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LỜI NÓI ĐẦU
Công tác hướng nghiệp trong chương trình giáo dục trung học tại Việt Nam được 
thực hiện qua 2 hướng chính: 1/ Giáo dục hướng nghiệp - hoạt động giáo dục hướng 
nghiệp (9 tiết/năm) và một số hoạt động ngoài giờ lên lớp; và 2/ Thông tin và kĩ 
năng về nghề - hoạt động giáo dục nghề phổ thông (105 tiết/năm, tự chọn bắt buộc) 
và một phần qua môn Công nghệ cho học sinh trung học phổ thông. Hiện tại, công 
tác hướng nghiệp được tổ chức dưới nhiều hình thức khác nhau tùy theo điều kiện 
của mỗi trường về cơ sở hạ tầng, đội ngũ giáo viên và học sinh, sự phối hợp với 
Trung tâm kĩ thuật tổng hợp hướng nghiệp và Trung tâm giáo dục thường xuyên về 
công tác hướng nghiệp.

VVOB là tổ chức Hợp tác phát triển và Hỗ trợ kĩ thuật vùng Flamăng, Vương quốc 
Bỉ đã và đang hỗ trợ công tác hướng nghiệp cho cấp trung học tại hai tỉnh Nghệ An 
và Quảng Nam. Kể từ tháng 9 năm 2011, VVOB đã hỗ trợ các đối tác của chương 
trình phát triển tài liệu1 và xây dựng năng lực hướng nghiệp cho cán bộ, giáo viên 
cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông với các chủ đề như: Kĩ năng tư vấn cá 
nhân về khám phá và phát triển nghề nghiệp; Quản lí hướng nghiệp; Tài liệu bổ 
sung sách giáo viên hoạt động giáo dục hướng nghiệp; Tài liệu giáo dục hướng 
nghiệp qua hoạt động giáo dục nghề phổ thông v.v… Để đáp ứng hơn nữa nhu cầu 
và điều kiện thực hiện công tác hướng nghiệp ở các trường trung học, VVOB Việt 
Nam xin giới thiệu tài liệu “Tổ chức tư vấn hướng nghiệp và tư vấn tuyển sinh cho 
nhóm lớn học sinh cấp trung học phổ thông”. 

VVOB Việt Nam xin chân thành cảm ơn tư vấn TS. Nguyễn Ngọc Tài - Giám đốc 
Trung tâm giáo dục đại học, Viện Nghiên cứu Giáo dục, Đại học Sư phạm Thành 
phố Hồ Chí Minh, ThS. Hồ Phụng Hoàng Phoenix, Tư vấn viên hướng nghiệp, 
Trường Đại học RMIT tại Việt Nam, các cán bộ phụ trách chương trình Hướng 
nghiệp VVOB Việt Nam, đặc biệt là hai Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam 
và Nghệ An, các giảng viên nòng cốt, các cán bộ,  giáo viên và các em học sinh của 
bốn trường trung học cơ sở và trung học phổ thông của hai tỉnh đã tham gia tổ chức 
buổi thực hành tư vấn cho nhóm lớn học sinh2 để làm tư liệu cho nội dung này.

Mọi thắc mắc và góp ý xin gửi về:
1. chau.nt@vvob.be
2. hophunghoang@gmail.com
3. ngoctai@ier.edu.vn

TỔ CHỨC VVOB VIỆT NAM
 

1 Các tài liệu này được đăng tải trên vvob.be/vietnam/
2 Trường THPT Nghi Lộc 3 và THCS Nghi Tân, tỉnh Nghệ An; trường THCS Nguyễn Huệ và trường 

THPT Nguyễn Dục, tỉnh Quảng Nam.

Wilfried Theunis 
Giám đốc chương trình quốc gia
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GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Tài liệu “Tổ chức tư vấn hướng nghiệp và tư vấn tuyển sinh cho nhóm lớn học sinh 
cấp trung học phổ thông” được biên soạn nhằm giúp các cán bộ quản lí (CBQL), 
giáo viên phụ trách hướng nghiệp có thêm kiến thức, kĩ năng để tổ chức một 
hình thức hướng nghiệp cho số đông học sinh trong một buổi. Hình thức hướng 
nghiệp này là một trong những cách để thực hiện  hiệu quả công tác hướng nghiệp 
(CTHN) ở các trường trung học phổ thông (THPT) với điều kiện phải có nguồn 
nhân lực để tập trung chuẩn bị và thực hiện trong một thời gian ngắn (ít nhất cần 
có 6 cán bộ, giáo viên tham gia). Tuy vậy, cần lưu ý rằng hình thức hướng nghiệp 
này không thể thay thế tất cả các hình thức hướng nghiệp khác3 để đạt được mục 
tiêu giáo dục hướng nghiệp (GDHN) cho học sinh trung học.

Tài liệu này được biên soạn để hướng dẫn tổ chức buổi tư vấn nhóm lớn với quy 
mô từ 50 - 500 học sinh, bao gồm cả nội dung tư vấn hướng nghiệp (TVHN) và tư 
vấn tuyển sinh (TVTS). Vì vậy, để thuận tiện cho việc sử dụng, trong tài liệu này 
sẽ dùng thuật ngữ “tư vấn” hoặc “tư vấn nhóm lớn” với ý nghĩa là “tư vấn hướng 
nghiệp và tư vấn tuyển sinh cho nhóm lớn”. Trước khi tổ chức tư vấn nhóm lớn, 
người sử dụng cần đọc kĩ nội dung để áp dụng cho phù hợp với mục đích của buổi 
tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh hoặc kết hợp cả hai. Cần lưu ý rằng, nếu 
cơ sở giáo dục4 (CSGD) chỉ muốn tổ chức tư vấn tuyển sinh thì trước đó, CSGD 
cần phải có các hoạt động hướng nghiệp để học sinh xác định nhóm sở thích và 
khả năng nghề nghiệp của bản thân.  

Cách thức và nội dung tổ chức được giới thiệu trong tài liệu này được viết với giả 
định là học sinh tham gia buổi tư vấn chưa được hướng dẫn hay tham gia về hướng 
nghiệp, hoặc nếu có thì học sinh cũng chưa hiểu sâu về các lí thuyết hướng nghiệp 
(LTHN). Ở những cơ sở mà hoạt động hướng nghiệp đã và đang được làm tốt thì 
người sử dụng nên đọc kĩ tài liệu và áp dụng sao cho buổi tư vấn nhóm lớn sẽ giúp 
học sinh đào sâu và áp dụng kiến thức hướng nghiệp vào việc quyết định hướng 
học, hướng nghề sau khi tốt nghiệp THPT. 

3 Các hình thức hướng nghiệp khác như đã giới thiệu trong “Tài liệu bổ sung sách giáo viên hoạt động 
giáo dục hướng nghiệp lớp 9, 10, 11 và 12” - VVOB, 2013; Hướng nghiệp qua Hoạt động giáo dục 
nghề phổ thông; Tư vấn cá nhân về khám phá, lựa chọn và phát triển nghề nghiệp v.v.

4 Cơ sở giáo dục: Là các đơn vị tổ chức buổi tư vấn cho nhóm lớn học sinh.
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Trong tài liệu này, nhóm tư vấn viên (TVV) được coi là các cán bộ và giáo viên 
đang công tác tại CSGD. Đối với trường hợp nhóm TVV là khách mời thì nhà 
trường cần phối hợp chặt chẽ với nhóm TVV khách mời để trao đổi đầy đủ thông 
tin trước buổi tư vấn và thống nhất về mục tiêu, chương trình và nội dung buổi 
tư vấn. 

Để hiểu thêm chi tiết của một số nội dung về hướng nghiệp nhằm thực hiện tốt 
buổi tư vấn, người sử dụng có thể tham khảo thêm các chủ đề trong “Tài liệu bổ 
sung sách giáo viên giáo dục hướng nghiệp lớp 9” và “Tài liệu bổ sung sách giáo 
viên hoạt động giáo dục hướng nghiệp lớp 10, 11 và 12” do VVOB phát hành 
2013. Hai tài liệu này đều có thể được tải về từ trang web của VVOB http://www.
vvob.be/vietnam/?q=vi/resources/career-guidance.
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TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt Nghĩa của từ

CBQL Cán bộ quản lí

CSDN Cơ sở dạy nghề

CSGD Cơ sở giáo dục

CTHN Công tác hướng nghiệp

GD&ĐT Giáo dục và Đào tạo

GDHN Giáo dục hướng nghiệp

GVCN Giáo viên chủ nhiệm

KHTN Khoa học tự nhiên

KHXH Khoa học xã hội

LTHN Lí thuyết hướng nghiệp

TDLĐ Tuyển dụng lao động

TCN Trung cấp nghề

THCS Trung học cơ sở

THPT Trung học phổ thông

TTDN Trung tâm dạy nghề

TT KTTH- HN Trung tâm kĩ thuật tổng hợp - hướng nghiệp

TTTDLĐ Thị trường tuyển dụng lao động

TVHN Tư vấn hướng nghiệp

TVTS Tư vấn tuyển sinh

TVV Tư vấn viên

VVOB Tổ chức Hợp tác phát triển và Hỗ trợ kỹ thuật vùng 
Flamăng, Bỉ
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Hướng Dẫn Chung

I. MỤC ĐÍCH 

Thực hiện buổi tư vấn nhóm lớn nhằm:

- Trang bị hoặc củng cố kiến thức hướng nghiệp cho học sinh trong việc khám phá 
sở thích, khả năng nghề nghiệp của bản thân; Giúp học sinh biết liên hệ sự hiểu 
biết về bản thân với thông tin về thị trường tuyển dụng lao động (TTTDLĐ), 
thông tin về ban học, ngành học hay nghề học ở các cơ sở đào tạo (trung cấp, 
cao đẳng, đại học v.v) để xác định hướng đi sau khi tốt nghiệp THPT; 

- Giúp học sinh có được những kiến thức về tuyển sinh và kĩ năng tự tìm hiểu 
thông tin về tuyển sinh từ các nguồn thông tin đáng tin cậy;

- Thông qua buổi tư vấn, giúp các cán bộ và giáo viên trong trường hiểu rõ hơn 
về năng lực hướng nghiệp thực tế của học sinh cũng như nguyện vọng hướng 
học, hướng nghề của các em. Từ đó, có kế hoạch cải thiện CTHN tại CSGD và 
có kế hoạch hỗ trợ học sinh chọn hướng học, chọn nghề phù hợp.

II. Ý NGHĨA

Tổ chức tư vấn nhóm lớn là việc làm có tác dụng rất thiết thực để giúp học sinh 
định hướng học và chọn nghề vì thông qua buổi tư vấn nhóm lớn sẽ:

- Nâng cao kiến thức hướng nghiệp và kiến thức tuyển sinh cho số đông học sinh 
trong cùng một thời gian;

- Tạo nhu cầu tìm hiểu về hướng nghiệp cho học sinh ở các lớp chưa được hướng 
nghiệp;

- Tạo cơ hội để nhà trường phối hợp với Hội cha mẹ học sinh và/hoặc các doanh 
nghiệp để giúp nâng cao kiến thức hướng nghiệp cho học sinh.

III. QUY MÔ BUỔI TƯ VẤN

Nhà trường có thể tổ chức buổi tư vấn theo quy mô toàn trường, toàn khối, 2 - 3 
lớp cùng khối hoặc quy mô 1 lớp tùy theo điều kiện về các nguồn lực của nhà 
trường. Mỗi quy mô tư vấn đều có những yêu cầu nhất định. Vì vậy, việc hiểu rõ 
yêu cầu, thuận lợi và khó khăn của từng quy mô buổi tư vấn để từ đó lựa chọn quy 
mô tổ chức TVHN và TVTS cho phù hợp là rất cần thiết. 

1. Tổ chức buổi tư vấn quy mô học sinh toàn trường

Thông thường, số lượng học sinh toàn trường rất đông nên nếu tổ chức buổi tư vấn 
với quy mô toàn trường cần phải có ít nhất 6 giáo viên hiểu rõ LTHN để giải thích 
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và tư vấn hướng nghiệp, đồng thời cần có ít nhất một giáo viên hiểu rõ kiến thức 
tuyển sinh để tư vấn các vấn đề về tuyển sinh. Do số lượng học sinh toàn trường 
đông và học sinh tham gia tư vấn có nhiều trình độ khác nhau, nên với quy mô 
này thì buổi tư vấn chỉ có thể đạt được mục tiêu là cung cấp một số thông tin về 
hướng nghiệp và/hoặc thông tin về tuyển sinh. Cách cung cấp thông tin là qua 
những vở kịch ngắn phản ánh một số LTHN, cách tìm hiểu thông tin tuyển sinh 
v.v… do học sinh biểu diễn với sự cố vấn và hướng dẫn về nội dung từ giáo viên;  
hoặc, qua những câu chuyện thực tế trên báo chí hay những trải nghiệm cá nhân 
có liên quan đến chủ đề hướng nghiệp của các cán bộ, giáo viên trong trường; và, 
qua thông báo những thông tin cập nhật mới nhất về tuyển sinh từ trang chủ của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), các cơ quan truyền thông và nhà xuất bản 
đáng tin cậy.  

2. Tổ chức buổi tư vấn quy mô học sinh toàn khối

Việc tư vấn cho học sinh toàn khối thuận lợi hơn so với buổi tư vấn quy mô toàn 
trường do số lượng học sinh ít hơn, hơn nữa những học sinh trong cùng một khối 
được học cùng một chương trình, cùng lứa tuổi nên có nhận thức và những vấn đề 
quan tâm tương tự nhau. Do vậy, buổi tư vấn cho toàn khối có thể kết hợp ba mục 
tiêu 1/ Cung cấp LTHN và TVHN; 2/ Trao đổi với khách mời từ doanh nghiệp về 
nghề nghiệp và tuyển dụng lao động; và 3/ TVTS. Tuy nhiên, việc tổ chức tư vấn 
quy mô toàn khối cũng cần phải có ít nhất 6 giáo viên hiểu rõ LTHN để giải thích 
và tư vấn hướng nghiệp, đồng thời cần có ít nhất một giáo viên hiểu rõ kiến thức 
tuyển sinh để tư vấn các vấn đề tuyển sinh. Do vậy, trong trường hợp điều kiện 
không cho phép thì có thể bỏ bớt mục tiêu 2 hoặc 3 hoặc cả mục tiêu 2 và 3, nhưng 
nhất thiết phải có mục tiêu 1.

3. Tổ chức buổi tư vấn quy mô nhóm lớn gồm học sinh của 2 - 3 lớp 
trong cùng một khối

Đây là quy mô tư vấn nhóm lớn lí tưởng nhất, vừa tiết kiệm thời gian, vừa phù hợp 
với nguồn nhân lực và các nguồn lực khác của nhà trường nên việc thực hiện thuận 
lợi hơn, dễ cho hiệu quả cao hơn và dễ đạt được mục tiêu hướng nghiệp cho học 
sinh hơn. Mục tiêu và cách tiến hành buổi tư vấn quy mô nhóm lớn gồm 2 hay 3 
lớp cùng một khối cũng tương tự như cách tổ chức tư vấn quy mô toàn khối. 

4. Tổ chức buổi tư vấn quy mô nhóm học sinh của từng lớp

Quy mô tư vấn cho nhóm học sinh từng lớp hiệu quả nhất nhưng tốn thời gian và 
nhân lực nhiều nhất vì không phải giáo viên chủ nhiệm (GVCN) nào cũng có khả 
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năng, kiến thức về hướng nghiệp và tuyển sinh để tự tiến hành buổi tư vấn. Trong 
nhiều trường hợp, cần có sự phối hợp giữa GVCN và cán bộ/giáo viên phụ trách 
hướng nghiệp của trường để cùng tiến hành hoạt động. Như vậy, với thời khoá 
biểu học tập và công việc của nhà trường sẽ khó sắp xếp thời gian phù hợp để có 
thể thực hiện hình thức tư vấn này cho tất cả các lớp.

Chú ý: Các trường THPT cần cân nhắc các điều kiện thực hiện và mục tiêu cụ 
thể để tiến hành theo từng quy mô cho phù hợp. Tiến trình thực hiện và các yêu 
cầu, điều kiện để tư vấn ở các quy mô tư vấn về cơ bản là giống nhau.  Trong mọi 
trường hợp, sự ủng hộ và hợp tác chặt chẽ giữa Ban giám hiệu nhà trường với các 
GVCN, cán bộ/giáo viên phụ trách hướng nghiệp là rất cần thiết.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Cơ sở vật chất

- Tùy theo số lượng học sinh tham gia, điều kiện cần có là sân trường/hội trường/
lớp học với không gian đủ rộng cho nhóm lớn học sinh tập hợp và di chuyển 
vào các nhóm nhỏ;

- Có điện, hệ thống loa đài, âm thanh và đủ micro cho (nhóm) TVV5, người dẫn 
chương trình (nếu cần) và học sinh sử dụng khi trao đổi hoặc đặt câu hỏi; 

- Nếu tổ chức trong hội trường hay lớp học thì nên có máy chiếu, bảng đen và 
phấn, hoặc bảng trắng và bút viết bảng, các tranh LTHN trên máy tính để trình 
chiếu;

- Nếu tổ chức buổi tư vấn ở ngoài trời thì cần in các tranh LTHN6 trên khổ giấy 
lớn để giới thiệu cho học sinh;

- Tuỳ điều kiện không gian, có thể có bàn ghế cho nhóm TVV, người dẫn chương 
trình (nếu có), khách mời chia sẻ về nghề nghiệp và TTTDLĐ, lãnh đạo nhà 
trường và học sinh v.v.

2. Phương tiện thực hiện

- Phiếu trắc nghiệm sở thích và khả năng nghề nghiệp theo lí thuyết mật mã 
Holland (phụ lục 1);

- Phiếu khảo sát về hướng nghiệp và tuyển sinh (phụ lục 2);

5 Tư vấn viên có thể là các cán bộ hoặc giáo viên trong trường hoặc được mời từ nơi khác hoặc kết 
hợp cả hai.

6 Các tranh lí thuyết hướng nghiệp bao gồm: Mô hình lập kế hoạch nghề, lí thuyết cây nghề nghiệp, 
mô hình lí thuyết hệ thống, 6 nhóm tính cách của mật mã Holland.
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Tài liệu tham khảo cho học sinh dùng sau buổi tư vấn (có thể là nội dung các 
LTHN đã hướng dẫn). Ngoài ra, nếu thực hiện buổi tư vấn trong hội trường hay 
trong lớp thì cần có thêm:

- Slides của bài giới thiệu các LTHN và các tài liệu về thông tin tuyển sinh;

- Có máy tính nối mạng internet để cập nhật thông tin tuyển sinh;

Nếu buổi tư vấn được thực hiện ở ngoài sân trường thì cần có thêm:

- Các tranh LTHN khổ to.

3. Cán bộ và giáo viên

- Ban giám hiệu nhà trường, cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức và thực hiện buổi 
tư vấn phải là những người tâm huyết với CTHN, ủng hộ và hiểu rõ mục đích, 
ý nghĩa, nội dung, yêu cầu của buổi tư vấn;

- Ban tổ chức buổi tư vấn nên có sự hiện diện của đại diện Ban giám hiệu. Các 
thành viên tham gia tổ chức và thực hiện cần hiểu rõ nhiệm vụ, vai trò của bản 
thân trong quá trình chuẩn bị, thực hiện và hỗ trợ sau buổi tư vấn; 

- GVCN cần được trang bị một số kiến thức cơ bản về hướng nghiệp, đặc biệt là 
trắc nghiệm sở thích và khả năng nghề nghiệp theo lí thuyết mật mã Holland 
để hỗ trợ học sinh làm trắc nghiệm. Đồng thời, GVCN cần hiểu rõ mục đích và 
yêu cầu phân chia học sinh vào bốn nhóm theo kết quả học tập; 

- TVV có thể là cán bộ, giáo viên trong trường hoặc được mời từ bên ngoài. Điều 
kiện tiên quyết là TVV phải có kiến thức vững về LTHN, có khả năng giúp học 
sinh làm trắc nghiệm về sở thích và khả năng nghề nghiệp theo lí thuyết mật 
mã Holland và vận dụng kết quả trắc nghiệm vào công tác lập kế hoạch nghề. 
TVV còn phải nắm vững kiến thức về TTTDLĐ ở trong vùng, quốc gia và quốc 
tế. Bên cạnh đó, TVV phải có nhạy cảm về giới và cũng phải biết được những 
thông tin cập nhật liên quan đến vấn đề tuyển sinh đại học, cao đẳng và trung 
cấp hàng năm, có một số kiến thức về tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương 
để TVHN cho học sinh được sát với thực tế. Cuối cùng, TVV phải biết rõ các 
ngành đào tạo hiện nay tại các trường cao đẳng, đại học, trung sơ cấp v.v… và 
là người có kiến thức về giới, tâm lý, có kĩ năng lắng nghe, thấu cảm để tư vấn 
và chia sẻ được với học sinh.  Tuy nhiên, một TVV tại trường khó có thể nắm 
vững tất cả các kiến thức trên nên tốt nhất là có một nhóm TVV hợp tác với 
nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ cho buổi tư vấn. Chẳng hạn, cần có một TVV 
về hướng nghiệp, một chuyên gia về tuyển dụng lao động (TDLĐ) và một TVV 
về tuyển sinh. Đây sẽ là một nhóm TVV rất tốt cho buổi tư vấn theo nhóm lớn;  
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7 Mạng lưới chuyên nghiệp của trường học được hiểu là những tổ chức, cá nhân có mối quan hệ với 
nhà trường để hỗ trợ công tác hướng nghiệp. Mạng lưới chuyên nghiệp có thể là cha mẹ học sinh, 
cựu học sinh, doanh nghiệp, các hiệp hội, doanh nhân v.v: cung cấp thông tin về nghề nghiệp, tuyển 
dụng, tổ chức các hoạt động hướng nghiệp…

- Các GVCN là những người rất quan trọng trong công tác tư vấn. Trách nhiệm 
mà đội ngũ GVCN phải thực hiện là hướng dẫn học sinh làm trắc nghiệm, thu 
thập các câu hỏi tự đánh giá, các câu hỏi về hướng nghiệp và tuyển sinh để chuẩn 
bị cho buổi tư vấn, đồng thời phải chuấn bị báo cáo về kết quả học tập của học 
sinh, khuyến khích và động viên các em tham gia đầy đủ, tích cực, nghiêm túc, 
giữ trật tự trong buổi tư vấn và giúp giáo viên điều hành buổi tư vấn. 

