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Abstract: This paper presents the results of the survey on the status of management of vocational
education activities for students in upper secondary schools in Hoc Mon District, Ho Chi Minh
City. Survey results are practical basis for proposing measures to manage career education for
students in the high schools.
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Khảo sát thực hiện vào tháng 7-8/2018 ở 4 trường
THPT tại huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh, bao gồm:
Bà Điểm, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Hữu Tiến, Lý Thường
Kiệt. Đối tượng khảo sát bao gồm: 60 cán bộ quản lí
(CBQL) và giáo viên (GV) của 4 trường THPT nói trên.
- Phương pháp khảo sát:
+ Phương pháp khảo sát bằng bảng hỏi: đối tượng
khảo sát được yêu cầu đánh giá thực trạng quản lí HĐ
GDHN cho HS theo thang đo Likert 5 điểm như sau: 5
điểm - tốt; 4 điểm - khá; 3 điểm - trung bình; 2 điểm yếu; 1 điểm - kém. Giá trị trung bình đối với thang đo
được tính theo giá trị khoảng cách (Maximum minimum)/n = (5 - 1)/5 = 0,8 giữa các mức đánh giá. Với
thang đo 5 mức độ, có thể cho biết các mức đánh giá như
sau: 1-1,80 điểm: kém; 1,81-2,60 điểm: yếu; 2,61-3,40
điểm: trung bình; 3,41-4,20 điểm: khá; 4,21-5 điểm: tốt.
+ Phương pháp phỏng vấn sâu: được tiến hành nhằm
làm rõ hơn kết quả điều tra thu nhận từ bảng hỏi. Đối
tượng phỏng vấn gồm: 4 CBQL, 4 GV dạy nghề phổ
thông, 4 GV là trợ lí thanh niên.
+ Phương pháp nghiên cứu sản phẩm HĐ: nghiên
cứu các văn bản, hồ sơ liên quan đến quản lí HĐ GDHN
cho HS tại 4 trường THPT nói trên, cụ thể là: Kế hoạch
thực hiện nhiệm vụ giáo dục THPT năm học 2017-2018,
Kế hoạch HĐ năm học 2017-2018, Báo cáo tổng kết thực
hiện nhiệm vụ giáo dục THPT năm học 2017-2018, Biên
bản họp liên tịch năm học 2017-2018, Biên bản họp ban
chuyên môn năm học 2017-2018, Biên bản sinh hoạt chủ
nhiệm năm học 2017-2018.
2.2. Kết quả khảo sát
2.2.1. Thực trạng quản lí hoạt động dạy học các môn học
chính khóa có lồng ghép giáo dục hướng nghiệp (bảng 1)
Thực trạng quản lí HĐ dạy học các môn học chính
khóa có lồng ghép GDHN được 60 đối tượng khảo sát
đánh giá ở mức độ chung là tốt, với ĐTB chung là 4,51,
trong đó: quản lí “lập kế hoạch và tổ chức/phân công thực
hiện lồng ghép GDHN trong dạy học các môn học chính

