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Abstract: Career guidance education plays an important role in helping students have basic
professional knowledge and choose a career in accordance with their competence and the need of
human resources of the society. The paper analyses the concepts and scientific foundation of career
guidance education and proposes a competency framework of career guidance education for
Technology teachers at high school to develop career guidance education competency for teachers
as well as improve effectiveness of career guidance education at schools.
Keywords: Competency framework, career guidance education, Technology teacher.
1. Mở đầu
Trong những năm vừa qua, với nhiệm vụ trọng tâm
là giúp học sinh (HS) phổ thông có kiến thức về nghề
nghiệp, có khả năng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với
bản thân và nhu cầu sử dụng lao động của xã hội, giáo
dục hướng nghiệp (GDHN) đã được quan tâm và thể hiện
trong những nghị quyết, chủ trương, chính sách của
Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành.
Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, kết quả của hoạt
động GDHN ở trường phổ thông vẫn còn nhiều hạn chế.
Một trong các nguyên nhân phải kể đến đó là sự thiếu
kiến thức cũng như kĩ năng trong GDHN cho HS của
giáo viên (GV). Để khắc phục hiệu quả thực trạng này
thì việc xây dựng được Khung năng lực (NL) GDHN của
GV, đặc biệt là GV môn Công nghệ tại trường phổ thông
là một việc làm cần thiết làm cơ sở cho việc phát triển
NL GDHN cho GV.
Dựa trên việc phân tích các khái niệm, các cơ sở khoa
học, bài viết đề xuất khung NL GDHN cho GV môn
Công nghệ ở trường phổ thông.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Một số khái niệm cơ bản
Qua việc nghiên cứu các tài liệu liên quan đến
GDHN, chúng tôi cho rằng:
- Hướng nghiệp là hệ thống các biện pháp tác động
của gia đình, nhà trường và toàn xã hội tiến hành trong
và ngoài nhà trường để giúp con người lựa chọn và xác
định được vị trí nghề nghiệp của mình trong cuộc sống
trên cơ sở kết hợp NL, sở trường, nguyện vọng của cá
nhân với điều kiện gia đình và nhu cầu của xã hội.
- GDHN: là các hoạt động giáo dục được phối hợp tổ
chức bởi gia đình, nhà trường và xã hội, trong đó nhà
trường đóng vai trò chủ đạo để cung cấp cho HS các kiến
thức, kĩ năng cần thiết giúp cho HS lựa chọn được nghề
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nghiệp trên cơ sở NL, tính cách, sở thích, giá trị của cá
nhân kết hợp với điều kiện hoàn cảnh của gia đình và nhu
cầu của xã hội.
- NL GDHN là khả năng thực hiện có trách nhiệm và
hiệu quả hoạt động GDHN giúp HS lựa chọn được nghề
nghiệp phù hợp trên cơ sở hiểu biết, kĩ năng, thái độ và
kinh nghiệm cá nhân về hướng nghiệp.
- Khung NL GDHN là hệ thống cụ thể hóa các hành
vi cần thiết của NL GDHN ở các cấp độ khác nhau. Cấu
trúc NL gồm thành phần chính sau đây [1]:
+ Các thành tố của NL: là các lĩnh vực chuyên môn
tạo nên NL.
+ Chỉ số hành vi: bộ phận được chia tách từ mỗi thành
tố. Đây là những hành vi có thể quan sát được và có thể
được dùng làm bằng chứng cho thấy NL. Chỉ số hành vi
được biểu đạt thông qua nói, làm, viết, tạo ra sản phẩm.
2.2. Phân tích các cơ sở khoa học của việc đề xuất
khung năng lực giáo dục hướng nghiệp cho giáo viên
môn Công nghệ ở trường phổ thông
2.2.1. Một số chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước
và bộ, ngành có liên quan
Chỉ thị số 33/2003/CT-BGDĐT ngày 23/7/2003 của
Bộ GD-ĐT về việc tăng cường GDHN cho HS phổ thông
đã nêu rõ “GDHN là một bộ phận của nội dung giáo dục
phổ thông toàn diện đã được xác định trong Luật giáo
dục. Chủ trương đổi mới chương trình giáo dục phổ
thông hiện nay cũng nhấn mạnh đến yêu cầu tăng cường
GDHN nhằm góp phần tích cực và có hiệu quả và phân
luồng HS chuẩn bị cho HS đi vào cuộc sống lao động
hoặc được tiếp tục đào tạo phù hợp với NL của bản thân
và nhu cầu của xã hội...” [2].
Ngày 14/5/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành
Quyết định số 522/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án
“GDHN và định hướng phân luồng HS trong giáo dục
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phổ thông giai đoạn 2018-2025”. Đề án chỉ rõ đến năm
2020 “Khoảng 55% trường trung học cơ sở, 60% trường
trung học phổ thông có GV kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư
vấn hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn,
nghiệp vụ” và đến năm 2025 “Phấn đấu 100% trường
trung học cơ sở và trung học phổ thông có GV kiêm
nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp đáp ứng yêu
cầu về chuyên môn, nghiệp vụ”. Một trong các giải pháp
đặt ra là “Bồi dưỡng đội ngũ GV kiêm nhiệm làm công
tác GDHN về kiến thức, kĩ năng tư vấn, phương pháp tư
vấn hiện đại với sự trợ giúp của công nghệ thông tin” [3].
