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THỰC TRẠNG PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VỚI CỘNG ĐỒNG
TRONG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ
THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG, TỈNH HẢI DƯƠNG
Nguyễn Thị Thanh Hồng - Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Ngày nhận bài: 27/04/2018; ngày sửa chữa: 11/05/2018; ngày duyệt đăng: 15/05/2018.
Abstract: This paper presents the results of a survey of students' parents, students, teachers and
administrators at departments, sectors and mass organizations, etc. who participate in vocational
education for secondary school students in Hai Duong city, Hai Duong province. The main
methods used were questionnaire survey, in-depth interview and observation. Research results
show that the collaboration between schools and communities in vocational education for
secondary school students in Hai Duong city, Hai Duong province in the past years has been many
paid attention by teachers and educational managers, however efficiency has not really come up
with expectation.
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nghề nghiệp đúng mức. Chất lượng hướng nghiệp chưa
1. Mở đầu
Giáo dục hướng nghiệp (GDHN) cho học sinh (HS) đáp ứng yêu cầu của HS và toàn xã hội. Ban Giám hiệu
trung học nói chung và HS trung học cơ sở (THCS) nói các trường chỉ chú ý đến nguyện vọng, chọn trường, mà
riêng ngày nay đang là vấn đề đang được Đảng và Nhà thiếu sự quan tâm về loại hình đào tạo giáo dục thường
nước quan tâm. GDHN là một bộ phận của nội dung giáo xuyên, trung cấp chuyên nghiệp và trường nghề. Chính
dục phổ thông được xác định trong luật giáo dục. Chiến vì vậy, nghiên cứu thực trạng phối hợp giữa nhà trường
lược phát triển giáo dục và chủ trương đổi mới chương với cộng đồng trong GDHN cho HS THCS TP. Hải
trình giáo dục phổ thông hiện nay cũng được nhấn mạnh Dương, tỉnh Hải Dương có ý nghĩa thực tiễn quan trọng.
đến yêu cầu tăng cường GDHN nhằm góp phần tích cực 2. Nội dung nghiên cứu
và có hiệu quả vào việc phân luồng HS, chuẩn bị cho HS 2.1. Khách thể nghiên cứu
đi vào cuộc sống lao động hoặc được tiếp tục đào tạo phù
Khách thể nghiên cứu là cán bộ quản lí các ban,
hợp với năng lực bản thân và nhu cầu của xã hội.
ngành, đoàn thể, doanh nghiệp trường, giáo viên (GV);
Đối với HS THCS, đặc biệt là HS lớp 9, việc chọn phụ huynh HS; HS các trường THCS trên địa bàn TP.
trường, việc hướng nghiệp như tiếp tục học trung học phổ Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Thời điểm tiến hành khảo
thông hay chuyển sang loại hình đào tạo khác là một sát: tháng 01/2018.
quyết định quan trọng ảnh hưởng đến tương lai. Đối với 2.2. Phương pháp nghiên cứu
phụ huynh, việc định hướng nghề nghiệp cho HS THCS
Sử dụng phối hợp các phương pháp như: điều tra
để chọn trường chuyên ngành gì, học khối gì, để phù hợp bằng bảng hỏi, kết hợp với phỏng vấn, xử lí số liệu.
với sức học của HS, phù hợp với lĩnh vực ngành nghề mà
2.3. Kết quả khảo sát
HS yêu thích là vấn đề rất được quan tâm.
2.3.1. Nhận thức về sự cần thiết của việc phối hợp giữa
Hoạt động hướng nghiệp hiện nay chưa được các
nhà trường và cộng đồng trong giáo dục hướng nghiệp
cấp quản lí giáo dục và các trường quan tâm đúng mức;
cho học sinh trung học cơ sở thành phố Hải Dương
nếu có thì chỉ quan tâm đến HS trung học phổ thông,
Kết quả khảo sát được thể hiện ở bảng 1.
còn HS THCS, đặc biệt là lớp 9 chưa được định hướng
Bảng 1. Nhận thức của cán bộ các ban, ngành, đoàn thể, GV, phụ huynh HS về tầm quan trọng
của công tác phối hợp của nhà trường và cộng đồng trong GDHN cho HS THCS
Mức độ
Rất cần thiết

