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LỜI NÓI ĐẦU

VVOB Việt Nam là một tổ chức phi lợi nhuận với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục tại 
những nước đang phát triển. 

Chương trình Hướng nghiệp được thực hiện từ năm 2011 đến 2015. 

Các hoạt động trọng tâm từ năm 2011 đến 2013 là các đối tác là Sở Giáo dục và Đào tạo 
tỉnh Nghệ An, Quảng Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An, Quảng Nam, Quảng 
Ngãi, Thái Nguyên(1) xây dựng “Tầm nhìn hướng nghiệp” để trả lời cho các câu hỏi: Học 
sinh trung học cần có những năng lực hướng nghiệp nào? Những ai sẽ tham gia để giúp học sinh 
đạt được các năng lực hướng nghiệp đó? Từ định hướng trên, chiến lược thực hiện của chương 
trình là: Phát triển năng lực hướng nghiệp cho những người làm công tác hướng nghiệp(2) - 
đó là cung cấp các lí thuyết hướng nghiệp, các kĩ năng và phương pháp triển khai các hoạt 
động hướng nghiệp trong các cơ sở giáo dục trung học(3) và cộng đồng; xây dựng các tài 
liệu hướng dẫn thực hiện giáo dục hướng nghiệp và hỗ trợ đổi mới thực hiện các hoạt động 
hướng nghiệp với học sinh.

Trong hai năm cuối 2014 và 2015, chương trình tập trung vào việc hỗ trợ để các đối tác áp 
dụng các kết quả của việc nâng cao năng lực hướng nghiệp vào thực tế hoạt động với học 
sinh, sau đó tổng hợp và chia sẻ các kinh nghiệm. Ngoài ra, chương trình cũng thúc đẩy mở 
rộng hoạt động ở phạm vi quốc gia. 

Để đảm bảo sự duy trì các kết quả một cách hiệu quả, nội dung và chiến lược hoạt động của 
chương trình hoàn toàn đi theo định hướng và hướng dẫn của Chính phủ, của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo và phù hợp với bối cảnh văn hoá Việt Nam.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đánh giá cao và ủng hộ nhiệt tình từ Vụ Giáo dục 
Trung học, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 
để các sản phẩm và kết quả của chương trình được giới thiệu trong cả nước thông qua các 
hội thảo, các khoá tập huấn giảng viên nòng cốt và tập huấn trực tuyến. 
Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng 
như toàn thể các nhà quản lý, cán bộ, các thầy cô giáo trong các cơ sở giáo dục cấp trung 

1. Sau đây, các tỉnh Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Thái Nguyên được gọi chung là các tỉnh của chương trình.
2. Những người làm công tác hướng nghiệp đề cập ở đây là các nhà quản lý giáo dục, các giáo viên, cha mẹ học sinh và các cán bộ của 
Hội Liên hiệp Phụ nữ.
3. Các cơ sở giáo dục trung học là các trường trung học, các trung tâm giáo dục kĩ thuật tổng hợp và hướng nghiệp, trung tâm giáo dục 
thường xuyên đang làm nhiệm vụ hướng nghiệp cho học sinh trung học.



học và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, xã, các câu lạc bộ cha mẹ của các tỉnh tham gia chương 
trình đã nhiệt huyết thực hiện các hoạt động của chương trình cũng như triển khai nhân 
rộng trong địa bàn công tác. 

Chúng tôi đặc biệt gửi lời cám ơn sâu sắc tới các chuyên gia đã hỗ trợ kĩ thuật trong thời gian 
qua là bà Hồ Phụng Hoàng Phoenix, bà Trần Thị Thu và ông Nguyễn Ngọc Tài.

Đến nay chương trình đã kết thúc, thay mặt cho tất cả các nhà quản lý, các cán bộ, giáo viên 
và cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ đã tham gia chương trình trong những năm qua, VVOB 
Việt Nam xin trân trọng giới thiệu tài liệu “Công tác hướng nghiệp cho cấp trung học: 
Từ lí thuyết đến thực hành”. Tài liệu này sẽ chia sẻ các trải nghiệm và sáng tạo của một số 
hoạt động hướng nghiệp điển hình đã diễn ra trong thời gian qua. Chúng tôi hi vọng rằng 
các chia sẻ này sẽ giúp người đọc có thêm các kinh nghiệm tổ chức và thực hiện các hoạt 
động hướng nghiệp cũng như gắn kết được giáo dục hướng nghiệp với các hoạt động “trải 
nghiệm sáng tạo” trong đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông tới đây. 

     VVOB Việt Nam

     
     Nico Vromant
     Giám đốc chương trình quốc gia



GIỚI THIỆU VỀ TÀI LIỆU

1. Lời dẫn
Hướng nghiệp nên được hiểu không chỉ là các chương trình tuyển sinh Đại học, tư vấn học 
tập hoặc hướng dẫn chọn nghề mà hướng nghiệp cần được hiểu như sau:

Hướng nghiệp là các dịch vụ và hoạt động để hỗ trợ các cá nhân ở bất cứ thời điểm 
nào trong cuộc đời họ để giúp họ có sự lựa chọn về giáo dục, đào tạo, nghề nghiệp và 
để quản lý nghề nghiệp của họ. Các dịch vụ này có thể được thực hiện ở các trường 
phổ thông, Cao đẳng, Đại học, trung tâm đào tạo, dịch vụ việc làm, nơi làm việc, 
trong các lĩnh vực tình nguyện, cộng đồng hay tư nhân. Các hoạt động này có thể 
ở dưới dạng hoạt động với cá nhân hay hoạt động nhóm và có thể theo hình thức 
trực tiếp, hoặc từ xa (qua mạng internet). Hướng nghiệp sẽ bao gồm các công cụ 
trắc nghiệm (đánh giá và tự đánh giá), các phỏng vấn/thảo luận, các chương trình 
giáo dục nghề để giúp các cá nhân phát triển nhận thức về bản thân, nhận thức về 
các cơ hội và các kĩ năng quản lý nghề nghiệp, các chương trình thử nghiệm trước 
khi chọn nghề, các chương trình tìm việc và các dịch vụ chuyển đổi nghề nghiệp. 
(Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế - OECD, 2004).

2. Nguồn tư liệu
Tài liệu này sẽ chia sẻ với người đọc các hình thức tổ chức thực hiện giáo dục hướng nghiệp 
đã triển khai trong hơn bốn năm qua tại các cơ sở giáo dục, các câu lạc bộ “cha mẹ” thuộc 
các tỉnh của chương trình. Tư liệu sử dụng trong tài liệu này được tổng hợp và trích dẫn từ 
các nguồn:

• Các tài liệu hướng dẫn của chương trình (phụ lục 2);
• Các báo cáo và tư liệu hoạt động hướng nghiệp của một số trường trong hai tỉnh Nghệ 

An, Quảng Nam; một số câu lạc bộ cha mẹ của bốn tỉnh Nghệ An, Quảng Nam, Quảng 
Ngãi và Thái Nguyên;

• Các giáo án tham dự cuộc thi giáo án hướng nghiệp của hai Sở GD&ĐT trong năm học 
2014 - 2015;

• Các báo cáo tiến trình và báo cáo tổng kết của hai Sở GD&ĐT, bốn Hội LHPN tỉnh và 
VVOB Việt Nam;

• Các chia sẻ của cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh qua các câu chuyện về 
nghề nghiệp.

3. Cấu trúc và nội dung
Tài liệu này gồm 5 phần. 



Phần I: Cơ sở khoa học để triển khai các hoạt động hướng nghiệp
Nội dung: Các con đường hướng nghiệp; Tầm nhìn hướng nghiệp; khung năng lực hướng 
nghiệp của học sinh; và mô hình cung cấp dịch vụ hướng nghiệp.
Phần này giúp người đọc (nếu chưa từng tham gia chương trình) có cái nhìn tổng quan về 
cơ sở lí thuyết của các hoạt động hướng nghiệp từ đó dẫn dắt người đọc hình dung được ý 
nghĩa của các chủ đề (chia sẻ ở phần III và phần IV) đối với công tác hướng nghiệp trong cơ 
sở giáo dục cũng như nội hàm của các hoạt động hướng nghiệp tại cộng đồng.

Phần II: Tổng quan các kết quả của chương trình
Nội dung: Khái quát sự thay đổi của công tác hướng nghiệp, từ quản lý chỉ đạo tới năng lực, 
tâm huyết của cán bộ, giáo viên, sự thay đổi của học sinh, cha mẹ học sinh, Hội LHPN và 
các tổ chức, ban ngành khác và những đóng góp của chương trình về tài liệu và xây dựng 
năng lực hướng nghiệp. 
Bao gồm: Khái quát tình hình; Những thay đổi về suy nghĩ và hành vi; Những đóng góp về 
tài liệu; Đóng góp nâng cao năng lực hướng nghiệp; Kết luận. 

Phần III: Các kinh nghiệm thực hiện công tác hướng nghiệp trong các cơ sở giáo dục 
trung học
Nội dung: Gồm 10 chủ đề

1. Phát triển năng lực hướng nghiệp cho cán bộ, giáo viên;
2. Xây dựng kế hoạch hướng nghiệp hàng năm:
3. Tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục hướng nghiệp;
4. Xây dựng góc hướng nghiệp;
5. Tổ chức tư vấn hướng nghiệp nhóm lớn;
6. Tìm hiểu nghề nghiệp và các cơ sở đào tạo;
7. Tổ chức các cuộc thi về hướng nghiệp:
8. Tư vấn hướng nghiệp cho một số cá nhân học sinh;
9. Lập kế hoạch nghề nghiệp;
10. Xây dựng mạng lưới chuyên nghiệp.

Căn cứ vào các hình thức hướng nghiệp phổ biến và các năng lực hướng nghiệp cần phải 
có của học sinh trung học, chúng tôi đã chia các hoạt động hướng nghiệp thành những chủ 
đề như trên. Trình tự của các chủ đề được sắp xếp cơ bản theo sơ đồ hình tháp của Mô hình 
cung cấp dịch vụ hướng nghiệp. Mỗi chủ đề bao gồm:

1. Giới thiệu;
2. Kinh nghiệm thực hiện;
3. Kết quả;
4. Ví dụ điển hình về nội dung hoạt động 
5. Câu chuyện và hoặc sơ đồ tóm tắt hoạt động.

Mục 4 và mục 5 để người đọc có cơ hội hiểu rõ hơn phần mô tả kinh nghiệm trong chủ đề 



cũng như đối chiếu với cơ sở giáo dục của mình để có thể áp dụng một cách sáng tạo. Trong 
một số chủ đề, có thể không có mục 4 hoặc mục 5.

Phần IV: Các kinh nghiệm thực hiện hướng nghiệp tại cộng đồng
Các hoạt động hướng nghiệp của Hội LHPN các cấp hướng đến đối tượng là thành viên của 
Hội LHPN, các bậc cha mẹ và học sinh bậc trung học.
Phần này gồm 3 chủ đề:

1. Các hoạt động hướng nghiệp tại cộng đồng; 
2. Mô hình câu lạc bộ (CLB) cha mẹ; 
3. Phối hợp giữa Hội LHPN với nhà trường và các ban ngành tại địa phương. 

Nội dung chính mỗi chủ đề:
1. Giới thiệu;
2. Bài học kinh nghiệm;
3. Ví dụ cụ thể (qua các câu chuyện, các báo cáo, cuộc thi vẽ tranh...).

Phần V: Phụ lục
• Phụ lục 1: Kết quả sự tham gia của các bên liên quan trong chương trình;
• Phụ lục 2: Danh mục các tài liệu của chương trình.

4. Cách thức vận dụng
Do dung lượng của tài liệu có hạn, chúng tôi không thể đưa tất cả nội dung của các hoạt 
động đã và đang diễn ra tại các cơ sở giáo dục và các câu lạc bộ cha mẹ tại các tỉnh của 
chương trình. Chúng tôi rất mong sự thông cảm của các cán bộ, thầy cô và các hội viên Hội 
LHPN - những người đã và đang nhiệt tình, tâm huyết với công tác hướng nghiệp cho học 
sinh trung học. 
Các hình thức hướng nghiệp trong tài liệu được tập hợp từ:

• Các trải nghiệm sáng tạo trong thực tế vận dụng các hiểu biết về hướng nghiệp thông 
qua các tài liệu của chương trình; các khoá tập huấn do VVOB Việt Nam phối hợp với 
Sở GD&ĐT và Hội LHPN; các buổi thảo luận trao đổi giữa các cán bộ và giáo viên, 
giữa các thành viên của Hội LHPN và câu lạc bộ cha mẹ; 

• Các kinh nghiệm, các cảm nhận và đánh giá của những người thực hiện các hoạt động 
hướng nghiệp với học sinh và cha mẹ học sinh. 

Do vậy, có thể những ví dụ về nội dung các hoạt động chia sẻ trong tài liệu chưa xuất sắc 
bằng những nội dung bạn đã có hoặc đã biết nhưng đây là những chia sẻ của các hoạt động 
đã triển khai và có hiệu quả trong các bối cảnh cụ thể. Vì vậy, bạn có thể tham khảo và sáng 
tạo theo cách riêng của bạn cho phù hợp với bối cảnh nơi bạn công tác (điều kiện vật chất, 
năng lực hướng nghiệp của cán bộ, giáo viên và học sinh, điều kiện kinh tế xã hội ...).



Nếu bạn muốn tham khảo nội dung chi tiết hơn về tiến trình các hoạt động, các tư liệu và 
bài tập với học sinh, cha mẹ học sinh (trò chơi đoán nghề qua ô chữ, qua hình ảnh, các câu 
hỏi phỏng vấn ...) xin hãy liên hệ với các tỉnh có liên quan để có sự kết nối với cán bộ, giáo 
viên trực tiếp phụ trách hoạt động.

Nếu bạn chưa từng tìm hiểu về các tài liệu tập huấn, hướng dẫn của chương trình thì trước 
khi vận dụng các kinh nghiệm này, các bạn hãy tìm hiểu các lí thuyết hướng nghiệp cơ 
bản và các hướng dẫn xây dựng năng lực hướng nghiệp cho học sinh trong các tài liệu của 
chương trình, đặc biệt là tài liệu bổ sung sách giáo viên giáo dục hướng nghiệp lớp 9 và tài 
liệu bổ sung sách giáo viên hoạt động giáo dục hướng nghiệp lớp 10, 11 và 12 được đăng 
tải trên website của VVOB: http://www.vvob.be/vietnam/vi/tai-nguyen

http://www.vvob.be/vietnam/vi/tai-nguyen
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I. Các con đường hướng nghiệp

Ảnh 1: Thảo luận xây dựng Tầm nhìn hướng nghiệp, tháng 3 năm 2012

Hướng nghiệp trong giáo dục là hệ thống các biện pháp tiến hành trong và ngoài nhà trường 
để giúp học sinh có kiến thức về nghề nghiệp và có khả năng lựa chọn nghề nghiệp trên cơ 
sở kết hợp nguyện vọng, sở trường của cá nhân với nhu cầu sử dụng lao động của xã hội(4).

Mục đích chủ yếu của công tác hướng nghiệp trong giáo dục là phát hiện, bồi dưỡng tiềm 
năng sáng tạo của cá nhân, giúp họ hiểu mình và hiểu yêu cầu của nghề, chuẩn bị cho thanh 
niên sự sẵn sàng tâm lí đi vào những nghề mà các thành phần kinh tế trong xã hội đang cần 
nhân lực, trên cơ sở đó đảm bảo sự phù hợp nghề cho mỗi cá nhân(5). 

Hiện nay, giáo dục hướng nghiệp trong các trường phổ thông đang được thực hiện thông 
qua các con đường: qua các môn khoa học cơ bản; chương trình giáo dục hướng nghiệp 
chính khoá; qua môn công nghệ và lao động sản xuất; qua tham quan, sinh hoạt ngoại khoá. 

4. Điều 3 - Nghị định 75/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.
5. Chỉ thị 33/2003/CT- BGDĐT.
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Các con đường hướng nghiệp này có thể được tổng hợp qua sơ đồ sau:

Sơ đồ 1: Các con đường hướng nghiệp trong trường phổ thông(6)

Tổ chức tại
các trường

Tổ chức tại
các trường

Tổ chức tại các trường
Và/hoặc

Tổ chức tại
các trường

Hoạt động giáo dục hướng nghiệp Thông tin và kỹ năng về nghề

Hướng nghiệp

-Lớp 9 THCS:
9 tiết/năm học
-Lớp 10,11,12 THPT
9 tiết/năm học

Lớp 9: 35 tiết
Lớp 10, 11: 52,5 tiết
Lớp 12: 35 tiết

Giáo dục ngoài giờ
lên lớp (2 tiết/tháng)

Lớp 9: 75 tiết
(không bắt buộc)
Lớp 11: 105 tiết

các Trung tâm Kỹ thuật 
Tổng hợp - Hướng nghiệp 
và Trung tâm Giáo dục 
thường xuyên - Hướng 
nghiệp

Tích hợp vào
các môn văn hóa

Môn công nghệ Hoạt động giáo dục
nghề phổ thông

+

6. Sơ đồ này được tổng hợp năm 2011 trong báo cáo khảo sát cơ bản của chương trình. Nội dung của sơ đồ tương đồng với nhiệm vụ 
năm học do Bộ GD&ĐT quy định từ năm học 2008-2009 đến nay.  
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II. Tầm nhìn hướng nghiệp(7)

Chúng tôi xác định rằng, để công tác hướng nghiệp đạt hiệu quả thì mỗi tỉnh phải có một định 
hướng cụ thể, tương ứng với các quy định, hướng dẫn và phù hợp với thực tế triển khai công 
tác hướng nghiệp cũng như các yếu tố văn hoá - xã hội. Do vậy, cần phải tìm được các câu trả 
lời cho các câu hỏi: “Công tác hướng nghiệp hướng tới xây dựng năng lực hướng nghiệp nào 
của học sinh? Các bên nào có liên quan và vai trò của họ nên như thế nào?”. Đây sẽ là hướng 
đi cho công tác hướng nghiệp mà sau đây được gọi là Tầm nhìn hướng nghiệp.

Tầm nhìn hướng nghiệp được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu và tham khảo các văn bản, các 
quy định của Chính phủ Việt Nam, Bộ GD&ĐT, thực tiễn thực hiện công tác hướng nghiệp tại 
Việt Nam, kinh nghiệm hướng nghiệp của Việt Nam và quốc tế. 

Sau hơn bốn năm thực hiện chương trình, chúng tôi khẳng định rằng việc xây dựng Tầm nhìn 
hướng nghiệp là rất đúng đắn. Nội dung của Tầm nhìn hướng nghiệp là cơ sở và định hướng 
để chương trình đạt được kết quả và thành công. 

Mục tiêu Tầm nhìn hướng nghiệp
 ‒ Ở cấp THCS, học sinh có thể khám phá bản thân “em là ai”. Kết quả là học sinh có 
thể lựa chọn ban học nào ở cấp THPT (tự nhiên, xã hội ...) và cuối cùng là học sinh 
có kế hoạch nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp THPT. Đối với các em không thể tiếp tục 
học lên THPT, họ sẽ có tự tin và năng lực để chọn các chương trình đào tạo nghề và 
trường nghề phù hợp sau khi tốt nghiệp THCS. 

 ‒ Ở cấp THPT, học sinh có thể khám phá “mình là ai” về năng lực, kĩ năng và điểm 
mạnh của bản thân. Tiếp theo học sinh cần phải hiểu được các cơ sở lao động của địa 
phương và quốc gia, bao gồm thị trường lao động, nhu cầu của xã hội, các đặc tính 
của nghề, quy mô và cơ cấu nhân lực tại địa phương ... Điều quan trọng nhất là học 
sinh hiểu rõ ràng các tác động từ xã hội, gia đình và các tác động khác ảnh hưởng tới 
việc lập kế hoạch và ra quyết định về nghề nghiệp của bản thân mình. Học sinh dần 
dần có thể xác định được các mục tiêu nghề nghiệp của mình, đưa ra các quyết định 
về nghề nghiệp một cách hợp lí và cuối cùng là đánh giá và thực hiện kế hoạch nghề 
nghiệp của bản thân mình một cách tốt nhất.

Tầm nhìn hướng nghiệp cũng đã chỉ ra vai trò của các tác nhân liên quan trong việc hỗ trợ học 
sinh hướng nghiệp, đó là cán bộ quản lý, giáo viên trong các cơ sở giáo dục, cha mẹ học sinh, 
các cơ quan/tổ chức, các đơn vị sản xuất, kinh doanh... Trong phụ lục 1, chúng tôi sẽ chia sẻ về 
kết quả sự tham gia của các bên liên quan trong chương trình hướng nghiệp. 

7. Tầm nhìn hướng nghiệp được xây dựng tháng 3 năm 2012 tại hai tỉnh Quảng Nam và Nghệ An với sự tham gia của Sở GD&ĐT, Ban 
Giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm và cán bộ/giáo viên phụ trách công trác hướng nghiệp, cán bộ Hội LHPN, Sở Lao động, Thương binh và 
Xã hội cùng với các chuyên gia về hướng nghiệp và cán bộ phụ trách của VVOB Việt Nam. Nội dung Tầm nhìn hướng nghiệp của hai tỉnh 
tương tự nhau và đã được thông qua trong hội thảo quốc gia tháng 4 năm 2012.
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III. Khung năng lực hướng nghiệp của học sinh

Từ Tầm nhìn hướng nghiệp, chúng tôi đã tiến hành phát triển khung năng lực hướng 
nghiệp(8) của học sinh. Năng lực hướng nghiệp của học sinh được chia thành 3 khu vực: 
A. Nhận thức bản thân; B. Nhận thức về nghề nghiệp và C. Xây dựng kế hoạch nghề nghiệp. 
Mỗi khu vực (A, B, C) bao gồm 3 năng lực và tổng có 9 năng lực hướng nghiệp. Các năng 
lực này được xem như chuẩn đầu ra của học sinh khi tham gia chương trình giáo dục hướng 
nghiệp trong trường trung học. Nội dung cụ thể như sau: 

Bảng 2: Năng lực hướng nghiệp và các con đường hướng nghiệp chính

Khu vực Năng lực Con đường hướng nghiệp

Khu vực A: Nhận 
thức bản thân

Năng lực 1
Xây dựng được kiến thức về bản thân trong bốn 
lĩnh vực: sở thích, khả năng, cá tính và giá trị 
nghề nghiệp, và dùng kiến thức này cho việc 
hướng nghiệp suốt đời.
Năng lực 2
Tìm hiểu bối cảnh gia đình, cộng đồng, 
Việt Nam, và thế giới, và dùng kiến thức 
này cho việc hướng nghiệp suốt đời.  
Năng lực 3 
Xác nhận được mong muốn, ước mơ, hy vọng, 
bản ngã và mục tiêu đời mình, và dùng kiến 
thức này cho việc hướng nghiệp suốt đời.

 ‒ Qua các môn văn hóa.
 ‒ Hoạt động giáo dục hướng 
nghiệp (trước đây là Sinh 
hoạt hướng nghiệp).
 ‒ Tham quan ngoại khóa.

Ngoài ra, qua các buổi sinh 
hoạt lớp, đoàn thể, ... học sinh 
có thể có thêm kiến thức để 
nhận thức rõ về bản thân.

Khu vực B: Nhận 
thức nghề nghiệp

Năng lực 4 
Xây dựng kiến thức về các ngành học, 
các trường Đại học, Cao đẳng, nghề ở 
trong và ngoài nước, và dùng kiến thức 
này cho quyết định chọn ngành học và 
trường học sau khi hoàn tất lớp 9 và lớp 12.  
Năng lực 5
Xây dựng kiến thức về nghề, các cơ quan, công 
ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước, và dùng 
kiến thức này cho quyết định chọn nghề và nơi 
làm việc (công ty, cơ quan, nhà máy, ...) trong 
tương lai.

 ‒ Tham quan ngoại khóa.
 ‒ Học môn Công nghệ, tham 
gia giáo dục nghề phổ 
thông và lao động sản xuất.

Tìm hiểu thông tin trên các 
trang web, nói chuyện với 
người làm trong nghề.

8. Khung năng lực hướng nghiệp được xây dựng dựa trên quyết định 126/CP năm 1981 của Chính phủ, thông tư số 31-TT ngày 17 tháng 
11 năm 1981, Nghị định 75/2006/NĐ-CP và báo cáo khảo sát cơ bản về hướng nghiệp ở hai tỉnh, Tầm nhìn hướng nghiệp cũng như lí 
thuyết đánh giá năng lực học tập người học của Bloom.
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 Năng lực 6
Đánh giá được vai trò của thông tin cũng như 
sử dụng được ảnh hưởng của thông tin đối với 
việc quyết định nghề nghiệp của mình (chọn 
ngành học, trường học, loại công việc, và nơi 
làm việc,...).

Khu vực C: Xây 
dựng kế hoạch 
nghề nghiệp

Năng lực 7 
Xác định mục tiêu nghề nghiệp.  
Năng lực 8
Hoạt động ngoại khóa và tham gia phục vụ 
cộng đồng để tạo thêm cơ hội nghề nghiệp. 
Năng lực 9
Lập kế hoạch và từng bước thực hiện những 
bước trong kế hoạch nghề nghiệp.

 ‒ Hoạt động giáo dục hướng 
nghiệp.
 ‒ Tham quan ngoại khóa.

Như vậy, có thể khẳng định rằng, khi đã hiểu rõ các con đường hướng nghiệp và các năng 
lực hướng nghiệp của học sinh thì chúng ta có thể dễ dàng thiết kế các hoạt động hướng 
nghiệp cho học sinh dựa vào những điều kiện hiện có của cơ sở giáo dục. Qua bảng trên, 
chúng ta cũng hiểu được rằng, học sinh không chỉ đạt được các năng lực hướng nghiệp 
thông qua các giờ hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong lớp/trường mà học sinh còn xây 
dựng được các năng lực hướng nghiệp của mình qua các môn học và hoạt động giáo dục 
khác trong nhà trường cũng như các hoạt động trong gia đình và cộng đồng. Do vậy, chúng 
ta hoàn toàn có thể thiết kế các hoạt động lồng ghép giữa giáo dục hướng nghiệp, ngoại 
khoá, ngoài giờ lên lớp ... với các hình thức khác nhau để phát huy tối đa các nguồn lực tại 
địa phương (con người, cơ sở vật chất, kinh phí) cho công tác hướng nghiệp. Các ví dụ ở 
phần III sẽ cho chúng ta rõ hơn về điều này. 

Tuy vậy, để tiến hành được các hoạt động với học sinh một cách hiệu quả, chúng ta cần xây 
dựng các kế hoạch cụ thể phù hợp với mục tiêu phát triển cũng như điều kiện của cơ sở 
giáo dục. Mô hình cung cấp dịch vụ hướng nghiệp sau đây sẽ cho chúng ta hiểu thêm về 
điều này.
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IV. Mô hình cung cấp dịch vụ hướng nghiệp

Trong tất cả các lí thuyết hướng nghiệp, điều đầu tiên mà những người làm công tác hướng 
nghiệp (cán bộ quản lý, giáo viên,...) cần phải hiểu rõ nhất để lập kế hoạch giáo dục hướng nghiệp 
cụ thể cho cơ sở giáo dục do mình phụ trách, đó là mô hình cung cấp dịch vụ hướng nghiệp.
Trong thực tế, mỗi cơ sở giáo dục đều có những hạn chế nhất định về mặt nhân sự, cơ sở vật chất, 
tài chính và thời gian để hoàn thành các nhiệm vụ giáo dục hướng nghiệp. Do vậy, việc hiểu rõ 
mô hình cung cấp dịch vụ hướng nghiệp sẽ giúp cho các cán bộ quản lý hướng nghiệp, cán bộ và 
giáo viên phụ trách hướng nghiệp có tầm nhìn xa, xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn để có thể 
phát triển các hoạt động hướng nghiệp theo mô hình cung cấp dịch vụ hướng nghiệp hình tháp.

Sơ đồ 2: Mô hình cung cấp dịch vụ hướng nghiệp

Tư vấn 
Hướng nghiệp

Cung cấp dịch vụ 
tư vấn hướng nghiệp 

với chất lượng cao đến 
các em học sinh và phụ 

huynh khi cần thiết
 

Tìm hiểu/Hướng dẫn
Đáp ứng những tìm hiểu về

hướng nghiệp của học sinh và phụ huynh 
trong thời gian ngắn, có hiệu quả và hữu hiệu

Chương trình
Đánh giá những chương trình hướng nghiệp hiện có tại cơ sở 

giáo dục, cải tiến để chúng phù hợp với nhu cầu của học sinh và 
phụ huynh và xây dựng chương trình mới nếu cần thiết dựa trên 

những tiêu chí về thông tin tuyển dụng trong và ngoài nước được liên 
tục cập nhật để đảm bảo tính thực tế của chương trình

Thông tin
Đảm bảo các em HS và phụ huynh có được hệ thống thông tin chính xác,

có tính thời sự, phản ánh được những thay đổi đang xảy ra ở thị trường tuyển 
dụng trong và ngoài nước và hữu ích cho mục tiêu chọn ngành, chọn nghề,

đồng thời, phù hợp với văn hóa và phong tục Việt Nam

Trong mô hình cung cấp dịch vụ hướng nghiệp hình tháp ở trên, hộp dưới cùng (thông tin) chỉ 
rõ trách nhiệm của cán bộ, giáo viên phụ trách hướng nghiệp là phải giúp cho 100% học sinh của 
cơ sở giáo dục nhận được sự hỗ trợ về hướng nghiệp khi các em cần và phải làm cho học sinh biết 
đến sự hiện diện của loại hình hoạt động này để sử dụng nó một cách đúng đắn, hiệu quả. Cách 
tốt nhất để thực hiện mục tiêu trên là cung cấp thông tin về hướng nghiệp (thông tin tuyển sinh, 
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thông tin tuyển dụng, thông tin hướng nghiệp)(9) cho học sinh đúng lúc, chính xác và đáp ứng 
nhu cầu của các em. Hoạt động này có thể đơn giản là một “góc hướng nghiệp”(10) trong thư viện, 
nơi các em có thể tìm thấy các tài liệu về hướng nghiệp, có thể là các posters về lí thuyết hướng 
nghiệp, các tờ rơi, quyển sách nói về nghề nghiệp, tranh ảnh về nghề hay các thông tin về tuyển 
sinh, về các ngành nghề trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và đào tạo 
nghề... Các thông tin cần phải luôn luôn được cập nhật. Hoặc, có thể là những chiếc máy vi tính 
nối mạng internet để các em có thể truy cập vào mạng tìm thông tin hướng nghiệp cần thiết với 
hướng dẫn của cán bộ hướng nghiệp tại cơ sở giáo dục. 
Xin lưu ý: Dịch vụ này được cung cấp cho 100% học sinh của cơ sở giáo dục nhưng không có nghĩa là tất 
cả học sinh đều sẽ dùng nó. Vấn đề quan trọng là phải đảm bảo rằng 100% học sinh đều có thể sử dụng dịch 
vụ này khi các em cần. 
Hộp tiếp theo (chương trình) đề cập tới những chương trình, hoạt động hướng nghiệp trong cơ 
sở giáo dục, bao gồm các hoạt động hướng nghiệp như nói chuyện toàn trường về hướng nghiệp, 
giao lưu giữa học sinh và khách mời về kinh nghiệm hướng nghiệp, tìm hiểu nghề, hệ thống 
đào tạo, các hoạt động ngoại khoá và các giờ sinh hoạt hướng nghiệp mà các giáo viên phụ trách 
hướng nghiệp hay cán bộ Đoàn, Đội giúp cho các em trong từng khối lớp hay tất cả các khối lớp 
có thêm thông tin và các hướng dẫn về hướng nghiệp. Số lượng học sinh được nhận dịch vụ này 
sẽ ít hơn 100%, có thể là từng hoạt động nhỏ được tổ chức cho từng khối, lớp tùy theo nhu cầu 
của mỗi khối, lớp(11). Hộp này cũng chỉ ra rằng, để xây dựng các hoạt động cho học sinh thì các cơ 
sở giáo dục cần có những đánh giá, tổng kết hoạt động trước đó để trong tương lai có các cải tiến 
phù hợp cũng như tận dụng được nhiều nguồn lực địa phương.
Hộp thứ ba từ dưới lên (tìm hiểu/hướng dẫn) là các hoạt động tìm hiểu và hướng dẫn để giúp 
cho các em tìm hiểu sâu hơn về hướng nghiệp, có thể theo dạng các nhóm nhỏ hay những giờ tư 
vấn nhất định trong tuần khi các em có thể gặp các thầy cô vào mà không cần hẹn trước để tìm 
hiểu thông tin sâu hơn về hướng nghiệp. Hoạt động này có thể được cung cấp bởi giáo viên phụ 
trách hướng nghiệp đã được huấn luyện cơ bản về hướng nghiệp. Số em nhận được dịch vụ này 
ít hơn so với dịch vụ mô tả ở hộp thứ hai (chương trình).
Và cuối cùng, hộp cao nhất trong mô hình tháp này là (tư vấn hướng nghiệp) dành cho những 
học sinh có các vấn đề quan trọng về hướng nghiệp và cần được tư vấn cá nhân nhiều lần. Dịch 
vụ này nên được cung cấp bởi chuyên viên tư vấn hướng nghiệp được huấn luyện bài bản trong 
lĩnh vực tâm lí hay tư vấn. 