Như vậy, các quyết định, thông tư của Chính phủ và
các bộ, ngành liên quan đã xác nhận rõ tầm quan trọng
của hoạt động GDHN, đồng thời đặt ra vấn đề cần phải
có được đội ngũ GV kiêm nhiệm tổ chức được hoạt động
GDHN tại các trường phổ thông.
2.2.2. Các con đường hướng nghiệp cho học sinh
- Hướng nghiệp qua việc tổ chức hoạt động GDHN
chính khóa
Hoạt động GDHN được chính thức đưa vào kế hoạch
dạy học của các trường THCS và THPT với tư cách là
một hoạt động giáo dục, có chương trình dạy học, bao
gồm mục tiêu, nội dung, chuẩn kiến thức, kĩ năng và thái
độ cho từng chủ đề hướng nghiệp của từng khối, lớp.
- Hướng nghiệp qua việc dạy và học các môn văn hóa
Các môn văn hóa là những môn học cung cấp cho HS
những kiến thức, kĩ năng cơ bản, phổ thông và cần thiết
nhất trong các lĩnh vực như Toán học, Văn học, Vật lí,
Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí,... Qua các môn văn
hóa, GV có thể giới thiệu cho HS các nghề cơ bản có liên
quan trực tiếp tới môn học, những khả năng và thành tựu,
sự phát triển cũng như yêu cầu về kiến thức, kĩ năng của
một số ngành nghề liên quan tới các môn học. Đồng thời,
GV phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu của HS; từ đó,
định hướng cho HS có năng khiếu, tư vấn cho các em
trong việc chọn nghề cho phù hợp với sự phát triển của
bản thân.
- Hướng nghiệp qua dạy và học môn công nghệ, hoạt
động giáo dục nghề phổ thông
Là môn khoa học ứng dụng, môn Công nghệ cung
cấp cho HS những nguyên lí kĩ thuật chung của các quá
trình sản xuất chủ yếu, củng cố những nguyên lí khoa học
và làm cho HS hiểu được những ứng dụng của chúng
trong sản xuất, trong các hoạt động nghề nghiệp khác
nhau. Môn Công nghệ là chiếc “cầu nối” giữa kiến thức
khoa học với sản xuất, là điều kiện để phát triển cá nhân,
phát triển NL cần thiết để HS học tập tốt một nghề, đồng
thời, có ý nghĩa dẫn dắt HS tìm hiểu thế giới nghề nghiệp,
làm cho các em biết định hướng trong hệ thống sản xuất
xã hội, tự giác tìm hiểu nghề nghiệp và biết lựa chọn
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hướng học tập và nghề nghiệp một cách có ý thức. Hoạt
động giáo dục nghề phổ thông được đưa vào giảng dạy ở
lớp 11 và module nghề ở môn Công nghệ 9.
- Hướng nghiệp qua hoạt động ngoại khóa, tham quan
Ngoại khóa là hoạt động được tổ chức cho HS học
tập ngoài giờ học chính khóa. Hoạt động này được tiến
hành theo một kế hoạch nhất định dưới sự tổ chức,
hướng dẫn của GV nhằm phát hiện, bồi dưỡng, phát
triển hứng thú, năng khiếu và khả năng sáng tạo của HS
trong một lĩnh vực nào đó. Việc tổ chức cho HS tham
quan các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, các cơ sở đào
tạo nghề,... nhằm tạo điều kiện cho HS được tận mắt
quan sát cơ chế vận hành trong sản xuất, các hoạt động
của người lao động và các sản phẩm của quá trình lao
động. Nhờ đó, HS hiểu rõ hơn đối tượng lao động, yêu
cầu lao động của ngành nghề mà HS mới chỉ biết qua
sách vở, đồng thời khơi dậy trong các em hứng thú đối
với nghề nghiệp.
Như vậy, GV môn Công nghệ có thể GDHN cho HS
theo 3 trong 4 con đường trên. Để thực hiện được điều
đó, GV cần phải:
+ Có khả năng thiết kế, soạn giáo án theo các nội
dung trong chương trình GDHN chính khóa; vận dụng
được các phương pháp, phương tiện dạy học thích hợp
trong quá trình giảng dạy.
+ Lựa chọn và tích hợp được những nội dung hướng
nghiệp vào trong quá trình dạy học môn công nghệ.
+ Tổ chức được các hoạt động ngoại khóa, tham quan
cho HS.
2.2.3. Chương trình hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở
trường phổ thông
Theo các tài liệu [4], [5], [6], [7]:
- Nhiệm vụ của hoạt động GDHN:
+ Giáo dục ý thức và thái độ đúng đắn đối với lao
động và nghề nghiệp: cần phải nâng cao nhận thức và
thái độ đối với nghề nghiệp cho HS, giúp các em hiểu
được rằng, không có nghề nào là thấp hèn, nghề nào là
cao sang. Điều quan trọng là phải làm sao để phát huy
được tối đa NL, sở trường của bản thân trong lao động,
luôn cảm thấy hạnh phúc trong công việc.
+ Tổ chức cho HS làm quen với một số nghề phổ biến
trong xã hội và nghề truyền thống của địa phương: cần
cung cấp những thông tin cần thiết về hệ thống nghề
nghiệp trong xã hội, hệ thống các trường nghề vào tạo
điều kiện cho HS tìm hiểu, làm quen với thế giới nghề
nghiệp. Mặt khác, cần làm cho HS thấy được các yêu
cầu, đòi hỏi về kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo, phẩm chất, sức
khỏe của mỗi nghề; khơi dậy chí hướng và hứng thú nghề
nghiệp, hình thành tình cảm, lí tưởng đối với nghề nghiệp
của HS.
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+ Tìm hiểu năng khiếu, khuynh hướng nghề nghiệp
của HS: Hiểu rõ NL, sở thích, tính cách và phẩm chất cá
nhân của HS để khuyến khích, hướng dẫn và bồi dưỡng
khả năng nghề nghiệp thích hợp nhất cho các em.