4. Mạng lưới chuyên nghiệp7

Bất cứ tại CSGD nào cũng đã hình thành và tồn tại “mạng lưới chuyên nghiệp” 
chính thức (được gọi tên và có kế hoạch hoạt động với mạng lưới chuyên nghiệp) 
hoặc không chính thức (chưa được gọi tên và các hoạt động với thành viên của 
mạng lưới chuyên nghiệp chỉ mang tính ngẫu nhiên). Trong trường hợp nhà trường 
chưa xây dựng “mạng lưới chuyên nghiệp” một cách chính thức, nhà trường có 
thể mời đại diện cha mẹ học sinh đang công tác trong các tổ chức, cựu học sinh 
của trường đang học ở các cơ sở đào tạo hoặc đã ra trường công tác, doanh nghiệp, 
cơ sở kinh doanh và sản xuất, hoặc làng nghề địa phương để cùng tham gia chia 
sẻ trong buổi tư vấn. 

Trong buổi tư vấn, đại diện cha mẹ học sinh có thể cung cấp thông tin để giúp 
hướng nghiệp cho học sinh như thông tin về nghề nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm 
trong quá trình chọn ngành học và phát triển nghề nghiệp, thông tin tuyển sinh và 
các thông tin khác. Nếu cha mẹ học sinh không thể tham gia để chia sẻ trực tiếp 
thì có thể đóng vai trò cầu nối giữa nhà trường và doanh nghiệp địa phương để mời 
các đại diện doanh nghiệp làm khách mời phỏng vấn cho buổi tư vấn.

Tương tự như vậy, cựu học sinh của trường có thể trở về trường để chia sẻ những 
kinh nghiệm trong quá trình tuyển sinh và hướng nghiệp như chọn ngành học, 
trường học và nghề nghiệp mà họ đã trải qua.

Trong một buổi tư vấn, khách mời có thể là đại diện cha mẹ học sinh hoặc cựu học 
sinh hoặc cán bộ của doanh nghiệp hoặc kết hợp các thành phần trên với số lượng 
3 - 4 khách mời. Có thể mời bốn khách mời để đề phòng một hoặc hai khách mời 
hủy hẹn vào giờ chót, nhưng không nên mời hơn bốn khách mời vì nếu mời đông 
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quá mà các khách mời đều đến thì sẽ không đủ thời gian cho tất cả các khách mời 
chia sẻ sâu về nghề nghiệp và thông tin tuyển sinh v.v. Như vậy, gây nên cảm giác 
bị mất thời gian của khách mời và tạo ấn tượng không chuyên nghiệp về buổi tư 
vấn, gây khó khăn trong việc mời họ trở lại trong lần tư vấn năm sau. 

Trong trường hợp buổi tư vấn tiến hành trong phòng lớp học mà có đủ không gian, 
người tổ chức cũng nên mời đại diện một vài cha mẹ học sinh tham gia nếu có thể. 
Trong lứa tuổi này, các em bị ảnh hưởng nhiều nhất từ gia đình, bạn bè và thầy 
cô. Do đó, nếu cha mẹ có thể đồng hành với các học sinh trong TVHN và TVTS 
là tốt nhất

Lưu ý: Việc sử dụng mạng lưới chuyên nghiệp cho buổi tư vấn cần phải rất cẩn 
trọng, vì nếu buổi tư vấn được thực hiện tốt, khách mời sẽ quay lại trong tương lai 
hay giới thiệu bạn bè tham gia. Nhưng nếu thất bại thì họ sẽ không bao giờ quay 
lại và có thể còn ảnh hưởng không tốt đến hoạt động hướng nghiệp và tuyển sinh 
tương lai của trường. 

5. Học sinh

Học sinh cần quan tâm, hứng thú tham gia buổi tư vấn, thể hiện qua việc thực 
hiện tích cực, tự giác các yêu cầu của buổi tư vấn. Vì vậy, trước buổi tư vấn học 
sinh cần:

- Được thông báo về mục tiêu và ý nghĩa của buổi tư vấn;

- Hiểu rõ vai trò của mình trong buổi tư vấn;

- Hoàn thành các bước chuẩn bị như hoàn thành bài trắc nghiệm và ghi nhớ kết 
quả trắc nghiệm; Ôn lại các kiến thức hướng nghiệp đã được học (nếu có); Tìm 
hiểu thông tin tuyển sinh từ mạng internet hay sách báo; 

-  Suy ngẫm những câu hỏi về bản thân: Em thích làm nghề gì? Vì sao em có ý 
thích này? Em có những khả năng gì trong học tập và ở ngoài môi trường học 
tập? Em có biết mình muốn trở thành một người như thế nào trong tương lai? 
Hoàn cảnh kinh tế của gia đình em hiện tại như thế nào? Hiện tại, ai ảnh hưởng 
tới em nhiều nhất trong cách suy nghĩ và ra những quyết định? 

V.  YÊU CẦU CẦN ĐẠT KHI THỰC HIỆN BUỔI TƯ VẤN

1. Giai đoạn chuẩn bị (trước buổi tư vấn)

- Xác định rõ mục tiêu và đối tượng của buổi tư vấn;
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- Có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng và phù hợp cho các cán bộ, giáo viên tham 
gia thực hiện buổi tư vấn, đặc biệt nhóm TVV trong việc giới thiệu LTHN, dẫn 
chương trình và trả lời các câu hỏi của học sinh;

- Tổng hợp thông tin về học sinh tham gia buổi tư vấn như khối, lớp, số lượng, tỉ 
lệ nam nữ...;

- Báo cáo sơ bộ về khả năng và kết quả học tập của học sinh;

- Phân chia đối tượng học sinh vào bốn nhóm theo khả năng và kết quả học tập; 

- Tổng hợp những câu hỏi hướng nghiệp và tuyển sinh của học sinh (thông tin từ 
phiếu khảo sát, phụ lục 2);

- Hướng dẫn học sinh làm trắc nghiệm sở thích và khả năng nghề nghiệp theo lí 
thuyết mật mã Holland (phụ lục 1);

- Có cơ sở vật chất đầy đủ như địa điểm tư vấn (hội trường hay ngoài trời), máy 
chiếu, bàn ghế, nơi treo tranh LTHN…;

- Thống nhất chương trình và nội dung buổi tư vấn, chuẩn bị sẵn câu trả lời cho 
các câu hỏi học sinh có thể hỏi hoặc các nội dung liên quan cần thiết để trình 
bày khi học sinh không có nhiều câu hỏi.

Điều kiện tốt nhất là học sinh đã có hiểu biết cơ bản về hướng nghiệp và tuyển 
sinh trước buổi tư vấn. Vì vậy,  nhà trường cần: 

-  Hướng dẫn và hỗ trợ học sinh tự tìm kiếm các thông tin về nghề nghiệp (các 
ngành nghề đang được đào tạo, nhu cầu lao động) và các cơ sở đào tạo. Nếu nhà 
trường có điều kiện thì nên in thành bộ thông tin về nghề nghiệp cho học sinh 
tham khảo. Các thông tin này có nhiều trên các website http://www.moet.gov.
vn; www.emchonnghegi.edu.vn; www.vietnamwork.com; www.careerbuilder.
vn v.v; Sách “Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng và TCCN” 
hàng năm của Bộ GD&ĐT phát hành, các tập san của báo Giáo dục thời đại, 
Tuổi trẻ, Thanh niên… Điều này sẽ giúp học sinh trong buổi tư vấn đặt câu hỏi 
cụ thể, hiểu được nội dung buổi tư vấn nhanh chóng;

- Hướng dẫn và hỗ trợ học sinh có những hiểu biết cơ bản về hướng nghiệp như 
sở thích, cá tính, khả năng và giá trị nghề nghiệp… bằng cách tổ chức các hoạt 
động giáo dục hướng nghiệp, hướng dẫn học sinh tham khảo tài liệu hướng 
nghiệp do VVOB biên soạn (www.vvob.be/vietnam) v.v. để có nhiều thời gian 
đi sâu về LTHN và trả lời được nhiều câu hỏi thắc mắc của học sinh trong buổi 
tư vấn.   
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2. Giai đoạn thực hiện buổi tư vấn 

-  Học sinh hiểu các LTHN cơ bản và ban đầu xác định được nhóm sở thích và 
khả năng nghề nghiệp của bản thân;

-  Sử dụng các hình thức hoạt động khác nhau để thu hút sự chú ý của học sinh và 
học sinh tập trung nghe tư vấn;

- Trả lời các câu hỏi của học sinh chỉ mang tính gợi mở và đưa ra nhiều phương 
án để học sinh lựa chọn phương án phù hợp nhất với mình;

-  Nếu nhóm TVV có thể trả lời, trao đổi thêm sau buổi tư vấn thì cho học sinh số 
điện thoại, email, face book… để học sinh và cha mẹ học sinh có thể liên hệ, 
trao đổi sau đó.

3. Giai đoạn sau buổi tư vấn 

- Nhóm TVV tiếp tục trả lời các câu hỏi mà trong buổi tư vấn chưa trả lời hết 
thông qua mạng xã hội (facebook), trang web của trường, gửi email tới học 
sinh. Nhóm TVV cũng có thể đưa các câu hỏi và câu trả lời lên bảng tin của nhà 
trường hoặc treo ở góc hướng nghiệp (nếu có); 

- Ban giám hiệu nhà trường, GVCN và TVV thảo luận tổng kết kết quả buổi tư 
vấn và xác định/điều chỉnh (nếu cần) kế hoạch để tiếp tục hỗ trợ học sinh xây 
dựng kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng hơn; 

- Đại diện cha mẹ học sinh tham gia buổi tư vấn tiếp tục phối hợp với nhà 
trường trong CTHN cũng như trao đổi kết quả buổi tư vấn với các phụ huynh 
học sinh khác.



2PHAÀN

CAÙC BÖÔÙC TIEÁN HAØNH





19

Các Bước Tiến Hành

PH
Ầ

N
 2

I. GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ

1. Mục đích buổi tư vấn 

Tuỳ theo đối tượng tham gia buổi tư vấn, mục đích là:

- Đối với học sinh khối 10: Cung cấp các kiến thức hướng nghiệp nhằm giúp các 
em xác định hướng lựa chọn nghề nghiệp trong quá trình học THPT;

- Đối với học sinh khối 11: Cung cấp kiến thức hướng nghiệp và tuyển sinh 
nhằm giúp  các em  tiếp tục chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh đại học, cao đẳng 
năm tới;

- Đối với học sinh khối 12: Củng cố kiến thức hướng nghiệp và tuyển sinh nhằm 
giúp các em lựa chọn trường thi, ngành học, chọn nghề sau tốt nghiệp THPT.

2. Thành phần tham gia tổ chức và thực hiện

- Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo và thống nhất với GVCN, cán bộ/giáo viên 
phụ trách CTHN trong trường về thành phần và nhiệm vụ của “ban tổ chức”; 

-  Cán bộ/giáo viên phụ trách CTHN xây dựng kế hoạch cụ thể với mục tiêu, yêu 
cầu cụ thể và có công việc chi tiết, rõ ràng cho từng thành viên Ban tổ chức, thời 
gian tiến hành và kinh phí cần thiết; 

- Trưởng ban tổ chức: Nên là đại diện Ban giám hiệu nhà trường. Thái độ và sự 
quan tâm của Ban giám hiệu nhà trường có ảnh hưởng rất lớn đến mức độ và sự 
tham gia của các thành viên ban tổ chức và học sinh; 

- Thư kí: Nên có 1 - 2 cán bộ/giáo viên đóng vai trò là thư kí. Có thể mời cán bộ 
đoàn vào vị trí này. Trước buổi tư vấn, nhóm thư kí sẽ giúp Ban tổ chức tổng 
hợp kết quả khảo sát, giới thiệu, quảng cáo về buổi tư vấn để thu hút sự tham 
gia của học sinh. Trong buổi tư vấn, nhóm thư kí sẽ thu thập và lựa chọn các câu 
hỏi phù hợp để đưa cho nhóm TVV trả lời. Ngoài ra, nhóm thư kí còn chuẩn bị 
các chương trình văn nghệ để lấp chỗ trống trong trường hợp có sự cố bất ngờ. 

- Nhóm TVV: Xây dựng nội dung và chương trình buổi tư vấn; Phối hợp với các 
thành viên  của Ban tổ chức để đảm bảo chuẩn bị đủ thông tin cho buổi tư vấn; 
Tổng hợp kết quả của mẫu khảo sát; Chịu trách nhiệm chính để dẫn dắt, giới 
thiệu nội dung và trả lời câu hỏi trong buổi tư vấn. Nếu có khách mời tham gia, 
thông qua sự giới thiệu của Ban giám hiệu nhà trường, nhóm TVV còn chịu 
trách nhiệm mời và trao đổi với khách mời về nội dung cần chuẩn bị cho buổi 
tư vấn; 
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- GVCN: Trước buổi tư vấn, GVCN tổ chức cho học sinh làm phiếu trắc nghiệm 
và điền vào phiếu khảo sát. Trong buổi tư vấn, GVCN ngồi cùng với học sinh 
trong lớp để giữ trật tự và đồng hành cùng học sinh trong việc tìm hiểu kiến thức 
hướng nghiệp để khi về lớp có thể trả lời các câu hỏi thắc mắc của các em;

- Khách mời từ doanh nghiệp (nếu có): Chuẩn bị các thông tin chia sẻ về nghề 
nghiệp, kinh nghiệm nghề nghiệp;

- Đại diện Hội cha mẹ học sinh (nếu có): Chuẩn bị chia sẻ thông tin về nghề 
nghiệp hoặc chỉ tham dự để hợp tác sau này; 

- Đại diện cựu học sinh của trường (nếu có): Chuẩn bị thông tin chia sẻ về quá 
trình chọn ngành học, điều kiện tuyển sinh và học ở các trường hay các điều 
kiện làm việc, tuyển dụng.

3. Công tác chuẩn bị với học sinh

Sau khi đã thống nhất mục đích, nội dung và kế hoạch tư vấn, nhóm TVV cùng 
với GVCN hướng dẫn học sinh làm phiếu trắc nghiệm sở thích và khả năng nghề 
nghiệp theo mật mã Holland và điền vào phiếu khảo sát.

3.1. Phiếu trắc nghiệm sở thích (phụ lục 1)

Kết quả trắc nghiệm sẽ giúp học sinh xác định được nhóm sở thích và khả năng 
nghề nghiệp của bản thân để từ đó xác định nhóm trường hay loại ngành nghề có 
thể học hay đi làm sau khi tốt nghiệp.

Bước 1: Giáo viên hướng dẫn và cho học làm trắc nghiệm phần 1

 Học sinh đọc và đánh dấu X vào các câu thích hợp với bản thân. Chú ý là đừng 
đọc quá chậm, đừng xem đi xem lại câu hỏi và không suy nghĩ quá lâu vì phản 
ứng đầu tiên thường là phản ứng chính xác nhất;  

  Với mỗi dấu X đã đánh được tính là 1 điểm. Học sinh cộng tổng số điểm lại.

 Bước 2: Sau khi học sinh làm xong phần 1, giáo viên hướng dẫn cho học sinh làm 
trắc nghiệm  phần 2

 Học sinh dùng kết quả làm trắc nghiệm phần 1 để xác định 3 nhóm có số điểm 
cao nhất, cao thứ nhì và cao thứ ba;

 Học sinh  đọc kỹ những mô tả của ba nhóm sở thích và khả năng nghề nghiệp 
đã xác định;
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 Học sinh đối chiếu xem những mô tả của từng nhóm sở thích và khả năng nghề 
nghiệp đã xác định có đúng với mình hay không. Nếu không thì có thể đổi 
nhóm sở thích khác cho phù hợp với bản thân.

Việc cho học sinh làm bài trắc nghiệm để tìm hiểu nhóm sở thích và khả năng nghề 
nghiệp của bản thân đóng vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức tư vấn nhóm lớn 
thành công. Do vậy, tất cả học sinh đều cần phải làm và có kết quả trắc nghiệm. 
Để tránh trường hợp trong buổi tư vấn có một số em quên kết quả trắc nghiệm, 
GVCN nên nhắc các em mang theo bản trắc nghiệm đã làm tới buổi tư vấn. Trong 
trường hợp, vào buổi tư vấn có em quên kết quả trắc nghiệm hay chưa làm trắc 
nghiệm vì lí do nào đó, nhóm TVV linh hoạt cử một TVV giải thích tóm tắt với 
những em này về các nhóm nghề để các em nhanh chóng quyết định mình thuộc 
nhóm sở thích nào để có thể tham gia hoạt động tiếp theo của buổi tư vấn.

3.2. Phiếu khảo sát (phụ lục 2)

Cho học sinh làm phiếu khảo sát trước buổi tư vấn giúp nhóm TVV có tư liệu 
để chuẩn bị cho buổi tư vấn đạt hiệu quả về nội dung, đồng thời chủ động về thời 
gian. Thông tin trả lời trong phiếu khảo sát giúp nhóm TVV bước đầu biết được 
mức độ hiểu biết về hướng nghiệp và tuyển sinh của các em qua các câu hỏi và 
dự định sau khi tốt nghiệp trung học mà các em đề cập. Qua khảo sát còn giúp 
nhóm TVV tập hợp được các câu hỏi về hướng nghiệp và tuyển sinh, từ đó chuẩn 
bị các câu trả lời và loại bỏ các câu trùng lặp. Mặt khác, khi làm phiếu khảo 
sát, học sinh bắt đầu có suy nghĩ về kế hoạch nghề nghiệp và học tập sau khi tốt 
nghiệp THPT.

Từ những thông tin ấy, nhóm TVV có thể đánh giá mức độ hiểu LTHN của học 
sinh để xác định cách thức giới thiệu LTHN trong buổi tư vấn sao cho hiệu quả 
nhất. Trong trường hợp các câu hỏi mà học sinh đăng kí hỏi trong phiếu khảo sát 
chưa đại diện cho các vấn đề về tuyển sinh và hướng nghiệp, nhóm TVV có thể 
thêm một số câu hỏi khác để có thể cung cấp thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 
đến các em toàn diện hơn. 

Nếu tổng hợp tốt phiếu khảo sát không những giúp TVV có được các thông tin cần 
thiết cho buổi tư vấn mà còn giúp cơ sở đánh giá được khả năng hướng nghiệp của 
học sinh. Nội dung tổng hợp có thể:

- Thống kê và phân loại các câu hỏi về tuyển sinh và hướng nghiệp;

- Thống kê mức độ tự tin của học sinh theo 3 cấp độ: Tự tin (100%); Tương đối 
tự tin (80%) và ít tự tin (<60%);
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- Thống kê tỉ lệ học sinh có dự định vào các trường nghề và các loại trường khác.

Chú ý: Nhóm TVV, nhóm thư kí và các GVCN cần phối hợp tốt để thu được nhiều 
phiếu trả lời khảo sát của học sinh. Nhóm TVV cần đọc và thống kê tất cả các 
phiếu học sinh đã điền để hiểu khả năng hướng nghiệp của học sinh và phát hiện 
được những câu hỏi mâu thuẫn nhau của từng học sinh nhằm đưa ra các giải thích 
dựa trên LTHN cho phù hợp. Nhóm TVV cũng cần nghiên cứu kết quả tổng hợp 
phiếu khảo sát để chuẩn bị các câu trả lời.