1. Mở đầu
Giáo dục hướng nghiệp (GDHN) là một trong những
hoạt động (HĐ) giáo dục, song song với giáo dục phát
triển tri thức và giáo dục đạo đức. Đây là một bộ phận
không thể thiếu của công tác giáo dục học sinh (HS)
trung học phổ thông (THPT). GDHN giúp HS hiểu về
bản thân, hiểu yêu cầu của nghề mình sẽ chọn; định
hướng cho HS tìm hiểu thông tin về lĩnh vực nghề nghiệp
mà xã hội đang có nhu cầu lao động.
Các HĐ GDHN cho HS tại trường THPT bao gồm 7
HĐ: dạy học các môn học chính khóa có lồng ghép
GDHN; dạy học môn Công nghệ; dạy nghề cho HS; tư
vấn nghề nghiệp cho HS tại các cơ sở giáo dục trung cấp,
cao đẳng, đại học; tham quan nơi lao động, sản xuất;
sinh hoạt chuyên đề liên quan GDHN cho HS; tổ chức
các hội thi liên quan GDHN cho HS trong trường. Quản
lí HĐ GDHN cho HS tại trường THPT chính là quản lí 7
HĐ nêu trên. Tuy nhiên, hiện nay, tại một số trường
THPT ở TP. Hồ Chí Minh nói chung và huyện Hóc Môn
nói riêng, HĐ GDHN thực hiện chưa đồng bộ, còn mang
tính hình thức; nhà trường tập trung chủ yếu vào chuyên
môn nhằm nâng cao tỉ lệ HS tốt nghiệp, nên công tác
quản lí HĐ GDHN cho HS chưa có sự quan tâm, đầu tư
thích đáng. Vì thế, rất cần một nghiên cứu, khảo sát về
thực trạng quản lí HĐ GDHN cho HS tại các trường
THPT huyện Hóc Môn, từ đó có thể tìm ra các biện pháp
giúp hiệu trưởng nhà trường quản lí tốt hơn HĐ GDHN
cho HS trong trường.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khái quát về tổ chức khảo sát thực trạng
- Mục tiêu và nội dung khảo sát:
Mục tiêu khảo sát: nhằm làm rõ thực trạng quản lí
HĐ GDHN cho HS tại các trường THPT huyện Hóc
Môn, TP. Hồ Chí Minh.
Nội dung khảo sát: mức độ thực hiện quản lí của hiệu
trưởng về 7 HĐ GDHN cho HS tại trường THPT.
- Địa bàn và đối tượng khảo sát:
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Bảng 1. Kết quả khảo sát thực trạng quản lí HĐ dạy học các môn học chính khóa có lồng ghép GDHN
TT

Quản lí HĐ dạy học các môn học chính khóa có lồng ghép GDHN

1

Lập kế hoạch việc lồng ghép GDHN trong dạy học các môn học chính khóa
Tổ chức/phân công thực hiện lồng ghép GDHN trong dạy học các môn học
chính khóa
Chỉ đạo việc lồng ghép GDHN trong dạy học các môn học chính khóa
Kiểm tra việc lồng ghép GDHN trong dạy học các môn học chính khóa
CHUNG