+ Hướng dẫn HS đi vào những nghề, những nơi đang
cần lao động trẻ tuổi có văn hóa: trên cơ sở đối chiếu với
yêu cầu của nghề và nhu cầu nhân lực của thị trường lao
động, cho các em lời khuyên nên học nghề nào thì phù
hợp và hướng HS vào con đường thành công.
- Nội dung của chương trình GDHN:
+ Định hướng phát triển KT-XH của đất nước và địa
phương: Nội dung này được thực hiện qua các chủ đề ở
lớp 9 và lớp 12 nhằm giúp HS biết được một số thông tin
cơ bản về định hướng phát triển KT-XH và nhu cầu đào
tạo của thị trường lao động ở khu vực, trong nước, địa
phương.
+ Nghề nghiệp với nhu cầu của thị trường lao động
việc làm: Nội dung này được thực hiện trong các chủ đề
ở lớp 9 và 11. Qua đó, HS hiểu được việc chọn nghề phù
hợp với yêu cầu sẽ có cơ hội tìm được việc làm và nắm
được nhu cầu của thị trường lao động để có hướng chọn
nghề phù hợp.
+ Tìm hiểu NL bản thân, hoàn cảnh và truyền thống
nghề nghiệp gia đình: Nội dung này được thực hiện qua
các chủ đề ở lớp 9 và lớp 10. Qua đó, HS biết được NL
của bản thân, điều kiện và truyền thống gia đình, đồng thời
hiểu rõ hứng thú, NL và khuynh hướng nghề nghiệp của
bản thân; từ đó, có định hướng nghề nghiệp cho phù hợp.
+ Tìm hiểu và làm quen với thế giới nghề nghiệp:
Nội dung này được thực hiện qua các chủ đề ở lớp 9,
10, 11 như Thế giới nghề nghiệp quanh ta, Tìm hiểu
thông tin một số nghề phổ biến ở địa phương, Tìm hiểu
một số nghề thuộc lĩnh vực Nông - Lâm - Ngư nghiệp,
Y, Dược, Giao thông địa chất, Kinh doanh - dịch vụ,
Năng lượng, Bưu chính viễn thông, Công nghệ thông tin,
nghề dạy học,...
+ Các thông tin về hệ thống đào tạo nghề: Nội dung
này được thực hiện qua các chủ đề ở lớp 9, lớp 12 như:
Tìm hiểu hệ thống giáo dục phổ thông, giáo dục nghề
nghiệp của trung ương và địa phương tuyển sinh trình độ
THCS (lớp 9); Tìm hiểu hệ thống trường trung cấp
chuyên nghiệp và đào tạo nghề của trung ương và địa
phương; Tìm hiểu hệ thống đào tạo đại học và cao đẳng
(lớp 12).
+ Tư vấn hướng nghiệp và tư vấn chọn nghề: Nội
dung này được thực hiện qua chủ đề về tư vấn hướng
nghiệp ở lớp 9 và lớp 12 nhằm giúp HS chọn được nghề
phù hợp với NL bản thân và nhu cầu xã hội.
+ Lập kế hoạch lựa chọn hướng đi và chọn nghề sau
khi tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông:
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Nội dung này được thực hiện qua các chủ đề ở lớp 9 và
lớp 12.
Ở trường phổ thông, GV dạy Công nghệ không chỉ
đảm nhiệm giảng dạy bộ môn mà còn có thể được phân
công làm GV chủ nhiệm lớp. Vì vậy, khi xem xét NL
GDHN của GV bộ môn cần phải đề cập khả năng thực
hiện các nhiệm vụ sau: dạy, tổ chức hoạt động GDHN;
hướng nghiệp thông qua môn Công nghệ; tư vấn hướng
nghiệp cho HS khi HS có nhu cầu.
Để thực hiện được các nhiệm vụ và giảng dạy được
các nội dung trên, GV cần phải:
+ Nghiên cứu HS để hiểu rõ đặc điểm tâm sinh lí,
hứng thú, khuynh hướng nghề nghiệp, NL, phẩm chất
của HS;
+ Cung cấp những thông tin cần thiết về hệ thống
giáo dục phổ thông, hệ thống đào tạo nghề trong hệ thống
giáo dục quốc dân;
+ Tổ chức cho HS làm quen với những nghề cụ thể
trong nền kinh tế quốc dân và những nghề phổ biến ở địa
phương mình theo bản mô tả nghề;
+ Tư vấn giúp HS hiểu rõ mình là ai, có khả năng làm
được những nghề nào, nên chọn nghề nào cho phù hợp
với bản thân, điều kiện gia đình và nhu cầu xã hội.
2.2.4. Năng lực hướng nghiệp của học sinh
NL hướng nghiệp cần đạt ở HS sau quá trình GDHN
được thể hiện ở bảng 1 (trang bên).
Để giúp HS hình thành được những NL đó, GV phải
có những NL để giúp HS nhận thức được bản thân, giúp
HS tìm kiếm và nhận thức nghề nghiệp; NL định hướng
cho HS xây dựng được kế hoạch nghề nghiệp.
2.2.5. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông
Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT [9] quy định
Chuẩn nghề nghiệp GV trung học gồm 25 tiêu chí, ứng
với 6 tiêu chuẩn về: phẩm chất chính trị, đạo đức, lối
sống; NL tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục; NL
dạy học; NL giáo dục; NL hoạt động chính trị, xã hội;
NL phát triển nghề nghiệp. Trong 25 tiêu chí, có một số
tiêu chí liên quan đến NL GDHN của GV là:
- Tiêu chí 6: Tìm hiểu đối tượng giáo dục: Có phương
pháp thu thập và xử lí thông tin thường xuyên về nhu cầu
và đặc điểm của HS, sử dụng các thông tin thu được vào
dạy học, giáo dục.
- Tiêu chí 16: Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo
dục: Kế hoạch các hoạt động giáo dục được xây dựng thể
hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục bảo
đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm HS, phù hợp với
hoàn cảnh và điều kiện thực tế, thể hiện khả năng hợp
tác, cộng tác với các lực lượng giáo dục trong và ngoài
nhà trường.
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Bảng 1. NL hướng nghiệp cần đạt ở HS sau quá trình GDHN [8]
NL chuyên biệt

