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1. ĐẶT VẤN ĐỀ.

Bối cảnh thế giới hiện nay: 1. Sự toàn cầu hóa; 2. Công nghệ
cao; 3. Kinh tế tri thức; 4. Xã hội thông tin; 5. Xã hội học tập, 
tạo cho giáo dục vai trò mới: GD vừa là động lực cho sự vận
hành của nền KTTT, vừa là hạ tầng xã hội cho việc hình
thành xã hội tri thức, xã hội học tập – đó là nền GD đặt trên
cơ sở thích ứng với điều kiện, khả năng và nhu cầu phát triển
của xã hội mới, đang tạo ra một bức tranh đa dạng của HTGD 
thế giới, nhưng vẫn có sự thống nhất về xu thế vận động và
phát triển, đó là: Phổ cập hóa GD, nâng cao chất lượng giáo
dục, dân chủ hóa GD, thương mại hóa GD, quốc tế hóa GD… 
Đồng thời tạo ra sức ép cho các HTGD phải có sự thay đổi
trong đào tạo – bồi dưỡng và cung cấp cho xã hội những con 
người có khả năng: Làm việc theo nhóm, làm công dân, làm
lãnh đạo, năng động sáng tạo phù hợp với nhu cầu của xã hội
hiện đại.



2. YÊU CẦU MỚI VỀ VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA 

CBQLGD

- Quá trình toàn cầu hóa, thế giới thành phẳng, giáo dục
cũng trở thành phẳng tạo nên một sân chơi GD bình
đẳng; Nhà trường hiệu quả, nhà trường thông tuệ, nhà
trường tương lai đang được đưa vào thực thi nhằm đáp
ứng nhu cầu, năng lực lựa chọn khác nhau của người học. 

- Từ đó đặt ra cho GD nhiệm vụ trọng tâm đào tạo từ chiều
sâu sang chiều rộng để người học: Học để biết, học để
làm, học để làm người, học để chung sống với nhau đủ
sức đương đầu với cạnh tranh và hợp tác. Vì thế

- CBQLGD đang đứng trước yêu cầu mới là nâng cao hiệu
quả tương lai của nhà trường với 3 định hướng: Toàn cầu
hóa, địa phương hóa, cá biệt hóa.



- Bước sang nền KTTT, đặt ra cho GD nhiệm vụ chuyển

phương thức GD học đường sang GD thường xuyên, suốt

đời và kết hợp giữa chúng trong xã hội học tập. Từ đó

CBQLGD không chỉ hô hào mà bản thân phải là tấm

gương học tập suốt đời, Học tập thường xuyên và phải

kiên nhẫn, khổ luyện, can đảm, tự tin trong tự học, tự bồi

dưỡng.

- Trong thời đại thông tin, CBQLGD phải có kỹ năng sử

dụng CNTT&TT, làm chủ được môi trường CNTT&TT 

mới, vận dụng CNTT vào quản lý có hiệu quả.



3. ĐÀO TẠO – BỒI DƯỠNG CBQLGD TRONG XU THẾ ĐỔI 

MỚI VÀ HỘI NHẬP

3.1. Nhận thức mới về vai trò của CBQLGD.

• Hiện nay vai trò CBQL cần được nhận thức lại.

• Vai trò của CBQL thay đổi căn bản:

Tất cả những thay đổi trên đòi hỏi CBQL phải

được chuẩn bị chu đáo và thường xuyên về chuyên

môn - nghiệp vụ quản lý chủ yếu là thông qua đào

tạo – bồi dưỡng.



3.2 Những vấn đề cần được ưu tiên trong đào tạo - bồi

dưỡng CBQLGD

• Xây dựng chiến lược.

• Quản lý nguồn nhân lực.

• Quản lý tài chính.

• Hệ thống thông tin quản lý giáo dục ( EMIS).

• Đánh giá trong giáo dục.

• Phân cấp quản lý.

• Dân chủ hóa giáo dục.

• Thị trường hóa giáo dục.



3.3   Giải pháp đổi mới đào tạo – bồi dưỡng CBQLGD: 

• Đổi mới chương trình đào tạo – bồi dưỡng CBQLGD

• Đổi mới phương pháp dạy học trong đào tạo – bồi

dưỡng CBQLGD

• Đổi mới hình thức tổ chức dạy học.