2
3
4

Mức độ thực hiện
ĐTB
ĐLC
XH
4,58
0,57
1
4,53

0,60

2

4,45
4,47
4,51

0,62
0,68
0,62

4
3

(Chú thích: ĐTB: điểm trung bình; ĐLC: độ lệch chuẩn; XH: xếp hạng)
khóa” được đánh giá ở mức độ tốt nhất với ĐTB lần lượt việc thực hiện GDHN qua dạy học môn Công nghệ ?”.
là 4,58 và 4,53. Hai chức năng quản lí còn lại được xếp Thầy L.T.T (CBQL): “Nhà trường quản lí HĐ này qua xây
theo thứ tự từ cao xuống thấp: “Kiểm tra việc dạy lồng dựng kế hoạch, phân công GV dạy đúng chuyên môn, thực
ghép GDHN trong dạy học các môn học chính khóa”, hiện kiểm tra, đánh giá từng tháng, từng học kì; dự giờ,
ĐTB là 4,46, XH 3; “Chỉ đạo việc lồng ghép GDHN trong thăm lớp... Kết quả đáp ứng được mục tiêu đề ra nhưng
dạy học các môn học chính khóa”, ĐTB là 4,45, XH 4.
chưa cao, chưa tương xứng với tiềm lực nhà trường do GV
Kết quả khảo sát trên cho thấy, việc quản lí HĐ dạy còn nghĩ môn Công nghệ chỉ là môn phụ nên ít đầu tư”.
học các môn học chính khóa có lồng ghép GDHN được 2.2.3. Thực trạng quản lí hoạt động dạy nghề phổ thông
các đối tượng tham gia khảo sát đánh giá cao.
cho học sinh (xem bảng 3 trang bên)
Nghiên cứu hồ sơ của các tổ chuyên môn cho thấy,
Bảng 3 cho thấy, các chức năng quản lí HĐ dạy nghề
các tổ chuyên môn đều xây dựng kế hoạch dạy học bộ phổ thông của hiệu trưởng các trường THPT tại huyện
môn có tích hợp nội dung GDHN; trong đó, các tổ thực Hóc Môn được CBQL và GV đánh giá ở mức độ tốt, với
hiện tốt là các tổ bộ môn xã hội, môn Sinh học và môn ĐTB sắp xếp theo thứ tự sau: Lập kế hoạch HĐ dạy nghề
Hóa học; riêng môn Toán và môn Anh văn chưa thấy thể phổ thông cho HS được đánh giá mức độ thực hiện tốt
hiện rõ nội dung tích hợp.
nhất, ĐTB là 4,60, XH 1; Tổ chức/phân công HĐ dạy
2.2.2. Thực trạng quản lí hoạt động dạy học môn Công nghề phổ thông cho HS đạt mức ĐTB là 4,57, XH 2; Chỉ
nghệ (bảng 2)
đạo HĐ dạy nghề phổ thông cho HS đạt mức ĐTB là
Bảng 2 cho thấy, công tác quản lí của hiệu trưởng về 4,38, XH 3; Kiểm tra HĐ dạy nghề phổ thông cho HS
HĐ dạy học môn Công nghệ ở các trường THPT tại đạt mức ĐTB là 4,35, XH 4.
huyện Hóc Môn được CBQL và GV đánh giá đạt mức
Nhìn chung, CBQL và GV đều đánh giá mức độ thực
độ tốt với ĐTB là 4,42, trong đó, việc lập kế hoạch HĐ hiện của các chức năng quản lí của HĐ trên là tốt với
dạy học môn Công nghệ được đánh giá mức độ tốt nhất ĐTB chung là 4,48. Điều này chứng tỏ, HĐ dạy nghề
với ĐTB là 4,61. Các chức năng quản lí khác của hiệu phổ thông cho HS được hiệu trưởng các trường THPT
trưởng trong HĐ này được sắp xếp lần lượt theo ĐTB quan tâm quản lí.
như sau: Chỉ đạo HĐ dạy học môn Công nghệ, đạt mức
Để làm rõ hơn về kết quả trên, chúng tôi đã nghiên
ĐTB là 4,43, XH 2; Tổ chức/phân công HĐ dạy học môn cứu hồ sơ “Kế hoạch HĐ giáo dục 2017-2018” và “Biên
Công nghệ đạt ĐTB là 4,36, XH 3; Kiểm tra công HĐ bản họp Ban chuyên môn” của 4 trường THPT. Các
dạy học môn Công nghệ, ĐTB là 4,30, XH 4.
thông tin cho thấy, HĐ dạy nghề rất được chú trọng: xây
Tác giả đã thực hiện phỏng vấn GV ở 4 trường THPT dựng kế hoạch theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, tổ chức
về nội dung “nhà trường có các biện pháp nào để quản lí phân công nhân sự thực hiện công tác giảng dạy đúng
Bảng 2. Kết quả khảo sát thực trạng quản lí HĐ dạy học môn Công nghệ
TT
1
2
3
4

Quản lí HĐ dạy học môn Công nghệ
Lập kế hoạch HĐ dạy học môn Công nghệ
Tổ chức/phân công HĐ dạy học môn Công nghệ
Chỉ đạo HĐ dạy học môn Công nghệ
Kiểm tra HĐ dạy học môn Công nghệ
CHUNG

2

Mức độ thực hiện
ĐTB
ĐLC
XH
4,61
0,53
1
4,36
0,74
3
4,43
0,56
2
4,30
0,62
4
4,42
0,61
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Bảng 3. Kết quả khảo sát thực trạng quản lí HĐ dạy nghề phổ thông cho HS
TT
1
2
3
4

Quản lí HĐ dạy nghề phổ thông cho HS
Lập kế hoạch HĐ dạy nghề phổ thông cho HS
Tổ chức/phân công HĐ dạy nghề phổ thông cho HS
Chỉ đạo HĐ dạy nghề phổ thông cho HS
Kiểm tra HĐ dạy nghề phổ thông cho HS
CHUNG