1. Nhận thức bản thân

2. Nhận thức nghề nghiệp

3. Xây dựng kế hoạch
nghề nghiệp

Mức độ và yêu cầu cần đạt
NL1: Xây dựng được kiến thức về bản thân trong bốn lĩnh vực: sở thích, khả năng, cá tính
và giá trị nghề nghiệp và dùng kiến thứ này cho việc hướng nghiệp suốt đời.
NL2: Tìm hiểu bối cảnh gia đình, cộng đồng, Việt Nam và thế giới và dùng kiến thức này
cho việc hướng nghiệp suốt đời.
NL3: Xác nhận được mong muốn, ước mơ, hi vọng và mục tiêu đời mình, và dùng kiến
thức này cho việc hướng nghiệp suốt đời.
NL4: Xây dựng kiến thức về các ngành học, các trường đại học, cao đẳng và các trường
nghề ở trong và ngoài nước và dùng kiến thức này cho việc quyết định chọn ngành học và
trường học sau khi tốt nghiệp lớp 9/lớp 12.
NL5: Xây dựng kiến thức về nghề, các cơ quan, công ty và doanh nghiệp trong và ngoài
nước và dùng kiến thức này cho quyết định chọn nghề và nơi làm việc trong tương lai.
NL6: Đánh giá được vai trò của thông tin cũng như sử dụng được ảnh hưởng của thông tin
đối với việc quyết định nghề nghiệp của mình.
NL7: Xác định mục tiêu nghề nghiệp.
NL8: Hoạt động ngoại khóa và tham gia phục vụ cộng đồng để tạo thêm cơ hội nghề
nghiệp.
NL9: Lập kế hoạch nghề nghiệp và từng bước thực hiện những kế hoạch nghề nghiệp.

