PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CHO GIẢNG VIÊN
HỌC VIỆN CÁN BỘ THÀNH PHỐ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
1

TS. Lê Thị Linh Trang
1. Đặt vấn đề

Học viện Cán Bộ Thành phố Hồ Chí Minh (dưới đây được gọi là Học
viện) là một môi trường làm việc hết sức đặc thù. Học viện hiện nay có nhiệm
vụ chủ yếu là đào tạo trình độ Lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức
thành phố; và đào tạo cử nhân các ngành Quản lý nhà nước, Chính trị học, Công
tác xã hội, Xây dựng Đảng và chính quyền, Luật. Bên cạnh đó, đơn vị còn
thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng về Kỹ năng lãnh đạo, quản lý nhà nước,
quản lý kinh tế; về ngoại ngữ, tin học; về công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể
cho các chức danh cán bộ cấp cơ sở. Với quy mô và nhiệm vụ mới, hiện nay
Học viện không chỉ cung cấp và bổ sung nguồn nhân lực lãnh đạo và quản lý dồi
dào cho hệ thống chính trị, các tổ chức kinh tế, các đoàn thể xã hội cho Thành
phố Hồ Chí Minh mà còn cho các cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phía
Nam. Để hoàn thành nhiệm vụ này, đòi hỏi đội ngũ nhân sự của Học viện ngày
càng phát triển lớn mạnh cả về số lượng lẫn về chất lượng. Với số lượng lớn, đa
dạng về công việc, về trình độ chuyên môn, về phẩm chất tâm lý, lại đang trong
giai đoạn chuyển giao thế hệ, tuyển dụng người mới nhiều, đội ngũ người lao
động –viên chức – giảng viên tại Học viện hiện nay đang đứng trước nhiều cơ
hội cũng như thách thức trong một môi trường làm việc lớn về quy mô, yêu cầu
cao về tiêu chuẩn, mục tiêu phát triển lâu dài, bền vững. Với đặc thù của Học
viện, giảng viên tại đây phải đáp ứng tiêu chuẩn – nhiệm vụ giảng viên được quy
định bởi cả Thông tư 06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT Quy định tiêu chuẩn, nhiệm
vụ, chế độ làm việc, chính sách đối với giảng viên tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng
của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Trường Chính trị tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương, Thông tư 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV Quy
định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các
cơ sở giáo dục đại học công lập và Quyết định 1211/ QĐ – HVCTQG về việc
ban hành Quy chế về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ công tác của giảng viên ở
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
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Với đặc thù nêu trên, để góp phần đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực
nghề nghiệp của đội ngũ giảng viên, Học viện Cán bộ có thể đa dạng hóa hình
thức tổ chức bồi dưỡng và tạo ra môi trường học thuật sinh động, học hỏi lẫn
nhau giữa các đồng nghiệp như một lựa chọn giải pháp phù hợp.
2. Những năng lực nghề nghiệp cần hình thành của giảng viên
Năng lực là khả năng tiếp nhận và vận dụng tổng hợp, có hiệu quả mọi
tiềm năng của con người (kiến thức, kỹ năng, thái độ, thể lực...) để thực hiện
một hoạt động hoặc ứng phó trước một tình huống, trạng thái nào đó trong cuộc
sống và lao động nghề nghiệp.
Những năng lực nghề nghiệp cần hình thành của giảng viên bao gồm:
● Năng lực nghiệp vụ sư phạm
- Phát triển chương trình môn học
- Lập kế hoạch dạy học
- Tổ chức, quản lý dạy học
- Sử dụng phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học
- Đánh giá trong dạy học
- Giáo dục nghề nghiệp cho sinh viên
- Hướng dẫn thực hành, thực tập
- Điều chỉnh cảm xúc
- Tìm hiểu/Hiểu sinh viên
- Giao tiếp sư phạm
●

Năng lực nghiên cứu khoa học
- Phát hiện vấn đề, xác định tên đề tài nghiên cứu
- Xây dựng đề cương, lập kế hoạch nghiên cứu
- Lựa chọn phương pháp, xây dựng công cụ nghiên cứu
- Thu thập, xử lí phân tích tư liệu/số liệu nghiên cứu
- Phổ biến, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào giảng dạy và
thực tiễn giáo dục