9. Tham khảo chi tiết trang 87, 88 tài liệu tập huấn “đổi mới giáo dục hướng nghiệp trong trường trung học”, Bộ GD&ĐT, VVOB Việt Nam 
năm 2013.
10. Tham khảo kinh nghiệm tổ chức “góc hướng nghiệp” trong phần III của tài liệu này.
11. Tài liệu Tư vấn hướng nghiệp và tư vấn tuyển sinh cho nhóm lớn học sinh THPT; Tư vấn hướng nghiệp cho nhóm lớn học sinh THCS, 
VVOB Việt Nam 2013 có nội dung về một số phương pháp cung cấp thông tin cho nhóm học sinh.
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I. Khái quát tình hình

Xuất phát từ câu chuyện của một người cha nói với con rằng, nếu cha cho con một con cá 
thì con sẽ chỉ sống được trong một ngày nhưng nếu cha dạy con cách câu cá thì con sẽ sống 
được cả cuộc đời. Quả thật, điều này thật đúng với công tác hướng nghiệp. 

Khi bắt đầu chương trình Hướng nghiệp (cuối năm 2011), trong bối cảnh không có giáo 
viên được đào tạo về hướng nghiệp, không có cán bộ hay giáo viên chuyên trách về hướng 
nghiệp, tài liệu hạn chế và không được cập nhật, công tác hướng nghiệp không được quan 
tâm hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá, phụ huynh và học sinh đang theo xu hướng “Học bất 
cứ ngành nghề gì để đảm bảo có tấm bằng, nhất là bằng Đại học”.

Mong muốn học Đại học của học sinh, phụ huynh là chính đáng nhưng câu hỏi đặt ra: Có 
phải tất cả mọi người khi bước chân vào cổng trường Đại học đều có thể tốt nghiệp Đại học 
không? Có phải tất cả các cử nhân và kĩ sư với tấm bằng Đại học đều đảm bảo có việc làm 
không? Tất cả các tấm bằng tốt nghiệp từ các trường “hot”(12) đều có việc làm ổn định, lương 
cao... không?.

Chúng tôi nghĩ rằng, tất cả chúng ta đều ngay lập tức trả lời là “Không phải tất cả”. Nếu 
như vậy, việc cố gắng bằng mọi giá để có tấm bằng Đại học có phải là điều nên làm không? 
Với sự phát triển của kinh tế - xã hội, thị trường lao động chỉ yêu cầu có bằng Đại học hay 
còn yêu cầu người lao động với những kĩ năng thiết yếu(13) khác nữa? Có phải những người 
không có bằng Đại học đều không thành công? 

Chương trình hướng nghiệp đã góp phần giải quyết các vấn đề trên như thế nào? Đó là sự 
cung cấp các lí thuyết và kiến thức cơ bản về hướng nghiệp, các hướng dẫn tổ chức các hoạt 
động bao gồm cả cách thu thập thông tin nghề nghiệp, thị trường lao động, ... cũng như việc 
phối hợp với các bên liên quan, tối ưu hoá các nguồn lực và sự hợp tác của địa phương như 
lồng ghép hoạt động, hợp tác, xây dựng và sử dụng mạng lưới chuyên nghiệp ...

12. Các trường Đại học có điểm chuẩn đầu vào cao, đã có nhiều thành tích và được nhiều phương tiện đại chúng nói tới...
13. Kĩ năng thiết yếu là những kĩ năng cần thiết cho công việc, học hành và cuộc sống của mỗi người. Nó là nền tảng giúp chúng ta học 
các kĩ năng khác cũng như tiến triển trong nghề nghiệp và thích nghi với thay đổi. Tham khảo thêm tài liệu bổ sung sách giáo viên hoạt 
động giáo dục hướng nghiệp lớp 10, 11 và 12 (trang 32-33) trên website VVOB.
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II. Những thay đổi về suy nghĩ và hành vi
Chương trình đã tạo ra được sự đồng thuận và ủng hộ của các tác nhân trong công tác hướng nghiệp, 
từ Bộ GD&ĐT đến các cơ sở giáo dục và các tổ chức xã hội, đặc biệt là các tác động tới học sinh và phụ 
huynh. Kết quả này đã vượt qua mong đợi ban đầu về vai trò của các bên liên quan như đã xác định 
trong Tầm nhìn hướng nghiệp (xem thêm phụ lục 1). Cụ thể kết quả như sau:

Cán bộ quản lý quan tâm và ủng hộ hoạt động hướng nghiệp: tham gia và hướng dẫn các 
hoạt động hướng nghiệp; thúc đẩy các hoạt động tự học và chia sẻ trong cơ sở giáo dục; đổi 
mới trong việc lập kế hoạch và thực hiện (có nhiệm vụ, lịch làm việc và người phụ trách...).

Cô Võ Thị Phương Hoa - Hiệu trưởng trường THCS Hà Huy Tập, thành phố Vinh 
nói: “Từ nay về sau, trường mình sẽ tổ chức ít nhất 1 năm ba lần các hoạt động hướng nghiệp 
cho nhóm lớn cho tất cả các học sinh trong trường”; Thầy Lương Minh Vương - Phó Hiệu 
trưởng trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam...“Trước đây, 
giáo viên chủ nhiệm được giao phụ trách các hoạt động hướng nghiệp, từ sau khi Ban Giám 
hiệu đi tập huấn về, chúng tôi đã là người trực tiếp chủ trì các hoạt động hướng nghiệp cho 
các em. Lí do là chúng tôi đã được tập huấn, và có nhiều thông tin về đào tạo và có nhiều mối 
quan hệ để phối hợp hoạt động. Các giáo viên chủ nhiệm đóng vai trò hỗ trợ”.

Cán bộ, giáo viên thể hiện sự nhiệt tình, tâm huyết hỗ trợ học sinh và cam kết duy trì các 
hoạt động: Chuẩn bị chu đáo cho các hoạt động và sẵn lòng chia sẻ với các em; Các hình 
thức hoạt động hướng nghiệp đã phong phú hơn nhiều; Sẵn sàng chia sẻ và hợp tác với đồng 
nghiệp và cha mẹ học sinh để tổ chức các hoạt động cho học sinh. 

Cô A Lăng Thị Tiến - giáo viên trường trung học Nội trú Phước Sơn, huyện Phước 
Sơn, tỉnh Quảng Nam nói: “Mình không phụ trách công tác hướng nghiệp trong trường 
nhưng mình gắn bó với học sinh của mình và mình thích làm hướng nghiệp nên mình chủ 
động tìm hiểu các tài liệu của chương trình để hướng dẫn các em trong lớp mình chủ nhiệm. 
Thật vui, giáo án của mình lại được giải khuyến khích”. Thầy Nguyễn Công Thành - giáo 
viên trường THPT Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An tâm sự “Tôi đã triển khai 
được nhiều hoạt động hướng nghiệp tại trường THPT Tân Kỳ. Nhiều học sinh đã chia sẻ 
những băn khoăn trong chọn nghề và tôi đã hỗ trợ các em thông qua việc đặt các câu hỏi để 
các em khám phá bản thân, tìm được lối đi phù hợp khả năng, sở thích của em...”  

Học sinh hào hứng và tích cực tham gia hoạt động hướng nghiệp: Các em đã có chuyển biến rõ rệt 
từ việc chọn ngành, chọn nghề theo trào lưu chung, theo sự sắp đặt của cha mẹ, theo điểm chuẩn của 
các trường... sang việc chú ý tới khả năng, sở thích, hoàn cảnh gia đình; các em sớm tìm hiểu và dự 
định về hướng đi sau khi tốt nghiệp thay bằng khi nào làm hồ sơ “mới tính” như trước đây; Các em 
đã có thể giải thích rõ ràng về hướng nghiệp đã giúp các em lựa chọn hướng học và nghề như thế nào.
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Các chia sẻ như là: “Đặc biệt thông qua buổi tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh, ban tổ chức nhận 
thấy học sinh nhà trường có thái độ rất nghiêm túc đối với vấn đề hướng nghiệp, các em nhiệt tình 
tham gia giao lưu và đặt các câu hỏi với ban tổ chức và đại diện bộ phận tuyển sinh các trường Đại 
học, Cao đẳng. Mong muốn của học sinh là các lần tổ chức sau cần mời thêm đại diện doanh nghiệp, 
cơ qua sử dụng lao động cùng tham gia giao lưu” (Trích báo cáo hoạt động hướng nghiệp của 
trường THPT Đô Lương 3, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, năm học 2014 - 2015). Hay là 
“Chị ơi, năm nay học sinh cứ hỏi trường có tổ chức thi “Nghề em yêu thích” nữa không, em đang suy 
nghĩ để xây dựng kế hoạch” - thầy Nguyễn Ngọc Sáng, THPT Nông Sơn, huyện Nông Sơn, tỉnh 
Quảng Nam; Điển hình như em Tô Gia Bảo, học sinh lớp 9 trường THCS Kỳ Tân, huyện Tân 
Kỳ, tỉnh Nghệ An đã chia sẻ: “Mình cần chọn nghề nào phù hợp với năng lực, sở thích, cá tính và cả 
hoàn cảnh gia đình, địa phương... Em đã mạnh dạn chọn nghề chăn nuôi. Bởi em thích những chú bò, 
học lực của em chỉ đạt trung bình và nhà em lại có cả một trang trại nữa. Em đã nói điều này với mẹ 
....”; hay là “Cảm ơn hướng nghiệp, cảm ơn bố mẹ đã cho tôi theo đuổi ước mơ của mình. Bây giờ tôi 
sẽ tập trung học chuyên sâu các môn khối B, tham gia các hoạt động xã hội để hiểu về đời sống người 
dân nghèo, để sau này với tư cách là một bác sĩ, tôi có thể giúp cho bệnh nhân tốt nhất” - em Nguyễn 
Công Bảo, lớp 11 trường THPT Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An năm học 2014 - 2015.

Cha mẹ quan tâm và tự tin hơn khi giúp con hướng nghiệp. Cha mẹ không bắt buộc con cái 
chọn ngành, chọn trường theo ý của mình mà khuyến khích con có trải nghiệp nghề nghiệp 
để hiểu rõ hơn về nghề trước khi quyết định; Ban Đại diện cha mẹ học sinh trong các trường 
trung học tham gia chia sẻ thông tin về nghề nghiệp với các em. 

Anh Nguyễn Văn Thông, thành viên Câu lạc bộ “Người cha tốt của con” tại xã Nam 
Hồng, tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ: “Trước kia tôi suy nghĩ mình làm cha mẹ cố gắng lo cho con 
được ăn đủ no, được đến trường, nhưng qua các buổi sinh hoạt với chủ đề về hướng nghiệp 
tôi nhận ra vai trò của cha mẹ giúp cho con định hướng nghề nghiệp là rất quan trọng; con 
cái rất cần sự chia sẻ, động viên của cha mẹ về tương lai của mình”.

Các tổ chức, cơ quan tăng cường sự hỗ trợ hướng nghiệp: Hội LHPN sử dụng nội dung hướng 
nghiệp cho các buổi sinh hoạt câu lạc bộ trong Đề án 704 “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy 
con tốt giai đoạn 2010 - 2015” trên 14 tỉnh, thành trong cả nước; Các công ty, doanh nghiệp, 
cơ sở dạy nghề... đón tiếp học sinh đến tìm hiểu về nghề và hệ thống đào tạo; Các cơ sở giáo 
dục và Hội LHPN mở rộng “mạng lưới chuyên nghiệp” để hỗ trợ học sinh hướng nghiệp.
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III. Những đóng góp về tài liệu

Ảnh 2: Một số tài liệu của chương trình

Hiện tại, nguồn tài liệu tham khảo về hướng nghiệp đã rất phong phú, không chỉ là các tài 
liệu do chương trình biên soạn dựa trên định hướng của Tầm nhìn hướng nghiệp (nhiệm 
vụ, vai trò của cán bộ quản lý, giáo viên, Hội LHPN và cha mẹ học sinh, năng lực hướng 
nghiệp và các con đường hướng nghiệp...) mà còn là các tài liệu do các cán bộ, giáo viên, 
thành viên Hội LHPN tham khảo các tài liệu của chương trình để xây dựng các kịch bản, nội 
dung các hoạt động hướng nghiệp với học sinh và cha mẹ học sinh. 
Tất cả các tài liệu của chương trình (13 tài liệu, kèm theo đĩa và clips) đều được phát triển 
qua quá trình nghiên cứu và vận dụng từ các kinh nghiệm thực tiễn, các tài liệu hiện có 
trong và ngoài nước về hướng nghiệp, đồng thời bám sát các phương pháp đổi mới trong 
dạy và học nên tính ứng dụng của tài liệu rất cao. Quá trình này cũng giúp nâng cao hiểu 
biết và năng lực vận dụng vào hướng nghiệp tại các đơn vị công tác của nhóm biên soạn (các 
chuyên gia, nhóm giảng viên nòng cốt của Sở GD&ĐT, Hội LHPN trong các tỉnh của chương 
trình và VVOB Việt Nam). 
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Ảnh 3: Tham vấn xây dựng tài liệu

Đến nay các tài liệu này đều đã được Vụ Giáo dục Trung học, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản 
lý cơ sở giáo dục cũng như Hội LHPN Việt Nam thẩm định đưa vào danh mục sách tham 
khảo quốc gia, đồng thời sử dụng trong các khóa tập huấn cấp quốc gia về hướng nghiệp. 
Ngoài ra, các cá nhân và đơn vị khác cũng đã liên hệ để sử dụng tài liệu như là Trung tâm 
Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Dương; thầy Nguyễn Thành Công - Hiệu trưởng một 
trường THPT ở tỉnh Trà Vinh; Học viện Quản lý giáo dục cho đề tài cấp Bộ về định hướng, 
mục tiêu, chuẩn kết quả, khung nội dung, hình thức tổ chức dạy học, đánh giá kết quả học 
tập và quản lý thực hiện chương trình các chuyên đề học tập tự chọn trong chương trình giáo 
dục THPT sau 2015, Hội Từ thiện trẻ em Sài gòn (SCC) cho các hoạt động hỗ trợ của Hội, 
sinh viên Nguyễn Thị Thuỳ, Đại học Sư phạm Huế 2014 cho khoá luận tốt nghiệp; trường 
Đại học RMIT tại Việt Nam sử dụng tài liệu để tổ chức các hoạt động hỗ trợ cộng đồng ....
Danh mục các tài liệu của chương trình được mô tả trong phụ lục 2 của tài liệu này và người 
đọc có thể tải các tài liệu này từ http://www.vvob.be/vietnam/vi/tai-nguyen
Trong quá trình áp dụng lí thuyết vào thực hành, có rất nhiều các tài liệu do chính cán bộ, giáo 
viên phụ trách hướng nghiệp, các Hội LHPN, các CLB và học sinh đã xây dựng: Tài liệu để 
hướng dẫn học sinh như là kịch bản và giáo án thực hiện các giờ sinh hoạt hướng nghiệp, các 
sự kiện khám phá nghề nghiệp hay xây dựng mạng lưới chuyên nghiệp, các bộ câu hỏi sử dụng 
trong các trò chơi hay cuộc thi về hướng nghiệp; tài liệu hướng dẫn cha mẹ học sinh như kịch 
bản mô phỏng các lí thuyết hướng nghiệp, ...; Học sinh đã xây dựng các bản mô tả nghề, câu 
chuyện nghề nghiệp.... Đây thực sự cũng là nguồn tư liệu quý báu cho công tác hướng nghiệp. 
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IV. Đóng góp nâng cao năng lực hướng nghiệp

Trong giai đoạn 2011 - 2015, chương trình hướng nghiệp đã tổ chức nhiều lớp tập huấn với 
nhiều nội dung khác nhau cho nhiều đối tượng khác nhau, từ cán bộ quản lý các cấp đến 
giáo viên các trường phổ thông cấp trung học và các cán bộ Hội LHPN. “Tôi muốn cám ơn 
chương trình rất nhiều vì khoá tập huấn rất bổ ích”, đó là những nhận xét mà chúng tôi luôn 
nhận được sau mỗi khoá tập huấn hay hội thảo về hướng nghiệp.
Ngoài ra, có nhiều hình thức nâng cao năng lực hướng nghiệp mà chương trình đã tổ chức 
cũng như các cơ sở giáo dục, Hội LHPN đã thực hiện như là tham gia các hội thảo chuyên 
đề và chia sẻ kinh nghiệm, các chuyên tham quan học tập, các buổi chia sẻ và trao đổi giữa 
các đồng nghiệp, tự học và viết các báo cáo, tổng hợp kinh nghiệm.
 

Đối với các cơ sở giáo dục

Qua các lớp tập huấn, tất cả những người tham gia chương trình đều được trang bị các lí 
thuyết hướng nghiệp, các kiến thức và kĩ năng triển khai các hoạt động tư vấn, hướng dẫn 
cho học sinh theo nhóm lớn, nhóm nhỏ hay cá nhân có nhạy cảm giới. Các hướng dẫn, quy 
định của Chính phủ(14), Bộ GD&ĐT(15) về mục tiêu, khung thời gian và tình hình thực tế, hiện 
trạng công tác hướng nghiệp được sử dụng làm cơ sở để xây dựng các nội dung tập huấn, 
hội thảo tham vấn, chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn vận dụng. 
Năng lực làm công tác hướng nghiệp của các cán bộ, giáo viên không chỉ được nâng cao 
và củng cố qua các lớp tập huấn, các cuộc hội thảo mà còn qua các cuộc thi như thi giáo án 
hướng nghiệp cấp tỉnh (có tới hơn 200 giáo án dự thi trong vòng chung khảo tại mỗi tỉnh), 
qua việc tổ chức các hoạt động hướng nghiệp với học sinh. Chúng tôi muốn chia sẻ rằng, 
khi tham gia các cuộc thi, khi chuẩn bị và thực hiện các hoạt động với học sinh chúng ta sẽ 
không chỉ nâng cao hiểu biết về lí thuyết qua nghiên cứu tài liệu, trao đổi với đồng nghiệp 
mà chúng ta còn nâng cao kĩ năng tổ chức, tư vấn với học sinh. Sự tham gia hào hứng của 
học sinh và nhiệt tình chia sẻ của cha mẹ học sinh hay đại diện doanh nghiệp sẽ làm chúng 
ta hiểu rõ hơn ý nghĩa thực tiễn của công tác hướng nghiệp. 
Hai Sở GD&ĐT Quảng Nam và Nghệ An đã có đội ngũ 64 báo cáo viên nòng cốt nhiệt tình, 
có chuyên môn hướng nghiệp và kĩ năng tập huấn tốt. Điều này được khẳng định qua các 
đợt tập huấn nhân rộng (8.040 cán bộ quản lý và giáo viên trung học đã được tập huấn trực 
tiếp), qua kết quả cuộc thi giáo án hướng nghiệp và các hoạt động hướng nghiệp tại các 
trường Trung học (một số hoạt động được mô tả trong phần III) và qua việc chia sẻ, tập 
huấn lại tại các trường sau khi có chủ đề tài liệu mới hoặc nội dung tập huấn mới (70 - 80% 

14. Điều 3 - Nghị định 75/2006/ND-CP
15. Nhiệm vụ năm học 
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số trường đã tiến hành). Cụ thể:
Các giáo án dự thi đều áp dụng các nội dung của tài liệu, vận dụng phù hợp với bối cảnh địa 
phương. Các câu chuyện của địa phương, các giáo án đều có các hình ảnh về nghề nghiệp. 
Đặc biệt, một số giáo án có ảnh, clip của người làm nghề tại địa phương. Các phương pháp 
sử dụng linh hoạt, có thảo luận nhóm, phỏng vấn, đặc biệt có các trò chơi đoán chữ, đoán 
nghề ... làm cho học sinh rất hào hứng, tích cực tham gia. 
Các hoạt động hướng nghiệp cho học sinh đã tổ chức rất đa dạng, kết hợp với các hoạt 
động giáo dục khác trong nhà trường(16), chẳng hạn như, hội trại ngày 26 tháng 3 của trường 
THCS Lí Tự Trọng, thành phố Tam Kì, tỉnh Quảng Nam với chủ đề nghề nghiệp; tìm hiểu 
nghề nấu ăn qua cuộc thi ẩm thực của trường THPT Quỳ Hợp 3, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ 
An... Các hình thức và nội dung tổ chức đã giúp học sinh có cơ hội khám phá, trải nghiệm 
để hiểu rõ các lí thuyết hướng nghiệp, đối chiếu với bản thân, định hướng cho tương lại để 
trả lời các câu hỏi: Em là ai? Em đang đi về đâu? Làm thế nào em đến được nơi muốn đến?
Ở cấp quốc gia, Chương trình hướng nghiệp đã phối hợp với Vụ Giáo dục Trung học, Cục 
Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục - Bộ GD&ĐT và trường Đại học RMIT tại Việt 
Nam tổ chức 5 khoá tập huấn trực tiếp cho giảng viên nòng cốt cấp quốc gia với 239 lượt 
cán bộ Cục, Vụ, Sở GD&ĐT, trường THPT, trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp, 
trung tâm Giáo dục thường xuyên, giảng viên Đại học, Cao đẳng để họ triển khai áp dụng 
tại đơn vị mình. Ngoài ra, một số nội dung các khoá tập huấn này đã được vận dụng để tập 
huấn trực tuyến (Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục triển khai) qua 2 chủ đề: 
“Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý trường THCS, THPT và trung tâm Giáo dục thường 
xuyên về quản lý công tác định hướng và tư vấn nghề nghiệp” và “Kĩ năng tư vấn nhóm lớn 
và kĩ năng tư vấn cá nhân cho cán bộ làm công tác đoàn thanh niên tại các trường THPT” 
trên toàn quốc có khoảng gần 1000 cán bộ quản lý và giáo viên tham gia. Các tập huấn này 
đều có thành công nhất định, thể hiện ở việc áp dụng tại đơn vị của những người tham dự. 
Ví dụ:

 ‒ Cô Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Trưởng khoa Tâm lý giáo dục, Đại học Sư phạm 
Thái Nguyên đã tham khảo tài liệu của chương trình để xây dựng giáo trình cho 
sinh viên;

 ‒ Sở GD&ĐT Nam Định đã tổ chức khoá tập huấn hướng nghiệp cho các cán bộ, giáo 
viên trong tỉnh;

 ‒ Thầy Phạm Ngọc Diễm - Bí thư Đoàn trường THPT Hạ Hoà, huyện Hạ Hòa, tỉnh 
Phú Thọ đã tổ chức các buổi trao đổi với đồng nghiệp, tư vấn nhóm lớn cho học sinh 
và hỗ trợ tư vấn cho các trường bạn;

 ‒ Thầy Nguyễn Đình Phúc, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp 
tỉnh Phú Thọ đã giới thiệu lại nội dung tập huấn cho cán bộ giáo viên trong trung 

16. Xem thêm nội dung chia sẻ kinh nghiệm ở phần III
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tâm và yêu cầu các cán bộ, giáo viên tự nghiên cứu các tài liệu của chương trình và 
hàng tháng tổ chức chia sẻ cho các đồng nghiệp trong trung tâm;

 ‒ Cô Hoàng Thị Tuyết Nhung, giáo viên chủ nhiệm, trường THPT Nguyễn Khuyến, 
Nam Định chia sẻ: “Chị ơi, về trường em đã tổ chức nội dung hướng nghiệp trong 
các buổi sinh hoạt lớp do em chủ nhiệm, học sinh rất hứng thú chị ạ”;

 ‒ Các thầy cô của 10 tỉnh miền trung trong khoá tập huấn “Kĩ năng tư vấn hướng 
nghiệp” do VVOB Việt Nam phối hợp với Vụ Giáo dục Trung học và Đại học RMIT 
cơ sở phía nam đã tham khảo các giáo án hướng nghiệp cũng như phát biểu sẽ áp 
dụng các hoạt động như thành lập góc hướng nghiệp, mạng lưới chuyên nghiệp, 
tổ chức cuộc thi viết câu chuyện nghề nghiệp ... như đã được triển khai tại hai tỉnh 
Quảng Nam và Nghệ An.

 ‒ Sau khi tham dự khóa tập huấn trực tuyến về “Các kĩ năng tư vấn cá nhân và tư vấn 
nhóm lớn, em mới biết tư vấn hướng nghiệp quan trọng lắm. Em đã thực hành tư vấn 
cho học trò, em thấy rất tuyệt. Em phát hiện ra không những giúp cho học trò mà còn 
giúp cho chính bản thân em (Cô giáo Lâm Thị Huyền Trang, tỉnh Sóc Trăng).

Đối với Hội LHPN

Hội LHPN tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thái Nguyên và Nghệ An đã có 16 giảng viên cốt 
cán và có ít nhất 416 chủ nhiệm CLB đã được tập huấn từ giáo viên cốt cán. Ngoài ra, Trung 
ương Hội LHPN đã sử dụng tài liệu của chương trình để đào tạo 60 giảng viên nòng cốt cấp 
trung ương và 280 chủ nhiệm CLB của 14 tỉnh thành thuộc đề án 704 “Giáo dục 5 triệu bà 
mẹ nuôi dạy con tốt” giai đoạn 2010 - 2015. 
Đồng thời, với sự chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương hội, Hội LHPN các cấp ở các tỉnh 
khác đã sử dụng tài liệu để tập huấn cho hội viên của mình (ví dụ: Hội LHPN Hà Nội, Hải 
Dương, Quảng Ninh, Tiền Giang...).
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V. Kết luận 

Với các thành tựu đạt được như trên, có thể nói chương trình đã có hướng đi rất cụ thể và 
phù hợp với các chủ trương, chính sách của chính phủ và Bộ GD& ĐT. Quá trình thực hiện 
đều có sự tham gia của các cấp, các ngành và các cá nhân đã đẩy mạnh tính làm chủ của mỗi 
tác nhân tham gia. Chương trình đã chú trọng nâng cao năng lực cần thiết, thúc đẩy áp dụng 
từ lí thuyết đến thực hành và sử dụng các kinh nghiệm thực tế để chia sẻ và báo cáo. Ngoài 
ra, chương trình còn là cầu nối để đưa hướng nghiệp lan rộng trong từng cấp cũng như mở 
rộng từ cấp cơ sở tới các tỉnh và ra toàn quốc. 

Qua chương trình này, chúng tôi hiểu rằng, việc đẩy mạnh công tác hướng nghiệp tại các 
cơ sở giáo dục phổ thông và tổ chức cộng đồng không ngoài mục đích góp phần nâng cao 
chất lượng giáo dục và đáp ứng nhu cầu cho chính bản thân học sinh và xã hội về lao động 
và nghề nghiệp. 

Chúng tôi tin tưởng rằng sự ủng hộ từ các cấp lãnh đạo, cha mẹ học sinh, các tổ chức xã hội 
và sự nỗ lực của các cán bộ giáo viên sẽ tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh. Đặc biệt, sự tin 
tưởng này đã được thể hiện qua hội thảo “Định hướng năng lực hướng nghiệp cho học sinh 
trung học đối với sinh viên sư phạm đáp ứng đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo 
dục phổ thông”(17).

Trong tương lai chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục phát triển mạng lưới, chia sẻ và thảo luận về nội 
dung hướng nghiệp. 

17. Hội thảo được Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phối hợp với trường Đại học sư phạm II Vĩnh Phúc, VVOB Việt Nam 
tổ chức vào ngày 10/12/2015 với sự tham gia của hơn 30 đơn vị từ các trường Đại học, Cao đẳng sư phạm, các Sở GD&ĐT và trường 
THPT ở cả ba miền Bắc, Trung và Nam.
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I. Phát triển năng lực hướng nghiệp cho cán bộ, giáo viên

Ảnh 4: Thực hành để hiểu lí thuyết hướng nghiệp

1. Giới thiệu

Khi khảo sát cơ bản về công tác hướng nghiệp (cuối năm 2011) tại hai tỉnh Quảng Nam và 
Nghệ An, tất cả các ý kiến đều cho rằng hướng nghiệp là quan trọng. Mặc dầu vậy, sự hiểu 
biết về hướng nghiệp, những trăn trở về hướng nghiệp như kế hoạch chung chung, thiếu 
tài liệu tham khảo, không có biên chế, không có sự kiểm tra giám sát,... dường như cho thấy 
rằng có rất nhiều khó khăn để nâng cao hiệu quả công tác hướng nghiệp. 
Đến năm 2015, trong hai tỉnh nghệ An và Quảng Nam câu chuyện này đã có nhiều thay đổi 
rất tích cực. Điều quan trọng nhất đó là năng lực làm công tác hướng nghiệp (nhận thức và 
hiểu biết về công tác hướng nghiệp) của các cấp, các cán bộ và giáo viên đã được nâng lên 
rõ rệt. Năng lực này là cơ sở để điều hành, quản lý công tác hướng nghiệp cũng như triển 
khai các hoạt động hướng nghiệp cho cán bộ, giáo viên và với học sinh.



38 

CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG NGHIỆP 2011 - 2015

2. Kinh nghiệm thực hiện

 ‒ Sở GD&ĐT xây dựng nhóm giảng viên nòng cốt, tham gia các hoạt động hội 
thảo tham vấn, chia sẻ kinh nghiệm và tập huấn. Nhóm giảng viên nòng cốt có 
nhiệm vụ tập huấn (theo kế hoạch của chương trình) và hướng dẫn (khi có điều 
kiện) các trường thiết kế và thực hiện các hoạt động. Các giảng viên nòng cốt 
nắm vững các nội dung hướng nghiệp và áp dụng các phương pháp tập huấn 
có sự tham gia;

 ‒ Sở GD&ĐT chỉ đạo các Phòng GD&ĐT và Ban Giám hiệu các trường cử đúng 
và đủ thành phần tham gia các lớp tập huấn. Sau các lớp tập huấn tập trung, Sở 
GD&ĐT hướng dẫn các trường vận dụng các tài liệu tập huấn vào các hoạt động 
giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường cho giáo viên và học sinh. Các tài liệu 
của chương trình (bản mềm - bản in qua hòm thư điện tử) được gửi trực tiếp qua 
các trường;

 ‒ Các cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn cấp tỉnh chia sẻ hoặc tổ chức tập huấn cho 
đồng nghiệp tại trường trung học và trung tâm giáo dục;

 ‒ Cập nhật thông tin về hướng nghiệp trong các buổi sinh hoạt chuyên môn;
 ‒ Các cán bộ, giáo viên phụ trách hướng nghiệp trao đổi và cập nhật thông tin và tổ 
chức các hoạt động hướng nghiệp với học sinh, đặc biệt khi tổ chức các hoạt động 
tư vấn nhóm lớn hay cuộc thi về hướng nghiệp cần có sự tham gia của nhiều cán bộ, 
giáo viên nghiên cứu nội dung và hướng dẫn học sinh;

 ‒ Các trường chỉ đạo và khuyến khích các cán bộ, giáo viên trong trường cùng tham 
gia các sự kiện hướng nghiệp tổ chức cho học sinh để nâng cao nhận thức và hiểu 
biết về hướng nghiệp;

 ‒ Sở GD&ĐT tổ chức cuộc thi giáo án hướng nghiệp (thiết kế nội các hoạt động giáo 
dục hướng nghiệp, các cá nhân và nhóm các cán bộ và giáo viên đã nghiên cứu tài 
liệu của chương trình, đi thực tế lấy tư liệu (clip về nghề)... để thiết kế các hoạt động 
tổ chức cho học sinh;

3. Kết quả

Thông qua các lớp tập huấn, các hoạt động trao đổi và tự trau dồi về hướng nghiệp, các cán 
bộ, giáo viên đã mạnh dạn đổi mới các hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho trường, cho 
lớp. Dù không phụ trách hoạt động hướng nghiệp, có giáo viên đã tự tìm hiểu và vận dụng 
trong các giờ sinh hoạt lớp do mình chủ nhiệm. Những rào cản về cơ chế, về ngân sách đã 
được khắc phục qua việc tự chủ trao đổi, trau dồi và phối hợp giữa các cán bộ, giáo viên 
với nhau. Việc tổ chức các hoạt động hướng nghiệp một cách tự chủ, sáng tạo đã thể hiện 
rõ trong quy mô và chất lượng các giáo án hướng nghiệp dự thi năm học 2014 - 2015 do Sở 
GD&ĐT Quảng Nam và Nghệ An tổ chức. Công tác thanh tra giám sát không còn cần thiết 
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để đảm bảo các hoạt động hướng nghiệp được diễn ra theo quy định mà thay vào đó là sự 
ủng hộ, hướng dẫn và khuyến khích của các Sở và phòng GD&ĐT và Ban Giám hiệu các 
trường trung học. 