- Tiêu chí 17: Giáo dục qua môn học: Thực hiện
nhiệm vụ giáo dục tư tưởng, tình cảm, thái độ thông qua
việc giảng dạy môn học và tích hợp các nội dung giáo
dục khác trong các hoạt động chính khoá và ngoại khoá
theo kế hoạch đã xây dựng.
- Tiêu chí 18: Giáo dục qua các hoạt động giáo dục:
Thực hiện nhiệm vụ giáo dục qua các hoạt động giáo dục
theo kế hoạch đã xây dựng.
- Tiêu chí 22: Phối hợp với gia đình HS và cộng đồng:
Phối hợp với gia đình và cộng đồng trong hỗ trợ, giám
sát việc học tập, rèn luyện, hướng nghiệp của HS và góp
phần huy động các nguồn lực trong cộng đồng phát triển
nhà trường.
2.2.6. Khung năng lực hướng nghiệp ở nước ngoài
Trên thế giới, một số tổ chức quốc tế và một số quốc
gia xác định NL hướng nghiệp để đào tạo nhân viên tư
vấn nghề nghiệp, hoặc các chuyên gia phát triển nghề
nghiệp. Họ có thể làm việc tại trường phổ thông hoặc
phục vụ trong các tổ chức, cộng đồng.
Hiệp hội hướng dẫn giáo dục và hướng nghiệp quốc
tế IAEVG (International Association for Educational and
Vocational Guidance) đã đề xuất khung NL cho nhân
viên tư vấn giáo dục và nghề nghiệp. Trong đó có: 11 NL
cốt lõi bao gồm: thể hiện hành vi đạo đức phù hợp và
hành vi chuyên nghiệp trong việc thực hiện vai trò và
trách nhiệm; thể hiện sự ủng hộ và lãnh đạo trong việc
thúc đẩy khách hàng học tập, phát triển nghề nghiệp và
các mối quan tâm cá nhân; chứng minh nhận thức và
đánh giá cao sự khác biệt văn hóa của khách hàng để
tương tác hiệu quả; tích hợp lí thuyết và nghiên cứu vào
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thực tiễn trong hướng dẫn, phát triển nghề nghiệp, tư vấn;
kĩ năng thiết kế, thực hiện và đánh giá các chương trình
và sự can thiệp trong hướng dẫn và tư vấn; thể hiện nhận
thức về khả năng và giới hạn của bản thân; khả năng giao
tiếp hiệu quả với đồng nghiệp hoặc khách hàng bằng
cách sử dụng các mức độ ngôn ngữ; các thông tin kiến
thức cập nhật về giáo dục, đào tạo, xu hướng việc làm,
thị trường lao động và các vấn đề xã hội; cảm nhận về xã
hội và đa văn hóa; kĩ năng hợp tác hiệu quả trong một
nhóm các chuyên gia; thể hiện kiến thức về quá trình phát
triển sự nghiệp suốt đời; 10 NL chuyên môn bao gồm:
đánh giá; hướng dẫn giáo dục; phát triển nghề nghiệp; tư
vấn; quản lí thông tin; tư vấn và điều phối; nghiên cứu và
đánh giá các vấn đề liên quan đến hướng dẫn và tư vấn;
quản lí chương trình và dịch vụ; xây dựng NL cộng đồng;
hỗ trợ các cá nhân để có được vị trí nghề nghiệp [10].
Tương tự IAEVG, NL của các chuyên gia phát triển
nghề nghiệp ở Canada và Nam Phi cũng được xem xét
trên hai khía cạnh: NL cốt lõi và NL chuyên môn.
Ở Canada, các NL cốt lõi nhấn mạnh kiến thức, kĩ
năng, thái độ và giá trị mà tất cả các nhà chuyên môn phát
triển nghề nghiệp cần có, nó bao gồm: hành vi chuyên
nghiệp, NL giữa các cá nhân, kiến thức phát triển nghề
nghiệp, nhu cầu đánh giá và giới thiệu; các NL chuyên
môn bao gồm đánh giá, tạo điều kiện cho cá nhân
và nhóm học tập, tư vấn nghề nghiệp, quản lí thông tin
và tài nguyên, phát triển nghề nghiệp và xây dựng NL
cộng đồng [11].
Ở Nam Phi, Bộ GD-ĐT nước này đã dự thảo khung
NL cho các nhà phát triển nghề nghiệp. NL cốt lõi gồm:
truyền thông hiệu quả, thể hiện hành vi đạo đức, thể hiện
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hành vi chuyên nghiệp, quản lí sự đa dạng, sử dụng thông
tin nghề nghiệp hiệu quả, cung cấp dịch vụ phát triển
nghề nghiệp hiệu quả, khả năng hỗ trợ khách hàng, hiểu
sự phát triển nghề nghiệp. NL chuyên môn gồm: tư vấn
nghề nghiệp; đánh giá tâm lí; nghiên cứu; giáo dục phát
triển nghề nghiệp; tuyển dụng, lựa chọn và vị trí [12].
Bên cạnh đó, một số tổ chức và quốc gia lại cho rằng
có sự khác biệt rất ít giữa NL cốt lõi và NL chuyên môn,
do đó, khung NL được chỉ ra thành các lĩnh vực riêng biệt.
Trung tâm phát triển đào tạo nghề châu Âu
CEDEFOP xác định 3 nhóm NL cơ bản đối với các nhà
tư vấn nghề nghiệp. Nhóm 1 - NL nền tảng là kĩ năng và
giá trị của người tư vấn gồm có: NL nền tảng, thực hành
đạo đức, nhận biết và đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách
hàng, tích hợp lí thuyết và nghiên cứu vào thực tiễn, phát
triển khả năng và hiểu hạn chế của bản thân, kĩ năng giao
tiếp, công nghệ thông tin. Nhóm 2 - NL tương tác khách
