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GIÁO DỤC HƢỚNG NGHIỆP

Điều 3 – nghị định 75/2006/NĐ-CP Quy

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một

số điều của Luật giáo dục:

“…Giúp học sinh có kiến thức về nghề nghiệp

và có khả năng lựa chọn nghề nghiệp trên cơ

sở kết hợp nguyện vọng, sở trường của cá

nhân với nhu cầu sử dụng lao động của xã hội”



Các hƣớng đi sau khi tốt nghiệp THCS

• Học tiếp lên THPT

• Đi học nghề: Trung cấp hay sơ cấp nghề;

• Tham gia lao động sản xuất tại quê 

hương;

• Đi lao động ở nơi khác.

Lựa chọn nào là phù hợp với từng học 

sinh?



Trào lƣu học và chọn nghề

• Quan điểm chung của phụ huynh, học 

sinh: tham gia đầy đủ các bậc học (tiểu 

họcTHCSTHPTđại họclập 

nghiệp);

• Học thiên về khối tự nhiên để thi các 

ngành kinh tế;

• Học nghề theo sự lựa chọn của bố mẹ và 

còn theo hướng “cha truyền con nối”.



Năng lực hƣớng nghiệp của học sinh

• Nhận thức bản thân và những yếu tố ảnh

hưởng đến việc chọn hướng học, chọn

nghề của bản thân;

• Hiểu biết về thế giới nghề nghiệp và hệ

thống giáo dục và đào tạo nghề;

• Xây dựng kế hoạch nghề nghiệp.

(Nguồn: Khung phát triển nghề nghiệp của học

sinh – Tài liệu Quản lí hướng nghiệp ở cấp trung

học, VVOB Việt Nam)



Thông tin cơ sở

• Trường THCS Dũng Hợp, huyện Tân Kỳ, 

tỉnh Nghệ An

• Học sinh miền núi, đa phần bố mẹ làm 

nghề nông

• Khó khăn trong việc tìm hiểu thế giới nghề 

nghiệp

• Số lượng HS: 358/15 lớp

• HS khối 9: 109/4 lớp

• Cán bộ và giáo viên phụ trách CTHN: 2 

người



Giáo dục hƣớng nghiệp - trƣờng THCS 

Dũng Hợp

• Quy định của Bộ GD&ĐT: 9 tiết/năm và tích hợp;

• Thiếu tài liệu;

• Giáo viên không chuyên và thiếu kiến thức, kĩ 

năng thực hiện GDHN;

• Sự đầu tư phương pháp, thông tin hạn chế;

• CSVC, trang thiết bị thiếu và lạc hậu;

• Không có kinh phí dành riêng cho CTHN

• Học sinh không hứng thú với các giờ GDHN;

• Không có kết quả, khó phân luồng HS và gây tổn 

thất cho gia đình, xã hội và áp lực cho học sinh.



Mục đích

Giúp học sinh:

• Tăng khả năng nhận biết về bản thân của 

học sinh: sở thích và khả năng;

• Trau dồi các kĩ năng thiết yếu: 1/ Nhóm kĩ 

năng cơ bản; 2/ Nhóm kĩ năng quản lí bản 

thân; 3/ Nhóm kĩ năng làm việc nhóm. 

• Trải nghiệm thực tế về các nghề nghiệp 

khác nhau.



Tiến trình tổ chức
Công việc Ngƣời thực hiện

Xây dựng ý tưởng và kế hoạch Cán bộ và giáo viên phụ trách HN, 

BGH

Ra quyết định thành lập các tiểu ban Hiệu trưởng

Thông báo kế hoạch tới cán bộ, giáo

viên học sinh

Phó hiệu trưởng và các tổ chức trong

trường

Duyệt bản đăng kí kinh doanh và tờ

trình vay vốn của các lớp

Tổ tài vụ

Xây dựng kế hoạch kinh doanh và

chuẩn bị mặt hàng

Giáo viên chủ nhiệm (cố vấn) và học

sinh

Thông báo về hội tới từng thôn xóm Hội phụ huynh

Kiểm tra việc chuẩn bị trước hội chợ Tổng phụ trách đội

Khai mạc và triển khai 2 ngày hội chợ Toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh

của trường, các đoàn thể trong huyện

và PHHS

Rút kinh nghiệm và viết bản thu hoạch BGH, các tiểu ban là HS lớp 9

Hoạt động từ thiện Đại diện nhà trường và HS



Học sinh tổ chức và thực hiện

• Lập kế hoạch kinh doanh căn cứ khả năng 

tự sản xuất, sản phẩm của địa phương, 

tình hình thời tiết;

• Trưng bày gian hàng và quảng cáo;

• Chuẩn bị các mặt hàng: Nấu xôi; Làm 

bánh...

• Tổ chức các trò chơi dân gian;

• Bán hàng và quyết toán thu chi.



Hoạt động ngoại khóa Hội chợ Xuân



Nấu xôi



Học sinh bán hàng



Cắt tóc – gội đầu



Trò chơi dân gian



Gói bánh chƣng



Kết quả

• Tiền lãi thu được sau hội chợ: 5.000.000 

VNĐ

• Quỹ vì bạn nghèo

• 109 bài thu hoạch: cách tổ chức và ý 

tưởng lập nghiệp

• Nhận thức về kinh doanh,

• Tăng kĩ năng giao tiếp

• Trải nghiệm các nghề khác nhau 



Bài học kinh nghiệm

• Tổ chức thực hiện

• Năng lực của những người tham gia

• Hiệu quả hoạt động hướng nghiệp



Kiến nghị

• Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các con 

đường hướng nghiệp theo quy định của Bộ 

GD&ĐT; 

• Bổ sung tài liệu về hướng nghiệp;

• Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho giáo 

viên phụ trách HN;

• Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho 

CTHN;

• Có nguồn kinh phí cụ thể cho CTHN;

• Chia sẻ và mở rộng các mô hình HN hiệu quả. 