Cán bộ quản lí các ban, ngành,
đoàn thể, trường; GV

Phụ huynh HS

HS

Số lượng

%

Số lượng

%

Số lượng

%

24

24

47

18,8

67

26,8
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Cần thiết

51

51

133

53,2

95

38

Bình thường

25

25

32

12,8

58

23,2

Không cần thiết

0

0

38

15,2

30

12

Tổng

100

100

250

100

250

100

Bảng 2 cho thấy: Nhìn chung, tất cả các lực lượng
giáo dục đều có vai trò quan trọng trong GDHN cho HS
THCS ở trong và ngoài nhà trường, cụ thể: có 86% GV
trường THCS cho rằng sự phối hợp là “quan trọng” và
“rất quan trọng”; 80% người được hỏi ở các trường trung
học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, giáo dục
thường xuyên trả lời rằng “quan trọng” và “rất quan
trọng”; lực lượng đánh giá cao nhất về sự phối hợp này
là chính quyền địa phương với 94% “quan trọng” và “rất
quan trọng”. Kết quả này cũng phản ánh được nhận thức,
sự chỉ đạo, phối hợp giữa các nhà trường và lực lượng
cộng đồng (LLCĐ) trong GDHN cho HS THCS trên địa
bàn TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương hiện nay. Điều quan
trọng là trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên
nghiệp, giáo dục thường xuyên mà trực tiếp là các cán bộ
quản lí, GV cần phối hợp với các lực lượng xã hội để
thực hiện hiệu quả kế hoạch GDHN cho HS THCS.
2.3.3. Mức độ thực hiện công tác phối hợp giữa nhà
trường và cộng đồng trong giáo dục hướng nghiệp cho
học sinh trung học cơ sở
Kết quả điều tra được thể hiện qua bảng 3.

Bảng 1 cho thấy, đa số cán bộ quản lí các ban, ngành,
đoàn thể, giảng viên, GV, phụ huynh HS đã có nhận thức
đầy đủ về sự cần thiết của công tác phối hợp giữa nhà
trường và cộng động trong GDHN cho HS THCS. Cụ
thể: có 53,2% phụ huynh HS; 51,0% cán bộ quản lí các
ban, ngành, đoàn thể; GV THCS, cán bộ, GV trường
trung học phổ thông đánh giá công tác này là “Cần thiết”.
Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận phụ huynh
HS chưa có nhận thức đầy đủ và đúng đắn về vấn đề này,
cụ thể: Có 15,20% phụ huynh HS đánh giá sự cần thiết
của công này chỉ ở mức “Không cần thiết”.
Đối với HS THCS, có 26,8% HS cho rằng “rất cần
thiết” phải có sự phối hợp, 38% HS cho rằng “cần thiết”
và 23,2% HS cho rằng “bình thường”, còn 12% HS cho
rằng “không cần thiết”.
2.3.2. Nhận thức của các lực lượng giáo dục về tầm quan
trọng của công tác phối hợp giữa nhà trường và cộng đồng
trong giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học cơ sở
Kết quả điều tra thu được ở bảng 2.

Bảng 2. Đánh giá của các lực lượng giáo dục về mức độ quan trọng của công tác phối hợp giữa nhà trường
và cộng đồng trong GDHN cho HS THCS
Mức độ quan trọng
TT

Lực lượng giáo dục

Rất quan

Quan trọng

Không
quan trọng

Chung

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

1

Các trường THCS

57

38,00

79

52,67

14

9,33

150

100

2

Các trường THPT, trung
cấp chuyên nghiệp, giáo
dục thường xuyên

68

45,33

62

41,33

20

13,33

150

100

3

Chính quyền địa phương

48

32,00

96

64

6

4,00

150

100

4
5
6

Đoàn thanh niên
Phụ huynh HS
Doanh nghiệp

38
17
19

25,33
99
11,33
125
12,67
113
n = 900

66
83,33
75,33

13
8
18

8,67
5,33
12,00

150
150
150

100
100
100
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Bảng 3. Đánh giá của các lực lượng giáo dục về mức độ thực hiện công tác phối hợp
giữa nhà trường và cộng đồng trong GDHN cho HS THCS
Mức độ thực hiện
TT