3.3. Chia học sinh thành 4 nhóm theo khả năng và kết quả học tập

Nhóm TVV làm việc với các GVCN để phân chia học sinh thành 4 nhóm: 1/ 
Nhóm học giỏi và tự tin; 2/ Nhóm học giỏi, khá nhưng không tự tin; 3/ Nhóm học 
trung bình và 4/ Nhóm học yếu. Sự phân chia các nhóm này cần bí mật và đặt tên 
nhóm theo tên địa danh, hoa quả, v.v. chứ không theo tên theo khả năng, kết quả 
học tập để tránh làm các em tự ti. 

4. Sân bãi/ hội trường dành cho buổi tư vấn

Tuỳ theo số lượng học sinh, nhà trường chuẩn bị loa đài, các micro, ánh sáng, bàn 
ghế, diện tích sân bãi hay hội trường phù hợp với số lượng học sinh tham dự trong 
điều kiện thoải mái nhất có thể.

5. Khách mời

Nếu CSGD xác định là buổi tư vấn có khách mời thì cần lên danh sách khách mời 
và liên lạc trước về nội dung. Cách thức liên hệ và tổ chức xin xem thêm phần IV 
của tài liệu này và tham khảo thêm trong chuyên đề 2. Tìm hiểu nghề nghiệp - lớp 
10 (phương án 1: tổ chức giao lưu tìm hiểu nghề nghiệp - trang 59) hoặc chuyên 
đề 2.  Tìm hiểu thông tin nghề và TTTDLĐ - lớp 11 (cách 1, nội dung 2 - trang 
123) trong tài liệu bổ sung sách giáo viên hoạt động giáo dục hướng nghiệp lớp 
10, 11 và 12, VVOB 2013.

6. Nhóm tư vấn viên

Nhóm TVV nghiên cứu kĩ tài liệu “Tổ chức tư vấn hướng nghiệp và tư vấn tuyển 
sinh cho nhóm lớn học sinh cấp trung học phổ thông” để chuẩn bị và thực hiện 
buổi tư vấn đạt được kết quả. Các kiến thức về LTHN là nền móng vững chắc, do 
đó nhóm TVV nên đọc và hiểu thật kĩ phần LTHN. Bên cạnh đó, nhóm TVV cần 
phải trang bị kiến thức về tuyển sinh, có khả năng xác định mã (code) cho một số 
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ngành nghề phổ biến theo lí thuyết mật mã Holland. Một điều quan trọng nữa là 
nhóm TVV cần được trang bị kiến thức về giới, tâm lý, có kĩ năng lắng nghe, thấu 
cảm và chia sẻ với học sinh để tạo sự thu hút và chú ý trong buổi tư vấn. 

Nhóm TVV cũng cần phải nghiên cứu sách “Những điều cần biết về tuyển sinh 
Cao đẳng và Đại học” do Bộ GD&ĐT phát hành trong năm học gần nhất để đáp 
ứng thông tin về tuyển sinh. 

Ngoài ra, nhóm TVV nên tìm hiểu kĩ nội dung bộ “Tài liệu bổ sung sách giáo 
viên giáo dục hướng nghiệp lớp 9” và “Tài liệu bổ sung sách giáo viên hoạt động 
giáo dục hướng nghiệp lớp 10, 11 và 12” do VVOB phát hành 2013 để hiểu rõ 
các LTHN cũng như hướng dẫn học sinh tìm hiểu thông tin về nghề nghiệp, 
TTTDLĐ, thông tin tuyển sinh và lập kế hoạch nghề nghiệp. Tất cả sách này đều 
có thể được tải về từ trang web của VVOB http://www.vvob.be/vietnam/?q=vi/
resources/career-guidance

Nhóm TVV phân công người giới thiệu LTHN, 6 người phụ trách 6 nhóm sở thích 
và khả năng nghề nghiệp (nên là người có cùng nhóm sở thích với nhóm sẽ giới 
thiệu trong buổi tư vấn) và 4 người phụ trách 4 nhóm học sinh theo khả năng và kết 
quả học tập đã phân chia và chuẩn bị trước câu trả lời cho các câu hỏi của học sinh. 

II. GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN BUỔI TƯ VẤN

Buổi tư vấn nhóm lớn được thực hiện theo 5 bước, cụ thể như sau: 

1. Bước 1: Ổn định tổ chức

Bước này nên làm nhanh và yêu cầu học sinh giữ trật tự và tuân thủ các hướng dẫn 
của nhóm TVV.

Ban tổ chức chỉ nên tập hợp học sinh vào hội trường/sân của buổi tư vấn trước khi 
bắt đầu 10 phút để tránh sự mệt mỏi của học sinh. Nên sắp xếp học sinh ngồi theo 
bốn nhóm, trong đó nhóm học yếu thì ngồi ngay gần sân khấu và cứ thế, nhóm 
học giỏi và tự tin ngồi ở cuối hội trường, xa sân khấu nhất. 

Các bài phát biểu giới thiệu nên ngắn gọn và nếu cần thiết có thể có 1 tiết mục văn 
nghệ chào mừng ngắn trước khi tiến hành bước 2.

Bước này nên để cho người có kinh nghiệm trong công tác Đoàn thực hiện.
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2. Bước 2: Giới thiệu các lí thuyết hướng nghiệp8 

Việc sử dụng LTHN trong tư vấn nhóm lớn rất quan trọng. LTHN giống như 
móng của một căn nhà, nếu hiểu được LTHN vững vàng thì học sinh mới có thể 
xây dựng một kế họach nghề nghiệp tốt. Nhóm TVV cần chú ý rằng, khi trình bày 
LTHN với học sinh theo cách đưa các LTHN này vào trong các câu chuyện minh 
họa thì sẽ rất dễ dàng thu hút sự chú ý của các em. Các câu chuyện nhỏ về tình 
yêu, tình bạn và gia đình sẽ rất hấp dẫn vì ở tuổi này các em rất quan tâm đến quan 
hệ bạn bè, gia đình và tình yêu. Hơn nữa, hướng nghiệp rất gần gũi với đời thường. 
Vì vậy, để chuẩn bị cho những câu chuyện, nhóm TVV khi đọc báo, nghe tin tức 
hay trò chuyện cùng người khác nên vận dụng LTHN để hiểu và tự hỏi xem những 
câu chuyện đời thường ấy liên quan đến hướng nghiệp như thế nào.

Khi dùng ví dụ minh họa cho LTHN, nhóm TVV cần lưu ý:

- Dùng ví dụ từ thực tế trải nghiệm trong quá trình giảng dạy của bản thân TVV;

- Ví dụ xuất phát từ những bối cảnh và sự kiện gần gũi với các em học sinh tham 
dự buổi tư vấn;

- Ví dụ không quá dài. Nếu cần thiết thì có thể chia nhỏ câu chuyện dùng làm ví 
dụ cho tất cả các LTHN được trình bày trong buổi tư vấn.

Nhóm TVV tuyệt đối không dùng ví dụ xa vời thực tế vì điều này dễ làm cho học 
sinh cảm thấy thiếu tự tin hay bị huyễn hoặc bản thân. Nhóm TVV nên để ý đến 
sự khác biệt giữa học sinh nội thành và ngoại thành, học sinh trường chuyên và 
trường thường, và lứa tuổi học sinh để cho ví dụ minh họa phù hợp. Ví dụ không 
phù hợp sẽ dễ gây phản tác dụng với những mục tiêu mà nhóm TVV đề ra khi giới 
thiệu LTHN. Ví dụ, mục tiêu của buổi tư vấn là muốn các em hiểu rằng mỗi người 
đều có chỗ đứng trong xã hội nếu như họ hiểu được bản thân mình và TTTDLĐ 
nhưng nếu ví dụ lại nói về một học sinh xuất sắc, một người được giải quốc tế, v.v. 
thì lại làm các em mất đi sự tự tin và lo lắng về tương lai mình.

Tùy vào năng lực hướng nghiệp của học sinh ở mỗi trường mà nhóm TVV sẽ 
giới thiệu LTHN ở các mức độ khác nhau. Trong trường hợp nhóm TVV giới 
thiệu LTHN ở một trường mà học sinh chưa được giới thiệu về LTHN thì nhóm 
TVV cần giảng kĩ những lí thuyết này. Trong trường hợp học sinh đã được học về 

8 Nội dung tập huấn và thực hành buổi tư vấn cho nhóm lớn học sinh đã được ghi hình, người tổ chức 
buổi tư vấn có thể tham khảo thêm từ các đĩa hình do VVOB phát hành.
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LTHN thì nhóm TVV chỉ cần nhắc lại các LTHN để các em nhớ lại, sau đó tạo cơ 
hội cho các em cơ hội chia sẻ những trải nghiệm hay suy ngẫm của bản thân. Có 
thể cho học sinh chia sẻ với bạn ngồi bên cạnh hay chia sẻ trong nhóm nhỏ, sau 
đó chia sẻ trước nhóm lớn trong buổi tư vấn.

Khi giới thiệu các LTHN, nhóm TVV cần cho học sinh thấy sự liên kết giữa các 
LTHN với nhau. Cũng vì lí do này, nếu TVV có thể dùng một câu chuyện có 
nhiều phần để minh họa cho từng LTHN, các em sẽ thấy được sự liên kết giữa các 
LTHN với nhau. Hơn nữa, khi dùng một câu chuyện có nhiều phần cũng sẽ tiết 
kiệm thời gian của chúng ta hơn.

Để làm tốt việc chuyển tải những kiến thức về LTHN cho học sinh, nhóm TVV 
phải thật sự hiểu, nghiền ngẫm và áp dụng các LTHN vào bản thân. Hướng nghiệp 
là một cuộc hành trình dài, không bao giờ chấm dứt. Các TVV càng học và dạy 
những lí thuyết này sẽ càng phát triển nghề nghiệp cho bản thân tốt hơn. Mong 
rằng, những TVV không chỉ dừng lại ở việc đọc các LTHN mà còn vận dụng nó 
vào đời sống hàng ngày, phân tích và sử dụng để đem lại những điều tốt đẹp cho 
bản thân, cho những ngươi thân yêu và các em học sinh của mình. 

Các lí thuyết hướng nghiệp cần giới thiệu trong buổi TVHN 

 Mô hình lập kế hoạch nghề

Thời lượng: 10 - 15 phút

Mục đích: Giúp học sinh biết rõ các công việc cần làm khi xây dựng kế hoạch 
nghề nghiệp và từ đó có kế hoạch thực hiện từng bước.

Lí thuyết này giúp học sinh có một cái nhìn toàn cảnh về cả quá trình phát triển 
nghề nghiệp của một người. 

 Lí thuyết cây nghề nghiệp

Thời lượng: 10 phút

Mục đích: Để các em học sinh hiểu được tầm quan trọng phải nhận biết bản thân 
và với bản thân thì cần phải hiểu điều gì.

 Lí thuyết hệ thống

Thời lượng: 10 phút

Mục đích: Giúp cho học sinh hiểu có những yếu tố nào tác động/ảnh hưởng tới 
quyết định chọn nghề, chọn hướng học của các em.
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Để biết cụ thể nững nội dung LTHN trên, nhóm TVV có thể xem trong phụ lục 3 
của tài liệu này hoặc xem trong tài liệu “Quản lí hướng nghiệp ở cấp trung học”, 
“Tài liệu bổ sung sách giáo viên giáo dục hướng nghiệp lớp 9” và “Tài liệu bổ sung 
sách giáo viên Hoạt động giáo dục hướng nghiệp lớp lớp 10, 11, 12”, VVOB 2013. 

3. Bước 3: Tìm hiểu lí thuyết mật mã Holland 

Thời lượng: 35 phút

Mục đích: Bước này giúp học sinh xác định được nhóm sở thích và khả năng 
nghề nghiệp của bản thân theo lí thuyết mật mã Holland và áp dụng kiến thức ấy 
vào việc tìm hiểu sở thích và khả năng nghề nghiệp của bản thân.

Lí thuyết mật mã John L. Holland thuộc về phần tìm hiểu bản thân trong 3 bước 
tìm hiểu của mô hình lập kế họach nghề. Lí thuyết này cũng liên hệ chặt chẽ với 
lí thuyết cây nghề nghiệp, đặc biệt trong việc giúp học sinh tìm hiểu “hai rễ cây 
nghề nghiệp”: sở thích và khả năng nghề nghiệp của các em.

Trong các LTHN được trình bày tại buổi tư vấn nhóm lớn thì đây là LTHN cần 
đựơc nhấn mạnh nhất vì nó thực sự cần thiết đối với học sinh đang băn khoăn 
với quyết định chọn trường và ngành nghề học. Nhóm TVV nên dành nhiều thời 
gian cho lí thuyết này vì đây là công cụ rất hữu ích trong việc giúp cho học sinh 
ra quyết định nghề nghiệp của mình.

Trong phần này, nhóm TVV giới thiệu sơ qua về lí thuyết mật mã Holland và giới 
thiệu vị trí treo 6 tranh về 6 nhóm sở thích và khả năng nghề nghiệp để giúp  học 
sinh xác định được nhóm của mình theo kết quả trắc nghiệm các em đã làm trước 
buổi tư vấn. Sáu TVV/cán bộ, giáo viên được chia về 6 nhóm (Kĩ thuật - KT; 
Nghiệp vụ - NV; quản lí - QL; Nghiên cứu - NC; Nghệ thuật - NT; Xã hội - XH) 
để giới thiệu về từng nhóm sở thích và khả năng nghề nghiệp và thảo luận với các 
em về nội dung này. 

Học sinh THPT đã có khả năng tư duy cũng như trải nghiệm cuộc sống, nhóm 
TVV giới thiệu sâu về lí thuyết mật mã Holland. Sau đó, chia các em vào 6 
nhóm tùy theo kết quả trắc nghiệm mà các em đã làm trước buổi tư vấn. Ở mỗi 
nhóm phải có một TVV/cán bộ, giáo viên hiểu rất rõ về nhóm sở thích và khả 
năng nghề nghiệp đó đứng ra giải thích và trả lời các câu hỏi thuộc nhóm này cho 
các em. TVV/cán bộ, giáo viên nối nhóm sở thích ấy với các ngành học phù hợp 
ở cao đẳng, đại học hoặc các chương trình dạy nghề ở trường trung cấp, cao đẳng 
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nghề cũng như các nghề nghiệp cho học sinh tốt nghiệp THPT để giúp học sinh 
có cái nhìn chiến lược về hướng nghiệp.

Dựa vào yêu cầu về đặc điểm tâm sinh lí của 6 nhóm nghề, học sinh có thể xác 
định được sở thích và khả năng nghề nghiệp của bản thân thuộc nhóm nghề nào. 
TVV có thể hỗ trợ, tư vấn cho học sinh lựa chọn nghề nghiệp theo sở thích và khả 
năng nghề nghiệp.

Tuy nhiên, để lựa chọn nghề được tối ưu, học sinh cần thỏa mãn các điều kiện sau: 
Phù hợp với hứng thú của cá nhân (sở thích cá nhân), phù hợp với năng lực của 
bản thân (khả năng nghề nghiệp) và phù hợp với nhu cầu của xã hội (nhu cầu 
nguồn nhân lực của xã hội) cũng như hoàn cảnh gia đình.

Điều kiện chọn nghề tối ưu

Khi giải thích nội dung từng nhóm sở thích và khả năng nghề nghiệp, TVV/cán 
bộ, giáo viên có thể làm theo cách: Nêu đặc điểm của từng nhóm sở thích và khả 
năng nghề nghiệp và ví dụ các nghề có thể phù hợp với từng nhóm. Sau đó, hỏi 
học sinh trong nhóm xem các mô tả trong nhóm sở thích và khả năng nghề nghiệp 
đó có phù hợp với các em không? Phù hợp ở điểm nào? Các em nghĩ như thế nào 
về sự phân loại này? Nếu học sinh nào không thấy phù hợp có thể tìm nhóm khác 
có số điểm cao gần bằng với nhóm này.

Giáo viên lưu ý với học sinh: Trong thực tế không ai mang hoàn toàn những đặc 
điểm đã được mô tả cho một kiểu người. Ngược lại, mỗi người dù thuộc kiểu người 
này nhưng có thể có những đặc điểm của các kiểu người khác với các mức độ nhiều 
ít khác nhau. Chẳng hạn, người thuộc nhóm sở thích và khả năng nghề nghiệp nổi 
trội nhất là KT nhưng cũng có những đặc điểm của người thuộc nhóm NC…
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Sau khi kết thúc thảo luận trong từng nhóm sở thích và khả năng nghề nghiệp, các 
TVV tập hợp học sinh về nhóm lớn để giải thích chung về các trường hợp đặc biệt 
và làm rõ hơn về 6 nhóm sở thích và khả năng nghề nghiệp nhằm giúp học sinh 
có cơ hội xem xét lại và khẳng định nhóm sở thích và khả năng nghề nghiệp phù 
hợp nhất với mình. 

Các trường hợp đặc biệt:

- Một người thuộc cả sáu nhóm: Là những người sau khi làm trắc nghiệm thấy 
mình có sở thích và khả năng rộng, trải đều cả sáu nhóm. Thông thường những 
người có đặc điểm này phải mất một thời gian dài mới tìm được công việc 
mình thực sự yêu thích. Cũng có trường hợp, họ sẽ làm một số công việc cùng 
một lúc.

- Một người không thuộc về nhóm nào: Là những người thấy mình có sở thích 
và khả năng rất thấp ở tất cả các nhóm, gần như không nổi trội ở nhóm nào. 
Thông thường, những người có đặc điểm này cần phải có cơ hội trải nghiệm 
thêm ở những môi trường hoạt động khác nhau trước khi hiểu được bản thân 
hơn. Có những trường hợp, các em học sinh có các khả năng trong mỹ thuật, âm 
nhạc và thủ công mỹ nghệ nhưng không được gia đình khuyến khích hoặc chưa 
bao giờ có cơ hội tiếp cận với những lĩnh vực này thì khó mà biết được những 
sở thích và khả năng nghề nghiệp của mình. 

- Một người thuộc về hai nhóm sở thích và khả năng nghề nghiệp đối lập 
nhau: Là những người có sở thích và khả năng nghề nghiệp ở các nhóm đối lập 
nhau, ví dụ như NV và NT; XH và KT; QL và NC. Thông thường những người 
có đặc điểm này thường cảm thấy mâu thuẫn với chính bản thân vì các đặc điểm 
của hai nhóm đối lập rất khác nhau. Những người này sau khi hiểu được bản 
thân và học được cách kết hợp, dung hòa giữa hai nhóm sẽ tìm được câu trả lời 
cho mục tiêu nghề nghiệp của đời mình. 

Khi TVV gặp các trường hợp trên thì không nên cho các em một câu trả lời khẳng 
định. Điều quan trọng là TVV cần hiểu rằng, trắc nghiệm, đặc biệt là trắc nghiệm 
trong nghiên cứu tự định hướng nghề nghiệp là công cụ để giúp học sinh bắt đầu 
tự hỏi về bản thân, về thế giới nghề nghiệp. Nếu các em cảm thấy lo lắng thì đó 
là dấu hiệu tốt. Vì vậy, TVV cần hiểu rõ lí thuyết mật mã Holland và dùng nó để 
bắt đầu cuộc trò chuyện, hướng dẫn, tư vấn về việc chọn ngành học, trường học và 
nghề nghiệp tương lai cho các em.
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Chú ý: Theo kinh nghiệm tổ chức tư vấn nhóm lớn, áp dụng lí thuyết mật mã Holland 
vào TVTS rất có hiệu quả, đặc biệt là đối với học sinh cuối cấp vì khi học sinh biết được 
bản thân phù hợp với nhóm sở thích và khả năng nghề nghiệp nào thì các em có thể đối 
chiếu kiến thức đó với các ngành nghề tương ứng được đào tạo trong các trường đại học, 
cao đẳng, trung cấp nghề. Do đó, khi làm tư vấn nhóm lớn, nhóm TVV cần phải chắc 
rằng, học sinh đã hiểu rõ lí thuyết này, có khả năng vận dụng để xác định được nhóm sở 
thích của bản thân và thực hiện được bước quyết định quan trọng kế tiếp là chọn ngành, 
nghề học phù hợp với bản thân.

4. Bước 4: Tư vấn tuyển sinh

Phân chia học sinh theo khả năng và kết quả học tập

Thời lượng: 20 phút

Mục đích: Giúp học sinh chọn trường thi vào cấp học cao hơn phù hợp với sở 
thích và khả năng nghề nghiệp.

