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MỐI QUAN HỆ GIỮA NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CỦA HIỆU TRƯỞNG
VỚI CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÍ TRƯỜNG PHỔ THÔNG
Mai Hoàng Sang - Trường Cán bộ Quản lí giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày nhận bài: 28/08/2018; ngày sửa chữa: 03/09/2018; ngày duyệt đăng: 10/09/2018.
Abstract: The principal's professional competency is associated with the role and mission of
school development. Currently, the Principal Standard is the basis for assessing the quality and
competency of the principal and at the same time as a basis for building a program to foster school
managers. In the current program of fostering school administrators is built according to the
outcome standards, there was still some limitations and shortcomings. It is necessary to realize the
dialectical and organic relationship between the principal's professional competence framework
and the Program for fostering school administrators; Since then, there have been additions and
improvements to ensure the effectiveness of the program.
Keywords: Manage, popular information, training for professional training.
1. Mở đầu
Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban
Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện
giáo dục (GD) và đào tạo (ĐT) Việt Nam đã xác định vai
trò, nhiệm vụ mới của người hiệu trưởng (HT): Chuyển
mạnh quá trình GD từ chủ yếu trang bị kiến thức sang
phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học;
chuyển phát triển GD-ĐT từ chủ yếu theo số lượng sang
chú trọng chất lượng và hiệu quả; đổi mới căn bản công
tác quản lí (QL) GD; thực hiện chuẩn hóa đội ngũ nhà
giáo theo từng cấp học và trình độ đào tạo; tăng quyền tự
chủ và tự chịu trách nhiệm,... Như vậy, vai trò của người
HT hiện nay là rất lớn, ngày càng phải giải quyết nhiều
nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, khác với trước. HT không
chỉ đơn thuần với việc QL giáo viên, nhân viên, QL học
sinh, QL các hoạt động GD, QL tài chính, tài sản của nhà
trường nhằm tổ chức thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ của
mỗi năm học như trong Điều lệ đã quy định. Mục tiêu
phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học
hiện nay đặt ra yêu cầu đối với HT trong giai đoạn mới
cần phải có những năng lực mới. Điều này kéo theo công
tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ HT nói chung và cán bộ
QL trường phổ thông nói riêng phải theo xu hướng phát
triển năng lực QL nhà trường gắn với yêu cầu nghề
nghiệp. Phân tích, xem xét mối quan hệ giữa năng lực
nghề nghiệp của người HT với chương trình bồi dưỡng
cán bộ QL trường phổ thông hiện nay là một việc làm
thiết thực, có ý nghĩa lí luận và thực tiễn.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Năng lực và năng lực nghề nghiệp của hiệu trưởng
2.1.1. Năng lực
Khái niệm năng lực có nguồn gốc tiếng Latinh
“competentia”, có nghĩa là “gặp gỡ”. Trong tiếng Anh,
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“competence” có nghĩa là năng lực hay khả năng, hoặc
còn có nghĩa là thẩm quyền. Theo Lê Quân, David C.
McClelland là người đầu tiên đưa ra khái niệm năng lực
trong bài viết Testing for competence rather than for
intelligence (Kiểm tra năng lực hơn là sự thông minh)
[1; tr 15]. David C. McClelland cho rằng, các bài kiểm
tra ở trường lớp dường như không liên quan thực sự đến
năng lực trong cuộc sống. Ông quan niệm rằng, sẽ hữu
ích hơn trong việc đánh giá các năng lực liên quan đến
việc giải quyết hiệu quả các vấn đề trong cuộc sống.
Về sau, trong các công trình nghiên cứu từ nhiều góc
nhìn khác nhau, các tác giả Lucia và Lepsinger (1999);
Dubois và Rothwell (2004); McLean (2006); People Soft
(2010)… [1; tr 16-17] cũng đã đưa ra rất nhiều khái niệm
về năng lực mà từ đó, theo chúng tôi có thể xác định nội
hàm năng lực của một người bao gồm:
- Toàn bộ kiến thức, kĩ năng, thái độ, giá trị và các
thuộc tính cá nhân để thực hiện thành công một hoạt
động nào đó, trong một tình huống nhất định;
- Một người chỉ được xem là có năng lực khi biết vận
dụng tổng hợp các thành phần nói trên để đạt được kết
quả nhất định trong một công việc cụ thể;
- Năng lực được hình thành và phát triển qua quá trình
bồi dưỡng, rèn luyện và trải nghiệm của con người.