Mức độ thực hiện
ĐTB
ĐLC
XH
4,60
0,56
1
4,57
0,70
2
4,38
0,55
3
4,35
0,60
4
4,48
0,60

Bảng 4. Kết quả khảo sát thực trạng quản lí HĐ tư vấn nghề nghiệp cho HS
tại các cơ sở trung cấp, cao đẳng, đại học
TT
1
2
3
4

Quản lí HĐ tư vấn nghề nghiệp cho HS
tại các cơ sở trung cấp, cao đẳng, đại học
Lập kế hoạch HĐ tư vấn nghề nghiệp cho HS tại các cơ sở trung cấp, cao đẳng,
đại học
Tổ chức/phân công HĐ tư vấn nghề nghiệp cho HS tại các cơ sở trung cấp, cao
đẳng, đại học
Chỉ đạo HĐ tư vấn nghề nghiệp cho HS tại các cơ sở trung cấp, cao đẳng, đại học
Kiểm tra HĐ tư vấn nghề nghiệp cho HS tại các cơ sở trung cấp, cao đẳng, đại học
CHUNG

chuyên môn, hiệu trưởng giao cho phó hiệu trưởng chỉ
đạo và theo dõi thực hiện, hiệu trưởng dự giờ và góp ý,
HS tham gia kiểm tra đánh giá theo định kì, có chế độ
khen thưởng động viên đối với GV dạy nghề.
Bên cạnh nghiên cứu hồ sơ, tác giả còn thực hiện
phỏng vấn đối với CBQL và GV dạy nghề ở 4 trường
THPT tại huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh: Cô
Đ.P.T (GV dạy nghề) cho rằng: “HĐ dạy nghề phổ
thông được thực hiện đúng phân phối chương trình (3
tiết/tuần), có ghi sổ đầu bài. Nhà trường tổ chức cho
HS đăng kí học những nghề phù hợp điều kiện của nhà
trường và năng lực HS để các em có thể vận dụng vào
đời sống thực tế. Cuối năm có tổng kết, khen thưởng
cho GV dạy nghề phổ thông”. Cô T.T.T. (CBQL) cho
rằng: “Để quản lí được HĐ dạy nghề, nhà trường luôn
đề ra các biện pháp quản lí cụ thể, như: Kiểm tra
chuyên đề, dự giờ thăm lớp, đánh giá kết quả giảng
dạy vào cuối năm học như các môn học chính khóa
khác”. Theo thầy V.T.D (CBQL): “Ban Giám hiệu dự
giờ đột xuất, qua phản ảnh của HS trong các phiên
họp giao ban giữa hiệu trưởng với Bí thư - Lớp
trưởng hàng quý, qua đó lãnh đạo nhà trường có biện
pháp uốn nắn, nhắc nhở kịp thời”.
Những kết quả trên cho thấy: công tác quản lí HĐ dạy
nghề phổ thông cho HS hiện nay ở các trường THPT tại
huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh được thực hiện tốt, góp
phần vào việc định hướng nghề nghiệp cho HS. Như vậy,
công tác này cần được tiếp tục phát huy, hoàn thiện việc
xây dựng kế hoạch, có sự phân công khoa học, chỉ đạo sát