Việc phân chia học sinh theo khả năng và kết quả học tập là để giúp các em chọn 
trường thi trong nhóm sở thích và khả năng nghề nghiệp phù hợp với khả năng và 
kết quả học tập của bản thân. Ví dụ, học sinh thích ngành xây dựng, và nếu em 
học giỏi thì có thể chọn thi vào trường đại học kiến trúc, ngành xây dựng. Nếu 
em học khá thì có thể chọn thi vào trường đại học công nghiệp, nếu em học mức 
trung bình thì có thể chọn thi vào các trường cao đẳng hay trung cấp nghề có đào 
tạo ngành xây dựng. Việc chọn trường thi phù hợp với khả năng học tập sẽ giúp 
các em có khả năng thi đỗ vào cao đẳng, đại học cao hơn.

Công tác phân chia học sinh theo khả năng và kết quả học tập để giúp các em chọn 
trường thi phù hợp rất quan trọng. Tuy nhiên, đây là vấn đề tế nhị nên nhóm TVV 
hợp tác với các GVCN để nhờ họ phân chia các em vào 4 nhóm (xem phần Giai 
đoạn chuẩn bị). Lưu ý rằng chỉ có GVCN và TVV là có quyền biết khả năng, kết 
quả học tập của từng nhóm. Ngoài ra thông tin này phải tuyệt đối bảo mật.

Nhóm TVV cần chú ý, khi phân chia các em vào 4 nhóm, người hướng dẫn từng 
nhóm phải hiểu rõ học sinh do nhóm mình phụ trách có kết quả học như thế nào 
để hướng dẫn thông tin tuyển sinh cho phù hợp.

Ở đây, tạm đặt tên cho các nhóm là 1, 2, 3, 4 cho dễ theo dõi. Đặc điểm của 4 
nhóm như sau:
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- Nhóm 1: Các học sinh học giỏi và tự tin

- Nhóm 2: Các học sinh học giỏi nhưng không tự tin và các học sinh học khá

- Nhóm 3: Các học sinh học khá nhưng không tự tin và  các học sinh học trung bình

- Nhóm 4: Các học sinh học trung bình nhưng không tự tin và các học sinh học yếu

Mỗi TVV phụ trách mỗi nhóm học sinh giới thiệu sơ lược các trường đào tạo 
tương xứng với 4 nhóm học sinh:

a) Nhóm I: Dành cho các học sinh có kết quả học tập cao, là những học sinh giỏi 
của các lớp, có sức khỏe. Sau khi xem xét yếu tố sở thích và khả năng nghề 
nghiệp cũng như hoàn cảnh gia đình, các em có thể mạnh dạn đăng ký dự thi 
các trường đại học công lập “top” đầu, có tỉ lệ chọi cao như Đại học Bách khoa 
Hà Nội, Đại học Bách khoa TpHCM, Khoa y dược Đại học Quốc gia Hà Nội, 
Đại học Y dược TpHCM, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Đại học Quốc 
gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TpHCM, Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học 
Kiến trúc TpHCM, Đại học Ngoại thương, Học viện Quan hệ quốc tế v.v.

 TVV cũng lưu ý rằng, ở nhóm các trường đại học “top” đầu có một số ngành 
mà học sinh phải chịu một tỉ lệ chọi rất cao nên nếu kết quả học tập không cao 
thì xác suất việc thi đậu sẽ rất thấp. Bên cạnh đó có một số trường có tỉ lệ chọi 
thấp như Đại học Bách khoa TpHCM dao động từ 1/2.8 đến 1/4.7; đại học Kiến 
trúc TpHCM có năm tỉ lệ chọi chỉ ở mức 1/7.8 hoặc Trường Đại học Khoa học 
Xã hội và Nhân văn TpHCM là trường đặc trưng cho học sinh thi khối C và D 
có tỉ lệ chọi dao động từ 1/5.6 đến 1/8.6 nhưng những thí sinh đăng ký vào các 
trường này đa phần là học sinh giỏi. Do đó, dù tỉ lệ chọi rất thấp, nhưng lại là tỉ 
lệ chọi giữa các học sinh giỏi nên sự cạnh tranh cao. Khi tư vấn, TVV cần phải 
lưu ý các em những điểm này. 

b) Nhóm II: Dành cho các học sinh học giỏi nhưng không đủ tự tin để thi vào các 
trường “top” đầu và các học sinh học khá và một số học sinh học trung bình - 
khá.  Sau khi xem xét yếu tố sở thích và khả năng nghề nghiệp cũng như hoàn 
cảnh gia đình, có thể đăng ký thi các trường như đại học Sư phạm Kỹ thuật 
TpHCM, Đại học Giao thông vận tải TpHCM, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại 
học Luật Hà Nội, Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Đại học Vinh, Đại học Sư 
phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm TPHCM, Đại học Sài Gòn v.v. 
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 Lưu ý rằng nhóm này có những trường có tỉ lệ chọi rất cao nhưng thường tỉ lệ 
chọi giữa học sinh khá và học sinh trung bình, thông thường là học sinh trung 
bình thi vào chủ yếu là để thử thời vận. Khi tư vấn, người hướng dẫn cần phải 
lưu ý các em những điểm này.

c) Nhóm III: Dành cho các học sinh có sức học trung bình - khá và trung bình. 
Một số học sinh khá giỏi chọn thi nhóm này vì đợt thi cao đẳng lệch ngày với 
2 đợt thi đại học. Nhóm này thường bao gồm các trường đại học dân lập và các 
trường cao đẳng. Ở nhóm này có tỉ lệ chọi thấp hơn hai nhóm trên. Với những 
trường như cao đẳng năng khiếu và sư phạm tỉ lệ chọi cao hơn nhưng thực ra 
đây là tỉ lệ chọi ảo vì trong các học sinh thi đậu vào các trường này sẽ có một 
số lớn không đăng ký học vì đã thi đậu vào các trường đại học ở đợt thi I và II.

d) Nhóm IV: Là nhóm dành cho các học sinh có học lực trung bình hoặc trung 
bình yếu. Một số học sinh có kết quả học tập cao nhưng hoàn cảnh gia đình khó 
khăn cũng có thể đăng kí trường ở nhóm này. Đây là nhóm các trường trung cấp 
chuyên nghiệp, công nhân kĩ thuật. Học sinh có thể học trong thời gian ngắn để 
có được bằng cấp hành nghề và tự kiếm việc làm. Một số học sinh khác có khả 
năng thì sẽ học tiếp tục bằng con đường liên thông để lên đại học.

Vì mục tiêu ngắn hạn quan trọng nhất trong TVHN với học sinh ở cấp THPT là 
quyết định sau khi tốt nghiệp lớp 12, nên TVV cần đọc và tìm hiểu sâu hơn những 
thông tin về tuyển sinh, đặc biệt các tài liệu do Bộ GD&ĐT ban hành. Hiểu rõ về 
thông tin tuyển sinh sẽ giúp TVV ứng dụng tốt lí thuyết mật mã Holland vào tư 
vấn nhóm lớn. 

Nhóm TVV có thể tham khảo các trường và khối thi có đào tạo các nhóm nghề 
tương ứng theo bảng sau:
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STT Nhóm nghề Khối thi Ban học tương ứng Ghi chú

1 Nhóm 
Kĩ thuật

Đa số là khối thi A, 
A1 và B, V, H, T

- Ban KHTN là chính;

- Ban Khoa học cơ bản
  + môn tự chọn

2 Nhóm 
Nghiệp vụ

Khối A, A1, B, D - Ban KHTN là chính;

- Ban Khoa học cơ bản 

  + môn tự chọn

Các trường đại 
học, cao đẳng 
ngoài công lập thì 
chọn tất cả các 
khối thi A, A1, B, 
C, D

3 Nhóm 
Quản lí

Có khối A, A1, D, 
C

- Ban KHTN;

- Ban KHXH;

- Ban Khoa học cơ bản 
  + môn tự chọn

Các trường đại 
học, cao đẳng 
ngoài công lập thì 
chọn tất cả các 
khối thi A, A1,B, 
C, D

4 Nhóm 
Xã hội

- Ban KHTN;

- Ban KHXH;

- Ban Khoa học cơ
   bản + môn tự 
chọn

- Ban KHTN;

- Ban KHXH;

- Ban Khoa học cơ bản 
  + môn tự chọn

Các trường đại 
học, cao đẳng 
ngoài công lập thì 
chọn tất cả các 
khối thi A, A1,B, 
C, D

5 Nhóm 
Nghiên cứu

Khối A, A1, B, C, 
D

- Ban KHTN;

- Ban KHXH;

- Ban Khoa học cơ bản 
  + môn tự chọn

Các trường đại 
học, cao đẳng 
ngoài công lập thì 
chọn tất cả các 
khối thi A, A1, B, 
C, D

6 Nhóm 
Nghệ thuật

Khối C và Khối 
năng khiếu là 
chính, Khối H, S, 
R

- Ban KHXH là chính;

- Ban Khoa học cơ bản 
  + môn tự chọn

Các trường đại 
học, cao đẳng 
ngoài công lập thì 
chọn tất cả các 
khối thi A, A1, B, 
C, D

SỰ LIÊN HỆ CÁC NHÓM NGHỀ VÀ KHỐI THI, BAN HỌC

Trong buổi tư vấn, nếu vào thời điểm tuyển sinh, nhóm TVV có thể hướng dẫn học 
sinh điền các thông tin vào Hồ sơ đăng ký dự thi CĐ-ĐH. Nhóm TVV cần có các 
tài liệu liên quan đến việc làm hồ sơ tuyển sinh và nắm vững quy chế tuyển sinh 
để làm tốt nhiệm vụ này.
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5. Bước 5. Trả lời các câu hỏi thắc mắc của học sinh9 

Sau bước 4, học sinh sẽ quay lại nhóm lớn để nghe trả lời và hỏi các câu hỏi liên 
quan tới hướng nghiệp và tuyển sinh.

Căn cứ vào các câu hỏi đã thu được trong phiếu khảo sát, nhóm TVV sẽ trả lời các 
câu hỏi mang tính phổ biến nhất (nếu không còn nhiều thời gian) và hoặc sau đó, 
cho học sinh hỏi một số câu hỏi trực tiếp. Trên thực tế, các câu hỏi trong phiếu 
khảo sát đã được nhóm TVV chuẩn bị câu trả lời, nên nếu không có thời gian trả 
lời hết, nhóm TVV có thể thông báo cho học sinh đọc các câu trả lời mà nhóm 
TVV sẽ gửi (thông qua facebook, email, website, bản tin của trường v.v.). Nhóm 
TVV có thể dành một ít thời gian để học sinh tản ra các nhóm ngẫu nhiên để trò 
chuyện và giao lưu thêm với các TVV. 

Trong trường hợp có nhiều câu hỏi trực tiếp ở phần này, nhóm thư kí nên phân loại 
các câu hỏi để nhóm TVV có thể trả lời theo các loại câu hỏi.

Khi trả lời các câu hỏi về hướng nghiệp và tuyển sinh, nhóm TVV cần chú ý là chỉ 
nên vạch ra các hướng đi bằng cách vận dụng LTHN hoặc thông tin tuyển sinh, 
không đưa ra quyết định hay quyết định cho học sinh phải đi theo ngành nghề nào 
hay cơ sở đào tạo nào. Nói cách khác, vai trò của TVV là hỗ trợ các em ra quyết 
định của bản thân, không quyết định thay cho học sinh.

Khi trả lời các câu hỏi, nhóm TVV nên phân chia các câu hỏi của học sinh thành 
các thành các cụm câu hỏi khác nhau để trả lời cho có hệ thống.

a. Các câu hỏi thuộc về các nhóm ngành công an, an ninh, quân đội…

Đối với các câu hỏi loại này, nhóm TVV nên tư vấn với những nội dung sau:

- Tất cả những học sinh muốn dự tuyển vào các trường công an, an ninh, quân đội 
thì phải nộp hồ sơ sơ tuyển tại công an quận, huyện (nếu thi vào trường cảnh 
sát, an ninh) và tại Ban chỉ huy quân sự quận, huyện (nếu thi vào các trường 
quân đội).

- Các nơi này sẽ nhận hồ sơ sơ tuyển vào khoảng tháng 4 hàng năm và cho kết 
quả sơ tuyển trước kỳ thi tháng 7 hằng năm của Bộ GD&ĐT. Chính vì vậy, học 
sinh khi nộp đơn thi tuyển vào các trường thuộc nhóm ngành này bao giờ cũng 
nên nộp thêm các bộ hồ sơ thi tuyển vào các trường đại học ngoài khối công an 

9 Xem thêm phụ lục 6, cách trả lời một số câu hỏi phổ biến của học sinh.
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và quân đội để dự phòng, nếu sơ tuyển không đạt thì học sinh vẫn có hồ sơ để 
thi vào các trường khác; 

Học tại các trường công an, an ninh, quân đội thì học sinh không phải đóng học 
phí, học xong nhà trường sẽ phân công công tác. Chính vì có nhiều quyền lợi như 
vậy nên học tại các trường này, học sinh phải tuân theo kỉ luật thép và điểm trúng 
tuyển cũng nằm ở “top” cao nên học sinh lưu ý khả năng của mình.

Ví dụ, có câu hỏi Em là nữ, em có học ngành công an được không?

TVV vận dụng các giải đáp chung vừa nêu trên để trả lời cho học sinh, bên cạnh 
đó cũng cho học sinh biết là tỉ lệ thu nhận học sinh nữ do công an quận, huyện và 
Ban chỉ huy quân sự quận, huyện tại địa phương quyết định, thông thường tỷ lệ 
này dao động từ 5 đến 10% hằng năm.

b. Nhóm câu hỏi về các môn văn hóa tương ứng với các khối thi và đợt thi

Ở nhóm câu hỏi này TVV nên tư vấn với những nội dung sau:

Cần giới thiệu và nhắc lại sơ lược các nhóm nghề của Holland để các em này biết 
được hiện nay có 6 nhóm nghề diện rộng được phân chia theo tâm lý học hiện 
đại. Khi học sinh hỏi những câu hỏi này là những học sinh đó hiểu rất ít về hướng 
nghiệp và hầu như chưa định hình trong việc lựa chọn nghề nghiệp cho bản thân. 
Vì vậy, ngoài việc giải thích các LTHN cho học sinh, TVV cần cho học sinh làm 
thêm trắc nghiệm hướng nghiệp về Kĩ năng (trắc nghiệm  tổng quát 1) và trắc 
nghiệm về sở thích (trắc nghiệm tổng quát 2) nếu thấy cần thiết.

TVV nên giới thiệu các khối thi và môn thi tương ứng như: Khối A: Toán, Lí, 
Hóa; Khối A1: Toán, Lí, Anh; Khối B: Toán, Sinh, Hóa; Khối D: Toán, Văn, 
Anh; Khối C: Văn , Sử, Địa; Khối V: Toán, Lí, Vẽ; Khối H: Văn, Vẽ, Vẽ; Khối 
M: Văn, Múa, Hát, Đọc diễn cảm; Khối T: Toán, Sinh, Năng khiếu thể dục; Khối 
N: Văn, 2 môn năng khiếu nhạc; Khối R: Văn, Sử, Năng khiếu báo chí; Khối S: 
Văn, 2 môn năng khiếu sân khấu, điện ảnh; Khối K: Toán, Lý, Kỹ thuật nghề.

Các đợt thi hằng năm vào tháng 7, đợt 1 từ ngày 3-5/7 thi khối A1 và A, V đợt 2 
thì các ngày 8-10/7 thi các khối B,C, D, H, T, N, M, R, S…, đợt 3 từ ngày 14-16/7 
thi các trường cao đẳng. Tuyển sinh năm 2014 dự kiến sẽ có nhiều đợt thi do Bộ 
GD&ĐT cho phép một số trường tổ chức thi riêng.
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Ví dụ câu hỏi, Em chỉ học giỏi Anh văn, mấy môn học khác em chỉ học trung 
bình, vậy em nên thi khối thi nào và trường nào?

TVV vận dụng các trả lời đã nêu trên. Cần cho học sinh thấy là học sinh đó thích 
hợp với nhóm ngành nghề nào trong lí thuyết mật mã Holland, từ nhóm nghề thích 
hợp đó sẽ chọn các ngành nghề mà bản thân có sở thích và khả năng nhiều nhất. 
Khi đã có nghề cụ thể rồi thì mới chọn trường thi và khối thi cho phù hợp. Không 
hẳn giỏi Anh văn là sẽ thi khối D, nếu sở thích và khả năng của học sinh đó rơi 
vào nhóm kĩ thuật thì khối thi nên chọn là A, A1 hoặc B.

c. Nhóm câu hỏi về các nguyện vọng10 

Ở phần câu hỏi này, TVV nên tư vấn thật kĩ cho học sinh về việc điền thông tin 
trong Hồ sơ đăng ký dự thi cao đẳng, đại học của Bộ GD&ĐT. Cần chú ý ở mục 
số 2 của phiếu đăng kí dự thi là nơi mà học sinh ghi đầy đủ thông tin trường mà 
mình muốn dự thi (trường này có tổ chức thi tuyển), và mục số 3 là ghi trường mà 
học sinh muốn vào học nhưng trường đó không tổ chức thi.

Nếu muốn vào học ở trường có tổ chức thi thì học sinh cứ điền đầy đủ thông tin 
vào mục 2 (tên trường, mã trường, mã ngành, khối thi) và không ghi gì vào mục 
số 3 cả.

Nếu học sinh muốn vào học ở trường không tổ chức thi thì học sinh cứ điền đầy 
đủ thông tin vào mục số 3 (tên trường, mã trường, mã ngành, khối thi), còn ở mục 
số 2 học sinh chọn một trường có tổ chức thi để mượn dự thi, tại đây học sinh điền 
đầy đủ thông tin (tên trường, mã trường, khối thi) và không ghi mã ngành thi.

Sau khi hoàn tất hồ sơ đăng kí dự thi, trước khi nộp hồ sơ, học sinh phải photo 
mặt trước của Phiếu đăng ký dự thi số 1 và nộp cùng với bộ hồ sơ đăng kí dự thi.

Ví dụ câu hỏi, em muốn thi NV1 ở trường nào thì em ghi vào mục số 2, và NV2 
vào trường nào thi ghi vào mục số 3 phải không?

TVV vận dụng việc trả lời như vừa nêu trên. Cần chú ý cho các em biết là trong 
hồ sơ chỉ là NV1. Sau khi các em thi và có kết quả, nếu thi đỗ vào NV1 thì đương 
nhiên các em sẽ làm thủ tục nhập học ở trường đó. Nếu không thi đỗ mà điểm thi 
các em đạt từ điểm sàn đại học (khoảng 13-14 điểm) trở lên thì các em sẽ nhận 

10 Được áp dụng cho việc hướng dẫn đăng kí dự thi năm học 2013 - 2014, nhóm TVV chú  ý nếu các 
năm học sau có sự thay đổi về quy định ghi phiếu đăng kí dự thi...
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được 2 phiếu điểm, trên 2 phiếu điểm này các em lựa chọn các trường đại học có 
số điểm thích hợp để đăng kí xét tuyển NV2, NV3. Nếu không thi đỗ mà điểm thi 
các em đạt từ điểm sàn cao đẳng trở lên (khoảng 9-10 điểm) thì các em sẽ nhận 
được 2 phiếu điểm, trên 2 phiếu điểm này các em lựa chọn các trường cao đẳng có 
số điểm thích hợp để đăng kí xét tuyển NV2, NV3.

d. Nhóm câu hỏi về việc làm đầu ra

Đối với các câu hỏi thuộc nhóm này, TVV cần nắm vững quy mô cơ cấu nguồn 
nhân lực của địa phương và cả nước. Nếu có được các dự báo ngành nghề thì có 
thể tư vấn cho học sinh những ngành nghề đang cần đào tạo nguồn nhân lực (tra 
cứu trên google về đào tạo nguồn nhân lực) thì rất tốt.

TVV cần vận dụng các LTHN để giải thích cho các học sinh về việc “Nhất nghệ 
tinh, nhất thân vinh”, học sinh cần chọn nghề phù hợp, học thật tốt thì sẽ có 
việc làm. Cần cũng cho học sinh nhận định hướng phát triển các nghề nghiệp sau 
5 năm.

Ví dụ câu hỏi, Xin thầy cô cho biết ngành nào hiện nay hot nhất, cơ hội việc 
làm cao nhất và có tiền nhiếu nhất?

TVV vận dụng các kiến thức trả lời vừa nêu trên, bên cạnh đó nên giải thích cho 
học sinh biết là mình phải chọn nghề phù hợp với sở thích và khả năng của mình. 
Nếu nói ngành nghề đó là hot thì có thể nó thích hợp với người này mà không 
thích hợp với người kia.

