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CTGDPT  Chƣơng trình giáo dục phổ thông 
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GDTrH Giáo dục trung học 
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TT KTTH-HN Trung tâm kĩ thuật tổng hợp- hƣớng nghiệp  

TVHN Tƣ vấn hƣớng nghiệp 
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5 
 

LỜI NÓI ĐẦU 

Công tác hƣớng nghiệp trong chƣơng trình giáo dục trung học của Việt Nam 

đƣợc thực hiện qua 2 con đƣờng: (1) Giáo dục hƣớng nghiệp: tập trung vào công tác 

hƣớng nghiệp qua một số tiết học và hoạt động ngoài giờ lên lớp; và (2) các khóa học 

thử nghiệm nghề đƣợc thực hiện thông qua một phần của môn Công nghệ và các tiết 

giáo dục nghề phổ thông đƣợc dạy tại các trƣờng học, các Trung tâm Kỹ thuật tổng 

hợp - Hƣớng nghiệp và Trung tâm Giáo dục thƣờng xuyên.  

Tƣ vấn hƣớng nghiệp là một trong các chủ đề của chƣơng trình giáo dục Hƣớng 

nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Mặt khác, trong quá trình khảo sát về 

công tác hƣớng nghiệp tại hai tỉnh Quảng Nam và Nghệ An, các thầy cô giáo đều phản 

ánh về nhu cầu cần đƣợc tƣ vấn của các em học sinh trong quá trình chọn trƣờng, chọn 

nghề, đặc biệt là đối với học sinh cuối cấp (lớp 9 và lớp 12). Do vậy, trong thực tế 

không chỉ các thầy cô giáo phụ trách công tác hƣớng nghiệp có nhiệm vụ tƣ vấn hƣớng 

học và hƣớng nghề cho các em học sinh mà còn các thầy cô giáo khác nhƣ các giáo 

viên chủ nhiệm, cán bộ phụ trách đoàn đội, hiệu trƣởng, hiệu phó và các giáo viên bộ 

môn cũng đƣợc phụ huynh và các em học sinh tham vấn.  

Để đáp ứng nhu cầu thực tế, một trong các hoạt động của chƣơng trình hƣớng nghiệp 

VVOB với hai tỉnh Nghệ An và Quảng Nam đó là xây dựng năng lực cho các giáo 

viên về “Tƣ vấn cá nhân về khám phá, lựa chọn và phát triển nghề nghiệp cho 

học sinh trung học”.  Hai khoá tập huấn (mỗi khoá ba ngày) giảng viên nòng cốt của 

hai tỉnh về chủ đề này đã đƣợc tổ chức thành công trong tháng 8 năm 2012 tại thành 

phố Tam Kỳ, Quảng Nam và thị xã Cửa Lò, Nghệ An. Sau hai khóa tập huấn giảng 

viên nòng cốt, VVOB và hai Sở Giáo dục và Đào tạo đã thống nhất tổ chức các lớp tập 

huấn nhân rộng về nội dung nêu trên nhằm tăng cƣờng sự áp dụng rộng rãi trong hai 

tỉnh. Đối tƣợng tham dự tập huấn là các  đại diện giáo viên từ các trƣờng THCS, 

THPT và DTNT của hai tỉnh và giảng viên của các khoá tập huấn nhân rộng là những 

cán bộ, giáo viên đã đƣợc đào tạo từ hai khoá tập huấn trong tháng 8 năm 2012. 

Tài liệu này đƣợc biên soạn căn cứ trên tài liệu đã biên soạn cho hai khóa tập huấn 

giảng viên nòng cốt và bổ sung thêm các thông tin chi tiết với hy vọng sẽ đƣợc các 

thầy cô giáo đón nhận và có thể sử dụng nhƣ là một tài liệu tham khảo hữu ích để vận 

dụng vào quá trình tƣ vấn hƣớng nghiệp.  

Chúng tôi, những ngƣời biên soạn, mong nhận đƣợc sự đóng góp ý kiến của những 

ngƣời sử dụng tài liệu này nhằm điều chỉnh tài liệu thêm hoàn thiện và hữu ích. 

Mọi góp ý xin gửi về địa chỉ: 

- Hồ Phụng Hoàng Phoenix: hophunghoang@gmail.com 

- Nguyễn Thị Châu: ntchau.vvobvn@gmail.com 

 

BAN BIÊN SOẠN
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NỘI DUNG TÀI LIỆU 

 

Tài liệu bao gồm 6 phần, đƣợc thiết kế theo logic từ thông tin chung tới các 

hƣớng dẫn cụ thể và có các ví dụ minh hoạ. 

Phần I: Chƣơng trình và Mục tiêu Hƣớng nghiệp 

Cung cấp thông tin chung về công tác hƣớng nghiệp của Việt Nam nói chung, 

của hai tỉnh và của VVOB nói riêng. Các thông tin này là thông tin định hƣớng cho 

các cơ sở lý thuyết của phần II và là thông tin cơ bản để xây dựng sự hiểu biết cho các 

phần kiến thức cụ thể trong các phần còn lại trong tài liệu. 

Phần II: Các lý thuyết về hƣớng nghiệp 

Giúp ngƣời đọc có các kiến thức căn bản về hƣớng nghiệp. Phần này sẽ có các 

thông tin cho thấy sự tƣơng quan với phần I và điều quan trọng cần phải nắm vững 

kiến thức hƣớng nghiệp để triển khai các hoạt động hƣớng nghiệp cụ thể sẽ đƣợc trình 

bày ở các phần sau. 

Phần III: Kỹ năng và Liệu pháp tƣ vấn hƣớng nghiệp  

Phần này bao gồm các hƣớng dẫn cụ thể về 6 kỹ năng tƣ vấn hƣớng nghiệp để 

sử dụng khi tƣ vấn cho HS.  

Phần IV: Tiến trình tƣ vấn hƣớng nghiệp: năm giai đoạn 

Phần này mô tả tiến trình của một buổi tƣ vấn hƣớng nghiệp cá nhân, giúp 

ngƣời sử dụng hình dung các công việc cần phải tiến hành khi tƣ vấn hƣớng nghiệp 

Phần V: Xây dựng nhận thức bản thân và tìm hiểu thế giới nghề nghiệp 

Đây là phần quan trọng đầu tiên để xây dựng nền móng cho kế hoạch nghề 

nghiệp. Phần này sẽ giải thích về nhận thức bản thân, thế giới nghề nghiệp và cách xác 

định nhận thức bản thân và thế giới nghề nghiệp. Cùng với hƣớng dẫn lý thuyết, ngƣời 

đọc sẽ đƣợc xem các ví dụ minh hoạ để hiểu thêm và có thể áp dụng cho phần lý 

thuyết.    

Phần VI: Phụ lục 

Phần này bao gồm các mẫu câu hỏi để xác định nhận thức bản thân, tìm hiểu 

thế giới nghề nghiệp và các câu chuyện điển hình về hƣớng nghiệp đƣợc mô tả nhƣ 

các ví dụ minh hoạ cho các phần lý thuyết hƣớng nghiệp và các kỹ năng tƣ vấn. Ngoài 

ra, một bài trắc nghiệm về nhận thức bản thân cũng đƣợc đính kèm để tham khảo và áp 

dụng khi cần. 
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PHẦN I: CHƢƠNG TRÌNH VÀ MỤC TIÊU HƢỚNG NGHIỆP 

I. Các văn bản của Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Hƣớng nghiệp (HN) là một bộ phận quan trọng của giáo dục phổ thông ở nƣớc 

ta. Điều này đã đƣợc khẳng định trong nhiều văn bản, nghị quyết của Đảng, Nhà nƣớc, 

ngành giáo dục. Quyết định 126/CP của Chính phủ về “Công tác hƣớng nghiệp trong 

trƣờng phổ thông và việc sử dụng hợp lý học sinh (HS) trung học cơ sở (THCS), trung 

học phổ thông (THPT) tốt nghiệp ra trƣờng” kí ngày 19 tháng 3 năm 1981 chỉ rõ: 

“Công tác hƣớng nghiệp trong nhà trƣờng phổ thông nhằm mục đích bồi dƣỡng, 

hƣớng dẫn học sinh chọn nghề phù hợp với yêu cầu phát triển của xã hội, đồng 

thời phù hợp với thể lực và năng khiếu của cá nhân”. Nhƣ vậy, đòi hỏi HS phải 

hiểu rõ bản thân để chọn nghề phù hợp với thể lực và năng khiếu của mình. Ngoài ra, 

HS đã phải có các hiểu biết về nghề nghiệp và bƣớc đầu xác định đƣợc mục tiêu 

nghề nghiệp cho bản thân. Nghị định 75/2006/ NĐ-CP Quy định chi tiết và hƣớng dẫn 

thi hành một số điều Luật giáo dục: HN trong giáo dục là hệ thống các biện pháp tiến 

hành trong và ngoài nhà trƣờng để giúp HS có kiến thức về nghề nghiệp và có khả 

năng lựa chọn về nghề nghiệp trên cơ sở kết hợp nguyện vọng, sở trƣờng của cá nhân 

và nhu cầu sử dụng lao động của xã hội.  

Các văn bản khác nhƣ: Thông tƣ số 31-TT ngày 17 tháng 11 năm 1981 về việc” 

Hƣớng dẫn thực hiện Quyết định 126/CP; Chƣơng trình giáo dục phổ thông ban hành 

theo Quyết định số 16/ 2006/QĐ-BGDĐT 5/5/2006 của Bộ trƣởng Bộ GD&ĐT, hoạt 

động giáo dục hƣớng nghiệp đƣợc đƣa vào kế hoạch dạy học của các lớp 9, 10, 11 và 

12 và các quy định về nhiệm vụ năm học của Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT đều có các 

hƣớng dẫn về việc thực hiện công tác HN trong các trƣờng trung học.  

Thực chất của công tác HN trong nhà trƣờng phổ thông không phải là sự quyết 

định nghề cho mỗi cá nhân mà là sự điều chỉnh động cơ, hứng thú nghề nghiệp của thế 

hệ trẻ nhằm giải quyết mối quan hệ giữa cá nhân với xã hội, giữa cá nhân với nghề, 

giáo dục sự lựa chọn nghề một cách có ý thức nhằm đảm bảo cho con ngƣời hạnh phúc 

trong lao động và đạt năng suất lao động cao. 

II. Tầm nhìn hƣớng nghiệp của tỉnh 

HN không chỉ là việc cung cấp thông tin mà theo nhƣ Tổ chức Hợp tác và phát 

triển kinh tế (OECD) “Vấn đề không chỉ là cung cấp thông tin cho mọi ngƣời, Internet 

cũng có thể làm đƣợc việc đó. Vấn đề là cung cấp sao cho đủ thông tin. Để các thông 

tin về nghề nghiệp có giá trị, mọi ngƣời cần phải có hành động cụ thể, có nghĩa là phải 

tìm kiếm thông tin, hiểu thông tin, liên hệ/đối chiếu thông tin với nhu cầu của mình, và 

biến thông tin đó thành hành động của bản thân” (Watts, 2002, tr. 5)‟
1
. 

                                                           
1 Watts, A.G. (2002). Chính sách và Thực hiện chính sách giáo dục hƣớng nghiệp. Bài phát biểu tại Hội thảo thƣờng niên của 

Viện Hƣớng nghiệp tại Ashford, Kent, ngày 5-7/9/2002. 
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Lời dẫn trên cho thấy tầm quan trọng của việc xây dựng một tầm nhìn rõ ràng 

về công tác hƣớng nghiệp. Tháng 3 năm 2012, VVOB đã hỗ trợ Sở GD&ĐT tỉnh 

Nghệ An và Quảng Nam tổ chức hai hội thảo xây dựng tầm nhìn hƣớng nghiệp ở 

mỗi tỉnh với sự tham gia của đại điện Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở GD&ĐT), Ủy ban 

nhân dân tỉnh (UBND), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (HLHPN), Sở Lao Động Thƣơng 

Binh Xã hội (LĐTBXH) (Quảng Nam)/ Trung tâm kỹ thuật tổng hợp và hƣớng nghiệp 

(TTKTTH-HN) (Nghệ An), Phòng GD&ĐT và các trƣờng trung học của hai tỉnh. Sau 

đó, đầu tháng 5 năm 2012, VVOB đã tổ chức hội thảo tham vấn tầm nhìn cấp quốc gia 

với mục đích thông báo cho các đối tác của VVOB ở cấp quốc gia và quốc tế về "Tầm 

nhìn Hƣớng nghiệp" của hai tỉnh nhằm thu nhận các ý kiến đóng góp và tìm kiếm sự 

ủng hộ, hợp tác nếu có thể.  

Tầm nhìn Hƣớng nghiệp tỉnh đã đƣợc xây dựng qua quá trình nghiên cứu và 

tham khảo các văn bản, quy định của chính phủ Việt Nam, thực tiễn công tác hƣớng 

nghiệp trong nƣớc và kinh nghiệm của quốc tế. Tài liệu Tầm nhìn Hƣớng nghiệp tỉnh 

đã trả lời các câu hỏi: Công tác hƣớng nghiệp trong tỉnh hƣớng tới xây dựng năng lực 

nào của học sinh? Các bên liên quan nào có thể và nên đóng vai trò gì trong bối cảnh 

cụ thể của tỉnh và họ sẽ thực hiện vai trò đó nhƣ thế nào? 

Sau đây là nội dung cụ thể của Tầm nhìn hƣớng nghiệp cho cấp Trung học ở 

tỉnh Nghệ An và Quảng Nam 

1. Mục tiêu 

Mong muốn sẽ xây dựng các năng lực cho HS nhƣ sau:  

a. Ở bậc THCS, HS có thể khám phá bản thân "họ là ai", và kết quả là HS có 

thể lựa chọn ban học nào ở cấp THPT (tự nhiên, xã hội v.v) và cuối cùng là HS có kế 

hoạch nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp THPT. Đối với các HS không thể tiếp tục học 

lên THPT, họ sẽ có tự tin và năng lực để chọn các chƣơng trình đào tạo nghề/trƣờng 

nghề phù hợp sau khi tốt nghiệp THCS.   

b. Ở bậc THPT, học sinh có thể khám phá "mình là ai" về năng lực/ kỹ năng/ 

điểm mạnh của bản thân. Tiếp theo học sinh cần phải hiểu đƣợc các cơ sở lao động 

của địa phƣơng và quốc gia, bao gồm thị trƣờng lao động, nhu cầu của xã hội, các đặc 

tính của nghề, quy mô và cơ cấu nhân lực tại địa phƣơng v.v. Điều quan trọng nhất là 

học sinh hiểu rõ ràng các tác động từ xã hội, gia đình và các tác động khác ảnh hƣởng 

tới sự lập kế hoạch về nghề nghiệp/ ra quyết định nghề nghiệp của bản thân mình. Học 

sinh dần dần có thể xác định đƣợc các mục tiêu nghề nghiệp của mình, đƣa ra các 

quyết định về nghề nghiệp một cách hợp lý, và cuối cùng là đánh giá và thực hiện kế 

hoạch nghề nghiệp của bản thân mình một cách tốt nhất.   
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2. Chiến Lƣợc thực hiện 

a. Cung cấp thông tin trực tuyến  

Nguồn thông tin trực tuyến nên: 

- Cung cấp đầy đủ thông tin có chất lƣợng về HN, bao gồm: 

 những thông tin chi tiết tuyển sinh vào các trƣờng đại học  

 những thông tin về thị trƣờng tuyển dụng tại địa phƣơng và quốc gia 

 những thông tin về các doanh nghiệp tại địa phƣơng và quốc gia 

 Đƣợc thực hiện phù hợp và có sự gắn kết với cấp quốc gia   

 Đƣợc cập nhật thƣờng xuyên 

 Phục vụ không những dành cho đối tƣợng giáo viên HN, phụ huynh, học 

sinh, và ngƣời lao động nói chung mà còn cung cấp thông tin cho các nhà lãnh đạo, 

các nhà nghiên cứu về HN. 

b. Tài Liệu Hƣớng Nghiệp (Quảng Nam)  

- Sách hƣớng dẫn giáo viên (kết hợp với Sách giáo viên về giáo dục Hƣớng 

nghiệp hiện tại do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành) có các hình ảnh, câu chuyện 

minh họa, các học thuyết chi tiết và mô hình để giúp các giáo viên phụ trách hƣớng 

nghiệp hoàn thành nhiệm vụ của họ dễ dàng hơn và hiệu quả hơn. Các tài liệu này cần 

phải bám sát với hoàn cảnh địa phƣơng. 

- Các chƣơng trình hƣớng nghiệp: các hội thảo về hƣớng nghiệp và các lớp 

hƣớng nghiệp cho các thầy cô giáo và học sinh. 

- Thu tập và tích lũy những bài giảng, kho tƣ liệu phục vụ giảng dạy hƣớng 

nghiệp để nâng cao chất lƣợng công tác hƣớng nghiệp. 

c. Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực 

- Nâng cao khả năng chuyên môn cho cán bộ làm công tác HN. Ở đây có hai 

ý kiến khác nhau (tùy theo kinh phí đƣợc đầu tƣ):  

 Phƣơng án 1: Thành lập một Ban Tƣ Vấn HN, Ban này sẽ chịu trách nhiệm 

chính về HN cho các cụm trƣờng và các đơn vị địa phƣơng trong địa bàn đƣợc phân 

công. Tỉnh Nghệ An cho rằng Ban Tƣ Vấn HN nên gồm các thành viên của Hội liên 

hiệp phụ nữ và Trung tâm có chức năng hƣớng nghiệp. 

 Tƣơng tự nhƣ tỉnh Nghệ An, tỉnh Quảng Nam nghĩ rằng Xây dựng các 

chƣơng trình tập huấn cho các cán bộ cốt cán (nhƣ lãnh đạo Sở GD&ĐT, lãnh đạo các 

phòng GD&ĐT, Ban giám hiệu các trƣờng THCS và THPT, Ban Giám đốc các trung 

tâm hoạt động về hƣớng nghiệp, cán bộ phụ trách công tác Đội, Đoàn của các 

trƣờng… ), và sau đó họ sẽ cung cấp các tập huấn đại trà cho các giáo viên chủ  nhiệm 

kỹ năng về HN.  

 Tỉnh Quảng Nam cho rằng cán bộ cốt cán cần phải biết về HN vì họ là 

những ngƣời lãnh đạo có tầm nhìn ở các cơ sở. Phải có sự hỗ trợ của họ thì công tác 
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HN ở các trƣờng mới có cơ hội thành công cao. Các giáo viên chủ nhiệm là ngƣời tiếp 

xúc trực tiếp với các em học sinh hàng ngày nên hiểu rất rõ các em và hơn ai hết họ sẽ 

giúp các em ở tầm sâu để có quyết định chọn nghề một cách phù hợp. 

Lưu ý: Trƣớc đây, theo hƣớng dẫn của Bộ Giáo Dục và Đào tạo, Ban Tƣ vấn hƣớng 

nghiệp  ở các cấp đã đƣợc thành lập, loại hình này vẫn còn tồn tại và đặc biệt ở tỉnh 

Quảng Nam, nhƣng hoạt động không đƣợc hiệu quả lắm. Ở Việt Nam, bất cứ nhóm 

hoạt động cộng đồng nào cũng gặp những khó khăn về tài chính, cơ chế, và tiền lƣơng. 

Đây vẫn là một vấn đề lớn nên không biết có thể thực hiện đƣợc không, và nếu thực 

hiện thì cũng chƣa rõ hiệu quả nhƣ thế nào. 

 Phƣơng án 2: Đào tạo nghiệp vụ HN ở phạm vi rộng cho Ban Giám hiệu, 

các giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên làm công tác HN trực tiếp với học sinh tại 

trƣờng. 

d. Nâng cao nhận thức về công tác Hƣớng nghiệp trong Xã hội  

- Nâng cao nhận thức về hƣớng nghiệp cho đối tƣợng phụ huynh học sinh để 

giúp họ hỗ trợ con cái trong việc ra quyết định về hƣớng nghiệp. Phụ huynh học sinh 

là những ngƣời có có ảnh hƣởng/tác động lớn nhất đối với con cái, đặc biệt trong 

những quyết định quan trọng của cuộc đời; do vậy, điều quan trọng thiết yếu là nâng 

cao nhận thức về hƣớng nghiệp cho phụ huynh học sinh.   

- Củng cố nhận thức về HN thông qua các phƣơng tiện truyền thông khác 

nhau của địa phƣơng và quốc gia, bao gồm báo, tạp chí, tivi, báo điện tử v.v để cung 

cấp thông tin chính xác về hƣớng nghiệp  

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan xã hội ở địa phƣơng và quốc gia nhƣ Sở 

LĐTB&XH, Hội Liên hiệp Phụ nữ để tạo ra những hoạt động HN chân rết tại địa bàn 

một cách hiệu quả.  

- Phối hợp với phía doanh nghiệp và các nhà tuyển dụng để tăng thêm kiến 

thức về HN và tạo các cơ hội việc làm cho các em tốt nghiệp. 

 

3. Vai trò của các tác nhân khác nhau 

Hỗ Trợ từ đối tác bên ngoài 

Một trong những điều kiện để tất cả các mục tiêu trên đƣợc thực hiện thành 

công tùy thuộc vào các hỗ trợ của các đối tác có năng lực và kiến thức  đối với việc 

phát triển công tác hƣớng nghiệp. Các yêu cầu hỗ trợ về hỗ trợ kỹ thuật/chuyên môn 

cho tập huấn và hƣớng dẫn về lĩnh vực mới - giáo dục hƣớng nghiệp, là quan trọng 

nhất.  

A. Sở Giáo dục và Đào tạo 

Sự hỗ trợ và củng cố các kế hoạch hành động về hƣớng nghiệp của lãnh đạo Sở 

Giáo dục và Đào tạo rất quan trọng . Nếu không có sự thúc đẩy và hỗ trợ tích cực của 
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họ, chƣơng trình hƣớng nghiệp rất khó có thể đƣợc triển khai và thực hiện hiệu quả 

trong các trƣờng.  

B. Ban giám hiệu nhà trƣờng 

Ban giám hiệu nhà trƣờng giữ vai trò quan trọng trong việc thực hiện tầm nhìn 

hƣớng nghiệp và các kế hoạch hành động ở mỗi trƣờng, cũng nhƣ việc hỗ trợ các giáo 

viên chủ nhiệm và giáo viên HN trong nhiều cách, kể cả thời gian và nguồn lực.  

C. Giáo viên Chủ nhiệm / Giáo viên phụ trách công tác Hƣớng nghiệp 

Bên cạnh phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm cũng có ảnh hƣởng/tác động quan 

trọng đối với học sinh của họ (trong nhiều trƣờng hợp có khi còn có ảnh hƣởng lớn 

hơn cả cha mẹ). Vì vậy, để công tác hƣớng nghiệp có hiệu quả, giáo viên chủ nhiệm 

phải đƣợc tập huấn bài bản hơn, và cũng cần có thêm thời gian và nguồn lực để có thể 

giúp họ hoàn thành tốt vai trò hƣớng nghiệp của mình.   

Đối với giáo viên phụ trách công tác hƣớng nghiệp, cũng cần đƣợc hỗ trợ giống 

nhƣ giáo viên chủ nhiệm. 

D. Các cơ quan/tổ chức xã hội tại địa phƣơng (Sở Lao Động thƣơng binh 

xã hội, Hội Liên hiệp phụ nữ) 

Các cơ quan/tổ chức xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc đƣa kiến thức 

hƣớng nghiệp đến đƣợc với phụ huynh học sinh, đây là điều mà nhà trƣờng không thể 

tiến hành đƣợc. Ví dụ, Hội Liên hiệp phụ nữ với mạng lƣới chân rết từ quốc gia đến 

huyện xã rất tốt. Do vậy, việc thực hiện công tác hƣớng nghiệp với phụ huynh học sinh 

thông qua các cơ quan/tổ chức địa phƣơng là điều cần phải làm chứ không phải là một 

lựa chọn nếu nhƣ muốn công tác hƣớng nghiệp đƣợc thực hiện có hiệu quả.   

E. Phụ huynh 

Cuối cùng nhƣng không kém phần quan trọng, phụ huynh là một trong các tác 

nhân  quan trọng nhất để công tác hƣớng nghiệp cho học sinh trung học đạt hiệu quả . 

Khi phụ huynh hiểu rõ những bƣớc cần làm cho việc quyết định tốt về nghề nghiệp, họ 

sẽ làm mọi cách để hỗ trợ con cái. Do đó, việc phụ huynh hiểu rõ hƣớng nghiệp là gì 

và làm cách nào để có quyết định nghề nghiệp đúng đắn trở nên là một trong những ƣu 

tiên của việc phát triển nhân lực cho công tác tầm nhìn hƣớng nghiệp. 

 

III. Chƣơng trình Hƣớng nghiệp do VVOB hỗ trợ 

Tổ chức Hợp tác Phát triển và Hỗ trợ Kỹ thuật vùng Fla-măng, Vƣơng quốc Bỉ 

(VVOB) là một tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động theo yêu cầu của Chính phủ Vƣơng 

quốc Bỉ và vùng Flamăng với mục tiêu nâng cao chất lƣợng giáo dục tại những nƣớc 

đang phát triển. Bản Kế hoạch Hoạt động 2008 – 2013 và Kế hoạch Thực hiện 

Chƣơng trình 2011 – 2013 đƣợc xây dựng dựa trên những kết quả mà VVOB đã đạt 
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đƣợc trong thời gian trƣớc đây, tức là chƣơng trình bồi dƣỡng giáo viên thông qua 

Giáo dục Môi trƣờng (GDMT), Công nghệ Thông Tin (CNTT) và Quản lý Giáo dục. 

Chƣơng trình giáo dục hiện nay của VVOB hƣớng tới việc nâng cao chất lƣợng 

giáo dục cấp trung học cơ sở tại 5 tỉnh miền Bắc và miền Trung Việt Nam (Thái 

Nguyên, Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi) thông qua hỗ trợ cho quá 

trình đổi mới Dạy học Tích cực (DHTC). Chƣơng trình Hƣớng nghiệp (2011-2013) 

đƣợc xây dựng dựa trên chƣơng trình giáo dục và đƣợc khởi động vào năm 2011. 

Chƣơng trình tập trung vào công tác hƣớng nghiệp trong giáo dục trung học và 

sự đánh giá đúng của cộng đồng về giá trị của giáo dục nghề. Qua đó, Chƣơng trình sẽ 

góp phần nâng cao chất lƣợng và sự phù hợp của công tác giáo dục nghề phổ thông tại 

các trƣờng trung học. Ban đầu có hai tỉnh Quảng Nam và Nghệ An (cũng là 2 tỉnh 

thuộc chƣơng trình giáo dục) sẽ tham gia Chƣơng trình. Các đối tác thực hiện là các 

Sở Giáo dục và Đào tạo và Hội Liên hiệp Phụ nữ ở cả hai tỉnh. Ngoài ra, Uỷ ban nhân 

dân tỉnh và Sở Lao động Thƣơng binh và Xã hội cũng sẽ tham gia vào chƣơng trình để 

đảm bảo sự phù hợp của các can thiệp của chƣơng trình, và sự phối hợp và lồng nghép 

với các hoạt động khác có liên quan.  

