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Thực hiện Nghị quyết số 29/NQ của Ban
Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt
Nam về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục
và đào tạo, trong đó nâng cao chất lượng đội
ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý là một nhiệm
vụ then chốt, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã
triển khai hai chương trình bồi dưỡng quan
trọng, thiết thực là bồi dưỡng kiến thức pháp
luật cho giáo viên giáo dục công dân (ban
hành kèm theo Quyết định số 1456/QĐBGDĐT ngày 28/4/2014) và bồi dưỡng
nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục
(ban hành kèm theo Thông tư số
32/2014/TT-BGDĐT ngày 25/9/2014).
Với sự tích cực tham mưu của cơ quan
Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Nhà
giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, hai
chương trình bồi dưỡng nêu trên sẽ góp
phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực
của đội ngũ cộng tác viên thanh tra giáo dục
và nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo
viên dạy môn giáo dục công dân ở trường
Trung học cơ sở, Trung học phổ thông (gọi
tắt là trường Trung học).
1. Mục tiêu của chương trình bồi dưỡng
nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục là
góp phần kiện toàn đội ngũ, nâng cao chất
lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng
tác viên thanh tra giáo dục, đáp ứng yêu cầu

(*)

đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra giáo
dục trong tình hình mới.
Chương trình có tổng thời lượng 75 tiết,
trong đó 34 tiết lý thuyết; 21 tiết thảo luận thực hành; 20 tiết dành cho viết tiểu luận và
tìm hiểu thực tế.
Đối tượng bồi dưỡng là cộng tác viên
thanh tra giáo dục, các nhà giáo, cán bộ
quản lý và cá nhân có nhu cầu.
Qua khóa bồi dưỡng, học viên có thể nắm
vững một số quy định pháp luật về thanh tra,
kiểm tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố
cáo, phòng chống tham nhũng và xử lý vi
phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục (về
kiến thức); hình thành, nâng cao các kỹ năng
cần thiết để tham gia thực hiện nhiệm vụ
thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, giải
quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng và
xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo
dục (về kỹ năng) và nâng cao ý thức tuân thủ
pháp luật, ý thức trách nhiệm về vai trò của
cộng tác viên thanh tra giáo dục, trong bối
cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục
Việt Nam (về thái độ).
2. Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp
luật cho giáo viên dạy môn giáo dục công
dân với mục tiêu chuẩn hóa kiến thức, kỹ
năng cho đội ngũ giáo viên dạy môn giáo
dục công dân chưa qua đào tạo đúng
chuyên môn giáo dục công dân, chưa được

Thạc sĩ. Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

bồi dưỡng cập nhật kiến thức pháp luật phục
vụ việc giảng dạy.
Chương trình có tổng khối lượng kiến
thức tối thiểu 200 tiết, trong đó: 150 tiết
thuộc phần kiến thức bắt buộc, 20 tiết thuộc
phần kiến thức tự chọn và 30 tiết để nghiên
cứu thực tế và viết tiểu luận cuối khóa.
Đối tượng bồi dưỡng là giáo viên đang
dạy môn giáo dục công dân trong các trường
Trung học cơ sở và Trung học phổ thông
chưa qua đào tạo đúng chuyên môn giáo
dục công dân, chưa được bồi dưỡng cập
nhật kiến thức pháp luật phục vụ việc giảng
dạy và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo
viên có nhu cầu trang bị nâng cao kiến thức
pháp luật và kỹ năng dạy pháp luật trong
môn giáo dục công dân.
Để góp phần kiện toàn về chuyên môn,
nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo, cộng tác
viên thanh tra giáo dục, sau khi hoàn tất thủ
tục theo quy định, Trường Cán bộ quản lý

giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển
khai thực hiện chương trình nêu trên ngay
đầu năm học 2014 – 2015 đáp ứng yêu cầu
đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.
Với đội ngũ giảng viên uy tín, kinh nghiệm
và cơ sở vật chất tốt, Trường sẽ thực hiện
việc bồi dưỡng theo yêu cầu của các cơ sở
giáo dục, có thể mở lớp tại Trường hoặc mở
tại địa phương, tùy theo nhu cầu cụ thể của
từng đơn vị.
Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham
gia các lớp bồi dưỡng nên trên, vui lòng liên
hệ với Trường Cán bộ quản lý giáo dục
Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại Phòng
Đào tạo: 08.38223258.