Hiện nay các ngành nghề có chữ công nghệ vẫn còn đang là hot như công nghệ 
phần mềm, công nghệ môi trường, công nghệ vật liệu mới….. chúng ta cần lưu ý 
5 năm sau,các ngành nghề này còn hot không hay đã bão hòa. 

e. Nhóm câu hỏi so sánh trình độ đào tạo của các trường

TVV nên cẩn thận khi trả lời các câu hỏi này, chúng ta cần nhận định chung và 
tránh trả lời theo quan điểm cá nhân. Nếu học sinh có hỏi sự so sánh giữa các 
ngành đào tạo trong cùng một trường đào tạo, TVV nên giải thích kĩ nếu hiểu rõ 
về trường đó. Nếu học sinh có hỏi sự so sánh giữa các ngành đào tạo giống nhau 
tại các trường đào tạo khác nhau thì TVV nên giải thích chương trình đào tạo của 
các trường đó nếu biết. Không nên so sánh trường nào hay hơn hoặc dở hơn vì so 
sánh sẽ bị khập khiễng.
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Câu hỏi ví dụ, xin thầy cô cho biết ngành Công nghệ sinh học của Đại học 
Khoa học tự nhiên và của Đại học Bách khoa nơi nào dạy hay hơn? Ngoài ra 
các trường dân lập cũng có đào tạo ngành này như vậy em làm sao biết trường 
nào tốt mà học?

TVV vận dụng các cách trả lời nêu trên. Trong trường hợp ngành Công nghệ sinh 
học của Đại học Khoa học tự nhiên và của Đại học Bách khoa là cùng chung 
trong hệ thống Đại học Quốc gia thì TVV có thể nói về chương trình đào tạo của 
2 trường rất giống nhau nhưng đặc thù của Đại học Khoa học tự nhiên là dạy về 
Nghiên cứu và đặc thù của Đại học Bách khoa là dạy về Ứng dụng. Các trường 
dân lập cũng có đào tạo các ngành này. Nếu em có học lực tốt thì em nên học tại 
các trường công lập (vì đóng học phí ít hơn trường dân lập, là trường có tiếng nên 
dễ xin việc làm hơn). Nếu em có học lực trung bình, em có thể thi và học ở các 
trường dân lập, trong quá trình học cần nỗ lực chuyên cần để có tay nghề cao và 
cơ hội xin việc làm cũng sẽ thuận tiện hơn.

Kết thúc buổi tư vấn, nhóm TVV  cung cấp cho học sinh những nguồn khai thác 
thông tin để các em có thể tự tìm thêm thông tin  về tuyển sinh, nghề nghiệp và 
TTTDLĐ. Cách đầu tiên và dễ dàng nhất là tra cứu trên mạng Internet. Các trang 
web về thông tin nghề và thị trường tuyển dụng mà các học sinh có thể dùng là:

  http://www.thongtintuyensinh.vn/Default.htm và http://thi.moet.gov.vn/?page=1.7: 
Hai trang này có những thông tin về các ngành học, trường học rất hữu ích 
cho học sinh.

  http://www.vietnamworks.com/; http://www.kiemviec.com/; www.hrvietnam.
com; www.cohoivieclam.com; http://www.tuyendungonline.com.vn; http://
www.chonviec.com: Là những trang TDLĐ, nơi các học sinh có thể vào xem 
để biết thêm về thị trường việc làm trong nước.

  http://www.dubaonhaluchcmc.gov.vn: Là trang về dự báo nhân lực, nơi giáo 
viên, cha mẹ, và học sinh có thể tham khảo thêm thông tin về cung và cầu trong 
TTTDLĐ tương lai.

Chú ý: Nhóm TVV nếu có thể thì cung cấp địa chỉ email hay facebook cho học 
sinh liên lạc sau buổi tư vấn. Nhóm TVV luôn luôn phải có một tài liệu tóm tắt về 
nội dung của buổi tư vấn để phát cho học sinh sau buổi tư vấn hoặc để cho GVCN 
phát cho các em khi về lớp. 
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III. GIAI ĐOẠN SAU BUỔI TƯ VẤN

Ban tổ chức buổi tư vấn nên họp để tổng kết kết quả buổi tư vấn và định hướng 
hoạt động tiếp theo để hỗ trợ học sinh hướng nghiệp. Các câu trả lời thắc mắc hay 
thông tin về tuyển sinh mà học sinh còn chưa rõ nên được đưa lên lên bản tin hay 
góc hướng nghiệp của nhà trường.

Nếu có điều kiện, CSGD có thể làm bản tóm tắt ngắn về buổi tư vấn để gửi cho 
cha mẹ học sinh. Điều này sẽ giúp cha mẹ học sinh hiểu thêm về công tác tuyển 
sinh và hướng nghiệp cho học sinh. Ở lứa tuổi này, ý kiến của gia đình là rất quan 
trọng, có ảnh hưởng lớn đến chọn ngành học và chọn nghề của học sinh.

Chú ý: Không nên kết hợp buổi tư vấn với các hoạt động quảng cáo của các 
trường cao đẳng, đại học vì khi có mặt các trường đó, nhóm TVV khó trả lời tế nhị 
các câu hỏi của học sinh về chất lượng đào tạo cũng như các vấn đề thực trạng 
của các trường đó.

IV. MỘT SỐ CÁCH KẾT HỢP TÌM HIỂU NGHỀ NGHIỆP
VÀ THÔNG TIN TUYỂN SINH TRONG BUỔI TƯ VẤN

Nếu trường có điều kiện về nhân lực và thời gian thì có thể thực hiện một hay 
nhiều chọn lựa dưới đây để kết hợp với một buổi tư vấn nhóm lớn. Nếu các biện 
pháp sau được thực hiện tốt thì hiệu quả buổi tư vấn sẽ rất cao mà không tốn thêm 
nhiều chi phí.

1. Phỏng vấn tìm hiểu thông tin nghề nghiệp 

Mời cha và mẹ học sinh đang làm việc trong các vị trí khác nhau ở những lĩnh vực 
kinh doanh hay nghề nghiệp khác nhau đến chia sẻ về thông tin nghề nghiệp của 
họ. Khi mời nên cân đối tỉ lệ khách mời nam và khách mời nữ để các ý kiến phát 
biểu sẽ đa dạng hơn. Có hai cách làm:

Cách 1: Mời khoảng 4 khách mời tham gia chia sẻ về nghề nghiệp trong buổi tư 
vấn nhóm lớn;

Cách 2: Sắp xếp 20 phòng học trong trường để 20 cha mẹ chia sẻ về nghề nghiệp 
hiện tại của họ.  Mỗi lần trình bày là 20 phút và trình bày 3 phiên như vậy. Tuy 
nhiên, trước khi tổ chức, nhóm TVV phải lấy thông tin về công việc của mỗi cha 
mẹ để học sinh biết đăng kí vào phòng nào để tìm hiểu về nghề nghiệp mà học 
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sinh muốn tìm hiểu nhất. Nên khuyến khích những công việc của các nghệ nhân, 
công việc của làng nghề, phát triển rừng và nông nghiệp, v.v.

Chú ý: Người tổ chức hoạt động này phải liên lạc kĩ với các khách mời để chắc 
rằng phần trình bày của họ sẽ phù hợp và nhất quán với mục tiêu của buổi tư vấn 
nhóm lớn. Phần trình bày về nghề nghiệp của khách mời có thể bao gồm 1/ Mô tả 
công việc; 2/ Kĩ năng cần có để hoàn thành công việc; 3/ Bằng cấp và chương trình 
đào tạo cần có để được tuyển dụng; 4/ Những điểm hay và dở của công việc đó.

2. Phỏng vấn thông tin tuyển sinh

Mời cựu học sinh của trường hiện đang học tại các trường trung cấp, nghề, cao 
đẳng hay đại học khác nhau đến chia sẻ về thông tin tuyển sinh. Nên lưu ý tỉ lệ 
cựu học sinh nam nữ là để các câu trả lời bao quát hơn cho cả học sinh nam và học 
sinh nữ. Có hai cách làm:

Cách 1: Mời khoảng 4 khách mời lên chia sẻ trong buổi tư vấn nhóm lớn;

Cách 2: Sắp xếp 20 phòng học trong trường để 20 cựu học sinh nam và nữ chia sẻ 
về ngành học và trường học hiện tại của họ.  Mỗi lần trình bày là 20 phút và trình 
bày 3 phiên như vậy. Trước đó, phải lấy thông tin về ngành học của mỗi khách 
mời để học sinh đăng kí tham gia và  học hỏi về ngành/trường mà học sinh muốn 
tìm hiểu nhất. Nên khuyến khích càng nhiều ngành tham gia càng tốt. Thường cựu 
học sinh sẵn sàng về hỗ trợ trường nếu họ có quan hệ tốt với GVCN cũ của họ.

Chú ý: Người tổ chức phải liên lạc kĩ và rõ ràng với các khách mời để chắc rằng 
phần trình bày của khách mời sẽ phù hợp và nhất quán với mục tiêu của buổi tư 
vấn nhóm lớn. Phần trình bày có thể bao gồm 1/ Mô tả ngành học; 2/ Kiến thức 
và kĩ năng cần có để thi vào và học tốt trong ngành này; 3/ Những điểm hay và 
dở của ngành học.

3. Gặp gỡ với những người tuyển dụng lao động

Mời nam và nữ đại diện các doanh nghiệp, công ty nhà nước, làng nghề, chủ 
doanh nghiệp nhỏ, cơ sở sản xuất trong vùng từ các lĩnh vực kinh doanh/làm việc 
khác nhau đến chia sẻ thông tin về TTTDLĐ. Có hai cách làm:

Cách 1: Mời khoảng 4 khách mời (tốt nhất là 2 nam, 2 nữ) lên chia sẻ trong buổi 
tư vấn nhóm lớn;
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Cách 2: Sắp xếp 20 rạp/quán/lều/bàn trong trường để 20 đại diện công ty/doanh 
nghiệp/cơ sở sản xuất đến chia sẻ thông tin về việc làm và TDLĐ trong cơ sở của 
họ. Nếu các cơ sở dạy nghề trong vùng có nhu cầu TDLĐ, thì đây cũng là một 
cách tốt để các em không muốn thi đại học hay cao đẳng tìm kiếm cơ hội việc 
làm. Tuy nhiên để làm được việc này thì nhà trường phải có quan hệ rất tốt với các 
doanh nghiệp và cơ sở sản xuất trong vùng.
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I. CÁC CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ TRƯỚC BUỔI TƯ VẤN

1. Khung kế hoạch

STT Cơ sở giáo dục Tư vấn viên Thời gian

1 Học sinh thực hiện điền hai mẫu khảo 
sát (nguyện vọng, câu hỏi của học sinh  
& phiếu trắc nghiệm sở thích theo mật 
mã Holland) 

TVV gửi phiếu khảo 
sát cho trường mình sẽ 
tới tư vấn (nếu TVV là 
người từ bên ngoài) hoặc 
gửi cho GVCN nhờ phát 
trong lớp (nếu TVV là 
người tại trường).

2 tuần trước 
buổi tư vấn

2 Thu phiếu khảo sát 1 để gửi lại cho TVV 
bên ngoài. Nếu làm tại trường  thì GVCN 
thu phiếu để đưa cho nhóm TVV. Cho 
học sinh giữ phiếu trắc nghiệm và dặn 
học sinh đừng làm mất, có thể ghi lại 
kết quả trắc nghiệm vào tờ giấy nhỏ để 
dễ cầm. Các em cần kết quả trắc nghiệm 
khi tham dự tư vấn nhóm lớn.

TVV đọc phiếu khảo sát 
1, nghiên cứu những câu 
hỏi của các em để cho 
ví dụ phù hợp khi trình 
bày LTHN và thông tin 
tuyển sinh.

1 tuần trước 
buổi tư vấn 

3 Thông báo cho học sinh về buổi tư vấn Nhóm thư kí và nhóm 
TVV triển khai công 
tác quảng cáo buổi tư 
vấn. Có thể dùng băng 
rôn hoặc  tới từng lớp để 
giới thiệu ngắn gọn về 
buổi tư vấn, nói chuyện 
với GVCN và cán bộ 
lớp để được sự hỗ trợ và 
hợp tác của họ. 

Trong tuần, 
trước buổi tư 
vấn 

4 Chuẩn bị hội trường/sân bãi, âm thanh, 
ánh sáng, …

Tư vấn chuẩn bị tài liệu 
(slides hay poster lớn)

2 ngày trước 
buổi tư vấn 

2. Khảo sát học sinh 

Nhóm TVV làm việc với GVCN để các em học sinh thực hiện hai mẫu khảo sát.

- Phiếu trắc nghiệm sở thích (theo mật mã Holland) - phụ lục 1

- Phiếu khảo sát thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh - phụ lục 2

- Chia học sinh ra làm 4 nhóm theo khả năng và kết quả học tập
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II. CÁC CÔNG VIỆC TRONG BUỔI TƯ VẤN

Tổng thời gian đối với 1 buổi tư vấn khoảng 165 phút. Lịch trình có thể:

STT Thời gian Nội dung Người phụ trách Ghi chú

1 13:45-14:00 Di chuyển học sinh vào vị 
trí; chú ý đừng để học sinh 
vào vị trí sớm hơn 15 phút 
trước khi bắt đầu buổi tư 
vấn vì sẽ làm cho các em 
mệt và không chú ý được 
sau đó (15’)

Nhóm TVV và GVCN 
bố trí học sinh ngồi 
theo 4 nhóm  (học yếu 
và trung bình ngồi 
trước; học giỏi và khá 
ngồi sau)

2 14:00-14:15 Khai mạc và giới thiệu ngắn 
gọn về mục tiêu của buổi tư 
vấn (15’)

Đại diện ban giám hiệu 
nhà trường 

3 14:15-14:35 Giới thiệu Mô hình lập kế 
họach nghề

Và Mô hình lí thuyết cây 
nghề nghiệp (20’)

1 TVV

4 14:35-15:10 Lí thuyết Mật mã Holland 
(15’)

Chia học sinh vào sáu nhóm 
sở thích (20’)

1 TVV giới thiệu chung

6 TVV/cán bộ, giáo 
viên giới thiệu ở 6 
nhóm

5 15:10-15:25 Liên kết mô hình lập kế 
hoạch nghề, Mô hình lí 
thuyết cây nghề nghiệp, và 
Lí  thuyết Mật mã Holland 
với mô hình Lí thuyết hệ 
thống (15’)

1 TVV

6 15:25-15:45 Chia học sinh vào 4 nhóm 
khả năng và kết quả học tập. 
Chú ý chỉ nêu tên nhóm, 
không nêu khả năng và kết 
quả học tập. Thảo luận với 
học sinh (20’)

1 TVV chia nhóm, 4 
TVV/cán bộ, giáo viên 
thảo luận với 4 nhóm 
học sinh
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STT Thời gian Nội dung Người phụ trách Ghi chú

7 15:45-16:25 Trả lời câu hỏi đã thu thập 
trước hay câu hỏi trực tiếp

Giao lưu, kể chuyện, chia 
sẻ kinh nghiệm từ các học 
sinh khác trong quá khứ 
(40’)

Nhóm TVV

8 16:25-16:30 Kết thúc: Chia tay và phát 
bản tóm tắt nội dung; Cho 
thông tin liên lạc sau buổi 
tư vấn nếu có thể (5’)

Nhóm TVV

Chú ý: Trên đây chỉ là một ví dụ về một kịch bản mà nhóm TVV có thể dùng; tùỳ 
theo phong cách và quan điểm riêng của nhóm TVV, mà thứ tự của kịch bản trên 
có thể thay đổi. 
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PHỤ LỤC I. PHIẾU TRẮC NGHIỆM SỞ THÍCH

Phần 1

Đánh dấu X vào ô vuông trước mỗi câu mà bạn thấy phù hợp với mình. Đừng suy 
nghĩ quá nhiều khi lựa chọn câu trả lời. Mỗi ô được đánh dấu sẽ tính là 1 điểm, 
không phải điểm cao là làm giỏi mà phải lựa chọn theo đúng suy nghĩ bản thân.
Thời gian hoàn thành: 20 phút.

 Tôi tự thấy mình là người khá thể thao 
 Tôi là người yêu thích thiên nhiên
 Tôi người hay tò mò về thế giới xung quanh mình (thiên nhiên,
 không gian, những sinh vật sống)
 Tôi là người độc lập
 Tôi thích sửa chữa đồ vật, vật dụng xung quanh tôi
 Tôi thích làm việc có sử dụng tay chân (làm vườn, sửa chữa nhà cửa)
 Tôi thích tập thể dục
 Tôi thích dành dụm tiền
 Tôi thích làm việc cho đến khi công việc hoàn thành (không thích 
bỏ dở việc)

 Tôi thích làm việc một mình

Cộng số điểm ở các ô 
được đánh dấu X và viết 

số tổng bên dưới

Nhóm Kĩ thuật

____________

 Tôi là người rất hay để ý tới chi tiết 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 rất thích đọc sách 
 Tôi thích sưu tập (đá, tem, tiền đồng)
 Tôi thích trò chơi ô chữ
 Tôi thích học các môn khoa học 
 Tôi thích những thách thức

Cộng số điểm ở các ô 
được đánh dấu X và viết 

số tổng bên dưới

Nhóm Nghiên cứu

____________

 Tôi rất sáng tạo
 Tôi thích vẽ, tô màu và sơn
 Tôi có thể chơi một nhạc cụ
Tôi thích tự thiết kế quần áo cho mình hoặc mặc những thời trang lạ

 và thú vị
Tôi thích đọc truyện viễn tưởng, kịch và thơ ca
 Tôi thích mĩ thuật và thủ công
 Tôi xem rất nhiều phim
 Tôi thích chụp hình mọi thứ (chim, người, cảnh đẹp)
 Tôi thích học một ngoại ngữ

 Tôi thích hát, đóng kịch và khiêu vũ

Cộng số điểm ở các ô 
được đánh dấu X và viết 

số tổng bên dưới

Nhóm Nghệ thuật

____________
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 Tôi rất thân thiện 
 Tôi thích chỉ dẫn hoặc dạy người khác
 Tôi thích nói chuyện trước đám đông
 Tôi làm việc rất tốt trong nhóm
 Tôi thích điều hành các cuộc thảo luận
 Tôi thích giúp đỡ những người gặp khó khăn
 Tôi chơi các môn 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 trường học, 
nhà thờ, chùa, phường, xóm, hay cộng đồng

Cộng số điểm ở các ô 
được đánh dấu X và viết 

số tổng bên dưới

Nhóm Xã hội

____________

 Tôi thích học hỏi về tài chính (tiền bạc)
 Tôi thích bán các sản phẩm (kẹo, bút viết v.v...)
Tôi nghĩ mình thuộc dạng nổi tiếng ở trường
Tôi thích lãnh đạo nhóm và các cuộc thảo luận

 Tôi thích được bầu vào các vị trí quan trọng trong nhóm hoặc câu lạc 
 bộ trong và ngoài nhà trường 
 Tôi thích có quyền và thích ở vị trí 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 lưu mới

Cộng số điểm ở các ô 
được đánh dấu X và viết 

số tổng bên dưới

Nhóm Quản lí

____________

 Tôi thích gọn gàng và ngăn nắp
 Tôi thích phòng của tôi thường xuyên gọn gàng và ngăn nắp
 Tôi thích sưu tầm các bài báo về các sự kiện nổi tiếng
Tôi thích lập những danh sách các việc cần làm 
Tôi thích sử dụng máy tính
Tôi rất thực tế và cân nhắc mọi chi phí trước khi mua một thứ gì đó

 Tôi thích đánh máy bài tập của trường, lớp hơn là viết tay
 Tôi thích đảm nhận công việc thư ký trong một câu lạc bộ hay nhóm
 Khi làm toán, tôi hay kiểm tra lại bài làm nhiều lần
Tôi thích viết thư

Cộng số điểm ở các ô 
được đánh dấu X và viết 

số tổng bên dưới

Nhóm Nghiệp vụ

____________
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Phần 2

Làm phần 1 trước khi làm phần 2. Từ kết quả của phần 1, viết số điểm của 
ba nhóm cao nhất xuống dưới đây. Nếu bạn có hai hay ba phần bằng nhau 
thì cũng không sao. Đây là kết quả sở thích của bạn. Hãy dùng kết quả trắc 
nghiệm sở thích của bạn để tìm hiểu bạn có tính cách gì và một số công việc 
phù hợp bạn nhất.

Hãy gạch dưới chân những nghề mà bạn thấy thích ở cột bên phải.

Nhóm sở thích của bạn: ___________       ___________        __________ 
Tổng số 
cao nhất  

Tổng số cao 
thứ hai

Tổng số cao 
thứ ba

Nhóm Kỹ thuật là những 
người có tính thực tế Nghề nghiệp bạn thích

Những ai có khả năng 
như một vận động viên 
thể thao hoặc có khả năng 
như một thợ máy, thích 
làm với những vật cụ thể, 
máy móc, dụng cụ, cây 
cối, con vật, hoặc các 
hoạt động ngoài trời.