Mục tiêu  

Sở GD&ĐT, các trƣờng học và các tổ chức đoàn thể của 5 tỉnh có năng lực để cùng 

nhau cải thiện chất lƣợng và sự phù hợp của giáo dục nghề bằng cách cải thiện công 

tác hƣớng nghiệp tại trƣờng trung học  

Kết quả 

1. Sở GDĐT hỗ trợ cải thiện công tác hƣớng nghiệp cho học sinh trung học cơ sở và 

trung học phổ thông  

2. Các trƣờng trung học (bao gồm cả các trung tâm) cung cấp các khóa học đào tạo 

nghề theo nhu cầu  

3. Các tổ chức đoàn thể sẽ tạo ra nhận thức về giá trị của giáo dục nghề nghiệp cho 

phụ huynh và học sinh 

 

Các hoạt động hỗ trợ của VVOB sẽ tập trung vào nhu cầu của các tỉnh đối tác 

để đạt đƣợc mục tiêu tầm nhìn hƣớng nghiệp. Nên các hoạt động sẽ đƣợc xây dựng 

trên cơ sở chiến lƣợc thực hiện tầm nhìn hƣớng nghiệp của tỉnh và chƣơng trình hƣớng 

nghiệp đang đƣợc thực hiện trong các trƣờng trung học. Các hoạt động cụ thể sẽ đƣợc 

VVOB và hai Sở GD&ĐT xây dựng hàng năm. 
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PHẦN II: CÁC LÝ THUYẾT VỀ HƢỚNG NGHIỆP 

 

I. Các bƣớc cần làm trong công tác Hƣớng nghiệp  

Mục tiêu của công tác hƣớng nghiệp là giúp các em HS có kế hoạch nghề 

nghiệp. Kế hoạch nghề nghiệp này phải đƣợc xây dựng trên cơ sở (khung) Năng lực 

hƣớng nghiệp (xem thêm mục II) của HS. Để giúp HS có năng lực nghề nghiệp, nhà 

trƣờng và xã hội phải xây dựng đƣợc “mô hình cung cấp dịch vụ hƣớng nghiệp cho 

học sinh”, phải giúp các em hiểu rõ và vận dụng đƣợc “lý thuyết hệ thống”, “mô hình 

lập kế hoạch nghề”, “lý thuyết cây nghề nghiệp” và “vòng nghề nghiệp” trong quá 

trình xây dựng kế hoạch nghề nghiệp của bản thân. 

 

Sơ đồ 1: Các bƣớc cần làm trong công tác hƣớng nghiệp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Khung phát triển nghề nghiệp  

Khung phát triển nghề nghiệp (KPTNN) đƣợc xây dựng dựa trên các văn bản 

hƣớng dẫn của chính phủ, Bộ GD&ĐT, tầm nhìn hƣớng nghiệp của tỉnh. Lý thuyết 

đánh giá năng lực học tập ngƣời học của Bloom cũng đã đƣợc vận dụng để xây dựng 

chuẩn kiến thức và kỹ năng trong thang đánh giá của KPTNN. KPTNN sẽ đƣợc sử 

dụng là cơ sở để thiết kế các nội dung hƣớng nghiệp hỗ trợ các em học sinh trong định 

hƣớng nghề nghiệp. 

KPTNN bao gồm các năng lực hƣớng nghiệp cho học sinh ở mỗi lớp và tiêu chí 

đánh giá các năng lực này (xem thêm phụ lục I – chi tiết KPTNN) 
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Bảng 1: Năng lực hƣớng nghiệp cần có của học sinh 

Khu Vực A: 

Nhận Thức Bản  

Thân 

Năng Lực 1 

Xây dựng đƣợc kiến thức về bản thân trong bốn lĩnh vực, sở 

thích, khả năng, cá tính, và giá trị, và dùng kiến thức này cho 

việc hƣớng nghiệp suốt đời. 

Năng Lực 2 

Tìm hiểu đƣợc về hoàn cảnh của mình trong bối cảnh gia đình, 

cộng đồng, Việt Nam và thế giới, và dùng kiến thức này cho 

việc hƣớng nghiệp suốt đời. 

Năng Lực 3  

Xác nhận đƣợc mong muốn, ƣớc mơ, hy vọng, bản ngã và mục 

tiêu đời mình, và dùng kiến thức này cho việc hƣớng nghiệp 

suốt đời. 

Khu Vực B: 

Nhận Thức Nghề  

Nghiệp 

Năng Lực 4  

Xây dựng kiến thức về các ngành học, các trƣờng đại học, cao 

đẳng nghề ở trong và ngoài nƣớc và dùng và dùng kiến thức 

này cho quyết định chọn ngành học và trƣờng 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 nƣớc, và dùng kiến thức này cho quyết 

định chọn nghề và nơi làm việc (công ty, cơ quan, nhà máy, 

v.v.) trong tƣơng lai. 

Năng Lực 6 

Đánh giá đƣợc vai trò của thông tin cũng nhƣ sử dụng đƣợc ảnh 

hƣởng của thông tin đối với việc quyết định nghề nghiệp (chọn 

ngành học, trƣờng học, loại công việc, và nơi làm việc công ty) 

của mình. 

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 bƣớc thực hiện những bƣớc trong kế 

hoạch nghề nghiệp. 
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Đối với mỗi cấp học, thang đánh giá đƣợc phân loại nhƣ sau:  

- Lớp 9: Học kiến thức  

- Lớp 10: Vận dụng kiến thức  

- Lớp 11: Hiểu rõ và áp dụng kiến thức vào trƣờng hợp riêng của mình  

- Lớp 12: Thực hành 

III. Mô hình lập kế hoạch nghề  

 

Sơ đồ 2: Mô hình lập kế hoạch nghề 

Mô hình lập kế hoạch nghề có thể nói là lý thuyết căn bản trong công tác tƣ vấn 

hƣớng nghiệp (TVHN) cho các em. Nếu ví TVHN nhƣ công trình xây dựng một ngôi 

nhà, thì mô hình lập kế hoạch nghề sẽ là móng của căn nhà đó.  Mô hình lập kế hoạch 

nghề gồm 7 bƣớc và đƣợc chia làm 2 phần: 1/ tìm hiểu và 2/ hành động. 

Ba bƣớc tìm hiểu bao gồm bƣớc đầu tiên và quan trọng nhất là HS tìm hiểu về 

bản thân mình về sở thích, khả năng, cá tính, và giá trị sống. Bƣớc thứ hai là các em 

bắt đầu tìm hiểu thị trƣờng tuyển dụng để biết những công việc gì đang có ở thị trƣờng 

trong vùng, quốc gia, và quốc tế, những nghề nghiệp gì đang đƣợc xem là có tiềm 

năng trong tƣơng lai, những kỹ năng thiết yếu mà ngƣời lao động cần phải có. Bƣớc 

thứ ba là hiểu rõ những tác động hoặc ảnh hƣởng mà bản thân các em đang chịu, từ gia 

đình đến hoàn cảnh kinh tế xã hội. 
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Sau khi hoàn tất ba bƣớc tìm hiểu, các em có đủ kiến thức để bắt đầu bốn bƣớc 

hành động, gồm việc xác định mục tiêu nghề nghiệp của mình, ra quyết định nghề 

nghiệp, thực hiện quyết định nghề nghiệp ấy, rồi đánh giá xem quyết định ấy có thực 

sự phù hợp với bản thân các em hay không.  

Tất cả bảy bƣớc trên có thể đƣợc hiện theo bất cứ thứ tự nào, miễn sao phù hợp 

với nhu cầu của mỗi HS. Trƣờng hợp 7, phụ lục II là một mô phỏng rõ ràng phản ánh 

việc áp dụng mô hình lập kế hoạch nghề nghiệp nói trên. 

 

IV. Lý thuyết hệ thống 

Sơ đồ 3: Lý thuyết hệ thống 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lý thuyết hệ thống hiện đang là một trong những lý thuyết hƣớng nghiệp có 

ảnh hƣởng lớn ở Úc và Mỹ.  Lý thuyết hệ thống nhấn mạnh rằng mỗi ngƣời chúng ta 

không sống riêng rẽ một mình. Chúng tay sống trong một hệ thống, và bị ảnh hƣởng 

rất mạnh bởi những yếu tố bên ngoài nhƣ gia đình, bạn bè, cộng đồng, quốc gia, hoàn 

cảnh kinh tế xã hội (KTXH), hệ thống giáo dục, và nhiều yếu tố khác nữa. Tất cả 

những yếu tố này ảnh hƣởng rất nhiều đến quyết định nghề nghiệp và quá trình phát 

triển nghề nghiệp của mỗi ngƣời. Trong quá trình TVHN, nhà tƣ vấn phải cùng với 

HS hiểu rõ những tác động nào ảnh hƣởng đến quyết định nghề nghiệp của các em 

nhất, vì nếu không thì kế hoạch hƣớng nghiệp sẽ khó mà thực hiện đƣợc. 
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Ví dụ, một em học sinh nữ lớn lên trong gia đình truyền thống, và ngƣời ảnh 

hƣởng tới em HS đó nhất là cha em. Cha em muốn em học một ngành nào  an toàn cho 

con gái, sau đó làm một công việc ổn định, rồi lập gia đình và chăm sóc cho gia đình. 

Do đó nếu em thích những ngành nhƣ truyền thông, quản lý khách sạn, hay quảng cáo, 

thì nhà tƣ vấn phải cùng em nhìn xem khả năng cha em có đồng ý cho em đi theo 

những ngành đó hay không. Nếu cha em không đồng ý, thì có cách nào thuyết phục 

cha không, và nếu không thuyết phục đƣợc, thì bƣớc kế tiếp em sẽ phải làm gì để có 

thể vừa theo ý cha mà vẫn phù hợp với sở thích và khả năng mình. 

Một ví dụ khác là một em nam, là con trƣởng trong gia đình có doanh nghiệp 

nhỏ. Em rất đam mê và có khả năng trong lĩnh vực thiết kế, nhƣng vì là con trƣởng, 

phải nối nghiệp cha, nên việc theo học ngành thiết kế là việc không thể. Vậy trong 

trƣờng hợp của em, nhà tƣ vấn và em sẽ khám phá những giải pháp khác nhau, nhƣ 

học quản trị kinh doanh để hoàn thành trách nhiệm trong gia đình và học thêm ngành 

thiết kế không chính quy để thỏa mãn sở thích của mình.  

 

Việc hiểu rõ vai trò của mỗi HS ở trong hệ thống của chính HS giúp các em ra 

quyết định thực tế, giảm những mâu thuẫn bên trong nội tâm, và tìm ra những giải 

pháp có thể giúp các em thỏa mãn những trách nhiệm chung của nhƣ sở thích riêng. 

 

V. Lý thuyết cây nghề nghiệp 

Sơ đồ 4: Lý thuyết cây nghề nghiệp 
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Việc HN cho HS và phụ huynh  (PH) dựa trên lý thuyết cây nghề nghiệp rất 

quan trọng. Phần lớn các em HS khi đƣợc hỏi: “Vì sao em học ngành này hay thích 

nghề này?” thì câu trả lời là: “Tại vì công việc này hiện đang đƣợc xem là ngành nóng 

trong thị trƣờng”, hay “Tại vì cơ hội việc làm của ngành này cao”, hoặc “Công việc 

của ngành này đƣợc trả lƣơng tƣơng đối cao so với các việc khác”. Những câu trả lời 

đó đang nói đến “quả” của cây nghề nghiệp, là những gì sẽ xảy ra nếu một ngƣời làm 

một công việc phù hợp với họ.   

Nhƣng những kết quả ấy chỉ đến khi một ngƣời lao động làm công việc phù 

hợp với sở thích và khả năng họ, hay còn gọi là “gốc rễ” của cây nghề nghiệp. Một 

công việc có thể đƣợc xem là rất thịnh hành không có nghĩa là ai học nó ra cũng có 

việc làm tốt. Các cơ quan tuyển dụng quan tâm tuyển những ngƣời lao động có đam 

mê và khả năng để làm việc trong một vị trí nhất định chứ không chỉ căn cứ vào việc 

ngƣời đó đã tốt nghiệp ở ngành nghề phù hợp với vị trí yêu cầu. Học và tốt nghiệp một 

ngành không chứng minh một ngƣời có khả năng làm đƣợc các công việc có liên quan 

đến ngành đó.  Có thể sau khi phỏng vấn và thử việc, ngƣời lao động sẽ nhanh chóng 

bị đào thải nếu không chứng minh rằng công việc ấy phù hợp với sở thích và khả năng 

của mình. 

Do đó, trong công tác TVHN, điều quan trọng nhất là nhà TVHN giúp cho HS 

chọn ngành nghề dựa trên yếu tố gốc rễ (phù hợp với sở thích, khả năng, cá tính, và 

giá trị) thay vì quả (lƣơng cao, công việc dễ kiếm, chức vụ tốt) của cây nghề nghiệp.  

 



19 
 

VI. Vòng nghề nghiệp 

Sơ đồ 5: Vòng nghề nghiệp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Định hƣớng và phát triển nghề nghiệp là một quy trình mà mỗi ngƣời phải thực 

hiện nhiều lần trong cuộc đời. Quy trình ấy bắt đầu từ nhận thức bản thân, khám phá 

cơ hội phù hợp, lập kế hoạch nghề nghiệp sau khi đã xác định mục tiêu nghề nghiệp, 

và thực hiện kế hoạch rồi đánh giá xem kế hoạch này có tốt nhƣ mình nghĩ hay không. 

Điều quan trọng là mỗi ngƣời biết mình đang ở giai đoạn nào trong quy trình này, và 

sự hiểu biết đó sẽ giúp họ bớt lo lắng, mệt mỏi, thay vào đó sẽ chủ động xây dựng 

bƣớc tiếp theo trong cuộc hành trình phát triển nghề nghiệp của mình. 
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VII. Mô hình cung cấp dịch vụ hƣớng nghiệp 

Sơ đồ 6: Mô hình cung cấp dịch vụ hƣớng nghiệp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong thực tế, mỗi trƣờng đều có những hạn chế về mặt nhân sự, cơ sở vật chất, 

tài chính, và thời gian để hòan thành công tác hƣớng nghiệp. Nhƣng bộ phận hƣớng 

nghiệp luôn phải đảm bảo rằng tất cả HS đều nhận đƣợc dịch vụ hƣớng nghiệp 

(DVHN) ở một mặt nào đó, theo nhu cầu của mỗi HS.  Các cán bộ quản lý (CBQL) 

đóng một vai trò rất quan trọng trong việc hiểu các khái niệm của mô hình này và chỉ 

đạo thực hiện các hoạt động hƣớng nghiệp đƣợc phản ánh trong mô hình nêu trên. 

Trong mô hình cung cấp DVHN hình tháp ở trên, hộp đầu tiên, dƣới cùng chỉ rõ 

trách nhiệm để 100% HS trong trƣờng nhận đƣợc DVHN, và cách duy nhất có thể thực 

hiện mục tiêu đó là cung cấp thông tin về HN đến các em đúng lúc, chính xách, và liên 

quan đến nhu cầu của các em. Dịch vụ này có thể đơn giản là một góc HN trong thƣ 

viện trƣờng, nơi các em có thể tìm thấy những thông tin cập nhật về tuyển sinh, các 

ngành nghề trong các trƣờng đại học, cao đẳng, trung cấp và huấn luyện nghề bất cứ 

lúc nào các em cần. Hoặc có thể là những máy vi tính nơi các em có thể truy cập vào 

mạng tìm thông tin cần thiết, với hƣớng dẫn của nhân viên hƣớng nghiệp trong trƣờng.  

 

Tƣ Vấn Hƣớng Nghiệp: Cung cấp dịch 

vụ  TVHN với chất lƣợng cao đến các em 

HS và PH  khi cần thiết. 

 

 

Tìm Hiểu/Hƣớng Dẫn: Đáp ứng những tìm hiểu 

hƣớng nghiệp của các HS và PH trong thời gian 

ngắn, có hiệu quả, và hữu hiệu.  

 

 
Chƣơng Trình: Đánh giá những chƣơng trình  HN đã có sẵn trong trƣờng, cải tiến để chúng 

phù hợp với nhu cầu của HS và PH, và xây dựng chƣơng trình mới nếu cần thiết dựa trên 

những tiêu chí đựơc liên tục cập nhật bởi thị trƣờng tuyển dụng hiện tại, trong và ngòai nƣớc 

để đảm bảo tính thực tế của chƣơng trình.  

 

 

 

Thông Tin: Đảm bảo các em HS và PH có đƣợc những thông tin chính xác, có tính thời sự, liên quan, và hữu ích cho 

mục tiêu chọn ngành và chọn nghề.  Những thông tin này phải đảm bảo tính chuyên nghiệp, phản ảnh những thay đổi 

đang xảy ra trong thị trƣờng tuyển dụng trong và ngòai nƣớc, và phù hợp với văn hóa, phong tục Việt Nam.  
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Tiếp theo, hộp thứ 2 là nói tới những chƣơng trình hƣớng nghiệp với các hoạt 

động nhƣ nói chuyện trƣớc toàn trƣờng, mời diễn giả thuyết trình, tổ chức các khóa 

học ngắn hạn về hƣớng nghiệp mà ở đó các giáo viên hƣớng nghiệp hay cán bộ đoàn 

giúp cho các em trong khối hay các khối có thêm thông tin và hƣớng dẫn về hƣớng 

nghiệp.  Số lƣợng học sinh đƣợc nhận dịch vụ này sẽ ít hơn 100%, có thể là từng hoạt 

động nhỏ cho từng khối lớp tùy theo nhu cầu của mỗi khối.  

Hộp thứ ba từ dƣới lên là dịch vụ tìm hiểu và hƣớng dẫn để giúp cho các em 

tìm hiểu sâu hơn về hƣớng nghiệp, có thể trong dạng nhóm nhỏ hay những giờ tƣ vấn 

nhất định trong tuần khi các em có thể gặp giáo viên để tìm hiểu thông tin hƣớng 

nghiệp  mà không cần phải hẹn trƣớc . Dịch vụ này có thể đƣợc cung cấp bởi giáo viên 

hƣớng nghiệp đã đƣợc huấn luyện cơ bản về giáo dục hƣớng nghiệp (GDHN). Số em 

nhận đƣợc dịch vụ này ít hơn so với những em sử dụng dịch vụ ở hộp thứ hai: “chƣơng 

trình”. 

Và cuối cùng, hộp cao nhất trong mô hình tháp này là DVTVHN, dành cho các 

em có những vấn đề quan trọng về HN và cần đƣợc tƣ vấn nhiều lần. Dịch vụ này nên 

đƣợc cung cấp bởi chuyên viên TVHN đƣợc huấn luyện bài bản trong lĩnh vực tâm lý 

hoặc tƣ vấn.  

DVHN cho một cơ sở giáo dục nhƣ trƣờng phổ thông chẳng hạn, chỉ có thể 

đƣợc đánh giá là hoàn thành việc cung cấp DVHN hiệu quả khi có thể đƣa GDHN đến 

tất cả HS trong trƣờng ở những cấp độ khác nhau theo các phƣơng pháp khác nhau. 

Trong công tác này, vai trò của CBQL hƣớng nghiệp rất quan trọng, đó là những 

ngƣời luôn phải có tầm nhìn xa, chiến lƣợc dài hạn và kế hoạch ngắn hạn, để có thể 

phát triển DVHN theo mô hình cung cấp dịch vụ hình tháp  
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PHẦN III: KỸ NĂNG VÀ LIỆU PHÁP TƢ VẤN HƢỚNG NGHIỆP 

I. Sáu kỹ năng tƣ vấn hƣớng nghiệp 

Sáu kỹ năng TVHN là nền móng của vai trò tƣ vấn, tập trung vào hai điểm 

chính: 1/ khả năng lắng nghe câu chuyện và cảm xúc của HS và 2/ khả năng tin 

tƣởng rằng HS sẽ tìm ra đƣợc giải pháp cho chính vấn đề của các em. 

1. Hành vi quan tâm  

Hành vi quan tâm là bƣớc đầu tiên và quan trọng nhất trong việc thiết lập mối 

quan hệ với HS. Chỉ khi HS thật sự tin tƣởng ngƣời tƣ vấn viên (TVV) thì HS mới mở 

lòng chia sẻ tâm tƣ, và khi đó TVV mới có cơ sở để giúp HS. Trong vòng năm phút 

đầu, TVV có thể đạt đƣợc mục tiêu trên nếu thực hiện tốt hành vi quan tâm.  

Hành vi quan tâm bao gồm sự biểu hiện của vẻ mặt, giọng nói, ngôn ngữ cơ thể 

(dáng ngƣời, cách ngồi, ánh mắt) và sự lắng nghe. 

Hành vi quan tâm cần đƣợc điều chỉnh cho phù hợp với giới tính, độ tuổi, dân 

tộc, và những đặc điểm khác của HS. Ví dụ, có học sinh sẽ ngại khi tƣ vấn viên ngồi 

quá gần.  

 

Một ví dụ của việc lắng nghe tốt 

Bài thơ XIN LẮNG NGHE 

Khi tôi đề nghị bạn nghe tôi 

Và bạn bắt đầu khuyên bảo đủ điều 

Không thèm nghe tôi nói. 

Khi tôi đề nghị bạn nghe tôi 

Và bạn bắt đầu tuôn ra lý lẽ 

Tôi không nên cảm thấy nhƣ vậy, 

Bạn giày xéo lên những cảm xúc của tôi. 

Khi tôi đề nghị bạn nghe tôi 

Và bạn cho rằng bạn phải làm gì đó 

Để giải quyết vấn đề của tôi, 

Bạn làm tôi thất vọng, 

Nhƣ thế có vẻ lạ. 

Xin hãy lắng nghe, 

Đó là tất cả những gì tôi muốn. 

Đừng nói hay làm gì cả, chỉ cần lắng nghe. 

Không nên - khi lắng nghe :  

- Giả vờ lắng nghe  

- Liên tƣởng đến bản thân  

- Suy nghĩ cách trả lời  

- Tìm cách giải quyết vấn đề  

 Nên - khi lắng nghe :  

- Thực sự lắng nghe  

- Nghe câu chuyện của ngƣời kể  

- Tập trung vào cảm xúc của ngƣời kể 

Không tìm cách giải quyết vấn đề khi đang 

lắng nghe 
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2. Kỹ năng đặt câu hỏi 

Đặt câu hỏi là một kỹ năng quan trọng trong quá trình tƣ vấn để có đƣợc nhiều 

thông tin từ học sinh. Đặt câu hỏi giúp TVV nâng cao hiểu biết về HS cũng nhƣ khẳng 

định cảm xúc, hoàn cảnh, mâu thuẫn tạo ra bởi hoàn cảnh của HS, và từ đó giúp HS 

suy ngẫm, hiểu rõ bản thân hơn và tìm ra giải pháp cho những vấn đề của mình.  

Dùng câu hỏi để: 

- Khuyến khích: 

Em kể cho thầy/cô nghe hồi nhỏ em thích làm gì đi? 

- Lặp lại ý tưởng: 

Vậy thì hiện tại em đang rất bối rối, không biết mình nên làm gì trong tƣơng lai phải 

không? 

- Tóm tắt ý tưởng: 

 Nãy giờ em kể thầy/cô nghe là em thích bên thiết kế, nhƣng gia đình thì muốn em 

theo ngành kinh tế, và hiện tại thì em không biết nên làm gì.  Thầy/cô hiểu vậy có 

đúng không? 

Có các loại câu hỏi khác nhau: câu hỏi mở, câu hỏi đóng, câu hỏi thăm dò và 

câu hỏi dẫn dắt/đoán trƣớc. Các loại câu hỏi này có tác dụng khác nhau và sử dụng 

trong từng tình huống cụ thể. 

- Câu hỏi mở: bắt đầu bằng “Vì sao, khi nào, cái gì, bằng cách nào, ở 

đâu…” 

Giúp có thêm thông tin về học sinh thông tin. HS có thể dẫn dắt các cuộc trò 

chuyện bằng cách trả lời các câu hỏi này. 

- Câu hỏi đóng: bắt đầu bằng „Có phải...‟ 

Không cho câu trả lời tỉ mỉ, chi tiết, nhưng có câu trả lời cụ thể. Có tác dụng tốt 

trong việc thu thập thông tin thực tế nhưng không tạo ra một môi trường thoải mái mà 

ở đó sự giao tiếp và ra quyết định có thể thực sự xảy ra. Câu hỏi này chỉ tốt khi bắt đầu 

tư vấn và tiếp theo phải là câu hỏi mở, câu hỏi thăm dò 

-  Câu hỏi thăm dò: Từ khi gặp đến giờ, em có nói rất nhiều về ảnh hƣởng 

của cha em với em, nếu chị nói rằng em chƣa quen ra quyết định một mình, mà phần 

lớn là dựa vào cha mình, thì có chính xác không? 

Sử dụng khi nói về các chủ đề nhạy cảm mà có thể khó khăn khi HS tiết lộ về 

bản thân 

- Câu hỏi dẫn dắt/đoán trƣớc: Em có chắc là mình sẽ trò chuyện đƣợc với 

cha mình không?  

Câu hỏi này rất hiếm khi phù hợp để dùng vì loại câu hỏi này như là “người 

đóng cánh cửa giao tiếp”. Trong câu hỏi trên tư vấn viên ám chỉ rằng HS sẽ thất bại 

trong việc trò chuyện với cha em, và điều đó có ảnh hưởng rất tiêu cực tới HS. 

Trong tƣ vấn thƣờng sử dụng câu hỏi đóng và câu hỏi mở 

3. Kỹ năng phản hồi cảm xúc 

Trong TVHN, khi câu chuyện trở nên bế tắc, thì việc tốt nhất là quay lại cảm 

xúc của HS. Lý do xảy ra sự bế tắc trong cuộc trò chuyện phần lớn là do TVV chƣa 
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thực sự lắng nghe câu chuyện thực sự của HS, chƣa lắng nghe phần sâu của câu 

chuyện ấy. Do đó, khi quay sang hỏi về cảm xúc sẽ giúp cho TVV tập trung lắng nghe, 

giúp HS cơ hội giải tỏa và kể thêm thông tin, và nhờ đó TVV có hƣớng mới cho buổi 

trò chuyện.  

Phản hồi cảm xúc đƣợc làm bằng cách quan sát cảm xúc của học sinh, đặt các 

câu hỏi “mở” và hoặc “đóng” để tìm hiểu xem mình hiểu ngƣời đối diện nhƣ thế nào. 

Ví dụ: Em cảm thấy nhƣ thế nào? Hồi nãy khi nói về gia đình, em nhíu mày lại, hình 

nhƣ em không đƣợc vui lắm khi nhắc về gia đình mình?  

- Quan sát cảm xúc của học sinh  

 Biết khi nào thì học sinh đang buồn, lo, bức xúc, xúc động, v.v. 

- Phản hồi cảm xúc bằng: 

 Câu hỏi mở: Hiện tại em cảm thấy ra sao? 

 Câu hỏi đóng: Em nói em đang rất lo lắng? 
 

4. Kỹ năng đối mặt 

Kỹ năng đối mặt rất quan trọng, vì nó giúp: 

- Cuộc nói chuyện thoát khỏi bế tắc:  

 Mở hƣớng cho học sinh  

 Đi sâu vào cảm xúc  

- Giúp học sinh nhận ra vấn đề chân chính  

 TVV phải rất cẩn thận khi sử dụng kỹ năng đối mặt vì nếu sử dụng kỹ năng này 

quá sớm trong buổi nói chuyện/ tƣ vấn sẽ bị phản tác dụng, làm hại mối quan hệ giữa 

TVV với HS, và kết quả là HS sẽ không bao giờ quay lại gặp TVV nữa. Nhƣng nếu 

TVV không dám sử dụng kỹ năng đối mặt trong những trƣờng hợp cần thiết, thì HS có 

nguy cơ tiếp tục chìm trong những ảo tƣởng về bản thân hay tập trung nhầm vấn đề.  