●

Năng lực tự quản lý quá trình đào tạo
- Tổ chức, quản lí khóa học
- Tổ chức, quản lí hoạt động học tập của người học
- Tổ chức, quản lí các nguồn lực phục vụ đào tạo
- Lập kế hoạch học tập/bồi dưỡng/tự bồi dưỡng nâng cao trình độ
Trang 2/8

chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học, thể lực bản thân [5].
Bất kể thời đại nào, một nền giáo dục có chất lượng đều cần phải có giảng
viên có phẩm chất đạo đức tốt, giỏi cả về năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư
phạm. Nhưng nhìn vào thực tế hiện nay, làm thế nào để phát triển và nâng cao
năng lực giảng dạy cho giảng viên là bài toán đặt ra cho Ban Giám đốc và tập
thể giảng viên của Học viện.
3. Giải pháp phát triển năng lực nghề nghiệp cho giảng viên Học viện
3.1. Mục tiêu
Thực hiện những hình thức bồi dưỡng phù hợp, khả thi đối với từng nhóm
đối tượng được bồi dưỡng và đối với từng năng lực được bồi dưỡng.
3.2. Nội dung thực hiện
* Phát triển nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn như là một hình thức
bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp cho giảng viên Học viện.
Các năng lực chỉ được hình thành khi cá nhân được tham gia vào chính
các hoạt động đòi hỏi có sự tham gia của các năng lực đó. Các nhóm năng lực
như: Năng lực chuyên môn nghiệp vụ, năng lực nghiệp vụ sư phạm, năng lực tự
quản lí đào tạo và năng lực nghiên cứu khoa học có liên quan chặt chẽ với nhau
trong hoạt động nghề nghiệp của giảng viên Học viện. Trong đó, nghiên cứu
khoa học là một công việc khó khăn, đòi hỏi nhiều trách nhiệm và trí tuệ giống
như công việc giảng dạy, song nó lại hỗ trợ rất nhiều cho công tác giảng dạy của
giảng viên. Nếu giảng viên có thể kết hợp việc nghiên cứu khoa học với chính
nhiệm vụ giảng dạy của mình thì cùng một lúc họ sẽ có thể đạt được 2 mục đích:
Vừa giảng dạy tốt, vừa nghiên cứu khoa học tốt [5]. Tuy nhiên, trong trường hợp
này, giảng viên trẻ cần có sự hỗ trợ từ những đồng nghiệp có kinh nghiệm ngay
trong Học viện. Hoặc cùng lúc, giảng viên có thể vừa tham gia vào các khóa bồi
dưỡng tại chỗ hoặc online nhằm nâng cao kiến thức, kĩ năng về nghiên cứu khoa
học hoặc kĩ năng nghiệp vụ sư phạm. Như vậy, có thể giao cho giảng viên
nghiên cứu/tham gia nghiên cứu những vấn đề liên quan đến nghiệp vụ sư phạm
hoặc quản lí đào tạo của giảng viên. Ngược lại, thông qua việc bồi dưỡng về
nghiệp vụ sư phạm hoặc quản lí đào tạo, giảng viên sẽ bổ sung tri thức cần thiết
cho việc nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học. Như vậy, với nội dung này, có
thể:
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- Giao đề tài nghiên cứu về khoa học giáo dục cho giảng viên thực hiện
độc lập nếu đã có khoảng 3-5 năm làm công tác giảng dạy;
- Thu hút giảng viên tham gia vào các đề tài nghiên cứu khoa học của các
đồng nghiệp có kinh nghiệm khi thực hiện đề tài các cấp;
- Đảm bảo duy trì hiệu quả nhiệm vụ đi thực tế cơ sở của giảng viên theo
quy định của Học viện và của Thành ủy;
- Song song, tạo điều kiện để giảng viên, nhất là giảng viên trẻ, được tham
dự các sinh hoạt chuyên môn về nghiên cứu khoa học, về các lĩnh vực chuyên
môn, về nghiệp vụ sư phạm do các đề tài, khoa, Học viện và các đơn vị bạn tổ
chức.
* Phát huy hình thức bồi dưỡng tại chỗ thông qua sinh hoạt chuyên môn
để phát triển năng lực nghề nghiệp cho giảng viên tại Học viện.
Sinh hoạt chuyên môn là một hoạt động thường xuyên của các đơn vị qua
đó giúp mỗi giảng viên nâng cao trình độ chuyên môn của mình. Không nên làm
cho hoạt động này bị hành chính hóa làm lãng phí nhiều thời gian, tâm sức của
giảng viên, hoặc bị… lãng quên. Các nghiên cứu của nước ngoài cho thấy, sinh
hoạt chuyên môn ở cấp khoa/bộ môn sẽ rất hữu ích trong việc bồi dưỡng phát
triển nghề nghiệp lẫn nhau trong giảng viên nếu được tổ chức tốt vì đáp ứng nhu
cầu được chia sẻ của con người cho dù hoạt động giảng dạy hay nghiên cứu chủ
yếu mang tính cá nhân.
Để thực hiện nội dung này, có một số việc cần làm là:
- Tăng cường tổ chức bồi dưỡng tại chỗ: duy trì thường xuyên/định kì các
buổi sinh hoạt chuyên đề, ở đó, các cán bộ giảng viên, nhất là giảng viên trẻ, sẽ
được yêu cầu trao đổi, trình bày những hiểu biết, kinh nghiệm của bản thân về
các vấn đề giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản lí quá trình đào tạo. Qua đó,
tiếp thu những kinh nghiệm tốt của những đồng nghiệp có trình độ nhằm nâng
cao năng lực nghề nghiệp của bản thân. Cần duy trì việc đưa sinh hoạt chuyên
môn vào kế hoạch chung của đơn vị.
- Mở rộng, đa dạng hóa nội dung sinh hoạt chuyên môn không chỉ trong
đơn vị nhỏ, khép kín, mà nên có sự phối hợp, liên kết với các đơn vị bạn, tạo ra
các mối quan hệ đồng nghiệp rộng rãi, tạo điều kiện hiểu biết, chia sẻ lẫn nhau
trong công việc và trong phát triển nghề nghiệp thông qua những chuyên đề
Trang 4/8