Mức độ thực hiện
ĐTB
ĐLC
XH
4,47

0,62

1

4,43

0,67

2

4,28
3,91
4,27

0,66
0,59
0,74

3
4

với tình hình thực tế đơn vị, thường xuyên kiểm tra giám
sát để nâng cao chất lượng HĐ dạy nghề phổ thông.
2.2.4. Thực trạng quản lí hoạt động tư vấn nghề nghiệp
cho học sinh tại các cơ sở trung cấp, cao đẳng, đại học
(bảng 4)
Kết quả ở bảng 4 cho thấy, đa số người tham gia khảo
sát đều đánh giá mức độ quản lí HĐ đạt tốt, ĐTB chung
là 4,27. Xem xét kết quả đánh giá cụ thể ở 4 chức năng
quản lí cho thấy có sự khác nhau ở từng chức năng, cụ
thể như sau: công tác “lập kế hoạch...” được đánh giá
mức độ thực hiện tốt với ĐTB là 4,47, XH 1; công tác
“tổ chức/phân công...” được đánh giá mức độ thực hiện
tốt với ĐTB là 4,43, XH 2; công tác “chỉ đạo....” được
đánh giá mức độ thực hiện tốt với ĐTB là 4,28, XH 3.
Tuy nhiên, công tác “kiểm tra...” chỉ được đánh giá khá
với ĐTB là 3,91, XH 4. Dù được đánh giá là HĐ thực
hiện khá tốt nhưng điểm đánh giá còn thấp, cho thấy công
tác kiểm tra HĐ này còn hạn chế.
Để làm sáng tỏ vấn đề này, chúng tôi thực hiện phỏng
vấn CBQL và GV ở 4 trường THPT, ý kiến tập trung là:
“Nhà trường đã chủ động lập kế hoạch, phân công người
phụ trách và chỉ đạo thực hiện nhưng còn thiếu công tác
kiểm tra sau mỗi HĐ được tổ chức”.
Nghiên cứu hồ sơ là các biên bản họp liên tịch của 4
trường, thu được thông tin: Ban Hướng nghiệp (Phó Hiệu
trưởng chuyên môn, Trợ lí Thanh niên, Bí thư chi đoàn
GV, tổ trưởng tổ Kĩ thuật) có trách nhiệm xây dựng kế
hoạch liên kết với các trường trung cấp, cao đẳng, đại học
để đưa HS đến tham gia tư vấn nghề nghiệp.
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Qua phỏng vấn, thầy L.T.T (CBQL) nhận xét: “Nhà
trường có xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ sở giáo
dục, có thông tin tuyên truyền qua bảng tin Đoàn Thanh
niên, trao đổi thống nhất với các cơ sở giáo dục về nhu
cầu cần tư vấn”. Thầy N.T.T (GV) cho rằng: “Có kế
hoạch, tổ chức và chỉ đạo thực hiện nhưng thiếu kiểm tra,
đánh giá nên hiệu quả mang lại chưa cao”.
Như vậy, hiệu trưởng cần tăng cường công tác kiểm
tra HĐ này để nâng cao chất lượng HĐ tư vấn nghề nghiệp
cho HS tại các cơ sở giáo dục, giúp HS trực tiếp chứng
kiến quy mô đào tạo, ngành nghề đào tạo, nắm bắt cơ hội
việc làm, chọn nghề phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình.
2.2.5. Thực trạng quản lí hoạt động tham quan nơi lao
động, sản xuất (bảng 5)
Bảng 5 cho thấy, những người tham gia khảo sát đều
đánh giá mức độ thực hiện tốt đối với 03 chức năng quản
lí sau: Lập kế hoạch HĐ tham quan nơi lao động, sản
xuất đạt ĐTB là 4,33, XH 1; Chỉ đạo HĐ tham quan nơi
lao động, sản xuất đạt ĐTB là 4,25, XH 2; Tổ chức/phân
công HĐ tham quan nơi lao động, sản xuất đạt ĐTB là
4,22, XH 3. Riêng chức năng quản lí “kiểm tra HĐ tham
quan nơi lao động, sản xuất” được đánh giá mức độ khá,
đạt ĐTB thấp nhất là 3,78.
Mặc dù có 3/4 chức năng quản lí của hiệu trưởng về
“HĐ tham quan nơi lao động, sản xuất” đạt mức độ đánh
giá tốt nhưng nhìn chung ĐTB không cao; ĐTB chung
của HĐ này là 4,15 điểm, đạt mức độ khá. Kết quả này
cho phép nhận định rằng, việc quản lí HĐ tham quan nơi
lao động, sản xuất ở các trường THPT đã được quan tâm
thực hiện nhưng chưa có sự đầu tư thích đáng.
Nghiên cứu hồ sơ “Kế hoạch HĐ giáo dục năm học
2017-2018” của 4 trường THPT tại huyện Hóc Môn, thu
thập được thông tin sau: Các tổ trưởng chuyên môn phải
lập kế hoạch tổ chức cho HS học tập trải nghiệm thực tế
theo nội dung chuyên đề của tổ nhằm giúp HS tiếp xúc
nghề nghiệp thực tế và giáo dục HS biết yêu quý lao
động, người lao động. Phân công GV phụ trách và có báo
cáo sau mỗi HĐ.
Tác giả tiến hành phỏng vấn sâu 4 CBQL và GV của
4 trường THPT: Có 2/4 đối tượng phỏng vấn trả lời:
“Lãnh đạo nhà trường có phân công các tổ chuyên môn
xây dựng kế hoạch hàng năm. Tuy nhiên, việc tổ chức