4. Ví dụ nâng cao năng lực tư vấn cá nhân 

Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp Nghệ An(18)

Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp Nghệ An tổ chức dạy nghề phổ thông 
cho học sinh các trường THCS và THPT trong thành phố. Tất cả các học sinh khi đến 
học nghề tại Trung tâm đều được làm tư vấn hướng nghiệp. Khi phần mềm tư vấn 
hướng nghiệp của hai tác giả Trần Minh Tuấn và Phạm Văn Hiệp công tác tại trung 
tâm ra đời, trung tâm đã chủ yếu sử dụng phần mềm này trong tư vấn hướng nghiệp 
và sau đó, trung tâm có xây dựng thêm phần mềm đo một số phẩm chất tâm lí theo yêu 
cầu của các nghề.
Khi tham gia chương trình hướng nghiệp, trung tâm thấy nội dung và phương pháp có 
sự đổi mới, sáng tạo và phù hợp trong việc áp dụng vào thực tế. Một trong các tài liệu 
trung tâm sử dụng hàng năm để tập huấn cho cán bộ và giáo viên là “Các kĩ năng tư 
vấn cá nhân về khám phá, lựa chọn và phát triển nghề nghiệp”. Vào tuần đầu tiên của 
tháng 8 trong năm học, trung tâm tổ chức tập huấn và trao đổi về chuyên đề này. Các 
cán bộ, giáo viên trong trung tâm đều nhận thấy nội dung dễ hiểu, dễ sử dụng, thân 
thiện với người làm tư vấn hướng nghiệp. Điều này thể hiện rõ trong hiệu ứng của học 
sinh qua những lần tham gia tư vấn hướng nghiệp. Các em thực sự hào hứng, thoải mái 
và rất hợp tác khi trao đổi với các giáo viên tư vấn. 

5. Câu chuyện phát triển năng lực hướng nghiệp

Nguồn: Câu chuyện “Cái duyên hay sự ngẫu nhiên có kế hoạch” của cô Nguyễn Anh Thơ, giáo 
viên THCS Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An(19)

18. Xin chân thành cảm ơn sự chia sẻ của cô Trương Thị Thanh Hương - Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp tỉnh 
Nghệ An.
19. Xin chân thành cám ơn sự chia sẻ của cô Nguyễn Thị Anh Thơ.
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Từ việc ấn tượng với cách làm việc của đoàn khảo sát cơ bản về công tác hướng nghiệp 
tháng 10 năm 2011, tôi đã trình bày và đề xuất một số nội dung. Tuy nhiên, sau đó tôi 
lại nghĩ “chắc khó mà giải quyết được các khó khăn của công tác hướng nghiệp”.
Thật bất ngờ, tháng 3/2012 tôi được tham gia hội thảo xây dựng Tầm nhìn hướng 
nghiệp cho tỉnh Nghệ An. Tôi được tiếp thu, thảo luận về hiện trạng, kinh nghiệm 
hướng nghiệp của tỉnh nhà và một số nước trên thế giới. Nội dung của Tầm nhìn hướng 
nghiệp đã cho tôi định hướng rõ hơn về việc thiết kế các hoạt động với học sinh.

Sau đó tôi được chọn là một trong những giảng viên nòng cốt của tỉnh Nghệ An về 
hướng nghiệp. Cơ hội này đã mở cho tôi một con đường học hỏi và trải nghiệm về 
hướng nghiệp. Càng học hỏi, trải nghiệm càng làm cho tôi say mê và nhiệt huyết hơn. 
Học hỏi từ chuyên gia, từ đồng nghiệp và đặc biệt là tự học và trải nghiệm khi tôi là báo 
cáo viên của các khoá tập huấn do Sở GD&ĐT tổ chức, khi tôi chia sẻ nội dung hướng 
nghiệp với đồng nghiệp trong trường và khi cùng với các giáo viên khác tổ chức các 
hoạt động cho học sinh.

Những kiến thức và kĩ năng thu được, tôi không chỉ dùng trong các hoạt động hướng 
nghiệp mà đã áp dụng vào phong trào Đội như kết hợp tư vấn nhóm lớn với hoạt động 
của chi đoàn trong dịp 26/3 (năm học 2013 - 2014, 2014 - 2015); vào môn Ngữ văn. Khi tôi 
dạy bài cho học sinh như khi dạy bài “Mùa xuân nho nhỏ”(lớp 9). Tôi đã dùng lí thuyết 
“vị trí điều khiển” để nói về tư tưởng nghề chọn mình hay mình chọn nghề của nhân vật 
anh thanh niên làm công tác khí tượng thủy văn trong bài “Lặng lẽ Sa Pa”...

Tôi tự tin hơn nhiều khi nói chuyện về nghề nghiệp, về chọn nghề. Hướng nghiệp đã 
giúp cho bản thân tôi chuyên tâm gắn bó với nghề hơn, có kế hoạch làm việc rõ hơn, 
kết quả công việc tốt hơn và đặc biệt tôi có nhiều niềm vui với học sinh hơn. Nhiều học 
sinh chia sẻ: “Cô ạ, bố mẹ em mà biết những điều này thì chắc chắn em sẽ được thoải mái học và 
làm những điều em muốn trong tương lai chứ không như anh/chị của em mấy năm trước đâu”. 
Một số đồng nghiệp cũng đã trao đổi với tôi để hỗ trợ hướng nghiệp cho con: “Em đến 
nói chuyện với con bé nhà chị với, nó sắp thi Đại học rồi...”

Các bạn ạ, hướng nghiệp là một quá trình và nâng cao năng lực làm công tác hướng 
nghiệp cũng là một quá trình. Cứ tìm hiểu, cứ trao đổi và tổ chức hoạt động, bạn sẽ có 
nhiều kiến thức và kinh nghiệm hơn. Học sinh rất cần được hỗ trợ về hướng nghiệp, 
vậy khi đã có kiến thức và kĩ năng, ở bất kì đâu, hãy giúp các em!
Hãy sống và làm việc như “lí thuyết ngẫu nhiên có kế hoạch: Sự may mắn không đến 
một cách ngẫu nhiên mà nó là thành quả do ta gieo mầm từ trước, nay thu hoạch được”.
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II. Xây dựng kế hoạch hướng nghiệp hàng năm

Ảnh 5: Học sinh tìm hiểu lí thuyết hướng nghiệp trong một buổi tư vấn nhóm lớn

1. Giới thiệu
Để nâng cao hiệu quả các hoạt động hướng nghiệp, ngoài việc tăng cường năng lực cho cán 
bộ và giáo viên, các cơ sở giáo dục cần xây dựng được kế hoạch hoạt động cụ thể với sự 
phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận, xác định các hoạt động cụ thể cho cán bộ, giáo viên 
và học sinh. Như vậy, cơ sở giáo dục mới đảm bảo triển khai đầy đủ và nghiêm túc các con 
đường hướng nghiệp theo quy định của Bộ GD&ĐT cũng như tối ưu hoá các hình thức lồng 
ghép nội dung hướng nghiệp. 
Các cán bộ quản lý, giáo viên phụ trách việc xây dựng chiến lược và kế hoạch hướng nghiệp 
trong đơn vị mình công tác hãy tham khảo tài liệu tập huấn “Đổi mới giáo dục hướng 
nghiệp trong trường trung học” do Bộ GD&ĐT và VVOB Việt Nam phát hành. Tài liệu này 
cung cấp các kiến thức hướng nghiệp cơ bản; các hình thức tổ chức hướng nghiệp cũng như 
các kĩ năng quản lý công tác hướng nghiệp. Từ đó, chúng ta sẽ có những hiểu biết căn bản 
để xây dựng kế hoạch hướng nghiệp tại đơn vị mình một cách có khả thi. 
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2. Kinh nghiệm thực hiện

Cán bộ và giáo viên phụ trách công tác hướng nghiệp phải nắm rõ nhiệm vụ năm học của 
Bộ GD&ĐT, các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT và đặc biệt phải hiểu về công tác hướng 
nghiệp để tham mưu cho Ban Giám hiệu về kế hoạch hướng nghiệp. Các kế hoạch phải 
được xây dựng ngay từ đầu năm học.
Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường về đội ngũ cán bộ, giáo viên (số lượng và năng lực) 
cũng như nguồn lực về cơ sở vật chất, sự tham gia ủng hộ của Ban đại diện cha mẹ học sinh, các 
cơ quan ban ngành, nhà máy, ... điều kiện kinh tế xã hội tại địa phương và hiện trạng năng lực 
hướng nghiệp của học sinh để xây dựng kế hoạch hướng nghiệp. Nghiên cứu mô hình cung cấp 
dịch vụ hướng nghiệp ở phần I cùng với các năng lực hướng nghiệp cần có của học sinh, chúng 
ta có thể xây dựng cụ thể từng hoạt động hướng nghiệp trong cơ sở giáo dục.

Cơ sở vật chất và nguồn lực:
 ‒ Cán bộ giáo viên phụ trách công tác hướng nghiệp cần được tập huấn về hướng 
nghiệp, ít nhất là các nội dung trong “Tài liệu bổ sung sách giáo viên hoạt động giáo 
dục hướng nghiệp lớp 9 và lớp 10, 11 và 12”;

 ‒ Có tài liệu tham khảo, posters, clips và tranh ảnh... về lí thuyết hướng nghiệp, mô 
tả nghề nghiệp, thông tin tuyển sinh THPT, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên 
nghiệp ... 

 ‒ Máy chiếu, máy vi tính nối mạng, góc hướng nghiệp...;
 ‒ Có mạng lưới chuyên nghiệp.

Hình thức tổ chức:
 ‒ Tổ chức theo lớp, khối - tuỳ điều kiện của nhà trường - với thời lượng 9 tiết/năm 
học/khối lớp;

 ‒ Tổ chức hoạt động quy mô lớn (cuộc thi, tư vấn nhóm lớn, giao lưu khách mời ...). 

3. Kết quả
Các kế hoạch hướng nghiệp trong các cơ sở giáo dục đã được cụ thể theo tình hình thực 
tế của từng nơi. Sau mỗi hoạt động hướng nghiệp đã có sự thảo luận đánh giá, rút kinh 
nghiệm và định hướng cho năm tới. 

4. Ví dụ Kế hoạch hoạt động giáo dục hướng nghiệp 
4.1 Kế hoạch giáo dục hướng nghiệp năm học 2015 - 2016
Nguồn: trường THPT Đô Lương 3(20), huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

20. Xin chân thành cám ơn thầy Thái Doãn Ân, Bí thư Đoàn trường, trường THPT Đô Lương 3, huyện Đô lương, tỉnh Nghệ An đã tổng 
hợp và chia sẻ thông tin.
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Nhiệm vụ trọng tâm

Chuẩn bị đầy đủ về các điều kiện và phương tiện phục vụ cho hoạt động giáo dục hướng 
nghiệp: Tập huấn cho giáo viên trực tiếp tham gia hoạt động giáo dục hướng nghiệp; chuẩn 
bị các tài liệu, các phương tiện, thiết bị và kinh phí; làm tốt công tác phối hợp với các lực 
lượng xã hội cho công tác hướng nghiệp.
Tổ chức cho tất cả các lớp, khối 10, 11, 12 được tham gia các hoạt động giáo dục hướng 
nghiệp theo đúng phân phối chương trình của Bộ GD&ĐT, trong đó bao gồm các chương 
trình hoạt động theo chủ đề và hoạt động tập thể. 

Ban chỉ đạo tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp: 
 ‒ Phó Hiệu trưởng - Trưởng Ban chuyên môn.
 ‒ Bí thư Đoàn trường.

Lực lượng triển khai thực hiện: 
 ‒ Phụ trách chính: Ban chấp hành Đoàn trường 
 ‒ Phối hợp thực hiện: Giáo viên chủ nhiệm các lớp, giáo viên bộ môn, cán bộ lớp và 
chi đoàn; Cha mẹ học sinh; Các lực lượng xã hội khác, đặc biệt là các cơ sở nghề 
nghiệp địa phương.

Phân công nhiệm vụ
Ban chấp hành đoàn trường:

 ‒ Phụ trách phần nội dung, soạn giáo án, phụ trách chính việc tổ chức triển khai thực 
hiện giáo án.

 ‒ Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất trước và trong mỗi giờ hoạt động giáo dục hướng 
nghiệp, phụ trách phần công nghệ thông tin.

 ‒ Tổng hợp nội dung các bài thu hoạch sau mỗi giờ hoạt động giáo dục hướng nghiệp.
 ‒ Tìm hiểu một số thông tin về các cơ sở nghề ở địa phương để tổ chức một số hoạt 
động tham quan trải nghiệm thực tế.
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Các lực lượng khác:
Ban chấp hành Đoàn trường kí́ văn bản phối hợp với giáo viên chủ nhiệm và đội ngũ cán bộ 
lớp, cán bộ chi đoàn những nội dung sau:

 ‒ Cung cấp tài liệu tham khảo liên quan đến hướng nghiệp cho học sinh các lớp.
 ‒ Thông qua các tiết sinh hoạt lớp, các buổi sinh hoạt chi đoàn, giáo viên chủ nhiệm 
phối hợp với cán bộ lớp và cán bộ chi đoàn làm các trắc nghiệm để khảo sát về sở 
thích nghề nghiệp, năng lực nghề nghiệp, các trắc nghiệm khí chất của học sinh mỗi 
lớp. Các lớp tổng hợp kết quả trắc nghiệm gửi cho Ban chấp hành đoàn trường. 

Triển khai thực hiện
 ‒ Hình thức 1: Tổ chức lớp tập trung được ghép từ 3 đến 4 lớp trong 1 khối, có hai 
giáo viên chính thay nhau triển khai thực hiện giáo án và các giáo viên phụ thêm 
như chuẩn bị tranh vẽ, loa máy, phần đồ họa vi tính, máy chiếu, làm tư vấn viên, 
làm thư ký, trọng tài trong các nội dung liên quan đến trò chơi hướng nghiệp...

 ‒ Hình thức 2: Giáo viên bộ môn lồng ghép các nội dung giáo dục hướng nghiệp vào 
trong các môn học: Công nghệ, tin học, giáo dục công dân, ngoại ngữ, địa lí́,...

 ‒ Hình thức 3: Tổ chức các hoạt động Đoàn như các cuộc thi tìm hiểu “thanh niên với nghề 
nghiệp, việc làm” nhân dịp ngày thành lập Đoàn 26/3, ngày Quốc tế lao động 1/5,...

 ‒ Hình thức 4: Tổ chức các hoạt động tham quan thực tế, trải nghiệm tại các cơ sở sản xuất.
 ‒ Hình thức 5: Phối hợp với các trường Đại học tổ chức các hoạt động tư vấn tuyển 
sinh năm 2016 (chủ yếu dành cho học sinh lớp 12).

Một số yêu cầu đặt ra đối với hoạt động giáo dục hướng nghiệp năm học 2015-2016
 ‒ Sử dụng các tài liệu của Bộ GD&ĐT, của chương trình hướng nghiệp, các báo cáo 
và nghiên cứu của trường ...;

 ‒ Phải làm tốt công tác phối hợp với giáo viên chủ nhiệm;
 ‒ Các hoạt động giáo dục hướng nghiệp được tổ chức dưới nhiều hình thức linh hoạt 
kết hợp giữa cung cấp kiến thức, thông tin và giải trí để các giờ hoạt động giáo dục 
hướng nghiệp nhẹ nhàng và hiệu quả;

 ‒ Việc tổ chức các hoạt động tham quan cơ sở sản xuất, trải nghiệm thực tế, tham gia 
ngày hội tư vấn hướng nghiệp phải được học sinh hào hứng tham gia;

 ‒ Qua nội dung các bài thu hoạch sau mỗi giờ hoạt động hoạt động giáo dục hướng 
nghiệp, học sinh phải có những quan niệm đúng đắn về chọn nghề và đã bước đầu 
có được những định hướng về nghề nghiệp, việc làm của mình sau này.

4.2 Ví dụ về thời khoá biểu
Nguồn: Trích thời khóa biểu hoạt động hướng nghiệp tháng 11 năm 2015, trường THPT Nông Sơn, 
huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam
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SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM  LỊCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HƯỚNG NGHIỆP
TRƯỜNG THPT NÔNG SƠN  Tháng 11/2015

 
 KHỐI 10 Tuần học thứ 12, từ ngày 02/11/2015 đến ngày 07/11/2015
 KHỐI 11 Tuần học thứ 13, từ ngày 09/11/2015 đến ngày 14/11/2015
 KHỐI 12 Tuần học thứ 14, từ ngày 16/11/2015 đến ngày 21/11/2015

Tiết 
PPCT

Chuyên 
đề

Nội dung bài 
dạy

Lớp Thời gian Địa 
điểm
(HT)

Cán bộ, giáo viên 
phụ trách

Thứ 
2

Thứ 
3

Thứ 
4

Thứ 
5

Thứ 
6

Thứ 
7

3, 4 1 Một số kĩ 
năng thiết yếu 
Những yếu tố 
tác động tới 
bản thân trong 
việc chọn 
ngành học, 
chọn nghề

10A  Tiết 
1-2

     Mai Văn Sự

10C1 Tiết 
3-4

     

10C2  Tiết 
1-2

    

10C3    Tiết 
1-2

  

10C4    Tiết 
3-4

  

10C5   Tiết 
1-2

   Phạm Như Bình

10C6  Tiết 
3-4

    

10C7     Tiết 
1-2

 

10C8   Tiết 
3-4

   

10C9     Tiết 
3-4

 

3, 4 1 Những yếu 
tố ảnh hưởng 
tới quyết định 
chọn hướng 
đi sau THPT, 
chọn nghề của 
bản thân.

11A     Tiết 
7-8

  Nguyễn Ngọc Sáng

11C1  Tiết 
7-8

    

11C2  Tiết 
9-10

    

11C3   Tiết 
7-8

   

11C4   Tiết 
9-10

   

11C5 Tiết 
7-8

     

11C6 Tiết 
9-10
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3, 4 1 Những điều 
kiện để thành 
đạt trong 
nghề; TƯ 
VẤN HƯỚNG 
N G H I Ệ P 
Khái quát 
vài nét về hệ 
thống đào tạo 
nghề nghiệp ở 
nước ta; Tìm 
hiểu hệ thống 
trường trung 
cấp chuyên 
nghiệp và đào 
tạo nghề của 
TW và địa 
phương

12A1    Tiết 
7-8

   Nguyễn Ngọc Sáng

12C1   Tiết 
9-10

   

12C2 Tiết 
7-8

     

12C3 Tiết 
9-10

     

12C4     Tiết 
7-8

 

12C5  Tiết 
7-8

    

12C6  Tiết 
9-10

    

5. Câu chuyện đổi mới quản lý hướng nghiệp 

5.1 Câu chuyện hướng nghiệp của trường THPT Đô Lương 3(21), huyện Đô 
Lương, tỉnh Nghệ An

Trường THPT Đô Lương 3, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An thành lập ngày 28 
tháng 2 năm 1978. Hơn 35 năm xây dựng và trưởng thành từ quy mô nhỏ bé 
ban đầu, vượt qua nhiều khó khăn đến nay quy mô trường đã phát triển hơn 
rất nhiều với 36 lớp với hơn 1378 học sinh.

Là một ngôi trường ở địa bàn nông thôn, điều kiện tiếp cận với những kiến 
thức và thông tin về hướng nghiệp rất hạn chế, nên việc triển khai hoạt động 
giáo dục hướng nghiệp cho học sinh những năm trước đây được tổ chức mang 
tính hình thức, đối phó với các đoàn kiểm tra cấp trên, hiệu quả thực tế chưa 
cao. Bộ sách giáo khoa về giáo dục hướng nghiệp do Bộ GD&ĐT ban hành 
là bộ sách duy nhất để thực hiện việc giáo dục hướng nghiệp cho học sinh 3 
khối trong nhà trường. Những giáo viên chưa đủ mặt bằng lao động được Ban 
Giám hiệu bố trí đảm nhận làm thêm công tác hướng nghiệp. Do không được 
tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ và với tâm lý chỉ làm hướng nghiệp cho

21. Xin chân thành cám ơn thầy Thái Doãn Ân, Bí thư Đoàn trường, trường THPT Đô Lương 3, huyện Đô lương, tỉnh Nghệ An đã tổng 
hợp và chia sẻ thông tin.
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đủ chuẩn mặt bằng lao động nên những giáo viên này ít quan tâm nghiên cứu 
tài liệu, ít tìm hiểu thêm những kiến thức về hướng nghiệp (đặc biệt là những 
kiến thức mới). Kết quả những tiết giáo dục hướng nghiệp chỉ đơn điệu là sự 
truyền đạt một chiều các kiến thức trong sách giáo khoa, gây mệt mỏi và nhàm 
chán cho cả giáo viên và học sinh, chủ yếu giáo viên đọc tài liệu, còn học sinh 
ghi chép.

Từ năm học 2013 - 2014, sau khi Hiệu trưởng và Bí thư Đoàn trường được tham 
gia tập huấn chương trình giáo dục hướng nghiệp do Sở GD&ĐT tổ chức với 
sự hỗ trợ của VVOB Việt Nam đều tổ chức tập huấn lại cho toàn thể giáo viên 
chủ nhiệm (trong các buổi sinh hoạt trao đổi về công tác chủ nhiệm) và cho 
giáo viên và học sinh là cán bộ đoàn trực tiếp tham gia làm hướng nghiệp (qua 
các buổi sinh hoạt Ban chấp hành Đoàn trường). Nhiều hoạt động trau dồi kiến 
thức hướng nghiệp như tìm hiểu thực tế, phối hợp với các trường Đại học, Cao 
đẳng... cũng đã được tổ chức. 

Hiệu quả mang lại đối với công tác giáo dục hướng nghiệp của nhà trường 
là rõ nét, từ quan điểm chỉ đạo của Ban Giám hiệu đến tổ chức thực hiện của 
giáo viên. Hoạt động giáo dục hướng nghiệp không còn là hoạt động “lấp chỗ 
trống” cho những giáo viên thiếu mặt bằng lao động. Ban Giám hiệu đã giao 
cho Đoàn trường chuyên trách thực hiện. Bằng những kiến thức, nghiệp vụ đã 
được tập huấn, có nhiều thay đổi trong tổ chức thực hiện từ quy mô tới phương 
pháp. Quy mô tổ chức được chia nhỏ hơn, học sinh có cơ hội tương tác nhiều 
hơn với giáo viên và các thành viên trong lớp. Các nội dung liên quan đến giáo 
dục hướng nghiệp được tổ chức truyền đạt dưới nhiều hình thức phong phú để 
học sinh tham gia tích cực và dễ dàng tiếp nhận như là chia nhóm trao đổi, bàn 
luận về các vấn đề hướng nghiệp, viết bài luận, sáng tác thơ ca, sưu tầm ca dao 
tục ngữ, văn nghệ, tham gia các trò chơi giải trí có phần thưởng như đoán nghề 
qua hành động, giải ô chữ về nghề,... Các hoạt động giáo dục hướng nghiệp 
được Đoàn trường tổ chức gắn liền với việc tổ chức các hoạt động Đoàn - Hội 
trong nhà trường nên phù hợp hợp tâm lí tuổi trẻ, thái độ tham gia của học 
sinh được nâng lên, học sinh được rèn luyện nhiều về kĩ năng hoạt động nhóm, 
tự tin hơn trong các hoạt động giao tiếp, cởi mở hơn trong thể hiện quan điểm 
và chia sẻ các dự định nghề nghiệp trong tương lai. Cụ thể trong quá trình tư 
vấn các em đặt nhiều câu hỏi thể hiện băn khoăn giữa sở thích nghề nghiệp 
và khả năng xin việc sau này; giữa dự định nghề nghiệp của bản thân và định 
hướng của gia đình; về xu hướng phát triển nghề nghiệp của xã hội,...
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5.2 Câu chuyện hướng nghiệp của trường THPT Nông sơn(22), huyện Nông 
Sơn, tỉnh Quảng Nam

Trước khi tham gia chương trình hướng nghiệp, các hoạt động hướng nghiệp của 
trường THPT Nông Sơn gồm có: 1. Mời các trường Đại học và Cao đẳng về nói chuyện 
về tuyển sinh vào tháng 3 hàng năm (do Ban Giám hiệu và Ban chấp hành Đoàn trường 
phụ trách); 2. Dạy nghề phổ thông (giáo viên sinh học phụ trách để dạy nghề lâm sinh). 
Kể từ năm 2012, khi đại diện của trường được tham gia các lớp tập huấn về hướng 
nghiệp do VVOB Việt Nam hỗ trợ Sở GD&ĐT Quảng Nam tổ chức đã tập huấn lại cho 
các giáo viên khác trong trường và phân công lại nhiệm vụ phụ trách công tác hướng 
nghiệp.

Tổ giáo viên phụ trách hướng nghiệp gồm có 3 người: Phó Hiệu trưởng, Bí thư 
Đoàn trường và một giáo viên - đây là những cán bộ, giáo viên có kiến thức và 
hiểu biết sâu về hướng nghiệp. Ba thành viên này sẽ phụ trách hướng nghiệp ở ba 
khối lớp khác nhau để tránh sự nhàm chán cho học sinh. Thời khóa biểu cho hoạt 
động hướng nghiệp được xây dựng cố định, không trùng với các hoạt động giáo 
dục khác với mỗi buổi là 2 tiết. Các thành viên trong tổ hướng nghiệp thường cùng 
nhau thảo luận để cập nhật và chia sẻ thông tin và kinh nghiệm thực hiện các hoạt 
động hướng nghiệp. 

Hàng năm, trường tổ chức các giờ sinh hoạt hướng nghiệp 9 tiết cho từng lớp để trang 
bị kiến thức nền tảng cho học sinh và tổ chức 2 hoạt động sáng tạo với quy mô toàn 
trường (học sinh tự nguyện) để học sinh trải nghiệm cụ thể. Điều này thúc đẩy học sinh 
và cũng giúp thay đổi nhận thức cho nhiều đối tượng liên quan tới hướng nghiệp cho 
học sinh.

Nhà trường đã duy trì và sử dụng mạng lưới chuyên nghiệp để đóng góp vào các hoạt 
động hướng nghiệp.

Mọi hoạt động hướng nghiệp đều có kiểm tra và đánh giá đối với cả người dạy và 
người học.

22. Xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Ngọc Sáng, Phó Hiệu trưởng trường THPT Nông Sơn, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam đã 
chia sẻ kinh nghiệm này.
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III. Tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục hướng nghiệp

Ảnh 6: Một giờ sinh hoạt hướng nghiệp trong lớp, trường THCS Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

1. Giới thiệu

Học sinh được hướng nghiệp thông qua các giờ sinh hoạt hướng nghiệp (9 tiết/năm, từ lớp 
9 - lớp 12), tích hợp vào trong các môn văn hoá, lồng ghép qua các hoạt động giáo dục ngoài 
giờ lên lớp, qua học môn công nghệ và nghề phổ thông .... Kinh nghiệm cho thấy, năng lực 
hướng nghiệp của học sinh được tích luỹ và nâng cao qua nhiều hình thức khác nhau, đôi 
khi các hình thức đó không có tên gọi là “hướng nghiệp”. Điểm căn bản là học sinh nắm 
được các năng lực hướng nghiệp cần có, hiểu các lí thuyết căn bản và có các kĩ năng và 
phương pháp tìm hiểu thông tin. Đặc biệt là học sinh cần phải hiểu và hành động rằng mình 
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là “người làm chủ vận mệnh của mình”(23), mình là người hái được trái ngọt hay trái đắng 
của các quyết định hướng học, hướng nghề. 

Đối với giáo viên, để làm tốt công tác hướng nghiệp điều quan trọng nhất là lòng nhiệt tình, yêu 
nghề và thích tìm tòi. Lí thuyết hướng nghiệp là cơ sở đầu tiên mà mọi người cần có, hiểu rõ lí 
thuyết sẽ biết cách vận dụng trong các bối cảnh khác nhau (chia sẻ của thầy Nguyễn Bá Phong - Phó 
Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Khuyến, Điện Bàn, Quảng Nam). Ngoài ra, các cán bộ và giáo 
viên khi tổ chức hoạt động phải hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình xã hội hoá về giới(24) 
để đảm bảo sự tham gia tích cực của học sinh nam nữ, để hạn chế các định kiến và phân biệt đối 
xử giới ảnh hưởng tới sự lựa chọn hướng học, hướng nghề của học sinh nam nữ. 

2. Kinh nghiệm thực hiện

Chuẩn bị:
Để tổ chức bất kì hoạt động nào cho mục đích hướng nghiệp thì chúng ta cần phải xây dựng 
kế hoạch/giáo án/kịch bản cụ thể, có các yếu tố sau: 

 ‒ Mục tiêu rõ ràng, nội dung cụ thể, và mô tả được tiến trình của hoạt động;
 ‒ Phương pháp và hình thức tổ chức nên sáng tạo và đa dạng: phương pháp thuyết 
trình, hỏi đáp, phỏng vấn, thảo luận nhóm, ...;

 ‒ Cần nêu rõ các điều kiện thực hiện để đạt mục tiêu: phân công nhiệm vụ, chuẩn bị tư 
liệu, hình ảnh, văn phòng phẩm, mời sự tham gia của các ban ngành, đoàn thể ....;

 ‒ Hình thức tổ chức nhóm lớn (tại hội trường lớn, sân trường) hay nhóm nhỏ (trong 
lớp học) với thời lượng: 45 phút, 90 phút hay 135 phút tuỳ theo sự phân công nhân 
sự và điều kiện của cơ sở giáo dục cũng như nội dung của từng chủ đề. Thông 
thường, với nhóm lớn thì thời gian một buổi tư vấn thường là 135 phút. 

Cô Trương Thị Mỹ Thu, giáo viên trường THCS Trần Quý Cáp huyện Thăng bình, đạt giải nhất 
cuộc thi giáo án hướng nghiệp năm học 2014 - 2015 do Sở GD&ĐT Quảng Nam tổ chức đã chia sẻ: 
“Trước khi soạn giáo án hướng nghiệp, tôi phải có một ý tưởng sáng tạo trước, sau đó là hình thành từng 
bước hoạt động. Bước đầu tiên là cần phải nghiên cứu kĩ mục tiêu kiến thức của chủ đề đó. Bước thứ hai là 
đi thu thập thông tin thực tế liên quan tới chủ đề, bằng cách hỏi đồng nghiệp hoặc những học sinh của tôi đã 
ra trường mà bây giờ quay trở lại làm việc tại địa phương. Để hoạt động hướng nghiệp đạt hiệu quả, chúng 
ta nên sử dụng phương pháp dạy học tích cực có hiệu quả (hình thức đa dạng, để học sinh nói lên ý kiến 
và để học sinh hỏi nhiều, giáo viên chỉ tư vấn); thu thập các thông tin từ thực tế, đặc biệt hình ảnh từ địa 

23. Lí thuyết vị trí điều khiển của Krumboltz: có rất nhiều chuyện xảy ra trong cuộc đời mỗi người mà chúng ta không có khả năng tránh 
né hay điều khiển được. Nhưng ta hoàn toàn có quyền quyết định cách chúng ta phản ứng lại khi những chuyện ấy xảy ra. Nếu ta phản 
ứng một cách tích cực thì nó sẽ đem lại kết quả tích cực, tạo ra những may mắn trong quá trình lập nghiệp và ngược lại.
24. Xem thêm chi tiết trang 13 của tài liệu “hướng dẫn lồng ghép giới trong công tác hướng nghiệp cho học sinh trung học”, do VVOB hỗ 
trợ Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục biên soạn - www.vvob.be/vietnam/vi/tainguyen.
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phương; thúc đẩy để có sự tương tác giữa học sinh với nhau. Các cơ sở giáo dục nên tạo điều kiện và khuyến 
khích các cán bộ, giáo viên phụ trách công tác hướng nghiệp trao đổi và chia sẻ giáo án, kịch bản với nhau.“
Khi thực hiện phải đảm bảo được:

 ‒ Có sự tham gia tích cực của cả học sinh nam, nữ; 
 ‒ Học sinh làm trung tâm;
 ‒ Đa dạng các phương pháp khác nhau trong buổi sinh hoạt hướng nghiệp để lôi 
cuốn tất cả các học sinh (có các cách học khác nhau) cùng tham gia;

 ‒ Khi kết thúc buổi sinh hoạt hướng nghiệp, học sinh tổng kết được nội dung chính cần nắm, 
các bước tiếp theo trong quá trình tìm hiểu và quyết định nghề nghiệp của các em là gì;

 ‒ Có đánh giá kết quả qua việc trao đổi với học sinh, tổng kết bài thu hoạch của học sinh..;
 ‒ Giao nhiệm vụ để học sinh chuẩn bị cho giờ sinh hoạt hướng nghiệp lần sau.