2.1.2. Năng lực nghề nghiệp của hiệu trưởng
Trên cơ sở khung năng lực chung của cá nhân, nhiều
công trình nghiên cứu đã đề xuất mô hình năng lực nghề
nghiệp của cán bộ quản lí (CBQL) trường học. Các
nghiên cứu trên thế giới cho thấy những nước có nền GD
tiên tiến trên thế giới rất quan tâm đến vai trò của HT.
Cách tiếp cận của họ đều có điểm chung là năng lực của
HT phải gắn với vai trò, nhiệm vụ của lãnh đạo nhà
trường trong việc nâng cao kết quả học tập của học sinh.
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Ở Việt Nam, yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền
GD nước nhà đòi hỏi người HT cần có những năng lực
mới. Ngày 20/7/2018, Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư số
14/2018/TT-BGDĐT quy định Chuẩn HT cơ sở GD phổ
thông (gọi tắt là Chuẩn HT). Có thể xem đây chính là
khung năng lực của cán bộ QL trường phổ thông hiện
nay. Các tiêu chuẩn và tiêu chí của Chuẩn này được tóm
tắt trong bảng sau [2]:
Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nghề
nghiệp

Tiêu chuẩn 2: Quản trị nhà trường

Tiêu chuẩn 3: Xây dựng môi
trường GD

Tiêu chuẩn 4: Phát triển mối quan hệ
giữa nhà trường, gia đình, xã hội

Tiêu chuẩn 5: Sử dụng ngoại ngữ và
công nghệ thông tin

chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng phát triển
phẩm chất, năng lực lãnh đạo, quản trị nhà trường cho
đội ngũ cán bộ QL cơ sở GD phổ thông. Tuy nhiên,
những yêu cầu đặt ra đối với CBQL trường phổ thông
trước bối cảnh đổi mới GD hiện nay đòi hỏi năng lực
của CBQL trường phổ thông phải gắn với thực tiễn
nghề nghiệp. Vì vậy, kế thừa các quy định theo Chuẩn,

Tiêu chí
1. Đạo đức nghề nghiệp
2. Tư tưởng đổi mới trong lãnh đạo, quản trị nhà trường
3. Năng lực phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân
4. Tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường
5. Quản trị hoạt động dạy học, GD học sinh
6. Quản trị nhân sự nhà trường
7. Quản trị tổ chức, hành chính nhà trường
8. Quản trị tài chính nhà trường
9. Quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, GD học
sinh của nhà trường
10. Quản trị chất lượng GD trong nhà trường
11. Xây dựng văn hóa nhà trường
12. Thực hiện dân chủ cơ sở trong nhà trường
13. Xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường
14. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy
học cho học sinh
15. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện GD đạo đức,
lối sống cho học sinh
16. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong huy động và sử dụng
nguồn lực để phát triển nhà trường
17. Sử dụng ngoại ngữ
18. Ứng dụng công nghệ thông tin

Đây là chuẩn để đánh giá phẩm chất và năng lực chúng tôi đề xuất bổ sung khung năng lực nghề nghiệp
của người HT; làm căn cứ để các cơ sở đào tạo, bồi của CBQL trường phổ thông cần được xác lập gồm 5
dưỡng nhà giáo và cán bộ QL GD xây dựng, phát triển thành phần với các biểu hiện cụ thể như sau:
Biểu hiện
Năng lực
- Biết xác định mục tiêu, tầm nhìn, sứ mệnh của nhà trường, xây dựng kế hoạch phát triển nhà
trường và tổ chức các giải pháp thực hiện phù hợp với bối cảnh
- Biết tổ chức hoạt động dạy học, GD theo yêu cầu đổi mới, phát triển năng lực người học
- Tổ chức, phân công, phối hợp các cá nhân, bộ phận thực hiện hiệu quả các hoạt động
- Quản trị nhân sự hiệu quả, thường xuyên phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo
1. Năng lực
viên, nhân viên
quản trị
- QL tài chính công khai, minh bạch, hiệu quả theo quy chế chi tiêu nội bộ và theo các quy
nhà trường
định tài chính hiện hành
- Biết khai thác hiệu quả cơ sở vật chất - thiết bị phục vụ tốt cho hoạt động dạy học, GD
- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá và cải tiến chất lượng GD của nhà trường
- QL được những thay đổi, đưa ra quyết định đúng đắn và giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh
trong quá trình QL
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2. Năng lực
chuyên môn,
nghiệp vụ
3. Năng lực
xây dựng
môi trường
4. Năng lực
phát triển
quan hệ

5. Năng lực
phát triển
bản thân

- Đạt chuẩn và trên chuẩn trình độ chuyên môn
- Có kiến thức, kĩ năng (KN) nghiệp vụ sư phạm
- Sử dụng được ngoại ngữ và tin học
- Đảm bảo số tiết và chất lượng giảng dạy bộ môn theo quy định
- Tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học, phát huy vai trò của người dạy và
người học; xây dựng được sự đoàn kết tập thể
- Xây dựng nếp sống văn hóa trong nhà trường
- Phát triển công tác truyền thông; thực hiện tốt các quy định thông tin với các bên liên quan
Xây dựng và phát triển tốt các mối quan hệ:
- Quan hệ với QL ngành cấp trên
- Quan hệ với chính quyền địa phương sở tại
- Quan hệ với các cá nhân, tổ chức bên ngoài nhà trường
- Quan hệ với cha mẹ học sinh
- Các mối quan hệ bên trong nhà trường: thầy - thầy, thầy - trò, trò - trò,…
- Không ngừng tự học, tự rèn, phát triển thể chất và các KN QL bản thân, KN QL nhà trường;
tích cực tham gia các hoạt động xã hội.
- Có phẩm chất chính trị, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước và các quy định của ngành
- Có đạo đức, trách nhiệm, công bằng, bao dung, vị tha, tôn trọng người khác, khiêm tốn, trung
thực; có lối sống lành mạnh, chân thành, giản dị, gần gũi, biết lắng nghe, giúp đỡ đồng nghiệp.

Các thành phần năng lực này cũng tương thích với 5
vai trò của CBQL trường phổ thông hiện nay (nhà QL,
nhà chuyên môn, người đại diện, nhà điều phối, nhà tư
vấn) mà chúng tôi đã trình bày trong một nghiên cứu gần
đây [3]. Là một nhà QL, HT phải đặt mục tiêu và hướng
đến thực hiện mục tiêu cho tổ chức. HT phải là người
thiết kế sứ mệnh, tầm nhìn của tổ chức, xây dựng các kế
hoạch, trực tiếp thực hiện và điều khiển tổ chức thực hiện
các kế hoạch một cách hiệu quả. Chính ở đây, HT cũng
phải thể hiện tốt năng lực của một nhà chuyên môn. Với
vai trò điều phối, HT phải tổ chức và xử lí tương tác bên
trong tổ chức. Vì thế, HT phải là người giám sát các hoạt
động của cá nhân, tổ chức và là người phối hợp các
nguồn lực để làm việc có hiệu quả. Với vai trò đại diện,
HT xây dựng và phát triển các mối quan hệ bên trong và
ngoài nhà trường; vì vậy, HT chính là người hướng dẫn,
người thúc đẩy. Để có thể tư vấn, thúc đẩy, thu hút mọi
người, HT cần không ngừng rèn luyện và phát triển năng
lực bản thân, tiên phong trong các hoạt động. Chính vì lẽ
đó, HT phải là người có năng lực QL bản thân, có tư
tưởng đổi mới, sáng tạo trong các hoạt động.
Cần lưu ý là các thành phần năng lực phải được đặt
trong một bối cảnh thực, được vận dụng trong thực tiễn,
đó là hoạt động GD diễn ra trong nhà trường; chỉ khi ấy,
các thành phần năng lực mới thực sự trở thành năng lực
thực hiện, năng lực nghề nghiệp của người HT.