Vận hành máy, cơ khí ứng dụng,  bảo trì và 
sửa chữa ô tô, thiết bị điện, lắp đặt điện, bảo 
hành, sửa chữa điện - điện tử, tin học, xây 
dựng, trồng trọt, chăn nuôi, trồng rừng, nuôi 
trồng thủy sản, mộc dân dụng, mộc mĩ nghệ,  
nấu ăn, làm vườn và chăm sóc cây xanh,  cắt 
may,  thêu, đan, móc,   kĩ thuật phòng lab, lái 
xe, lái tàu, công nghệ thông tin,… y tá điều 
dưỡng…

Các công việc hoạt động thuộc nhóm kĩ thuật 
có từ công nhân bậc 2/7, 3/7, công nhân kĩ 
thuật  trình độ TCN... được đào tạo tại các 
cơ sở dạy nghề, các trường trung cấp nghề,  
TTKTTHHN tại địa phương.

Kĩ sư ô tô

Kĩ sư chế tạo máy

Kĩ sư ngành tự động 
hóa

Kĩ sư nông, lâm, ngư 
nghiệp.

Kĩ sư thiết kế cảnh 
quang đô thị, công 
trình công cộng, kĩ sư 
công nghệ may, kĩ sư 
công nghệ thông tin, 
bác sĩ…

Các công việc này 
được đào tạo tại các 
trường đại học và cao 
đẳng trên toàn quốc. 

Nhóm Nghiên cứu là 
những người thích tìm 
tòi, khám phá, điều tra

Nghề nghiệp bạn thích

Những ai thích quan sát, 
tìm tòi, khám phá, học 
hỏi, điều tra, phân tích, 
đánh giá hoặc giải quyết 
vấn đề.

Lập trình viên, kĩ thuật viên y tế, kĩ thuật viên 
phòng thí nghiệm, chăn nuôi, thú y, kỹ thuật 
viên phục hồi răng, chuyên viên nghiên cứu 
thị trường, chuyên viên nghiên cứu các lĩnh 
vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội…

Nhà sinh vật học

Nha sĩ/Dược sĩ

Kĩ sư phần mềm

Nhà khảo cổ học
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Nhóm Nghiên cứu là 
những người thích tìm 
tòi, khám phá, điều tra

Nghề nghiệp bạn thích

Những ai thích quan sát, 
tìm tòi, khám phá, học 
hỏi, điều tra, phân tích, 
đánh giá hoặc giải quyết 
vấn đề.

Các ngành nghề trên được đào tạo tại các cơ 
sở dạy nghề, các trường TCN, các TTKT-
THHN tại địa phương. Các ngành nghề này 
cũng được đào tạo trực tiếp tại đơn vị tuyển 
dụng sau một thời gian thực hành và làm việc 
trực tiếp tại đơn vị đó.

Nhà hóa học/vật lí 
học/địa lí học, nhà 
nghiên cứu (địa chất, 
sử, dân tộc học..), 
bác sĩ, giảng viên đại 
học, thạc sĩ, tiến sĩ 
các ngành khoa học tự 
nhiên và khoa học xã 
hội…

Các công việc này 
được đào tạo tại các 
trường đại học, cao 
đẳng và các học viện 
trên toàn quốc.

Nhóm Nghệ thuật là 
những người có sở thích 
thẩm mĩ, sáng tạo

Nghề nghiệp bạn thích

Những ai có khả năng 
nghệ thuật, sáng tác, trực 
giác và thích làm việc 
trong các tình huống 
không có kế hoạch trước 
như dùng trí tưởng tượng 
và sáng tạo.

Thiết kế đồ họa, phóng viên, thợ chụp ảnh, ca 
sĩ, diễn viên (điện ảnh, kịch, chèo, cải lương, 
tuồng…) thợ thủ công mĩ nghệ (chạm khắc 
gỗ, thêu tranh, làm đồ gốm sứ, chạm bạc…),  
nhà báo, bình luận viên, dẫn chương trình,  
người mẫu, nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ, nhà 
thơ, đạo diễn, chuyên viên trang điểm, thiết 
kế thời trang, chăm sóc cây kiểng, cắm hoa, 
tỉa rau củ, làm hoa…

Các ngành nghề trên được đào tạo tại các 
CSDN, các trường TCN, các TTKTTHHN, 
hội Liên hiệp phụ nữ, nhà văn hóa của địa 
phương.

Giám đốc quảng cáo

Kĩ sư thiết kế đồ họa,

kiến trúc sư, giáo viên 
dạy kịch, nhà văn, họa 
sĩ, nhạc sĩ, kĩ sư thiết 
kế mẫu, giảng viên 
văn học…

Các công việc này 
được đào tạo tại các 
trường đại học, cao 
đẳng và các học viện, 
nhạc viện trên toàn 
quốc.
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Nhóm Xã hội là những 
người thích hoạt động 
xã hội

Nghề nghiệp bạn thích

Những ai thích làm việc 
cung cấp hoặc làm sáng 
tỏ thông tin, thích giúp 
đỡ, huấn luyện, chữa trị 
hoặc chăm sóc sức khỏe 
cho người khác; có khả 
năng về ngôn ngữ.

Nhà hoạt động xã hội, y tá cộng đồng, dược 
tá, nhân viên các công ty du lịch, hướng dẫn 
viên du lịch, huấn luyện viên, tư vấn hướng 
nghiệp, dịch vụ khách hàng, cán bộ xã hội, 
cán bộ Hội phụ nữ, nhân viên khách sạn/ 
resort, nhân viên bảo hiểm…

Các ngành nghề trên được đào tạo tại các 
CSDN, các trường trung cấp nghề, các TTK-
TTHHN, hội Liên hiệp phụ nữ, nhà văn hóa 
của địa phương.

Giáo viên các cấp, tư 
vấn viên, bác sĩ, dược 
sĩ, luật sư, bác sĩ khoa 
tâm thần, thần kinh, 
chuyên gia tâm lý, 
chuyên gia tư vấn học 
đường, chuyên gia tư 
vấn bất động sản…

Các công việc này 
được đào tạo tại các 
trường đại học, cao 
đẳng và các học viện,  
trên toàn quốc.

Nhóm Quản lí là những 
người có sở thích kinh 
doanh, lãnh đạo, thuyết 
phục người khác

Nghề nghiệp bạn thích

Những ai thích làm việc 
với những người khác, có 
khả năng tác động, thuyết 
phục, thể hiện, lãnh đạo 
hoặc quản lí các mục tiêu 
của tổ chức, các lợi ích 
kinh tế.

Công an, quân đội, quản trị kinh doanh, kĩ 
thuật hệ thống thông tin, quản trị mạng, chủ 
doanh nghiệp, chủ đại lý kinh doanh, chuyên 
viên PR , quản lí khách sạn, bếp trưởng khách 
sạn cao cấp, kế toán…

Các ngành nghề trên được đào tạo tại các 
CSDN, các trường trung cấp nghề, các trường 
trung cấp cảnh sát, trung cấp quân sự, các 
TTKTTHHN, Hội Liên hiệp phụ nữ, nhà văn 
hóa của địa phương.

Quản lí khách sạn, 
giám đốc tín dụng, 
giám đốc ngân hàng, 
sĩ quan công an, sĩ 
quan quân đội, chánh 
án, viện kiểm sát 
nhân dân, quản lí giáo 
dục các cấp, kế toán 
trưởng.

Các công việc này 
được đào tạo tại các 
trường đại học, cao 
đẳng và các học viện, 
trên toàn quốc.
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Nhóm Nghiệp vụ là 
những người thích 
nguyên tắc, làm việc với 
con số, báo cáo hoặc làm 
việc với máy móc được 
sắp đặt trật tự

Nghề nghiệp bạn thích

Những ai thích làm việc 
với dữ liệu, con số; có khả 
năng làm việc văn phòng, 
thống kê; thực hiện các 
công việc đòi hỏi chi tiết, 
tỉ mỉ, cẩn thận hoặc làm 
theo hướng dẫn của người 
khác.

Kế toán, thanh tra các ban ngành, thủ thư, thư 
ký, nhân viên lưu trữ, nhân viên văn phòng, 
chuyên viên thuế, thủ quỹ, kế toán viên, tiếp 
tân, bưu điện, nhân viên ngân hàng…

Các ngành nghề trên được đào tạo tại các 
CSDN, các trường trung cấp nghề, các TTK-
TTHHN, Hội Liên hiệp phụ nữ, nhà văn hóa 
của địa phương.

Cử nhân các ngành 
ngân hàng, tài chính, 
hành chính tổng hợp, 
tổ chức cán bộ, giáo 
viên, kiểm toán viên, 
nghiên cứu viên, luật 
sư, công an hình sự…

Các công việc này 
được đào tạo tại các 
trường đại học, cao 
đẳng và các học viện, 
trên toàn quốc.
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PHỤ LỤC II. PHIẾU KHẢO SÁT VỀ HƯỚNG NGHIỆP 
VÀ TUYỂN SINH

1. Em có dự định gì sau khi tốt nghiệp THPT?

- Thi vào trường gì và ở đâu? ……………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

-  Học nghề gì và ở đâu?……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

- Đi làm gì và ở đâu?………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

- Hướng khác …………………………………………………………………….

.……………………………………………………………………………………

2. Với khả năng, sở thích, cá tính và giá trị nghề nghiệp của mình, em tự tin 
bao nhiêu % rằng dự định trên của mình là phù hợp?

                  100%;                               60 - 80%;                               < 60%

3.  Em có câu hỏi thắc mắc hay băn khoăn gì về dự định trên để có quyết định 
phù hợp cho bản thân: Các vấn đề liên quan tới tuyển sinh và hướng nghiệp?
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PHỤ LỤC III. LÍ THUYẾT HƯỚNG NGHIỆP

1. Mô hình lập kế hoạch nghề 

Mô hình “Lập kế hoạch nghề” gồm 7 bước và được chia thành 2 phần: 1/ Tìm hiểu 
và 2/ Hành động. 

MÔ HÌNH LẬP KẾ HOẠCH NGHỀ

Ba bước tìm hiểu: 

Tìm hiểu về bản thân mình trong các lĩnh vực sở thích, khả năng, cá tính, và giá 
trị nghề nghiệp. Học sinh xem bản thân có bị tác động bởi định kiến và khuôn mẫu 
giới khi chọn ngành học, chọn nghề không. Đây là bước đầu tiên và quan trọng 
nhất khi  học sinh chọn ngành học, chọn nghề.

Tìm hiểu TTTDLĐ để biết những công việc đang cần nguồn nhân lực ở thị trường 
trong vùng, quốc gia, và quốc tế; Những nghề  đang được xem là có tiềm năng 
trong tương lai và những kĩ năng thiết yếu mà người lao động cần phải có. Kiến 
thức về TTTDLĐ giúp ta chọn ra một số nghề phù hợp với bản thân và nhu cầu 
TDLĐ của xã hội. Khi tìm hiểu TTTDLĐ học sinh cũng đồng thời xem xét các yếu 
tố như bản thâm mình có bị tác động bởi định kiến giới không? Công tác tuyển sinh 
đại học năm 2013 có những trường hợp đặc biệt như Trường Đại học An ninh có 
sự khác biệt về điểm chuẩn trong tuyển sinh. Ví dụ điểm chuẩn của ngành cảnh sát 
điều tra, khối A (nam: 22,5đ, nữ 24,5đ), khối A1 (nam: 20,5, nữ: 24) nguyên nhân 

:

:
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do Trường tuyển theo nhu cầu của địa phương là nữ chiếm tỷ lệ 5%. Chính vì thế, 
khi học sinh nữ thi vào Trường càng nhiều thì các bạn nữ sẽ càng phải cạnh tranh 
nhau trong điểm thi tuyển. Từ đó, đưa ra quyết định chọn ngành học, trường học và 
nghề học trong tương lai cho phù hợp11. 

Tìm hiểu những tác động hoặc ảnh hưởng từ hoàn cảnh gia đình và điều kiện kinh 
tế - xã hội đến việc chọn hướng học, chọn nghề của học sinh, bao gồm cả những 
định kiến giới trong cộng đồng, gia đình và phân công lao động trong các nghề 
truyền thống cũng tác động tới sự lựa chọn của học sinh. 

 Bước này thông thường là bước cuối cùng giúp các em đưa ra quyết định nên 
học ngành học nào, trường nào và nghề nào là thích hợp.

Chú ý: 

Đối với học sinh lớp 10, 11, và 12, tìm hiểu về TTTDLĐ và các nghề nghiệp phù 
hợp với bản thân là mục tiêu lâu dài (sau khi ra tốt nghiệp đại học) của các em. 
Hiện tại và trong tương lai gần, các em cần quan tâm tìm hiểu, thu thập thông tin 
về các chương trình đào tạo sau lớp 12 ở các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng 
nghề, trung cấp nghề cũng như các chương trình dạy nghề song song dành cho các 
học sinh không có khả năng hay không còn thích học chữ nhiều nữa. Sau khi có 
được những thông tin trên, các em đối chiếu với sở thích và khả năng nghề nghiệp 
của bản thân. Từ đó, có dự định thi tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, trung 
cấp hay nộp đơn vào các chương trình nghề phù hợp với mình sau khi tốt nghiệp 
THPT hay trong lúc còn đang học THPT.

Nhóm TVV có thể nêu/hoặc tham khảo ví dụ sau để minh hoạ cho nội dung 3 
bước tìm hiểu: 

11 Giáo viên giải thích: TTTDLĐ là nơi  mà ở đó diễn ra quá trình trao đổi giữa một bên là những 
người lao động tự do và một bên là những người có nhu cầu sử dụng lao động/ nhu cầu TDLĐ. Sự 
trao đổi này được thỏa thuận trên cơ sở tiền lương, tiền công, điều kiện làm việc…

* Ví dụ:

Lúc đang còn học lớp 10,  được giáo viên hướng nghiệp hướng dẫn, Nga đã tìm hiểu bản 
thân và khám phá ra mình thích sáng tạo, thích làm việc với máy móc; có khả năng và 
rất hứng thú đối với môn Tin học, đặc biệt là có khả năng dùng phần mềm trong chương 
trình của máy vi tính để vẽ rất tốt.
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Sau khi hoàn tất ba bước tìm hiểu, các em có đủ kiến thức để bắt đầu bốn bước 
hành động12.

Bốn bước hành động:

 Xác định mục tiêu nghề nghiệp;

 Ra quyết định nghề nghiệp;

 Thực hiện quyết định nghề nghiệp;

  Đánh giá xem quyết định ấy có thực sự phù hợp với bản thân các em hay không.

Nhóm TVV có thể sử dụng/tham khảo ví dụ sau để minh hoạ cho 4 bước hành động:  

Vào năm lớp 11, Nga đã tìm hiểu TTTDLĐ và biết được ngành thiết kế đồ họa là ngành 
phù hợp với sở thích và khả năng nghề nghiệp của bản thân. Đây cũng là ngành đem lại 
thu nhập cao cho người giỏi chuyên môn. Hơn nữa, TTTDLĐ đang có nhu cầu nhân lực 
cao đối với nghề này. Từ những thông tin như vậy, Nga tiếp tục tìm hiểu thông tin về các 
cơ sở dạy nghề (CSDN), trung tâm dạy nghề (TTDN), trường Trung cấp nghề (TCN), 
trường cao đẳng, trường đại học có đào tạo ngành thiết kế đồ họa để sau khi tốt nghiệp 
phổ thông có thể đăng kí theo học.

Cùng với việc tìm hiểu bản thân và tìm hiểu TTTDLĐ, Nga đã tìm hiểu yếu tố tác động 
hoặc ảnh hưởng đến việc chọn hướng học, chọn nghề của bản thân và nhận ra rằng  hoàn 
cảnh gia đình của mình còn nhiều khó khăn. Gia đình Nga là gia đình thuần nông, bố mẹ 
không được khỏe mà còn phải nuôi hai anh em đi học. Em của Nga thì còn nhỏ.

* Ví dụ tiếp theo:

 Xác định mục tiêu nghề nghiệp: Sau khi thực hiện 3 bước tìm hiểu, Nga xác định mục 
tiêu nghề nghiệp của mình là theo học ngành Kĩ thuật đồ họa.

 Ra quyết định nghề nghiệp: Nga luôn ước mơ sẽ được học Trường Đại học FPT để trở 
thành nhà thiết kế đồ họa giỏi. Nhưng xét hoàn cảnh gia đình của mình, Nga quyết 
định sau khi tốt nghiệp THPT sẽ tham gia học khóa học nghề ngắn hạn ở TTDN hoặc 
trường TCN tại địa phương về Kĩ thuật đồ họa để làm tiền đề cho việc phát triển sau 
này. Sau đó Nga đi làm để có công việc ổn định, phụ giúp gia định. Nga sẽ rèn luyện 
kĩ năng trong ngành đồ hoạ trong công việc hằng ngày cũng như các lớp ngắn hạn ở 
trường cao đẳng gần nhà. Khi có điều kiện hơn, Nga muốn lấy bằng đại học ngành 
Thiết kế đồ họa ở một cơ sở đào tạo cấp đại học, nơi có chất lượng đào tạo tốt.

12 Nhóm TVV có thể tham khảo thêm về nội dung 4 bước hành động trong chuyên đề 3, tài liệu bổ 
sung sách giáo viên giáo dục hướng nghiệp lớp 9 và các nội dung tương tự trong Tài liệu bổ sung 
sách giáo viên hoạt động giáo dục hướng nghiệp lớp 10, 11 và 12, VVOB - 2013. 
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 Thực hiện kế hoạch nghề nghiệp: Trong khi còn đang học lớp 10, Nga đã cố gắng 
trau dồi hơn nữa về khả năng đồ họa trên máy tính để sau khi tốt nghiệp THPT, Nga 
sẽ thực hiện quyết định nghề nghiệp của mình.  

 Đánh giá: Bước này sẽ được thực hiện sau khi Nga thực hiện kế hoạch theo học Kĩ 
thuật đồ họa. Nếu quyết định nghề nghiệp là đúng đắn thì trong suốt thời gian học, 
Nga sẽ luôn cảm thấy hứng thú học tập, yêu thích các môn học trong ngành kĩ thuật 
đồ họa và  đạt được thành tích tốt trong học tập.

2. Giới thiệu Lí thuyết cây nghề nghiệp

MÔ HÌNH LÍ THUYẾT CÂY NGHỀ NGHIỆP

Mô hình Lí thuyết cây nghề nghiệp thuộc về phần “tìm hiểu bản thân” trong 
3 bước tìm hiểu của mô hình lập kế họach nghề. Theo lí thuyếr “Cây nghề 
nghiệp”, ai trong chúng ta cũng muốn có một công việc ổn định, lương cao, môi 
trường làm việc tốt, được nhiều người tôn trọng, ví trị công tác cao, cơ hội thăng 
tiến tốt, v.v… Tất cả những mong muốn trên là  mong muốn chính đáng của mỗi 
người và đó chính là “trái ngọt” trong lí thuyết cây nghề nghiệp. Để có được 
những “trái ngọt” trong nghề nghiệp, việc chọn hướng học, ngành học và chọn 
nghề phù hợp với sở thích, khả năng, cá tính, và giá trị nghề nghiệp của một người 
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rất quan trọng. Sở thích, khả năng, cá tính và giá trị nghề nghiệp chính là phần 
“rễ” của lí thuyết cây nghề nghiệp và cũng là những cơ sở khoa học để dựa vào 
đó, các em có định hướng đúng đắn trong việc ra quyết định chọn hướng học, chọn 
ngành học, chọn nghề tương lai cho phù hợp. Chúng ta cần nhận thức được rằng 
thực tế quá trình hình thành và phát triển của 4 yếu tố: sở thích, khả năng, cá tính 
và giá trị nghề nghiệp ở mỗi người đều có thể chịu tác động của khuôn mẫu và 
định kiến về giới.

Nhiều người chọn ngành hợp với “rễ” và chọn ngành không theo “rễ” của cây 
nghề nghiệp. Chọn hướng học, chọn nghề có cơ sở khoa học là chọn hướng 
học, chọn nghề theo “rễ”, tức là chọn nghề dựa vào khả năng, sở thích, cá tính và 
giá trị nghề nghiệp và một số yếu tố khác như thể lực, sức khỏe… của bản thân. 
Nói cách khác, cơ sở khoa học của việc chọn hướng học, chọn nghề chính là 
những hiểu biết về bản thân của mỗi người. Đây là phần cơ bản nhất trong việc 
chọn hướng học, chọn ngành học, chọn nghề tương lai. Nếu mỗi chúng ta biết 
chọn hướng học, chọn ngành học, chọn nghề phù hợp với bản thân thì chúng ta sẽ 
có được những thành quả mà chúng ta mong muốn như cơ hội việc làm tốt, cơ hội 
thăng tiến cao, lương cao, công việc ổn định, được nhiều người tôn trọng, v.v…
Ngược lại, nếu ai đó chọn hướng học, chọn ngành học, chọn nghề không phù hợp 
với bản thân thì rất khó để có những thành quả tốt trong con đường nghề nghiệp 
sau này vì người đó sẽ thiếu sự yêu thích đối với công việc, thiếu động lực để học 
và làm tốt, và thiếu cả những khả năng để phát triển trong học tập và nghề nghiệp. 
Hơn nữa, người đó khó mà có được sự tự tin trong học tập, trong chuyên môn vì 
học hay làm việc trái với năng khiếu tự nhiên của bản thân.