phân công chưa cụ thể, chỉ một vài tổ chuyên môn tự chủ
động liên hệ với cơ sở sản xuất để đưa HS tới tham quan,
riêng nhà trường chỉ tổ chức 1 lần/năm học”. Cô N.V.A
(GV) nhận xét: “Vì không phải là HĐ chính, không tính
vào thi đua của các tổ chuyên môn và GV, nên công tác
kiểm tra, đánh giá cho HĐ này chưa tốt”.
Như vậy, hiệu trưởng các trường cần có biện pháp
quản lí tốt hơn HĐ tham quan nơi lao động, sản xuất để
thực hiện theo đúng Kế hoạch số 3255/BGDĐT-GDTrH
của Bộ GD-ĐT về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch
giáo dục ngoài giờ lên lớp và các HĐ trải nghiệm trong
trường trung học.
2.2.6. Thực trạng quản lí hoạt động sinh hoạt chuyên đề
liên quan giáo dục hướng nghiệp cho học sinh (xem bảng
6 trang bên)
Qua số liệu ở bảng 6, hầu hết CBQL và GV tham gia
khảo sát đều đánh giá mức độ thực hiện tốt ở chức năng
quản lí “Lập kế hoạch...” và “Tổ chức/phân công...”, đánh
giá mức độ thực hiện khá đối với chức năng quản lí “Chỉ
đạo...” và “Kiểm tra...”. Nhìn chung, việc thực hiện các
chức năng quản lí về HĐ GDHN qua sinh hoạt chuyên đề
chỉ được đánh giá mức độ khá với ĐTB chung là 4,17.
Để làm rõ hơn kết quả khảo sát bằng bảng hỏi, tác giả
nghiên cứu hồ sơ “Kế hoạch HĐ năm học 2017-2018”
của 4 trường và thu được thông tin: Các tổ chuyên môn
xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề của tổ có kèm
theo nội dung hướng nghiệp cho HS, tổ trưởng phân công
GV phụ trách nội dung sinh hoạt chuyên đề của tổ.
Nghiên cứu “Biên bản họp liên tịch tháng 9/2018”
của các trường cho thấy nội dung: Trợ lí thanh niên liên
hệ với các tổ chuyên môn để thực hiện chuyên đề liên
quan GDHN cho HS, chủ động liên hệ với Báo Giáo dục
TP. Hồ Chí Minh thực hiện chương trình “Đúng ngành
nghề, sáng tương lai”... mỗi tháng một lần. Qua việc
nghiên cứu hồ sơ “sinh hoạt chủ nhiệm”, chúng tôi cũng
nhận thấy, hiệu trưởng có thông báo việc thực hiện
chuyên đề, mỗi tổ ít nhất 1 lần/học kì. Qua hồ sơ họp liên
tịch và hồ sơ của GV chủ nhiệm, mặc dù nhà trường có
xây dựng kế hoạch, có phân công nhưng thiếu chỉ đạo
thường xuyên và không thấy tổng kết, đánh giá HĐ.
Thực hiện phỏng vấn sâu CBQL và GV ở 4 trường
THPT thu nhận một số ý kiến đáng chú ý: Theo thầy

Bảng 5. Kết quả khảo sát thực trạng quản lí HĐ tham quan nơi lao động, sản xuất
TT
1
2
3
4