Lực lượng giáo dục

Rất thường xuyên

Thường xuyên

Không bao giờ

SL
15

%
10,00

SL
121

%
80,67

SL
14

%
9,33

1

Các trường THCS

2

Các trường trung học phổ thông,
trung cấp chuyên nghiệp, giáo
dục thường xuyên

2

1,33

5

3,333

143

95,33

3
4
5
6

Chính quyền địa phương
Đoàn thanh niên
Phụ huynh HS
Doanh nghiệp

0
0
18
0

0,00
0,00
12,00
0,00

6
16
51
12

4
10,67
34
8

144
134
81
138

96,00
89,33
54,00
92,00

n = 900
Mặc dù các lực lượng đều đánh giá cao vai trò và tầm lực lượng giáo dục, cần sự phối hợp có tính hệ thống,
quan trọng của việc phối hợp giữa nhà trường với các thực hiện bằng những cơ chế cụ thể để tổ chức, gắn kết
LLCĐ trong GDHN cho HS THCS trên địa bàn TP. Hải các lực lượng tham gia hoạt động GDHN với nhà trường
Dương, tỉnh Hải Dương, tuy nhiên, số liệu ở bảng 3 cho THCS trong GDHN cho các em. Các lực lượng còn lại
thấy, chỉ có các trường THCS thực hiện thường xuyên có tham gia nhưng rất ít.
công tác này (90,67%); đối với các bậc phụ huynh được 2.3.4. Thực trạng sử dụng các nội dung phối hợp giữa
hỏi, có 46% phụ huynh thường xuyên có sự phối hợp với nhà trường với cộng đồng trong giáo dục hướng nghiệp
nhà trường trong GDHN cho HS THCS, còn 54% phụ cho học sinh trung học cơ sở
huynh không có sự phối hợp với nhà trường. Điều đó đặt
Kết quả khảo sát 150 cán bộ quản lí, GV, phụ huynh
ra cho cán bộ quản lí hoạt động GDHN cho HS THCS HS và chính quyền địa phương được thể hiện ở bảng 4.
cần có kế hoạch nhằm phát huy sức mạnh của tất cả các
Bảng 4. Đánh giá về mức độ sử dụng các nội dung phối hợp giữa nhà trường và LLCĐ
trong GDHN cho HS THCS
Mức độ sử dụng
Không
Thường xuyên
Chưa bao giờ
TT
Nội dung phối hợp
Chung
thường xuyên
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
Trao đổi với địa phương và phụ
1 huynh về tình hình học tập của
33
22,00
77
51,33
40
26,67
150
100
HS ở trường
Trao đổi về thói quen nghề
2
48
32,00
72
48,00
30
20
150
100
nghiệp của gia đình HS
Trao đổi các hoạt động của HS ở
3
21
14,00
58
38,67
71
47,33 150
100
ngoài xã hội
Bàn với chính quyền và phụ huynh
4
31
20,67
86
57,33
33
22,00 150
100
HS về nội dung GDHN cho HS
Bàn với chính quyền và phụ
huynh HS về xây dựng môi
5
18
12,00
71
47,33
61
40,67 150
100
trường hướng nghiệp cho HS ở
địa phương
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Cùng chính quyền địa phương
và các doanh nghiệp tổ chức
tham quan, hướng nghiệp cho
HS

6

22

14,67

82

54,67

46

30,67

150

100

n = 150
Bảng 4 cho thấy, trong thời gian qua công tác phối 2.3.5. Thực trạng hình thức phối hợp giữa nhà trường
hợp giữa nhà trường với các LLCĐ được triển khai ở tất với cộng đồng trong giáo dục hướng nghiệp cho học sinh
cả các nội dung. Trong đó, sử dụng nhiều nhất là nội trung học cơ sở
Kết quả khảo sát 150 cán bộ quản lí, GV, phụ huynh
dung “Trao đổi về thói quen nghề nghiệp của gia đình
HS và chính quyền địa phương được thể hiện ở bảng 5.
Bảng 5. Kết quả đánh giá về hình thức phối hợp của nhà trường và các LLCĐ trong GDHN cho HS THCS
Mức độ sử dụng
TT

