chung 

36 24 8 4 

1 Bài 1: Quản lý nhà nước về viên chức 8 6 2  

2 Bài 2: Chức trách, nhiệm vụ của Giảng 

viên GDNN chính (hạng II) ở trường 

cao đẳng 

8 6 2  

3 Bài 3: Chiến lược phát triển của trường 

cao đẳng 
8 6 2  
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Số 

TT 
Tên phần/bài 

Thời gian (giờ) 

Tổng 
Lý 

thuyết 

Thực 

hành/Thảo 

luận 

Thi/ 

kiểm 

tra 

4 Bài 4: GDNN hướng tới nền kinh tế tri 

thức 
8 6 2  

 Ôn tập và kiểm tra phần I 4   4 

II 

Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề 

nghiệp chuyên ngành và đạo đức 

nghề nghiệp 

168 56 104 8 

5 Bài 5: Nâng cao chất lượng đội ngũ 

Giảng viên GDNN chính (hạng II) đáp 

ứng yêu cầu của đổi mới GDNN 

20 8 12  

6 Bài 6: Quản lí cơ sở GDNN trong bối 

cảnh hội nhập quốc tế  
24 8 16  

7 Bài 7: Quản lí hoạt động nghiên cứu 

khoa học ứng dụng và chuyển giao 

công nghệ ở trường cao đẳng 

24 8 16  

8 Bài 8: Phát triển mối quan hệ hợp tác 

giữa cơ sở GDNN và doanh nghiệp 
20 8 12  

9 Bài 9: Bảo đảm chất lượng GDNN 24 8 16  

10 Bài 10: Phát triển chương trình giáo 

dục kỹ năng sống cho sinh viên ở 

trường cao đẳng 

24 8 16  

11 Bài 11: Xây dựng môi trường văn hóa 

ở trường cao đẳng 
24 8 16  

 Ôn tập và kiểm tra phần II  8   8 

III 
Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết 

thu hoạch 
36 4 32  

12 Tìm hiểu thực tế  20 4 16  

13 Viết thu hoạch  16  16  

 Tổng cộng 240 84 144 12 

 

V. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Phạm vi áp dụng: Chương trình dùng để bồi dưỡng cho những người đã 

có “Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên Giáo 

dục nghề nghiệp lý thuyết (hạng III)/ Giảng viên Giáo dục nghề nghiệp thực hành 

(hạng III)” hoặc tương đương có nhu cầu bồi dưỡng để được cấp “Chứng chỉ bồi 

dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên Giáo dục nghề nghiệp 

chính (hạng II)”. 
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2. Phương thức tổ chức thực hiện chương trình:  

Chương trình có thể tổ chức giảng dạy theo một trong các hình thức: tập 

trung, bán tập trung, từ xa... do cơ sở tổ chức bồi dưỡng quy định phù hợp với nội 

dung cụ thể. 

3. Yêu cầu tổ chức thực hiện chương trình (về đội ngũ giảng viên, về cơ sở 

vật chất, trang thiết bị,...) 

- Đội ngũ giảng viên: Giảng viên thực hiện chương trình phải có bằng Thạc 

sỹ trở lên; đang giữ hạng chức danh nghề nghiệp Giảng viên GDNN chính (hạng 

II) hoặc tương đương trở lên và thời gian giữ hạng tối thiểu là 3 năm. 

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị: Phòng học, máy tính, máy chiếu, bảng, phấn, 

bút dạ, giấy A0, A4, hệ thống âm thanh,… 

- Tài liệu: Cơ sở tổ chức bồi dưỡng căn cứ vào chương trình này để tổ chức 

xây dựng, ban hành hoặc lựa chọn tài liệu bồi dưỡng để tổ chức giảng dạy. 

4. Hướng dẫn đánh giá kết quả học tập: 

- Đánh giá thường xuyên: Đánh giá thông qua ý thức và quá trình tham gia 

học tập do cơ sở tổ chức bồi dưỡng quy định chi tiết. 

- Kết thúc mỗi Phần, học viên được đánh giá thông qua bài kiểm tra viết 

(hoặc thực hành) tại lớp. Bài kiểm tra, bài thu hoạch được chấm theo thang điểm 

10. 

- Điều kiện cấp chứng chỉ: Học viên phải tham gia ít nhất 80% thời gian học 

tập và có tất cả các bài kiểm tra, bài thu hoạch kết thúc mỗi phần phải đạt từ 5 

điểm trở lên sẽ được cấp “Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Giảng viên Giáo dục nghề nghiệp chính (hạng II)”. 