Sau khi thực hiện:
 ‒ Cán bộ, giáo viên tổ chức hoạt động cần thảo luận rút kinh nghiệm, đặc biệt với 
những hoạt động nhóm lớn. Những nội dung này sẽ là cơ sở để lập kế hoạch hướng 
nghiệp cho năm học tới;

 ‒ Các tài liệu đã được sử dụng (clips, bản mô tả nghề, câu hỏi ...), các thông tin 
thu được (phản hồi, địa chỉ của người tham gia...) sau các hoạt động nên được 
tổng hợp, cập nhật thành tư liệu của nhà trường cho các hoạt động hướng 
nghiệp trong tương lai.

Tổng hợp một số kinh nghiệm sử dụng tư liệu và phương pháp cho hoạt động giáo 
dục hướng nghiệp qua các giáo án dự thi của hai Sở GD&ĐT Quảng Nam và Nghệ An
Ngoài các mô hình lí thuyết hướng nghiệp, các tư liệu thường được sử dụng trong các 
giáo án hướng nghiệp đạt giải trong cuộc thi do Sở GD&ĐT Quảng Nam và Nghệ An tổ 
chức thường là các hình ảnh, câu chuyện thực tế từ địa phương, các thiết kế trò chơi ..... 
Hỗ trợ học sinh nhận biết bản thân: 
Câu chuyện nghề nghiệp tại địa phương: vượt khó thành công, gương người thành 
đạt... để mô tả các lí thuyết hướng nghiệp; Câu chuyện chia sẻ của khách mời; câu 
chuyện của chính các em học sinh quan sát từ cha mẹ, người thân ....
Hỗ trợ học sinh tìm hiểu hệ thống đào tạo và nghề nghiệp:
Tranh ảnh, video clips về nghề nghiệp được thu thập từ địa phương và trên internet; 
danh mục các trường THPT và sau THPT; các bài hát về nghề; Đoán nghề nghiệp qua 
hình ảnh và qua trò chơi đuổi hình bắt chữ; ô chữ về nghề nghiệp ....
Hỗ trợ học sinh lập kế hoạch nghề nghiệp:
Các câu chuyện về nghề nghiệp được sử dụng để minh hoạ cho học sinh...
Các phương pháp thường được sử dụng đó là: thảo luận nhóm, phỏng vấn, tổ chức thi 
tìm hiểu... Để tương tác tốt với học sinh, các cán bộ và giáo viên phải sử dụng các kĩ 
năng, liệu pháp như trong tư vấn cá nhân.
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3. Kết quả

Tất cả các hình thức hướng nghiệp kể trên đã và đang được các cơ sở giáo dục trung học 
triển khai. 
Theo đánh giá chung của 763 nam, nữ cán bộ và giáo viên là đại diện của các trường THPT 
và THCS trong 27 huyện của hai tỉnh (chiếm 70% số huyện) trong khoá tập huấn về lồng 
ghép giới trong hướng nghiệp cuối năm 2015, so với đầu chương trình, công tác hướng 
nghiệp đã và đang được triển khai một cách đồng bộ tại các đơn vị cơ sở, các hình thức 
hướng nghiệp rất phong phú như các giờ sinh hoạt hướng nghiệp với việc thảo luận, với 
các hoạt động trao đổi, phỏng vấn, thảo luận, tiểu phẩm, trả lời câu hỏi ..., các hoạt động 
sinh hoạt ngoại khoá như tư vấn nhóm lớn, hội thi tìm hiểu nghề, tham quan làng nghề, trải 
nghiệm nghề... được chia sẻ ở những mục sau.

4. Thay đổi cách thức tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp

Tóm tắt câu chuyện của cô Trần Thị Thuý Hằng - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Kỳ Tân, Tân Kỳ, 
Nghệ An

Khi được tập huấn về hướng nghiệp, tìm hiểu thêm về hướng nghiệp tôi đã hiểu 
đúng bản chất rằng hướng nghiệp không phải là dạy nghề mà là hoạt động tư vấn 
cho học sinh tìm được ngành nghề phù hợp với năng lực của bản thân và yêu cầu 
xã hội. Tôi đã thay đổi cách tổ chức các hoạt động hướng nghiệp cho học sinh. 
Ngoài việc áp dụng tài liệu của chương trình vào 9 tiết sinh hoạt hướng nghiệp 
theo quy định của Bộ GD&ĐT, tôi đã xây dựng các hoạt động ngoại khoá cho học 
sinh như trải nghiệm nghề nghiệp ở các cơ sở sản xuất, tổ chức hội chợ, tổ chức 
cuộc thi kể chuyện hướng nghiệp ...
Các em học sinh từ chỗ chưa hiểu về hướng nghiệp đã dần dần hiểu và tích cực tham 
gia. Cha mẹ học sinh cũng đã quan tâm đến hoạt động hướng nghiệp của trường như 
cổ vũ cho con tham gia trải nghiệm nghề, gặp tôi trực tiếp để tìm hiểu về hướng nghiệp 
cho con mình (phụ huynh của em Ngô Thị Nghiêm, lớp 9 B, em Tô Gia Bảo lớp 9 C....). 
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5. Sơ đồ mô phỏng sự phối hợp các hoạt động trong nhà trường cho công tác 
hướng nghiệp(25)

Hướng nghiệp không phải là hoạt động riêng lẻ. Sự phối hợp giữa các cán bộ, giáo viên phụ 
trách công tác hướng nghiệp với các cán bộ, giáo viên khác trong cơ sở giáo dục là rất quan 
trọng để kết hợp các nội dung hoạt động với nhau và cho mục đích hướng nghiệp. 

25. Xin chân thành cám ơn nhóm các thầy cô Đặng Thị Hiền - Phó Hiệu trưởng trường THPT Nghi Lộc 3, Nghi Lộc, Nghệ An, thầy Ngô 
Đức Nam - Tổ trưởng chuyên môn, trường THPT Quế Phong, Quế Phong, Nghệ An và thầy Lê Huy Thiên - thư ký hội đồng trường THPT 
Quỳ Hợp 3, Quỳ Hợp, Nghệ An đã tổng hợp và chia sẻ
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IV. Xây dựng góc hướng nghiệp

Ảnh 7: Góc hướng nghiệp trường THCS Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

1. Giới thiệu

“Góc hướng nghiệp” là nơi mà tất cả cán bộ, giáo viên và học sinh khi có nhu cầu tìm hiểu 
thông tin về hướng nghiệp có thể tới và ở đó có thể có cán bộ, giáo viên hướng dẫn về hướng 
nghiệp. 
Các góc hướng nghiệp tại các trường trung học trong hai tỉnh Nghệ An và Quảng Nam 
thường có:

 ‒ Giá sách, bàn ghế, máy vi tính có nối mạng internet;
 ‒ Các mô hình lí thuyết hướng nghiệp in trên bạt hyflex, các mô hình nghề nghiệp, các 
bản mô tả nghề, các câu chuyện nghề nghiệp, các tài liệu hướng nghiệp, sách viết 
về các vấn đề lựa chọn nghề nghiệp, tài liệu về tuyển sinh Đại học, Cao đẳng như 
những điều cần biết về tuyển sinh Đại học, Cao đẳng, Trung cấp ...
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Đây là nơi cung cấp thông tin về hướng nghiệp và tuyển sinh cho cán bộ, giáo viên và học 
sinh khi có nhu cầu tìm hiểu và tham khảo. Đặc biệt, với những học sinh chưa được tiếp cận 
với hoạt động hướng nghiệp (lớp 6, 7, 8 cấp THCS) thì “góc hướng nghiệp” sẽ giúp các em 
bắt đầu có các câu hỏi/suy nghĩ về nghề nghiệp của bản thân.

2. Kinh nghiệm thực hiện

“Góc hướng nghiệp” thường do một Phó Hiệu trưởng hay một giáo viên phụ trách Đoàn, 
Đội hay một thủ thư (dưới sự hướng dẫn của người phụ trách công tác hướng nghiệp 
trong trường) quản lý và duy trì. Tài liệu của góc hướng nghiệp được mua bằng kinh phí 
mua sách cho thư viện, các sản phẩm của các hoạt động ngoại khoá kết hợp với hoạt động 
giáo dục hướng nghiệp theo các chủ điểm trong nhà trường như cuộc thi về mô hình nghề 
(trường THCS Nguyễn Du, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam - 2014), cuộc thi “nghề em 
yêu thích” (trường THPT Nông Sơn, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam - 2015), câu chuyện 
hướng nghiệp của học sinh (trường THCS Kỳ Tân và trường THPT Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, 
tỉnh Nghệ An - 2015) ... Những sản phẩm này do chính học sinh trong trường tạo nên.
Đối với một số cơ sở giáo dục như Trung tâm Kĩ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp thành phố 
Vinh, trường THCS Lê Thị Bạch Cát, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An... thì phòng hướng nghiệp 
thường được sử dụng để thực hiện các buổi tư vấn cá nhân hay tư vấn nhóm nhỏ hoặc thực 
hiện các giờ giáo dục hướng nghiệp.
Để hấp dẫn học sinh tới thăm, “góc hướng nghiệp” thường có các tranh ảnh, mô hình và 
thông tin, tài liệu cập nhật. Học sinh biết tới góc hướng nghiệp qua các buổi sinh hoạt hướng 
nghiệp (trường THCS Bạch Cát, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An), các buổi giới thiệu về trường 
đối với học sinh mới nhập học, học sinh truyền thông tin cho nhau tới thăm góc hướng 
nghiệp hay tài liệu trong “góc hướng nghiệp” được giới thiệu vào ngày sách Việt Nam 
(trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam - 2015).
Giáo viên và học sinh đều có thể tới “góc hướng nghiệp” để tìm kiếm thông tin qua sách, 
báo, internet và có thể mượn các tài liệu hướng nghiệp (trường THCS Lí Tự Trọng, thành 
phố Tam Kì, tỉnh Quảng Nam ...). Như vậy, hình thức vận hành góc hướng nghiệp có thể 
xem tương tự như cách thức vận hành của một thư viện. Tuy nhiên, khi cần thiết, học sinh 
có thể được hướng dẫn cách tìm kiếm thông tin để có thông tin cập nhật, hữu ích mà không 
mất thời gian. Điều này có thể giải quyết được nếu như nhà trường kết hợp làm tốt các giờ 
sinh hoạt hướng nghiệp theo quy định của Bộ GD&ĐT.

3. Kết quả

Khi giới thiệu nội dung “mô hình cung cấp dịch vụ hướng nghiệp” trong chuyên đề “quản 
lý hướng nghiệp ở cấp trung học” thì “góc hướng nghiệp” được các học viên đánh giá là 
hoạt động ban đầu cụ thể nhất và cần thiết nhất cho công tác hướng nghiệp. Trong những 
năm qua, đã rất nhiều trường trong hai tỉnh (khoảng 50-60%) tạo được góc hướng nghiệp 
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trong trường. Tuỳ điều kiện của trường về cơ sở vật chất (phòng , tài liệu, tranh ảnh) và 
nhân sự mà “góc hướng nghiệp” có thể là được đặt ở một phòng riêng hoặc đặt ở một góc 
trong thư viện với những tài liệu hướng nghiệp để riêng. Cũng có thể đặt góc hướng nghiệp 
trong phòng sinh hoạt Đoàn, Đội. 
Như vậy, việc xây dựng và duy trì góc hướng nghiệp là cần thiết và không phải chỉ mang 
tính hình thức, làm thêm. Điều quan trọng là phải kết hợp được nhiều hoạt động để cùng 
đạt được nhiều mục đích. 
Sau đây chúng tôi xin giới thiệu một hoạt động hướng nghiệp đạt được mục đích tìm hiểu 
về của học sinh và có sản phầm cho “góc hướng nghiệp”. 

4. Ví dụ xây dựng “góc Hướng nghiệp”

Nguồn: Kinh nghiệm của trường THCS Nguyễn Du, thành phố Tam Kì, tỉnh Quảng Nam
Năm 2012, trường THCS Nguyễn Du bắt đầu có góc hướng nghiệp. Khi đó, góc hướng 
nghiệp là một tủ sách nhỏ và một máy tính nối mạng đặt trong phòng sinh hoạt Đội của 
trường. Phụ trách góc hướng nghiệp là cô giáo tổng phụ trách đội và cũng là người cùng với 
thầy Hiệu trưởng phụ trách các giờ sinh hoạt hướng nghiệp cho học sinh khối 9. 

Năm 2013, trường thành lập một phòng riêng về tư vấn hướng nghiệp và tư vấn học đường. 
Trong phòng được trang bị máy tính nối mạng, bàn ghế, tủ sách hướng nghiệp, các posters 
về lí thuyết hướng nghiệp và 6 nhóm nghề theo mật mã Holland. Hiện tại, trường có 1300 
học sinh (663 nam và 637 nữ) trong 31 lớp. Theo quan sát của cô giáo tổng phụ trách đội thì 
có tới 50% học sinh trong trường đã tới thăm “góc hướng nghiệp”.

Song song với việc duy trì góc hướng nghiệp, nhà trường thực hiện đầy đủ 9 tiết sinh hoạt 
hướng nghiệp cho học sinh khối 9. Do vậy, học sinh trong trường đã nắm được các lí thuyết 
hướng nghiệp như là lí thuyết cây nghề nghiệp, lí thuyết hệ thống ...; được làm trắc nghiệm 
về nhóm sở thích và khả năng nghề nghiệp, hiểu về bản mô tả nghề v.v...

Năm học 2013 - 2014 trường đã tổ chức cuộc thi “Xây dựng mô hình nghề nghiệp” dành cho học 
sinh khối 9 nhằm giúp học sinh phát triển kĩ năng tìm hiểu nghề nghiệp, có kiến thức về một số 
nghề và tăng cường các kĩ năng thiết yếu(26) cho học sinh. Các mô hình nghề nghiệp được giới thiệu 
toàn trường và trưng bày trong phòng hướng nghiệp. Sau đây là các nội dung chi tiết của cuộc thi:

• Thời gian: 1 tháng

26. Kĩ năng thiết yếu: được dịch từ tiếng anh là employability skills. Là những kĩ năng cần thiết cho học hành, công việc và cuộc sống của 
mỗi người. Xem thêm tài liệu bổ sung sách giáo viên Hoạt động giáo dục hướng nghiệp lớp 10, 11 và 12 - trang 32, chuyên đề 1 lớp 10. 
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• Đối tượng tham gia: 
 ‒ Làm mô hình: 10 học sinh/lớp (25 nam và 45 nữ); giáo viên chủ nhiệm các lớp - 
hướng dẫn học sinh; 2 giáo viên phụ trách hướng nghiệp;

 ‒ Tham gia cuộc thi: Toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh trong trường và một số 
giáo viên của các trường bạn.

• Điều kiện thực hiện: Học sinh đã nắm được lí thuyết hướng nghiệp, bản mô tả nghề; 
Ban Giám hiệu, cán bộ và giáo viên phụ trách hướng nghiệp và giáo viên chủ nhiệm 
sáng tạo và tâm huyết; ngân sách thực hiện: kết hợp với hoạt động ngoài giờ lên lớp

• Tiến trình: Theo sở thích nghề nghiệp, mỗi lớp đăng kí tìm hiểu một ngành nghề. Học 
sinh đã tiến hành tham quan thực tế, quan sát, phỏng vấn, chụp ảnh, tìm hiểu thông 
tin trên mạng internet, sách báo, v.v để xây dựng các mô hình và viết thuyết minh về 
nghề (một lớp đã quay phim giới thiệu nghề bác sĩ). 

• Chất liệu: Mô hình nghề được làm bằng xốp, giấy, decan, form, giấy bìa và các phụ 
liệu khác có thể trưng bày được lâu.

• Tiêu chí chấm: Tên gọi của nghề đúng theo Bản mô tả nghề (1 đ); Mô tả được đặc điểm 
đặt trưng của nghề (4 đ); Hình thức đẹp và sáng tao (2 đ); Chất liệu có thể trưng bày 
trong thời gian lâu dài (1 đ); Thuyết minh nêu được hoạt động cơ bản của nghề, những 
tiềm năng, triển vọng, sự cần thiết của nghề đối với đời sống, bản thân muốn nhắn nhủ 
đến các bạn học sinh khác thông điệp về sự cần thiết của sự lựa chọn nghề nghiệp phù 
hợp với “rễ”(27) của cây nghề nghiệp (2 đ).

• Kết quả: 6 mô hình và 1 video clip về nghề được xây dựng và sử dụng cho các hoạt động 
hướng nghiệp trong trường; học sinh đã áp dụng được lí thuyết hướng nghiệp vào thực 
tế; học sinh có cơ hội trải nghiệm nghề để hiểu rõ hơn về sở thích và khả năng của bản 
thân; học sinh đã rèn luyện được kĩ năng làm việc theo nhóm, khơi gợi sự sáng tạo của các 
em qua các ý tưởng cho mô hình; Các học sinh không tham gia làm mô hình đã có cơ hội 
tìm hiểu về các ngành nghề qua hội thi. Sau khi tham gia các hoạt động hướng nghiệp, 
Em Hồ Nguyễn Tri Ân lớp 9/7 phát biểu: “Nhờ được học trước phần lí thuyết hướng nghiệp 
nên khi tìm hiểu về nghề chúng em thấy dễ dàng hơn và hiểu nhanh hơn. Với sự tư vấn thêm của 
GVCN, chúng em đã hoàn thành mô hình một cách dễ dàng. Em mong nhà trường tổ chức nhiều 
hoạt động như thế này hơn nữa để chúng em có thể tự rèn luyện kĩ năng sống cho bản thân nhiều 
hơn, đặc biệt là trong quá trình lựa chọn nghề nghiệp của bản thân trong tương lai.”

27. “rễ” cây nghề nghiệp có các yếu tổ: sở thích, khả năng, cá tính và giá trị nghề nghiệp của mỗi người.
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V. Tổ chức tư vấn hướng nghiệp nhóm lớn

Ảnh 8: Giới thiệu về các nhóm nghề trong tư vấn nhóm lớn

1. Giới thiệu

Tư vấn hướng nghiệp nhóm lớn là một hoạt động tổ chức trong một buổi với số đông học 
sinh tham gia (50 - 500 học sinh, tuỳ quy mô và khả năng điều hành của nhà trường). 
Tư vấn hướng nghiệp nhóm lớn góp phần nâng cao kiến thức hướng nghiệp và kiến thức 
tuyển sinh cho số đông học sinh trong cùng một thời gian; tạo nhu cầu tìm hiểu về hướng 
nghiệp cho học sinh ở các lớp chưa được hướng nghiệp; tạo cơ hội để nhà trường phối hợp 
với cha mẹ học sinh và/ hoặc các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp... để giúp nâng cao kiến thức 
hướng nghiệp cho các em.

Chúng ta cần phân biệt, tư vấn tuyển sinh chủ yếu là cung cấp thông tin về các cơ sở đào 
tạo, còn tư vấn hướng nghiệp là tư vấn hướng học và tư vấn chọn nghề, trong đó có cả phần 
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cung cấp thông tin về các cơ sở đào tạo và thông tin về nghề nghiệp. Như vậy, tư vấn tuyển 
sinh chỉ là một bước trong quy trình tư vấn hướng nghiệp. 

2. Kinh nghiệm thực hiện

Trong các năm qua, nhiều trường trung học trong hai tỉnh Nghệ An và Quảng Nam 
đã áp dụng hình thức tư vấn hướng nghiệp nhóm lớn thay cho việc chỉ tổ chức tư vấn 
tuyển sinh. Kinh nghiệm thu được cho thấy hình thức này có nhiều ưu điểm, nhất là 
trong thời điểm ban đầu khi công tác hướng nghiệp mới được quan tâm. Tuy nhiên, 
hoạt động này yêu cầu cần phải có sự chuẩn bị và thực hiện rất chu đáo cả về hình thức 
lẫn nội dung để đảm bảo thành công cũng như góp phần khích lệ việc ủng hộ và tham 
gia các hoạt động hướng nghiệp tiếp theo của cả cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ học 
sinh và các cơ quan, tổ chức ngoài nhà trường. Do vậy, các cơ sở giáo dục nên cân nhắc 
kĩ trước khi triển khai hình thức này.

Ưu điểm của hình thức tư vấn nhóm lớn:

 ‒ Đặc biệt đáp ứng nhu cầu cấp thiết trong thời gian ngắn khi trường chưa tổ chức 
hình thức hướng nghiệp nào cho học sinh. Tuy nhiên, nếu các trường đã có nhiều 
hoạt động hướng nghiệp thì vẫn sử dụng được hình thức này nhưng cần thiết kế 
kịch bản để học sinh đào sâu và áp dụng các kiến thức hướng nghiệp đã có (có thể 
vận dụng theo hình thức như cuộc thi tìm hiểu chuyên sâu về các nhóm ngành hay 
tư vấn theo nhóm nhỏ, xem thêm ví dụ của trường THPT Đô Lương 3, huyện Đô 
Lương, tỉnh Nghệ An);

 ‒ Có thể kết hợp với các hoạt động ngoại khoá, ngoài giờ lên lớp theo các chủ đề 
của tháng (ví dụ: Tháng 12 - ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, chủ 
đề Thanh niên với vấn đề lập thân, lập nghiệp - nội dung có thể bao gồm lí thuyết 
hướng nghiệp, giao lưu khách mời để tìm hiểu về nghề nghiệp. Tháng 3 chủ điểm 
Đoàn - nội dung tập trung vào tư vấn hướng nghiệp và tư vấn tuyển sinh...);

 ‒ Toàn thể lãnh đạo, cán bộ và giáo viên trong trường đều biết đến hướng nghiệp, 
hiểu thêm về hướng nghiệp và tích cực ủng hộ hướng nghiệp (nếu trong trường 
mới chỉ ít cán bộ và giáo viên biết về hướng nghiệp);

 ‒ Gây chú ý của cha mẹ học sinh, các cơ quan đoàn thể ngoài trường học (có thể do 
được mời tham dự, hoặc do học sinh trao đổi với cha mẹ, người thân);

 ‒ Thông qua buổi tư vấn, lãnh đạo, cán bộ và giáo viên trong trường hiểu rõ thêm 
về năng lực hướng nghiệp của học sinh cũng như nguyện vọng về hướng học và 
hướng nghề của các em;

 ‒ ...
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Điều kiện để đảm bảo thành công:

 ‒ Số lượng cán bộ và giáo viên tham gia và thời gian chuẩn bị cho một buổi tư vấn 
nhiều hơn rất nhiều các hình thức sinh hoạt hướng nghiệp theo lớp hoặc 1-3 lớp;

 ‒ Có ít nhất một cán bộ/giáo viên hiểu sâu về hướng nghiệp và một cán bộ/giáo viên 
rất hiểu về tuyển sinh. Ngoài ra, cần có ít nhất 6 cán bộ/giáo viên hiểu rõ về 6 nhóm 
nghề theo sở thích và khả năng của mật mã Holland;

 ‒ Sự ủng hộ và hợp tác của lãnh đạo, cán bộ và giáo viên tham gia là rất cần thiết, đặc 
biệt sự phối hợp giữa các giáo viên chủ nhiệm và cán bộ/giáo viên phụ trách hướng 
nghiệp;

 ‒ Cần phải có kịch bản và kĩ năng điều hành để đảm bảo sự tập trung về nội dung và 
sự tham gia tích cực của học sinh nam, nữ(28);

 ‒ Nếu có thể, xây dựng/sử dụng mạng lưới chuyên nghiệp(29) để công tác tuyên truyền 
lan rộng và nội dung phong phú hơn;

 ‒ Cơ sở vật chất: loa đài, hội trường hay sân bãi phù hợp với điều kiện thời tiết...;
 ‒ Một buổi tư vấn nhóm lớn không thể đảm bảo có thể cung cấp hết các nội dung 
hướng nghiệp để giúp học sinh có thể đạt được các năng lực hướng nghiệp cần 
thiết, vì vậy, chúng ta cần có kế hoạch tiếp tục triển khai những hình thức hướng 
nghiệp khác trước và hoặc sau buổi tư vấn. 

3. Kết quả

Các trường THCS và THPT trong hai tỉnh của chương trình đã tổ chức nhiều buổi tư vấn 
hướng nghiệp nhóm lớn với sự linh hoạt về nội dung để đáp ứng mục tiêu của nhà trường 
về hướng nghiệp trong từng giai đoạn. Sau đây là thống kê một số nội dung tư vấn nhóm 
lớn đã được thực hiện ở các trường trung học. Người đọc có thể liên hệ tới các địa chỉ dưới 
đây để tham khảo nội dung chi tiết. Ngoài ra, trong mục 4, chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết 
nội dung tư vấn hướng nghiệp dưới dạng chuyên sâu giúp học sinh khám phá bản thân 
của trường THPT Đô Lương 3, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An để chúng ta thấy rằng với 
nguyên tắc tổ chức tư vấn hướng nghiệp nhóm lớn chúng ta có thể linh hoạt và sáng tạo với 
các nội dung khác nhau, cách điều hành khác nhau.

 ‒ Tư vấn hướng nghiệp và tư vấn tuyển sinh: Cung cấp lí thuyết hướng nghiệp, tư 
vấn theo nhóm ngành và nhóm học lực: trường THPT Bắc Trà My, huyện Bắc Trà 

28. Một buổi tư vấn nhóm lớn hiệu quả (có sự tập trung của học sinh nam, nữ) chỉ nên dài tối đa 2,5 tiếng, vì vậy, cần chú ý xây dựng nội 
dung cô đọng và tập trung vào mục tiêu chủ yếu.
29. Mạng lưới chuyên nghiệp (tiếng anh: Networking): những mối quan hệ được thiết lập trong môi trường làm việc, những buổi họp, gặp 
gỡ về công việc hay các hoạt động ngoại khoá... như là cha mẹ học sinh, cựu học sinh, nhà sản xuất và kinh doanh tại địa phương ... 
Mạng lưới này giúp cán bộ, giáo viên và học sinh cập nhật thường xuyên kiến thức về nghề nghiệp, thông tin đào tạo, thị trường lao động 
... giúp cho hoạt động giáo dục hướng nghiệp tại cơ sở thuận lợi hơn. 
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My, tỉnh Quảng Nam; trường THPT Nghi Lộc 3, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An...;
 ‒ Tư vấn hướng nghiệp và tìm hiểu thông tin về trường nghề trong vùng: trường 
THCS Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; trường THCS Anh Xuân, 
huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An ...;

 ‒ Tìm hiểu thế giới nghề nghiệp: Tiểu phẩm về nghề nghiệp và giao lưu tìm hiểu con 
đường lập nghiệp của khách mời như trường THCS Hạnh Thiết, huyện Quỳ Châu, 
tỉnh Nghệ An hay trường THPT Nguyễn Khuyến, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng 
Nam ... đã dùng mô hình lập kế hoạch nghề, tranh ảnh và video về một số trường 
Đại học, Cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, sơ đồ mười con đường vào đời của 
học sinh THCS và THPT, hệ thống giáo dục quốc dân để tư vấn cho học sinh về sự 
phù hợp của em với trường hoặc nghề em muốn chọn qua cách đặt các câu hỏi; 

 ‒ Tư vấn hướng nghiệp: cung cấp lí thuyết hướng nghiệp, tiểu phẩm sự tương quan 
giữa sở thích và khả năng, trắc nghiệm sở thích và khả năng: THCS Hà Huy Tập, 
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An ...;

 ‒ Giao lưu về hướng nghiệp giữa cha mẹ học sinh và học sinh Tư vấn hướng nghiệp 
và kết nối với phụ huynh: trường THCS Lê Lợi, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng 
Nam; trường THCS Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; trường THPT 
Nghi Lộc 3, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An ...

4. Ví dụ tổ chức tư vấn nhóm lớn chuyên sâu

Nguồn: Trường THPT Đô Lương 3, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

• Bối cảnh: Sau khi triển khai các tiết sinh hoạt hướng nghiệp về cơ sở khoa học của việc 
chọn nghề, tìm hiểu bản thân... cho 472 (nam 224, nữ 248) học sinh của 12 lớp khối 12, 
trường THPT Đô Lương 3 tiến hành một sáng kiến kinh nghiệm đó là “Tìm hiểu sở 
thích và năng lực nghề nghiệp của học sinh khối 12 thông qua các bài trắc nghiệm”. 
Mục tiêu để xác định mức độ phù hợp của trắc nghiệm đối với học sinh cũng như rút 
kinh nghiệm trong việc sử dụng trắc nghiệm trong tương lai. Tuy nhiên, trắc nghiệm 
không phải là công cụ duy nhất để cho chúng ta câu trả lời chính xác. Kết quả trắc 
nghiệm chỉ là một trong các nội dung để học sinh tham khảo (76% học sinh thấy kết 
quả trắc nghiệm rất phù hợp, 12% học sinh thấy kết quả trắc nghiệm phù hợp, 7% học 
sinh thấy cần phải tìm hiểu thêm, 5% học sinh thấy đặc biệt cần tư vấn thêm). Ngoài 
ra, kết quả trắc nghiệm cần được sử dụng trên cơ sở các hiểu biết về lí thuyết hướng 
nghiệp. Do vậy, nhà trường đã triển khai buổi tư vấn hướng nghiệp nhóm lớn và tư 
vấn tuyển sinh kết hợp với hoạt động chào mừng “tháng Thanh niên” 2015. 

• Mục tiêu: Giải đáp kết quả trắc nghiệm và tư vấn để học sinh khám phá được sự phù 
hợp sở thích, và khả năng với nghề nghiệp và năng lực nghề nghiệp và giải đáp các 
thắc mắc về đổi mới thi cử và tuyển sinh năm 2015. 
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• Địa điểm: Trường THPT Đô Lương 3, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
• Chủ trì: Ban chấp hành Đoàn trường phối hợp với bộ phận tuyển sinh các trường Đại 

học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Đại học Vinh, Đại học kinh tế Nghệ An, Đại 
học SP Kỹ Thuật Vinh, Đại học Công nghiệp Vinh, Cao đẳng Giao thông Vận tải miền 
Trung).

• Chuẩn bị:
 ‒ Liên hệ, thảo luận với các trường Đại học, Cao đẳng trong vùng;
 ‒ Xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ;
 ‒ Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí cho buổi tư vấn: 6 góc hướng nghiệp theo 6 nhóm 
nghề (kĩ thuật, nghiên cứu, nghệ thuật, xã hội, quản lý và nghiệp vụ), 5 nhóm tuyển 
sinh của 5 trường Đại học, Cao đẳng;

 ‒ Liên hệ khách mời trong huyện: đại diện cha mẹ học sinh, huyện đoàn...