Các bƣớc xác định và giải quyết mâu thuẫn 

- Quan sát lời nói, hành động để nhận ra sự mâu thuẫn (không đồng nhất) của 

học sinh trong lời nói, hành vi, cảm xúc, và ý nghĩ. 

 Học sinh nói rất thoải mái với quyết định học của mình, nhƣng sau đó kể 

rằng mất ngủ, stress/bị áp lực, và lo rằng mình sẽ quyết định sai. 

- Đối diện với học sinh về mâu thuẫn trên: 

 Tóm tắt  

 Chỉ ra sự mâu thuẫn  

Lúc mới gặp em  nói rất thoải mái với quyết định học của mình, nhƣng bây 

giờ em kể rằng bị mất ngủ, stress, và lo mình quyết định sai. Em nghĩ sao về mâu 

thuẫn này? 

- Cùng với học sinh tìm cách: 

 Đối diện  

 Giải quyết  

Sống chung với mâu thuẫn  
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Mục tiêu của việc đối mặt với HS không phải để ép các em thay đổi bản thân 

mình, nhƣng để các em hiểu rõ mình hơn, và đƣa ra quyết định dựa trên sự nhận thức 

đó. Ví dụ, HS nói rằng quyết định học theo những quyết định của cha mẹ là đúng vì 

cha mẹ luôn muốn tốt cho em, nhƣng thực tế cho thấy em không phù hợp với ngành 

học này. Sau khi chỉ ra mâu thuẫn này, TVV có thể thảo luận với HS sự khác biệt giữa 

tình yêu và sự lo lắng của cha mẹ cho con cái, và khả năng luôn luôn hƣớng dẫn con 

cái đi đúng đƣờng. Nhận thức rằng cha mẹ có thể sai không có nghĩa rằng HS phủ định 

tình yêu và sự lo lắng của ba mẹ dành cho em sẽ giúp em tìm ra một lối đi khác, 

thoáng hơn, có thể là thảo luận với cha mẹ về tình hình hiện tại để đổi ngành, hay tiếp 

tục ngành này nhƣng học thêm ngành phù hợp không chính quy, v.v. 

5. Kỹ năng tập trung  

Trong quá trình tƣ vấn cần xác định thứ tự tập trung để có thể giúp cho HS hiệu 

quả nhất trong thời gian có hạn. Điều này còn giúp cho HS đặt ƣu tiên cho những vấn 

đề, không bị rối loạn, và từng bƣớc tìm ra giải pháp.  

Trƣớc hết, cần tập trung vào học sinh trƣớc rồi vấn đề sau, tiếp theo, tập trung 

vào gia đình (bối cảnh xã hội), và sau cùng là tập trung để giải quyết vấn đề quan 

trọng nhất trƣớc.    

6. Kỹ năng phản hồi ý tƣởng  

Phản hồi ý tƣởng để kiểm tra việc mình hiểu ý định của học sinh có đúng 

không. Phản hồi ý tƣởng của học sinh bằng cách diễn dịch, tóm tắt lại những lời chia 

sẻ của học sinh (tham khảo thêm mục 4: Phản ánh, diễn giải và tóm tắt, trong phụ lục 

III: Các kỹ năng phỏng vấn) 

Ví dụ: Ngày hôm nay em đến đây vì chƣa biết mình nên làm nghề gì trong tƣơng lai. 

Em muốn tìm hiểu thêm các ngành nghề khác. Em sợ rằng mình chọn sai nghề.  Thầy 

/cô  nói vậy chính xác không? (xem thêm trƣờng hợp nghiên cứu điển hình số 6, phụ 

lục II)  

II. Thái độ của Tƣ vấn viên  

Nhƣ đã nói ở trên, TVV phải luôn tâm niệm hai điều, một là tập trung lắng nghe 

câu chuyện và cảm xúc của HS và hai là luôn tin tƣởng rằng HS sẽ tìm ra đƣợc giải 

pháp cho chính vấn đề của các em nếu đƣợc sự hƣớng dẫn đúng đắn. TVV bằng sự 

lắng nghe, phản hồi cảm xúc, đối mặt, và phản hồi ý tƣởng, sẽ giúp học sinh tìm ra 

cách giải quyết vấn đề cho bản thân.  TVV phải luôn nhớ rằng mình không phải là siêu 

nhân, là ngƣời đi giải quyết vấn đề cho ngƣời khác, mà chỉ là ngƣời hỗ trợ mà thôi. 

Cuối cùng và quan trọng nhất là TVV phải hiểu đƣợc sự nguy hiểm của cảm giác mình 

đƣợc HS cần tới, chỉ có mình mới giúp đƣợc HS, vô tình làm cho HS dựa dẫm vào 

mình, mất khả năng tự lập trong suy nghĩ, tƣ duy, và giải quyết vấn đề. Ngƣời tƣ vấn 

giỏi là ngƣời vui vẻ đón các em đến nói chuyện, lắng nghe, rồi nhẹ nhàng để các em đi 

mà không nuối tiếc điều gì.  
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III. Hai Liệu Pháp 

Có rất nhiều liệu pháp để TVV hƣớng nghiệp sử dụng, ở đây chúng tôi chỉ giới 

thiệu hai liệu pháp khá phổ biến trong tƣ vấn hƣớng nghiệp và phù hợp với HS Việt 

Nam. 

1. Liệu pháp tập trung vào giải pháp 

Sự khác biệt giữa tƣ vấn tâm lý và TVHN là trong TVHN, sau buổi nói chuyện 

TVV phải cho HS giải pháp, đó các bƣớc tiếp theo cần làm, dù nhỏ đến mấy cũng phải 

có, và theo từng bƣớc một. Ở mỗi lần gặp, trƣớc khi HS rời phòng tƣ vấn, thì TVV 

cùng với học sinh lập ra kế hoạch cho quá trình tƣ vấn hƣớng nghiệp. Kế hoạch gồm 

có mục tiêu (từ mức độ quan trọng nhiều nhất đến ít nhất), những bƣớc cần làm để đạt 

đƣợc mục tiêu, và bài tập (bƣớc kế tiếp) trƣớc khi HS đến gặp TVV lần tiếp theo 

(tham khảo trƣờng hợp 9 phụ lục II). 

2. Liệu pháp kể chuyện hay còn gọi là tƣ vấn tƣờng thuật 

Liệu pháp kể chuyện nhấn mạnh vào việc lắng nghe câu chuyện của HS từ đầu 

đến cuối, lắng nghe cảm xúc, lắng nghe câu chuyện thật ở dƣới bề nổi (bề mặt) mà HS 

đang cho TVV thấy, để từ đó hiểu và dẫn dắt HS tìm ra cách giải quyết vấn đề.  

TVV có thể dùng sáu kỹ năng tƣ vấn để nghe học sinh kể chuyện, để tìm hiểu sở thích, 

khả năng, cá tính, giá trị, quan điềm sống, và nhiều đặc điểm khác của HS 

 

IV. Tƣ vấn tuyển sinh và Tƣ vấn hƣớng nghiệp  

Tƣ vấn tuyển sinh và TVHN giống nhau ở mục tiêu là để giúp cho HS có 

quyết định đúng đắn về ngành học và trƣờng học. Nhƣng TVHN lại khác tƣ vấn 

tuyển sinh ở những điểm sau: 

Một là quyết định ngành học và trƣờng học của HS không dừng lại ở việc có 

một công việc tốt, mà để tiến tới nghề nghiệp mơ ƣớc của các em, và do đó, nhận thức 

bản thân rõ ràng trong sở thích và khả năng là điều không thể thiếu trong TVHN.  

 Hai là vai trò của giá trị và ý nghĩa cuộc sống đóng vai trò quan trọng trong 

TVHN. HS bắt đầu tự hỏi về ý nghĩa của cuộc sống, vì sao em sinh ra trên đời?, và 

những giá trị nào là quan trọng nhất trong cuộc đời em?.  TVHN thúc đẩy các em 

trong qúa trình tìm hiểu và chọn ngành học hiểu rõ thêm về vai trò của mình trong gia 

đình, cộng đồng, xã hội, quốc gia, và quốc tế, để từ đó ra những quyết định phù hợp về 

tƣơng lai lâu dài.  
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PHẦN IV: TIẾN TRÌNH TƢ VẤN HƢỚNG NGHIỆP: 5 GIAI ĐOẠN 

 

TVHN đƣợc chia ra làm năm giai đoạn, tuy nhiên, không nhất thiết phải hoàn 

thành cả 5 giai đoạn trong 1 lần tƣ vấn. Đồng thời, với một số giai đoạn có thể phải lặp 

đi lặp lại trong vài lần tƣ vấn.  

 Khởi đầu  

 Tập hợp dữ liệu  

 Thiết lập mục tiêu   

 Đặt ra nhiều giải pháp, đƣơng đầu với điều phi lý  

 Kết thúc  

I. Giai đoạn khởi đầu  

- Hành vi quan tâm  

- Đặt câu hỏi  

- Phản hồi cảm xúc  

=> Kết quả mong đợi  

- Học sinh cảm thấy thoải mái khi đƣợc lắng nghe  

- Học sinh cởi mở hơn trong tâm sự  

II. Giai đoạn tập hợp dữ liệu  

- Thông qua các  câu hỏi mở và đóng, đối mặt, phản hồi ý tƣởng  

=> Kết quả mong đợi:  

- Học sinh chia sẻ ý tƣởng, cảm xúc, và hành động. Chuyên viên tƣ vấn có 

thêm dữ liệu từ học sinh qua những lời kể chuyện 

III. Giai đoạn thiết lập mục tiêu chung  

- Em muốn điều gì xảy ra  sau lần gặp này? Em muốn điều gì xảy ra  sau một 

tháng? 

- Mục tiêu càng rõ ràng và chi tiết càng tốt  

=> Kết quả mong đợi:  

- Học sinh thảo luận những mục tiêu mà họ muốn đạt đƣợc, những hƣớng đi 

mới cho ý tƣởng, những mơ ƣớc và những hành động sẽ làm. Học sinh hình dung một 

kết thúc lý tƣởng của lần gặp mặt hay những lần gặp mặt có thể đƣợc xác định  

IV. Giai đoạn hành động – bài tập về nhà  

- Cùng đồng ý với HS bƣớc kế tiếp cần làm để xây dựng kế hoạch nghề 

nghiệp, ra bài tập cho học sinh, chỉ rõ sự liên quan giữa bài tập và mục tiêu  

- Nếu cần thì hỗ trợ học sinh phƣơng tiện, thông tin, mạng lƣới làm việc để 

HS hoàn thành bài tập. 

- Khuyến khích HS liên lạc lại với TVV 
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=> Kết quả mong đợi: 

- HS thấy đƣợc bƣớc kế tiếp  

- HS phải chủ động làm bài tập – chịu trách nhiệm  

V. Giai đoạn kết thúc  

- Tóm tắt  

- Kiểm tra cảm xúc (lúc đầu và hiện tại)  

- Hẹn gặp lại  

=> Kết quả mong đợi: 

- Nếu tất cả các giai đoạn đƣợc hoàn thành xuất sắc, tin rằng HS có sự thay 

đổi trong hành động, ý tƣởng, và cảm xúc trong hƣớng nghiệp. 
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PHẦN V: XÂY DỰNG NHẬN THỨC BẢN THÂN VÀ TÌM HIỂU THẾ GIỚI 

NGHỀ NGHIỆP 

I. Xây dựng nhận thức bản thân  

1. Vì sao cần phải tìm hiểu bản thân? 

Nhận thức bản thân là điều quan trọng nhất trong cuộc hành trình đi tìm nghề 

nghiệp của mỗi ngƣời. Khi đã hiểu rõ mình là ai, mình thích gì, mình giỏi gì, cá tính 

mình ra sao, giá trị sống nào quan trọng đối với mình nhất, thì mỗi ngƣời sẽ vững 

bƣớc trên con đƣờng nghề nghiệp để từ đó có thể đƣa ra câu trả lời chính xác nhất cho 

câu hỏi, “Công việc hay nghề nghiệp nào phù hợp với tôi nhất?”  

Lỗi thông thƣờng nhất trong quá trình tìm hiểu nghề nghiệp của học sinh là tìm 

hiểu về thế giới nghề nghiệp trƣớc khi hiểu rõ bản thân. Hãy tƣởng tƣợng thế giới nghề 

nghiệp là một cánh rừng rộng lớn, và nhận thức bản thân là la bàn. Chỉ khi nào ta có 

một la bàn tốt, biết cách dùng la bàn đó, thì ta mới tìm đƣợc hƣớng đi phù hợp với 

mình, đến mục tiêu  mình muốn trong khu rừng bao la. 

Nhiệm vụ quan trọng nhất trong quá trình tìm hiểu nghề nghiệp là các em có 

khả năng đối chiếu bản thân mình với một nghề nghiệp nào đó. Vì vậy, bƣớc đầu tiên 

trong hƣớng nghiệp luôn luôn là tìm hiểu bản thân trong bốn yếu tố: sở thích, khả 

năng, cá tính, và giá trị.  

2. Nội dung của nhận thức bản thân là gì? 

Có rất nhiều lý thuyết hƣớng nghiệp khác nhau, nhƣng phần lớn khi nói đến 

việc nhận thức bản thân, các chuyên gia đều đồng ý rằng bốn lĩnh vực chính mà mỗi 

ngƣời cần biết là: sở thích, khả năng, cá tính, và giá trị.  

 

 

 

 

 

 

 

a. Sở thích 

Mỗi ngƣời đều có một niềm đam mê nào đó, có ngƣời biết rõ, có ngƣời lại 

không. Điều này bị ảnh hửơng rất nhiều bởi bối cảnh gia đình, giáo dục, môi trƣờng 

sống của mỗi học sinh. Có rất nhiều trƣờng hợp một sở thích bị chôn vùi trong phần ẩn 

của mỗi ngƣời vì họ sợ bị đánh giá, bị cấm đóan, hay đơn giản là không đựơc khuyến 

khích sử dụng. Ví dụ, một em trai có sở thích về nghệ thuật, rất khéo tay trong những 

việc nhƣ cắm hoa, trang trí nhà cửa, hay làm đẹp cho mình và ngƣời xung quanh. Nếu 

em sinh ra trong một gia đình truyền thống, ở đó cha mẹ nghĩ rằng nam giới làm việc 

Khả 

năng 

Sở 

thích

h 

Cá 
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nặng mới là đàn ông, và nữ giới thì dịu dàng mới là phụ nữ, thì ngay từ nhỏ em đã biết 

học cách dấu sở thích của mình để khỏi bị la mắng hay để đƣợc khen ngợi. 

Lý thuyết hƣớng nghiệp chứng minh rằng nếu con ngƣời ta có thể làm công 

việc phù hợp với sở thích của họ, thì họ sẽ làm việc rất tốt, có động lực, và đạt đƣợc sự 

thỏa mãn và hạnh phúc trong đời sống cá nhân. Có một nghiên cứu chỉ ra rằng 80% 

ngƣời than phiền về cuộc sống của họ, có biểu hiện trầm cảm hay buồn rầu, đều chia 

sẻ một điểm chung là họ ghét công vịêc họ đang làm.  

b. Khả năng 

Học thuyết tâm lý tích cực tin rằng mỗi ngƣời có một điểm mạnh riêng biệt làm 

cho họ khác với ngƣời xung quanh. Và nếu nhƣ mỗi ngƣời có thể làm công việc đòi 

hỏi những kỹ năng thuộc về thế mạnh của họ, họ sẽ làm việc rất hiệu quả, chất lƣợng 

cao, và cũng tƣơng tự nhƣ ở phần sở thích, họ sẽ có một đời sống cá nhân hạnh phúc. 

Điều không may mắn là trong xã hội lòai ngƣời chúng ta, chúng ta thiên về việc 

tìm kiếm những điểm yếu của mình để hòan thiện chúng hơn là biết rõ bản thân giỏi về 

cái gì?  Chẳng hạn, nếu chúng ta hỏi những ngƣời xung quanh xem họ có những điểm 

yếu gì, không ngần ngại họ sẽ nói ra 5 - 6 điểm yếu của mình. Nhƣng nếu chúng ta hỏi 

họ xem họ giỏi gì nhất, họ sẽ bối rối, mất thời gian lâu để nghĩ ra, hoặc đơn giản nói, 

“tôi không giỏi gì?”, “tôi không rõ”. Một trong các lý do là vì phong tục ngƣời Việt 

chúng ta khuyến khích sự khiêm tốn, nhƣng bên cạnh đó, giống nhƣ tòan thế giới, 

chúng ta đều rất không rõ ràng những điểm mạnh của bản thân. Chúng ta mong muốn 

trở thành những siêu nhân có thể làm đƣợc mọi việc, nhƣng trong thực tế, không ai có 

thể hoàn hảo, và chúng ta mất quá nhiều thời gian để làm tốt hơn những điểm yếu của 

mình. 

Nghiên cứu đã chứng minh rằng khi ta làm công việc nào sử dụng những khả 

năng/ điểm mạnh ta có, sự thành công của ta là điều hiển nhiên. Ngƣợc lại, nếu ta lao 

đầu vào làm những công việc ta hoàn toàn thiếu khả năng thiên phú, thì dù có cố gắng 

gấp 10 lần, mất thời gian hơn 10 lần, ta cũng không thể nào hoàn thành công việc đó 

với chất lƣợng và hiệu quả ta mong muốn. Còn quan trọng hơn nữa là khi ta làm việc 

trong lĩnh vực mà ta yếu về chuyên môn, không thành công, dần dần ta sẽ mất niềm tin 

về khả năng thành công của bản thân.  

Tiến sĩ Alvin Lƣơng của trƣờng Đại học Hong Kong nghiên cứu và cho thấy 

rằng với các học sinh Châu Á, các em có thể học ngành mình không thích, nhƣng chắc 

chắn phải học ngành phù hợp với khả năng mình, nếu không sự thất bại sẽ là điều hiển 

nhiên. Vì vậy, tác giả muốn nhấn mạnh ở đây tầm quan trọng của việc giúp các em học 

sinh có chọn lựa ngành học và nghề nghiệp phù hợp với khả năng của các em. Đặc 

biệt, các em đừng bao giờ học ngành hay theo đuổi nghề nghiệp mà mình hoàn toàn 
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không có khả năng theo đuổi. Ví dụ nhƣ một nữ sinh sợ máu và học sinh học rất kém 

nhƣng theo đuổi ngành y. 

c. Cá tính 

Nhà tâm lý học Jung và những ngƣời theo học thuyết của ông tin rằng mỗi 

ngƣời sinh ra đều có một cá tính riêng biệt. Cá tính này sẽ bị ảnh hƣởng bởi yếu tố gia 

đình, xã hội, giáo dục, và nơi ta lớn lên. Việc hiểu rõ cá tính mình sẽ giúp mỗi ngƣời 

chọn công việc và môi trƣờng làm việc phù hợp, giúp họ đạt đựơc sự thành công và 

mức thỏa mãn trong nghề nghiệp cao. So với sở thích và khả năng, thì yếu tố cá tính 

không quan trọng lắm cho đến khi học sinh ra trừơng và bƣớc vào môi trƣờng làm 

việc. Lý do là vì trong từng ngành học đều có những vị trí phù hợp với các lọai cá tính 

khác nhau. Ví dụ, ngành kế toán thƣờng gồm những ngƣời hƣớng nội và thích làm 

việc trong môi trƣờng văn phòng, nhƣng ở bên trong ngành kế toán, thì công việc tƣ 

vấn về kiểm toán cũng đòi hỏi những ngƣời có cá tính hƣớng ngoại, thích giao tiếp và 

gặp gỡ ngƣời lạ thƣờng xuyên. Vì vậy, trong quá trình hƣớng nghiệp, việc hiểu rõ cá 

tính của học sinh không quan trọng bằng ba yếu tố sở thích, khả năng, và giá trị. 

d. Giá trị 

TVHN hiện đại chú tâm rất nhiều đến vai trò của giá trị sống trong quyết định 

nghề nghiệp của mỗi ngƣời. Sự phù hợp giữa một việc làm với giá trị của ngƣời lao 

động gần nhƣ là yếu tố quan trọng nhất trong việc quyết định chuyển đi hay ở lại nơi 

làm việc của họ, mức thỏa mãn nghề nghiệp của họ, và đời sống cá nhân của họ. Chín 

mƣơi phần trăm ngƣời lao động đổi công việc vì giá trị sống không đƣợc thỏa mãn. 

Ngƣợc lại, ngƣời ta sẵn sàng ở một ví trị dù rằng vị trí đó không phù hợp với sở thích, 

khả năng, và cá tính, miễn là vị trí đó thỏa mãn đƣợc những giá trị quan trọng nhất của 

nguời lao động. Ví dụ, đối với một nguời mẹ độc thân thì điều quan trọng nhất trong 

cuộc đời họ là khả năng tài chính để nuôi dƣỡng con nên ngƣời. Trong trƣờng hợp 

này, ngƣời mẹ sẽ ở lại một vị trí không phù hợp với sở thích và khả năng và từ chối 

những cơ hội thăng tiến khác tốt hơn, nếu công việc hiện tại cho cô ấy cơ hội kiếm tiền 

cao, thời gian làm việc linh hoạt để có thể lo cho con, và ngƣời Sếp thông cảm cho 

hoàn cảnh gia đình cô và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cô công tác.  

3. Làm thế nào để nhận thức bản thân? 

Điều đầu tiên là các em học sinh phải tự hỏi, “mình là ai?” Chỉ khi bắt đầu hỏi 

câu hỏi ấy, các em mới bƣớc bƣớc chân đầu tiên trên cuộc hành trình hƣớng nghiệp. 

Vai trò của nhà TVHN, giáo viên giáo dục hƣớng nghiệp, và quản lý hƣớng nghiệp rất 

quan trọng trong việc giới thiệu và thúc đẩy các em tìm hiểu phạm trù mới này. Ở 

những nƣớc phát triển, hƣớng nghiệp đƣợc lồng vào giáo án, sách giáo khoa, và bài tập 

về nhà. Những khái niệm hƣớng nghiệp nhƣ tìm hiểu bản thân đã đƣợc giới thiệu từ 

lúc còn thơ ấu.  
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Xây dựng nhận thức bản thân để giúp học sinh nhận ra: Sở thích; Khả năng; Cá 

tính; Giá trị sống của mình 

- Xây dựng nhận thức bản thân thông qua suy ngẫm  

 TVV dùng sáu kỹ năng tƣ vấn ở trên để lắng nghe, hỏi, cùng HS lập kế 

hoạch và  giao bài tập suy ngẫm để tăng nhận thức bản thân. 

Ví dụ:  

- Xây dựng nhận thức bản thân thông qua tƣ vấn tƣờng thuật 

Ở đây, ngƣời viết xin giới thiệu phƣơng pháp tƣ vấn tƣờng thuật mà nhà TVHN 

có thể dùng để giúp học sinh tìm hiểu bản than. Tƣ vấn tƣờng thuật là một liệu pháp 

mà chuyên vấn tƣ vấn dùng phƣơng pháp kể chuyện và lắng nghe HS kể chuyện để 

giúp cho HS hiểu đƣợc sở thích, khả năng, cá tính, và giá trị của bản thân mình. Khi sử 

dụng phƣơng pháp này, bằng những câu hỏi đơn giản về đời sống hàng ngày của các 

em, về thời thơ ấu, cũng nhƣ ƣớc mơ, niềm tin, và quan điểm sống, nhà tƣ vấn sẽ giúp 

các em rất nhiều trong việc tìm hiểu bản thân (phụ lục III: những mẫu câu hỏi trong tƣ 

vấn tƣờng thuật). Các bƣớc tƣ vấn gồm có: 

Bƣớc 1: Lắng nghe HS để xây dựng sự tin tƣởng và tìm hiểu vấn đề chính của HS. 

Bƣớc 2: Dùng câu hỏi tƣờng thuật để nghe câu chuyện của HS về sở thích/khả năng/cá 

tính/giá trị. 

Bƣớc 3: Dùng bài tập ở nhà để HS hiểu thêm về bản thân trong lĩnh vực sở thích/khả 

năng/cá tính/giá trị. 

Bƣớc 4: Dùng trắc nghiệm để giúp HS xác nhận sở thích/khả năng/cá tính/giá trị. 

 

Bốn bƣớc trên có thể đƣợc thực hiện trong một hay vài lần tƣ vấn, tùy vào mỗi 

HS. 

Ví dụ cụ thể: 

Lần gặp 1: 

Nhà Tƣ Vấn (TV): Chào em, để thầy hỏi lại xem có phải thầy hiểu rõ ý em 

không đã nhé. Em hôm nay đến đây vì chƣa biết nên chọn ngành gì và học trƣờng nào 

trong tƣơng lai đúng không? Hiện em học lớp 11 chuyên Văn, và gia đình em thì 

khuyên em học Kinh Tế, và em đang bị bối rối vì thấy mình có lẽ không thích hợp với 

ngành này, có phải không?  

Học Sinh (HS): Dạ đúng ạ.  

TV: Trong quá trình tìm hiểu ngành nghề phù hợp, rất quan trọng là mỗi ngƣời 

hiểu rõ bản thân mình trong bốn lĩnh vực sở thích, khả năng, cá tính, và giá trị. Em có 

biết mình thích gì chƣa? 

HS: Dạ chƣa rõ lắm ạ. 
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TV: À, buổi gặp hôm nay mình chỉ còn khỏang hai muơi lăm phút nữa, cho nên 

hôm nay thầy muốn tập trung vào việc tìm hiểu sở thích của em. Em có đồng ý không? 

HS: Dạ đồng ý ạ. 

TV: Trong các môn học hiện tại, em thấy môn nào làm em thích thú nhất? Vì 

sao?    

HS: Dạ em rất thích môn văn ạ. Em nghĩ là do em giỏi môn này, một phần do cô 

giáo dạy văn rất hay ạ. 

TV: Vậy em bắt đầu phát hiện năng khiếu văn của mình từ khi nào? 

HS: Dạ năm lớp 9, nhƣng từ nhỏ em đã thích viết, và nộp bài cho các báo Nhi 

Đồng và Khăn Quàng Đỏ rồi ạ. 

TV: Hay quá. Gia đình em nghĩ gì về điều này? 

 HS: Dạ cũng có khen, nhƣng hiện tại thì nói rằng năng khiếu văn không thực tế, 

sợ em không có việc làm kiếm ra tiền tốt. 

TV: Ừm… Em cảm thấy sao khi gia đình nói vậy? 

HS: Dạ, em cũng thấy đúng. 

TV: Mình nói tiếp nhé. Ngòai môn Văn, em còn thấy thích môn gì nữa không? 

HS: Dạ em thích học ngôn ngữ, em rất thích môn tiếng Anh, ở ngòai em hay 

đọc và tìm hiểu thêm tiếng Hoa nữa ạ. 

TV: Giỏi vậy. Em học ngôn ngữ nhanh lắm hả? 

HS: Dạ, rất nhanh.  

TV: Vậy thì nếu thầy nói sở thích của em thiên về ngôn ngữ, điều này có đúng 

không? 

HS: Dạ đúng ạ.  

TV: Vậy bây giờ em về nhà làm bài tập nhỏ này cho thầy. Bài tập này gọi là  

“Bài tập đƣờng đời”. Trong bài tập này em vẽ ra một đƣờng thẳng, trên đƣờng thẳng 

đó em để những mốc tuổi 3, 6, 9, 12, 15, và hiện tại là 17. Sau đó em đánh dấu xuống 

đƣờng thẳng đó những lúc nào trong cuộc đời em đã có dịp thực hiện sở thích của em. 