Sau đây là 2 ví dụ mà nhóm TVV có thể tham khảo và hoặc sử dụng để minh hoạ 
cho lí thuyết cây nghề nghiệp. 

* Ví dụ 1: Ngay từ khi còn học phổ thông, Hoa là học sinh nữ có khả năng học môn 
Toán nổi trội, có cá tính ngăn nắp, hay để ý tới các chi tiết nhỏ, thích làm việc với con 
số hơn làm việc với con người,và thích kiểm soát tiền bạc. Vì vậy, Hoa tự nhận thấy 
mình rất phù hợp với  nghề kế toán. Trong lúc Hoa đang học nghề kế toán thì đã phát 
hiện ra mình rất thích hợp với  ngành Ngân hàng, nên khi ra trường Hoa đã xin vào làm 
việc tại một Ngân hàng ở tỉnh nhà. Sau một thời gian làm việc, Hoa đã rất thành công 
trong công việc, được thăng chức, lên lương, và có một đời sống khá thoái mái. Đây là 
trường hợp chọn nghề hợp với “rễ”.
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* Ví dụ 2: Trung là một học sinh nam, có khả năng sáng tạo, viết lách, thích theo ngành 
truyền thông và báo chí, có khả năng giao tiếp rất tốt, cá tính hướng ngoại. Nhưng sau 
khi tốt nghiệp THCS, Trung lại theo học trường Trung cấp tài chính - kế toán vì gia 
đình Trung có nhiều người đang công tác trong ngành tài chính, kế toán, bảo đảm cho 
Trung có việc làm sau ra khi ra trường. Trong khi học trường Trung cấp tài chính - kế 
toán, Trung luôn cảm thấy thiếu động lực, không thích học, không hứng thú với các hoạt 
động trong ngành kế toán, điểm không cao. Sau khi tốt nghiệp  ra trường, Trung được 
sắp xếp làm kế toán ở một công ty, nhưng thường xuyên thấy mệt mỏi, không muốn đi 
làm, không tự tin trong công việc kế toán. Một thời gian sau, Trung cảm thấy rất chán và 
muốn đổi công việc. Đây là trường hợp chọn nghề không dựa vào “rễ” mà theo “trái” 
của cây nghề nghiệp, nên kết quả không được tốt.

3. Lí thuyết hệ thống

Lí thuyết hệ thống thuộc về phần tìm hiểu những tác động/ảnh hưởng trong 3 
bước tìm hiểu của mô hình lập kế họach nghề. Theo lí thuyết hệ thống, trước 
tiên mỗi học sinh cần hiểu rõ mình là ai, từ sở thích, khả năng, cá tính và giá trị 
nghề nghiệp, giới tính đến quan điểm, niềm tin của mình. Lí thuyết hệ thống 
nhấn mạnh rằng, mỗi người chúng ta không sống riêng lẻ một mình mà sống trong 
một hệ thống, và chịu ảnh hưởng rất mạnh bởi những yếu tố chủ quan bên trong 
như sở thích, khả năng, cá tính và giá trị nghề nghiệp và các yếu tố khách quan 
bên ngoài, bao gồm: Gia đình, bạn bè, cộng đồng, quốc gia, hoàn cảnh kinh tế - xã 
hội, hệ thống giáo dục và nhiều yếu tố khác nữa. Trong đó, tác động có ảnh hưởng 
trực tiếp tới việc chọn hướng học, chọn nghề của các em chính là truyền thống 
nghề nghiệp, hoàn cảnh gia đình và yếu tố kinh tế - xã hội ở nơi các em đang sinh 
sống. Ngoài ra định kiến giới cũng có thể ảnh hưởng tới việc chọn ngành học, 
chọn nghề của các em.

Việc các em hiểu rõ vai trò của mình trong hệ thống và những ảnh hưởng từ bên 
ngoài đến chính bản thân các em sẽ giúp  các em đưa 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 cũng như sở thích riêng.
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Mô hình LÍ THUYẾT HỆ THỐNG

Nhóm TVV có thể tham khảo và hoặc nêu ví dụ sau để minh hoạ cho lí thuyết 
hệ thống.

* Ví dụ 1: Những em lớn lên ở vùng nông thôn Bắc Bộ sẽ có những điều kiện sống khác 
với những em  lớn lên ở đô thị miền Nam, dẫn đến quyết định chọn hướng học, chọn 
nghề sẽ khác nhau. Hoặc, một số em sinh ra tại Việt Nam, nhưng theo cha mẹ sống ở 
nhiều quốc gia khác nhau vì tính chất công việc của cha mẹ, em sẽ có quan điểm sống 
khác với những em sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Điều này sẽ dẫn đến quyết định chọn 
hướng học, chọn nghề nghiệp tương lai khác nhau;

* Ví dụ 2: Hùng là con trong một gia đình làm kinh tế nhỏ lâu đời trong lĩnh vực may 
mặc. Hùng yêu thích nghệ thuật và âm nhạc, và có mơ ước được học đại học Mĩ thuật 
hay trường Âm nhạc Quốc gia. Hùng thi vào Ban khoa học tự nhiên trường THPT. Sau 
khi tốt nghiệp THPT, Hùng được đầu tư để vào đại học Kinh tế, trong chương trình liên 
kết với đại học nước ngoài và theo học ngành quản trị kinh doanh. Hùng không yêu 
thích ngoại ngữ, không đam mê kinh doanh nhưng có thể học được. Trong trường hợp 
này, nếu Hùng hiểu rõ lí thuyết hệ thống kết hợp với tư vấn của giáo viên, chắc chắn 
Hùng sẽ giảm bớt những mâu thuẫn phát sinh trong lòng, nỗi bực bội và cảm giác bị 
trói buộc. Dần dần, Hùng sẽ hiểu quyết định của mình trước hết là vì gia đình và đó là 
trách nhiệm mà Hùng sẵn sàng gánh vác. Nhưng Hùng vẫn có quyền theo đuổi niềm yêu 
thích của mình bằng cách học thêm âm nhạc hay mĩ thuật vào thời gian rảnh hoặc tham

Q
U

Á
 K

H

Tôi

HI N T I

T

NG LAI



Phụ Lục III. Lí Thuyết Hướng Nghiệp

63

PH
Ụ

 LỤ
C

 III 

gia các hoạt động ngoại khóa có liên quan. Trong tương lai, bên cạnh việc làm kinh tế, 
Hùng có thể tiếp tục theo đuổi những đam mê của mình vào thời gian cuối tuần.

Một con người thành đạt là một con người trước hết phải biết phát triển công việc của 
mình đạt đến một mức độ có thể nhờ vào công việc mà đảm bảo cuộc sống gia đình, 
kế đến là phải biết theo đuổi và thỏa mãn sở thích lành mạnh của mình. Người có cuộc 
sống hạnh phúc là người có niềm vui trong công việc mình làm, được mọi người kính 
nể, yêu mến và gia đình ổn định. Nếu Hùng thực hiện được những điều trên là Hùng đã 
áp dụng hoàn hảo lí thuyết cây nghề nghiệp.
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PHỤ LỤC IV. TÌM HIỂU LÍ THUYẾT MẬT MÃ HOLLAND

TS. John L. Holland (1919-2008) là một nhà tâm lí học người Mỹ đã dành cả cuộc 
đời của mình để giải đáp 3 câu hỏi do mình tự đặt ra:

1. Những đặc điểm gì về con người và môi trường dẫn đến việc người ta cảm thấy 
thoả mãn trong chọn nghề, gắn bó với nghề và thành đạt trong nghề? Ngược lại, 
điều gì khiến người ta không hài lòng, không thành công trong nghề đã chọn? 2. 
Những đặc điểm gì về con người và môi trường đã khiến cho một người trong đời 
của mình giữ nguyên hoặc thay đổi công việc và mức cống hiến? 3. Cách nào là 
hữu hiệu nhất giúp người ta giải bài toán chọn nghề? 

Bộ công cụ giúp cho đối tượng tự nghiên cứu tự định hướng nghề nghiệp - được 
viết tắt là SDS13 ra đời từ năm 1970 và không ngừng được cải tiến, hoàn thiện đã 
khiến TS. John L. Holland trở thành người đứng đầu số 0,1% các nhà tâm lí học 
có công trình được xuất bản nhiều nhất và được trích dẫn nhiều nhất14.

Holland đưa ra mô hình đơn giản và dễ nhìn về môi trường và con người. Trong 
hai thập kỷ qua, mô hình này là cách tiếp cận có ảnh huởng nhất trong việc hình 
thành công cụ đánh giá mới và nghiên cứu tư vấn nghề nghiệp ở Mỹ.

Lý thuyết mật mã Holland do JH xây dựng dựa trên 8 giả thiết trong đó có 5 giả 
thiết cơ bản dưới đây.

13 SDS: SELF- DIRECTED SEARCH, mô phỏng thực tế kinh nghiệm tư vấn nghề nghiệp và ứng 
dụng các thành tựu của tâm lí học để xây dựng một bộ tài liệu tự diễn giải, tự đánh giá nghề nghiệp 
và cơ hội nghề nghiệp. Chức năng chính của Nghiên cứu tự định hướng là: Tăng trình độ tự hiểu 
biết; Tăng cơ hội lựa chọn về nghề nghiệp; Tăng độ thỏa mãn đối với khát vọng nghề nghiệp. 

14 Tuy bên cạnh công cụ SDS của J.H còn khá nhiều công cụ khác của nhiều nhà tâm lí học nhiều nước 
nhưng công cụ SDS của J.H vẫn được đa số các trường đại học trên các nước thuộc châu Mỹ, châu 
Âu, châu Úc và châu Á sử dụng vì tính hợp lí, dễ sử dụng và khoa học của nó. Lí thuyết Holland 
được kiểm tra tại các nước sau đây trong thời kỳ 1950-1980: Áo, New Zealand, Canada, Hà Lan, 
Thụy Sĩ, Italia, Israel, Nigieria và Guyana. Giữa năm 1986-1995, hệ thống hình học và các công 
cụ đánh giá đã được kiểm tra và sử dụng ở Bỉ, Trung quốc, Nhật Bản, Hy Lạp, Ba Lan, Slovenia, 
Thụy Điển, Đức, Phần Lan, Anh quốc, Bồ Đào Nha, Nam Phi, Peru và Đài Loan. SDS đã được 
dịch và áp dụng ở nhiều nước như Australia, Malaysia, Đài Loan, Israel, Nam Phi, Pakistan, New 
Zealand, Guyana, Canada, và Indonesia. Những đóng góp của J.H đã được Hội Tâm lí học Mỹ thừa 
nhận bằng cách tặng giải thưởng “Vì những cống hiến nổi bật trong tâm lí học ứng dụng” vào năm 
1995. Bộ công cụ SDS được soạn thảo dựa trên cơ sở một lí thuyết do chính J.H sáng tạo nên, đó là 
lí thuyết RIASEC. Một số giảng viên Đại học của Việt Nam cũng đã được tập huấn ở nước ngoài về 
cách sử dụng công cụ SDS này được xây dựng dựa trên lí thuyết RIASEC này.
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+ Giả thiết thứ nhất-  Bất kỳ ai cũng thuộc vào một trong 6 nhóm người với những 
nét đặc trưng sau đây: Realistic- tạm dịch là nhóm Kỹ thuật ; Investigate- tạm 
dịch là nhóm Nghiên cứu; Artistic- nhóm Nghệ thuật; Social- nhóm  Xã hội; 
Enterprising- nhóm Quản lí và cuối cùng là Conventional- nhóm nghiệp vụ. 

Kỹ thuật (KT):

 Ham các loại hoạt động như điều khiển 
máy móc, đồ vật, và làm việc ngoài trời;

 Rất coi trọng việc khen thưởng bằng vật 
chất khi có những thành công cụ thể;

 Tự xem mình là kiểu người thực dụng, 
kiên định, khéo léo chân tay khi sử dụng 
các công cụ, máy móc hoặc trong hoạt 
động thể thao nhưng không khéo léo 
trong giao tiếp;

 Được người ngoài nhìn nhận là người 
bộc trực;

 Nghề phù hợp điển hình là nghề chăm 
sóc cây-con hoặc điều khiển, sử dụng, 
sửa chữa máy móc, nghề thủ công, huấn 
luyện viên thể hình, cảnh sát, cứu hoả…

Nghiên cứu (NC):

 Ham khám phá, hiểu biết nhằm có thể 
đoán nhận hoặc kiểm soát các hiện tượng 
tự nhiên hoặc xã hội;

 Rất coi trọng việc mở mang trí tuệ;

 Tự xem mình  là kiểu người dè dặt, hoài 
nghi, thích khám phá, lý giải phân tích; 
hiểu  rộng, suy nghĩ độc lập dựa vào lý 
trí; khéo khai thác các ý tượng trừu tượng 
và giỏi giải quyết các vấn đề  trí óc;

 Được người ngoài xem là thông minh 
nhưng quan hệ không rộng rãi;

  Nghề phù hợp điển hình là làm nhà khoa 
học, nhà nghiên cứu (địa chất, sử, dân tộc 
học..), bác sĩ, kỹ thuật viên y tế, kỹ thuật 
viên phòng thí nghiệm…

Nghệ thuật (NT):

Ham các hoạt động văn học, nghệ thuật;

 Coi trọng việc sáng tạo trong thể hiện ý 
tưởng, cảm xúc, tình cảm;

 Tự nhìn nhận mình là người sẵn sàng thử 
nghiệm, sáng tạo cái mới; Khéo sử dụng 
trí tưởng tượng, trực giác  và  cảm xúc 
trong hoạt động nhưng vụng về trong 
tính toán và việc văn phòng;

 Được người ngoài xem là kiểu người giàu 
sáng tạo nhưng phóng túng, ít chịu tuân 
thủ các quy định;

Xã hội (XH):

 Thích được giúp đỡ, tư vấn, phục vụ,  
giáo dục, giác ngộ người khác;

 Coi trọng hạnh phúc, niềm vui của người 
xung quanh và các hoạt động xã hội;

 Tự  xem là người nhẫn nại, mềm mỏng, 
dễ cảm thông người khác; Khéo léo trong 
giao tiếp nhưng không khéo léo khi phải 
điều khiển máy móc;

 Được người ngoài xem là người dễ mến, 
cởi mở, ứng xử lịch thiệp; 
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+ Giả thiết thứ hai - Có 6 loại môi trường ứng với 6 kiểu người nói trên.

Theo giả thuyết này thì có 6 loại môi trường tương ứng với 6 nhóm sở thích KT- 
NC - NT - XH - QL - NV nói trên. Môi trường đây được hiểu là một tổ chức xã 
hội nào đó, có thể là nhóm làm việc, lớp học hoặc thậm chí là gia đình. Môi trường 
tương ứng với kiểu người nào thì kiểu người ấy chiếm đa số trong số người thành 
viên của môi trường ấy. Chẳng hạn một môi trường mà có đến hơn 50% số người 
có mật mã XH trội nhất thì đó là môi trường loại XH. 

+ Giả thiết thứ ba - Ai cũng tìm môi trường phù  hợp cho phép mình thể hiện được 
kỹ năng, thái độ và hệ thống giá trị của mình, phụ trách  những vấn đề và vai 
trò thú vị đối với mình.

Cá phải chọn môi trường nước để bơi, hổ phải tìm môi trường rừng để sống, con 
người cũng tìm môi trường làm việc thích hợp với tính cách, kỹ năng của mình 
để trưởng thành và khẳng định mình. Ai cũng muốn làm việc mình thấy phù hợp 
nhất với sở trường của mình, thú vị nhất đối với mình, chọn nơi mình có khả năng 
thành công nhất. Ngược lại các cơ quan, công ty… muốn hoạt động thành công 

Nghệ thuật (NT):

 Nghề phù hợp điển hình là nghề viết 
văn, nghệ sĩ nhiếp ảnh, nghệ sĩ biểu diễn 
(nhạc, kịch, hát múa..), hoạ sĩ, nhạc sĩ, 
nhà điêu khắc hay nhà thiết kế mẫu, 
giảng viên văn học…

Xã hội (XH):

 Những nghề phù hợp điển hình là dạy 
học, y tá, bác sĩ nội khoa, nhà tư vấn, nhà 
xã hội học…

Quản lí (QL):

 Thích thuyết phục, chỉ huy  người khác;

 Rất coi trọng thành quả vật chất và vị thế 
xã hội;

 Tự xem là người có khả năng tổ chức, 
thuyết phục, buôn bán nhưng thiếu khả 
năng làm khoa học;

 Được nhìn nhận là kiểu người năng động, 
giao thiệp rộng rãi, nhiều hoài bão, thích 
mạo hiểm và chấp nhận thử thách; 

 Nghề phù hợp điển hình là nhà lãnh đạo, 
chủ doanh nghiệp, giám đốc điều hành, 
hiệu trưởng, luật sư…

Nghiệp vụ (NV):

 Thích tuân thủ các quy định, làm việc 
theo những chỉ dẫn rành mạch, có quy 
chuẩn cụ thể; 

 Rất coi trọng thành tựu vật chất và vị trí, 
quyền lực;

 Tự xem mình là người biết làm ăn nhưng 
không có khiếu nghệ thuật;

 Được nhìn nhận là người kỹ lưỡng, chặt 
chẽ;

 Nghề phù hợp điển hình là công tác ngân 
hàng, kế toán, thư kí văn phòng, biên tập 
viên…
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cũng tìm cách thu hút người thích hợp về làm việc cho mình và loại dần người 
không thích hợp ra.

+ Giả thiết thứ tư - Thái độ ứng xử của con người được quy định bởi sự tương tác 
giữa kiểu người của mình với các đặc điểm của môi trường.

Giả thiết này cho phép căn cứ vào kiểu người và loại môi trường mà người đó 
gặp phải để dự báo được người đó sẽ ứng xử ra sao. Chẳng hạn một người mang 
mật mã KT-NC-NT mà được tuyển chọn vào  môi trường KT-NC-NT sẽ dễ dàng 
cảm thông với người xung quanh, mau bắt nhịp với yêu cầu công việc, được 
đồng nghiệp trên dưới vui vẻ chấp nhận và chắc là sẽ có nhiều cơ hội thành công. 
Nhưng nếu đưa anh ta vào môi trường XH-QL-NV chẳng hạn, anh ta sẽ ứng xử 
một cách khó khăn với đồng nghiệp vì thấy ít người và ít việc hợp với mình, từ đó 
mà khó tìm thấy hứng thú trong công tác, trở nên ít gắn bó với cơ quan và sẽ có 
tâm lý “đứng núi này trông núi nọ”.

+ Mức độ phù hợp giữa một người với môi trường có thể được biểu diễn trong mô 
hình lục giác Holland.

Có 4 mức phù hợp giữa kiểu người và loại môi trường: Kiểu người nào làm việc 
trong môi trường nấy là mức phù hợp cao nhất, ví dụ như kiểu người NT làm việc 
trong môi trường NT;  người nào làm việc trong môi trường cận kề với kiểu người 
của mình (cùng một cạnh của lục giác), ví dụ như KT - NC (người kiểu KT làm 
việc trong môi trường NC) là mức độ phù hợp thứ nhì; người nào làm việc trong 
môi trường cách 1 đỉnh của lục giác ví dụ NC - NV (kiểu người NC làm việc trong 
loại môi trường NV) sẽ có mức phù hợp thứ 3; còn kiểu ít phù hợp nhất là khi kiểu 
người và loại môi trường nằm ở 2 đỉnh đối xứng trong lục giác Holland, ví dụ KT 
- XH  hay QL - NC hay NT - NV. Xem hình vẽ lục giác Holland dưới đây. Người 
ta còn xác định được đến 28 mức phù hợp với kiểu người và loại môi trường với 
code 3 chữ.    
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KT NC

QL XH

NTNV

Các cơ sở giáo dục cho thể tham khảo 6 tranh mô tả 6 nhóm sở thích và khả 
năng nghề nghiệp được sử dụng treo trong buổi tư vấn theo nội dung sau:
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PHỤ LỤC V. TÓM TẮT ĐẶC ĐIỂM VỀ PHẨM CHẤT, 
NĂNG LỰC THEO CÁC KIỂU NGƯỜI NGHỀ NGHIỆP15 

Người sử dụng có thể đọc thêm phần trích dẫn dưới đây để hiểu thêm và áp dụng 
tốt hơn lí thuyết mật mã Holland. 