• Chương trình: 

TT Nội dung Thời lượng

1 Ổn định tổ chức và văn nghệ chào mừng 10 phút

2 Khai mạc, giới thiệu đại biểu 5 phút

5 Mô tả 6 nhóm nghề theo lí thuyết mật mã Holland 20 phút

6 Hướng dẫn học sinh đối chiếu kết quả trắc nghiệm với các đặc trưng tương ứng 
của 6 nhóm nghề 

15 phút

7 Phỏng vấn học sinh về kết quả trắc nghiệm và giải đáp các thắc mắc tại 6 góc của 
6 nhóm nghề 

30 phút

8 Văn nghệ 5 phút

9 Triển khai trò chơi giải ô chữ liên quan đến hướng nghiệp (có trao thưởng) 30 phút

10 Giới thiệu nội dung tuyển sinh của các trường Đại học, Cao đẳng và giải đáp thắc 
mắc của học sinh

40 phút

12 Phát biểu của Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh 5 phút

13 Tổng kết, bế mạc 5 phút

Sau buổi tư vấn, tất cả học sinh tham gia viết bài thu hoạch, chia sẻ quan điểm và định 
hướng nghề nghiệp của bản thân theo từng lớp. Nếu học sinh nào còn có câu hỏi, các thầy 
cô trong Ban chấp hành Đoàn trường sẽ tư vấn trực tiếp. 
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• Kết quả và bài học kinh nghiệm: 

Ban tổ chức nhận thấy học sinh có thái độ rất nghiêm túc đối với vấn đề hướng nghiệp. Các 
em nhiệt tình tham gia giao lưu và đặt các câu hỏi với thầy cô giáo phụ trách hướng nghiệp 
và đại diện bộ phận tuyển sinh các trường Đại học, Cao đẳng. Mong muốn của học sinh là 
các lần tổ chức sau cần mời thêm đại diện doanh nghiệp, cơ quan sử dụng lao động cùng 
tham gia giao lưu. Các em đã khẳng định được sở thích và khả năng của bản thân và đối 
chiếu với các ngành nghề để lựa chọn cho tương lai. Một số em chưa hài lòng với kết quả 
trắc nghiệm đã được tư vấn riêng và đã tìm ra hướng đi của mình (tham khảo câu chuyện 
trang 82).
Để có sự thành công, trước tiên phải có nhận thức và quan điểm chỉ đạo, tạo điều kiện từ 
phía Ban Giám hiệu. Đội ngũ các đồng chí trong tổ chức Đoàn tham gia làm nhiệm vụ phải 
được tập huấn nghiệp vụ, phải có sự phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm và đội ngũ cán bộ 
chi đoàn,... Đặc biệt hình thức tổ chức buổi tư vấn hướng nghiệp phải đổi mới để học sinh tự 
nguyện hợp tác với các thầy cô giáo phụ trách hướng nghiệp (tư vấn viên). Ngoài ra, có thể 
phân chia thành nhiều nhóm học sinh để có đủ tư vấn viên hỗ trợ các em trong buổi tư vấn.
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VI. Tìm hiểu nghề nghiệp và các cơ sở đào tạo

Ảnh 9: Học sinh trải nghiệm nghề thổ cẩm

1. Giới thiệu

“Nhận thức về nghề nghiệp” là một trong ba khu vực năng lực hướng nghiệp mà học sinh 
cần phải có(30). Lỗi thường gặp nhất trong quá trình tìm hiểu nghề nghiệp và hệ thống đào 
tạo của học sinh là học sinh tìm hiểu về thế giới nghề nghiệp trước khi hiểu rõ bản thân. Hãy 
tưởng tượng thế giới nghề nghiệp và hệ thống đào tạo là một “cánh rừng rộng lớn” và nhận 
thức bản thân là “la bàn”.
Nhiệm vụ quan trọng nhất trong quá trình tìm hiểu nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục, đào 
tạo là các em có khả năng đối chiếu bản thân mình với một nghề nghiệp nào đó. 
Tìm hiểu thế giới nghề nghiệp và các cơ sở đào tạo bắt đầu bằng những thứ có ở xung quanh 
các em, từ trong gia đình, hàng xóm, rồi tới các nghề trong trong huyện, xã/phố phường, 
quốc gia và quốc tế. Thông thường, khi tìm hiểu một nghề nào đó, các em sẽ hỏi xem nghề 
đó thường được đào tạo ở các cơ sở nào, yêu cầu của cơ sở đào tạo cũng như thời gian và chi 

30. Năng lực hướng nghiệp cần có của học sinh: Nhận biết bản thân, nhận thức về nghề nghiệp và lập kế hoạch nghề nghiệp. Nhận thức 
về nghề nghiệp chúng tôi muốn đề cập ở đây bao gồm hiểu biết về hệ thống giáo dục, đào tạo về nghề nghiệp để giúp học sinh đối chiếu 
với bản thân nhằm có quyết định phù hợp ở cấp học cao hơn hay lựa chọn nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp THCS và THPT.
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phí đào tạo. Vì vậy, sau đây đôi khi chúng tôi chỉ nhắc tới cụm từ “tìm hiểu nghề nghiệp” 
nhưng trong đó đã có “tìm hiểu các cơ sở đào tạo”.
Mỗi học sinh có sở thích, khả năng và ước muốn về nghề nghiệp khác nhau. Trong điều kiện của 
nhà trường, chúng ta không thể hướng dẫn học sinh tìm hiểu tất cả các nghề, hay tất cả các cơ sở 
đào tạo được. Do vậy, mục đích của các hoạt động giúp học sinh tìm hiểu hệ thống đào tạo và 
nghề nghiệp là giúp các em biết cách tìm thông tin, liên hệ, gắn kết những thông tin thu được về 
nghề và hệ thống đào tạo với khả năng, sở thích, cá tính và giá trị nghề nghiệp của bản thân các 
em để lập kế hoạch nghề nghiệp. Trước khi tìm hiểu hệ thống đào tạo và nghề nghiệp, học sinh 
đã phải tìm hiểu về lí thuyết cây nghề nghiệp, mô hình lập kế hoạch nghề và mô hình chìa khoá 
xây dựng kế hoạch nghề nghiệp, đã biết mình thuộc nhóm ngành nào (nghiên cứu, kĩ thuật, nghệ 
thuật, quản lý, xã hội hay nghiệp vụ) và nội dung của bản mô tả nghề. 
Tương tự như hình thức tư vấn hướng nghiệp nhóm lớn, một hình thức tìm hiểu nghề và hệ 
thống đào tạo chưa đủ để học sinh có thông tin đầy đủ và chính xác về một nghề/cơ sở đào 
tạo nào đó để ra quyết định cho bản thân. Đa số các hình thức đã tổ chức và gợi ý tổ chức 
giới thiệu sau đây đã được mô tả chi tiết trong các tài liệu Bổ sung sách giáo viên hoạt động 
giáo dục hướng nghiệp lớp 9 và lớp 10, 11, 12 - đã được Vụ Giáo dục Trung học thẩm định.

2. Kinh nghiệm thực hiện 

2.1 Học sinh tìm hiểu thế giới nghề nghiệp và hệ thống đào tạo qua các hoạt động trong lớp: 

Qua kết quả của hai cuộc thi giáo án hướng nghiệp do Sở GD&ĐT Nghệ An và Quảng Nam 
tổ chức trong năm học 2014 - 2015, các giờ tìm hiểu thế giới nghề nghiệp và hệ thống đào tạo 
trong lớp đã rất sôi nổi và có nhiều sáng tạo. Hầu hết, các cán bộ và giáo viên đã thu thập 
clips, ảnh, bài hát, ca dao, tục ngữ, câu chuyện và làm thơ về các nghề tại địa phương, trong 
vùng và quốc tế làm tư liệu hướng dẫn học sinh. Các trò chơi ô chữ, đuổi hình bắt chữ về 
nghề, đoán nghề qua việc nêu đặc điểm ... cũng được áp dụng tại nhiều trường. Do vậy, học 
sinh rất hứng thú tham gia (trường THCS Quang Trung, thành phố Vinh, Nghệ An; trường 
THCS Lê Thị Bạch Cát, thị xã Cửa Lò, Nghệ An; trường THPT Yên Thành 2, huyện Yên 
Thành, tỉnh Nghệ An; trường THCS Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam; trường 
THCS 19/8, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam...).
Ngoài ra, học sinh còn được hướng dẫn truy cập thông tin trên internet từ các trang web uy 
tín có thông tin về hệ thống đào tạo, thị trường tuyển dụng như là www.tuyensinh.vn hay 
vietnamwork.com... để hiểu thêm yêu cầu về nghề, thị trường lao động, các cơ sở đào tạo...

2.2 Học sinh giao lưu với khách mời để tìm hiểu về nghề nghiệp và các cơ sở đào tạo

Thông thường nội dung giao lưu của khách mời được kết hợp với các nội dung khác trong 
sự kiện tìm hiểu về nghề nghiệp và các cơ sở đào tạo. Chẳng hạn, trường Dân tộc nội trú 
Tương Dương, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An đã tổ chức hoạt động gồm diễn tiểu 

http://www.tuyensinh.vn
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phẩm “em chọn nghề gì” của 3 đội chơi, giới thiệu lại một số lí thuyết hướng nghiệp và các 
con đường sau THCS, giáo viên trả lời các thắc mắc của học sinh và cha mẹ về chọn ngành 
nghề và giao lưu với khách mời. Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Vinh, Nghệ 
An tổ chức cho học sinh giao lưu khách mời - đó là các thầy cô giáo trong trường có bạn bè 
hay học sinh cũ làm trong các công ty doanh nghiệp và biết rất rõ về công việc của bạn bè/
học sinh cũ của mình;

 ‒ Khách mời nói chuyện là đại diện cha mẹ học sinh, cán bộ một số cơ quan hành 
chính trong xã huyện và người sản xuất giỏi trong vùng: trường THCS Hạnh Thiết 
và trường THCS Châu Bình, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An đã tổ chức;

 ‒ Khách mời từ các cơ sở đào tạo: trường THPT Nguyễn Khuyến, Điện Bàn, Quảng 
Nam; trường THPT Đô Lương 3, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; trường THCS 
Anh Xuân, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đã tổ chức; 

 ‒ Khách mời là học sinh tốt nghiệp THCS năm trước để chia sẻ về kinh nghiệm học tập. 
Trường PTDTNT THCS Tương Dương, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

Chú ý: Ban tổ chức và người dẫn chương trình là người làm chủ tiến trình giao lưu, các câu hỏi giao 
lưu đã được chuẩn bị trước. 

2.3 Học sinh tham quan cơ sở sản xuất, nhà máy và các trường Đại học, Cao đẳng, trường 
nghề ... để tìm hiểu nghề và các cơ sở đào tạo

Hoạt động này diễn ra ở nhiều trường trung học, thường là những nơi có các cơ sở sản xuất hay 
nhà máy đóng trên địa bàn hay là các cơ sở đào tạo nghề mà đa số học sinh trong trường có nguyện 
vọng theo học sau khi tốt nghiệp. Trong quá trình tham quan, học sinh thường được nghe giới 
thiệu về mô hình tổ chức, cơ sở vật chất, vai trò và nhiệm vụ của phòng ban hay các môn học.
Thông thường, mỗi đợt tham quan có ít hơn 50 học sinh tùy theo điều kiện tổ chức. Chẳng hạn, 
trường THCS Phan Bội Châu, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam đã chọn 18 học sinh nam và 18 
học sinh nữ (có sở thích và khả năng thuộc nhóm ngành kĩ thuật); trường THCS Lâm Sơn, huyện 
Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An đã chọn 50 học sinh (22 học sinh nam và 28 học sinh nữ) có sở thích 
và khả năng thuộc 6 nhóm ngành khác nhau từ 5 lớp khối 9 trong trường. Sau khi tham quan, 
các trường đã tổ chức trao đổi lại với học sinh khác trong trường vào buổi chào cờ tuần tiếp theo.

2.4 Học sinh tìm hiểu nghề qua trải nghiệm nghề

Thông thường khi đi tham quan các cơ sở sản xuất hay trường nghề tại địa phương, học 
sinh sẽ có cơ hội trải nghiệm với nghề - tức là tham gia vào một khâu trong quy trình sản 
xuất hay cả quy trình (Ví dụ: Trải nghiệm làm bánh chưng - THCS Phan Đăng Lưu, huyện 
Yên Thành, tỉnh Nghệ An; trải nghiệm làm hương thẻ - THPT Quỳ Châu, huyện Quỳ Châu, 
tỉnh Nghệ An ...). Khi tham quan cơ sở sản xuất và trong quá trình trải nghiệm nghề, các em 
được chia sẻ kinh nghiệm cũng như các yêu cầu của nghề và các khâu từ sản xuất tới tiêu 
thụ sản phẩm của chủ cơ sở và công nhân làm việc tại đó. 
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Ngoài ra, đa số học sinh trong các trường trung học còn được trải nghiệm nghề qua việc 
tham gia học nghề phổ thông và môn công nghệ do trường tổ chức. 
Khi được trải nghiệm nghề, các em sẽ nâng cao nhận thức về nghề nghiệp, có cơ hội đối 
chiếu sở thích và khả năng của mình. 

2.5 Học sinh tìm hiểu nghề qua phỏng vấn trực tiếp người làm nghề2

Theo kinh nghiệm của các trường đã tiến hành phương pháp này (trường THPT Quỳ Châu, 
huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An; trường THCS Diễn Phú, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An 
...) thì đây là cách làm đơn giản, không tốn kém. Giáo viên phụ trách hướng nghiệp hướng 
dẫn các em tổ chức phỏng vấn, tổng hợp thông tin về nghề và chia sẻ kết quả, kinh nghiệm 
với các bạn khác. Kết quả của việc tìm hiểu nghề là học sinh nắm được đặc điểm và yêu 
cầu nghề theo cách hiểu của mình. Ngoài các đặc điểm tương tự như yêu cầu của “bản mô 
tả nghề”, các em còn có được các chia sẻ về kinh nghiệm thực tế cũng như có thông tin cập 
nhật về thị trường lao động của nghề. “Bản mô tả nghề” được viết theo cách của các em sẽ 
“gần gũi” hơn với các em. 
Thường các em nên đi phỏng vấn theo nhóm (tốt nhất 2-3 em/nhóm) để hỗ trợ nhau trong việc 
phỏng vấn và ghi chép thông tin. Học sinh có thể sử dụng bảng câu hỏi tư vấn tường thuật đã gợi 
ý trong tài liệu Bổ sung sách giáo viên hoạt động giáo dục hướng nghiệp từ lớp 9 - lớp 12. 

Học sinh tìm hiểu nghề và cơ sở đào tạo qua các cuộc thi về hướng nghiệp

Trong các cuộc thi thường có phần hùng biện về nghề nghiệp của bản thân, tiểu phẩm về lựa 
chọn nghề, xây dựng mô hình nghề, tham gia hội chợ...Trong tài liệu đã giới thiệu hoạt động xây 
dựng mô hình nghề của trường THCS Nguyễn Du, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, cuộc thi 
“nghề em yêu thích” của trường THPT Nông Sơn, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam, cuộc thi 
hiểu đúng mình, chọn đúng nghề của trường THPT Tây Hiếu, thị xã Thái Hoà, tỉnh Nghệ An... 

3. Kết quả

Như đã đề cập ở trên, chủ đề tìm hiểu nghề nghiệp và cơ sở đào tạo đã được triển khai ở hầu hết các 
trường với ít nhất 5 hình thức khác nhau. Điều này khẳng định sự sáng tạo và nhiệt tình của các cán 
bộ và giáo viên trong hai tỉnh Quảng Nam và Nghệ An. Trong hai kỳ thi giáo án ở hai tỉnh, chủ đề tìm 
hiểu nghề nghiệp chiếm 40% trong số giáo án được chung khảo cấp tỉnh (chủ đề tìm hiểu bản thân là 
44% và lập kế hoạch nghề nghiệp là 16%). Hiệu quả đối với học sinh rất tích cực:
Em Nguyễn Thị Thanh Huyền, học sinh lớp 9A và em Nguyễn Văn Hùng, học sinh lớp 9 E trường 
THCS Lâm Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An đã phát biểu: “Đi thăm công ty sữa TH True Milk đã 
giúp chúng em hiểu biết về các nghề nghiệp cụ thể qua các vị trí việc làm trong từng khâu sản xuất và tiêu thụ. 
Mỗi vị trí là một trình độ, một năng lực khác nhau, giúp chúng em có những suy nghĩ đúng đắn hơn trong lựa 
chọn nghề nghiệp sau này. Chúng em hiểu được rằng làm nghề nào thì cũng gặp những khó khăn nhất định cần 
phải vượt qua và làm nghề gì thì cũng phải có nhiệt huyết, có đam mê thì mới thành công.” 
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4. Ví dụ tổ chức trải nghiệm nghề qua hội chợ “mùa xuân kết nối yêu thương” 

Tóm tắt những nội dung liên quan tới hướng nghiệp từ kế hoạch và báo cáo của cô Trần Thị Thúy 
Hằng, nguyên Phó Hiệu trưởng trường THCS Dũng Hợp, Tân Kỳ, Nghệ An.

Đây là trường nông thôn miền núi, người dân chủ yếu làm nghề nông, sống thưa thớt. Năm 
học 2012 - 2013, trường THCS Dũng Hợp tổ chức hội chợ với sự tham gia của 358 học sinh 
từ khối 6 - khối 9 tham gia. 

Mục tiêu: Giúp học sinh có trải nghiệm thực tế về các nghề khác nhau và trau dồi các 
kĩ năng thiết yếu(31). Hoạt động này cũng nhằm thực hiện nội dung của 3 chủ đề trong 
chương trình giáo dục hướng nghiệp cho học sinh lớp 9 (3. Thế giới nghề nghiệp chung 
quanh ta; 4. Tìm hiểu thông tin về một số nghề ở địa phương; 6. Tìm hiểu năng lực bản 
thân và truyền thống nghề nghiệp của gia đình).

Quản lý và chỉ đạo: Thành lập Ban chỉ đạo cấp trư ờng, do Hiệu trưởng làm trư ởng 
ban và thành lập các tiểu ban (quản lý thị trường, trang trí, trò chơi, tuyên truyền trong 
cha mẹ học sinh, nội quy hội chợ, môi trường...) có quyết định thành lập và phân công 
nhiệm vụ rõ ràng. Giáo viên chủ nhiệm cố vấn giúp học sinh xây dựng kế hoạch kinh 
doanh và tổ chức gian hàng, học sinh làm chủ các gian hàng của mình (theo các nhóm 
nhỏ). Sau khi hội chợ kết thúc, cán bộ và giáo viên họp tổng kết và rút kinh nghiệm. 
Có 109 nam, nữ học sinh lớp 9 viết bài thu hoạch theo sự hướng dẫn của giáo viên phụ 
trách hướng nghiệp.

Thời gian và địa điểm: 6 giờ 30 phút ngày 21/01/2013: khai mạc hội chợ tại Trường THCS 
Dũng Hợp, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

Thành phần: Toàn thể 49 cán bộ, giáo viên, 358 học sinh nam nữ trong toàn trường, đại diện 
phòng giáo dục, các ban ngành, đoàn thể trong xã và rất nhiều cha mẹ học sinh tham gia.

Nội dung các gian hàng: Các gian hàng giới thiệu và bán sản phẩm của địa phương, dịch 
vụ ăn uống (đồ xôi bán), dịch vụ làm đẹp (gội đầu), vui chơi có thưởng ...

Kết quả đạt được: 

 ‒ Học sinh tăng thêm nhận thức về kinh doanh, kĩ năng giao tiếp... Em Nguyễn 
Văn Cường lớp 9B chia sẻ: “Em có lực học trung bình yếu, ai cũng nói em là học 
sinh cá biệt. Nhưng khi tham gia hội chợ hướng nghiệp, em biết mình có năng lực bán 
hàng. Mọi người cũng đã thấy sở trường của em. Em có thể chào mời khách hàng. Em 
còn tự xây dựng kế hoạch kinh doanh cho lớp. Được trải nghiệm nghề nghiệp theo sở 
thích của mình em rất vui”;

31. Kĩ năng thiết yếu gồm 3 nhóm: kĩ năng cơ bản (thông hiểu, giao tiếp...), kĩ năng quản lý bản thân và kĩ năng làm việc nhóm.
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 ‒ Tất cả 109 bài thu hoạch của các học sinh lớp 9 đã đưa được các ý kiến cá nhân về cách 
tổ chức, thực hiện kinh doanh và ý tưởng chọn nghề lập nghiệp sau này. Em Nguyễn 
Thị Hương lớp 9A chia sẻ: “Trước đây, em chỉ biết học cho giỏi để được lên lớp, để thi học 
sinh giỏi, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nghề nghiệp. Khi được tham gia hoạt động hướng 
nghiệp, em đã khám phá được năng lực của bản thân. Em thích làm nghề dẫn chương trình 
(MC). Em có khả năng thuyết trình, lôi cuốn người nghe. Hướng nghiệp đã giúp em bắt đầu 
lập kế hoạch nghề nghiệp sau từ khi học THCS”;

 ‒ Phụ huynh phấn khởi vì chứng kiến con em mình “buôn bán”, “kiếm tiền” và bắt 
đầu hiểu thế nào là hoạt động hướng nghiệp...;

 ‒ Toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh nâng cao nhận thức về hướng nghiệp; 
 ‒ Hoạt động đã góp phần vào việc phân luồng cho học sinh lớp 9 trường THCS Dũng 
Hợp năm học 2012 - 2013, có 31/109 em không dự thi vào THPT mà đăng kí tham 
gia học nghề tại địa phương, học tại Trung tâm giáo dục thường xuyên, học tại các 
trường dạy nghề trong tỉnh (trước năm 2012, trong trường chỉ có khoảng 2-4 em 
không thi THPT nhưng do các em có hoàn cảnh khó khăn chứ không phải do các 
em đã có định hướng nghề nghiệp).

Bài học kinh nghiệm:
 ‒ Cách tổ chức thực hiện: Kế hoạch phải được thống nhất từ các tổ chức trong và 
ngoài nhà trường, đến mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh để các hoạt động được diễn 
ra một cách quy củ, tạo ra một không khí hoạt động sôi nổi, đồng bộ;

 ‒ Năng lực của những người tham gia: Ban Giám hiệu phải có Tầm nhìn hướng 
nghiệp để lựa chọn hoạt động giáo dục Hướng nghiệp phù hợp. Các thầy cô giáo 
và các em học sinh phải nhiệt tình, hăng hái, mạnh dạn thể hiện năng lực bản thân;

 ‒ Để tạo ra hiệu quả hoạt động hướng nghiệp thì cần tiếp tục hỗ trợ học sinh về 
hướng nghiệp sau hoạt động nhóm lớn này thì mới đạt kết quả cao.

5. Bài thuyết trình về mô hình nghề thợ xây của học sinh lớp 9/4
Nguồn: trường THCS Nguyễn Du, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Lời đầu tiên, em xin gửi đến quý vị đại biểu, các thầy cô, các bạn học sinh lời chúc sức 
khỏe, chúc hội thi thành công tốt đẹp.
Kính thưa quý vị đại biểu, các thầy cô cùng các bạn học sinh thân mến. Em tên là Nguyễn 
Quỳnh Như, em xin đại diện cho lớp 9/4 giới thiệu về mô hình nghề của lớp em. Như 
mọi người đã biết, nghề nghiệp là một yếu tố quan trọng, rất cần cho cuộc đời mỗi con 
người. Nó không chỉ tạo ra của cải, vật chất mà còn đem đến cho ta những niềm vui, 
niềm hạnh phúc trong cuộc sống. Thời kì hiện nay, có rất nhiều ngành nghề khác nhau. 
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Mỗi ngành nghề đều góp một phần vào sự phát triển của đất nước. Và nghề thợ xây 
cũng vậy. Khi xã hội phát triển, đời sống của con người được nâng cao, dẫn đến nhu 
cầu nhà ở cũng tăng. Vì vậy những người thợ xây trở nên thật sự cần thiết. Thợ xây là 
một nghề lao động chân tay mang tính tự do. Những người thợ xây phần đông đều 
tự học qua công việc, rất ít người được đào tạo bài bản qua trường lớp, qua các trung 
tâm dạy nghề. Một người thợ xây đòi hỏi phải có sức khỏe tốt, sự kiên trì, nhẫn nại, tỉ 
mỉ. Đồng thời với mỗi người thợ: xẻng, bay...là những người bạn đồng hành không thể 
thiếu. Công việc của nghề thợ xây khá vất vả, đầy khó khăn nguy hiểm, rủi ro do tai 
nạn lao động. Những người thợ phải làm việc trong môi trường bụi bặm, nguy hiểm, 
chịu nhiều tác động của thiên nhiên. Họ tha phương lang bạt khắp nơi từ công trường 
này sang công trường khác. Gần như cả năm, họ sống với xi măng, sỏi, đá, gạch... trong 
những chiếc chòi tạm bợ. Cuộc sống thiếu thốn, công việc khó khăn gian khổ là thế 
nhưng họ vẫn gắn bó với nghề, âm thầm lặng lễ góp công sức của mình xây nên những 
công trình phục vụ cho xã hội, đất nước, cho cuộc sống con người. Cũng chính vì lí do 
đó, lớp em đã chọn nghề thợ xây để thể hiện trên mô hình mà em sẽ trình bày ngày 
hôm nay.
Với mô hình này, ý tưởng của lớp em là muốn mô phỏng lại những công đoạn mà 
những thợ xây phải làm để hoàn thiện một ngôi nhà. Nguyên vật liệu chính cho mô 
hình là giấy form cùng giấy màu để trang trí. Mô hình được đặt trên tấm bìa hình tròn, 
phía dưới gắn liền với trục cố định. Vì vậy nó có thể quay tròn giúp mọi người dễ dàng 
quan sát. Chúng em ngăn tấm bìa hình tròn thành bốn phần. Mỗi phần mô phỏng một 
công đoạn. Ở ngăn thứ nhất mô tả những người thợ đang thi công móng nhà. 
Đây là bước quan trọng nhất cần có sự cẩn thận, độ chính xác. Móng nhà có vững chắc 
thì công trình mới không bị nứt hoặc đổ vỡ. Ở ngăn tiếp theo những người thợ đang 
tỉ mẩn đặt từng viên gạch để xây nên một bức tường vững chắc. Qua ngăn thứ ba bức 
tường đã xây xong người thợ đang tô và sơn tường để nó trở nên hoàn chỉnh hơn. Công 
đoạn này đòi hỏi người thợ phải tỉ mỉ, khéo léo, một chút sai sót thôi bức tường sẽ lồi 
lõm mất thẩm mĩ của ngôi nhà. Và đây là ngăn cuối cùng, một ngôi nhà kiên cố đã xây 
xong. Đó là thành quả của bao ngày những người thợ xây vất vả, đổ những giọt mồ hôi 
trên công trường. Để ngôi nhà trông đẹp hơn, chúng em dùng một số vật nhỏ và cây 
hoa trang trí thêm. Qua mô hình này, em hi vọng các bạn sẽ có những hiểu biết thêm 
về nghề thợ xây và từ đó có thể có những định hướng về nghề nghiệp trong tương lai 
của mình.
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VII. Tổ chức các cuộc thi về hướng nghiệp

Ảnh 10: Học sinh trình bày về mô hình nghề

1. Giới thiệu

Đối với các cuộc thi trong hướng nghiệp, về cách thức tổ chức và thể lệ cũng tương tự như 
hình thức tổ chức các cuộc thi khác. Điểm sáng tạo mà các cơ sở giáo dục đã áp dụng đó là 
các hình thức “trò chơi thực tế”/gameshow trên truyền hình được áp dụng để thiết kế các 
cuộc thi đã tạo nên sự hứng khởi tham gia của học sinh và sự sáng tạo trong việc vận dụng 
các kiến thức hướng nghiệp vào các phần thi khác nhau.

Các cuộc thi sẽ giúp:

• Thúc đẩy áp dụng lí thuyết vào thực hành;
• Có cơ sở đánh giá hiệu quả và định hướng chiến lược của công tác hướng nghiệp trong 

cơ sở giáo dục (Sở GD&ĐT, trường trung học);
• Là diễn đàn để cán bộ và giáo viên thể hiện sự hiểu biết về hướng nghiệp, chia sẻ kiến 

thức và kinh nghiệm hỗ trợ học sinh hướng nghiệp...;
• Là diễn đàn để học sinh thể hiện kết quả trải nghiệm và sáng tạo trong việc định 

hướng nghề nghiệp và học hỏi lẫn nhau về việc vận dụng các lí thuyết hướng nghiệp 
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để tìm hiểu bản thân, nghề nghiệp và vận dụng sự hiểu biết đó vào việc lập kế hoạch 
nghề nghiệp; 

• Thúc đẩy sự phát huy và nhân rộng các kết quả đã đạt được (thừa nhận và tôn vinh 
những cá nhân, đơn vị tích cực trong công tác hướng nghiệp);

• Tăng cường/nâng cao hiểu biết và kĩ năng về công tác hướng nghiệp.

Với những ý nghĩa trên, các cuộc thi nên được tổ chức khi:
• Cán bộ, giáo viên dự thi đã được tập huấn, tham gia các hoạt động hướng nghiệp. Đối 

với học sinh, ít nhất các em đã tìm hiểu các lí thuyết hướng nghiệp và đã xác định được 
nhóm nghề theo sở thích và khả năng;

• Ban Giám khảo hiểu và có kinh nghiệm về hướng nghiệp. Đối với các cuộc thi tổ chức 
trong trường cho học sinh, ít nhất mỗi trường có 3 cán bộ và giáo viên đã và đang thực 
hiện công tác hướng nghiệp để hướng dẫn giáo viên chủ nhiệm hỗ trợ học sinh dự thi, 
để xây dựng ngân hàng câu hỏi về hướng nghiệp và chấm thi;

• Lãnh đạo nhà trường và các giáo viên, đặc biệt giáo viên chủ nhiệm ủng hộ và tham 
gia tích cực;

• Ban tổ chức (và Ban hướng nghiệp) và giáo viên chủ nhiệm cần có sự phối hơp chặt 
chẽ để giúp học sinh chuẩn bị các phần thi, ổn định tổ chức trong buổi thi và khích lệ 
sự tham gia của khán giả cũng như sử dụng các sản phẩm của cuộc thi cho công tác 
hướng nghiệp sau này (bản mô tả nghề, tiểu phẩm ...);

• Giáo viên chủ nhiệm hỗ trợ để học sinh đăng kí dự thi phối hợp với các bạn học sinh 
khác trong lớp chuẩn bị cũng như tham dự (đặc biệt nếu cần có các tiểu phẩm về lựa 
chọn nghề nghiệp hay mô tả nghề). 

2. Kinh nghiệm thực hiện

 ‒ Để tổ chức một cuộc thi, đòi hỏi nhiều thời gian chuẩn bị và thực hiện, các công việc 
chính của một cuộc thi có thể có là:

 ‒ Xây dựng kế hoạch, mục tiêu, ban hành quy chế thi (công khai tiêu chí chấm và giá 
trị giải thưởng), hình thức tổ chức (các vòng thi, nội dung thi ...);

 ‒ Thông báo, phát động cuộc thi (nếu cuộc thi dành cho học sinh, cần nắm bắt ý kiến 
của các em, sự tham gia là tình nguyện);

 ‒ Xây dựng bài thi/câu hỏi và đáp án;
 ‒ Đôn đốc, hỗ trợ, hướng dẫn - đặc biệt quan trọng với các cuộc thi dành cho học sinh;
 ‒ Thu thập số liệu và thông tin của thí sinh dự thi để lên kế hoạch chấm thi;
 ‒ Tổ chức chấm thi qua các vòng;
 ‒ Trao giải, tổng kết cuộc thi và chỉ đạo định hướng tiếp theo.
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2.1 Thi giáo án(32)

Hình thức: Toàn tỉnh. Tuyển chọn ở trường, sơ tuyển cấp phòng (dành cho cấp THCS) và 
chung kết cấp Sở (cả cấp THPT và THCS).
Yêu cầu: Giáo án, kịch bản thực hiện trong thời lượng 45’, 90’, 135‘.
Tiêu chí: Cấu trúc giáo án (2 đ), nội dung (8 đ) sáng tạo, lấy học sinh làm trung tâm và nhạy 
cảm giới, khả thi và dễ vận dụng.

2.2 Thi tìm hiểu về nghề

Hình thức: Toàn trường hay toàn khối, tuỳ quy mô của trường. Đội dự thi được chọn qua 
hình thức làm bài kiểm tra trắc nghiệm kiến thức chung về hướng nghiệp hoặc do các lớp 
bình chọn. Các học sinh khác đều tham dự trong buổi cuộc thi diễn ra để hiểu thêm về 
hướng nghiệp, để hỗ trợ các bạn dự thi (nhất là đóng vai trong tiểu phẩm) và tham dự phần 
thi cho khán giả. Cuộc thi thường gồm có 4 phần:

 ‒ Chào hỏi: Tiểu phẩm, lời giới thiệu, bài hát ...;
 ‒ Kiến thức: Đoán nghề theo hình thức đuổi hình bắt chữ, qua mô tả nghề ....;
 ‒ Tài năng: Thể hiện đặc điểm nghề qua tiểu phẩm, hát, đọc thơ,...;
 ‒ Hùng biện về nghề nghiệp mà học sinh dự thi đã chọn (mỗi đội 1 học sinh đại diện).

Yêu cầu: Học sinh đã được tìm hiểu ít nhất về các lí thuyết hướng nghiệp, đặc biệt đã làm 
trắc nghiệm mật mã Holland và đã tìm hiểu về bản thân. Thành viên của các đội thi phải có 
nhóm sở thích và khả năng nghề nghiệp tương ứng với các nhóm nghề theo sở thích và khả 
năng của mật mã Holland.
Tiêu chí: Học sinh thể hiện việc hiểu các nghề và đặc điểm của nghề, cụ thể: 

 ‒ Màn chào hỏi: Thể hiện các đặc điểm nhóm nghề của đội dự thi;
 ‒ Tài năng: Thể hiện tài năng đặc trưng của nhóm nghề;
 ‒ Tiểu phẩm: Thể hiện theo nhóm nghề; 
 ‒ Hùng biện: Học sinh nói về câu chuyện có thật của mình, kết cấu theo các lí thuyết 
hướng nghiệp.

2.3 Thi hiểu biết về nghề em yêu thích

Hình thức: 
Cá nhân học sinh hoặc nhóm học sinh trong cùng 1 lớp. Gồm 2 vòng thi:

 ‒ Vòng 1: Học sinh hoặc nhóm học sinh đăng kí với giáo viên chủ nhiệm. Vòng này 
có 3 phần thi;

32. Chúng tôi gọi chung là thi giáo án, thực tế nội dung dự thi có thể là giáo án, kịch bản.... của cáchoạt động hướng nghiệp. Sở GD&ĐT 
Nghệ An và Quảng Nam đã tổ chức trong năm học 2014-1015, các giáo án này là nguồn tư liệu quý và nhận được sự quan tâm (sử dụng 
làm tài liệu tham khảo) của rất nhiều cán bộ và giáo viên trong tỉnh cũng như các tỉnh khác. Nguồn tư liệu này được Sở GD&ĐT chuyển 
qua email về các trường làm tài liệu tham khảo.
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 ‒ Vòng 2: Các thí sinh của 3 khối (10, 11 và 12) được chọn từ vòng 1 sẽ tham dự. Vòng 
này gồm 4 phần thi (so với vòng 1, thêm phần 4 dành cho khán giả). 