hàng bao gồm: NL tương tác với khách hàng, thực hiện
các hoạt động phát triển nghề nghiệp, cho phép truy cập
thông tin, tiến hành và cho phép đánh giá, phát triển và
cung cấp các chương trình học nghề, giới thiệu và cung
cấp sự ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học và
làm. Nhóm 3 - hệ thống và mạng lưới bao gồm: NL hỗ
trợ, quản lí dịch vụ thông tin, hoạt động trong hệ thống
mạng lưới và xây dựng quan hệ đối tác, quản lí và duy trì
hồ sơ khách hàng, thiết kế chiến lược phát triển nghề
nghiệp, tương tác với các bên liên quan, tham gia vào
nghiên cứu và đánh giá, cập nhật kiến thức và kĩ năng
của bản thân [13].
Ở Hoa Kì, NL của các nhà tư vấn nghề nghiệp được
xác định ngắn gọn như sau: lí thuyết phát triển nghề
nghiệp; kĩ năng tư vấn cá nhân và nhóm; đánh giá cá
nhân/ nhóm; thông tin/ tài nguyên; đề xuất chương trình,
quản lí và thực hiện; gợi ý, tư vấn và cải thiện hiệu suất;
đa dạng dân số (NL tư vấn và phát triển nghề nghiệp cho
các đối tượng đa dạng); đánh giá chất lượng tư vấn, duy
trì và nâng cao kĩ năng chuyên môn; vấn đề đạo đức/
pháp lí; nghiên cứu/ đánh giá trong tư vấn và phát triển
nghề nghiệp; sử dụng công nghệ để hỗ trợ các cá nhân
lập kế hoạch nghề nghiệp [14].
Tại Ireland, một khung NL đã được xác định gồm 5
NL chính: lí thuyết và thực hành hướng nghiệp, giáo dục,
hướng dẫn cá nhân/xã hội trong suốt cuộc đời; giáo dục
và đào tạo thị trường lao động; tư vấn; quản lí thông tin
và tài nguyên; thực hành chuyên môn [15].
Các NL cho chuyên gia phát triển nghề nghiệp ở Úc
được Hội đồng nghề nghiệp Úc CICA (Career Industry
Council of Australia) thông qua bao gồm: lí thuyết phát
triển nghề nghiệp, thị trường lao động, kĩ năng giao tiếp
nâng cao, thực hành đạo đức, NL nhận ra và tôn trọng sự
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đa dạng của khách hàng, quản lí thông tin và tài nguyên,
thực hành chuyên môn [16].
Tuy rằng, khung NL của một số tổ chức/quốc gia
được nhóm/phân chia khác nhau, nhưng đều tập trung
vào một số vấn đề chính sau:
- NL tìm hiểu, nghiên cứu và đánh giá được cá
nhân/nhóm khách hàng.
- NL phát triển nghề nghiệp: lí thuyết phát triển nghề
nghiệp; lập kế hoạch, thiết kế và triển khai các chương
trình phát triển sự nghiệp; xác định các yếu tố ảnh hưởng
đến việc ra quyết định nghề nghiệp.
- NL quản lí thông tin: thu thập và quản lí thông tin
liên quan đến giáo dục, đào tạo và cơ hội việc làm; hướng
dẫn khách hàng truy cập và sử dụng hiệu quả.
- NL thiết kế, thực hiện và đánh giá các chương trình
hướng dẫn/tư vấn.
- NL tư vấn: tư vấn cá nhân/nhóm; hướng dẫn, hỗ trợ
cá nhân trong việc lựa chọn trường học và nghề nghiệp.
- NL cộng đồng: thiết lập được mối quan hệ với các
đối tác trong xã hội khi thực hiện công việc.
Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, GV hay các
chuyên gia cần phải có kĩ năng giao tiếp, sử dụng công
nghệ thông tin; và đặc biệt cần có một thái độ đạo đức
tốt.
2.3. Đề xuất khung năng lực giáo dục hướng nghiệp
của giáo viên môn Công nghệ ở trường phổ thông
Trên cơ sở phân tích các khái niệm và tài liệu có liên
quan, thấy được các nhiệm vụ và những yêu cầu về công
việc trong hoạt động GDHN dưới nhiều góc độ khác
nhau, chúng tôi đề xuất khung NL GDHN của GV môn
Công nghệ ở trường phổ thông gồm 8 thành tố với 29 chỉ
số hành vi chính được thể hiện ở bảng 2 và bảng 3 (xem
trang bên).
Ngoài các NL chuyên biệt trên, GV công nghệ còn
cần có một số các NL chung sau: NL giao tiếp, NL sử
dụng công nghệ thông tin, NL sử dụng ngôn ngữ, thể
hiện đạo đức, hành vi tốt.
3. Kết luận
Với những đặc thù về nhiệm vụ công việc và đặc
điểm riêng của môn học, GV môn Công nghệ đóng một
vai trò quan trọng trong hoạt động GDHN cho HS ở các
trường phổ thông. Để thực hiện hiệu quả hoạt động đó
thì GV cần phải đáp ứng được một số các NL cơ bản về
GDHN. Khung NL GDHN cần phải được xây dựng dựa
trên việc phân tích rõ ràng các khái niệm, các nội dung
có liên quan đến chương trình hoạt động GDHN đã được
Bộ GD-ĐT ban hành, chuẩn nghề nghiệp của GV,
những NL cần đạt của HS và tham khảo một số khung
NL trên thế giới. Muốn có NL GDHN, cần coi đây là một
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Bảng 2. Các thành tố của NL GDHN
STT
1
2
3
4