mang tính liên ngành, liên môn.
- Thúc đẩy và duy trì việc tự bồi dưỡng phát triển nghề nghiệp ở giảng
viên thông qua việc thường xuyên chiêm nghiệm về kết quả hoạt động của bản
thân, xây dựng thói quen tự đánh giá hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học
ở giảng viên. Đây là cơ sở quan trọng để phát triển năng lực tự đào tạo/tự bồi
dưỡng ở mỗi cá nhân
- Xây dựng hệ thống lưu trữ ở bộ môn/khoa giúp mỗi giảng viên có thể
học hỏi từ kinh nghiệm của chính mình. Các tư liệu lưu trữ có thể phong phú,
song nhất định phải có liên quan đến các năng lực nghề nghiệp, như: năng lực
nghiệp vụ sư phạm, năng lực nghiên cứu khoa học.
* S ử dụng hiệu quả các hình thức bồi dưỡng khác nhằm nâng cao năng
lực nghề nghiệp cho giảng viên Học viện.
- Tổ chức bồi dưỡng tập trung tùy theo hoàn cảnh cụ thể (vẫn giữ biên
chế): Trong hoạt động cử giảng viên đi dự các lớp tập huấn ngắn hạn ở trong
nước và nước ngoài về các nhóm năng lực như: giảng dạy, nghiên cứu khoa học,
quản lí đào tạo… cần có sự giám sát kết quả học tập ở các khóa học đó thông
qua các cách khác nhau: yêu cầu báo cáo bằng văn bản hoặc trực tiếp về những
kết quả thu được với lãnh đạo đơn vị; chia sẻ với đồng nghiệp trong các buổi
sinh hoạt chuyên môn; lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện để giảng viên đó được áp
dụng những gì đã học vào thực tiễn hoạt động nghề nghiệp của đơn vị;…
- Hàng năm, Học viện cần tổ chức một Hội nghị khoa học sau khi hoàn
thành việc thẩm định, nghiệm thu các đề tài với sự tham gia của tất cả giảng viên
và người có liên quan công tác nghiên cứu khoa học. Nội dung chính của hội
nghị sẽ hướng vào việc thảo luận rút kinh nghiệm/khắc phục những vấn đề bất
cập; triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu; đề xuất những vấn đề mới đặt
ra cho công tác nghiên cứu khoa học giáo dục, chú trọng giải quyết những
vướng mắc của những người tham gia nghiên cứu khoa học, nhất là các ý kiến
có tính cải tiến, sáng tạo trong việc nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học.
Trong các hội nghị như vậy, nên dành cho các giảng viên trẻ chia sẻ suy nghĩ
của mình về các vấn đề đó nhằm giúp họ thâm nhập nhanh hơn, thiết thực hơn
vào các hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động giảng dạy, qua đó sẽ phát
triển các năng lực tương ứng một cách bền vững hơn.
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- Khuyến khích các tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên phát huy vai
trò trong công tác thi đua giảng dạy, ứng xử sư phạm, nghiên cứu khoa học, tổ
chức các câu lạc bộ theo từng chuyên ngành, từng lĩnh vực, hay liên ngành/liên
môn; tổ chức các cuộc thi về sáng tạo trong giảng dạy và học tập, nghiên cứu
khoa học…Thu hút các thành viên từ bên ngoài (các trường đại học, học viện,
các trung tâm bồi dưỡng chính trị quận huyện, các trường chính trị tỉnh, các sở
ngành, doanh nghiệp, ủy ban các cấp…) cùng tham gia tạo điều kiện hiểu biết,
chia sẻ, phát hiện các vấn đề từ thực tiễn.