Các phần thi bao gồm:
 ‒ Phần 1: Kiến thức hướng nghiệp - dạng sân khấu hoá;
 ‒ Phần 2: Trải nghiệm bản thân - đóng vai thể hiện sự phù hợp và hiểu về nghề qua 
một tiểu phẩm;

 ‒ Phần 3: Xử lí tình huống - bắt thăm và trả lời câu hỏi về các tình huống thường gặp 
trong chọn ngành, nghề;

 ‒ Phần 4: Tôi là ai - đoán nghề qua kịch câm: dành cho khán giả;

Yêu cầu: 
 ‒ Học sinh đã tìm hiểu về hướng nghiệp.
 ‒ Các phần thể hiện là về đúng bản thân mình chứ không phải câu chuyện hư cấu.

Tiêu chí: 
 ‒ Thể hiện sự tương thích của nghề với bản thân; 
 ‒ Hiểu biết về hệ thống đào tạo và thị trường lao động về nhóm nghề phù hợp với bản thân; 
 ‒ Có kế hoạch nghề nghiệp.

2.4 Thi tìm hiểu về hướng nghiệp
Hình thức: 

 ‒ Sơ khảo: Thi trắc nghiệm kiến thức hướng nghiệp cho học sinh toàn trường. Chọn 
100 học sinh có điểm trắc nghiệm cao nhất và muốn tham gia vòng 2. 

 ‒ Vòng 2: Thi theo hình thức rung chuông vàng gồm 25 câu hỏi về hiểu biết bản 
thân, hệ thống đào tạo và thị trường lao động. Sau khi chỉ còn 1 thí sinh sẽ có 
phần thi hùng biện cho 5 thí sinh xuất sắc nhất để tìm người rung chuông vàng. 
Thi hùng biện là bài thi kể về câu chuyện hướng nghiệp của bản thân để thể 
hiện việc áp dụng lí thuyết vào lập kế hoạch nghề nghiệp. Có 10 câu hỏi cho 
phần thi của các khán giả.

Yêu cầu:
 ‒ Học sinh đã được tìm hiểu về nội dung hướng nghiệp, câu chuyện nghề nghiệp của 
học sinh năm trước; 

 ‒ Có tài liệu tham khảo do cán bộ, giáo viên biên soạn cho tất cả học sinh dự thi.

Tiêu chí: 
 ‒ Học sinh trả lời các câu hỏi đã được soạn sẵn. (Các lí thuyết hướng nghiệp, yêu cầu hiểu 
biết về hệ thống đào tạo và thị trường lao động, lập kế hoạch nghề nghiệp sẽ là nội dung của 
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các câu hỏi từ dễ đến khó.)
2.5 Thi viết câu chuyện hướng nghiệp
Hình thức:

 ‒ Tự nguyện tham gia; 
 ‒ Câu chuyện viết bằng tiếng Việt;
 ‒ Có thể viết tay hoặc đánh máy; tranh vẽ (có lời chú thích) hoặc bản đồ tư duy...(nếu 
là câu chuyện bằng văn xuôi thì không quá 2 trang giấy A4);

 ‒ Mỗi học sinh chỉ tham gia 1 câu chuyện.

Yêu cầu: 
 ‒ Học sinh đã tham gia đủ 9 tiết sinh hoạt hướng nghiệp.

Tiêu chí: 
 ‒ Câu chuyện có thật của học sinh hoặc người thân học sinh;
 ‒ Nội dung thể hiện được các bước tìm hiểu và lập kế hoạch nghề nghiệp; 
 ‒ Câu chuyện trả lời được các câu hỏi: Em là ai? Em muốn đi tới đâu? Và làm sao em 
đến được nơi đó?(33). 

 

3. Kết quả
Trong thời gian qua, nhiều đơn vị đã tham gia và/hoặc tổ chức các cuộc thi về hướng nghiệp 
với nhiều hình thức khác nhau. Các kết quả đánh giá cho thấy học sinh rất hào hứng tham 
gia và cổ vũ, cán bộ và giáo viên thu được nhiều kinh nghiệm và các sản phẩm dự thi là 
nguồn tài liệu quý cho các hoạt động tiếp theo.

3.1 Xây dựng được nguồn tài liệu đa dạng và hữu ích để tham khảo và sử dụng 
• Giáo án thực hiện các giờ sinh hoạt hướng nghiệp;
• Kịch bản các sự kiện hướng nghiệp: Tư vấn nhóm lớn, giao lưu với khách mời, thi về 

nghề em yêu thích...;
• Ảnh về nghề nghiệp, clips về nghề hay chia sẻ về nghề;
• Nội dung tiểu phẩm về nghề nghiệp; 
• Bản mô tả một số nghề ...
• Câu chuyện hướng nghiệp của học sinh;
• Trò chơi ô chữ, đuổi hình bắt chữ về nghề nghiệp;
• Bộ sưu tập các bài hát, bài thơ về nghề nghiệp... 

33. Tài liệu bổ sung sách giáo viên hoạt động giáo dục hướng nghiệp lớp 10, 11 và 12, trang 88.
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3.2 Năng lực hướng nghiệp và kĩ năng tổ chức các hoạt động của cán bộ, giáo viên được củng 
cố và nâng cao qua: 

• Học hỏi lẫn nhau qua thảo luận, xây dựng nội dung, điều hành cuộc thi và chấm thi;
• Thúc đẩy, khuyến khích sáng tạo trong tổ chức, thực hiện các hoạt động hướng nghiệp;
• Thể hiện, chia sẻ nhận thức và hiểu biết về hướng nghiệp trong toàn thể cán bộ, giáo 

viên, học sinh trong trường và cộng đồng, các tổ chức/cơ quan trong vùng;
• Quảng bá và mở rộng mạng lưới chuyên nghiệp.

3.3 Củng cố và nâng cao năng lực hướng nghiệp cho học sinh dự thi
• Tìm hiểu sâu về hướng nghiệp (lí thuyết hướng nghiệp, ngành nghề, hệ thống đào tạo);
• Đối chiếu các kiến thức về hướng nghiệp với bản thân để định hướng rõ hơn về kế 

hoạch nghề nghiệp; 
• Rèn luyện và tăng cường các kĩ năng thiết yếu qua làm việc nhóm, hùng biện, trình 

diễn tiểu phẩm ....

Em Phạm Thùy Dương, lớp 11C1, trường THPT Nông Sơn, huyện Nông Sơn, tỉnh 
Quảng Nam phát biểu: “Con thấy rất tốt. Qua cuộc thi này mình trải nghiệm được nhiều 
hơn à. Những năm trước chỉ được học hướng nghiệp qua lí thuyết thôi, bây giờ có chương trình 
này con được thực hành. Rất bổ ích à. Mấy anh chị ra trường nói với con là ganh tị vì lúc trước 
không có chương trình này, chỉ được học lí thuyết suông thôi nên không tìm được hướng đi 
cho mình”.

3.4 Thúc đẩy và nâng cao năng lực hướng nghiệp cho các học sinh không dự thi
• Tăng cường hiểu biết qua các phần thi và câu chuyện của các bạn dự thi;
• Tham gia các phần giao lưu với khán giả và phụ giúp các bạn dự thi chuẩn bị tiểu 

phẩm...; 
• Đối với THCS, các em học sinh lớp 6 - lớp 8 đã được biết về hướng nghiệp trước khi 

được tham gia chính thức theo chương trình của Bộ GD&ĐT.

Em Phạm Chí Luân, Lớp 12A1, trường THPT Nông Sơn, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam 
chia sẻ: “Mấy bạn có dự định thi nghề giống các bạn đang dự thi cũng sẽ hiểu rõ hơn về lựa chọn 
của mình”. 

3.5 Tăng cường nhận thức và thúc đẩy mọi người tham gia vào công tác hướng nghiệp qua:
• Nghiên cứu, tìm tòi và thể hiện trong các cuộc thi của cán bộ, giáo viên và học sinh; 
• Khám phá và hiểu rõ hơn về hướng nghiệp và tình hình hướng nghiệp - lãnh đạo, giáo 

viên và học sinh trong trường, đại diện cha mẹ học sinh, các ban ngành, đoàn thể và 
tổ chức trong vùng....
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Trích từ báo cáo kết quả cuộc thi “Viết câu chuyện hướng nghiệp năm học 2015 - 2016” của 
học sinh lớp 9 trường THCS Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An: Trong các câu chuyện nghề 
nghiệp của các em, bố mẹ, ông bà đã trở thành nhân vật có ảnh hưởng đến việc chọn hướng học chọn 
nghề của các em. Và từ cuộc thi mà một số phụ huynh - lần đầu tiên - có sự thảo luận, bàn bạc, góp 
ý cho con về hướng học, hướng chọn nghề từ khi con đang học lớp 9. Việc lôi kéo cả cha mẹ học sinh 
vào tham gia trong câu chuyện của học sinh là cách tuyên truyền hiệu quả nhất về công tác tư vấn 
hướng nghiệp, góp phần thuận lợi cho công tác phân luồng sau tốt nghiệp THCS của nhà trường 
trong năm học 2015 -2016.
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Sơ đồ tóm tắt hội thi “Nghề em yêu thích”
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VIII. Tư vấn hướng nghiệp cho một số cá nhân học sinh

Ảnh 11: Học sinh được cô giáo hướng dẫn làm trắc nghiệm sở thích và khả năng nghề nghiệp

1. Giới thiệu

Tư vấn hướng nghiệp cá nhân là loại hình tư vấn dành cho một số ít em cần hỗ trợ cụ thể. 
Khi tư vấn hướng nghiệp cá nhân, tư vấn viên làm việc với từng học sinh có nhu cầu được 
tư vấn. Thông thường, tư vấn hướng nghiệp cá nhân đòi hỏi tư vấn viên phải có kiến thức, 
kinh nghiệm về tâm lí và tư vấn, có hiểu biết về văn hóa, phong tục của đối tượng tư vấn và 
có khả năng sư phạm. 
Tư vấn cá nhân gồm 6 kĩ năng, 2 liệu pháp và 5 giai đoạn(34). Kinh nghiệm tư vấn cá nhân chia 
sẻ trong tài liệu này là các tư vấn cho một số cá nhân học sinh còn phân vân về quyết định 
nghề nghiệp của mình hoặc dùng một trường hợp tư vấn điển hình cho một học sinh trước 
nhóm lớn để các học sinh khác tham khảo và biết cách tìm hiểu bản thân, tìm hiểu hệ thống 
đào tạo nghề và ra quyết định cho bản thân. Chẳng hạn, khi học sinh hỏi là em nên thi vào 
trường nào, thay bằng việc trả lời ngay lập tức là em nên vào trường nào, các thầy/cô đã lắng 
nghe và đưa ra một số câu hỏi để các em suy nghĩ, tìm câu trả lời cho bản thân mình.

34. Tham khảo chi tiết tài liệu “kĩ năng tư vấn cá nhân về khám phá, lựa chọn và phát triển nghề nghiệp cho học sinh trung học”. Các kĩ 
năng gồm: hành vi quan tâm, đặt câu hỏi, phản hồi cảm xúc, đối mặt, tập trung và phản hồi ý tưởng; liệu pháp: tập trung vào giải pháp 
và kể chuyện.
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2. Kinh nghiệm thực hiện

Thầy Nguyễn Ngọc Sáng, Phó Hiệu trưởng trường THPT Nông Sơn, huyện Nông Sơn, tỉnh 
Quảng Nam đã chia sẻ câu chuyện làm tư vấn hướng nghiệp của thầy như sau:

“Trước đây, tôi là giáo viên giảng dạy bộ môn Ngữ văn, kiêm Bí thư Đoàn trường. Do công 
việc đoàn thể nên tôi cũng có điều kiện gặp gỡ và trò chuyện với nhiều em học sinh, đôi khi các 
em đến hỏi tôi: Em nên thi ngành gì, trường nào sau khi tốt nghiệp THPT.... Lúc ấy, tôi chẳng 
đắn đo, suy nghĩ gì và cho các em câu trả lời rất nhanh như: Em học giỏi các môn tự nhiên thì 
đi thi khối A, ngành kinh tế. Em học giỏi khối C nên thi Công an hay Luật gì đó, những ngành 
này được xã hội coi trọng và đề cao.... Rồi có em (Nguyễn Đức Tín, năm 2011, sinh viên trường 
ĐH Kiến trúc Tp. HCM) đang học Đại học cũng email cho tôi hỏi: Bây giờ em thi lại sư phạm 
Vật lí được không thầy, tôi lại trả lời: Ừ được đó! Nhưng nên đi sư phạm Toán đi vì sau này ra 
trường có điều kiện dạy “cua” nhiều hơn...

Bây giờ, đã khác rất nhiều. Tôi nhớ mãi ngày 03/01/2014, khi tổ chức tiết sinh hoạt 
hướng nghiệp lớp 12A với chuyên đề “Những điều kiện để thành đạt trong nghề”, 
học sinh chăm chú theo dõi và sôi nổi chia sẻ về những tấm gương thành đạt mà các 
em được biết. Cuối buổi, có em Hồ Ngọc Hà đã gặp riêng tôi và hỏi: “Em dự định thi vào 
trường Đại học Y Dược nhưng không biết chọn nơi nào - Đại học Y Huế  hay Đại học Kĩ thuật 
Y Dược Đà Nẵng, thầy cho em lời khuyên”. Đứng trước câu hỏi này, nếu trước đây tôi sẽ 
trả lời rất nhanh nhưng giờ thì khác, tôi không trả lời trực tiếp mà cho em một số câu 
hỏi tìm hiểu về: kinh nghiệm đào tạo của hai trường, môi trường học tập ở hai thành 
phố có khác nhau không? Điều kiện gia đình em; ... 

Cô Nguyễn Thị Anh Thơ, giáo viên trường THCS Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu, Nghệ An chia sẻ 
kinh nghiệm sử dụng tư vấn cá nhân để hướng dẫn nhóm lớn học sinh. Cô đã mời một học 
sinh (em tự nguyện, và hai cô trò đã thống nhất trước những điều em không muốn chia sẻ 
trước nhiều người) để tư vấn trong buổi tư vấn nhóm lớn cho học sinh khối 9 (năm học 2012 - 
2013). Các bước gồm việc đặt câu hỏi, lắng nghe để giúp em học sinh: 1/ Khám phá bản thân; 
2/ Biết thông tin hệ thống đào tạo và nghề nghiệp; 3/ Xây dựng kế hoạch nghề nghiệp. 
Ngoài ra, khi được đồng nghiệp tin tưởng nhờ giúp tư vấn cho con của đồng nghiệp, cô Thơ 
đã thực hiện tư vấn qua email và điện thoại theo các bước sau(35):

35. Nội dung này được tham khảo từ bài viết của cô Hồ Phụng Hoàng Phoenix
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Bước 1: Hướng dẫn em học sinh làm bài trắc nghiệm tìm hiểu sở thích và khả năng nghề 
nghiệp(36);
Bước 2: Hướng dẫn em học sinh làm thêm các bài tập tìm hiểu bản thân qua các câu hỏi 
tường thuật về sở thích, khả năng, cá tính và giá trị nghề nghiệp(37), học lực, yếu tố gia đình... 
Từ đó, em đã xác định được nhóm ngành em sẽ theo đuổi cũng như bậc học (Đại học, Cao 
đẳng hay Trung cấp);
Bước 3: Đề nghị học sinh tìm hiểu các chương trình đào tạo bằng cách vào trang web: http://
www.thongtintuyensinh.vn/Default.htm. Tuỳ theo, cấp học và ngành học mà em đã xác 
định ở bước 2, em tìm mục các trường mà em đang dự kiến thi vào để đọc các ngành đào 
tạo trong trường. Em hãy tìm 3 trường và với mỗi trường ghi lại xuống 2 ngành em thích 
nhất rồi sau đó đọc chi tiết mô tả các môn học trong từng ngành để xác định mình có thích 
học ngành đó không? Và mình có khả năng học tốt không?. Học sinh phải thật thận trọng 
khi tìm hiểu các ngành trong các trường, suy nghĩ thật kĩ, hãy chọn vì chất lượng đào tạo 
của trường đó. Về điều này học sinh có thể tìm hiểu thêm về trường qua thông tin trên mạng 
internet, báo hay tìm hiểu từ các anh chị sinh viên đang học trong trường. 
Trong quá trình tư vấn này, vai trò của cha mẹ rất quan trọng. Cha mẹ cùng tham gia trao đổi và tìm 
hiểu thông tin, nên cha mẹ và con hiểu nhau hơn và dễ dàng đồng thuận. 

3. Kết quả

Chúng tôi biết rằng, hiện tại, các trường chưa có tư vấn viên chuyên về tư vấn hướng nghiệp 
để tập trung làm tư vấn hướng nghiệp cá nhân. Tuy nhiên, tất cả các cán bộ và giáo viên 
đang thực hiện công tác hướng nghiệp đều đang rất nhiệt tình hỗ trợ học sinh, đưa cho các 
em các câu hỏi suy ngẫm, các bài tập tìm hiểu để quyết định chọn hướng học, chọn nghề của 
các em có cơ sở khoa học hơn.

4. Câu chuyện về làm trắc nghiệm và tư vấn cá nhân(38) 

Đây là câu chuyện ngắn nhưng rất ý nghĩa trong việc sử dụng trắc nghiệm, sự hỗ trợ của 
thầy, cô giáo và đặc biệt là sự “làm chủ” của em học sinh trường THPT Đô Lương 3, huyện 
Đô Lương, tỉnh Nghệ An. 

36. Trắc nghiệm sở thích và khả năng nghề nghiệp của Holland gồm 6 nhóm nghề: kĩ thuật, nghiên cứu, xã hội, nghệ thuật, nghiệp vụ và 
quản lý. Trong các tài liệu hướng nghiệp đều có bản trắc nghiệm này.
37. Bảng câu hỏi tường thuật có trong tài liệu tập huấn: Đổi mới giáo dục hướng nghiệp trong các trường trung học, Bộ GD&ĐT và VVOB 
Việt Nam, 2013
38. Xin chân thành cám ơn thầy Thái Doãn Ân, Bí thư Đoàn trường, trường THPT Đô Lương 3, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đã chia 
sẻ câu chuyện có thật của học sinh mình.

http://www.thongtintuyensinh.vn/Default.htm
http://www.thongtintuyensinh.vn/Default.htm
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Năm học 2014 - 2015 là năm học cuối cấp của em, như các bạn khác, em phải có quyết định 
chọn ngành chọn nghề.

Em đã tham gia các giờ hướng nghiệp ở trường và thực hiện một số trắc nghiệm trong nội 
dung sáng kiến kinh nghiệm “Tìm hiểu sở thích và năng lực nghề nghiệp của học sinh khối 
12 thông qua các bài trắc nghiệm”. Kết quả trắc nghiệm cho em biết em thuộc vào nhóm 
người có nét tính cách “Ưu tư”, “Lờ đờ”. Em thực sự không tin vào tính khoa học và xác 
thực của kết quả đó, nhưng dẫu sao em vẫn cảm thấy rất buồn và nghĩ rằng phải chăng 
mình là người vô dụng. Quãng thời gian sau đó thực sự em rất bối rối trong việc quyết 
định đăng kí nguyện vọng tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2015. Nhưng thật bất ngờ, 
sau khi được tham gia ngày hội tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh vào sáng 22/3/2015 
cho học sinh khối 12 trong trường, em đã chia sẻ các băn khoăn của mình và được hướng 
dẫn tìm hiểu sâu thêm về 6 nhóm tính cách theo mật mã Holland. Em so sánh và thấy mình 
có sở thích và khả năng thuộc nhóm ngành nghiên cứu bởi vì nhóm ngành này phù hợp 
cho những người luôn tìm tòi suy nghĩ, kiên trì, say mê nghiên cứu đến mức lơ đãng với 
thực tại, họ có khả năng làm việc độc lập thậm chí làm bạn với sự “cô đơn, buồn tẻ” trong 
quá trình tìm tòi nghiên cứu, sáng tạo... Nghiệm lại hoàn toàn đúng với bản thân em, bởi 
vì kết quả học tập của em rất tốt, đặc biệt là các môn khoa học tự nhiên. 

Một niềm vui rất lớn sau khi được hiểu rõ hơn về bản thân mình, giờ đây em đã thoải mái 
hơn và đang quyết tâm ôn tập để thi đậu và sẽ trở thành một nhà khoa học trong ngành vật 
liệu mới.

Như vậy, các bạn ạ, biết rõ về bản thân là một quá trình tìm hiểu và đối chiếu. Chỉ làm trắc 
nghiệm không thôi chúng ta vẫn chưa thể khẳng định được mình là ai.
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IX. Lập kế hoạch nghề nghiệp

1. Giới thiệu

Không có giới hạn cho giấc mơ của bạn, nhưng bạn cần phải bắt đầu giấc mơ.
Giấc mơ trong nghề nghiệp cần được xây dựng dựa trên “những điều em có”, đó là sở thích, 
khả năng, cá tính và giá trị nghề nghiệp của em, những mối quan hệ, những tác động ảnh 
hưởng tới em... Kế hoạch nghề nghiệp là những việc em cần phải làm để đạt được ước mơ 
nghề nghiệp của mình. 

Mục tiêu cuối cùng của công tác hướng nghiệp đối với học sinh trung học là giúp các em 
xây dựng được kế hoạch nghề nghiệp tương lai trong suốt thời gian đi học và ra được quyết 
định chọn ngành, nghề phù hợp. Kế hoạch này có thể thay đổi theo thời gian, tùy vào sự 
trưởng thành và kiến thức của các em về bản thân, về các cơ hội nghề nghiệp trong thị 
trường tuyển dụng cũng như những con đường khác nhau để thực hiện kế hoạch ấy. 
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Để xây dựng kế hoạch nghề nghiệp, các em phải trả lời được 3 câu hỏi: Em là Ai? Em mong 
muốn đi tới đâu? Làm sao em tới được nơi đó?

Khi các em bắt đầu suy nghĩ và viết ra kế hoạch nghề nghiệp của mình, các em sẽ:
• Suy nghĩ thấu đáo hơn về sự lựa chọn của mình và có định hướng tìm hiểu thông tin 

cho quyết định của mình sau khi tốt nghiệp THCS hay THPT;
• Có thời gian và điều kiện để trao đổi và tham khảo ý kiến của mọi người, nhất là cha 

mẹ mình để tìm được sự ủng hộ và lời khuyên xác đáng;
• Có thời gian chuẩn bị tốt nhất cho kế hoạch của mình thành công;
• Giảm thiểu những mâu thuẫn giữa mong muốn của bản thân và gia đình nếu có;
• Có kế hoạch học tập tốt hơn.

2. Kinh nghiệm thực hiện

Để giúp học sinh lập kế hoạch nghề nghiệp, các cán bộ và giáo viên đã phải hướng dẫn và 
ra bài tập để các em tìm hiểu bản thân, tìm hiểu nghề nghiệp và các cơ sở đào tạo cũng như 
hướng dẫn các em lập bản kế hoạch nghề nghiệp(39).

Tuy nhiên, lập kế hoạch nghề nghiệp là một quá trình liên luỹ, nên việc giới thiệu cho các 
em nắm chắc mô hình lập kế hoạch nghề nghiệp(40) là rất cần thiết. Kinh nghiệm tổ chức các 
hoạt động đã mô tả ở trên để giúp các em có thông tin và kĩ năng tìm hiểu từ đó sẽ giúp cho 
kế hoạch nghề nghiệp của các em ngày càng rõ ràng và phù hợp.

Các cuộc thi “Nghề em yêu thích” (trường THPT Nông Sơn, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng 
Nam), “Viết câu chuyện hướng nghiệp của em” (trường THCS Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ, 
tỉnh Nghệ An) là hai hình thức cho thấy rất rõ việc học sinh thể hiện kế hoạch của mình 
qua cuộc thi. 

39. Chuyên đề 3 trong tài liệu bổ sung sách giáo viên cho các lớp 9, 10, 11, 12 của chương trình đã hướng dẫn rất chi tiết.
40. Gồm 3 bước tìm hiểu (bản thân, ảnh hưởng/tác động, thị trường lao động và đào tạo) và 4 bước hành động (xác định mục tiêu, ra kế 
hoạch, thực hiện và đánh giá), các bước này được thực hiện theo bất cứ trình tự nào tuỳ thuộc vào từng giai đoạn của học sinh.
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Sơ đồ về tiến trình giúp học sinh xây dựng kế hoạch nghề nghiệp(41)

3. Kết quả 

Học sinh đều đã có thể nói lên rằng các em chọn nghề theo sở thích và khả năng chứ không 
phải nghề đó cho lương cao, ... Có rất nhiều câu chuyện của các em đã cho thấy rằng, việc 
chọn hướng học hướng nghề là cần dựa trên cơ sở khoa học và do các em quyết định. Sau 
đây là một số chia sẻ:

Suy nghĩ tới nghề nghiệp trước khi tốt nghiệp THPT
Trước đây em nghĩ cứ học, được đến đâu hay đến đó, không có nghĩ nhiều đến việc 
chọn nghề. Sau khi tham gia các hoạt động hướng nghiệp, em đã bắt đầu suy nghĩ chọn 
nghề. Em muốn làm giáo viên tiểu học, nhưng ở Đà Nẵng không có trường thi (khối C),

41. Xin chân thành cám ơn cô Trần Thị Thuý Hằng - Phó Hiệu trưởng trường THCS Kỳ Tân và thầy Phạm Công Thành - giáo viên trường 
THPT Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, Nghệ An đã tổng hợp và chia sẻ.
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nên em chọn thi giáo viên Mầm non. Em có năng khiếu hát, thích chơi với trẻ. Em 
không cần quan tâm đến vấn đề lương, em chỉ quan tâm điều kiện và nơi làm việc (gần 
nhà). Em chưa biết nên thi Đại học hay Cao đẳng vì sức học của em không được tốt. 
Trần Thị Huyền Diệu, học sinh lớp 11 năm học 2014 - 2015 trường THPT Nông Sơn, Quế 
Trung, Nông Sơn, Quảng Nam.

Xác định sở thích và tạo thành công để thuyết phục cha mẹ
Khi tham gia các giờ sinh hoạt hướng nghiệp ở trường, em hiểu ra rằng thành công 
trong công việc sau này phải xuất phát từ đam mê, sở thích, khả năng mà mình có 
nhưng sự ảnh hưởng của gia đình không phải là nhỏ. Gia đình em muốn em theo 
nghề Y (vì nhà em có nhiều người làm trong ngành Y) nhưng em lại không thích 
và không có khả năng với môn Sinh vật. Em thích môn Vật lí. Với sự tự nhiên vốn 
có, và động lực theo đuổi sở thích của mình, em đã được chọn là một trong những 
học sinh đại diện cho nhà trường tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố môn 
Vật lí. Nhờ việc đạt kết quả khá cao trong kỳ thi ấy, bố mẹ đã cảm thấy yên lòng 
hơn trước sự lựa chọn của em, đã không còn ép buộc em đi theo con đường truyền 
thống của gia đình, cho phép em tự lựa chọn ngành nghề phù hợp với bản thân. 
MAI THỊ THANH HẰNG, học sinh lớp 9G năm học 2014 - 2015, trường THCS Hà Huy 
Tập, thành phố Vinh, Nghệ An.

Khẳng định mình để cha mẹ ủng hộ
Trong chọn nghề sự tác động của cha, mẹ và gia đình là vô cùng quan trọng vì nó 
phần nào giúp em có cách nhìn tổng thể về định hướng nghề nghiệp và sẽ rất tốt 
nếu bố mẹ có định hướng nghề nghiệp theo cách mà các thầy cô giáo đã làm. Tuy 
nhiên trong trường hợp của em lại không có may mắn đó. Bố mẹ vẫn theo cách 
định hướng nghề nghiệp trước đây đó là áp đặt nghề nghiệp của con cái theo ý chủ 
quan của mình.
 
Em đã thuyết phục bố mẹ rất nhiều lần, em làm cho bố mẹ thấy rằng để có cuộc sống 
tốt thì phải có sự yêu thích nghề nghiệp, em cũng cho bố mẹ thấy sự yêu thích của em 
không phải mơ hồ, viển vông mà có cơ sở đó là em có khả năng để thực hiện được ước 
mơ của em. Em thường đánh đàn cho bố mẹ nghe, em đưa những danh hiệu mà em
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đạt được trong các cuộc thi văn nghệ cấp trường và cấp huyện cho bố mẹ thấy... Em
đã xin phép thầy Thành, thầy giáo phụ trách hướng nghiệp trong trường để cho mẹ em 
tới dự một buổi sinh hoạt hướng nghiệp hồi em học lớp 10 để hiểu rõ hơn về hướng 
nghiệp. Ngoài ra, em còn nhờ thầy Thành nói chuyện với bố mẹ về hướng nghiệp để 
bố mẹ xem xét cho em được thực hiện ước mơ khi em có đam mê và khả năng để thực 
hiện ước mơ đó.

Sau khi tiếp cận về hướng nghiệp, mẹ đã hiểu được rất nhiều về hướng nghiệp như là 
chọn nghề phải phù hợp với sở thích và khả năng, niềm vui, nỗi buồn trong nhề nghiệp 
không phải là do công việc đó nhàn hạ hay vất vả mà bạn có say mê với công việc đó 
không. Khi có sự say mê thì khó khăn lại biến thành thuận lợi, vượt qua khó khăn lại 
có niềm hạnh phúc dâng trào.... và mẹ đã ủng hộ quyết định của em. 
Nguyễn Thị Phương Thảo, lớp 11 năm học 2014 - 2015 trường THPT Tân Kỳ, huyện Tân 
Kỳ, tỉnh Nghệ An.

Cần chia sẻ và có sự giúp đỡ của thầy cô để thuyết phục cha mẹ
Mình cần chọn nghề nào phù hợp với năng lực, sở thích, cá tính và cả hoàn cảnh 
gia đình, địa phương... Em đã mạnh dạn chọn nghề chăn nuôi bởi em thích những 
chú bò. Học lực của em chỉ đạt mức trung bình và nhà em lại có cả một trang trại 
nữa. Em đã nói điều này với mẹ. Mẹ đã mắng em một trận. Mẹ muốn em cố gắng 
học để kiếm nghề nào “oai” trong xã hội cho dễ kiếm tiền. Em đã thuyết phục mãi 
mà mẹ vẫn không đổi ý.

Khi được tham gia hoạt động “kể chuyện bằng hình ảnh”, em đã nói với mẹ là 
“Con thích tham gia tập huấn”, em được bày tỏ ý kiến... Mẹ đã tìm gặp cô Hằng 
là giáo viên dạy hướng nghiệp của lớp em. Không biết cô đã nói gì mà sau hôm 
đó về mẹ đã chủ động xem những tấm ảnh mà em chụp. Mẹ còn lựa chọn ảnh cho 
em. Nhìn thấy thái độ đó của mẹ, em biết là mẹ đã ủng hộ em. Em thấy vui quá. 
Cảm ơn mẹ. Cảm ơn hướng nghiệp. Từ hôm nay em sẽ cố gắng học tập tốt các môn 
văn hóa để hoàn thành chương trình THCS. Và em dự định sau này sẽ học ở một 
trường Trung cấp Nông Lâm nào đó rồi trở về làm việc trên trang trại nhà mình. 
Em muốn trở thành tỷ phú trên chính mảnh đất của quê hương mình. 
Tô Gia Bảo, lớp 9 năm học 2014 - 2015, THCS Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.
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Quyết định phù hợp có bao giờ là muộn?
Em là Nguyễn Thị Yến, quê ở huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Hiện tại, em đã 
học xong năm thứ nhất khoa Luật kinh tế, trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh. 

Thi Đại học và đậu được vào ngành mà em yêu thích là cả một sự đấu tranh lớn, đấu 
tranh với chính bản thân, đấu tranh với nhiều nguồn ý kiến,...

Em có một niềm đam mê rất lớn đối với các môn xã hội và học rất tốt. Đối với các môn 
học tự nhiên em học khá. Thế nhưng không phải em đam mê và có khả năng là em theo 
đuổi ngay từ đầu. 

Theo quan niệm cho rằng, có giỏi mới học bên tự nhiên và nếu học các môn tự nhiên 
thì thi Đại học dễ hơn và có khả năng xin việc dễ hơn, nên em đã học lớp chọn các môn 
khối A (Toán, Lí và Hoá) khi bắt đầu vào trung học phổ thông.
 
Em tham gia các hoạt động hướng nghiệp trong trường và làm trắc nghiệm về sở thích 
và khả năng nghề nghiệp. Em thuộc nhóm quản lý, trong đó có các ngành như công 
an, quân đội, quản trị kinh doanh, luật ... mà em thấy thích. Em đã tìm hiểu và biết các 
ngành đó cũng có cho khối C (văn, sử và địa). Thế nên tới cuối năm lớp 11 em bỏ khối 
A mà tập trung ôn thi theo khối C. Tuy nhiên, em vẫn không tự tin và do áp lực từ thi 
cử cho rằng đã quá muộn để em bắt đầu ôn luyện theo khối C, nên vào đầu năm lớp 
12 em lại quay về tập trung ôn các môn khối A. Lúc đó em bị stress rất nặng, gần như 
trầm cảm... 