5

6
7
8

Thành tố
Nghiên cứu HS
Phát triển nghề nghiệp
suốt đời
Lập và thực hiện kế hoạch
GDHN
Xây dựng cơ sở dữ liệu về
hướng nghiệp
Tích hợp hoạt động
GDHN trong dạy học môn
Công nghệ
Xây dựng nguồn lực tham
gia hoạt động hướng
nghiệp
Tổ chức các hoạt động trải
nghiệm nghề nghiệp
Tư vấn hướng nghiệp

Mô tả
Phân tích, đánh giá các đặc điểm và nhu cầu của HS về sở thích, hứng thú,
NL và hoàn cảnh gia đình.
Nắm được các vấn đề về phát triển nghề nghiệp, trên cơ sở đó giúp HS xác
định mục tiêu và lập kế hoạch nghề nghiệp.
Thiết kế, soạn giáo án và giảng dạy các nội dung trong Chương trình giáo
dục phổ thông - Hoạt động GDHN do Bộ GD-ĐT ban hành.
Thu thập, nghiên cứu và phổ biến thông tin liên quan đến GD-ĐT, nghề
nghiệp và cơ hội việc làm; hướng dẫn HS cách truy cập và sử dụng thông
tin một cách hiệu quả.
Phát hiện, bồi dưỡng sự hứng thú, NL của HS đối với bộ môn; giới thiệu
cho HS tìm hiểu các ngành, nghề có liên quan đến nội dung dạy học trong
môn Công nghệ.
Gây dựng các mối quan hệ và phối hợp với gia đình, cộng đồng trong hỗ
trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện, hướng nghiệp của HS.
Tổ chức các hoạt động tham quan, ngoại khóa giúp HS có cơ hội tìm hiểu
các ngành nghề tại địa phương cũng như sở thích, hứng thú của bản thân.
Trên cơ sở hiểu biết về yêu cầu của một số ngành nghề, về nhu cầu nhân
lực, về NL của HS, tư vấn sơ bộ giúp HS tự nhận thức được mình và có
định hướng chọn trường học/ngành nghề phù hợp.
Bảng 3. Chỉ số hành vi của NL GDHN