3.3. Điều kiện thực hiện
- Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện quan tâm, coi đó là một trong các
nhiệm vụ then chốt hàng đầu để phát triển Học viện.
- Xây dựng khoa/bộ môn trở thành một đơn vị học thuật theo đúng nghĩa.
- Phải xây dựng kế hoạch chuyên môn trong khoa/ bộ môn.
- Có sự phối hợp, liên kết chặt chẽ với các bộ môn, các khoa và các phòng
ban khác trong và ngoài nhà trường.
- Rà soát, kiểm kê, đánh giá lại thực lực các nguồn nhân lực, vật lực, tài
lực khoa, phòng, Học viện, và các bộ phận chức năng khác.
- Tổ chức, sắp xếp các nguồn lực cho công tác bồi dưỡng phù hợp với
điều kiện, năng lực và chuyên ngành đào tạo của giảng viên (tài liệu, tư liệu…).
- Có chính sách động viên, khuyến khích về tinh thần/vật chất đối với
những giảng viên tích cực hỗ trợ, dìu dắt cán bộ trẻ.
- Nêu cao tinh thần tự học ở giảng viên. Ngay cả khi có những chương
trình phát triển giảng viên thì vẫn không bảo đảm sự thành công nếu thiếu khâu
cốt yếu và bền vững là việc thường xuyên tự học tập của mỗi giảng viên.
4. Kết luận
Những năng lực nghề nghiệp một giảng viên tại Học viện Cán bộ cần có
trong giai đoạn hiện nay và cần được phát triển đó là năng lực chuyên môn, năng
lực nghiệp vụ sư phạm, năng lực nghiên cứu khoa học và năng lực tự quản lý
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quá trình đào tạo. Để đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp của đội
ngũ giảng viên, Học viện Cán bộ về cơ bản sẽ có thể có nhiều giải pháp, và sẽ
phải được thực hiện một cách có hệ thống, đồng bộ. Những nội dung trên đây là
những giải pháp chủ yếu có tính khả thi, tốn ít chi phí, phát huy được những
nguồn lực đang có, và phù hợp với thực tiễn hiện nay cũng như xu hướng pháp
triển của Học viện.
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