Em vẽ nhƣ thế này. Em hiểu bài tập chƣa? 

HS: Dạ em hiểu rồi. 

TV: Lần sau gặp mình sẽ thảo luận kết quả của bài tập này, và làm một trắc 

nghiệm sở thích. Em đồng ý chứ? 

HS: Dạ đồng ý. Em chào thầy. Em cám ơn thầy. 

TV: Chào em. 
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Lần gặp 2: 

TV: Chào em, em đã làm bài tập thầy giao chƣa. 

HS: Dạ có, đây thƣa thầy.  

TV: Em có nhận xét gì đặc biệt sau khi làm bài tập này? 

HS: Dạ, em thấy trong suốt thời gian từ 12 đến 15 tuổi là lúc em tập trung vào 

việc viết và gửi bài lên báo nhiều nhất ạ. Những năm đó em cũng dự nhiều cuộc thi học 

sinh giỏi văn nhất và đựơc giải nhiều. 

TV: Còn gì nữa không em? 

HS: Dạ hình nhƣ thời gian gần đây em ít đầu tƣ vào học văn hơn, có lẽ do em 

phải tập trung để học các môn cho đều, chuẩn bị năm sau thi 12. 

TV: Vậy bây giờ mình làm trắc nghiệm này nhé (phụ lục V). Em ngồi làm tại 

đây luôn đi. 

HS: Dạ. 

Học sinh hoàn tất bản trắc nghiệm. Kết quả ba nhóm cao nhất là Nghệ thuật, 

Xã hội, và Quản lý. 

TV:  Sau khi đọc định nghĩa của ba nhóm sở thích này, em nghĩ sao? 

HS: Dạ em thấy rất đúng ạ. Bạn bè em thƣờng nhận xét là em thích giúp đỡ 

ngƣời khác, trò chuyện với ngƣời khác lắm.  

TV: Em có hay giữ cƣơng vị lãnh đạo trong lớp không? 

HS: Dạ ít lắm, nhƣng khi có việc gì thƣờng em đều tham gia, và các bạn rất 

nghe em. 

TV: Bây giờ mình mở cẩm nang tƣ vấn thi cao đẳng và đại học ra nhé. Theo sở 

thích của em, thì hai khối em có thể tìm hiểu là Khối C và Khối H. Bài tập của em là 

tìm hiểu các ngành trong hai khối này, bằng cách đọc cẩm nang này thật kỹ, và lên 

mạng tìm hiểu thêm. Khi đọc và tìm hiểu trên mạng, em phải tự hỏi xem mình có thích 

học ngành này không, và nếu thích thì mình có đủ khả năng học hay không. Trong lần 

gặp tới thầy và em sẽ tìm hiểu thêm về khả năng nhé. Em hiểu bài tập này không? 

HS: Dạ em hiểu. Em cám ơn thầy. Em chào thầy. 

TV: Chào em.  

Qua những câu hỏi tƣờng thuật về sở thích, khả năng, cá tính, hay giá trị, đƣợc 

dùng kết hợp với bài tập về nhà và công cụ trắc nghiệm, ngƣời tƣ vấn giúp học sinh 

hiểu rõ thêm về sở thích/khả năng/cá tính/giá trị của các em, từ trong học tập đến bên 

ngoài. Từ đó ngƣời tƣ vấn dẫn dắt các em nghĩ đến các ngành học trong đại học, cao 

đẳng, hay trƣờng dạy nghề, cũng nhƣ các công việc trong thị trƣờng lao động phù hợp 

với riêng em.  

Ví dụ, một HS hiện đang là học sinh chuyên Toán, khối A, đến xin tƣ vấn học 

ngành nào và trƣờng đại học nào. Qua tƣ vấn tƣờng thuật em nói em giỏi đều Toán, 
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Lý, Hóa nhƣng đƣợc hƣớng học chuyên Toán từ những năm cấp 2 vì thi học sinh giỏi 

môn này có kết quả cao. Em làm trắc nghiệm và có kết quả ba nhóm sở thích cao nhất 

là Kỹ thuật, Nghiên cứu, và Nghệ thuật, trong đó nhóm Kỹ thuật và Nghiên cứu có số 

điểm ngang nhau. Kết quả này cho thấy em có thể phù hợp với những ngành nghề nhƣ 

kỹ sƣ, kỹ thuật viên, nhà sáng chế máy móc, nghiên cứu viên, v.v. Từ kết quả này, nhà 

tƣ vấn có thể hỏi em qua phƣơng pháp tƣờng thuật thêm về bối cảnh kinh tế gia đình, 

sự hỗ trợ của thân nhân trong các quyết định học hành của em, đánh giá khả năng tự 

quyết, khả năng tƣ duy, và khả năng chủ động của em.  Sở thích liên quan chặt chẽ với 

khả năng, và nếu những lần tƣ vấn tiếp theo, trong quá trình nếu học sinh này confirm 

em có khả năng trong khu vực sở thích, thì việc quyết định học ngành nào sẽ rõ ràng 

hơn cho em. 

- Xây dựng nhận thức bản thân thông qua các công cụ trắc nghiệm 

 Trắc nghiệm sở thích: RIASEC (phụ lục V) 

 Trắc nghiệm kỹ năng : (phụ lục VI) 

 Trắc nghiệm giá trị sống 

Nhìn chung, hiện tại có nhiều công cụ trắc nghiệm khác nhau, tuy nhiên, đối 

với các công cụ trắc nghiệm, nhà tƣ vấn phải rất cẩn thận trong việc dùng công cụ 

trắc nghiệm vì vài lý do: 

i. Phần lớn các công cụ trắc nghiệm đƣợc dựa trên nghiên cứu của các nƣớc 

phát triển, do đó không nhất thiết sẽ phù hợp với nƣớc ta. 

ii. Sử dụng công cụ mà thiếu việc tƣ vấn sẽ làm cho học sinh thêm lúng túng. 

iii. Công cụ trắc nghiệm chỉ nên đƣợc dùng trong vai trò phụ, để giúp các em 

hiểu rõ thêm bản thân, hơn là dùng là công cụ chính trong việc tìm hiểu bản thân. 

Trong tài liệu này, chúng tôi xin giới thiệu phần phụ lục (phụ lục VI) một trắc 

nghiệm sở thích đơn giản, đƣợc dịch từ tài liệu gốc ở tiếng Anh dựa trên lý thuyết sở 

thích của nhà tâm lý học John Holland, và kết hợp với đề tài nghiên cứu hƣớng nghiệp 

của anh Nguyễn Ngọc Tài, hiện công tác tại Viện Nghiên Cứu Giáo Dục Miền Nam.  

Trắc nghiệm này khá đơn giản để sử dụng, nhƣng không kém phần hiệu quả trong việc 

giúp học sinh tìm ra nhóm sở thích của mình. Hiện nay, trắc nghiệm này đƣợc nhiều 

nhà tƣ vấn ƣa thích sử dụng vì những lý do: 

i. Nó dễ hiểu, dễ dùng, và dựa trên nền tảng nghiên cứu vững vàng 

ii. Nhà tƣ vấn hƣớng nghiệp có thể thấy nhiều điểm tƣơng quan giữa kết quả 

trắc nghiệm và các khối học của học sinh ở trung học và cao đẳng, đại học  

iii. Từ kết quả trắc nghiệm nhà tƣ vấn hƣớng nghiệp có thể dùng phƣơng pháp 

tƣ vấn tƣờng thuật để giúp học sinh thấy sự tƣơng quan giữa nhóm sở thích và những 

ngành học tƣơng ứng ở cao đẳng, đại học hay nghề học tƣơng ứng ở các trƣờng giáo 

dục nghề. 
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II. Tìm hiểu thông tin 

Thông tin rất quan trọng cho ngƣời tƣ vấn để hỗ trợ học sinh đồng thời cũng 

cần thiết để học sinh tự tìm các thông tin cho bản thân. Sau mỗi buổi tƣ vấn, ngƣời tƣ 

vấn có thể chỉ cho học sinh cách tìm các thông tin và loại thông tin cần tìm để trả lời 

các câu hỏi mà buổi tƣ vấn chƣa giải quyết đƣợc. 

Thông tin có thể đƣợc tìm hiểu qua các nguồn khác nhau nhƣ báo chí, mạng 

lƣới, gia đình, bạn bè. Khi tìm hiểu thông tin, điều quan trọng nhất là các em phải biết 

chắc lọc thông tin để không nghe một chiều.  

1. Nghiên cứu thông tin tuyển sinh  

- Mục tiêu: tìm ngành và trƣờng phù hợp và sở thích của mình  

- Nguồn:  

 Báo chí  

 Trang chủ của Bộ Giáo dục và đào tạo  

 Cẩm nang tuyển sinh  

 Cổng thông tin hƣớng nghiệp VVOB: www.emchonnghegi.edu.vn  

 Phỏng vấn thông tin từ  các lớp anh chị đi trƣớc  

2. Nghiên cứu thị trƣờng lao động  

- Mục tiêu: tìm ngành và trƣờng phù hợp và sở thích của mình  

- Nguồn:  

 Báo chí  

 Trang chủ của các công ty tuyển dụng: kiemviec.com, vietnamworks.com, 

… 

 Mạng xã hội: linkedin.com, facebook  

 Mạng lƣới làm việc (networking):  gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, … 

 Cổng thông tin hƣớng nghiệp VVOB: www.emchonnghegi.edu.vn 

 Công ty, nhà máy: thăm và hoặc tham gia các hoạt động tình nguyện 

3. Xây dựng mạng lƣới  làm việc 

- Mục tiêu: Tìm hiểu thông tin về kinh nghiệm của những ngƣời đi trƣớc 

- Nguồn:  

 Những ngƣời thân trong gia đình, họ hàng 

 Những ngƣời làm trong nghề mà HS đang thích đi theo: 

 Tham gia các khóa học ngắn hạn có liên quan tới chủ đề  nghề nghiệp mà 

HS đang thích 

 Tham gia hoạt động ngoại khoá 

 Tham gia tình nguyện viên cho các công ty, các phong trào 

http://www.emchonnghegi.edu.vn/
http://www.emchonnghegi.edu.vn/
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III. Tìm hiểu thế giới nghề nghiệp  

1. Thế giới nghề nghiệp là gì? 

Sau khi có đựơc nhận thức bản thân, thì điều quan trọng tiếp theo là học sinh 

phải tìm hiểu về thế giới nghề nghiệp, bắt đầu là các nghề có ở quanh em, nghề từ gia 

đình, nghề trong lối xóm mà em sống, nghề có ở phố phƣờng, thành thị, đến quốc gia, 

và quốc tế. Trong lĩnh vực tìm hiểu về thế giới nghề nghiệp, vai trò của các nhà quản 

lý rất quan trọng để giúp thiết lập các quan hệ với các công ty, doanh nghiệp nhằm tạo 

nên những hoạt động: nói chuyện, tham quan, giao lƣu để HS tìm hiểu thêm về nghề 

nghiệp. 

Lỗi thông thƣờng mà chúng ta hay mắc phải khi nói đến chủ đề tìm hiểu thế 

giới nghề nghiệp này là: 

- Chúng ta thƣờng quên đi các nguồn lực địa phƣơng ngay bên cạnh, đó là các 

nhà máy, các công ty v.v. . Họ quan tâm rất nhiều đến giáo dục, nhƣng họ cần các nhà 

giáo làm cây cầu nối giữa họ và các học sinh, ngƣời lao động tƣơng lai của họ.  

- Chúng ta không chủ động tìm hiểu và tạo quan hệ với các chủ doanh nghiệp 

ở trong vùng vì ngại, vì bận, và vì chƣa hiểu họ. 

- Chúng ta nhìn ngành nghề một cách nguyên tắc, đặt chúng trong những cái 

hộp với tựa đề, „kỹ sƣ, bác sĩ, công nhân,‟ mà không nhìn các nghề nghiệp ở dạng đơn 

giản hơn, nhƣ là những công việc với các kỹ năng nhƣ “tƣ duy, tƣơng tác, tiếp xúc với 

máy móc, …” và sở thích “thiên về tiếp xúc với ngƣời hơn vật, thích thú sáng tạo, …”. 

Tƣơng tự nhƣ việc các bà nội trợ nhìn các món ăn đẹp đẽ trong nhà hàng nhƣ “gà xào 

nấm đông cô, cơm chiên thập cẩm” mà quên đi rằng thành phần tạo ra chúng rất đơn 

giản chỉ là gà, nấm đông cô, cơm, rau, tỏi, vv. 

2. Làm cách nào để tăng nhận thức về thế giới nghề nghiệp? 

- Thế giới nghề nghiệp quanh em 

Sau khi đã hiểu rõ hơn về bản thân trong bốn yếu tố: sở thích, khả năng, cá tính, 

và giá trị, học sinh có thể bắt đầu tìm hiểu về thế giới nghề nghiệp quanh mình. Dựa 

theo lý thuyết hệ thống thì trƣớc tiên HS nên tìm hiểu những nghề nghiệp của những 

ngƣời sống gần mình nhất, rồi sao đó tìm ra xung quanh.  Ví dụ, nếu nhƣ cha mẹ HS 

làm trong ngân hàng, thì các em nên tìm hiểu thông tin từ phụ huynh qua những câu 

chuyện hàng ngày của họ về công việc, đến thăm cơ quan nơi họ làm việc, trò chuyện 

với đồng nghiệp của họ, để tăng thêm hiểu biết về công việc hàng ngày của họ.  

Các em nên tìm hiểu những nghề nghiệp trong gia đình mình có, sau đó tới 

nghề nghiệp ở họ hàng nhƣ cô chú, anh chị, dì cậu, nội ngoại hai bên, và bạn bè của 

họ. Các em có thể dùng những câu hỏi tƣờng thuật ở phụ lục IV cho mục đích này. Khi 

trò chuyện để tìm hiểu thông tin về nghề nghiệp, điều quan trọng là các em hãy xem 

đó nhƣ là một câu chuyện hay để mình lắng nghe và học hỏi. Hãy nghe chăm chú 
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những chuyện bên lề, hãy nghe cảm xúc của ngƣời kể, lắng nghe để hiểu giấc mơ của 

họ, những khao khát và thất vọng của họ, và từ đó hiểu thêm về thực tế nghề nghiệp. 

Trong quá trình thu thập thông tin về nghề nghiệp, các em luôn suy ngẫm và có sự so 

sánh giữa câu chuyện nghề nghiệp mình đang đƣợc nghe với nhận thức bản thân để 

đánh giá xem công việc mà ba mẹ mình hay đồng nghiệp ba mẹ mình đang làm có phù 

hợp với sở thích, khả năng, cá tính, và giá trị sống không. Mục tiêu cuối cùng là 

chúng ta muốn học sinh tập được thói quen nhạy cảm với tất cả tin tức và kiến thức 

liên quan đến thế giới nghề nghiệp, và đƣa những kiến thức này về gần với bản thân, 

để cuối cùng tìm ra chọn lựa ngành học, trƣờng học, hay nghề học phù hợp với bản 

thân mình nhất.  

Ví dụ cụ thể: 

Học sinh lớp 12 phỏng vấn người lao động đang làm việc trong vị trí quản lý 

khu nghỉ dưỡng (resort). Học sinh này có mơ ước đi theo ngành quản lý nhà hàng 

khách sạn.  

Học sinh (HS): Thƣa chị, hiện tại chị đang công tác ở vị trí nào? 

Ngƣời lao động (NLĐ): Chị đang là quản lý của một khu nghỉ dƣỡng tại Mũi 

Né. 

HS: Công việc hang ngày của chị là gì ạ? 

NLĐ: Ồ, đủ thứ việc em ơi. Chị phải làm việc với các bộ phận khác nhau, từ lễ 

tân đến làm phòng, từ nhà bếp cho đến bảo vệ, ở đâu cần là chị phải có mặt. 

HS: Vậy một ngày của chị làm việc mấy tiếng? 

NLĐ: Tùy em ạ, nhƣng trung bình là 10 đến 12 tiếng? 

HS: Nhiều vậy hả chị? 

NLĐ: Ừ, nhiều vậy đó. Chƣa kể có những dịp lễ, làm gần nhƣ cả ngày đêm 

luôn. 

HS: Chị thích nhất phần việc nào trong ngày? 

NLĐ: Chị thích nhất lúc giao tiếp với khách hàng, những ngƣời đến ở khu nghỉ 

dƣỡng, và thấy họ vui vẻ. Chị thích nhìn họ vui vẻ khi ở khu nghỉ dƣỡng nơi mình 

quản lý, khi họ thích thức ăn ngon, khi họ khen nhân viên lịch sự. Chị cũng thích làm 

việc với các nhân viên nữa. 

HS: Chị không thích nhất phần nào trong công việc mình? 

NLĐ: Chị ghét nhất là phần báo cáo cho Sếp, phải thu thập dữ liệu, ngồi xuống 

viết báo cáo rất mệt. Chị cũng sợ nhất phải làm việc với bên thuế hay những gì liên 

quan đến chính quyền nhƣ là kiểm tra phòng đột xuất, tạm trú của khách, v.v.  

HS: Vậy theo chị, nếu em muốn theo nghề của chị, thì em cần có những kỹ 

năng gì là quan trọng nhất? 

NLĐ: À, chị nghĩ đầu tiên phải có sức khỏe tốt, sau đó là khả năng giao tiếp với 
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ngƣời lạ, khả năng quản lý nhân sự, khả năng tiếp khách hàng, khả năng làm việc dƣới 

áp lực cao, nhất là trong việc vƣợt chỉ tiêu lƣợng phòng bán đƣợc, khả năng quản lý tài 

chính kế toán, và quan trọng nhất là em phải thích lĩnh vực này, nếu không sẽ nản lòng 

nhanh lắm. 

HS: Nhiều vậy hả chị? Em cứ tƣởng làm quản lý khách sạn đƣợc đi du lịch 

nhiều, công việc nhàn hà, chứ đâu nghĩ là sẽ khổ nhƣ vậy.  

NLĐ: Khổ lắm em ơi! Ngƣời ngoài chỉ thấy vẻ đẹp của khách sạn và khu nghỉ 

dƣỡng, đâu biết ở đằng sau hậu trƣờng, để có cái đẹp đó thì nhân viên cực khổ bao 

nhiêu. Em mà làm bên dọn phòng sẽ hiểu, thƣờng xuyên phải ngửi mùi hôi vì phải dọn 

dẹp ga trải giƣờng, khăn tắm, giặt và phơi đồ, rồi lau dọn phòng, vv. Không có sức 

khỏe không làm nổi đâu.  

HS: Dạ, em cám ơn chị nhiều. Em nghe chị kể xong mới biết là mình không 

thích hợp nghề này lắm. Với lại những gì em tƣởng tƣợng về công việc quản lý khách 

sạn khác hẳn với những gì chị kể cho em.  

NLĐ: Ừ, vậy tốt. Phải tìm hiểu thực tế mới biết rõ em ạ.  

 

Một vài hoạt động mà các trƣờng có thể giúp học sinh tăng thêm nhận thức về 

thế giới nghề nghiệp là: 

 Tổ chức những cuộc thảo luận toàn trƣờng hay theo khối về nghề nghiệp 

quanh ta, mời những vị khách mời thân thuộc và gần gũi với các em, là cha mẹ hay 

anh chị trong gia đình một số em đang công tác ở nhƣng công việc tốt, vị trí cao, và bề 

dày kinh nghiệm sâu. Điều cần chú ý là chúng ta phải hiểu rõ ngƣời khách mời trƣớc 

khi tổ chức hoạt động. Những đặc điểm khách mời nên có để buổi thảo luận thành 

công là: khả năng nói trƣớc đám đông, tầm nhìn rộng, tâm huyết với giới trẻ đặc biệt 

trong việc giáo dục hƣớng nghiệp, đam mê và giỏi trong công việc họ đang làm, và 

thích truyền đạt kiến thức. Trong những buổi thảo luận này, vai trò ngƣời dẫn chƣơng 

trình không kém phần quan trọng. Họ phải hiểu rõ vị khách mời, hiểu rõ mục tiêu buổi 

thảo luận, để đƣa ra những câu hỏi hay lời dẫn khéo léo nhằm giúp học sinh hiểu rõ 

thêm về thế giới nghề nghiệp quanh các em.  

 Tổ chức cuộc thi viết hay hùng biện trong dịp lễ lớn nhƣ Ngày Hiến Chƣơng 

Nhà Giáo về đề tài liên quan đến hƣớng nghiệp, đặc biệt về thế giới nghề nghiệp, 

nhằm mục đích tạo nên niềm hứng khởi trong các em về tƣơng lai.  

- Thế giới nghề nghiệp ở cấp quốc gia và quốc tế 

Sau khi có cái nhìn gần và cụ thể về những nghề nghiệp quanh mình, học sinh 

nên bắt đầu tìm hiểu về các nghề nghiệp khác ở tầm quốc gia và quốc tế, những nghề 

nghiệp mà có thể các em chƣa từng nghe qua bao giờ. Các em có thể tìm hiểu qua 

mạng, dùng những công cụ tìm kiếm nhƣ google hay yahoo là một cách dễ làm nhất 
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cho các em HS nếu điều kiện cho phép. Chỉ cần một câu hỏi đơn giản nhƣ “nghề nào 

hiện đang là nghề nóng nhất tại Việt Nam?” Là các em có thể đọc đƣợc rất nhiều 

thông tin khác nhau từ những nguồn khác nhau.  Khi sử dụng mạng, điều quan trọng 

nhất là các em phải biết chắc lọc thông tin để không nghe một chiều, và chỉ dùng 

nó nhƣ một trong các nguồn tin, chứ không nên dùng mạng nhƣ nguồn tài liệu 

chính. 

Nhà trƣờng có thể hỗ trợ HS bằng cách: 

 Tạo một góc thông tin hƣớng nghiệp với những tài liệu cập nhật liên quan 

đến nghề nghiệp ở tầm quốc gia và thế giới.  

 Tạo điều kiện cho học sinh có thể dùng máy vi tính vào mạng để tìm hiểu 

thông tin nghề nghiệp dễ dàng. 

Điều mà chúng ta cần chú ý là phần tìm hiểu thế giới nghề nghiệp này chỉ hữu 

dụng trong trƣờng hợp các em đã có căn bản về nhận thức về bản thân, có thể chƣa 

hoàn toàn hiểu rõ, nhƣng ít ra phải biết đến bốn khái niệm về sở thích, khả năng, cá 

tính, và giá trị.  Nếu không, những thông tin về thế giới nghề nghiệp sẽ trở thành thiếu 

hệ thống, và các lời khuyên từ bên ngoài chỉ làm các em thêm lúng túng, giống nhƣ đi 

trong rừng mà thiếu la bàn để định hƣớng.  
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Phụ lục I:  KHUNG PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP 

I. Năng lực Hƣớng nghiệp của học sinh 

 

 

 

Khu vực A 

Lớp 9 

Học kiến thức  

Lớp 10 

Vận dụng kiến thức  

Lớp 11 

Hiểu rõ và áp dụng kiến thức vào 

trƣờng hợp của riêng mình 

Lớp 12 

Thực hành 

Nhận Thức Bản Thân 

1.Em là ai? 

Tìm hiểu về bản thân trong 

các lĩnh vực sở thích, khả 

năng, cá tính và giá trị 

 

1.1 Học sinh (HS) xây dựng 

kiến thức về bản thân gồm 

sở thích, khả năng, cá tính 

và giá trị  

1.2. HS có khả năng trình bày 

rõ ràng về sở thích, khả năng, cá 

tính và giá trị của em với những 

ngƣời khác.  

HS cũng có thể dùng khả năng 

này để quan sát và biết đƣợc sở 

thích, khả năng, cá tính, và giá trị 

của ngƣời xung quanh em 

1.3. HS có khả năng suy ngẫm về sự 

tƣơng quan giữa sở thích, khả năng, cá 

tính và giá trị của bản thân với những 

phạm trù khác trong cuộc sống của em 

nhƣ tình yêu, quan hê gia đình hay 

quan hệ xã hội 

1.4. HS bắt đầu sử dụng kiến thức về sở thích, 

khả năng, cá tính và giá trị trong những quyết 

định quan trọng của cuộc đời em  

 

2. Em đang ở đâu? 

Tìm hiểu về hoàn cảnh của 

mình, bối cảnh gia đình mình, 

tình hình kinh tế xã hội tại 

cộng đồng, thành phố/tỉnh và 

đất nƣớc  

2.1 HS đƣợc giới thiệu đến 

lý thuyết hệ thống và bắt 

đầu xây dựng nhận thức về 

hoàn cảnh của mình và gia 

đình mình trong cộng đồng 

nơi em cƣ ngụ. 

2.2 HS có khả năng trình bày 

lƣu loát với ngƣời xung quanh về 

hoàn cảnh của chính bản thân và 

gia đình mình trong cộng đồng 

nơi em đang cƣ ngụ. 

2.3  HS có khả năng phân tích đƣợc 

sự khác biệt giữa hoàn cảnh của chính 

bản thân và gia đình mình với hoàn 

cảnh của những bạn cùng trang lứa 

2.4 HS có khả năng đƣa ra quyết định chọn 

trƣờng học, chọn ngành học, chọn nghề, và chọn 

nơi làm việc với hiểu biết của mình (công ty, cơ 

quan nhà nƣớc, v.v.) dựa vào những hiểu biết về 

hoàn cảnh của chính bản thân và gia đình mình 

trong cộng đồng nơi em cƣ ngụ  

3. Em muốn trở thành ngƣời 

nhƣ thế nào trong tƣơng lai. 

Nhận biết mong muốn, ƣớc 

mơ, hy vọng, bản ngã và mục 

tiêu đời mình. 

3.1 HS bắt đầu tìm hiểu và 

xây dựng khái niệm về 

mong muốn, ƣớc mơ, hy 

vọng, bản ngã và mục tiêu 

đời mình. 

3.2 HS có khả năng diễn giải 

và trình bày với ngƣời 

xung quanh về  tƣơng lai của 

mình về  mong muốn, ƣớc mơ, hy 

vọng, bản ngã và mục tiêu đời 

mình. 

3.3 HS có khả năng 

thấy đƣợc sự khác biệt giữa bản thân 

và bạn bè đồng trang lứa về mong 

muốn, ƣớc mơ, hy vọng, bản ngã và 

mục tiêu đời mình.  

HS suy ngẫm và tìm hiểu vì đâu có sự

 khác biệt ấy. 

3.4 HS có một bức tranh cụ thể về tƣơng lai 

mình đối với mong muốn, ƣớc mơ, hy vọng, bản 

ngã và mục tiêu đời mình. 

HS chủ động học hỏi và tìm hiểu thông tin hƣớng 

nghiệp tại trƣờng, nơi gia đình, và ngoài cộng 

đồng để từng bƣớc đến gần hơn việc thực hiện 

mục tiêu đời mình.  
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Khu vực B Nhận Thức Nghề Nghiệp 

4. Em sẽ chọn ngành gì? 

Tìm hiểu về các ngành học, trƣờng 

nghề, và trƣờng cao đẳng, đại học trong 

vùng và cả nƣớc. 

Học cách tìm thông tin về các trƣờng 

(nghề, cao đẳng, và đại học) một cách 

hiệu quả. 

Thấy đƣợc sự liên kết giữa mình, 

nghề học, ngành học, và công việc 

tƣơng lai. 

