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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH 

BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP 

GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HẠNG I 

(Ban hành theo Quyết định số 2510/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 7 năm 2016  

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG 

Giáo viên trung học phổ thông hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục 

thường xuyên và giáo dục chuyên biệt công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có cấp trung học phổ 

thông (THPT), có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và 

nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng I, có một trong các điều kiện sau: 

1. Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng I nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng 

theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng I; 

2. Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II hoặc tương đương từ đủ 03 năm 

trở lên. 

II. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG 

1. Mục tiêu chung 

Cung cấp, cập nhật kiến thức và các kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao năng lực chuyên môn, 

nghiệp vụ, phát triển năng lực nghề nghiệp nhằm đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên 

THPT hạng I. 

2. Mục tiêu cụ thể   

a) Cập nhật được các xu thế và tri thức phát triển giáo dục trên thế giới, chiến lược phát triển 

giáo dục Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa; 

b) Nắm vững và vận dụng sáng tạo đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt 

trong lĩnh vực giáo dục nói chung và giáo dục cấp THPT nói riêng; 

c) Thực hiện vai trò chuyên gia về chuyên môn, nghiệp vụ, tạo được ảnh hưởng quan trọng 

đối với đồng nghiệp, định hướng và dẫn dắt việc nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục ở các 

trường THPT; 

d) Thông thạo kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ phù hợp với chức danh 

nghề nghiệp giáo viên THPT hạng I theo quy định tại Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-

BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp giáo viên THPT công lập (viết tắt là Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-

BNV). 
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III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  

1. Khối lượng kiến thức và thời gian bồi dưỡng 

 a) Chương trình gồm có 03 phần: 

 - Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung (gồm 4 chuyên đề); 

 - Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp (gồm 6 

chuyên đề); 

- Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch.  

 b) Thời gian bồi dưỡng: 

 - Tổng thời gian là 6 tuần x 5 ngày làm việc/tuần x 8 tiết/ngày = 240 tiết. 

- Phân bổ thời gian: 

+ Lý thuyết, thảo luận, thực hành: 176 tiết 

+ Ôn tập: 10 tiết 

+ Kiểm tra: 06 tiết 

+ Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch: 44 tiết 

+ Công tác tổ chức lớp (khai giảng, bế giảng): 04 tiết 

 2) Cấu trúc chương trình 

TT Nội dung 

Số tiết 

Tổng 
Lý 

thyết 

Thảo luận, 

thực hành 

I 
Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và 

các kỹ năng chung  
60 32 28 

1 Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 12 8 4 

2 Xu hướng quốc tế và đổi mới giáo dục phổ thông Việt 

Nam 
12 8 4 

3 Xu hướng đổi mới quản lý giáo dục phổ thông và quản 

trị trường THPT 
12 8 4 

4 Động lực và tạo động lực cho giáo viên 16 8 8 

 Ôn tập và kiểm tra phần I 8   8 

 II 
Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên 

ngành và đạo đức nghề nghiệp 
132 76 56 

5 Quản lý hoạt động dạy học và phát triển  

chương trình giáo dục nhà trường THPT 
20 12 8 

6 Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên THPT hạng 

I 
20 12 8 
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7 Dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng 

khiếu trong trường THPT 
20 12 8 

8 Đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục  trường 

THPT 
24 16 8 

9 Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng 

dụng ở trường THPT 
20 12 8 

10 Xây dựng môi trường văn hóa, phát triển thương hiệu 

nhà trường và liên kết, hợp tác quốc tế 
20 12 8 

 Ôn tập và kiểm tra phần II  8  8 

III Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch 44 4 40 

1 Tìm hiểu thực tế  24  24 

2 Hướng dẫn viết thu hoạch  4 4  

3 Viết thu hoạch  16  16 

 Khai giảng, bế giảng 4  4 

 Tổng cộng: 240 112 128 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH 

BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP  

GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HẠNG II 

(Ban hành theo Quyết định số 2509 /QĐ-BGDĐT ngày 22   tháng 7 năm 2016  

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG 

Giáo viên trung học phổ thông hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo 

dục thường xuyên và giáo dục chuyên biệt thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có cấp trung học 

phổ thông (THPT), có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức 

trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II, có một trong các điều 

kiện sau: 

1. Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II nhưng chưa có Chứng chỉ bồi 

dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II; 

2. Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng III hoặc tương đương từ đủ 03 năm 

trở lên. 

II. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG 

1. Mục tiêu chung 

Cung cấp, cập nhật kiến thức và các kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao năng lực chuyên môn, 

nghiệp vụ, phát triển năng lực nghề nghiệp nhằm đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo 

viên THPT hạng II. 

2. Mục tiêu cụ thể  

a) Có hiểu biết đầy đủ kiến thức lý luận về hành chính nhà nước; 

b) Nắm vững và vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của nhà nước, đặc biệt trong 

lĩnh vực giáo dục nói chung và giáo dục cấp THPT nói riêng vào thực tiễn công tác dạy học và 

giáo dục học sinh; 

c) Thực hiện nhiệm vụ có tính chuyên nghiệp (quán xuyến, thành thạo và chuẩn mực) theo 

vị trí chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II làm nòng cốt cho việc nâng cao chất lượng 

dạy học và giáo dục trong các trường THPT; 

d) Vận dụng thành thạo những kiến thức về nghiệp vụ chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ 

phù hợp với chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định 

mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT công lập (viết tắt là Thông tư liên tịch 

số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV). 
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III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  

1. Khối lượng kiến thức và thời gian bồi dưỡng 

 a) Chương trình gồm có 03 phần: 

 - Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung (gồm 4 chuyên 

đề); 

 - Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp (gồm 6 

chuyên đề); 

- Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch.  

 b) Thời gian bồi dưỡng: 

 - Tổng thời gian là 6 tuần x 5 ngày làm việc/tuần x 8 tiết/ngày = 240 tiết. 

- Phân bổ thời gian: 

+ Lý thuyết, thảo luận, thực hành: 176 tiết 

+ Ôn tập: 10 tiết 

+ Kiểm tra: 06 tiết 

+ Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch: 44 tiết 

+ Công tác tổ chức lớp (khai giảng, bế giảng): 04 tiết 

 2. Cấu trúc chương trình 

TT Nội dung 

Số tiết 

Tổng 
Lý 

thyết 

Thảo luận, 

thực hành 

I 
Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước 

và các kỹ năng chung  
60 32 28 

1 Lý luận về nhà nước và hành chính nhà nước 12 8 4 

2 Chiến lược và chính sách phát triển giáo dục và đào 

tạo 
12 8 4 

3 Quản lý giáo dục và chính sách phát triển giáo dục 

trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa 

12 8 4 

4 Giáo viên THPT với công tác tư vấn học sinh trong 

trường THPT 
16 8 8 

 Ôn tập và kiểm tra phần I 8   8 

 II 
Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp 

chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp 
132 76 56 

5 Tổ chức hoạt động dạy học, xây dựng và phát triển 

kế hoạch giáo dục ở trường THPT 
20 12 8 
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6 Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên THPT 

hạng II 
20 12 8 

7 Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học 

sinh ở trường THPT 
20 12 8 

8 Thanh tra kiểm tra và một số hoạt động đảm bảo 

chất lượng trường THPT  
24 16 8 

9 Sinh hoạt tổ chuyên môn và công tác bồi dưỡng 

giáo viên trong trường THPT 
20 12 8 

10 Xây dựng mối quan hệ trong và ngoài nhà trường 

để nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển 

trường THPT 

20 12 8 

 Ôn tập và kiểm tra phần II  8  8 

III Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch 44 4 40 

1 Tìm hiểu thực tế  24  24 

2 Hướng dẫn viết thu hoạch  4 4  

3 Viết thu hoạch  16  16 

 Khai giảng, bế giảng 4  4 

 Tổng cộng: 240 112 128 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH 

BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP 

GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HẠNG III 

(Ban hành kèm theo Quyết định số2558/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

 

I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG 

Giáo viên trung học phổ thông hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo 

dục thường xuyên và giáo dục chuyên biệt thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có cấp trung học 

phổ thông (THPT), đã được bổ nhiệm và đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách 

và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng III, chưa có chứng chỉ bồi dưỡng 

theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng III. 

II. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG 

1. Mục tiêu chung 

Cung cấp, cập nhật kiến thức và các kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao năng lực chuyên môn, 

nghiệp vụ, phát triển năng lực nghề nghiệp nhằm đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo 

viên THPT hạng III. 

2. Mục tiêu cụ thể  

a) Phân tích được những điểm cơ bản về hệ thống chính trị, bộ máy hành chính nhà nước 

và hệ thống giáo dục Việt Nam; 

b) Biết vận dụng đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục 

nói chung và giáo dục cấp THPT nói riêng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ; 

c) Chủ động vận dụng và tự hoàn thiện các kỹ năng cơ bản để thực hiện nhiệm vụ dạy học, 

giáo dục học sinh và thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên THPT; 

d) Vận dụng được những kiến thức về nghiệp vụ chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ phù 

hợp với chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng III theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định 

mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT công lập (viết tắt là Thông tư liên tịch 

số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV). 

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

1. Khối lượng kiến thức và thời gian bồi dưỡng 

 a) Chương trình gồm có 03 phần: 

 - Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung (gồm 4 chuyên 

đề); 
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 - Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp (gồm 6 

chuyên đề); 

- Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch.  

 b) Thời gian bồi dưỡng: 

 - Tổng thời gian là 6 tuần x 5 ngày làm việc/tuần x 8 tiết/ngày = 240 tiết. 

- Phân bổ thời gian: 

+ Lý thuyết, thảo luận, thực hành: 176 tiết 

+ Ôn tập: 10 tiết 

+ Kiểm tra: 06 tiết 

+ Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch: 44 tiết 

+ Công tác tổ chức lớp (khai giảng, bế giảng): 04 tiết 

 2) Cấu trúc chương trình 

TT Nội dung 

Số tiết 

Tổng 
Lý 

thuyết 

Thảo luận, 

thực hành 

I 
Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà 

nước và các kỹ năng chung  
60 32 28 

1 Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 12 8 4 

2 Đổi mới  chương trình giáo dục phổ thông và các 

nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục phổ thông 
12 8 4 

3 Quản lý nhà nước về giáo dục cấp THPT 12 8 4 

4 Các kĩ năng chung hỗ trợ phát triển nghề nghiệp 

giáo viên 
16 8 8 

 Ôn tập và kiểm tra phần I 8   8 

 II 
Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp 

chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp 
132 76 56 

5 Hoạt động dạy học và giáo dục theo định hướng 

phát triển năng lực học sinh ở trường THPT 
20 12 8 

6 Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên THPT 

hạng III 
20 12 8 

7 Các phương pháp dạy học ở trường THPT 20 12 8 

8 Đổi mới hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học 

tập của học sinh THPT 
24 16 8 



9 

 

9 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, viết 

sáng kiến kinh nghiệm và hướng dẫn học sinh 

nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong trường THPT 

20 12 8 

10 Phối hợp giữa nhà trường gia đình và xã hội trong 

công tác giáo dục học sinh THPT 
20 12 8 

 Ôn tập và kiểm tra phần II  8  8 

III Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch 44 4 40 

1 Tìm hiểu thực tế  24  24 

2 Hướng dẫn viết thu hoạch  4 4  

3 Viết thu hoạch  16  16 

 Khai giảng, bế giảng 4  4 

 Tổng cộng: 240 112 128 

 

 

 