2.2. Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lí trường phổ
thông hiện nay
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Chương trình bồi dưỡng cán bộ QL trường phổ
thông hiện nay được ban hành theo Quyết định số
382/QĐ-BGDĐT ngày 20/01/2012 của Bộ GD-ĐT
(Chương trình 382).
Nội dung chương trình được xây dựng một cách hệ
thống bao gồm các học phần về lí luận chính trị, lí luận
về khoa học QL, nghiệp vụ QL và KN QL gồm 360 tiết
với 8 tuần học tập trung tại cơ sở đào tạo và 3 tuần thực
tế, viết thu hoạch tại địa phương; chương trình được cấu
trúc thành hai phần:
Phần thứ nhất: Kiến thức, KN về lãnh đạo và QL
GD-ĐT bao gồm nội dung lí thuyết và kinh nghiệm thực
tiễn được khái quát hóa cho từng đối tượng người học,
cho từng vùng miền. Nội dung này gồm 5 module sau:
Module 1: Đường lối phát triển GD-ĐT Việt Nam
(15 tiết). Thể hiện các quan điểm chiến lược phát triển
KT-XH; tư tưởng Hồ Chí Minh về GD-ĐT; những nội
dung chủ yếu trong cuộc đổi mới căn bản và toàn diện
nền GD Việt Nam hiện nay; định hướng chiến lược
phát triển GD-ĐT đến năm 2020 và các liên hệ vận
dụng vào công tác QL GD.
Module 2: Lãnh đạo và QL (30 tiết). Bao gồm các
vấn đề tổng quan của khoa học QL và QL GD, QL trong
bối cảnh thay đổi, liên hệ vận dụng trong QL ở các nhà
trường phổ thông.
Module 3: QL nhà nước về GD-ĐT (60 tiết). Tập trung
vào vị trí, vai trò, nội dung của QL nhà nước về GD-ĐT,
tổ chức bộ máy, phân cấp QL và những nhiệm vụ của QL
nhà nước về GD, liên hệ vận dụng thực thi ở các nhà
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trường phổ thông. Các quy định, nội dung, quy trình,
phương pháp đánh giá và kiểm định chất lượng GD trường
phổ thông, đây là một nội dung quan trọng trong đổi mới
QL nhà nước về GD-ĐT, chuyển từ QL, kiểm soát chỉ đạo
chặt chẽ sang giám sát, đánh giá bằng các quy định pháp
lí, bằng các tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm định chất lượng.
Module 4: QL nhà trường (165 tiết). Gồm kiến thức
và KN cơ bản về công tác QL nhà trường phổ thông, KN
lập kế hoạch, các KN QL và phát triển nhà trường phổ
thông; KN QL quá trình dạy học, GD; QL và phát triển
đội ngũ; QL tài chính tài sản; xây dựng văn hóa nhà
trường; KN ứng dụng công nghệ thông tin trong QL,...
Module 5: Các KN hỗ trợ QL (45 tiết). Module này
có thể được phát triển phù hợp với các vùng miền, phù
hợp với đối tượng, người học có thể được lựa chọn các
chuyên đề học tập phù hợp; tập trung vào một số KN hỗ
trợ cơ bản như KN đàm phán, tổ chức hội họp, KN ra
quyết định, KN làm việc nhóm; KN thông tin, xử lí tình
huống,… để cán bộ QL vận dụng trong khi thực thi
nhiệm vụ QL.
Phần thứ hai: Nghiên cứu thực tế và viết tiểu luận
cuối khóa (45 tiết).
Người học được yêu cầu phải hoàn thành một đề án
đổi mới cho cơ quan, trường học - nơi mình đang công
tác dưới sự hỗ trợ, tư vấn, giám sát và đánh giá của các
cơ quan QL cấp trên trực tiếp của người học.
Chương trình 382 được tổ chức chủ yếu dưới hình
thức học tập trên lớp tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng
hoặc tại các địa phương khi có nhu cầu; có kết hợp với
nghiên cứu thực tế.
Quá trình học tập của học viên được đánh giá thông
qua việc chấp hành nội quy học tập và kết quả học tập, là
căn cứ để xét công nhận tốt nghiệp, cấp chứng chỉ và xét
khen thưởng cuối khóa. Học viên tham gia tối thiểu 80%
thời lượng chương trình thì được tham gia kiểm tra kết
thúc module. Học viên có tất cả các bài kiểm tra đạt từ 5
điểm trở lên thì được đi thực tế và viết tiểu luận cuối khóa.
