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Giáo viên trung học đóng vai trò rất quan trọng trong việc trang 

bị cho học sinh các kỹ năng để bước vào thế giới nghề nghiệp sau 

này. Vì vậy, giáo viên làm công tác hướng nghiệp lấy học sinh làm 

trung tâm. Theo đó, học sinh tự khám phá tài năng và sở thích của 

mình và tìm hiểu, khám phá ngành học và thế giới nghề nghiệp.

Chương trình Hướng nghiệp của VVOB tại Việt Nam được thực 

hiện tại hai tỉnh Quảng Nam và Nghệ An. Tuy nhiên, với  sự tham 

gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo,  cách tiếp cận và các ấn phẩm của 

chương trình đã được nhân rộng trên phạm vi toàn quốc. Thông 

qua trang web www.truonghocketnoi.edu.vn của Bộ GD&ĐT, 

40% các trường trung học, giáo viên, cán bộ quản lý và học sinh 

giờ đây có thể tiếp cận các công cụ hướng nghiệp.

Chương trình hướng nghiệp tại Việt Nam được chính 

phủ Bỉ tài trợ. Chương trình hỗ trợ cha mẹ học sinh, 

giáo viên và cán bộ quản lý trường trung học nâng 

cao chất lượng và tính phù hợp của giáo dục hướng 

nghiệp cho học sinh. Chương trình tập trung vào: mở 

rộng cách tiếp cận hướng nghiệp trên toàn quốc; xây 

dựng hướng nghiệp lấy học sinh làm trung tâm và 

nhạy cảm giới với các đối tác địa phương; và hướng 

dẫn hỗ trợ đối tác thực hiện kế hoạch hướng nghiệp 

tại các trường học.

Nhân rộng 
toàn quốc 
mô hình đổi 
mới công tác 
hướng nghiệp 
tại Việt Nam

25
báo cáo viên nòng cốt  
(16 nam, 9 nữ) tại hai tỉnh

92
báo cáo viên quốc gia  
(65 nam, 27 nữ) của 30 tỉnh

185,000
giáo viên toàn quốc  
(63 tỉnh thành)

2,700,000
học sinh toàn quốc  
(63 tỉnh thành)
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Hướng nghiệp tại 2 tỉnh Quảng Nam 
và Nghệ An 
Tại Việt Nam, giáo viên trung học có trách nhiệm hướng dẫn học 

sinh chọn ngành học và nghề nghiệp trong tương lai. Họ thực 

hiện công tác hướng nghiệp trong hoạt động ngoại khóa gồm 9 

tiết/năm cho học sinh lớp 9, 10, 11 và 12.

25 báo cáo viên (16 nam và 9 nữ) tham gia phát triển tài liệu 

hướng dẫn dành cho giáo viên hướng nghiệp (cấp THCS và THPT). 

Các tài liệu sử dụng cách tiếp cận lấy học sinh làm trung tâm. Các 

tài liệu đã được rà soát để mang tính nhạy cảm giới hơn bao gồm 

vấn đề giới trong lập kế hoạch nghề nghiệp và lý thuyết hướng 

nghiệp, và việc chọn tên người trung tính (có thể là nam hoặc nữ).

Mở rộng phạm vi tác động 
Công tác hướng nghiệp lấy học sinh làm trung tâm đáp ứng 

đúng nhu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ Giáo dục Trung học 

và Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí cơ sở giáo dục đều đánh giá 

cao cách tiếp cận của VVOB. Sau khi tham gia các hoạt động của 

chương trình tại tỉnh, họ đã có ấn tượng tốt đẹp về chương trình 

và đồng ý nhân rộng các kết quả của chương trình trong phạm vi 

toàn quốc. Bộ GD&ĐT đã chính thức thẩm định và phê duyệt tài 

liệu của chương trình sẽ được sử dụng cho hoạt động bồi dưỡng 

giáo viên trung học. Tại 2 khóa tập huấn báo cáo viên nguồn cấp 

quốc gia, Bộ GD&ĐT đã giới thiệu nội dung Hướng nghiệp đến 92 

báo cáo viên nguồn (27 nữ và 65 nam) đến từ 30 tỉnh thành và 6 

trường cao đẳng và đại học.

Nhân rộng trên phạm vi toàn quốc
Năm 2014 chứng kiến sự ra mắt thành công của trang web của Bộ 

GD&ĐT www.truonghocketnoi.edu.vn  dành cho cán bộ quản lí, 

giáo viên, học sinh trung học. Vụ Giáo dục Trung học đã chủ động 

nhân rộng các tài liệu Hướng nghiệp thông qua kênh này. Nhờ 

vậy, tất cả các cán bộ quản lí, giáo viên, học sinh của khoảng 40% 

trường trung học trên cả nước có thể tiếp cận miễn phí các tài liệu 

này. Điều này có nghĩa là Chương trình Hướng nghiệp đã tiếp cận 

được với tổng cộng khoảng 185.000 giáo viên và 2.700.000 học 

sinh trung học cơ sở và phổ thông tại Việt Nam.