Hình thức phối hợp

Thường xuyên

Không
thường xuyên

Chưa bao giờ

SL

%

SL

%

SL

%

1

Bàn bạc, thống nhất kế hoạch quản lí,
GDHN trên địa bàn

17

11,33

88

58,67

45

30

2

Họp phụ huynh HS theo định kì hoặc đột
xuất

79

52,67

54

36

17

11,33

3

Trực tiếp đến gia đình trao đổi với phụ
huynh về GDHN cho con em họ

24

16,00

78

52

48

32,00

4

Trao đổi qua hội phụ huynh HS

81

54,00

46

30,67

23

15,33

5

Trao đổi với gia đình qua thư, từ, điện thoại

99

66,00

41

27,33

10

6,67

6

Nhà trường mở lớp tập huấn về GDHN cho
HS, phụ huynh HS và các LLCĐ

23

15,33

45

30

82

54,67

HS” với 32% đánh giá ở mức “thường xuyên”, 48%
“không thường xuyên” và 20% “không bao giờ”; tiếp
đến là các nội dung “Trao đổi với địa phương và phụ
huynhvề tình hình học tập của HS ở trường” và “Bàn với
chính quyền và phụ huynh HS về nội dung GDHN cho
HS”. Hai nội dung được sử dụng ít nhất là “Bàn với chính
quyền và phụ huynh HS về xây dựng môi trường hướng
nghiệp cho HS ở địa phương” và “Trao đổi các hoạt động
của HS ở ngoài xã hội”.
Chúng tôi tiến hành phỏng vấn cán bộ các ban, ngành,
đoàn thể, GV trung học phổ thông và THCS cùng các bậc
phụ huynh HS trên địa bàn TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương,
đa số họ đều cho rằng: các nội dung phối hợp giữa nhà
trường với các LLCĐ hiện nay đã được triển khai còn chưa
nhiều, hiệu quả mang lại chưa cao. Điều đó xuất phát từ
những bất cập về cơ chế phối hợp giữa nhà trường và các
LLCĐ trong GDHN cho HS THCS trên địa bàn thành phố.

Bảng 5 cho thấy, đa số các ý kiến được khảo sát cho
rằng, các hình thức phối hợp được thực hiện ở mức “không
thường xuyên”. Hình thức sử dụng thường xuyên nhất là
“Trao đổi với gia đình qua thư từ, điện thoại” (66% thường
xuyên; 27,33% không thường xuyên; 6,67% không bảo
giờ); tiếp đến là “Trao đổi qua hội phụ huynh HS” và “Họp
phụ huynh HS theo định kì hoặc đột xuất”. Có thể thấy, đây
là những hình thức phổ biến hiện nay không chỉ riêng ở các
trường THCS TP. Hải Dương, bởi vì đây là các hình thức
dễ thực hiện, GV không phải mất nhiều thời gian và công
sức. Cũng chính vì vậy mà hiệu quả không cao. Các hình
thức ít được sử dụng nhất là “Nhà trường mở lớp tập huấn
về GDHN cho HS, phụ huynh HS và các LLCĐ” (15,33%
thường xuyên; 30% không thường xuyên; 54,67% không
bao giờ), “Bàn bạc, thống nhất kế hoạch quản lí, GDHN trên
địa bàn” (11,33% thướng xuyên; 58,67% không thường
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xuyên; 30% không bao giờ) và “Trực tiếp đến gia đình trao
đổi với phụ huynh về GDHN cho con em họ” (16,00%
thướng xuyên; 52% không thường xuyên; 32% không bao
giờ). Đây là những hình thức quan trọng, hiệu quả thì lại
chưa được sử dụng nhiều. Thực trạng này đòi hỏi các lực
lượng giáo dục mà trực tiếp là các cán bộ phụ trách công tác
GDHN cho HS cần nghiên cứu và áp dụng đa dạng và hiệu
quả các hình thức phối hợp giữa nhà trường và các LLCĐ
trong GDHN cho HS THCS.
3. Kết luận
Phối hợp giữa nhà trường với cộng đồng trong GDHN
cho HS THCS có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần nâng cao
chất lượng GDHN cho HS ở các nhà trường. Kết quả nghiên
cứu cho thấy, công tác phối hợp giữa nhà trường với cộng
đồng trong GDHN cho HS các trường THCS vẫn còn tồn
tại nhiều bất cập, hiệu quả phối hợp đạt được chưa cao. Cụ
thể: vẫn còn một bộ phận phụ huynh HS chưa có những hiểu
biết đầy đủ về công tác GDHN, không thấy được sự cần
thiết và tầm quan trọng của công tác phối hợp giữa nhà
trường và cộng đồng trong GDHN cho HS THCS; còn
nhiều phụ huynh HS không tham gia phối hợp với nhà
trường trong GDHN cho học sinh THCS; các nội dung phối
hợp giữa nhà trường với cộng đồng hiện nay được triển khai
chưa nhiều, hiệu quả mang lại chưa cao; các hình thức phối
hợp của nhà trường và cộng đồng trong chưa đa dạng và
phong phú, hiệu quả phối hợp chưa cao, chủ yếu vẫn là hình
thức trao đổi qua thư từ, điện thoại. Từ thực trạng này, cần

có những biện pháp phối hợp giữa nhà trường với cộng
đồng trong GDHN cho HS THCS trên địa bàn TP. Hải
Dương, tỉnh Hải Dương để công tác này được hiệu quả hơn.
Kết quả điều tra được thể hiện qua bảng 3.
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