4.1 HS có thông tin về các ngành học, 

trƣờng nghề, và trƣờng cao đẳng, đại 

học trong vùng và cả nƣớc. 

HS tìm hiểu một số nghề lao động phổ 

thông và những nơi dạy các nghề ấy 

bao gồm tai gia hay học việc tại một số 

của hàng, xƣởng (cắt tóc gội đầu, gò 

hàn, v.v.) 

HS xây dựng kiến thức về các kênh 

thông tin khác nhau, gồm TV, đài báo, 

mạng xã hội, thầy cô, cha mẹ, bạn bè, 

và những ngƣời đi trƣớc 

4.2 HS thấy đƣợc sự phù hợp 

giữa bản thân và một số ngành 

học cụ thể của một số trƣờng 

nghề, trƣờng cao đẳng, và đại học 

trong vùng và cả nƣớc. 

 

4.3 HS dựa trên những thông tin tìm 

đƣợc về ngành học, trƣờng học, để 

chọn ra 2-3 lựa chọn thích hợp 

nhất với bản thân, đặc biệt phù hợp 

với bối cảnh kinh tế gia đình. 

4.4 HS chuẩn bị những bƣớc cần thiết 

cho việc thi vào trƣờng và ngành đã 

chọn. 

 

HS chuẩn bị những bƣớc cần thiết để 

đăng ký hay thi vào trƣờng hay trung tâm 

dạy nghề hay theo học một nghề lao 

động phổ thông phù hợp. 

 

5. Em sẽ làm việc gì? 

Tìm hiểu về thị trƣờng lao động, 

những nghề khác nhau hiện có trong 

vùng, nƣớc Việt Nam và quốc tế. 

Tìm hiểu hoàn cảnh kinh tế hiện tại 

trong vùng, quốc gia và quốc tế. 

Học cách tìm thông tin một cách hiệu 

quả. 

Thấy đƣợc sự liên kết giữa mình, 

ngành học, và công việc tƣơng lai. 

 

5.1 HS bắt đầu tìm hiểu những thông 

tin về thị trƣờng lao động, những nghề 

nghiệp khác nhau hiện có trong vùng, 

nƣớc Việt Nam và quốc tế. 

 

 

5.2 HS bắt đầu tìm hiểu thông tin 

về thị trƣờng tuyển dụng một cách 

chi tiết qua việc xây dựng những 

mối quan hệ tích cực và lâu bền, 

đƣợc hiểu là các mối quan hệ cho 

công việc hay còn gọi là mạng 

lƣới làm việc, để tìm ngƣời đang 

làm việc trong ngành nghề em 

thích nhằm tìm hiểu thực tế về 

công việc, công ty, thị trƣờng lao 

động, và cơ hội nghề nghiệp trong 

ngành ấy. 

5.3 HS có khả năng tổng kết thông 

tin về thi trƣờng tuyển dụng từ cái nhìn 

tổng quát và thông tin chi tiết từ những 

cuộc trò chuyện ở năm lớp 10 để có 

đƣợc một sự hiểu biết cụ thể cho bản 

thân về khả năng tuyển dụng của mình 

trong tƣơng lai, mình sẽ thích làm vị trí 

nào, công việc nào, trong công ty nào, 

ở ngành nào. 

5.4  HS  lập kế hoạch từng bƣớc chuẩn 

bị cho khả năng đƣợc tuyển dụng trong v

ị trí mình thích, công việc mình muốn, 

công ty mình ƣa. 

Kế hoạch bao gồm việc học  

hành ở trƣờng nghề, cao đẳng, 

hay đại học ra sao, 

hoạt động ngoại khóa thế  

nào, và học hỏi kinh nghiệm thực tiễn 

làm sao. 

6. Tìm hiểu thông tin về hƣớng nghiệp 

và sử dụng  chúng một cách hiệu quả. 

Biết những kênh thông tin khác 

nhau: từ mạng, truyền thông xã hội, 

báo chí, đài, TV, đến mạng lƣới chuyên 

nghiệp quanhn mình. 

Hiểu đƣợc mối quan hệ giữa nghề, xã 

hội, và nền kinh tế, và sự ảnh hƣởng 

của những yếu tố này lên mình. 

6.1 HS bắt đầu tiếp thu kiến thức về 

hƣớng nghiệp từ những kênh thông tin 

khác nhau, từ mạng, truyền thông xã 

hội, báo chí, đài, TV, đến những mối 

quan hệ cho công việc hay còn gọi là 

mạng lƣới làm việc quanh mình. 

Ngƣời học bắt đầu đƣợc giới thiệu đến 

ảnh hƣởng của xã hội và nền kinh tế 

nƣớc nhà và thế giới trên mình. 

6.2 HS bắt đầu suy ngẫm 

và nhận ra ảnh hƣởng của các th

ông tin về xã hội 

và kinh tế nƣớc nhà và thế giới 

đối với việc lựa chọn nghề nghiệp 

của mình   

6.3  

HS có khả năng 

phân loại và quyết định một cách tự 

tin về việc 

 sử dụng những thông tin gì 

từ các kênh khác nhau căn cứ vào 

sự nhận thức về bản thân 

và kiến thức xã hội, 

kinh tế đã có đƣợc 

6.4 HS có khả năng đối chiếu thông tin 

và lựa chọn đƣợc những kênh thông tin 

khác nhau nhƣ là mạng internet, truyền 

thông xã hội, báo chí, đài, TV, mạng lƣới 

làm việc hay còn gọi là những mối quan 

hệ cho công việc. 

HS có khả năng sử dụng thông tin trên 

và cái nhìn tổng quan của xã hội và kinh 

tế nƣớc nhà và thế giới để giúp cho quyết 

định nghề nghiệp của mình. 



 

43 
 

Khu Vực C Xây dựng Kế hoạch Nghề Nghiệp 

7. Xác định mục tiêu nghề nghiệp 

Biết rõ mục tiêu nghề nghiệp và 

quan hệ giữa mình, mục tiêu nghề 

nghiệp, và con đƣờng học hành. 

7.1  

HS xác định rõ mục tiêu nghề 

nghiệp và quan hệ giữa mình, mục 

tiêu nghề nghiệp, và con đƣờng học 

hành. 

7.2  

HS  có khả năng chia sẻ và 

trao đổi  với ngƣời xung  

quanh về  mục tiêu nghề 

nghiệp và quan hệ giữa mình, 

mục tiêu nghề nghiệp, và con 

đƣờng học hành.  

7.3  

HS có khả năng 

suy ngẫm và nhận ra  

sự khác biệt giữa mình và  bạn bè

 trong mục tiêu nghề nghiệp 

và con đƣờng học hành của mình.  

7.4  

HS  có khả năng liên tục cập  

nhật thông tin hƣớng nghiệp và 

nếu cần thiết điều chỉnh mục tiêu 

nghề nghiệp và con đƣờng học hành. 

8. 

Tạo cơ hội nghề nghiệp. 

Họat động ngọai khóa và tham 

gia phục vụ cộng đồng để tạo thêm 

cơ hội nghề nghiệp. 

8.1 

HS hiểu đƣợc tầm quan  

trọng của hoạt động ngọai khóa và 

tham gia phục vụ cộng đồng để tạo 

thêm cơ hội nghề nghiệp. 

8.2  

HS bắt đầu tham gia 

một vài họat động ngọai khóa 

và phục vụ cộng đồng để tạo 

thêm cơ hội nghề nghiệp. 

8.3  

HS phát hiện đƣợc những họat 

động ngọai khóa và phục vụ cộng 

đồng nào phù hợp với bản  

thân mình nhất, 

tiếp tục tham gia chuyên sâu ở vai 

trò quan trọng hơn.  

8.4  

HS dùng những kinh nghiệm rút ra 

từ họat động ngọai khóa và tham gia 

phục vụ cộng đồng 

để viết kế hoạch nghề  

nghiệp của mình. 

9. 

Xây dựng kế hoạch nghề nghiệp. 

Nhận rõ sự tƣơng quan giữa hòan 

cảnh mình, kế họach học, và nghề 

nghiệp tƣơng lai. 

9.1 

HS tiếp thu kiến thức về cách 

lập một kế hoạch nghề nghiệp. 

9.2  

HS bắt đầu lập kế hoạch 

nghề. 

9.3  

HS suy ngẫm, phân tích, 

và so sánh giữa kế hoạch nghề mì

nh và của các bạn bè. 

 HS tự đánh giá tính  

khả thi của kế hoạch nghề nghiệp 

của  

mình. 

9.4  

HS  có khả năng liên tục xem xét lại 

kế hoạch nghề nghiệp của mình, 

nếu cần thiết thì điều chỉnh và bổ 

sung kế hoạch đó. 
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IV. Thang đánh giá năng lực học sinh 

 

 

Lớp 9 

Học kiến thức  

Lớp 10 

Vận dụng kiến thức  

Lớp 11 

Hiểu rõ và áp dụng kiến thức vào 

trƣờng hợp của riêng mình 

Lớp 12 

Thực hành 

Khu vực A Nhận Thức Bản Thân 

1. Em là ai? 

Tìm hiểu về bản thân trong 

các lĩnh vực sở thích, khả 

năng, cá tính và giá trị 

HS có khả năng: 

1.1.1. Giải thích đƣợc về bản thân 

gồm sở thích, khả năng, cá tính và 

giá trị; 

1.1.2. Phân biệt đƣợc về bản thân 

gồm sở thích, khả năng, cá tính và 

giá trị; 

1.1.3. Chia sẻ về bản thân gồm sở 

thích, khả năng, cá tính và giá trị;  

1.1.4. Lần lƣợt theo trình tự định 

sẵn trình bày về bản thân gồm sở 

thích, khả năng, cá tính và giá trị;  

 

HS có khả năng: 

1.2.1. Chứng tỏ đƣợc về bản thân 

gồm sở thích, khả năng, cá tính và 

giá trị; 

1.2.2. Trình bày đƣợc sở thích, 

khả năng, cá tính và giá trị của bạn 

cùng lớp, ngƣời thân trong gia đình 

và xung quanh;    

1.2.3. Chứng minh đƣợc niềm tin 

về bản thân gồm sở thích, khả 

năng, cá tính và giá trị; 

1.2.4. Thực hành chia sẻ (gắn với 

thực tiễn) về bản thân gồm sở 

thích, khả năng, cá tính và giá trị;  

HS có khả năng: 

1.3.1. Phân biệt đƣợc sở thích, khả 

năng, cá tính và giá trị của bản thân với 

ngƣời xung quanh; 

1.3.2. Liên hệ đƣợc sở thích, khả năng, 

cá tính và giá trị của bản thân với 

những việc xung quanh; 

1.3.3. Bảo vệ đƣợc quan điểm của mình 

về bản thân gồm sở thích, khả năng, cá 

tính và giá trị;  

1.3.4 Bƣớc đầu bản thân thích nghi 

đƣợc với môi trƣờng xung quanh; 

HS có khả năng: 

1.4.1. Lựa chọn đƣợc những việc 

làm xung quanh phù hợp với sở 

thích, khả năng, cá tính và giá trị của 

bản thân;  

1.4.2. Làm rõ đƣợc bản thân gồm sở 

thích, khả năng, cá tính và giá trị với 

bạn bè và ngƣời thân;  

1.4.3. Nhanh chóng thích nghi bản 

thân với môi trƣờng xung quanh. 

(khi hiểu rõ thì mới thích nghi 

đƣợc.)  

2. Em đang ở đâu? 

Tìm hiểu về hoàn cảnh 

của mình, bối cảnh gia 

đình mình, tình hình kinh 

tế xã hội tại cộng đồng, 

thành phố/tỉnh và đất nƣớc 

 

HS có khả năng: 

2.1.1. Mô tả đƣợc hoàn cảnh của 

bản thân  và gia đình; 

2.1.2. Tham gia thảo luận về hoàn 

cảnh của bản thân  và gia đình; 

2.1.3. Trình bày (theo mẫu) đƣợc 

hoàn cảnh của bản thân  và gia 

đình;  

HS có khả năng: 

2.2.1. Trình bày đƣợc hoàn cảnh 

của chính bản thân và gia đình 

mình; 

2.2.2. Thể hiện đƣợc quan điểm 

về hoàn cảnh của bản thân và gia 

đình mình nơi cộng đồng đang cƣ 

ngụ với bạn bè; 

2.2.3. Trình bày đơn giản (không 

có mẫu/ hƣớng dẫn) đƣợc hoàn 

cảnh của bản thân và gia đình 

mình; 

HS có khả năng: 

2.3.1. Phân tích đƣợc sự khác biệt 

giữa hoàn cảnh của chính bản thân và 

gia đình mình với những gì đƣợc học 

về hƣớng nghiệp  

2.3.2. Biết/xếp hoàn cảnh của bản 

thân và gia đình mình trong trật tự xã 

hội nơi cộng đồng đang cƣ ngụ;  

2.3.3. Trình bày đƣợc hoàn cảnh của 

bản thân và gia đình mình nơi cộng 

đồng đang cƣ ngụ bằng nhiều cách 

thức khác nhau; 

HS có khả năng: 

2.4.1. Đánh giá đƣợc hoàn cảnh 

của chính bản thân và gia đình 

mình;  

2.4.2. Chủ động hợp tác chia sẻ về 

bản thân mình trong nhóm và biết 

rõ sự phù hợp của bản thân với 

trách nhiệm công việc đƣợc giao 

trong nhóm;   

2.4.3. Thích nghi đƣợc với với môi 

trƣờng mới; 
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Khu vực A Nhận Thức Bản Thân 

3. Em muốn trở thành 

ngƣời nhƣ thế nào trong 

tƣơng lai. 

Nhận biết mong muốn, 

ƣớc mơ, hy vọng, bản ngã, 

và mục tiêu đời mình. 

 

HS có khả năng: 

3.1.1. Mô tả đƣợc mong muốn, ƣớc 

mơ, hy vọng, bản ngã và mục tiêu 

đời mình; 

3.1.2. Thảo luận và đặt câu hỏi về 

những khái niệm, nội dung mới liên 

quan đến mong muốn, ƣớc mơ, hy 

vọng, bản ngã và mục tiêu đời mình; 

3.1.3. Bắt đầu nói về mong muốn, 

ƣớc mơ, hy vọng, bản ngã và mục 

tiêu đời mình theo nội dung đƣợc 

hƣớng dẫn; 

HS có khả năng: 

3.2.1. Diễn giải đƣợc mong muốn, 

ƣớc mơ, hy vọng, bản ngã và mục 

tiêu đời mình; 

3.2.2. Chứng minh đƣợc niềm tin 

vào mong muốn, ƣớc mơ, hy vọng, 

bản ngã và mục tiêu đời mình; 

3.2.3. Trình bày một cách máy 

móc về mong muốn, ƣớc mơ, hy 

vọng, bản ngã và mục tiêu đời mình 

thông qua hƣớng dẫn; 

HS có khả năng: 

3.3.1. Đối chiếu đƣợc mong muốn, ƣớc 

mơ, hy vọng, bản ngã và mục tiêu đời 

mình với công việc mong muốn;  

3.3.2. Nhận ra đƣợc tầm quan trọng của 

việc xác định mong muốn, ƣớc mơ, hy 

vọng, bản ngã và mục tiêu đời mình; 

3.3.3. Nói lên đƣợc mong muốn, ƣớc 

mơ, hy vọng, bản ngã và mục tiêu đời 

mình nhanh chóng và hiệu quả; 

 

HS có khả năng: 

3.4.1. Tranh luận đƣợc mong 

muốn, ƣớc mơ, hy vọng, bản ngã và 

mục tiêu đời mình với ngƣời xung 

quanh; 

3.4.2. Đề ngxuất  với phụ huynh, 

ngƣời thân mong muốn, ƣớc mơ, hy 

vọng, bản ngã và mục tiêu đời mình; 

3.4.3. Điều chỉnh (thay đổi tùy hoàn 

cảnh) mong muốn, ƣớc mơ, hy 

vọng, bản ngã và mục tiêu đời mình 

một cách nhanh chóng khi cần thiết; 
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Khu vực B Nhận Thức Nghề Nghiệp 

4. 

Em sẽ chọn ngành gì? 

Tìm hiểu về các ngành học, 

trƣờng nghề, và trƣờng cao 

đẳng, đại học trong vùng và 

cả nƣớc. 

Học cách tìm thông tin về 

các trƣờng (nghề, cao đẳng, 

và đại học) một cách hiệu 

quả. 

Thấy đƣợc sự liên kết giữa 

mình, nghề học, ngành học, 

và công việc tƣơng lai. 

HS có khả năng: 

4.1.1. Trình bày lại đƣợc các 

ngành học, trƣờng nghề, và trƣờng 

cao đẳng, đại học trong vùng và cả 

nƣớc; nghề lao động phổ thông  

4.1.2. Chủ động thảo luận và tìm 

hiểu (đặt câu hỏi) các ngành học, 

trƣờng nghề, và trƣờng cao đẳng, 

đại học trong vùng và cả nƣớc; các 

nghề lao động phổ thông và nơi 

dạy các nghề đó. 

4.1.3. Chứng tỏ đƣợc cách tìm 

kiếm thông tin về các trƣờng 

(nghề, cao đẳng và đại học);  

4.1.4. Bƣớc đầu mô tả đƣợc sự 

liên kết giữa mình, nghề học, ngàn 

học và công việc tƣơng lai; 

 

HS có khả năng: 

4.2.1. Liên hệ thực tế đƣợc các ngành 

học, trƣờng nghề, và trƣờng cao đẳng, đại 

học trong vùng và cả nƣớc; 

4.2.2. Chịu khó tìm hiểu các ngành học, 

trƣờng nghề, và trƣờng cao đẳng, đại học 

trong vùng và cả nƣớc;  

4.2.3. Chứng  tỏ đƣợc khả năng chứng 

minh sự liên kết giữa mình, nghề học, 

ngành học và công việc tƣơng lai; 

 

HS có khả năng: 

4.3.1. Phân biệt đƣợc các ngành 

học, trƣờng nghề, và trƣờng cao 

đẳng, đại học trong vùng và cả nƣớc;  

4.3.2. So sánh và sắp xếp đƣợc các 

ngành học, trƣờng nghề, và trƣờng 

cao đẳng, đại học trong vùng và cả 

nƣớc theo thứ tự ƣu tiên; 

4.3.3. Chọn lựa đƣợc phƣơng pháp 

tìm kiếm đƣợc thông tin về các 

trƣờng (nghề, cao đẳng và đại học) 

thích hợp với thực tế;  

4.3.4. Phân biệt đƣợc sự liên kết 

giữa mình với từng nghề học, ngành 

học và công việc tƣơng lai với sự 

liên kết khác;  

4.3.5. Chứng minh đƣợc bản thân 

phù hợp với nghề học, ngành học và 

công việc tƣơng lai; 

 

 

HS có khả năng: 

4.4.1. Đối chiếu và lựa chọn đƣợc 

các ngành học, trƣờng nghề, và 

trƣờng cao đẳng, đại học trong 

vùng và cả nƣớc thích hợp; các 

nghề lao động phổ thông phù hợp. 

4.4.2. Đề xuất và trình bày đƣợc 

các ngành học, trƣờng nghề, và 

trƣờng cao đẳng, đại học, nghề lao 

động phổ thông trong vùng và cả 

nƣớc cho bản thân và gia đình;  

4.4.3. Tìm hiểu hiệu quả và 

nhanh chóng các ngành học, 

trƣờng nghề, và trƣờng cao đẳng, 

đại học trong vùng và cả nƣớc mà 

chƣa từng đƣợc hƣớng dẫn; 

4.4.4. Lựa chọn đƣợc sự liên kết 

giữa mình, nghề, ngành học và 

công việc tƣơng lai thích hợp nhất; 

4.4.5. Phân biệt và điều chỉnh 

đƣợc sự liên kết giữa mình, nghề 

học, ngành học và công việc tƣơng 

lai; 
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5. Em sẽ làm việc gì? 

Tìm hiểu về thị trƣờng lao 

động, những nghề khác 

nhau hiện có trong vùng, 

nƣớc Việt Nam, và quốc tế. 

Tìm hiểu hoàn cảnh kinh 

tế hiện tại trong vùng, quốc 

gia, và quốc tế. 

Học cách tìm thông tin 

một cách hiệu quả. 

Thấy đƣợc sƣ liên kết giữa 

mình, ngành học, và công 

việc tƣơng lai. 

HS có khả năng: 

5.1.1. Trình bày lại đƣợc thị 

trƣờng lao động, những nghề 

nghiệp khác nhau hiện có trong 

vùng, nƣớc Việt Nam, và quốc tế; 

5.1.2. Chủ động thảo luận và tìm 

hiểu (đặt câu hỏi) thị trƣờng lao 

động, những nghề nghiệp khác 

nhau hiện có trong vùng, nƣớc 

Việt Nam, và quốc tế; 

5.1.3. Trình bày lại đƣợc hoàn 

cảnh kinh tế hiện tại trong vùng, 

quốc gia, và quốc tế; 

5.1.4. Chủ động thảo luận và tìm 

hiểu (đặt câu hỏi) hoàn cảnh kinh 

tế hiện tại trong vùng, quốc gia, và 

quốc tế; 

HS có khả năng: 

5.2.1. Xây dựng mạng lƣới làm việc 

5.2.2 Tìm hiểu đƣợc các thông tin thị 

trƣờng lao động và tuyển dụng mà mình 

thích qua mạng lƣới làm việc 

5.2.3 Liên hệ với thực tế về  thị trƣờng 

lao động, thị trƣờng tuyển dụng trong 

vùng, nƣớc Việt Nam, và quốc tế; 

5.2.4. Chịu khó Tìm hiểu và phân biệt 

thị trƣờng lao động và thị trƣờng tuyển 

dụng, những nghề nghiệp khác nhau hiện 

có trong vùng, nƣớc Việt Nam, và quốc 

tế; 

 

HS có khả năng: 

5.3.1. Phân biệt đƣợc thị trƣờng lao 

động, những nghề nghiệp khác nhau 

hiện có trong vùng, nƣớc Việt Nam, 

và quốc tế; 

5.3.2. So sánh và sắp xếp đƣợc thị 

trƣờng lao động , những nghề nghiệp 

khác nhau hiện có trong vùng, nƣớc 

Việt Nam, và quốc tế; 

 

5.3.3. Nêu ra đƣợc sự khác biệt 

giữa những thị trƣờng lao động và 

tuyển dụng; 

5.3.4. So sánh và chọn lựa đƣợc thị 

trƣờng lao động và tuyển dụng phù 

hợp với bản thân; 

HS có khả năng: 

5.4.1. Đối chiếu và lựa chọn đƣợc 

thị trƣờng lao động và thị trƣờng 

tuyển dụng trong vùng, nƣớc Việt 

Nam, và quốc tế; 

5.4.2. Đề xuất với gia đình và 

trình bày đƣợc sự phù hợp với  thị 

trƣờng lao động, thị trƣờng tuyển 

dụng và những nghề nghiệp khác 

nhau hiện có trong vùng, nƣớc 

Việt Nam, và quốc tế;  

 

5.4.3. Đối chiếu và lựa chọn đƣợc 

hƣớng tuyển dụng phù hợp căn cứ 

thị trƣờng lao động và  hoàn cảnh 

kinh tế hiện tại trong vùng, quốc 

gia, và quốc tế; 

6.Tìm hiểu thông tin 

về hƣớng nghiệp và sử 

dụng chúng một cách hiệu 

quả. 

Biết những 

kênh thông tin khác nhau: 

từ mạng, truyền thông xã 

hội, báo chí, đài, TV, đến 

mạng lƣới chuyên nghiệp 

quanh mình. 

Hiểu đƣợc mối quan hệ 

giữa nghề , xã hội, và nền 

kinh tế, và sự ảnh hƣởng 

của những yếu tố này lên 

mình. 

HS có khả năng: 

6.1.1.Bƣơc đầu mô tả đƣợc những 

kênh thông tin khác nhau, từ 

mạng, truyền thông xã hội, báo 

chí, đài, TV, đến mạng lƣới 

chuyên nghiệp quanh mình; 

6.1.2. Thảo luận và đặt câu hỏi 

về những kênh thông tin khác 

nhau, từ mạng, truyền thông xã 

hội, báo chí, đài, TV, đến mạng 

lƣới chuyên nghiệp quanh mình; 

6.1.3. Bƣớc đầu mô tả đƣợc mối 

quan hệ giữa nghề nghiệp, xã hội, 

và nền kinh tế, và sự ảnh hƣởng 

của những nguyên tố này lên 

mình; 

 

HS có khả năng: 

6.2.1. Minh họa đƣợc những kênh thông 

tin khác nhau, từ mạng, truyền thông xã 

hội, báo chí, đài, TV, đến mạng lƣới 

chuyên nghiệp quanh mình;  

6.2.2. Chịu khó tìm hiểu và phân biệt 

đƣợc những kênh thông tin khác nhau, từ 

mạng, truyền thông xã hội, báo chí, đài, 

TV, đến mạng lƣới chuyên nghiệp quanh 

mình;  

6.2.3. Thực hiện việc tìm kiếm những 

kênh thông tin khác nhau, từ mạng, truyền 

thông xã hội, báo chí, đài, TV, đến mạng 

lƣới chuyên nghiệp quanh mình;  

6.2.4. Chứng  tỏ đƣợc mối quan hệ giữa 

nghề nghiệp, xã hội, và nền kinh tế, và sự 

ảnh hƣởng của những yếu tố này lên 

mình; 

HS có khả năng: 

6.3.1. Phân biệt đƣợc những kênh 

thông tin khác nhau, từ mạng, truyền 

thông xã hội, báo chí, đài, TV, đến 

mạng lƣới chuyên nghiệp quanh 

mình; 

6.3.2. So sánh và sắp xếp đƣợc 

nguồn thông tin hữu ích những kênh 

thông tin khác nhau, từ mạng, truyền 

thông xã hội, báo chí, đài, TV, đến 

mạng lƣới chuyên nghiệp quanh 

mình; 

 

HS có khả năng: 

6.4.1. Đối chiếu và lựa chọn đƣợc 

những kênh thông tin hữu ích từ 

mạng, truyền thông xã hội, báo chí, 

đài, TV, đến mạng lƣới chuyên 

nghiệp quanh mình; 

6.4.2 Phân tích các thông tin thu 

đƣợc và lựa chọn các thông tin có 

thể giúp đƣa ra quyết định nghề 

nghiệp cho mình 
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Khu Vực C Xây dựng Kế hoạch Nghề Nghiệp 

7. 

Xác định mục tiêu nghề 

nghiệp 

Biết rõ mục tiêu nghề 

nghiệp và quan hệ giữa 

mình, mục tiêu nghề 

nghiệp, và con đƣờng học 

hành. 

HScó khả năng: 

7.1.1. Mô tả đƣợc mục tiêu nghề 

nghiệp và quan hệ giữa mình, mục 

tiêu nghề nghiệp, và con đƣờng 

học hành; 

7.1.2. Thảo luận và đặt câu hỏi 

để làm rõ mục tiêu nghề nghiệp và 

quan hệ giữa mình, mục tiêu nghề 

nghiệp, và con đƣờng học hành 

của mình; 

7.1.3. Bắt đầu nói về mục tiêu 

nghề nghiệp và quan hệ giữa mình, 

mục tiêu nghề nghiệp, và con 

đƣờng học hành. 