Ông Vũ Đình Chuẩn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học phát biểu: 

“Chúng tôi đánh giá cao công tác hỗ trợ phát triển giáo dục 

hướng nghiệp. Chúng tôi đã sử dụng các tài liệu Hướng nghiệp 

của VVOB tập huấn cho các báo cáo viên nguồn và giới thiệu các 

tài liệu này cho tất cả giáo viên trung học tại Việt Nam. Chúng tôi 

cũng sẽ tham khảo các tài liệu này trong việc xây dựng Chương 

trình mới (chương trình gồm các hoạt động trải nghiệm và sáng 

tạo) sẽ được triển khai từ năm 2015”.
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Mục tiêu của chương trình giáo dục Mầm non-tiểu 

học tại Việt Nam là giáo viên và cán bộ quản lý trường 

mầm non và tiểu học tạo cơ hội như nhau cho mọi học 

sinh nâng cao học vấn và thành công trong tương 

lai. Chương trình đặc biệt chú trọng vào các phương 

pháp dạy học tích cực, vấn đề giới và chuyển tiếp từ 

mầm non sang tiểu học. Đối tác chương trình là Cục 

Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Hội Liên 

hiệp Phụ nữ, Sở Giáo dục và Đào tạo và các trường 

ĐH/CĐ Sư phạm.

Có rất ít trường mẫu giáo và tiểu học ở Việt Nam tổ chức các 

hoạt động hợp tác để cùng hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển 

tiếp từ bậc mầm non lên bậc tiểu học. Hoạt động chính thức 

cơ bản hiện có là  hoạt động ‘bàn giao’ trẻ năm tuổi cho 

trường tiểu học vào cuối năm học và tổ chức tuần ‘0’ ở trường 

tiểu học.

Mở cánh cửa giữa mầm non 
và tiểu học tại  Việt Nam

Trong năm 2014, VVOB phát triển một kế hoạch phát triển 

năng lực cho cán bộ quản lí trường học về chủ đề Giai đoạn 

chuyển tiếp. VVOB đã phát triển tài liệu “Nâng cao năng lực 

hiệu trưởng ‘trong quản lý sự thay đổi để hỗ trợ giai đoạn 

chuyển tiếp”.

480 
trường mầm non 

550 
trường tiểu học

1,164  
CBQL mầm non 

1,125  
CBQL tiểu học

8,346  
GV mầm non 

13,160   
GV tiểu học

Ms Nguyen Thi My Lien



4

Tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lí 
trường học
Một khóa tập huấn báo cáo viên đã tổ chức về quản lý thay đổi 

để hỗ trợ giai đoạn chuyển tiếp cho cán bộ quản lí trường học và 

giáo viên mầm non và tiểu học. Theo bà Trần Thị Thúy, Phó hiệu 

trưởng Trường Mầm non Bình Minh tại tỉnh Quảng Nam, giáo viên 

cảm thấy mình có khả năng hơn trong hoạt động hỗ trợ trẻ trong 

giai đoạn chuyển tiếp. “Họ nhận ra rằng cách tốt nhất là tăng 

cường khả năng sẵn sàng đi học của trẻ chứ không phải là việc 

dạy đọc, dạy viết trước”. Cụ thể, các cán bộ, giáo viên của trường 

Mẫu giáo Bình Minh và trường tiểu học Thái Phiên đã nhận thức 

được sự cần thiết của hoạt động hợp tác.” Thật vậy, sau khóa tập 

huấn, lãnh đạo và giáo viên của cả hai trường đã ngồi lại cùng với 

lãnh đạo địa phương và ban phụ huynh học sinh để xây dựng một 

kế hoạch hợp tác và cùng nhau quản lý giai đoạn chuyển tiếp của 

trẻ cho năm học 2014-2015.

Phù hợp với các ưu tiên của địa 
phương
Không chỉ có riêng câu chuyện của 2 trường Bình Minh và Thái 

Phiên. Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên, chuyên viên giáo dục tại Quảng 

Nam cho biết thêm: vấn đề giai đoạn chuyển tiếp không phải là 

thực sự mới. Tuy nhiên, trong việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ 

trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp, chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa 

các trường mẫu giáo và tiểu học. Hỗ trợ của VVOB đã giúp lãnh đạo 

nhà trường của cả hai cấp chia sẻ hiểu biết chung của mình về giai 

đoạn chuyển tiếp và xác định những vấn đề chính trong suốt quá 

trình này, do đó khuyến khích họ phát triển các hoạt động cụ thể 

để hỗ trợ trẻ có hiệu quả hơn.

Các nội dung tập huấn đã được chứng minh là thực sự hữu ích 

trong việc cải thiện chất lượng giáo dục mầm non nói riêng và 

chất lượng giáo dục nói chung. Do đó, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam 

có kế hoạch phổ biến các ý tưởng, khái niệm về giai đoạn chuyển 

tiếp trên phạm vi toàn tỉnh.

Mở rộng phạm vi tác động
Trong năm đầu tiên thực hiện, hoạt động phát triển năng lực của 

Chương trình đã tiếp cận được tổng số 1.164 cán bộ quản lí trường 

mầm non và 1.125 cán bộ quản lí trường tiểu học (480 trường mầm 

non, 550 trường tiểu học) tại 24 huyện của 4 tỉnh của Chương trình 

(Thái Nguyên, Nghệ An, Quảng Ngãi và Quảng Nam).

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí cơ sở giáo dục, Bộ GD&ĐT đã tham 

gia vào quá trình phát triển tài liệu của Chương trình. Sau thành 

công của khóa tập huấn, Cục Nhà giáo đã quyết định đưa chủ 

đề “quản lý sự thay đổi để hỗ trợ giai đoạn chuyển tiếp” vào hoạt 

động bồi dưỡng cho cán bộ quản lí trường học của mình. Trong 

năm 2015, Cục NG cũng đã đưa chủ đề chuyển tiếp vào hoạt động 

bồi dưỡng cho cán bộ quản lí trường học và giáo viên trên phạm 

vi toàn quốc.