1. Kiểu người thao tác kỹ thuật (KT)

KĨ THUẬT VIÊN

Là những người hoạt động trong lĩnh vực thực hành kỹ thuật từ Công nhân kĩ thuật 
có trình độ trung cấp lành nghề đến Kĩ sư thực hành chế tạo, sản xuất, kiểm tra, 
điều kiển hệ thống, gia công chế biến cơ - hóa - điện - điện tử…ở nhiều ngành 
khoa học kĩ thuật khác nhau. Sản phẩm được kiểm tra chặt chẽ.

ĐẶC ĐIỂM PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC

Thực tế - Cụ thể

- Thể lực tốt- óc thực tế

- Tư duy, trí nhớ tốt

- Say mê, nghiêm túc thực hiện các quy trình kỹ thuật

- Sáng tạo, khéo tay, tỉ mỉ

- Năng lực chú ý vững vàng

- Thị lực tốt

- Trí tưởng tượng không gian tốt

- Phản ứng cảm giác/ vận động nhanh, chính xác

- Chịu đựng trạng thái căng thẳng

- Kiên trì, nhạy cảm

- Khí chất thần kinh ổn định

Chống chỉ định

- Dị ứng dầu mỡ, hóa chất

- Lao hen, hẹp van tim, viên thận

- Loạn thị, loạn sắc, mù màu

- Run tay và mồ hôi quá nhiều

- Tâm bất định

15 Trích dẫn từ báo cáo Xu hướng chọn nghề của học sinh tại TpHCM và các giải pháp giáo dục hướng 
nghiệp - Sở KHCN TPHCM 2005, TS. Nguyễn Ngọc Tài.
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2. Kiểu người điều tra nghiên cứu

CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU

Là những người làm việc với hệ thống khái niệm khoa học tìm ra quy luật chung 
trình bày dưới dạng hệ thống ký hiệu. Hoạt động giao tiếp trí tuệ, tư duy trừu 
tượng và lao động sáng tạo khoa học bậc cao là phát hiện quy luật và thiết kế 
chiến lược khoa học kĩ thuật và khoa học xã hội.

ĐẶC ĐIỂM PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC

Khoa học kiên trì

- Phát triển mạnh tư duy logic

- Kiên trì làm việc có phương pháp, ham hiểu biết

- Có óc tò mò, quan sát tinh tế

- Nhạy cảm, phán đoán, ứng xử kịp thời, tự đặt ra yêu cầu cao và nghiêm khắc 
đối với chính mình

- Có tính quyết đoán, thất bại không nản

- Có tính tưởng tượng không gian và nhận biết tốt hình dạng vật thể

- Có năng lực vượt khó, thông minh, có kĩ năng sống thích ứng

Chống chỉ định

- Lao

- Thiếu máu

- Động kinh

- Tim mạch

- Tâm thần

3. Kiểu người sáng tạo tự do - Nhóm nghệ thuật

NHÀ VĂN, NHẠC SĨ

Đây là dạng nghề đang phát triển mạnh theo nhu cầu xã hội. Cùng trong nhóm 
này là các nhà văn, các biên kịch, nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ,…

ĐẶC ĐIỂM PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC

Sáng tạo - Tự do

- Sáng tạo, linh hoạt và thông minh
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- Kiên trì, nhạy cảm

- Tinh thần phục vụ tự nguyện

- Có tính tưởng tượng không gian và nhận biết tốt hình dạng vật thể

- Có khả năng sống thích ứng

- Diễn tả ngôn từ lịch sự, rõ ràng

- Hiểu biết về lịch sử, văn hóa, chính trị

Chống chỉ định

- Bệnh lao, truyền nhiễm

- Dị tật, nói ngọng, điếc

4. Kiểu người linh hoạt - phục vụ xã hội

NHÀ TƯ VẤN

Đây là một ngành nghề mới đang phát triển mạnh. Nhà tư vấn là một người có 
kiến thức thâm sâu về một số lĩnh vực chuyên môn, nhận cung cấp thông tin cho 
thân chủ, người đặt vấn đề. Riêng trong lĩnh vực tâm lý xã hội được gọi tên riêng 
là tham vấn, vì nặng về lắng nghe, chia sẻ, giải tỏa tâm tư,…

ĐẶC ĐIỂM PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC

Quảng giao - Linh hoạt

- Có khả năng tổng kết, quy nạp, diễn dịch

- Biết lắng nghe, lắng nghe tích cực, có phản hồi

- Sáng tạo, linh hoạt, thông minh

- Tuyệt đối tôn trọng ý kiến thân chủ

- Năng lực chú ý vững vàng

- Kiên trì, nhạy cảm

- Lịch thiệp

- Thần kinh vững mạnh, tự kiềm chế tốt

- Tôn trọng mọi người

- Sức khỏe tốt, bền bỉ

- Có tính sáng tạo

- Tinh thần phục vụ tự nguyện
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Chống chỉ định

- Lao

- Thiếu máu

- Tâm thần không ổn định

- Bệnh truyền nhiễm

5. Kiểu người dựng nghiệp quản lí

Nhà quản lý có nhiều cấp, ở đây nói đến nhà quản lí chuyên nghiệp, điều hành 
hoạt động hệ thống có tầm cỡ ảnh hưởng rộng lớn với nhiều con người, nhiều vấn 
đề ở cấp kinh tế, vĩ mô

ĐẶC ĐIỂM PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC

Chủ nghĩa - Uy quyền

- Nhà quản trị theo quan niệm mới, tránh đặc quyền, độc quyền

- Trí tuệ là một quyền lực

- Tính cách cương nghị biểu hiện từ vóc dáng đến tư thế đi đứng, ăn nói

- Là người có kĩ năng sống: hài hòa, thích ứng, sáng suốt, tỉnh táo hơn người, có 
hệ thần kinh vững mạnh, bình tĩnh xét đoán tình hình, đối tượng, có trí nhớ tốt, 
tập trung sâu bền vững.

Đòi hỏi phải có các kĩ năng:

- Kiến tạo tổ chức

- Xây dựng giá trị mới cho tổ chức

- Tạo ra động lực hoạt động

- Không ngừng tự giáo dục và giáo dục thuộc cấp, xây dựng tổ chức học tập

Thực hiện các chức năng:

- Điều hành chung

- Chủ trì sản xuất

- Điều phối thông tin, chiến lược giao tiếp

- Giám sát từng giai đoạn

- Trợ giáo

- Tạo điều kiện hòa hợp và hội nhập

- Không ngừng làm đổi mới tổ chức Công ty
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6. Kiểu người nghiệp vụ quy củ (NV)

CHUYÊN VIÊN NGHIỆP VỤ

Là những người hoạt động giao tiếp sự việc với nhiều người, với nhiều công việc, 
có nghiệp vụ, được huấn luyện từ trung cấp đến đại học trong doanh nghiệp, trong 
hoạt động phục vụ công cộng,…

ĐẶC ĐIỂM PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC

Nề nếp - Thận trọng

- Lĩnh hội diễn tả ngôn từ lịch sự, hấp dẫn, rõ ràng.

- Thận trọng nhưng nhanh nhẹn

- Ứng xử kịp thời, siêng năng

- Hiểu biết về lịch sử, chính trị, văn hoá, nghệ thuật,…

- Hiểu rõ người đối thoại

- Làm việc ngăn nắp, điều độ, không nhầm lẫn

- Có trí nhớ tốt

- Tự tin, biết điều tiết, kiềm chế

- Có khả năng hoạt động độc lập

- Giỏi ngoại ngữ và tâm lý ứng xử

- Xử lý thông tin tốt

Chống chỉ định

- Bệnh lao, bệnh truyền nhiễm

- Dị tật, nói ngọng, điếc

- Có năng lực vượt khó, thông minh, có kỹ năng sống thích ứng

Chống chỉ định

- Lao

- Thiếu máu

- Động kinh

- Tim mạch

- Tâm thần



Phụ Lục VI. Một Số Câu Hỏi Thường Gặp Ở Học Sinh THPT

75

PH
Ụ

 LỤ
C

 VI

PHỤ LỤC VI. MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 
Ở HỌC SINH THPT

Dưới đây là các câu hỏi mà học sinh THPT thường hỏi. Để giúp nhóm TVV trả lời 
có hệ thống trong các buổi tư vấn nhóm lớn, chúng tôi đã phân loại các câu hỏi 
thành các nhóm và đưa gợi ý trả lời. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng cách vận dụng các 
LTHN và các thông tin về TTTDLĐ, tuyển sinh v.v. để trả lời cụ thể các câu hỏi 
của học sinh sẽ phụ thuộc vào kiến thức và kinh nghiệm của mỗi người sao cho 
phù hợp với bản thân TVV và bối cảnh tư vấn.

Sau phần gợi ý chung, chúng tôi trích dẫn một số ví dụ về câu hỏi và câu trả lời 
đã thu thập trong các buổi tư vấn thực hành tại một số trường để các TVV có thể 
tham khảo thêm. 

Em học tốt khối A1, xin được hỏi em nên thi vào trường nào để 
khi ra trường cơ hội xin việc làm cao?

Em thi khối A1 và D1, có những ngành nào học mà sau khi ra 
trường dễ tìm việc nhất?

Sinh viên học ngành đại học kinh tế luật tpHCM sau 4 năm nữa 
cơ hội việc làm có cao không?

Học ngành dầu khí (đại học Bách khoa Đà Nẵng) ra trường có 
dễ xin việc làm không?

Tốt nghiệp trường đại học luật tp HCM sẽ xin việc được vào 
những cơ quan nào?

Em đăng kí thi vào ngành mầm non đại học Đà nẵng, sau 4 năm 
nữa khi ra trường, ngành học của em có dễ xin việc không?

Tốt nghiệp đại học nông lâm Huế, em nộp đơn xin việc được ở 
đâu?

Tốt nghiệp ngành Công nghệ sinh học, em xin việc được ở đâu?

Tốt nghiệp ngành giáo dục chính trị ra trường có dễ xin việc 
không? Xin việc ở đâu?

Em học nghành xây dựng cầu đường, sau 5 năm nữa cơ hội việc 
làm của ngành này có cao không?

Ngà nh công nghệ  môi trườ ng có  khó  khăn cho xin việ c sau nà y 
hay không? Và  ngà nh nà y công việ c củ a nó  như thế nào?

Em có thắc mắc khi nghe một số thông tin cho rằng học ở trường 
ĐH Quảng Nam thì vấn đề xin việc sau này sẽ khó khăn hơn so 
với các trường khác.Em rất muốn học gần nhà nhưng em không 
biết có nên thi vào đó hay không?

Đ
ây là nhóm

 câu hỏi về sự liên quan giữa cơ hội việc làm
 (quả) và quyết định chọn 

ngành học.

T
V

V
 nên tư vấn các em

 xây dựng kĩ năng thiết yếu vì đây là yếu tố ảnh hưởng khả năng 
được tuyển dụng sau khi hòan tất chương trình đào tạo; 

T
V

V
 sử dụng m

ô hình lí thuyết cây nghề nghiệp: Q
uyết định chọn ngành nghề nên được 

dựa trên rễ (sở thích và khả năng) cây nghề nghiệp hơn là trái cây nghề nghiệp.
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Em thi vào khối B nhưng không biết chọn ngành gì? Sau khi 
vào đại học em sẽ học những môn gì?

Khối A có ngành mà em yêu thích nhưng khối B em lại học tốt 
hơn. Vậy em nên thi vào khối nào hơn?

Em muố n sau khi ra trườ ng có  mộ t công việ c ổ n đị nh nhưng 
không biế t phả i thi và o nghà nh nà o phù  hợ p vớ i khả  năng củ a 
mì nh? 

Em muố n thi và o trườ ng đại học ngoạ i ngữ Đà  Nẵ ng nhưng em 
không biế t có  vượ t quá  khả  năng củ a mì nh hay không? Là m thế  
nà o để  họ c tố t môn tiế ng anh ở  phầ n nghe và  phá t âm vì  trong 
quá  trì nh họ c em thườ ng mắ c lỗ i ở  nhữ ng chỗ nà y?

Nếu không đậu đại học thì em có thể đi du học được không?

Đ
ây là nhóm

 câu hỏi cho thấy sự thiếu kiến thức về bản 
thân (sở thích và khả năng nghề nghiệp) và cả thị trường 
tuyển sinh (ngành học, trường học) của học sinh. T

rong 
các trường hợp này, bên cạnh việc tìm

 hiểu sở thích và 
khả năng nghề nghiệp của bản thân, học sinh còn phải 
làm

 bài tập tìm
 hiểu thông tin về các ngành học và cơ sở 

đào tạo qua phỏng vấn thông tin người đi trước, đọc báo, 
lên m

ạng/diễn đàn sinh viên, thăm
 các cơ sở đào tạo, v.v.

L
ọai câu hỏi này cho T

V
V

 m
ột cơ hội để hỏi ngược lại 

học sinh, D
u học đối với em

 là gì? E
m

 có dự định ở lại 
hay về nước sau khi tốt nghiệp? K

hả năng tài chính của 
em

 và gia đình ra sao?  E
m

 có biết sở thích và khả năng 
nghề nghiệp của m

ình chưa? v.v. và v.v. T
V

V
 cũng nên 

tìm
 hiểu ít nhiều về những điểm

 tốt va không tốt của việc 
đi du học.
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Tiêu chuẩn để dự thi vào trường đại học Quân Y là gì?

Có ngành học nào ở đại học Đà Nẵng lấy điểm tuyển sinh dưới 
18 điểm không?

Đại học kinh tế luật TpHCM có điểm tuyển sinh là bao nhiêu? 
Chỉ tiêu năm 2012 là bao nhiêu? 

Đại học Y Đà Nẵng năm 2012 lấy điểm xét tuyển bao nhiêu? 
Thấp hơn bao nhiêu so với đại học Y Huế.

Nế u trườ ng đại học lấ y chỉ  tiêu là  70 sinh viên, điể m và o nghà nh 
là  17.0 nhưng có  đế n 100 thí  sinh đủ  điể m và o nghà nh thì  phả i 
là m sao? Có  phả i lấ y từ  điể m cao đế n thấ p hay không?

Em muố n thi và o ngà nh y thì  cầ n chuẩ n bị  nhữ ng gì ?

Phần này T
V

V
 cần có kiến thức về tuyển sinh rất vững; 

C
ác em

 có thể tự đọc thêm
 trên trang w

eb của B
G

D
&
Đ

T
 

và thongtintuyensinh.com
 

TRẢ LỜI MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Câu 1: Em rất thích chăm sóc hoa, cây cảnh, vậy em nên thi trường nào? Đại học 
gì đào tạo những công việc đó. Và học khối gì để thi vào những trường như vậy? 

Trả lời: TVV dựa vào lí thuyết cây nghề nghiệp và lí thuyết hệ thống để trả lời. 
Trước khi đi vào trả lời chi tiết thì TVV hỏi 1 số câu hỏi để biết về phần rễ của em 
học sinh đó: Thích chăm sóc cây cảnh; Về khả năng, ở nhà đã chăm sóc cây nào? 
Mọi người đánh giá sản phẩm đó như thế nào? Bố mẹ, anh chị có ủng hộ em làm 
công việc này hay không? Trong gia đình, có ai làm nghề này chưa? Môn nào học 
em học tốt nhất. Trong tương lai, 1 nghề gò bó và 1 nghề tự do thì em thích nghề 
nào hơn? Phong trào làm cây cảnh nhiều, nhu cầu và phát triển cây cảnh có được 
hay không?

Bên cạnh đó, các em phải tự tìm hiểu thông tin qua trang web www.thongtintuy-
ensinh.vn. Các em lưu ý, chọn vào  khoa nào, trường nào sẽ tuỳ thuộc vào nhóm 
sở thích của em trong lí thuyết mật mã Holland. Ví dụ, nếu vào khối ngành KHTN 
thì sẽ thuộc nhóm nghiên cứu, kĩ thuật. Các em có thể đọc “sách những điều cần 
biết khi tuyển sinh”. Hiện nay, có nhiều trường đào tạo ngành nghề liên quan tới 
sở thích của em, trường đào tạo có kinh nghiệm lâu năm như trường đại học nông 
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nghiệp, khoa cảnh quan môi trường và trường đại học kiến trúc, khoa trang trí nội 
ngoại thất (khối A và khối H), trường đại học nông lâm Huế, làng nghề truyền 
thống.

Câu 2: Em rất thích nếm các món ăn và hay ăn vặt vậy em nên chọn nghề đầu bếp 
có đúng không, muốn làm đầu bếp em thi vào trường nào và học khối gì? Nhờ các 
thầy cô tư vấn cho em một lời khuyên. 

Trả lời:  Thích nếm món ăn và ăn vặt - đó là các thứ em thích, điều này chưa đủ, 
các em phải xác định khả năng của mình. Làm sao để hiểu được bản thân em có 
khả năng để học thành công nghề đầu bếp hay không? TVV có thể gợi ý học sinh 
phỏng vấn thông tin một đầu bếp chuyên nghiệp, đầu bếp nhà hàng nhỏ, đầu bếp 
một quán ven đường để tìm hiểu nghề nghiệp này qua thực tế. 

Về tuyển sinh, có khoa kinh tế gia đình của nhiều trường đại học, trường trung cấp 
du lịch,… để các em lựa chọn.

Trong trường hợp cảm thấy không thể theo nghề này, em có thể thỏa mãn sở thích 
nấu ăn bằng việc theo học các khoá nấu ăn ngắn gọn để về phục vụ gia đình.

Câu 3: Em rất thích phiêu lưu mạo hiểm, vậy em nên thi vào trường gì, ngành gì, 
khối gì?

Trả lời: Câu hỏi cho em học sinh để suy ngẫm trước khi trả lời: 

1. Em định nghĩa thế nào là “phiêu lưu mạo hiểm”?

2. Có bao nhiều nghề nghiệp có tính chất “phiêu lưu mạo hiểm” theo định nghĩa 
của em?

Chỉ “phiêu lưu mạo hiểm”thôi thì không đủ thông tin để giúp một người hiểu được 
định hướng nghề nghiệp của họ. Em cần phải biết thêm về: Sở thích và khả năng 
liên quan đến nghề nghiệp của bản thân.  

TVV có thể gợi ý học sinh làm các bước cần thiết: Trắc nghiệm sở thích và khả 
năng nghề nghiệp; Tìm hiểu nghề phù hợp, tìm hiểu ngành đào tạo. Học sinh sử 
dụng lí thuyết mật mã Holland và dùng phiếu trắc nghiệm xem em thuộc nhóm 
người nào và môi trường phù hợp. Học sinh có thể dùng lí thuyết hệ thống để hỏi 
các câu hỏi liên quan tới hoàn cảnh của em, dự định của em. Nếu học sinh chưa 
biết mình nên thi vào trường nào thì TVV cung cấp thông tin trong quyển hướng 
dẫn tuyển sinh để học sinh tìm hiểu. Ngoài ra, TVV gợi ý học sinh hỏi hàng xóm 
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của em, người có sở thích tương tự để em tìm hiểu lí do họ đã thành công hay 
chưa thành công? TVV cũng hướng dẫn học sinh  truy cập cổng thông tin www.
emchonnghegi.edu.vn; www.thongtintuyensinh.vn và lên google đánh thông tin 
về ngành mà mình dự định học để biết cơ hội tuyển dụng sau này.

Nếu giúp học sinh làm được các điều trên, cần phải có tư vấn các nhân với 3 cuộc 
gặp và mỗi cuộc khoảng 30 phút. 

Câu 4: Em có bệnh hay quên thì em nên thi vào trường gì, ngành gì?

Trả lời: Vậy em thích gì? Giỏi gì? Có nhiều người hay quên trong lĩnh vực họ 
không yêu thích, và nhớ rất tốt những điều họ quan tâm. Do đó, yếu tố này không 
nên là yếu tố quan trọng nhất để tìm hiểu nghề nghiệp phù hợp. TVV đề nghị học 
sinh đi những bước tìm hiểu như giới thiệu ở câu trả lời thứ 4 trên đây. 

Câu 5: Những ngành nào hiện nay được xem là hot nhất?

Trả lời: Quan trọng nhất là TVV hiểu vì sao học sinh hỏi câu hỏi này. TVV, dùng 
mô hình lí thuyết cây nghề nghiệp để giải thích về sự biến động của TTTDLĐ. 
Chúng ta không thể theo kịp sự  thay đổi của thị trường, nên tốt nhất là các em hãy 
bám vào rễ cây nghề nghiệp khi chúng ta ra quyết định về nghề nghiệp. 
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