Thành tố
1. Nghiên cứu
HS

2. Phát triển
nghề nghiệp
suốt đời

3. Lập và
thực hiện
kế hoạch GDHN

4. Xây dựng
cơ sở dữ liệu
về hướng nghiệp
5. Tích hợp
hoạt động
GDHN trong

Chỉ số hành vi
- Xác định và sử dụng được các công cụ để thu thập thông tin (lí lịch, hoàn cảnh gia đình, sở
thích, hứng thú và NL) của HS.
- Đánh giá được sự hứng thú, phẩm chất, NL của HS.
- Thiết lập hồ sơ HS.
- Mô tả được các lí thuyết phát triển nghề nghiệp cơ bản.
- Hiểu được quá trình phát triển nghề nghiệp suốt đời.
- Xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến việc ra quyết định nghề nghiệp.
- Sử dụng lí thuyết phát triển nghề nghiệp để hỗ trợ HS xác định bản thân và nhu cầu phát
triển nghề nghiệp, lập được kế hoạch nghề nghiệp.
- Lập được kế hoạch giảng dạy.
- Xác định được mục tiêu, nội dung giáo dục/dạy học.
- Sử dụng đa dạng các phương pháp, phương tiện giáo dục/dạy học.
- Thể hiện các nội dung, phương pháp và phương tiện giáo dục/dạy học vào kế hoạch bài học
và tổ chức thực hiện.
- Quan sát, đánh giá kết quả đạt được của HS.
- Thu thập và tìm kiếm thông tin liên quan đến: hệ thống giáo dục quốc dân, thông tin nghề
nghiệp, thị trường lao động và cơ hội việc làm.
- Đánh giá được thông tin thu được để xác định xu hướng và cơ hội.
- Hướng dẫn HS tìm hiểu và sử dụng thông tin một cách hiệu quả.
- Xác định được các nội dung GDHN tích hợp trong dạy học môn Công nghệ.
- Tìm hiểu các ngành, nghề có liên quan đến nội dung dạy học trong môn Công nghệ về:
những yêu cầu đòi hỏi về kiến thức, kĩ năng; những thành tựu cũng như khả năng phát triển.

48

VJE

Tạp chí Giáo dục, Số 437 (Kì 1 - 9/2018), tr 43-49

dạy học môn
Công nghệ
6. Xây dựng
nguồn lực tham
gia hoạt động
hướng nghiệp
7. Tổ chức
các hoạt động
trải nghiệm
nghề nghiệp

8. Tư vấn
hướng nghiệp

- Liên hệ được kiến thức với thực tiễn để kích thích sự hứng thú của HS.
- Xác định được các bên liên quan: phụ huynh HS, các nhà giáo dục, các tổ chức, cơ quan,...
- Xây dựng được mạng lưới chuyên nghiệp.
- Phối hợp với phụ huynh HS trong việc đánh giá, định hướng cho HS.
- Phối hợp được với các tổ chức khác trong hoạt động GDHN.
- Tìm hiểu được một số ngành, nghề; cơ sở sản xuất, đào tạo ở địa phương.
- Liên hệ được các tổ chức xã hội, các cơ quan, các cơ sở sản xuất, đào tạo thực hiện hoạt
động hướng nghiệp.
- Lập được kế hoạch tham quan, ngoại khóa.
- Hướng dẫn HS tìm hiểu được thông tin khi tham gia tham quan, ngoại khóa và so sánh thông
tin thu được với sở thích và khả năng của bản thân.
- Sử dụng được một số kĩ thuật/phương pháp tư vấn cá nhân/nhóm.
- Hướng dẫn được HS khám phá và tự khám phá bản thân.
- Vận dụng được một số các lí thuyết về hướng nghiệp, sử dụng được một số các test trong
hướng nghiệp.

trong các chuẩn đầu ra cần đạt của quá trình đào tạo sinh
viên ngành Sư phạm Kĩ thuật, từ đó đề xuất các biện pháp
phù hợp giúp hình thành và phát triển NL.
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