HS có khả năng: 

7.2.1. Cho ví dụ với ngƣời xung quan 

về  mục tiêu nghề nghiệp và quan hệ 

giữa mình, mục tiêu nghề nghiệp, và 

con đƣờng học hành; 

7.2.2. Chia sẻ đƣợc mục tiêu nghề 

nghiệp và quan hệ giữa mình, mục tiêu 

nghề nghiệp, và con đƣờng học hành; 

7.2.3. Luyện tập xác định đƣợc mục 

tiêu nghề nghiệp và quan hệ giữa 

mình, mục tiêu nghề nghiệp, và con 

đƣờng học hành. 

 

HScó khả năng: 

7.3.1. Phân biệt đƣợc sự khác nhau 

giữa mục tiêu nghề nghiệp và quan hệ 

giữa mình, mục tiêu nghề nghiệp, và 

con đƣờng học hành của mình với bạn 

đồng trang lứa.; 

7.3.2. So sánh và sắp xếp đƣợc những 

mục tiêu nghề nghiệp và quan hệ giữa 

mình, mục tiêu nghề nghiệp, và con 

đƣờng học hành của mình; 

7.3.3. Trình bày nhanh và chính xác 

mục tiêu nghề nghiệp và quan hệ giữa 

mình, mục tiêu nghề nghiệp, và con 

đƣờng học hành;  

HS có khả năng: 

7.4.1. Đối chiếu và lựa chọn đƣợc 

những mục tiêu nghề nghiệp và quan 

hệ giữa mình, mục tiêu nghề nghiệp, 

và con đƣờng học hành; 

7.4.2. Đề xuất và trình bày đƣợc mục 

tiêu nghề nghiệp và quan hệ giữa 

mình, mục tiêu nghề nghiệp, và con 

đƣờng học hành phù hợp với những ai 

quan tâm; 

7.4.3. Điều chỉnh đƣợc mục tiêu nghề 

nghiệp và quan hệ giữa mình, mục tiêu 

nghề nghiệp, và con đƣờng học hành 

nếu thấy cần so với thông tin hƣớng 

nghiệp mới thu đƣợc 

8. 

Tạo cơ hội nghề nghiệp. 

Họat động ngọai khóa và 

tham gia phục vụ cộng 

đồng để tạo thêm cơ hội 

nghề nghiệp. 

HS có khả năng: 

8.1.1. Trình bày đƣợc ý nghĩa của 

họat động ngọai khóa và tham gia 

phục vụ cộng đồng để tạo thêm cơ 

hội nghề nghiệp; 

8.1.2. Sẵn sàng tham gia họat 

động ngọai khóa và tham gia 

phục vụ cộng đồng để tạo thêm 

cơ hội nghề nghiệp. 

HS có khả năng: 

8.2.1. Tham gia một số họat động 

ngọai khóa và phục vụ cộng đồng để 

tạo thêm cơ hội nghề nghiệp; 

8.2.2. Chia sẻ đƣợc những kinh 

nghiệm thực tiễn từ họat động ngọai 

khóa và tham gia phục vụ cộng đồng 

để tạo thêm cơ hội nghề nghiệp; 

HS có khả năng: 

8.3.1. Phân tích và suy luận những 

kinh nghiệm tham gia họat động ngọai 

khóa và phục vụ cộng đồng nào là phù 

hợp với mình; 

8.3.2. Chủ động tham gia và hoàn 

thành họat động ngọai khóa và phục 

vụ cộng đồng với vai trò cao hơn năm 

trƣớc 

 

HS có khả năng: 

8.4.1. Liên hệ và phân tích các kinh 

nghiệm trong hoạt động ngoại khóa và 

phục vụ cộng đồng với ƣớc mơ, dự 

định nghề nghiệp của mình/hoặc với 

kế hoạch nghề của mình. 

8.4.2. Thích nghi đƣợc nhiều hoạt 

động họat động ngọai khóa và tham 

gia phục vụ cộng đồng để tạo thêm cơ 

hội nghề nghiệp. 

9. Xây dựng kế hoạch nghề 

nghiệp 

Nhận rõ sự tƣơng quan 

giữa hòan cảnh mình, kế 

họach học, và nghề nghiệp 

tƣơng lai. 

HS có khả năng: 

9.1.1. Mô tả đƣợc cách xây dựng 

kế hoạch nghề; 

9.1.2. Bắt đầu thực hiện (có 

hƣớng dẫn) kế hoạch nghề.  

HS có khả năng: 

9.2.1. Tập hợp đƣợc thông tin cần 

thiết và xây dựng đƣợc kế hoạch 

nghề; 

9.2.2. Lập kế hoạch nghề; 

 

HS có khả năng: 

9.3.1. Phân tích đƣợc kế hoạch nghề; 

9.3.2 Biết điểm mạnh và yếu kế hoạch 

nghề của mình so với bạn  

9.3.3. Đánh giá tính khả thi của kế 

hoạch nghề;  

HS có khả năng: 

9.4.1. Xem xét, đánh giá lại kế hoạch 

nghề so với hoàn cảnh; 

9.4.2. Điều chỉnh và bổ sung kế 

hoạch nghề; 
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Phụ lục II: CHÍN TRƢỜNG HỢP NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH 

TRƢỜNG HỢP THỨ NHẤT 

1. Bối cảnh:  

Vào tháng  4 năm 2011 có  một thanh niên hẹn đến trung tâm xin tƣ vấn trực 

tiếp về hƣớng nghiệp.  

Vào đúng 8 giờ sáng ngƣời thanh niên đó đến đúng hẹn. 

Nhìn bên ngòai tƣ vấn viên ( TVV) có một thoáng ngỡ ngàng vì chàng thanh 

niên này ăn mặc rất lịch sự, tuổi đời khoảng chừng 24, cao khoảng trên 1m8, ngƣời 

cân đối và rất sang trọng, TVV đoán ắt hẳn là một ngƣời thành đạt trong công việc. 

Ngƣời thanh niên đó giới thiệu tên là Hùng. 

2. Câu hỏi và cách giải quyết vấn đề: 

- TVV hỏi: “ Anh đến để tư vấn hướng nghiệp cho người nhà hay sao? ” 

- Hùng: Dạ em đến để tƣ vấn hƣớng nghiệp cho chính bản thân em ạ. Em tìm 

hiểu qua bạn bè giới thiệu về Trung tâm tƣ vấn nên em gọi và hẹn tƣ vấn vào sáng nay 

ạ! 

- TVV: Em hãy trình bày về hoàn cảnh của em hiện nay  

- Hùng: Dạ, em hiện sống ở quận Gò Vấp - TpHCM và đang sống cùng cha 

mẹ. Hồi học phổ thông em là học sinh của trƣờng Phổ thông Năng khiếu, đại học Quốc 

gia TpHCM. Sau khi tốt nghiệp THPT em đƣợc cha mẹ hƣớng dẫn thi vào ngành Hàng 

không của đại học Bách Khoa TpHCM. Em học giỏi nên sau khi hoàn thành chƣơng 

trình đại học với bằng cấp là kỹ sƣ cơ khí trong ngành hàng không, em đƣợc học bổng 

toàn phần của Mỹ cho chƣơng trình cao học cũng về ngành hàng không. 

Em đã ra trƣờng một năm và hiện nay đang công tác tại sân bay Tân Sơn Nhất 

ở bộ phận sửa chữa và bảo trì máy bay. 

- TVV: Ra trường, về nước mà em có công việc làm liền như vậy là quá tốt 

rồi, nhiều người mơ ước được vào làm ở sân bay như em mà không được. Hôm nay em 

đến đây cần tư vấn hướng nghiệp nữa là chắc chắn có một lý do gì đó về công việc 

phải không? 

- Hùng: Dạ đúng nhƣ vậy. Em thấy bất an khi làm ở nơi đây quá, em muốn 

bỏ việc! 

- TVV: Sao vậy em? Thế em bị áp lực công việc hay áp lực về các mối quan 

hệ đồng nghiệp? Lương em chắc là rất cao, một công việc ở sân bay như vậy không 

thể gọi là công việc không tốt. 

- Hùng: Dạ, áp lực thì hòan tòan không có. Làm ở đây em rất rãnh rỗi vì việc 

bảo trì máy bay có chu kỳ nên rất nhàn, tự em cũng cảm thấy lãng phí cho việc học 

hành của em trƣớc đây. Lƣơng thì anh đừng cƣời nhe, ngƣời ta tƣởng vào làm sân bay 

là lƣơng cao ngút trời chứ không phải vậy đâu. Em học thạc sĩ bên Mỹ về mà lƣơng 
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em chỉ có 6 triệu/ tháng, cộng các khoản khác vào nữa chƣa tới 8 triệu/ tháng, tiền 

không đủ em tiêu xài nhƣng cũng không là vấn đề lớn vì ba mẹ cũng đang nuôi em 

thôi. Nhƣng ở đây là em thấy chán công việc này quá và em muốn đi học nữa hoặc 

chuyển công tác vì vậy em muốn làm trắc nghiệm và tƣ vấn hƣớng nghiệp để em đừng 

bị chọn sai nghề nữa, để em tránh lãng phí thời gian cho việc đầu tƣ học tập tiếp theo. 

- TVV: Em dự định học gì? 

- Hùng: Dạ em muốn đi học lên tiến sĩ luôn ạ. Em sẽ xin học bổng bên Mỹ 

tiếp tục đi học nữa, nhƣng em băn khoăn là có nên học tiếp ngành Kỹ thuật máy bay 

này nữa hay không? 

- TVV: Vậy em hãy làm các trắc nghiệm trước rồi chúng ta xem xét sau nhé. 

     TVV đã đƣa các bộ trắc nghiệm hƣớng nghiệp về kỹ năng và sở thích cho khách 

làm trong 2 giờ 30 phút. 

Kết quả là em Hùng có năng khiếu thuộc vào nhóm Kỹ thuật và sở thích thuộc 

vào nhóm Quản lý. 

TVV đã có những góp ý nhƣ sau: 

- Thật sự em học ngành Kỹ thuật hàng không này là cũng hợp với năng khiếu 

của em, chính vì vậy em đã học đại học rất giỏi và học cao học cũng xuất sắc. Nhưng 

do công việc của em thích làm là thiên về quản lý, lãnh đạo. Em muốn làm một công 

việc có một tầm nhìn lớn hơn, bao quát hơn chứ không phải là một công việc đơn 

thuần,  mỗi ngày đều lặp lại như mọi ngày. Nếu như tại đơn vị của em bố trí cho em 

làm quản đốc phân xưởng hay quản lý bộ phận bảo trì máy bay thì em sẽ phát huy hơn 

nữa năng lực chuyên môn mà em đã được học tại trường. Thứ nhất, em nên chứng tỏ 

tài năng của mình trong đơn vị bằng cách phát huy các sáng kiến để em xác định vị trí 

công tác của mình cho lãnh đạo biết vì em mới về làm có một năm nên cần phải qua 

thử thách. Thứ hai, nếu có điều kiện dễ dàng xin học bổng và em đang còn trẻ, em nên 

đi học tiếp nữa về tiến sĩ của ngành này hoặc một khóa học về quản lý như quản trị 

kinh doanh, quản trị nhân lực... Lúc đó vị trí của em sau khi có học vị tiến sĩ sẽ khác 

hơn và lúc này tầm nhìn của em cũng sẽ cao hơn nhiều. 

- Hùng: Dạ đúng nhƣ ý em nghĩ, em sẽ đi học nữa để khẳng định kiến thức 

chuyên môn của mình và hy vọng em sẽ có vị trí công tác phù hợp hơn. Gia đình em 

cũng muốn em đi học nữa nhƣng em cứ sợ khi trở về lại vào xƣởng để tháo ráp từng 

con ốc, con vít thì ngán ngẩm quá! Em cám ơn anh rất nhiều. 

Kết thúc câu chuyện, TVV động viên em Hùng học tập tốt và hẹn có gì liên lạc 

thông tin thêm. 

      Nếu lãnh đạo nơi em Hùng công tác mà biết được tâm tư nguyện vọng của 

nhân viên mình như vậy thì có lẽ sẽ phát huy hết năng lực của em Hùng. Tiếc thay 

nhiều người lãnh đạo ít nghe tiếng nói của cấp dưới mình.! 
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TRƢỜNG HỢP THỨ HAI 

1. Bối cảnh :  

Vào tháng  7 năm 2012 có  một học sinh hẹn đến trung tâm xin tƣ vấn trực tiếp về 

hƣớng nghiệp.  

Học sinh này vừa có kết quả thi đại học và xin tƣ vấn để chọn trƣờng đăng ký NV2 vì 

kết quả của NV1 không đạt. 

 

2. Câu hỏi và cách giải quyết vấn đề: 

- TVV hỏi: Em tên gì, sao em biết trung tâm tư vấn mà đến.? 

- Phát: Dạ em tên là Phát em là học sinh mới thi đại học vừa rồi, em sinh 

năm 1990. Em đã tra trên mạng và có thấy tên của Trung tâm tƣ vấn. Hôm nay em lên 

TpHCM nên hẹn vào tƣ vấn luôn vì nhà em ở tận Đồng Nai. 

- TVV: Em thi  ĐH vừa rồi kết quả ra sao và em cần tư vấn về vấn đề gì? 

- Phát: Dạ em rất thích ngành kỹ thuật vì em nghĩ sẽ xin việc dễ dàng khi ra 

trƣờng và gia đình em cũng chuyên về kỹ thuật. Em thì chỉ chú tâm học theo khối A: 

Tóan, Lý, Hóa và em đã đăng ký thi vào trƣờng đại học Sƣ phạm kỹ thuật TpHCM, 

ngành Kỹ thuật Chế tạo máy. Em đã so sánh và thấy điểm các năm của ngành này tại 

trƣờng đại học Sƣ phạm kỹ thuật TpHCM chỉ vào khỏang 14 hay 15 điểm là đậu thôi, 

nên em thấy vừa sức mình. Đợt thi thứ hai em không biết chọn trƣờng nào nữa, em rất 

sợ môn Sinh vì vậy em chỉ có thể thi khối C hoặc D mà thôi. Khối C thì em không có 

học Sử, Địa gì cả. Thế là em chọn thi khối D mặc dù điểm Anh văn của em chỉ đạt 

trung bình, còn môn Văn thì em cũng bó tay nhƣng vì có môn Tóan nên em nghĩ cũng 

sẽ vớt vát chút đỉnh, em chọn trƣờng đại học Quốc tế của ĐHQG, ngành Quản trị kinh 

doanh. Đợt thi thứ ba em chọn trƣờng Cao đẳng Lý Tự Trọng TpHCM cũng ngành Kỹ 

thụât Chế tạo máy. 

Kết quả thi ĐH làm em buồn quá, khối A em chỉ có 11,5 đ,  khối D em đƣợc 

14,5 đ (em làm Văn có một tờ thôi mà không biết sao lại đƣợc cả 5đ, Toán do thi đợt 2 

bình tĩnh hơn nên em đạt 6đ, Anh văn em chỉ có 3,5đ) và đợt 3 em đƣợc 17đ. Điểm thi 

khối A của em ở đại học Sƣ phạm kỹ thuật TpHCM chỉ đỗ vào bậc cao đẳng. Khối D 

em đƣợc nhà trƣờng đại học Quốc tế của ĐHQG thông báo cho đăng ký NV1b các 

ngành liên kết với ĐH Mỹ, Anh và New Zealand, đợt 3 chắc chắn em đậu Cao đẳng 

Lý Tự Trọng TpHCM. 

  Nhà em phân vân quá, nếu theo trƣờng đại học Quốc tế của ĐHQG thì em sẽ 

đóng học phí 2 năm đầu là 200 triệu, 2 năm liên kết ít nhất là 600 triệu, cộng với lệ phí 

học hơn 200 triệu nữa , tổng cộng hơn 1 tỷ. Gia đình mà lo sẽ đuối sức. Em lại yếu 

Anh văn vì vậy em sẽ mất thêm một năm học Anh văn nữa, mà đã đậu đại học thì phải 

học đại học chứ ai đi học cao đẳng uổng lắm! Xin cho em lời khuyên. 
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- TVV: Em cần phải xác định lại sở thích và năng khiếu của mình khi chọn 

nghề nghiệp  vì em sẽ phải gắn bó suốt đời với nghề mình chọn. Theo như em nói là 

em thích ngành kỹ thuật và gia đình cũng có truyền thống về nghề này nên em đã chọn 

ngành Kỹ thuật Chế tạo máy. Khối D em chỉ thi cho có vì em không có năng khiếu Anh 

văn. Kết quả thi ĐH  đã không như mong muốn vì vậy em phải đem lên bàn cân để so 

sánh và chọn lựa: 

 Thứ nhất, nếu vì có kết quả khối D như vậy mà gia đình chuyển hướng để em 

theo học QTKD thì em phải suy nghĩ thế này: liệu gia đình có đủ tiền cho em đóng học 

phí trong 4 năm đó không? Liệu vốn Anh văn của em như vậy em có vào học nổi 

không vì giáo viên giảng dạy hòan tòan bằng tiếng Anh. Nếu phải học một năm tiếng 

Anh nữa là em phải mất thêm học phí khá nhiều nữa. Nếu không học chương trình liên 

kết thì em có thể sử dụng phiếu điểm để xét tuyển các trường có chỉ tiêu NV2 mà điểm 

của em thỏa mãn. Lúc đó em có thể chọn các ngành như Tiếng Anh, Đông phương 

học, Du lịch….. các ngành thuộc khối D và rất cần Anh văn. 

 Thứ hai , em hãy xóa bỏ mặc cảm học cao đẳng thì em sẽ học hệ cao đẳng tại 

Cao đẳng Lý Tự Trọng TpHCM hay cao đẳng của đại học Sư phạm kỹ thuật TpHCM 

đều rất tốt vì em sẽ học đúng sở thích và năng khiếu của mình. Sau 2,5 năm em tốt 

nghiệp cao đẳng em đã có thể đi làm được, còn không thì em sẽ học tiếp lên ĐH thông 

qua con đường liên thông, như vậy cuối cùng em cũng có được bằng cấp Kỹ sư cơ khí 

như em mong muốn. Đi bằng con đường này thì em sẽ không tốn tiền như con đường 

đi học liên kết. Vậy em hãy đả thông tư tưởng trong gia đình đi nhé. Con đường tắt 

hay đường vòng miễn là em đạt mục đích như mong muốn là được rồi. 

- Phát: Dạ em cám ơn rất nhiều, chắc là em sẽ học cao đẳng và liên thông lên 

thôi vì đây là giải pháp tốt nhất, thích hợp nhất với trình độ, kỹ năng, sở thích cũng 

nhƣ hòan cảnh của gia đình em. 

 Kết thúc câu chuyện, TVV động viên em Phát học tập tốt và hẹn có gì liên lạc 

thông tin thêm. 

 Khi làm TVV về hướng nghiệp chúng ta sẽ gặp rào cản của định kiến xã hội 

về bằng cấp rất nhiều. Cha mẹ bất chấp mọi thứ để cho con học ĐH là được. 

Trường hợp em Phát đậu ĐH mà phải học CĐ là một quyết định không phải dễ 

dàng trong xã hội ngày nay. 
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TRƢỜNG HỢP THỨ BA 

1. Bối cảnh :  

        Vào tháng 10 năm 2009 có  một thanh niên gọi điện thoại đến tổng đài 1088 

gặp trung tâm xin tƣ vấn về hƣớng nghiệp.  

 

2. Câu hỏi và cách giải quyết vấn đề: 

Thông qua điện thoại ngƣời thanh niên đó giới thiệu tên là Sơn, năm ấy cậu ấy 

vừa tròn 20 tuổi. 

Cậu ấy tâm sự nhƣ sau: “ Em là đứa con đầu trong gia đình, em còn một em trai 

năm nay 16 tuổi. Cha mẹ em đều là công chức nhà nƣớc. Cha là kỹ sƣ công trình đô 

thị, mẹ làm ở tòa án. Gia đình em sinh sống tại thành phố Nha Trang. 

Ngay từ nhỏ em đã đam mê xe ô tô một cách kỳ lạ. Em sƣu tập rất nhiều hình 

ảnh về ô tô và chuyên truy cập trên mạng về các dòng xe là nỗi niềm đam mê lớn nhất 

của em. Ngay lúc đó, gia đình cũng rất ngạc nhiên là em hiểu biết rất nhiều về các 

chủng loại xe ô tô và biết cả tính năng của chúng, Em còn có thể so sánh chiếc này với 

chiếc kia thậm chí là có thể nắm đƣợc giá cả thị trƣờng của chúng nữa.  

Ngày tháng trôi qua và đến năm em học lớp 12 em bắt đầu suy nghĩ về việc nộp 

đơn thi tuyển ĐH, CĐ. Em và cả cha mẹ đều thống nhất là thi vào ngành ô tô . Thế là 

em đăng ký mạnh dạn vào Kỹ thuật Ô tô của Đại học Sƣ Phạm Kỹ thuật TpHCM. Quả 

thật là sức học của em rất tốt vì vậy em thi đỗ ngay. Cả nhà ăn mừng và em cũng 

mừng lắm vì từ nay mình sẽ thõa mãn cái đam mê ô tô mà mình đã mơ ƣớc từ lâu. 

Vào năm học đầu tiên ở ĐH em học hăng hái lắm nhƣng sau đó dần dần em 

nhận ra mọi cái đều không nhƣ em nghĩ lúc đầu. Em xuống thực tập tại xƣởng động cơ 

là một nỗi ám ảnh rất lớn. Tay chân em đầy dầu nhớt, bàn tay em về nhà phải rửa xà 

phòng rất nhiều lần mà vẫn còn hôi lắm. Quần áo lấm lem trông phát khiếp lên. Rồi 

nào là học hộp số, học khung gầm, học về điện xe ô tô và vô vàn công thức tính toán 

về động cơ. Em bắt đầu thấy nản quá nhƣng không dám nói gia đình và cứ cố chịu 

đựng. Đến bây giờ thì em hết chịu nổi rồi nên thấy có báo giới thiệu về các trung tâm 

tƣ vấn nên em gọi đến tổng đài 1088 xin đƣợc tƣ vấn. 

Anh có thể giúp em gỡ rối vấn đề này không? 

- TVV: Nghe em tâm sự như vậy rõ ràng là em đã chọn sai nghề rồi nên em 

mới không thấy thích hợp và yêu thích với nghề mà em đã chọn. Trước tiên em cho 

biết em có năng khiếu về mặt nào để sau đó chúng ta sẽ tìm ra nguyên nhân nhé! 

- Sơn: Dạ em rất thích vẽ vời, cứ lúc nào rảnh là em lấy bút chì , rồi sau đó là 

cọ và màu để vẽ. Em vẽ cả phong cảnh và thú vật nhƣng em thích nhất là vẽ xe ô tô. 

- TVV: Em có năng khiếu về kỹ thuật không? Ví dụ như em có khả năng tháo 

ráp sửa chữa máy móc và vật dụng trong gia đình không? 



 

54 
 

- Sơn: Dạ cũng có mà chút chút thôi vì da tay em non và mỏng lắm, em rất ít 

khi làm những việc gì có liên quan đến điện hay máy móc. Mẹ em sợ điện giật nên 

em ít có cơ hội để thử sức của mình. 

- TVV: Em có năng khiếu về văn chương hay âm nhạc gì không? Nếu sử 

dụng màu em có chọn lựa và suy nghĩ để áp dụng cho cách ăn mặc cũng như trang trí 

trong phòng ngủ hay nhà cửa mình không? 

-  Sơn: Dạ em thích nghe nhạc và ca hát lắm. Khi vẽ em chọn màu kỹ lắm, 

anh nhắc em mới nói là trong nhà em việc bố trí vật dụng và màu sắc cũng nhƣ cách 

ăn mặc của em cũng theo mode lắm. 

TVV và khách có trao đổi thêm rất nhiều thứ về quan niệm cuộc sống và các 

giá trị nghề nghiệp trong xã hội sau đó TVV hỏi tiếp: 

- TVV: Em cao bao nhiêu và nặng bao nhiêu? 

- Sơn: Dạ em cao 1m65 nhƣng nặng có 46 kg nên em rất ốm. 

- TVV: Qua trao đổi với em trong một thời gian ngắn anh nhận thấy rằng em 

thích ô tô là em thích cái kiểu dáng bên ngoài của nó, em thích  cách vận dụng và các 

chức năng của nó chứ không phải em thích sửa chữa ô tô. Vì vậy khi em chọn Kỹ thuật 

Ô tô là ngành dạy cho ta lắp ráp và sửa chữa ô tô là em đã chọn nhầm ngành học rồi. 

Theo anh ngành mà em thích hợp để chọn đó là ngành Mỹ thuật Công nghiệp. Học 

ngành này em sẽ tự do sáng tác các mẫu mã công nghiệp ứng dụng trong cuộc sống. 

- Sơn: Anh nói rất đúng đó, anh nói giống nhƣ anh biết hết con ngƣời em rồi 

đó, nhƣng em đâu biết ngành này học ở đâu? 

- TVV: Ngành này em sẽ dự thi vào khối H, nghĩa là thi Văn và 2 bài vẽ về 

trang trí và vẽ chân dung. Em dự thi vào đại học Mỹ thuật hoặc ĐH Kiến trúc đều có. 

- Sơn: Em sẽ suy nghĩ lại và sẽ nói hết nguyện vọng của em để thuyết phục 

ba mẹ cho em thi lại năm sau. 

Sau một thời gian em đó có liên hệ lại là em đã thi đậu ĐH Mỹ thuật TpHCM, 

trong thời gian học em đã xin đi làm thêm tại công ty Hoạt hình Macna của Nhật để có 

thêm tiền cho việc mua màu vẽ bút mực. Em nói vào làm phim hoạt hình mà vẽ xe ô tô 

em đƣợc Giám đốc khen nhiều lắm.  

Rõ ràng khi ta đam mê cái gì thì ta phải phân tích rất kỹ là niềm đam mê đó 

thuộc về lĩnh vực nào để chọn nghề cho phù hợp, cũng như ta thích ca sĩ này ca sĩ 

nọ thì không phải nhất thiết ta phải trở thành ca sĩ mới đúng. 
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                                                 TRƢỜNG HỢP THỨ TƢ 

1. Bối cảnh :  

Mùa hè năm 1998, có một sinh viên hẹn đến Trung tâm xin tƣ vấn trực tiếp về 

hƣớng nghiệp.  

2. Câu hỏi và cách giải quyết vấn đề: 

Thoạt đầu khi nhìn chàng sinh viên này đến, TVV nhận thấy đây là một ngƣời 

có cá tính mạnh, dám quyết, dám làm và thuộc loại ngƣời năng nổ tháo vát. 

- TVV : Chào em, hôm nay em đến tư vấn về hướng nghiệp vậy đầu tiên em 

vui lòng cho biết tên tuổi và công việc cũng như hoàn cảnh công việc học tập của em 

hiện nay ra sao nhé! 

- SV: Dạ em là Tùng, sinh năm 1978, sinh viên năm thứ hai của khoa Kỹ 

thuật Hàng không của ĐH Bách Khoa TpHCM. Để em kể cho anh nghe cả một quá 

trình dài về việc học hành của em nhé: 

Ba và mẹ em đều là dƣợc sỹ và đang công tác tại công ty dƣợc của tỉnh Bình 

Thuận. 

Em học rất giỏi khối A và cả khối B nữa, môn tiếng Anh em cũng học rất cao 

điểm, chỉ có môn Văn là em chỉ đạt loại khá khá mà thôi. 