Kết quả học tập là điểm trung bình cộng của điểm các
module và điểm tiểu luận cuối khóa theo thang điểm 10.
Học viên tốt nghiệp được cấp chứng chỉ công nhận đã
hoàn thành khóa bồi dưỡng cán bộ QL trường phổ thông.
Về cơ bản, Chương trình 382 được thiết kế đáp ứng
mục tiêu phát triển cho cán bộ QL trường phổ thông năng
lực lãnh đạo và QL trường học, chủ động trong đổi mới
lãnh đạo, QL để phát triển nhà trường trong bối cảnh đổi
mới căn bản và toàn diện nền GD; biết gắn tầm nhìn với
hành động, phát huy những giá trị của nhà trường và xã
hội cho sự nghiệp phát triển GD-ĐT với nhiệm vụ trung
tâm là nâng cao chất lượng GD, phục vụ công cuộc đổi
mới phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
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2.3. Mối quan hệ giữa năng lực nghề nghiệp của hiệu
trưởng với chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lí
trường phổ thông hiện nay
Trong xu hướng đảm bảo chất lượng và hiệu quả
của chương trình đào tạo, bồi dưỡng, một số nghiên cứu
gần đây đã chú ý đến tìm kiếm một sự gắn bó hữu cơ
giữa chương trình đào tạo, bồi dưỡng với khung năng
lực nghề nghiệp. Nhiều nghiên cứu đề xuất rằng,
chương trình đào tạo, bồi dưỡng nên được xây dựng dựa
trên kinh nghiệm từ những gì HT đã được học tập trước
đó và từ kết quả trải nghiệm của HT trong quá trình QL
nhà trường; cần có sự liên kết chặt chẽ hơn giữa người
học và giảng viên của chương trình [4]. Những nghiên
cứu của các tác giả Davis S., Darling D., Hammond L.,
LaPointe M., Meyerson D. về công tác lãnh đạo trường
học, cho thấy việc xây dựng chương trình bồi dưỡng
HT ở các nước trên thế giới đều gắn với chuẩn HT [5].
Mối quan hệ giữa vai trò của HT và chương trình bồi
dưỡng HT được xác định rất rõ: Phải cân chỉnh nội dung
chương trình bồi dưỡng HT với chuẩn HT. Chuẩn này
cùng với bộ khung của nó rất hữu ích cho việc kiểm soát
những kiến thức, KN đa dạng, phức tạp khi đưa vào
chương trình bồi dưỡng. Đây như là một cái khung gắn
kết chặt chẽ cấu trúc và nội dung của chương trình. Hơn
nữa, nội dung chương trình phù hợp với chuẩn có thể
giúp thay đổi suy nghĩ và kì vọng của HT về vai trò mới
của họ và xây dựng được vị thế của HT trong vai của
một nhà lãnh đạo [6].
Chương trình bồi dưỡng cán bộ QL trường phổ thông
ở Việt Nam hiện nay được thiết kế theo chuẩn đầu ra và
thiếu sự gắn kết với năng lực nghề nghiệp và chuẩn HT.
Vì vậy, chương trình nặng về cung cấp những kiến thức
lí luận, trang bị quan điểm, đường lối (chiếm tỉ lệ 50% so
với thực hành KN). Các KN QL, hỗ trợ QL được học
trong chương trình chủ yếu hướng đến mục tiêu hình
thành cho cán bộ QL trường phổ thông các năng lực
chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quan hệ, và năng lực
thích ứng. Một số hạn chế, bất cập của Chương trình 382
đã được chỉ ra qua kết quả khảo sát của nhóm tác giả Học
viện QL GD (Hà Nội) [7; tr 38] và Trường Cán bộ quản
lí giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh [8; tr 120] như: một
số chuyên đề không thiết thực, khó áp dụng; một số nội
dung chưa cập nhật, khó hiểu, còn mang tính hàn lâm,
thiếu thực tiễn; thậm chí, có nhiều ý kiến cho rằng chưa
đáp ứng được mục tiêu bồi dưỡng, không phù hợp với
yêu cầu đổi mới GD. Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện
chương trình chủ yếu cũng để xác định mức độ đáp ứng
yêu cầu đầu ra so với mục tiêu của chương trình. Kết quả
là không đánh giá được mức độ đáp ứng của chương
trình so với yêu cầu nghề nghiệp. Một số ý kiến cũng cho
rằng, cần bỏ bớt kiến thức hàn lâm, nên có nhiều nội dung
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kinh nghiệm, bài học thực tiễn để dễ nắm bắt hơn. Cuối
chuyên đề cần xác định các yêu cầu người học cần hiểu
và vận dụng được trong thực tế,...