Em đã được thầy cô, bạn bè động viên, đặc biệt em được trao đổi với cô Phoenix Hồ 
(qua điện thoại) về băn khoăn chọn khối thi và nghề nghiệp của mình. Điều em nhớ 
nhất đó là: “Việc học và làm theo đúng khả năng của mình là quan trọng nhất”. 
Từ đó em quyết tâm ôn thi các môn khối C. Kết quả, em đã thi đỗ nguyện vọng 1 vào 
ngành Luật Kinh tế của Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh với số điểm 22,5 của 3 môn 
(Văn, Sử, và Địa). 

Hiện tại, em đã gặp, biết nhiều trường hợp các anh chị học năm thứ 2, thứ 3 ở Đại 
học nhưng cảm thấy không hợp với ngành, nghề đang học nên bỏ dở và có người 
thì ôn thi lại. 

Em mong rằng từ gia đình, nhà trường, các cơ quan giáo dục sẽ ngày càng chú trọng 
hơn trong việc giúp cho học sinh hướng nghiệp. Đó được xem như một quá trình, học
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sinh được định hướng từ khi bước vào THPT chứ không phải chỉ trước ngưỡng cửa thi 
vào Đại học mới bắt đầu tìm hiểu. Em mong rằng sẽ ngày càng có nhiều học sinh sáng 
suốt trong việc lựa chọn khối thi, ngành nghề của mình,có định hướng đúng để tiến 
lên chinh phục đỉnh cao tri thức, để có thể phát huy khả năng, để có những thành công 
vang dội và một tương lai rộng mở tránh những sai lầm đáng tiếc. 

Em đã xác định được mục tiêu, ra quyết định và thực hiện 
Từ nhỏ em đã rất thích đá bóng và muốn thi đại học Thể dục thể thao để sau này trở 
thành một cầu thủ bóng đá. Ngoài giờ học ở trường, em hay đi đá bóng với bạn bè, 
em chơi tốt và có sức bền để chạy. Những lúc rảnh rỗi thấy trong nhà có mấy đồ nhỏ 
nhỏ như đèn pin, đồng hồ bị hư em thử hí hoáy sửa lại và thành công, em thấy khá thú 
vị, bắt đầu thấy thích. Từ khi học THPT, em được biết về lí thuyết cây nghề nghiệp và 
hiểu rằng chọn nghề cần dựa vào khả năng, sở thích và nhu cầu tuyển dụng trên thị 
trường, vừa phải xem “rễ” và “quả”. Em thấy các nội dung hướng nghiệp ở trường 
thú vị, tạo hứng thú cho học sinh, được học từ những năm lớp 10, 11 là kịp thời chứ 
đến lớp 12 mới được học thì hơi muộn. Em suy nghĩ, thấy ước mơ trở thành cầu thủ 
bóng đá của mình, tuy rằng mình cũng có khả năng, cũng có đam mê, với lại bằng Đại 
học dù gì cũng có cái tiếng. Nhưng để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp cũng phải đầu 
quân cho một Câu lạc bộ (CLB) có uy tín. Sau này nếu không được nhận vào CLB thì 
em thành thất nghiệp. Trong khi nghề sửa chữa điện tử không sợ thất nghiệp. Khi thầy 
giáo hướng dẫn về nghề nghiệp, thầy giúp chúng em nhận ra nhiều mặt có lợi của nghề 
mình chọn như nghề này cũng thú vị, được nhiều người tôn trọng trong khi em cũng 
có tí năng khiếu. 

Sau đó, em thực hành nhiều hơn, từ sửa chữa những đồ lặt vặt, nhỏ nhỏ bị hư em bắt 
đầu sửa những đồ lớn hơn như quạt, đầu đĩa. Lúc đầu có nhiều chỗ không hiểu về 
sửa chữa đồ điện tử, em chủ động hỏi thêm thầy, cô giáo (dạy môn vật lí và môn công 
nghệ) về các vấn đề kỹ thuật (quy trình đầu máy, hư chỗ nào, cách khắc phục như thế 
nào) rồi về nhà tiếp tục sửa. Em cũng xem trên mạng để học thêm cách sửa chữa các đồ 
đạc khác. Thấy em có khả năng, ba mẹ rất ủng hộ em chọn nghề này. Ở quê em chưa 
có nhiều cửa hàng sửa chữa đồ điện tử nên học nghề xong có thể về quê mở cửa hàng 
được, không lo không có việc.
Em Nguyễn Thanh Hân, lớp 11C6, năm học 2014 - 2015, trường THPT Nông Sơn, Quế Trung, 
Nông Sơn, Quảng Nam
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X. Xây dựng mạng lưới chuyên nghiệp

Ảnh 12-13: Trao đổi và chia sẻ

1. Giới thiệu

Mạng lưới chuyên nghiệp (tiếng Anh là working) là một khái niệm thường bị hiểu nhầm với 
khái niệm “quen biết”. Đây là những mối quan hệ được thiết lập trong môi trường làm việc, 
những buổi họp, gặp gỡ về công việc hay các hoạt động ngoại khoá... như là cha mẹ học 
sinh, học sinh cũ, nhà sản xuất và kinh doanh tại địa phương ... Mạng lưới chuyên nghiệp giúp 
cán bộ, giáo viên và học sinh cập nhật thường xuyên kiến thức về nghề nghiệp, thông tin 
đào tạo, thị trường lao động... giúp cho hoạt động giáo dục hướng nghiệp tại cơ sở thuận 
lợi hơn. 

Qua kinh nghiệm thực tế, chúng ta thấy mạng lưới chuyên nghiệp đóng vai trò rất quan trọng 
để hỗ trợ cho công tác hướng nghiệp của nhà trường như là: Chia sẻ thông tin hệ thống 
đào tạo, nghề nghiệp, thị trường lao động; hỗ trợ thực hiện các hoạt động tìm hiểu và trải 
nghiệm nghề qua tham quan, ngoại khoá... Hình thành và sử dụng, phối hợp với mạng lưới 
chuyên nghiệp không chỉ có lợi cho hoạt động hướng nghiệp của nhà trường mà còn tạo cơ 
hội cho bản thân học sinh hình thành mạng lưới chuyên nghiệp riêng cho mình(42). 

42. Mạng lưới chuyên nghiệp là một phần rất quan trọng để giúp người lao động tăng thêm khả năng tuyển dụng. Khả năng tuyển dụng 
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2. Kinh nghiệm thực hiện

Mạng lưới chuyên nghiệp không chỉ hình thành một lần là xong mà cần có sự cập nhật và mở 
rộng. Kinh nghiệm tổ chức ở các trường cho thấy, nếu như hoạt động được tổ chức theo 
hình thức sự kiện và nếu có thể, có sự tham gia của đài phát thanh địa phương thì sẽ có 
nhiều cá nhân và tổ chức biết tới và trong tương lai, những cá nhân tổ chức này lại trở thành 
thành viên mạng lưới chuyên nghiệp của trường. 

Trong từng đơn vị hay cơ sở giáo dục, có rất nhiều nguồn để chúng ta có thông tin xây 
dựng mạng lưới chuyên nghiệp. Những thành viên trong mạng lưới chuyên nghiệp có thể 
bao gồm:

• Cha mẹ học sinh và người thân, đồng nghiệp, bạn bè của họ;
• Người thân, bạn bè, đồng nghiệp trước đây của các cán bộ và giáo viên trong cơ sở 

giáo dục;
• Cựu học sinh và đồng nghiệp, người thân bạn bè hiện tại của họ;
• Các tổ chức, cơ quan có chức năng và nhiệm vụ hỗ trợ giáo dục;
• Các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp tại địa phương;
• Các đồng nghiệp trong ngành hoặc ngoài ngành thông qua việc gặp gỡ trong các hội 

thảo, tập huấn...;
• Học sinh trong các cơ sở giáo dục. 

Điểm căn bản đó là trong cơ sở giáo dục nên có một bộ phận (có thể 1 - 2 thành viên của 
Ban hướng nghiệp hoặc trong nhóm phụ trách công tác hướng nghiệp) giỏi về công nghệ 
thông tin và có sở thích và khả năng trong nhóm ngành nghiệp vụ(43) để làm nhiệm vụ tổng 
hợp, phân loại và cập nhật thông tin về những cá nhân, đơn vị có tiềm năng hỗ trợ công tác 
hướng nghiệp. Các thông tin nên bao gồm tên, đơn vị công tác, địa chỉ liên lạc (qua các kênh 
khác nhau)(44), đang làm công việc gì ... Cần có sự phân loại theo các nhóm ngành về công 
việc và, hoặc các trường Đại học/Cao đẳng/Trung cấp mà người đó/đơn vị đó đang đảm 
nhận và, hoặc đang theo học.
Song song với việc tổng hợp, phân loại, cập nhật thông tin về mạng lưới chuyên nghiệp 
thì việc chia sẻ thông tin về mạng lưới chuyên nghiệp phải được tiến hành song song. Tối 
ưu nhất là tất cả các cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh phải biết về mạng 
lưới chuyên nghiệp: như là cách bổ sung thông tin, truy cập thông tin về mạng lưới 

= kĩ năng thiết yếu + mạng lưới chuyên nghiệp + nhu cầu tuyển dụng. Xem thêm trang 47 tài liệu chuyên đề Các kĩ năng tư vấn cá nhân 
về khám phá, lựa chọn và phát triển nghề nghiệp, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014. 
43. Nhóm nghiệp vụ là những người thích làm việc với dữ liệu, con số, có khả năng làm việc văn phòng, thống kê; thực hiện các công 
việc đòi hỏi chi tiết, tỉ mỉ, cẩn thận hoặc làm theo hướng dẫn của người khác.
44. Trong một số trường hợp, có thể cần phải liên lạc trước với cá nhân, đơn vị để xin phép được công bố thông tin liên lạc của họ trong 
danh bạ mạng lưới chuyên nghiệp của trường.
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chuyên nghiệp ở đâu; cách thức sử dụng dữ liệu trên bản danh bạ in và hoặc trên website, 
mạng xã hội .... 

Tuỳ theo đặc điểm của mạng lưới chuyên nghiệp và mục tiêu về công tác hướng nghiệp 
mà cơ sở giáo dục có thể sử dụng, phối hợp với các thành viên của mạng lưới chuyên 
nghiệp cho các hoạt động cụ thể. Chẳng hạn, tổ chức cho học sinh tìm hiểu về hệ thống 
đào tạo qua cựu học sinh vào dịp tết nguyên đán; tổ chức cho học sinh tìm hiểu về nghề 
nghiệp và hệ thống đào tạo qua các sự kiện của nhà trường như ngày thành lập trường, 
hội khoá, hội lớp ... hoặc hướng dẫn học sinh tìm hiểu thông tin trực tiếp với các cá 
nhân trong mạng lưới chuyên nghiệp ... 

Điều kiện để học sinh tìm hiểu thông tin hiệu quả, không làm mất thời gian của người cung 
cấp thông tin, cơ sở giáo dục cần phải giới thiệu các lí thuyết hướng nghiệp cho học sinh, ít 
nhất các em đã hiểu sơ bộ về bản thân và cần phải chuẩn bị một số câu hỏi cụ thể. Đồng thời, 
học sinh phải biết giao tiếp lịch sự như nói lời cám ơn, không ngắt lời, ... 

Để mạng lưới chuyên nghiệp ngày càng phát triển và hoạt động có hiệu quả (có nhiều hoạt 
động phối hợp và hỗ trợ cơ sở giáo dục) thì cơ sở giáo dục cần phải đầu tư thời gian thiết kế 
các hoạt động hướng nghiệp cụ thể và hiệu quả. 

3. Kết quả

Cho tới bây giờ, rất nhiều cơ sở giáo dục trong hai tỉnh của chương trình đã phối hợp với 
các thành viên của mạng lưới chuyên nghiệp để hỗ trợ cho công tác hướng nghiệp(45) như: giao 
lưu khách mời; trao đổi chuyên môn; tham quan cơ sở sản xuất ... Bản thân trong chương 
trình hướng nghiệp cũng đã có mạng lưới chuyên nghiệp sâu rộng đó là các lãnh đạo của 
Sở GD&ĐT, các trường trung học, các thầy, cô giáo là giảng viên nòng cốt trong hai tỉnh. 
Hiệp hội phát triển nghề nghiệp Châu Á Thái Bình Dương (APCDA), trường Đại học RMIT 
tại Việt Nam, các chuyên gia hướng nghiệp (ThS. Phoenix Hồ Phụng Hoàng, ThS. Trần Thị 
Thu, TS. Nguyễn Ngọc Tài ...).

45. Xem cụ thể trong mục Tư vấn nhóm lớn và tìm hiểu nghề và hệ thống đào tạo;
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4. Ví dụ xây dựng mạng lưới chuyên nghiệp là học sinh cũ

Nguồn: Trường THPT Nghi Lộc 3(46)

4.1 Mục tiêu 

Học sinh, cha mẹ học sinh và thầy cô giáo có thêm một kênh để tìm hiểu thông tin về ngành 
học và nghề nghiệp của các cựu học sinh trong trường. 

4.2 Tham gia thực hiện 

Ban Giám hiệu, Đoàn trường, giáo viên chủ nhiệm các lớp của các khối 10, 11, 12 và toàn thể 
học sinh đang học trong trường.

4.3 Các bước tiến hành

Bước 1: Xây dựng mẫu điền thông tin của cựu học sinh và hướng dẫn cách thu thập 
thông tin tới toàn thể học sinh trong trường; 

Bước 2: Toàn thể giáo viên và học sinh trong trường gửi mẫu thu thập thông tin để 
học sinh đã ra trường (học sinh từ khoá 1980-1983) cập nhật thông tin bằng hình 
thức email, điện thoại, mạng xã hội. Mỗi học sinh liên hệ với 2 cựu học sinh, và 
tránh sự trùng lặp; 

Bước 3: Ban phụ trách tổng hợp danh sách, phân loại, duyệt và xuất bản danh 
bạ(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zmY-cFxNwUXzh9PLtPWBPbwO-
qm9iWeGp0NRh_kMoGs/edit?pli=1#gid=1806111437);

Bước 4: Nhà trường ra thông báo để học sinh và phụ huynh (qua họp phụ huynh) 
biết tới mạng lưới hướng nghiệp, cách thức khai thác thông tin từ mạng lưới cũng 
như chia sẻ cách vận hành;

Bước 5: Nhà trường cập nhật và điều chỉnh thông tin thường xuyên.

4.4 Tác động

 ‒ Danh bạ mạng lưới chuyên nghiệp bao gồm những sinh viên đang học tại các trường 
Trung cấp, Đại học, Cao đẳng, ... hoặc đang làm việc ở các cơ quan, xí nghiệp, công 
ty, ... thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau nên từ đó cũng đã giúp học sinh biết thêm về 
thế giới nghề nghiệp hiện tại; 

46. Chi tiết về kĩ thuật lập mẫu biểu trên google form, lọc thông tin theo nhóm ngành - xin liên hệ với trường THPT Nghi Lộc 3, Nghi Lộc, 
Nghệ An. Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trường THPT Nghi Lộc 3.
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 ‒ Cựu học sinh là người cùng quê hương với các em học sinh nên rất ủng hộ và sẵn 
sàng chia sẻ thông tin với các học sinh; 

 ‒ Ngoài ra, mạng lưới còn là một diễn đàn gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ thông tin, tương 
trợ và gắn kết các thế hệ cựu học sinh của trường lại với nhau; là cầu nối để các cựu 
học sinh được đóng góp về vật chất và tinh thần để xây dựng và phát triển hoạt 
động đào tạo của nhà trường. 

Em Phạm Thị Hồng Vân, học sinh lớp 10A1, năm học 2014 - 2015 là học sinh có năng lực 
học khá giỏi các môn tự nhiên, hiện đang học nâng cao các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh. 
Nguyện vọng và sở thích của em là trở thành một bác sĩ. Tuy nhiên em còn chưa hiểu 
hết được chuyên ngành mình sẽ lựa chọn. Vì vậy em đã nhờ sự tư vấn của các anh, 
chị cựu học sinh của mạng lưới chuyên nghiêp. Sau khi được tìm hiểu thông tin về nghề 
nghiệp mà mình yêu thích, được tư vấn từ cựu học sinh đã giúp cho việc xây dựng kế 
hoạch sau tốt nghiệp 12 của em được rõ ràng hơn, chắc chắn hơn, em cảm thấy tự tin 
hơn. Em quyết định chọn thi trường Đại học Y Hà Nội, chuyên ngành y đa khoa và hiện 
đang tập trung trọng tâm là học nâng cao các môn học khối B là Toán, Hóa, Sinh. 
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Các hoạt động hướng nghiệp của Hội LHPN các cấp hướng đến đối tượng là thành viên của 
Hội LHPN cấp cơ sở, các bậc cha mẹ và học sinh trung học tại địa phương.
Gồm 3 chủ đề:

• Các hoạt động/sáng kiến hướng nghiệp tại cộng đồng; 
• Mô hình CLB giáo dục và đời sống/CLB cha mẹ;
• Tăng cường phối hợp với nhà trường và các ban ngành tại địa phương. 

I. Các hoạt động hướng nghiệp tại cộng đồng

1. Giới thiệu 
 ‒ Hoạt động/sáng kiến hướng nghiệp của Hội LHPN gắn với các hoạt động của đề án 
704 “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”. Hình thức bao gồm các buổi họp chia 
sẻ, giao lưu, truyền thông cho cha mẹ và học sinh phù hợp với từng địa phương và 
hướng tới những vấn đề mà cha mẹ quan tâm.

 ‒ Mục đích của hoạt động/sáng kiến hướng nghiệp:
• Nâng cao nhận thức của cha mẹ và cộng đồng về tầm quan trọng của hướng nghiệp 

và vai trò của cha mẹ trong việc giúp con hướng nghiệp; 
• Hướng dẫn, cung cấp các lí thuyết cơ bản và việc vận dụng các lí thuyết này 

trong thực tế; 
• Cung cấp các thông tin về hoạt động hướng nghiệp cho các hội viên Hội LHPN, cha 

mẹ và học sinh cấp trung học tại địa bàn.

2. Bài học kinh nghiệm 
 ‒ Hội LHPN có kế hoạch sớm, lồng ghép vào kế hoạch hoạt động quí/năm của Hội;
 ‒ Công tác phối hợp với ngành giáo dục, và các bên liên quan cần sự chuẩn bị và điều 
phối tốt;

 ‒ Nội dung thực tiễn, gắn với những vấn đề cha mẹ tại cộng đồng đang quan tâm;
 ‒ Mời cả cha mẹ và con tham gia; 
 ‒ Chuẩn bị tài liệu truyền thông (tranh vẽ mô tả lí thuyết hướng nghiệp, ảnh nhận vật 
cụ thể, tờ rơi, câu chuyện...).



100 

CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG NGHIỆP 2011 - 2015

3. Ví dụ 
3.1 Kế hoạch truyền thông tại các huyện về hướng nghiệp

Hội LHPN tỉnh Nghệ An

Kế hoạch truyền thông tại các huyện về hướng nghiệp nghề
tại 5 huyện Anh Sơn, Con cuông, Tân Kỳ, Nam Đàn, Hưng Nguyên

(trích)

1. Thành phần tham gia (100 - 120 người) gồm:
 ‒ Các ban ngành liên quan cấp huyện: Hội LHPN huyện, Đoàn thanh niên, Phòng 
GD&ĐT, Hiệu trưởng, Hiệu phó các trường trung học đóng trên địa bàn, phòng 
Lao động Thương binh Xã hội huyện, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn;

 ‒ Chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở;
 ‒ Ban hỗ trợ, Ban chủ nhiệm các CLB “Giáo dục và đời sống”, CLB mới thành lập 
của 02 đơn vị Tân Kỳ, Anh Sơn có trên địa bàn;

 ‒ Đại diện cha mẹ có con đang học THCS và THPT trên địa bàn;
 ‒ Đại diện học sinh bậc học THCS và THPT trên địa bàn.

2. Nội dung hoạt động 
1. Văn nghệ, ổn định tổ chức giới thiệu đại biểu.
2. Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu.
3. Diễn tiểu phẩm: “Ước mơ tuổi hoa” do phụ huynh và học sinh thực hiện.
4. Hoạt động chính

 ‒ Mục đích ý nghĩa của việc định hướng nghề nghiệp trong tương lai cho học 
sinh (bao gồm vấn đề giới trong định hướng và tư vấn nghề);

 ‒ Hướng dẫn chia sẻ kinh nghiệm định hướng nghề cho con liên quan đến giới 
và định kiến giới của một số nhóm phụ huynh theo trình tự câu hỏi:

• Căn cứ vào lí thuyết nào để có thể tư vấn cho con? Vấn đề giới trong chọn nghề?
• Kinh nghiệm và bài học trong việc định hướng nghề cho con.
• Ai giúp phụ huynh có thể hướng nghiệp được cho con?

1. Trò chơi nhỏ: xem việc đoán nghề.
2. Chia sẻ và giải đáp thông tin. 

 ‒ Nhà trường/ngành giáo dục: phối hợp với Hội LHPN và gia đình trong việc 
định hướng nghề cho con;
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 ‒ Phụ huynh: làm thế nào để giúp các em hiểu được bản thân và tìm kiếm thông 
tin về thị trường lao động, ngành nghề định học; 

 ‒ Ban ngành liên quan (Phòng lao động thương binh xã hội, Đoàn thanh niên, các 
doanh nghiệp đóng trên địa bàn).

3. Tổng kết hoạt động, phát tờ rơi hướng nghiệp. 

3.2 Thi vẽ tranh hướng nghiệp 

Hội LHPN huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 
Chị Trương Thị Nụ, xã Thanh Ninh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên chia sẻ: “Năm 
2013 xã Thanh Ninh tổ chức hội thi hướng nghiệp cho con em. Với chủ đề này tôi xây 
dựng kế hoạch phối hợp với nhà trường và hội cha mẹ học sinh cùng nghiên cứu và 
quyết định chọn hình thức hướng nghiệp qua cuộc thi vẽ tranh cây nghề nghiệp. Hội 
thi đã có đông đủ các đại diện từ Hội LHPN các cấp, lãnh đạo Đảng uỷ UBND xã, Hội 
Khuyến học, Ban Giám hiệu nhà trường, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em 
học sinh trường THCS xã Thanh Ninh với tổng số trên 300 lượt người tham dự.
Trực tiếp tham gia hội thi vẽ tranh là 60 em học sinh, 32 nữ và 28 nam đại diện cho 6 lớp 
của khối 6 và khối 7 của trường THCS xã nhà. Mục đích của cuộc thi này là giúp các em 
học sinh và các bậc cha mẹ hiểu được mơ ước nghề nghiệp tương lai của con và từ đó 
có sự hỗ trợ cụ thể giúp con đạt được ước mơ nghề nghiệp của mình.
Các em học sinh cụ thể hóa ước mơ bằng cách vẽ cây tượng trưng cho ngành nghề mà 
các em yêu thích và có bài thuyết trình ngắn.

Ảnh 14 - Các em học sinh trong cuộc thi vẽ tranh Cây nghề nghiệp
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Em Nguyễn Văn Công, học sinh lớp 6B với ước mơ lớn lên được làm chú bộ đội hải 
quân canh giữ biển đảo cho Tổ Quốc. Lời tâm sự “em yêu các chú bộ đội đang canh giữ biển 
đảo thì sẽ thành chú bộ đội hải quân” khiến cho cả hội thi cười rộn rã. Bức tranh của lớp 7A 
cùng với lời tâm sự rất cảm động của em Hải Yến đó là ước mơ của em là làm bác sĩ để 
chăm sóc cho ông bà, bố mẹ khi bị ốm.

Chị Thành mẹ của cháu Công cũng đã tâm sự “Hội thi rất có ý nghĩa cho chúng tôi bởi vì, 
thông qua hội thi này tôi chúng đã biết rõ ước mơ của con trai mình là được làm chú bộ đội hải 
quân, và những ước mơ của các con em khác tưởng chừng rất đơn giản nhưng với xã hội như 
hiện nay tôi biết để giúp con mình đạt được ước mơ trong tương lai là rất khó. Song qua cuộc 
thi này tôi cũng như các bậc phụ huynh cũng sẽ cố gắng hết sức mình để giúp cho con mình đạt 
được ước mơ trong tương lai”. 

Hướng nghiệp nghề trong tương lai cho con là một chủ đề quan trọng đã được chúng 
tôi tổ chức thành công, hội thi chủ đề này mang đến những kiến thức bổ ích để giúp 
cho tất cả các bậc phụ huynh, các em học sinh hiểu và chuẩn bị cho mình những ước 
mơ và ước mơ đó sẽ được trở thành hiện thực trong đó có công của cha mẹ trong việc 
định hướng nghề cho con và đây cũng là chương trình phối hợp bổ ích giữa Hội LHPN 
các cấp cùng với chương trình VVOB Việt Nam.
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II. Mô hình câu lạc bộ cha mẹ

1. Giới thiệu 

Mô hình câu lạc bộ (CLB) cha mẹ (ví dụ: CLB “Giáo dục và đời sống” và “Nuôi dạy con tốt”) 
là một tổ/nhóm cùng sở thích được thành lập trên cơ sở sự tham gia tự nguyện của cha mẹ 
học sinh nhằm đáp ứng nhu cầu của các bậc cha mẹ mong muốn được cung cấp kiến thức, 
kĩ năng và phương pháp giáo dục toàn diện để giúp trẻ vị thành niên học tập tích cực, có 
định hướng nghề nghiệp biết và ứng phó với các thách thức trong cuộc sống thường ngày. 
Các CLB họp định kì (hàngtháng hoặc 3 tháng 1 lần, mỗi buổi sinh hoạt CLB là một buổi tập 
huấn, bồi dưỡng kiến thức ngắn gọn. Tại đây các bậc cha mẹ chia sẻ kinh nghiệm trong việc 
giáo dục trẻ ở độ tuổi vị thành niên. Tuỳ tính chất, nội dung của các buổi sinh hoạt mà Ban 
chủ nhiệm CLB có thể mời thầy cô giáo, cán bộ thôn bản hoặc đại diện lãnh đạo xóm tham 
gia để tư vấn thêm về nội dung.
Tính đến năm 2015, tại 4 tỉnh chương trình đã thành lập được 102 CLB với sự tham gia của 
2714 cha mẹ. Ngoài ra, Hội LHPN Việt Nam đã triển khai tập huấn chủ đề hướng nghiệp 
cho 420 Ban chủ nhiệm các CLB để đưa chủ đề này đến với 200 CLB tại 14 tỉnh điểm của đề 
án 704 “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”.

 Ảnh 15: CLB thu hút sự tham gia của các ông bố vào chủ đề hướng nghiệp
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2. Bài học kinh nghiệm
Hội LHPN đã tích cực hỗ trợ kĩ thuật và giám sát để CLB phát huy hiệu quả.
Để mô hình có thể hoạt động bền vững, cần chú ý đến:

 ‒ Kĩ năng điều hành của Ban chủ nhiệm CLB;
 ‒ Chủ đề buổi sinh hoạt cụ thể, thực tiễn;
 ‒ Tài liệu truyền thông và kịch bản sinh hoạt thu hút được sự tham gia của các thành viên;
 ‒ Duy trì nguồn quĩ hoạt động.

3. Ví dụ 
3.1 Mô hình CLB tại xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Vĩnh Long.
Mô hình thuộc 14 tỉnh điểm của Đề án 704 “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”

Chị Nguyễn Kim Dự, Phó Ban chỉ đạo đề án 704 xã An Ninh Tây, chủ tịch Hội LHPN 
xã An Ninh Tây cho biết, trước đây, việc học của con em ở xã An Ninh Tây không 
được các bậc cha mẹ quan tâm nhiều. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, nhất là từ khi 
triển khai Đề án 704, nhiều bậc cha mẹ đã thay đổi suy nghĩ. Thông qua buổi sinh 
hoạt, tập huấn, nhiều bậc cha mẹ đã ngày càng quan tâm hơn đến việc học, hướng 
nghiệp cho con.

Không chỉ chăm lo cho con học đến nơi đến chốn, nhiều bậc phụ huynh đã biết cách 
hướng nghiệp cho con một cách khoa học, dựa trên năng lực và sở thích của con, điều 
kiện hoàn cảnh gia đình mình chứ không phải áp đặt như trước đây. “Từ nội dung các 
buổi sinh hoạt CLB, các thành viên đi tuyên truyền, chia sẻ kinh nghiệm với những người 
khác, vì vậy ngày càng có nhiều cha mẹ có thêm cách hướng nghiệp đúng đắn cho con mình”, 
chị Dự chia sẻ.

Từ các CLB nuôi dạy con tốt ở các xã điểm, nhiều cá nhân điển hình của các bậc cha, 
mẹ trong việc nuôi dạy con đã xuất hiện. Trong đó, không ít những điển hình trong 
việc hướng nghiệp cho con. Điển hình như gia đình chị Cao Thị Kim Dung, ấp An 
Thuận, xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa. Chồng đi làm ăn xa nên chuyện gia đình, 
nuôi dạy con đều do một tay chị Dung sắp xếp. Bộn rộn với việc làm kinh tế gia 
đình, nhưng chị Dung luôn quan tâm đến việc học của 3 người con và có những định 
hướng đúng đắn để con mình lựa chọn một công việc tốt khi tốt nghiệp. Người con 
gái đầu của chị vừa ra trường và đang theo làm ở một công ty dược phẩm. Hai người 
con còn lại đang theo học lớp 10 và lớp 4. Nhắc đến việc định hướng nghề nghiệp cho 
con, chị Dung cho biết, do đi sinh hoạt thường xuyên trong nhóm ông bố, bà mẹ nuôi
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dạy con tốt ở ấp nên chị hiểu rằng không nên ép con chọn nghề quá sức của mình. Vì thế, khi 
hiểu rõ năng lực của con mình, chị và gia đình đã gợi ý cho con theo ngành dược. Gia đình 
có ông chú làm trong nghề dược nên giúp cháu rất nhiều. Chị không ép đứa con thứ hai của 
mình phải đi theo con đường của chị nó. “Đứa con thứ hai của tôi lại thích nghề giáo viên. Từ 
nhỏ, em nó đã thích tụ tập những đứa trẻ trong xóm để dạy học. Nên vài năm nữa, con mình thích 
nghề này chúng tôi cũng tôn trọng sự chọn lựa của nó” - chị Dung tâm sự.

3.2 Giao lưu CLB tại tỉnh Quảng Ngãi

KẾ HOẠCH 
Giao lưu các câu lạc bộ “Giáo dục và đời sống”, “Cha mẹ nuôi dạy con tốt” 

tại huyện Nghĩa Hành, Mộ Đức và thành phố Quảng Ngãi 
(trích)

1. Mục đích
Thông qua hoạt động giao lưu, các thành viên trong Ban chủ nhiệm các CLB “Giáo dục 
và đời sống” và “Cha mẹ nuôi dạy con tốt” được học hỏi kĩ năng, kinh nghiệm trong tổ 
chức hoạt động, điều hành hoạt động của CLB, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động 
của các CLB tại cơ sở, đồng thời thống nhất các giải pháp mang tính bền vững.

2. Nội dung 
 ‒ Chương trình giao lưu văn nghệ giữa các CLB;
 ‒ Giới thiệu về mô hình CLB “Giáo dục và đời sống”, và chủ đề sinh hoạt cho các 
ông bố, bà mẹ về “Giá trị việc học và trách nhiệm trong việc tạo điều kiện cho con học 
tập”; giới thiệu một buổi sinh hoạt về chủ đề “Cha me giúp con định hướng nghề 
tương lai” (tại xã Nghĩa Dõng, Thành phố Quảng Ngãi);

 ‒ Phản hồi về các bước chuẩn bị và một số kĩ năng tuyên truyền của CLB (có đối 
chiếu với mẫu giám sát truyền thông); 

 ‒ Đề xuất một số giải pháp duy trì sự bền vững của mô hình. 

3. Kết quả 
 ‒ Ban chủ nhiệm CLB được nâng cao kĩ năng điều hành và kĩ năng giám sát đánh giá; 
 ‒ Các thành viên hiểu rõ thêm qui trình và các bước giúp con hướng nghiệp 
thông qua chia sẻ, thảo luận; 

 ‒ Kết quả thảo luận sẽ được phát triển thành các kịch bản sinh hoạt CLB về chủ 
đề hướng nghiệp;  

 ‒ Ban chủ nhiệm CLB có định hướng duy trì tính bền vững của mô hình.
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III. Phối hợp giữa Hội LHPN với nhà trường và các ban ngành tại địa phương

1. Giới thiệu
Hướng nghiệp là một quá trình, trong đó phối hợp giữa cha mẹ với nhà trường và 
các ban ngành liên quan là rất quan trọng để giúp nâng cao kiến thức hướng nghiệp 
cho học sinh. 
Trong qui trình hướng nghiệp, cha mẹ thường làm tốt phần giúp con tự khám phá tìm hiểu 
bản thân, nhưng chưa có đủ thông tin về thế giới nghề nghiệp và giúp con xây dựng kế 
hoạch nghề nghiệp. Hoạt động phối hợp với nhà trường và các ban ngành liên quan tại địa 
phương, các cơ sở giáo dục và đào tạo nghề sẽ giúp cha mẹ có được thông tin đầy đủ và rõ 
nét về quá trình hướng nghiệp. 