Cha mẹ em đều định hƣớng cho em thi vào ngành dƣợc của trƣờng Đại học Y 

dƣợc TpHCM. Bản thân em đã thấy công việc ba mẹ làm rồi, suốt ngày cứ ngồi phòng 

thí nghiệm về nhà cứ sổ sách đủ thứ em ớn lắm nhƣng không dám cãi lại cha mẹ. Em 

có đi xem bói và ngƣời ta nói em tuổi ngựa thì phải chọn công việc bay nhảy sẽ rất 

hợp và giàu có còn ngồi một chỗ thì vất vả lắm mới đủ ăn. Nghe nhƣ vậy nên việc 

chọn ngành dƣợc là em sợ hãi lắm. 

Nhƣng vì thƣơng cha mẹ và cha mẹ cũng bảo là nếu không học ngành dƣợc thì 

sau này cha mẹ xin việc sẽ rất khó và làm ngành dƣợc sẽ có nhiều tiền, thậm chí cho 

ngƣời ta mƣớn cái bằng mở tiệm thuốc Tây thì hàng tháng ngƣời ta cũng trả cho mình 

cả chục triệu đồng rồi, sống khỏe re hà. Em thì thấy rằng ngành Hàng không của đại 

học Bách khoa sẽ tạo điều kiện cho em bay nhảy khắp nơi. Cái gì mà đụng đến máy 

bay là hiện đại và chuyện đi nƣớc ngoài là ok hết. 

Năm đó em xin ba mẹ cho em thi cả khối A luôn, ngoài khối B của Đại học Y 

dƣợc TpHCM. Ba mẹ cũng đồng ý. Thế là em cũng đi ôn thi và học cho cha mẹ vừa 

lòng. Ngày thi khối A em làm bài thật tốt, đến khi thi khối B em cố tình làm bài cho 

sai đi, em cứ tính là trung bình phải trên 25 điểm mới thi đậu vì vậy em cứ canh chừng 

mỗi môn khoảng 7 điểm để tổng 3 môn khoảng 21 là sẽ bị rớt để khỏi phải học Dƣợc. 

Kết quả nhƣ em mong muốn, em đậu á khoa ngành Kỹ thuật Hàng không của ĐH 

Bách Khoa TpHCM và em rớt khối B vì chỉ có 20,5 điểm. Ba mẹ em rất buồn nhƣng 

thấy em đã cố gắng hết sức rồi, năm đó mà không đi học là đi nghĩa vụ quân sự, vả lại 

năm đầu ở Bách khoa thì đƣợc trƣờng cho học bổng nên cuối cùng em đã thuyết phục 

gia đình để học ngành Kỹ thuật Hàng không. 
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 Em đã học năm hai rồi nhƣng em rất thất vọng vì  học ngành này là chuyên sửa 

chữa máy bay không hà. Em cứ tƣởng vào học sẽ đi thực tập ở các nƣớc rồi sẽ lái cả 

máy bay nữa chứ. Vì vậy càng học em càng buồn, em muốn bay nhảy chứ thấy học 

nhƣ vậy là tƣơng lai mù mịt rồi ! 

- TVV : Sao khi em chọn lựa ngành học mà em thích đi đây đi đó thì em 

không chọn ngành du lịch có phải hơn không? Em sẽ thi vào khối D, em đã giỏi Toán 

và Anh văn thì chuyện rèn luyện thêm môn Văn một ít nữa em sẽ thi đỗ thôi!. 

- SV:Dạ lúc đầu em có thoáng nghĩ ra nhƣng em thiếu thông tin về trƣờng lớp 

lắm. Thầy cô em cứ bảo em phải thi vào Bách Khoa hoặc Y dƣợc vì khả năng em sẽ 

thi đỗ cao. Ngoài ra em chỉ thấy quảng cáo về trƣờng trung học Nghiệp vụ Du lịch mà 

thôi chứ không thấy có trƣờng ĐH nào cả. Chính vì vậy, em phân vân chọn ngành 

hàng không trong Bách khoa mà thôi. 

- TVV : Do em chưa nắm chắc về các ngành đào tạo của các trường đó thôi. 

Em vẫn có thể thi vào các khối ngành kinh tế như kinh tế du lịch, quản trị du lịch ,,, 

thậm chí như tại ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TpHCM em cũng có thể thi vào 

ngành Địa lý vì nó có ngành Địa lý du lịch, em cũng có thể thi vào trường ĐHSP 

TPHCM ngành Sử học vì trong Sử học là ngành mà hướng dẫn viên du lịch rất cần 

cho hướng dẫn khách.. Em có thể học Khoa du lịch ở trường Văn Hiến cũng được, 

hoặc trong trường Đại học Văn hóa Tp HCM em cũng có thể thí vào ngành du lịch 

vậy? 

- SV:Phải chi em biết có các Trung tâm tƣ vấn nhƣ vậy để em hỏi ý kiến là 

em đã không mất hết 2 năm trời rồi. Thật là tiếc, giờ em bỏ học ở Bách khoa em cũng 

tiếc vì đã đi nửa đoạn đƣờng rồi mà dần dần em cũng có bạn bè động viên nên cũng 

cảm thấy đỡ bức xúc hơn lúc trƣớc nhiều. Nhƣng chắc em sẽ làm lại từ đầu thôi. Em 

có cái khổ là em phải học lén thôi, chứ ba mẹ em biết là em chết chắc. Em sẽ luyện thi 

cho sang năm rồi âm thầm học lại. Chừng nào tốt nghiệp rồi tính. 

- TVV: Em có thể học như vầy cũng được. Em sẽ xin dự thi vào các lớp ban 

đêm của các trường trên. Ban ngày em cũng học ở Bách khoa, tối em học thêm ngành 

du lịch nếu em thấy có sức lực. Như vậy em được cả hai và không sợ ba mẹ la rấy. 

- SV: Ý kiến của anh quá hay, em cản ơn rất nhiều  và em sẽ cố gắng thực 

hiện nhƣ vậy để không phải bỏ phí cái nào hết. 

  TVV và khách hẹn gặp lại trao đổi thêm. 

Nguồn thông tin về hướng nghiệp cho học sinh rất cần thiết. Giáo viên 

hướng nghiệp mà chỉ tư vấn một chiều, cứ khư khư khẳng định học sinh phải thi 

vào trường nay trường kia theo ý mình sẽ dẫn đến nhưng sai lầm đáng tiếc, uổng 

phí cho học sinh. 
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TRƢỜNG HỢP THỨ NĂM 

1. Bối cảnh:  

Mùa hè năm 2005 có một cô bé tàn tật ngồi trên xe lăn đi bán vé số ngang Trung tâm tƣ 

vấn 

2. Câu hỏi và cách giải quyết vấn đề: 

        Khi TVV nhìn thấy cô bé bán vé số đến mời, thấy thông cảm cho hoàn cảnh bệnh tật 

nên mua cho vài vé số và nhân tiện cũng trao đổi thêm vài câu chuyện. TVV nhận thấy các 

vé số đƣợc kẹp trên cái giá rất đẹp và thẳng hàng bằng những sợi dây điện nhiều màu và 

trên bảng có sơn lên các chữ rất đẹp của các tỉnh nhƣ TpHCM, Tiền Giang, Trà Vinh… 

TVV hỏi ai làm cho em cái bảng này để em gắn vé số vào đẹp vậy? 

-Em bán vé số: Dạ em tên là Hoa. Cái này em tự làm đó, em xin dây điện cũ của ngƣời ta, 

em lau sạch lại và về kết bằng chỉ rồi gắn vào. Em mua bút lông và kẻ mấy chữ tỉnh thành 

lên cho ngƣời mua dễ nhận thấy. 

- TTV: Em có năng khiếu quá. Em học đến lớp mấy rồi? Em còn đi học không? Năm 

nay em bao nhiêu tuổi? 

- EBVS: Em học đến lớp 6 rồi nghỉ học. Em bị sốt bại liệt năm lên 5 tuổi. Cha em mất 

lúc em còn nhỏ. Em sống với mẹ em, năm nay em 15 tuổi. Mẹ em cũng bán vé số nhƣ em. 

- TTV: Vậy thu nhập em có khá không? Gia đình đủ sống không? 

- EBVS: Em kiếm khoảng 30 ngàn đồng mỗi ngày vì em không đi xa đƣợc và vì đi xa 

họ giật vé số dữ lắm, nên em không dám đi. Mẹ em bán cũng đƣợc ít. Gia đình tạm sống 

thôi anh. 

- TTV: Em rất khéo léo tay chân và có cái nhìn thẩm mỹ nữa, sao em không đi học nghề 

nào đó để sinh sống đảm bảo hơn? 

- EBVS: Dạ em bị tật mà học mới có lớp 6 thì học cái gì bây giờ. Hàng xóm em cũng nói 

học nhƣ vậy xin đi làm ở đâu cũng khó. Xin đi rửa chén thì tật nguyền nhƣ vậy ai mà nhận. 

Còn xin thêu gia công các áo quần thì em làm chậm quá nên cũng không thể làm đƣợc và 

vì tiền công quá ít mà tập trung quá chi tiết nhƣ vậy em rất mệt. 

- TTV: Theo anh nghĩ là em có thể học ngành điện tử hoặc điện gia dụng được đó? Em 

sẽ học cách sửa chữa các đồ điện trong gia đình. Bước đầu là khó khăn nhưng vì em có 

tính tỉ mỉ và khéo tay em có thể làm được! Em tật nguyền không đi được, vì vậy em sẽ chọn 

một nghề mà mình có thể ngồi trên xe lăn và làm thao tác nghề được là ok rồi. 

- EBVS: Ủa, nhƣng em học mới có lớp 6 thì sao em học đƣợc? 

- TTV: Cái đó không quan trọng đâu, người ta sẽ dạy cho em làm rất đơn giản. Còn 

mấy mạch điện em làm nhiều ắt sẽ quen thôi. Có công mài sắc có ngày nên kim. Nếu em 

đồng ý anh sẽ xin Trung tâm dạy nghề nhận em vào học cho. Học phí cho người khuyết tật 

sẽ được tài trợ thông qua Hội người tàn tật TpHCM. Em cứ thử sức đi, nếu không học 

được thì mình quay về nghề cũ cũng được có sao đâu. 

- EBVS: Nếu đƣợc nhƣ vậy là em may mắn lắm rồi. Em sẽ nỗ lực hết mình để đi học 

nghề này. 

Suốt một thời gian dài, TVV đã động viên em đó theo học và đƣợc sự tài trợ từ Hội ngƣời 

tàn tật mà ngày nay em Hoa đó đã có một tiệm sữa đồ điện dân dụng trƣớc nhà. Tiếng lành 

đồn xa về một cô gái tàn tật chăm chỉ sửa đồ điện, giá cả lấy rẻ mà làm rất cẩn thận, uy tín 

nên em có việc làm thƣờng xuyên và mẹ em ấy cũng không còn bán vé số nữa. 

Làm TVV có những lúc chỉ cần có một sự quan tâm ai đó hoặc cho một lời khuyên hữu 

ích ta cũng có thể làm thay đổi cả một con người. 
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TRƢỜNG HỢP SÁU 

 

Bối cảnh: Sinh viên đang học ngành Thƣơng Mại (chuyên Kế Toán) vì cha mẹ 

khuyến khích. Sinh viên đã học đƣợc 2 học kỳ, và phát hiện ra mình không phù hợp 

lắm với ngành học này. Sinh viên lo lắng vì đã học 2 học kỳ rồi, nếu chuyển thì 

chuyển ngành gì đây, và sẽ rất tốn tiền. Nếu ở lại thì sau này làm việc gì đây, có kiếm 

đựơc việc không, có thành công không? 

Lần gặp đầu: 

Tƣ vấn viên (TVV): nhìn vào giấy để xem thông tin sơ của sinh viên. Chào 

Quang. Em đang học Thƣơng Mại (chuyên Kế Tóan) hả?. Em có câu hỏi gì vậy, kể chị 

nghe đi. 

Sinh viên (SV): Dạ hồi đó ba mẹ nói em học ngành này để có việc làm vì nhà 

em có mấy ngƣời làm nghề kế tóan. Ba mẹ em nói làm cái này ổn định, có ngƣời quen 

cũng đỡ. Mà bây giờ học 2 mùa rồi em thấy hơi lo lo. Em sợ không biết sau này ra làm 

gì, có thành công không. Em sợ lắm. 

TVV: Ừm... Quang nói hơi lo lo. Kể cho chị nghe cảm giác này. 

SV: Dạ, em thấy các bạn khác học cũng hăng hái lắm. Còn em, em cũng ráng 

mà sao thấy không giống các bạn. Sinh viên nhìn xuống bàn, hơi bối rối. 

TVV: Khi thấy các bạn hăng hái, còn mình thì không vậy, em cảm thấy sao? 

SV: Dạ em cảm thấy mình dở ẹt. Rồi mỗi khi đóng tiền, em thấy đóng nhiều 

quá, em sợ mình học sai ngành. Em sợ lắm chị ơi. 

TVV: Gật đầu. Ừ, nói chị nghe, trong tất cả các môn em đã học 2 mùa vừa qua, 

em thấy  môn nào nhẹ nhàng, dễ dàng, và thu hút em nhất? 

SV: Em thích môn Marketing lắm chị. Cô giáo dạy hay, mà bài làm cũng hay. 

Có điều, em nghe các bạn nói rằng ngành này cần sáng tạo, mà em thì không sáng tạo 

lắm. Với lại, tính em ít nói, sợ rằng không hợp. 

TVV: Gậu đầu. Ừ, còn môn gì em thấy không thích nhất? 

SV: Em ghét mấy môn Kế tóan lắm chị. Ghét cực kỳ. Em cố gắng thì học cũng 

đƣợc, nhƣng thấy chán dễ sợ.  

TVV: Còn môn Kinh tế vĩ mô và Kinh tế vi mô thì sao? 

SV: Em thấy cũng đƣợc, không khó lắm. 

TVV: À, vậy là không phải em ghét con số, vậy em có biết em không thích Kế 

tóan ở chỗ nào không? 

SV: suy nghĩ hồi lâu. Em nghĩ là vì nó đòi hỏi sự cẩn thận nhiều quá, và quá 

nhiều luật lệ. Em không thích theo luật lệ, cũng không thích lắm những chi tiết quá chi 

li. Khi làm xong rồi đọc cả bản kế tóan thì em thấy cũng hay hay, nhƣng lúc làm thì 

không thích lắm. 
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TVV: À, vậy nếu Phoenix nói rằng em có khả năng đọc và hiểu con số, chỉ là 

không thích sự chi tiết, tỉ mỉ, vậy có đúng không? 

SV: Dạ đúng lắm. 

TVV: Quang này, từ đầu đến giờ chị nghe em kể rằng em thích những môn 

Marketing, và không ghét học số, chỉ không thích sự tỉ mỉ và chi tiết của Kế toán thôi, 

đúng không em? 

SV: Dạ đúng rồi ạ. 

TVV: Vậy chị đề nghị em tìm hiểu về ngành Thƣơng Mại (chuyên Marketing) 

rồi sau đó nếu thấy phù hợp thì đổi sang ngành này. 

Về việc chuyển sang thì không tốn thời gian hay tiền bạc gì cả. Em thấy sao? 

SV: Dạ em thấy hay ạ. Nhƣng chị ơi, làm thế nào để tìm hiểu đƣợc? 

TVV: À, em gặp các bạn ngành Thƣơng Mại, (chuyên Marketing và hỏi họ cặn 

kẽ về ngành học này. Em hỏi họ xem học có những môn gì, thi cử thế nào, bài tập ra 

sao, cần những kỹ năng gì. Em hỏi trong lúc nghe các bạn trả lời thì tự suy ngẫm xem 

mình có thích và có khả năng học ngành này không. Em có biết ai đang học ngành này 

không? 

SV: Dạ không, nhƣng em có thể tìm ạ. 

TVV: Tốt, nếu em tìm không đƣợc thì chị sẽ giới thiệu nhé.  

SV: Vậy còn nghề nghiệp thì sao hở chị, và nếu mẹ và cha em phản đối thi sao? 

TVV: Về nghề nghiệp, thì đợi khi em làm bài tập tìm hiều ngành marketing  

này xong, chị sẽ cho bài tập kế tiếp để em tìm hiểu nghề nghiệp của ngành này. 

Còn về phần gia đình, chị nghĩ em phải tìm hiểu kỹ, biết rõ mình là ai, muốn gì, 

rồi hãy trình bày với cha mẹ. Đến lúc đó, 

nếu em cần thì chị sẽ gặp cha mẹ em với em để hỗ trợ thêm cho ba mẹ hiểu về hƣớng 

nghiệp. Em thấy sao? 

SV: Em thấy vậy tốt lắm. Cám ơn chị. 

TVV: Lúc này, em cảm thấy thế nào, so với lúc mới đến có khác không? 

SV: Em thấy đỡ lo hơn, vẫn chƣa biết nhiều lắm, nhƣng đỡ lo hơn. 

TVV: Vậy lần sau em đến nữa nhé. Tìm hiểu xong thông tin về ngành học thì 

email cho chị để hẹn lần gặp tới nhé.  

SV: Dạ, chào chị. 



 

60 
 

TRƢỜNG HỢP 7 

Bối cảnh: Học trò mới vào đầu năm lớp 12, đang băn khoăn không biết nên thi 

vào trƣờng đại học nào, khối nào, và sau làm nghề nghiệp gì. 

Lần gặp đầu: 

Chuyên viên tƣ vấn (CV): Chào em, vì sao em đến gặp chị hôm nay? 

Học sinh (HS): Dạ, em đang suy nghĩ về việc thi đại học cuối năm nay ạ. 

CV: Em có biết mình thích vào trƣờng nào, học ngành gì chƣa nè? 

HS: Dạ chƣa ạ.  

CV: À, vậy trong lớp em giỏi môn nào? 

HS: Dạ em giỏi Tóan và Lý 

CV: Còn gì nữa không? 

HS: Dạ hết 

CV: Em có biết ai đang học đại học không? 

HS: Dạ là chị họ em, đang học Công Nghệ Thông Tin ở hệ cao đẳng 

CV: Chị họ có hay kể em nghe về đời sống sinh viên không? 

HS: Dạ cũng có 

CV: Ngòai chị họ ra, em còn gặp ai đang học đại học hay cao đẳng không? 

HS: Dạ không 

CV: Nếu chị hỏi em rằng 5 năm nữa em muốn thấy mình nhƣ thế nào, thì em sẽ 

trả lời sao? 

HS: Dạ em muốn có công việc phù hợp với mình ạ. 

CV: Kể chị nghe ở trƣờng em có tham gia họat động gì không? 

HS: Dạ có, em có tham gia họat động trồng cây và một vài cái khác. 

CV: Em thích họat động nào nhất? 

HS: Dạ trồng cây. 

CV: Vì sao? 

HS: Vì em thích cảm giác khi thấy một mảnh đất trống có nhiều cây mọc lên. 

CV: Khi rảnh rỗi em thích làm gi? 

HS: Dạ nghe nhạc, xem phim. 

CV: Em thích nhạc do ai hát? 

HS: Em thích ca sĩ Đan Trƣờng 

CV: Vì sao? 

HS: Vì anh ấy hát hay, em thích ạ. 

CV: Em còn thích gì ở anh ấy nữa không? 

HS: Dạ không ạ. 
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CV: Mình quay lại việc học heng. Em giỏi Tóan và Lý, vậy thì có thể sẽ chọn 

khối A để thi. Em có biết khối A có thể thi vào ngành gì, và vào trƣờng nào không? 

HS: Dạ em chƣa biết. 

CV: Vậy nếu nhƣ chị muốn em về tìm hiểu các ngành của khối A, để xem có 

phù hợp sở thích và khả năng em không, rồi mình mới quyết định tiếp, em nghĩ rằng 

điều đó có lý không? 

HS: Dạ em nghĩ có lý. 

CV: Vậy bài tập về nhà của em là:  

1. Đọc cuốn cẩm nang tuyển sinh dành cho Đại Học và Cao Đẳng, tìm 

hiểu xem khối A có thể thi vào những ngành nào. 

2. Vào mạng, dùng google, tìm hiểu thêm về các ngành xem ngành nào phù 

hợp với sở thích và khả năng của mình. 

3. Chọn lấy 3 ngành, rồi quay lại gặp chị để nói chuyện thêm. 

Em đồng ý không? 

HS: Dạ em đồng ý.  

CV: Em có thể làm một mình không? 

HS: Dạ đƣợc. 

CV: Rồi, hiện tại cảm xúc em thế nào nè, so với lúc mới gặp chị. 

HS: Dạ em cảm giác tốt hơn, có định hƣớng hơn chút xíu. 

Lần gặp hai: Học sinh đã làm bài tập trên mạng. Học sinh tìm hiểu ba ngành 

kế tóan, công nghệ thông tin, và xây dựng. 

CV: Chào em. 

HS: Chào chị. 

CV: Em đã làm bài tập rồi phải không, cho chị biết kết quả đi. 

HS: Dạ em đã tìm hiểu ba ngành kế tóan, công nghệ thông tin, và xây dựng. 

CV: À, tại sao lại là ba ngành đó? 

HS: Dạ mẹ em nói kế tóan cũng hay, em thì thích công nghệ thông tin và xây 

dựng. 

CV: Vậy khi tìm hiểu, em thấy mình bị thu hút bởi ngành nào nhất? 

HS: Dạ em thấy ngành công nghệ thông tin ạ? 

CV: Vì sao? 

HS: Tại em thấy mình có thể sáng tạo, dùng máy tính, và kỹ năng để sáng tạo 

cái mình thích. 

CV: Những kỹ năng nào mà ngành công nghệ thông tin cần mà em có nè? 

HS: Dạ em có khả năng học tóan, khả năng phân tích, khả năng dùng máy tính mà 

không chán.  

CV: Còn gì nữa không? 
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HS: Dạ hết rồi. 

CV: Vậy bây giờ em có hình dung ra đƣợc năm năm nữa mình sẽ làm gì chƣa? 

HS: Dạ... dạ... 

CV: Em có biết khi ra trƣờng học về công nghệ thông tin thì làm gì chƣa? 

HS: Dạ chƣa 

CV: Ừ, vậy nếu chị nói rằng em phải làm một bài tập nữa. Trong bài tập này 

em gặp một hay hai anh chị hay cô chú đang làm trong ngành công nghệ thông tin, để 

tìm hiểu thêm công việc của họ, xem em có thích công việc đó không. Em nghĩ đề 

nghị bài tập này có hợp lý không? 

HS: Dạ có ạ. 

CV: Gia đình em có quen ai làm trong ngành này không? Em cần chị giới thiệu 

không? 

HS: Dạ em nghĩ là em tìm đƣợc. 

CV: Vậy tốt. Khi gặp em hỏi về công việc hàng ngày của một ngƣời trong 

ngành công nghệ thông tin nhé, hỏi xem họ thích gì, ghét gì, lƣơng họ kiếm đƣợc có 

đủ nuôi sống họ không, họ có hài lòng với công việc không. Em hỏi càng chi tiết thì 

càng tốt. 

HS: Dạ. 

CV: Bây giờ em cảm giác ra sao so với lần gặp đầu? 

HS: Dạ em thấy rõ hơn nhiều rồi ạ. 
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TRƢỜNG HỢP TÁM 

Bối cảnh: Học trò lớp 12, vào gặp cô giáo chủ nhiệm, xin tƣ vấn hƣớng nghiệp. 

Cô giáo chủ nhiệm thƣơng yêu học trò, đã quan sát học trò mấy năm rồi, hiểu rất rõ 

khả năng của học trò. Học trò làm lớp trƣởng lâu năm, rất nghiêm túc, các bạn tôn 

trọng, cô giáo chủ nhiệm chẳng phải lo gì. Học trò nguyên tắc, siêng năng, thông 

minh, không uyển chuyển, không xởi lởi trong giao tiếp. Câu chuyện xảy ra mƣời năm 

trƣớc, lúc ấy chƣa có nhiều nguồn hỗ trợ tài chính cho sinh viên giỏi mà nghèo trong 

việc học đại học. 

Học sinh (HS): Thƣa cô, em không biết phải thi vào trƣờng nào và nên học gì? 

Cô giáo (CG): Em không biết mình thích gì sao? 

HS: Dạ em thích nhiều thứ, nhƣng mà hòan cảnh em khó khăn quá. Nuôi em 

đến lớp 12 là khó rồi, từ khi ba mất, mẹ em đi làm thuê bữa đƣợc bữa không, tiền 

không đủ nuôi em. 

HS xúc động, hơi run giọng. 

CG: xích ghế lại gần chút, im lặng. 

HS: Ngƣời ta đi làm thuê đƣợc trả 50 nghìn đồng/ngày thì mẹ em chỉ đƣợc trả 

30 nghìn đồng/ngày thôi, em thấy thƣơng mẹ lắm cô ơi. Nếu em đi học xa, rồi ai chăm 

sóc mẹ, tiền đâu mà mẹ nuôi em. Em cũng không nghĩ mình có thể đi làm thêm để 

kiếm sống. 

HS xúc động, khóc, cô giáo cũng rơm rớm nước mắt. 

CG: Hòan cảnh em khó khăn, mẹ một mình, em đi học cũng lo cho mẹ, mà lại 

còn lo học phí hơn nữa. Vậy nếu bây giờ tìm ra một trƣờng học, hay ngành học, phù 

hợp với em, mà em không phải lo học phí, rồi sau này mẹ cũng đƣợc hƣởng chính sách 

ƣu đãi, thì em nghĩ sao? 

HS: Nếu đƣợc nhƣ vậy thì tốt lắm ạ.  

CG: Có hai trƣờng, một là sƣ phạm, hai là quân đội. Cô nghĩ quân đội hợp với 

tính tình và khả năng của em hơn. Em nghĩ sao? 

HS: Dạ em sẽ tìm hiểu, nhƣng chắc là em sẽ theo lời cô khuyên. 

Kết quả: Học trò thi đậu trƣờng quân đội, hiện là sĩ quan công tác tại miền 

Nam. Mẹ em vẫn ở miền núi vì không quen sống ở thành phố, và vẫn đƣợc hƣởng ƣu 

đãi của chính quyền. Học trò rất hạnh phúc, và lần nào về cũng ghé thăm cô giáo. 

Phản hồi: Ở trƣờng hợp này có nhiều thầy cô cho rằng quân đội không phải là 

chọn lựa duy  nhất, và lời khuyên của cô giáo nguy hiểm ở chỗ nếu không phù hợp thì 

sao. Phoenix lại nghĩ rằng ở đây có những yếu tố đặc biệt: 

- Cô giáo hiểu rõ học trò qua nhiều năm quan sát và dạy dỗ 

- Giới hạn của sự hỗ trợ tài chính từ bên ngòai ở muời năm trứơc đây rất ít ỏi 

- Cô giáo cho lời khuyên khi đã hiểu rõ hòan cảnh gia đình, khả năng, và sở 

thích của em. 

Do đó, khi cho lời khuyên, cô giáo đã nghĩ đến tất cả những yếu tố trên rồi, và 

trong hòan cảnh ở mƣời năm trƣớc, đây là một lời khuyên rất hay. 

Nếu đúng theo lý thuyết hướng nghiệp, thì cô giáo chỉ cho em cách tìm hiểu 

những chọn lựa nào miễn phí, mẹ được hỗ trợ, hợp với tính cách và sở thích em 

(trong đó có ngành luật trong quân đội). Em sẽ quyết định sau khi đã tìm hiểu kỹ.  