Như vậy, định hướng chuẩn đầu ra của chương trình
phải được gắn bó chặt chẽ với mô hình hoạt động nghề
nghiệp, giúp hình thành và phát triển năng lực nghề
nghiệp. Trong chương trình bồi dưỡng cán bộ QL trường
phổ thông đó là sự tương thích với việc thực hiện các vai
trò mới của HT trong quản trị nhà trường. Mối quan hệ
giữa chương trình bồi dưỡng cán bộ QL trường phổ
thông và khung năng lực nghề nghiệp của HT, thực chất
đó là mối quan hệ thống nhất giữa lí luận và thực tiễn.
Năng lực nghề nghiệp chính là khả năng giải quyết các
vấn đề trong thực tiễn nghề nghiệp; còn nội dung chương
trình chính là các vấn đề lí luận như chân lí có tác dụng
soi rọi vào thực tiễn, định hướng đúng cho việc giải quyết
các vấn đề thực tiễn. Điều này cũng thể hiện mối quan hệ
hữu cơ của các yếu tố trong cùng hệ thống. Năng lực
nghề nghiệp là mục tiêu hướng đến của chương trình bồi
dưỡng HT; nội dung chương trình (và các thành phần
khác) là những nhân tố của quá trình bồi dưỡng tham gia
góp phần thực hiện đạt được mục tiêu chương trình đề ra.
Để khắc phục những bất cập, hạn chế trên, xây dựng
chương trình bồi dưỡng cán bộ QL trường phổ thông phải
đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực nghề nghiệp của HT.
Nói cách khác, chương trình bồi dưỡng cán bộ QL trường
phổ thông phải được thiết kế theo khung năng lực nghề
nghiệp của HT. Trong thời gian tới, cần bổ sung các
chuyên đề tương thích với các yêu cầu của Chuẩn HT
(theo Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT) và phù hợp với
khung năng lực nghề nghiệp của CBQL trường phổ thông
theo đề xuất nêu trên. Chẳng hạn, cần có thêm các nội
dung bồi dưỡng về phẩm chất, đạo đức, lối sống của một
nhà lãnh đạo, QL trường học (đây cũng chính là thuộc tính
của năng lực); bổ sung một số chuyên đề về KN phát triển
bản thân; bổ sung nội dung đánh giá khả năng vận dụng
kiến thức, KN đã học vào công việc thực tiễn và kết quả
làm việc tại đơn vị công tác sau khi tham dự khóa học,...
3. Kết luận
Đánh giá về hiệu quả của Chương trình bồi dưỡng cán
bộ QL trường phổ thông (Chương trình 382) trong thời
gian qua, có ý kiến cho rằng: Chương trình chưa theo
hướng “thực học, thực nghiệp”, chưa tạo cơ hội để phát
triển năng lực theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp,
phương pháp, hình thức tổ chức đánh giá kết quả học tập
chậm đổi mới, chưa giúp người học vận dụng tri thức vào
việc giải quyết các vấn đề của thực tiễn GD [9]. Bài viết
đặt ra và phân tích mối quan hệ giữa năng lực nghề nghiệp
của người HT với Chương trình bồi dưỡng cán bộ QL
trường phổ thông; từ đó đề xuất việc thay đổi, cải tiến
chương trình này cần được thiết kế theo hướng đáp ứng
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các yêu cầu của Chuẩn HT (theo Thông tư số 14/2018/TTBGDĐT) và phù hợp với khung năng lực nghề nghiệp của
CBQL trường phổ thông trong giai đoạn hiện nay.
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