2. Bài học kinh nghiệm 
Sự ủng hộ và vào cuộc đồng bộ của các đơn vị Hội LHPN, ngành giáo dục và chính 
quyền địa phương (từ cấp huyện tới cấp xã) là những yếu tố quyết định sự thành công 
của hoạt động;
Lúc đầu khi phối hợp với nhà trường tổ chức buổi sinh hoạt, phía Hội LHPN gặp một 
số khó khăn vì mọi người cho rằng hướng nghiệp là công việc của ngành giáo dục. Cán 
bộ Hội LHPN nhận được câu hỏi rằng “Tại sao lại chủ động đề xuất và triển khai nội 
dung này, như vậy có phải là đang “lấn sân” của ngành giáo dục hay không?” Lãnh 
đạo và cán bộ Hội LHPN cấp huyện và xã cho rằng tổ chức hoạt động này trước hết 
là vì lợi ích của hội viên, tuyên truyền, trang bị cho cha mẹ học sinh kiến thức hữu ích 
về hướng nghiệp để hội viên yên tâm và tự tin tư vấn giúp con hướng nghiệp dần dần 
có hiệu quả.
Kinh phí tổ chức ban đầu được hỗ trợ một phần từ VVOB Việt Nam nhưng sau đó Hội 
LHPN chủ động huy động từ nguồn đối ứng từ địa phương, góp phần đảm bảo tính tự chủ 
và bền vững của hoạt động.

3. Ví dụ 
3.1 Hoạt động phối hợp giữa Hội LHPN và trường trung học tại huyện Núi Thành, tỉnh 
Quảng Nam
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Bối cảnh 
Sau khi tham gia tập huấn về hướng nghiệp, nhóm nòng cốt đã xây dựng các bài 
giảng tập huấn và sáng tác các kịch bản cho sinh hoạt CLB cha mẹ. Với mong 
muốn chia sẻ những kiến thức đó cho đông đảo học sinh và cha mẹ ở các địa 
phương chưa được tiếp cận với thông tin về hướng nghiệp, Hội LHPN đã chủ 
động đề xuất với Phòng GD&ĐT huyện tổ chức một buổi sinh hoạt ngoại khóa 
tại một số xã trên địa bàn vào tháng 12/2013 và tháng 10/2014. Buổi sinh hoạt huy 
động được sự chuẩn bị và tư vấn của cán bộ Phòng GD&ĐT, lãnh đạo và giáo 
viên trường THCS. Kịch bản được xây dựng cụ thể, chi tiết bám sát kiến thức cơ 
bản về hướng nghiệp.

Nội dung
• Giới thiệu lí thuyết cây nghề nghiệp, mô hình lập kế hoạch nghề với “3 bước tìm 

hiểu, 4 bước hành động” thông qua tiểu phẩm “Tôi là ai?” và trò chơi, hỏi đáp; 
• Lưu ý khi vận dụng lí thuyết này vào thực tế (có tính đến vấn đề bình đẳng giới 

trong hướng nghiệp); 
• Phát huy kết quả đạt được của buổi sinh hoạt tại xã Tam Nghĩa, Hội LHPN huyện 

Núi Thành tiếp tục tổ chức giao lưu, giới thiệu lí thuyết hướng nghiệp cho học 
sinh và phụ huynh của trường THCS Phan Châu Trinh, xã Tam Giang vào đầu 
tháng 10 năm 2014 với nội dung kịch bản được cập nhật. 

Ảnh 16 - Cán bộ Hội LHPN đang lắng nghe chia sẻ của học sinh
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3.2 Hoạt động phối hợp tại tỉnh Thái Nguyên

Kết quả
“Chủ đề hướng nghiệp em đã nghe thầy cô trong trường phổ biến, nhưng em vẫn thích 
hoạt động ngoại khóa của các cô ở Hội LHPN như thế này. Nó giúp em hiểu sâu thêm kiến 
thức về nghề nghiệp, cân nhắc lựa chọn nghề phù hợp qua tiểu phẩm và trò chơi” 
Em Nguyễn Thị Thu Hiền, học sinh lớp 9 THCS Phan Châu Trinh, xã Tam Giang

• Tổng số học sinh khối 9 và cha mẹ học sinh tham gia hai buổi sinh hoạt là 120 người. 
Buổi sinh hoạt diễn ra thành công, được lãnh đạo UBND huyện Núi Thành và Đảng 
ủy hai xã Tam Nghĩa, Tam Giang phản hồi tích cực. “Đây là một chương trình có ý 
nghĩa, bổ ích và đem đến kết quả lâu dài, tương lai cho thế hệ trẻ” (Chia sẻ của ông 
Phạm Văn Quyện, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Núi Thành). 

• Một số cán bộ Hội LHPN ở địa bàn khác đến tham gia buổi sinh hoạt cũng tỏ ra 
thích thú và tâm đắc với cách làm của Hội LHPN huyện Núi Thành. 

• Sau buổi sinh hoạt, cán bộ Hội LHPN nhận được nhiều cuộc điện thoại của nhiều 
cha mẹ muốn tham khảo ý kiến, giải đáp băn khoăn khi tư vấn hướng nghiệp. 
Điều này cho thấy họ đã có nhận thức tốt hơn về tầm quan trọng phải chọn đúng 
nghề và bắt đầu thể hiện vai trò của cha mẹ trong việc giúp con hướng nghiệp. 

• Thông qua các hoạt động như vậy, năng lực tổ chức, điều hành và thiết kế nội dung 
thực hiện các hoạt động hướng nghiệp của cán bộ Hội LHPN được nâng cao đáng kể, là 
động lực cho Hội LHPN tiếp tục triển khai hoạt động hướng nghiệp trong thời gian tới.

Bối cảnh
Nhằm tạo điều kiện cho các bậc phụ huynh được tiếp cận và nâng cao kiến thức về hướng 
nghiệp để giúp con em mình trong việc định hướng nghề nghiệp cho tương lai, và tổng 
hợp lại các kết quả, kinh nghiệm được chia sẻ từ các hoạt động tại cơ sở để làm tài liệu sinh 
hoạt CLB, Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên tổ chức các hoạt động Hướng nghiệp phối hợp với 
ngành giáo dục và các ban ngành có liên quan để truyền thông về công tác hướng nghiệp.

Các hoạt động cụ thể
* Cấp tỉnh: Hội LHPN tỉnh phối hợp với Trường THPT Lương Ngọc Quyến tổ chức 
“Ngày hội hướng nghiệp” cho học sinh lớp 12.

• Số lượng: 150 người/cuộc.
• Thành phần: 

 ‒ Đại biểu Hội LHPN tỉnh, Sở GD&ĐT, Ban Giám hiệu, Đoàn Thanh niên, Ban 
Đại diện cha mẹ, giáo viên trường THPT Lương Ngọc Quyến: 50 người;
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 ‒ Đại diện học sinh lớp 12 trường THPT Lương Ngọc Quyến: 100 người.
• Nội dung:

 ‒ Ban Giám hiệu nhà trường phối hợp với Đoàn trường tư vấn hướng nghiệp 
cho học sinh;

 ‒ Thi hái hoa dân chủ tìm hiểu kiến thức về hướng nghiệp;
 ‒ Gian hàng trưng bày và giới thiệu tài liệu cho cha mẹ giúp con hướng nghiệp.

* Tại 6 huyện, thành phố có mô hình CLB “Giáo dục và đời sống”: Phối hợp với trường 
THCS tổ chức “Ngày hội hướng nghiệp” cho các em học sinh lớp 9 (tổng cộng 15 xã).

• Thành phần: Lãnh đạo địa phương; Hội LHPN; Đoàn Thanh niên; Ban Hỗ trợ 
Giáo dục, Ban Chủ nhiệm các CLB “Giáo dục và đời sống”; Ban Giám hiệu, Hội 
phụ huynh, giáo viên, học sinh các trường THCS.

• Hình thức cụ thể:
Huyện Phú Bình:

 ‒ Xã Thanh Ninh: Tổ chức hội thi vẽ tranh cây nghề nghiệp và lập kế hoạch nghề;
 ‒ Thị trấn Hương Sơn: Tọa đàm giữa các bậc phụ huynh và học sinh về hướng 
nghiệp cho con em.

Huyện Phổ Yên: 3 xã
 ‒ Xã Vạn Phái và Nam Tiến: Thi hái hoa dân chủ với chủ đề “Làm thế nào để 
giúp con hướng nghiệp”;

 ‒ Xã Đắc Sơn: Thi trình diễn tiểu phẩm về chủ đề hướng nghiệp giữa 4 CLB 
“Giáo dục và đời sống”.

Thành phố Thái Nguyên:
 ‒ Xã Tân Cương: Tọa đàm chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về hướng nghiệp.
 ‒ Phường Thịnh Đán: Phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức hoạt động giới thiệu 
tài liệu “Cha mẹ giúp con hướng nghiệp” và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh 
lớp 9 trường THCS Thịnh Đán.

Thị xã Sông Công:
 ‒ Xã Bá Xuyên: Giao lưu giữa cha mẹ, thầy cô giáo về chủ đề hướng nghiệp;
 ‒ Phường Cải Đan: Trình diễn 2 tiểu phẩm về chủ đề hướng nghiệp và tọa đàm 
chia sẻ kiến thức về hướng nghiệp thông qua 2 tiểu phẩm đã trình diễn.

Huyện Võ Nhai:
 ‒  Xã Dân Tiến và Bình Long. 
 ‒ Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm về cha mẹ giúp con hướng nghiệp.

Huyện Đại Từ:
 ‒ Xã Bản Ngoại và Phú Thịnh: Phối hợp với Trung tâm dạy nghề huyện truyền thông về 
hướng nghiệp và tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm làm thế nào để giúp con hướng nghiệp;

 ‒ Xã Hoàng Nông và Na Mao: Tổ chức hội thảo về chủ đề “Cha mẹ làm thế nào 
để giúp con hướng nghiệp”;
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LỜI KẾT
Hướng nghiệp là một hành trình dài. Điều quan trọng là trong quá trình học sinh học tại 
trường, các cán bộ và thầy, cô giáo, những người có nhiều thông tin, kinh nghiệm và nắm 
bắt được các lí thuyết hướng nghiệp hãy hỗ trợ các em để các em hiểu được cơ sở khoa học 
của việc chọn nghề, các em biết được mình cần phải làm gì để đưa ra quyết định cho bản 
thân. Tuy nhiên, hướng nghiệp không phải là nhiệm vụ riêng của ngành giáo dục. Vai trò 
của cha mẹ, sự phối hợp và hỗ trợ của các tập thể, cá nhân trong các lĩnh vực ngành nghề 
cho công tác hướng nghiệp là rất quan trọng. 
Hướng nghiệp là hỗ trợ học sinh tìm hiểu thông tin, xác định mục tiêu và ra quyết định chứ 
không phải việc đưa ra lời khuyên hay quyết định là các em nên theo ngành này hay ngành kia.
Khi viết tới mục cuối của tài liệu này, chúng tôi đã có cơ hội chia sẻ các tài liệu và các kinh 
nghiệm thực hiện các hoạt động hướng nghiệp với các đại diện lãnh đạo, giảng viên, giáo 
viên từ một số trường Đại học, Cao đẳng Sư phạm, Sở GD&ĐT, các trường THPT ở các tỉnh 
miền Bắc, miền Trung và miền Nam trong lớp tập huấn về “Kĩ năng tư vấn hướng nghiệp” 
và trong hội thảo “Tổng kết chương trình hướng nghiệp 2011 - 2015 và Định hướng năng lực 
hướng nghiệp cho học sinh trung học đối với sinh viên sư phạm đáp ứng đổi mới chương 
trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”(47).
Các tài liệu của chương trình và các kinh nghiệm thực hiện công tác hướng nghiệp đều nhận 
được sự ủng hộ với nhiều ý kiến phản hồi tích cực về việc áp dụng nội dung và kinh nghiệm 
hướng nghiệp trong các cơ sở giáo dục.

47. Tập huấn “Kĩ năng tư vấn hướng nghiệp” do VVOB Việt Nam phối hợp với Vụ Giáo dục Trung học và trường đại học RMIT tổ chức 
tháng 11 năm 2015 tại Đà Nẵng. Hội thảo “tổng kết chương trình hướng nghiệp 2011-2015 và Định hướng năng lực hướng nghiệp cho 
học sinh trung học đối với sinh viên sư phạm đáp ứng đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông” do VVOB Việt Nam phối 
hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tổ chức, tháng 12 năm 2015 tại trường đại học Sư phạm II, Xuân Hoà, Vĩnh Phúc
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I
PHỤ LỤC 1: Sự đồng thuận và ủng hộ của các tác nhân tham gia chương trình

• Bộ GD & ĐT (Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Vụ Giáo dục Trung 
học): 

 ‒ Phối hợp tổ chức các lớp giảng viên nòng cốt quốc gia về Đổi mới hướng nghiệp 
trong các trường trung học; các kĩ năng tư vấn cá nhân về khám phá, lựa chọn và 
phát triển nghề nghiêp; các kĩ năng tư vấn hướng nghiệp và tư vấn tuyển sinh cho 
nhóm lớn; Tư vấn hướng nghiệp trong các trường trung học;

 ‒ Hỗ trợ tổ chức các khoá tập huấn trực tuyến về tư vấn hướng nghiệp; quản lý hướng nghiệp;
 ‒ Thẩm định các tài liệu của chương trình và thống nhất đưa vào danh mục tài liệu 
tham khảo quốc gia.

• Sở GD&ĐT Nghệ An và Quảng Nam
 ‒ Hình thành nhóm giảng viên nòng cốt;
 ‒ Tổ chức các khoá tập huấn, hội thảo nâng cao năng lực hướng nghiệp cho 
cán bộ, giáo viên;

 ‒ Ban hành công văn, hướng dẫn, khuyến khích các trường thực hiện công tác 
hướng nghiệp cho học sinh (xây dựng góc hướng nghiệp, lồng ghép hoạt 
động giáo dục hướng nghiệp và hoạt động ngoại khoá, và trao đổi chuyên 
môn hướng nghiệp ...);

 ‒ Hỗ trợ, tư vấn chuyên môn để các trường thực hiện các sáng kiến hướng nghiệp;
 ‒ Tăng nguồn tài liệu tham khảo: tổ chức thi giáo án hướng nghiệp, khuyến 
khích các trường tổ chức các hoạt động hướng nghiệp và thu thập tài liệu cho 
các “góc hướng nghiệp”.

• Phòng GD&ĐT trong tỉnh Quảng Nam và Nghệ An
 ‒ Phối hợp với Sở GD&ĐT chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động trong các 
trường, các trung tâm giáo dục.

• Ban Giám hiệu các trường trung học và các trung tâm giáo dục cho cấp trung học:
 ‒ Tích cực chỉ đạo theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT;
 ‒ Chỉ đạo và tham gia các hoạt động tập huấn cho giáo viên cũng như hoạt 
động với học sinh;

 ‒ Khuyến khích và ủng hộ sự sáng tạo của cán bộ, giáo viên trong công tác hướng 
nghiệp như xây dựng góc hướng nghiệp, trang bị các đầu sách về hướng nghiệp...
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• Cán bộ, giáo viên phụ trách công tác hướng nghiệp và giáo viên chủ nhiệm
 ‒ Tích cực trau dồi kiến thức, chuyên môn qua tham gia tập huấn, hội thảo, trao đổi 
với đồng nghiệp, tìm hiểu thông tin trên mạng internet, thực tế tại địa phương;

 ‒ Nhiệt tình, sáng tạo tổ chức các hoạt động hướng nghiệp cho học sinh; 
 ‒ Hỗ trợ, tư vấn cho học sinh khám phá bản thân, thế giới nghề nghiệp và ra quyết 
định nghề nghiệp.

• Cha mẹ học sinh
 ‒ Tham gia các hoạt động hướng nghiệp ở trường với con: Chia sẻ về nghề nghiệp, 
tìm hiểu thông tin;

 ‒ Tham gia câu lạc bộ cha mẹ để hỗ trợ con hướng nghiệp;
 ‒ Trao đổi với giáo viên chủ nhiệm.

• Các cơ quan/tổ chức
 ‒ Hội LHPN tổ chức các khoá tập huấn cho giảng viên nòng cốt, cho chủ nhiệm CLB;
 ‒ Các CLB tổ chức các buổi sinh hoạt chủ đề hướng nghiệp với nội dung phong phú;
 ‒ Hội LHPN phối hợp với một số trường tổ chức hoạt động giao lưu về hướng nghiệp;
 ‒ Các cơ sở sản xuất, kinh doanh và nhà máy: Giới thiệu về cơ sở sản xuất, hỗ trợ để 
học sinh tham quan và tìm hiểu về trường nghề, làng nghề,...
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PHỤ LỤC 2: Danh mục tài liệu của chương trình
Tất cả các tài liệu đều được tải miễn phí trên www.vvob.be/vietnam/vi/tai-nguyen

TT Tên tài liệu Nội dung chủ yếu Ý nghĩa áp dụng

1 Quản lí hướng nghiệp 
ở cấp trung học - NXB 
Đại học Sư phạm, 
2012
Tài liệu này được vận 
dụng để soạn thảo tài 
liệu tập huấn: Đổi mới 
giáo dục hướng nghiệp 
trong trường trung 
học, năm 2013. Vụ 
Giáo dục Trung học và 
VVOB Việt Nam phối 
hợp biên soạn. 

Tổng quan công tác hướng 
nghiệp ở cấp trung học và 
công tác hướng nghiệp ở 
hai tỉnh Nghệ An và Quảng 
Nam. Những kiến thức và 
kĩ năng cơ bản về hướng 
nghiệp; những kiến thức và 
kĩ năng cơ bản của quản lí 
hướng nghiệp.

Đối tượng sử dụng là cán bộ quản lí 
trong các cơ sở giáo dục, ngoài ra, các 
giáo viên làm công tác hướng nghiệp 
cũng có thể tham khảo tài liệu này để 
có tổng quan về công tác hướng nghiệp. 
Tài liệu sẽ giúp người sử dụng xây dựng 
kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho 
công tác giáo dục tại cơ sở giáo dục.

2 Tài liệu bổ sung sách 
giáo viên giáo dục 
hướng nghiệp lớp 9 
- NXB Đại học Quốc 
Gia, 2013
Tài liệu đã được Vụ 
Giáo dục Trung học 
thẩm định năm 2013

Gồm 3 chuyên đề:
-Tìm hiểu bản thân và 
những yếu tố ảnh hưởng 
đến việc chọn hướng học và 
chọn nghề của bản thân;
-Tìm hiểu nghề nghiệp;
-Xây dựng kế hoạch nghề 
nghiệp.
Mỗi chuyên đề bao gồm các 
lí thuyết hướng nghiệp tương 
ứng, các ví dụ minh hoạ, các 
bài tập cho học sinh, các 
website tìm hiểu thông tin.
Đối với mỗi lớp, nội dung tập 
trung để giúp các em ra các 
quyết định:
Lớp 9: HS chọn ban học và 
hướng học ở cấp học, bậc học 
cao hơn hay chọn học nghề;
Lớp 10: HS hiểu sâu hơn về 
bản thân trong lĩnh vực sở 
thích và khả năng nghề nghiệp;
Lớp 11: HS tìm hiểu thông tin 
tuyển sinh và thông tin học 
nghề ở bậc học cao hơn;
Lớp 12: HS chọn ngành học 
ở bậc học cao hơn hoặc học 
nghề

Ba chuyên đề trong tài liệu được xây 
dựng theo 3 năng lực hướng nghiệp 
của học sinh để giúp người làm công 
tác hướng nghiệp tiến hành các hoạt 
động với học sinh trong 9 tiết/năm. Tài 
liệu là hướng dẫn triển khai các hoạt 
động hướng nghiệp dưới các hình thức 
khác nhau (trong 1 lớp là chủ yếu) với 
các phương pháp dạy và học tích cực. 
Trong tài liệu còn có các phụ lục là các lí 
thuyết, trắc nghiệm hướng nghiệp. Cán 
bộ giáo viên có thể tự học và triển khai 
hoạt động với học sinh, đồng thời có thể 
sáng tạo và kết hợp, lồng ghép với các 
hình thức ngoại khoá khác cho toàn khối 
hay toàn trường.
Nếu học sinh được tham gia tất cả các 
hoạt động mô tả trong tài liệu và khi 
học sinh cần mà có các hướng dẫn cá 
nhân thì sẽ đạt được 3 năng lực hướng 
nghiệp ở mức tốt nhất.

3 Tài liệu bổ sung sách 
giáo viên hoạt động 
giáo dục hướng 
nghiệp lớp 10, 11 và 
12 - NXB Đại học 
Quốc Gia, 2013
Tài liệu đã được Vụ 
Giáo dục Trung học 
thẩm định năm 2013
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4 Giáo dục hướng 
nghiệp qua hoạt động 
giáo dục nghề phổ 
thông - NXB Đại học 
Quốc gia, 2013
Tài liệu đã được Vụ 
Giáo dục Trung học 
thẩm định năm 2013. 
Tài liệu có đĩa VCD 
về tập huấn giảng 
viên nòng cốt

Ý nghĩa của hoạt động giáo 
dục nghề phổ thông trong 
công tác hướng nghiệp; 
một số kiến thức cơ bản về 
hướng nghiệp; và các nội 
dung hướng nghiệp qua 
hoạt động giáo dục nghề 
phổ thông.

Tài liệu này chỉ ra năng lực hướng nghiệp 
học sinh cần đạt được qua học nghề 
phổ thông trong bốn giai đoạn. Giáo viên 
dạy nghề phổ thông có thể kết hợp với 
giáo viên phụ trách hướng nghiệp khác 
hoặc tự mình dễ dàng hướng dẫn các 
em tìm hiểu về bản thân, đặc biệt là kĩ 
năng thiết yếu và biết cách trải nghiệm 
nghề khi tham gia hoạt động giáo dục 
nghề phổ thông để các em thực sự đạt 
được mục tiêu của hoạt động này. Nội 
dung của tài liệu sẽ có những đóng góp 
nhất định cho việc thiết kế các môn học 
tự chọn THPT sau 2015.

5 Tổ chức tư vấn 
hướng nghiệp và tư 
vấn tuyển sinh cho 
nhóm lớn học sinh 
lớp 9 - NXB Đại học 
Quốc gia, 2013

Các bước tiến hành, từ 
chuẩn bị, thực hiện buổi tư 
vấn đến công việc sau buổi 
tư vấn; một số gợi ý trả lời 
các câu hỏi học sinh thường 
hỏi.

Tài liệu này giúp các cơ sở giáo dục có 
thể tiến hành tư vấn hướng nghiệp và 
tư vấn tuyển sinh trong thời gian ngắn 
cho số đông học sinh (toàn khối, một số 
lớp/khối, toàn trường). Tuy nhiên, nếu 
chỉ tổ chức một buổi tư vấn thì mới chỉ 
đáp ứng mục tiêu nâng cao nhận thức 
về hướng nghiệp cho học sinh.6 Tổ chức tư vấn hướng 

nghiệp và tư vấn tuyển 
sinh cho nhóm lớn học 
sinh cấp THPT - NXB 
Đại học Quốc gia, 
2013
Hai tài liệu này đã 
được Cục Nhà giáo và 
Cán bộ quản lý Cơ sở 
giáo dục sử dụng tập 
huấn năm 2014 cho 
giảng viên nòng cốt 
và tập huấn trực tuyến 
toàn quốc cho cán bộ 
làm công tác đoàn 
THPT năm 2015.
Tài liệu có đĩa lí thuyết 
và thực hành

7 Tài liệu tập huấn: 
VVOB Việt Nam và Vụ 
Giáo dục Trung học
Đổi mới giáo dục trong 
trường trung học, 2013
Tài liệu đã được Vụ 
Giáo dục Trung học 
tập huấn giảng viên 
nòng cốt Quốc gia 
năm 2013 và năm 
2015, Cục Nhà giáo và 
Cán bộ quản lý cơ sở 
giáo dục đã sử dụng

Đổi mới giáo dục hướng 
nghiệp trong bối cảnh mới; 
các lí thuyết hướng nghiệp; 
các cách xác định năng 
lực hướng nghiệp của học 
sinh; các phương pháp 
hướng nghiệp; thông tin 
và tư vấn hướng nghiệp; 
và các chức năng quản 
lý và thông tin quản lí 
công tác hướng nghiệp.

Dành chủ yếu cho các cán bộ quản lý 
hoặc phụ trách giáo dục hướng nghiệp 
trong các cơ sở giáo dục.
Qua tài liệu, người sử dụng hình dung 
được các nội dung chuyên môn và hình 
thức hướng nghiệp để từ đó xây dựng 
kế hoạch và chỉ đạo thực hiện bồi dưỡng 
giáo viên, xây dựng và bổ sung cơ sở 
vật chất cho giáo dục hướng nghiệp, kết 
nối với các cá nhân và đơn vị có thể có 
đóng góp công tác hướng nghiệp tại cơ 
sở công tác, và đặc biệt chỉ đạo và hỗ 
trợ các cán bộ và giáo viên tổ chức các 
hoạt động hướng nghiệp với học sinh.
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các nội dung chính 
cho khoá tập huấn 
trực tuyến: Nâng cao 
năng lực cho cán bộ 
quản lý về định hướng 
quản lí công tác hướng 
nghiệp và tư vấn nghề 
nghiệp.
Tài liệu có đĩa tập huấn 
giảng viên nòng cốt

8 Kĩ năng tư vấn cá 
nhân về khám phá, 
lựa chọn và phát triển 
nghề nghiệp cho học 
sinh trung học - NXB 
Đại học Quốc gia, 
2014
Tài liệu đã được Cục 
Nhà giáo và Cán bộ 
quản lý Cơ sở giáo 
dục thẩm định và giữ 
bản quyền.
Tài liệu có đĩa lí thuyết 
và thực hành.
Có các clips về các lí 
thuyết hướng nghiệp 
được đưa lên youtube.

Nội dung và ý nghĩa các lí 
thuyết hướng nghiệp phù 
hợp với văn hoá Việt Nam 
và việc áp dụng các lí thuyết 
trong tư vấn cá nhân; sáu 
kĩ năng, hai liệu pháp và 
năm giai đoạn trong tư vấn 
hướng nghiệp cá nhân.

Các kĩ năng và liệu pháp giới thiệu trong 
tài liệu này sẽ rất hữu ích với bất kì giáo 
viên nào khi hỗ trợ học sinh về hướng 
nghiệp. Tài liệu chuyên đề này chuyên 
sâu về tư vấn cá nhân, đặc biệt phù 
hợp với giáo viên chủ nhiệm khi thường 
xuyên được học sinh và cha mẹ học sinh 
tham vấn về chọn ngành, chọn trường.

9 Hướng dẫn lồng ghép 
giới trong công tác 
hướng nghiệp - NXB 
Đại học Quốc gia, 2015
Tài liệu đã được Cục 
Nhà giáo và Cán 
bộ quản lý Cơ sở 
giáo dục thẩm định 
và giữ bản quyền.

Các khái niệm cơ bản về 
giới; vận dụng các khái 
niệm trong công tác hướng 
nghiệp; hướng dẫn lồng 
ghép giới trong xây dựng 
năng lực hướng nghiệp cho 
học sinh và trong quản lí 
hướng nghiệp.

Vận dụng tài liệu này vào trong các hoạt 
động hướng nghiệp với học sinh sẽ đảm 
bảo việc lựa chọn nghề theo đúng sở 
thích, khả năng, cá tính và giá trị nghề 
nghiệp của các em.

10 Tài liệu dành cho 
cha mẹ học sinh:
Giúp con Hướng 
nghiệp - NXB Đại 
học Quốc gia, 2013 
(có kèm theo đĩa). 
Tài liệu đã được Hội 
LHPN Việt Nam nhân 
rộng ra 63 tỉnh, thành.

Các khái niệm chung về 
Hướng nghiệp; tầm quan 
trọng và vai trò của cha mẹ 
trong Hướng nghiệp và các 
kĩ năng để giúp con tìm hiểu:
- Bản thân và kĩ năng thiết 
yếu
- Thị trường lao động
Xây dựng kế hoạch nghề 
nghiệp .

Tài liệu này nhằm mục đích:
- Cung cấp thông tin cơ bản về hướng 
nghiệp
- Nâng cao kĩ năng giúp con hướng 
nghiệp 
- Tạo sự chuyển biến về nhận thức của 
cha mẹ đối với công tác hướng nghiệp
Các nội dung được trình bày trong tài 
liệu sẽ hỗ trợ đắc lực cho cha mẹ học 
sinh trong quá trình giúp con hướng 
nghiệp, từ việc hiểu rõ những kiến thức 
cơ bản về hướng nghiệp đến cách thức 
giúp con tìm hiểu bản thân, tìm hiểu 
nghề nghiệp, xác định mục tiêu và xây 
dựng kế hoạch nghề nghiệp tương lai.
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11 Tài liệu dành cho 
cha mẹ học sinh:
Kĩ năng tư vấn cá 
nhân về lựa chọn 
và phát triển nghề 
nghiệp, NXB Đại 
học Quốc gia, 2013
Tài liệu đã được Hội 
LHPN Việt Nam nhân 
rộng ra 63 tỉnh thành.

Các khái niệm chung và 
các điều kiện để thực hiện 
thành công tư vấn hướng 
nghiệp, 6 kĩ năng và 2 liệu 
pháp tư vấn hướng nghiệp, 
cách vận dụng các kĩ năng 
và liệu pháp này vào việc hỗ 
trợ các em phát triển năng 
lực bài học. Tài liệu cũng 
có xây dựng các mẫu kế 
hoạch bài giảng nhằm 
giúp cán bộ Hội LHPN 
tham khảo khi tập huấn 
nhân rộng tại cộng đồng.

Tài liệu dành cho các cán bộ cốt cán 
cơ sở của Hội LHPN nhằm tập huấn 
và truyền thông lại cho các cán bộ Hội 
LHPN và cha mẹ HS, giúp họ nâng cao 
nhận thức, hiểu biết và kĩ năng cơ bản 
về hướng nghiệp để hỗ trợ con được 
nhiều hơn trong việc tìm hiểu và ra 
quyết định chọn hướng học, chọn nghề. 
Tài liệu tập trung vào các kĩ năng tư vấn 
hướng nghiệp cơ bản mà cha mẹ có thể 
áp dụng cho con em mình.

12 Tài liệu dành cho Ban 
chủ nhiệm câu lạc bộ 
cha mẹ:
Hướng dẫn tổ chức 
sinh hoạt câu lạc bộ  
về chủ đề Bình đẳng 
giới trong hướng 
nghiệp, nhà NXB Đại 
học Quốc gia, 2015.
Tài liệu đã được 
Hội LHPN Việt Nam 
nhân rộng ra 14 tỉnh.

Các kiến thức cơ bản về 
bình đẳng giới và cách hiểu 
trong Hướng nghiệp, một 
số định kiến giới phổ biến 
trong việc hướng nghiệp 
cho con em của các bậc 
cha mẹ tại cộng đồng;
Nội dung và phương pháp 
giúp Ban chủ nhiệm câu lạc 
bộ xây dựng được kịch bản 
và tổ chức điều hành hiệu 
quả các buổi sinh hoạt câu 
lạc bộ về chủ đề bình đẳng 
giới trong hướng nghiệp.

Tài liệu này rất thực tiễn với Ban chủ 
nhiệm các CLB cha mẹ tại cộng đồng 
nhằm giúp lựa chọn các vấn đề về Bất 
bình đẳng giới trong hướng nghiệp từ 
quan điểm của cha mẹ và xây dựng, 
điều hành kịch bản sinh hoạt CLB về chủ 
đề Bình đẳng giới trong Hướng nghiệp.

13 Chương trình Hướng 
nghiệp 2011 - 2015: 
Công tác hướng 
nghiệp cho cấp trung 
học: Từ lí thuyết đến 
thực hành
Tài liệu lưu hành nội 
bộ, 2015.

Tài liệu bao gồm: Cơ sở 
khoa học để triển khai các 
hoạt động hướng nghiệp; 
tổng quan các kết quả của 
chương trình; các kinh 
nghiệm thực hiện công tác 
hướng nghiệp trong các cơ 
sở giáo dục và Hội LHPN.

Tài liệu này là tổng hợp các kinh nghiệm 
triển khai công tác hướng nghiệp cho 
học sinh trung học. Do vậy, tài liệu này 
rất thực tiễn cho việc tham khảo và vận 
dụng vào các đơn vị.
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