Kết quả có lẽ không khác ở trên đâu, chỉ khác ở chỗ rằng em phải tìm hiểu trước 

khi tự quyết định mà thôi. 
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TRƢỜNG HỢP CHÍN 

Tác giả: Dƣơng Xuân Chất – Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đô Lƣơng, Nghệ 

An 

Học sinh đang học lớp 11 đang băn khoăn không biết nên chọn thi Đại học khối 

nào? Trƣờng nào và làm nghề gì? 

Lần gặp đầu. 

CV: Chào cháu. Vì sao cháu muốn gặp bác? 

HS: Dạ cháu đang suy nghĩ về việc chọn khối, trƣờng đại học để năm sau thi 

vào trƣờng nào học để ra làm gì chƣa? 

HS: Chƣa 

CV: Trong lớp cháu học giỏi môn nào? 

HS: Cháu học đều tất cả các môn, riêng môn Tiếng Anh và môn ngữ văn có vẻ 

trội hơn. 

CV: Còn môn gì nữa không? 

HS: Không 

CV: Bố mẹ cháu làm gì? 

HS: Bố học luật và làm trƣởng phòng thi hành án, mẹ làm cán bộ huyện. 

CV: Cháu muốn sau này thấy mình thế nào? 

HS: Muốn công việc ổn định và thu nhập đủ sống. 

CV: Cháu có thích văn nghệ, thể thao không? 

HS: Cháu chỉ thích thể thao 

CV: Cháu học đều các môn, điều đó rất tốt để vƣợt qua kì thi tốt nghiệp năm 

sau. Cháu trội 2 môn tiếng Anh và ngữ văn sẽ phù hợp với khối C và D. 

HS: Vâng ạ  

CV: Vậy cháu về xem các ngành nghề, các trƣờng đại học của khối C, D để 

xem có gì phù hợp với khả năng, sở thích của cháu không sau đó mình quyết đinh tiếp. 

HS: Vâng ạ 

CV: Cứ thế đi 

Từ đó nêu yêu cầu về nhà cho học sinh: 

- Đọc cẩm nang tuyển sinh 

- Hỏi ngƣời thân, bạn bè 

- Chọn 3 trƣờng, ngành thích nhất. 
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Phụ Lục III: NHỮNG MẪU CÂU HỎI TRONG TƢ VẤN TƢỜNG THUẬT 

Phụ lục III-1: TƢ VẤN TƢỜNG THUẬT ĐỂ XÁC ĐỊNH SỞ THÍCH  

 

1. Trong các môn học hiện tại, em thích môn nào nhất? Vì sao? 

2. Trong các bài tập đã đƣợc cho làm từ trƣớc đến nay mà em có thể nhớ, bài nào em 

thấy gây cho mình hứng thú để làm nhất? Vì sao? 

3. Nếu đƣợc chọn học chỉ 3 môn mà thôi, em sẽ chọn những môn nào? Vì sao? 

4. Trong thời gian rảnh rỗi em thích làm gì nhất? 

5. Những khi căng thẳng vì học hành, em hay làm gi? 

6. Những khi mệt mỏi vì áp lực gia đình, cuộc sống, hay do mâu thuẫn trong quan hệ 

bạn bè, em làm gì? 

7. Khi em còn nhỏ, em thích làm gì?  

8. Những sở thích nào của em ngày bé mà bây giờ khi lớn lên không còn nữa? Vì sao 

những sợ thích đó bị mất đi? 

9. Vào dịp sinh nhật bạn bè và ngƣời thân, em thƣờng tặng họ quà gì? Em có hay tự 

làm quà để tặng họ không? 

10. Em thích những hoạt động nghệ thuật nào? Ví dụ, hát, khiêu vũ, nhảy hip hop, vẽ, 

tô tƣợng, v.v. 

11. Em thích những hoạt động thể thao nào? Ví dụ chơi bóng chuyền, bóng đá, cầu 

lông, v.v. 

12. Em có nhớ những khoảnh khắc nào, lúc làm việc gì thì em hạnh phúc nhất không? 

 

Phụ Lục III-2: TƢ VẤN TƢỜNG THUẬT ĐỂ TÌM KHẢ NĂNG 

 

1. Em nghĩ mình có khả năng ở những lĩnh vực nào? 

2. Em thấy tự tin nhất khi làm những hoạt động gì? 

3. Bạn bè và ngƣời thân thƣờng hay khen em về điều gì? 

4. Trong lớp em khá và giỏi môn gì? 

5. Em khá và giỏi ở hoạt động nào ngoài các hoạt động trong lớp học? 

6. Trong tất cả các bài tập đã làmem thấy mình làm loại bài tập nào dễ dàng nhất? 

7. Em nghĩ mình giỏi lắng nghe hơn hay giỏi thuyết trình hơn? 

8. Các bạn thƣờng tìm đến em khi họ buồn hay khi họ muốn đi chơi? 

9. Em thƣờng hay đƣợc rủ đi đến những cuộc vui, tiệc tùng không? 

10. Em có thƣờng hay đƣợc bạn bè tâm sự chuyện riêng và xin lời khuyên không? 

11. Em có tham gia hoạt động ngoại khóa không? Nếu có thì là hoạt động gì? 

12. Ngoài việc học hành, em thƣờng hay làm gì khi rảnh rỗi? 

13. Em có ƣớc mơ gì đặc biệt không? 
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Phụ Lục III-3: TƢ VẤN TƢỜNG THUẬT ĐỂ TÌM CÁ TÍNH 

 

1. Em thích tham gia vào đám đông hay thích ở một mình nhiều hơn? 

2. Em có ngại khi đi chơi và gặp gỡ thật nhiều ngƣời lạ không, hay em cảm thấy thích 

thú khi đƣợc quen bạn mới? 

3. Em thích dự tiệc đông ngƣời hay chỉ với một nhóm bạn nhỏ em đã thân quen và 

biết rõ? 

4. Em thƣờng nhìn sự việc từ cái nhìn tổng quan hay em để ý chi tiết hơn? 

5. Bạn bè có khen em có khả năng để ý những chuyện nhỏ hay không? 

6. Khi làm bài em có thƣờng kiểm tra lại thật kỹ và ít khi bị những sai sót nhỏ không? 

7. Em nghĩ mình là ngƣời phóng khoáng hay cẩn thận? 

8. Em thích lý luận để hiểu vấn đề hay em thích dùng cảm xúc hơn? 

9. Bạn bè có nói em là ngƣời lạnh lùng không?  

10. Khi ra quyết định, em thƣờng dùng cảm xúc hay lý trí? 

11. Em có nghĩ mình là ngƣời ngăn nắp và đúng giờ không? 

12. Ba mẹ có bao giờ than phiền về sự bừa bộn và hay quên của em? 

13. Em giữ vai trò lãnh đạo nào trong lớp (nếu có)? 

 

Phụ Lục III- 4: TƢ VẤN TƢỜNG THUẬT ĐỂ TÌM GIÁ TRỊ 

 

1. Đối với em, điều gì quan trọng nhất trong cuộc sống? 

2. Ƣớc mơ của em là gì? Em muốn làm gì sau khi có việc làm ổn định trong tƣơng 

lai? 

3. Em có biết vì sao mình mình sinh ra trong cuộc đời này không? 

4. Đức tính nào ở em quan trọng nhất đối với em? 

5. Em mong muốn ngƣời bạn thân mình có đức tính gì? 

6. Em mong muốn ngƣời yêu của mình có đức tính gì? 

7. Theo em, thế nào là một cuộc sống hạnh phúc? 

8. Một công việc lý tƣởng, theo em, là nhƣ thế nào? 

9. Trong cuộc đời em, em tôn trọng ai nhất, vì sao? 

10. Trong những ngƣời em đã gặp qua từ trƣớc đến nay, em yêu mến ai nhất, vì sao? 
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Phụ lục IV- PHỎNG VẤN THÔNG TIN VỀ NGHỀ NGHIỆP 

 

1. Công việc của anh là gì ạ? 

2. Thƣờng ngày chị làm những việc gì? 

3. Chị thích nhất phần việc nào trong ngày? 

4. Anh ghét nhất phần việc nào trong ngày? 

5. Nếu em muốn làm công việc giống nhƣ anh, em cần phải học ra ngành gì? 

6. Nếu em muốn làm công việc giống nhƣ chị, em cần phải có những khả năng gì? 

7. Nếu em muốn tự nuôi sống mình, thì công việc giống chị có đủ cho em không? 

8. Anh có lời khuyên nào cho em nếu em muốn theo nghề này? 
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Phụ Lục V:  TRẮC NGHIỆM SỞ THÍCH 

 

Phần 1: Sở Thích Của Bạn Là Gì?  

Đánh dấu chọn vào trƣớc mỗi câu sau đây nếu bạn thích thực hiện hoạt động hay một 

sở thích trong hoạt động.  

 Tôi nghĩ bạn khỏe nhƣ một vận động viên thể thao 

 Tôi là ngƣời yêu thích thiên nhiên 

 Tôi ngƣời hay tò mò về thế giới xung quanh bạn (thiên 

nhiên, không gian, những sinh vật sống) 

 Tôi là ngƣời độc lập 

 Tôi thích sửa chữa đồ vật, vật dụng xung quanh bạn 

 Tôi thích sử dụng tay (làm vƣờn, giúp sửa chữa nhà cửa) 

 Tôi thích tập thể dục 

 Tôi thích dành dụm tiền 

 Tôi thích làm việc cho đến khi hoàn thành 

 Tôi thích làm việc một mình 

Cộng tất cả các câu và viết 

số tổng bên dƣới 

 

Nhóm Kỹ Thuật 

 

____________ 

  

 Tôi là ngƣời rất hay để ý và cẩn thận 

 Tôi tò mò về mọi thứ 

 Tôi có thể tính những bài toán phức tạp 

 Tôi thích giải các bài tập toán 

 Tôi thích sử dụng máy tính 

 Tôi thích đọc sách suốt thời gian 

 Tôi thích sƣu tập nhiều thứ (đá, tem, tiền đồng) 

 Tôi thích trò chơ ô chữ 

 Tôi học môn khoa học hoặc các môn khoa học 

 Tôi thích thách thức 

Cộng tất cả các câu và viết 

số tổng bên dƣới 

 

Nhóm Nghiên Cứu 

 

____________ 

 

  

 Tôi rất sáng tạo 

 Tôi thích vẽ và sơn 

 Tôi có thể chơi một nhạc cụ 

 Tôi thích thiết kế quần áo của tôi hoặc mặc quần áo thời 

trang tạo nên điều thú vị 

 Tôi thích đọc truyện viễn tƣởng, kịch và thơ ca 

 Tôi thích mỹ thuật và thủ công 

 Tôi xem thật nhiều phim 

 Tôi thích chụp hình mọi thứ (chim, ngƣời, cảnh đẹp) 

 Tôi thích học một ngoại ngữ 

 Tôi thích hát, đóng kịch và khiêu vũ 

Cộng tất cả các câu và viết 

số tổng bên dƣới 

 

Nhóm Nghệ Thuật 

 

____________ 
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 Tôi rất thân thiện 

 Tôi thích hƣớng dẫn hoặc dạy ngƣời khác 

 Tói thích nói chuyện trƣớc nhiều ngƣời 

 Tôi làm việc tốt khi đƣợc làm với bạn cùng lớp và bạn bè 

 Tôi thích điều hành các cuộc thảo luận 

 Tôi thích giúp đỡ những ngƣời gặp khó khăn 

 Tôi chơi các mộn thể thao có tính đồng đội 

 Tôi thích đi dự tiệc 

 Tôi thích làm quen với bạn mới 

 Tôi thích làm việc với các nhóm hoạt động xã hội tại nhà 

thờ của tôi 

Cộng tất cả các câu và viết 

số tổng bên dƣới 

 

Nhóm Xã Hội 

 

____________ 

  

 Tôi thích biết về tiền 

 Tôi thích bán sản phẩm (kẹo, bút viết v.v...) 

 Tôi nghĩ tôi rất nổi tiếng ở trƣờng 

 Tôi thích lãnh đạo nhóm và các cuốc thảo luận 

 Tôi thích đƣợc bầu vào các vị trí quan trọng trong nhóm 

hoặc câu lạc bộ 

 Tôi thích có quyền và khả năng lãnh đạo 

 Tôi muốn sở hữu một doanh nghiệp nhỏ 

 Tôi thích tiết kiệm tiền 

 Tôi thích làm việc cho tới khi công việc hoàn tất 

 Tôi thích mạo hiểm và tham gia các cuộc phiêu lƣu mới 

Cộng tất cả các câu và viết 

số tổng bên dƣới 

 

Nhóm Quản Lý 

 

____________ 

 

  

 Tôi rất thích gọn gàng và ngăn nắp 

 Tôi thích chắc chắn rằng phòng của tôi thƣờng xuyên gọn 

gàn và ngăn nắp 

 Tôi thích sƣu tầm các bài báo về các sự kiện nổi tiếng 

 Tôi thích giữ danh sách 

 Tôi thích sử dụng máy tính 

 Tôi rất thực tế và cân nhắc mọi chi phí khi mua một thứ 

gì đó 

 Tôi muốn đánh máy bài tập của trƣờng và cuộn tròn trong 

lòng bàn tay 

 Tôi thích làm thƣ ký trong một câu lạc bộ hoặc nhóm 

 Khi làm toán, tôi hay kiểm tra bài làm nhiều lần 

 Tôi thích viết thƣ 

Cộng tất cả các câu và viết 

số tổng bên dƣới 

 

Nhóm Nghiệp vụ 

 

____________ 
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Phần 2: BẠN PHÙ HỢP VỚI NHÓM NGHỀ NÀO? 

Làm phần 1 trƣớc khi làm phần 2. Từ kết quả của trang đầu, viết tổng số điểm 

của từng nhóm xuống dƣới đây. Nếu bạn có những kết quả bằng nhau, không sao cả. 

Ba phần có số điểm cao nhất là Sở thích của bạn. Dùng Sở thích của bạn để tìm hiểu 

bạn có tính cách gì và một số công việc phù hợp bạn nhất. 

 

Nhóm Kỹ Thuật ______  Nhóm Nghiên Cứu ______ Nhóm Nghệ Thuật ______ 

 Nhóm Xã Hội ______   Nhóm Quản Lý  ______Nhóm Nghiệp Vụ______ 

Nhóm sở thích của bạn: __________   _________      __________ 

                                   Tổng số cao nhất     Tổng số cao thứ hai   Tổng số cao thứ ba  

 

 Nhóm Kỹ Thuật là những ngƣời có 

tính thực tế 

Nghề nghiệp bạn thích 

Những ai có khả năng nhƣ một vận 

động viên thể thao hoặc có khả năng 

nhƣ một thợ máy thích làm với những 

vật cụ thể, máy móc, dụng cụ, cấy cối, 

con vật, hoặc các hoạt động bên ngoài. 

Thợ máy của máy bay 

Thợ làm bánh/Bếp 

Trƣởng 

Kỹ sƣ 

Thợ sơn 

Kỹ sƣ ô tô 

Thợ điện 

Thợ làm kính 

Y tá điều dƣỡng 

Nhóm Nghiên Cứu là những ngƣời 

thích điều tra 

 

Những ai thích quan sát, học hỏi, điều 

tra, phân tích, đánh giá hoặc giải quyết 

vấn đề. 

Nhà khảo cổ học 

Nhà hóa học 

Nhà địa lý học 

Nhà vật lý học 

Nhà sinh vật học 

Nha sĩ 

Dƣợc sĩ 

Kỹ sƣ phần mềm 

Nhóm Nghệ Thuật là những ngƣời có 

sở thích thẩm mỹ 

 

Những ai có khả năng nghệ thuật, cải 

tiến, trực giác và thích làm việc trong 

các tình huống không có kế hoạch trƣớc 

nhƣ dùng trí tƣởng tƣợng và sáng tạo. 

Diễn viên 

Giáo viên dạy kịch 

Giám đốc bảo tàng 

Thợ chụp hình 

Giám đốc quảng 

cáo 

Thiết kế đồ họa 

Kiến trúc sƣ 

Phóng viên 

Nhóm Xã Hội là những ngƣời thích 

hoạt động xã hội 

 

Những ai thích làm việc với những 

ngƣời làm sáng tỏ, thông tin, giúp đỡ, 

huấn luyện hợac chữa trị họ, hoặc có kỹ 

năng về ngôn ngữ. 

Giáo sĩ/ Bộ trƣởng 

Giáo sƣ 

Giáo viên THPT 

Nhà hoạt động xã hội 

Thị trƣởng 

Thủ thƣ 

Nhà trị liệu 

Tƣ vấn học đƣờng 
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Nhóm Quản Lý là những ngƣời có sở 

thích kinh doanh 

 

Những ai thích làm việc với những 

ngƣời có khả năng tác động, thuyết 

phục, thể hiện, lãnh đạo hoặc quản lý 

các mục tiêu của tổ chức hoặc lợi kinh 

tế. 

Đại diện bán ô tô 

Giám đốc tín dụng 

Nhân viên bảo hiểm 

Nhân viên bất động sản 

Chủ doanh nghiệp 

Quản lý khách sạn 

Ngƣời vận động 

hành lang 

Ngƣời mua bán 

chứng khoán 

Nhóm Nghiệp Vụ là những ngƣời rất 

thích nguyên tắc 

 

Những ai thích làm việc với dữ liệu, có 

khả năng văn phòng hoặc đếm số, thực 

hiện các công việc nhỏ hoặc làm theo 

hƣớng dẫn của ngƣời khác. 

Kế toán 

Thanh tra xây dựng 

Ngƣời vận hành máy 

tính 

Thủ thƣ 

Thu ngân ở ngân 

hàng 

Thƣ ký pháp lý 

Giáo viên 

Kiểm toán viên 
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Phụ lục VI : TRẮC NGHIỆM KHẢ NĂNG 

MOTIVATED SKILLS CARD SORT 

THẺ XẾP LOẠI CÁC NGHỀ ƢA THÍCH 

 

© by Richard Knowdell, MS, NCCC 

CAREER RESEARCH & TESTING, 

INC.P.O.Box 611930, San Jose, CA 95161 

USA (408) 441-9100 

www.careertrainer.com 

HIGHLY PROFICIENT 

CÓ KHẢ NĂNG CAO 

PREFER NOT TO USE 

KHÔNG THÍCH SỬ DỤNG 

LIKE USING 

THÍCH SỬ DỤNG 

TOTALLY DELIGHT IN USING 

HOÀN TOÀN THÍCH SỬ DỤNG 

PLANT, CULTIVATE 

CÀY CẤY, TRỒNG TRỌT 

Trồng rau quả, hoa, cây hay vƣờn cỏ - Làm 

đất, trồng tƣới, bón phân, nhổ cỏ, thu hoạch 

tỉa, xén, cắt, ghép 

TEACH, TRAIN 

GiẢNG DẠY, ĐÀO TẠO 

Thông báo, giải thích, chỉ dẫn cho ngƣời học 

OBSERVE 

QUAN SÁT 

Nghiên cứu, phê bình, kiểm soát dữ kiện, 

ngƣời hay vật một cách khoa học 

PREPARE FOOD 

NẤU NƢỚNG 

Rửa, cắt, trộn, nƣớng, và sắp xếp thực phẩm 

mang lại sự bổ dƣỡng, hợp khẩu vị và trình 

bày đẹp  

MAINTAIN RECORDS 

BẢO QUẢN HỒ SƠ 

Ghi nhận các chi tiết chính xác và cập nhật 

hoá, ghi sổ, ghi hồ sơ, thống kê, sắp xếp thứ 

tự, tính toán dữ kiện 
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PROOFREAD, EDITĐỌC ĐỂ KiỂM SOÁT, 

DUYỆTĐọc các văn bản, bản thảo để đảm 

bảo cách dùng văn phạm, chính tả, đúng cách 

viết và làm các sửa đổi 

TESTTHÍ NGHIỆMĐo lƣờng các khả năng, 

phẩm chất hay giá trị, kiểm soát và tái kiểm 

soát 

PRODUCE SKILLED CRAFTS 

LÀM CÁC ĐỒ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ 

Tạo hình, dệt, gắn, vẽ hoặc điêu khắc các sản 

phẩm vật kỷ niệm hoặc sản phẩm trƣng bày 

TREAT, NURSE 

CHỮA TRỊ, CHĂM SÓC 

Chữa trị hoặc làm bình phục cho bệnh nhân 

hoặc khách hàng 

COUNSEL 

CỐ VẤN, TƢ VẤN 

Giúp đỡ, hỗ trợ các mong muốn, nguyện 

vọng, đƣa ra chỉ dẫn, cho ý kiến 

COUNT 

TÍNH TOÁN 

Thực hiện các phép tính các đại lƣợng, tổng 

kết 

ANALYZE 

PHÂN TÍCH 

Phân chia, tìm ra các trở ngại một cách hợp lý 

EVALUATE 

ĐÁNH GIÁ 

Đánh giá, xét duyệt, phê bình, nhận định giá 

trị, phẩm chất hay sự thực hiện 

SYNTHESIZE 

TỔNG HỢP 

tổ hợp, nhập chung các yếu tố riêng rẽ, các 

phần tử khác nhau nào đó làm thành một tập 

có liên quan đến nhau 

MEDIATE 

GIÁN TIẾP, LÀM TRUNG GIAN 

ở giữa, có tính chất chuyển tiếp hoặc nối liền 

giữa hai bên  
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CLASSIFY 

PHÂN LOẠI, XẾP LOẠI 

chia ra thành nhiều loại, nhiều nhóm, hệ 

thống khác nhau 

PERCEIVE INTUITIVELY 

LINH CẢM 

cảm nhận trƣớc bằng linh tính 

SUPERVISEQuẢN LÝ, KiỂM SOÁTTổ 

chức, điều khiển, xem xét, kiểm tra các công 

việc theo yêu cầu nhất định 

PORTRAY IMAGESLÀM VIỆC VỚI HÌNH 

ẢNHVẽ sơ lƣợc, hoạ, trình bày, vẽ hình, chụp 

hình 

COMPETENT 

CÓ KHẢ NĂNG 

LITTLE OR NO SKILLS 

CÓ ÍT HOẶC KHÔNG CÓ TAY NGHỀ 

ENJOY USING VERY MUCH 

RẤT THÍCH SỬ DỤNG 

STRONGLY DISLIKE USING 

RẤT KHÔNG THÍCH SỬ DỤNG 

TEND ANIMALS 

CHĂM SÓC VẬT NUÔI 

Cho ăn, ở, nuôi lấy giống, huấn luyện, hay 

triển lãm gia súc, gia cầm tại nông trại hoặc 

trại nuôi thú 

DEAL WITH FEELINGS 

HỖ TRỢ VỀ MẶT TÌNH CẢM 

Khuyến khích, lắng nghe, thừa nhận, tỏ sự 

thông cảm, chứng tỏ hiểu biết, làm hết giận, 

làm bình tĩnh, tạo sự khôi hài, cảm kích 
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DESIGN 

THIẾT KẾ 

Phác hoạ các thủ tục, chƣơng trình, sản phẩm 

hay môi trƣờng hay sáng tạo 

READ FOR INFORMATION 

ĐỌC ĐỂ TÌM HiỂU THÔNG TIN 

Nghiên cứu kỹ lƣỡng và hữu hiệu các sách 

vở, tài liệu 

INTERVIEW FOR INFORMATION 

PHỎNG VẤN ĐỂ LẤY THÔNG TIN 

Ghi nhận, thu nhặt thông tin bằng các câu hỏi 

MONITOR 

GIÁM SÁT 

Theo dõi thay đổi của các chuyển động, sự 

kiện, con ngƣời hay đồ vật 

USE MECHANICAL ABLITIESLÀM ViỆC 

CÓ LIÊN QUAN ĐẾN MÁY MÓCLắp ráp, 

điều chỉnh, sửa chữa, hay điều hành các động 

cơ hay máy móc 

NEGOTIATETHƢƠNG LƢỢNG, ĐÀM 

PHÁNtrao đổi, bàn bạc với nhau nhằm đi đến 

thoả thuận giải quyết một vấn đề nào đó 

(thƣờng là có liên quan đến quyền lợi giữa 

các bên)  

COMPOSE MUSIC 

SoẠN NHẠC 

Viết và soạn các bản nhạc, bài hát 

SELL 

BÁN 

trao đổi hàng hoá - hàng hoá, hàng hoá - tiền 

INITIATE CHANGE 

LÀM THAY ĐỔI 

tạo ảnh hƣởng để làm thay đổi tình trạng, làm 

trở nên khác trƣớc 

STAGE SHOW 

TỔ CHỨC BiỂU DiỄN 

Tổ chức các chƣơng trình biểu diễn kịch 

nghệ, mỹ thuật, thời trang hay thƣơng mại, 

triển lãm quần chúng 
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HOST/ HOSTESS 

CHIÊU ĐÃI VIÊN 

Chào đón khách, phục vụ khách trong các nhà 

hàng, khách sạn 

WRITE 

VIẾT 

Viết báo cáo, thƣ, diễn văn, quảng cáo, 

chuyện hay tài liệu 

ACT AS LIAISON 

HOẠT ĐỘNG LIÊN LẠC 

Đại diện, là ngƣời kết nối thông tin giữa cá 

nhân hay nhóm 

TRANSPORT 

VẬN CHUYỂN 

Lái, nâng, nhấc, mang hay chở 

MOTIVATE 

THÚC ĐẨY, KHUYẾN KHÍCH 

kích thích, tạo điều kiện, động lực, ảnh hƣởng 

cho hoạt động, phát triển hơn theo một hƣớng 

nhất định nào đó, thƣờng là hƣớng tốt  

USE CARPENTRY ABILITIES 

LÀM NGHỀ MỘC 

Đo đạc, thiết kế, đóng mới hoặc sửa chữa các 

sản phẩm bằng gỗ 

PLAN, ORGANIZEHoẠCH ĐỊNH, TỔ 

CHỨCXác định mục tiêu, mục đích, sắp xếp 

và phát triển chƣơng trình hay kế hoạch 

ESTIMATEƢỚC LƢỢNGỨớc chừng số 

lƣợng, dựa trên sự quan sát và tính toán khái 

quát  

BUDGET 

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 

Tính toán trƣớc, cân đối các khoản thu chi về 

tài chính 

EXPEDITE 

XÚC TIẾN 

làm cho tiến triển nhanh hơn việc sản xuất, 

dịch vụ, giải quyết trở ngại, thủ tục 
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USE PHYSICAL COORDINATION AND 

AGILITY 

DÙNG SỨC HAY SỰ NHANH NHẸN 

Đi bộ, leo trèo, chạy nhảy, giữ thăng bằng, 

các hoạt động thể dục thể thao 

IMPLEMENT 

THỰC HIỆN, THI HÀNH 

làm cho các chính sách, chƣơng trình trở 

thành sự thực bằng những việc làm hoặc hành 

động cụ thể  

MAKE ARRANGEMENTS 

SẮP XẾP 

Điều hợp, xếp theo trình tự nhất định 

MAKE DECISION 

QUYẾT ĐỊNH 

Đƣa ra các quyết định quan trọng, phức tạp 

hay thƣờng xuyên làm các quyết định 

ENTERTAIN, PERFORM 

GiẢI TRÍ, TRÌNH DiỄN 

Biểu diễn ca hát nhảy múa, diễn xuất, chơi 

nhạc, thuyết trình 

VISUALIZE 

MƢỜNG TƢỢNG, TIÊN ĐOÁN 

tƣởng tƣợng, đoán trƣớc những điều có thể 

xảy ra 

GENERATE IDEAS 

TẠO RA Ý TƢỞNG 

Hồi tƣởng, suy nghĩ, tƣởng tƣợng, bàn bạc 

chung các ý kiến 
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