Quản lí HĐ tham quan nơi lao động, sản xuất
Lập kế hoạch HĐ tham quan nơi lao động, sản xuất
Tổ chức/phân công HĐ tham quan nơi lao động, sản xuất
Chỉ đạo HĐ tham quan nơi lao động, sản xuất
Kiểm tra HĐ tham quan nơi lao động, sản xuất
CHUNG

4

Mức độ thực hiện
ĐTB
ĐLC
XH
4,33
0,72
1
4,22
0,66
3
4,25
0,67
2
3,78
0,78
4
4,15
0,71
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Bảng 6. Kết quả khảo sát thực trạng quản lí HĐ sinh hoạt chuyên đề liên quan GDHN cho HS
TT
1
2
3
4

Quản lí HĐ sinh hoạt chuyên đề liên quan GDHN cho HS
Lập kế hoạch HĐ sinh hoạt chuyên đề liên quan GDHN cho HS
Tổ chức/phân công HĐ sinh hoạt chuyên đề liên quan GDHN cho HS
Chỉ đạo HĐ sinh hoạt chuyên đề liên quan GDHN cho HS
Kiểm tra HĐ sinh hoạt chuyên đề liên quan GDHN cho HS
CHUNG

P.V.T (GV): “Việc dạy chuyên đề có liên quan GDHN
hiện chỉ được thực hiện ở một vài tổ chuyên môn, chủ yếu
do Đoàn Thanh niên tổ chức. Chất lượng các buổi sinh
hoạt chưa cao, thiếu kiểm tra, giám sát, đánh giá sau mỗi
chuyên đề được thực hiện”; cô Đ.P.T (GV) thì cho rằng:
“Nhà trường có thực hiện nhưng chưa thường xuyên”.
Như vậy, trong số các chức năng quản lí HĐ sinh hoạt
chuyên đề liên quan GDHN cho HS, hiệu trưởng cần quan
tâm thực hiện chức năng “chỉ đạo” và “kiểm tra” nhằm
giúp cho nội dung sinh hoạt chuyên đề liên quan GDHN
cho HS có hiệu quả, giúp HS có thêm kiến thức, kĩ năng,
động lực,.. để chọn đúng nghề, đúng năng lực bản thân.
2.2.7. Thực trạng quản lí hoạt động tổ chức các hội thi
liên quan giáo dục hướng nghiệp cho học sinh (bảng 7)
Bảng 7 cho thấy, các đối tượng khảo sát đánh giá mức
độ hiệu trưởng thực hiện các chức năng quản lí HĐ tổ chức
các hội thi liên quan GDHN trong trường có sự khác nhau,
cụ thể như sau: Lập kế hoạch HĐ tổ chức các hội thi liên
quan GDHN cho HS trong trường đạt ĐTB là 4,53, mức
độ thực hiện tốt, XH 1; Chỉ đạo HĐ tổ chức các hội thi liên
quan GDHN cho HS trong trường đạt ĐTB là 4,28, mức
độ thực hiện tốt, XH 2; Tổ chức/phân công HĐ tổ chức
các hội thi liên quan GDHN cho HS trong trường đạt ĐTB
là 4,18, mức độ thực hiện khá, XH 3; Kiểm tra HĐ tổ chức
các hội thi liên quan GDHN cho HS trong trường đạt ĐTB
là 3,63, mức độ thực hiện khá, XH 4.
Để làm rõ kết quả khảo sát bằng bảng hỏi, tác giả thực
hiện nghiên cứu hồ sơ “Kế hoạch giáo dục năm học
2017-2018”, “Kế hoạch HĐ năm học 2017-2018” và
“Biên bản họp liên tịch” của 4 trường THPT. Thông tin
từ các hồ sơ cho thấy có điểm chung: Hiệu trưởng giao
cho Ban Hướng nghiệp, Đoàn Thanh niên phối hợp với

Mức độ thực hiện
ĐTB
ĐLC
XH
4,44
0,66
1
4,35
0,61
2
4,05
0,62
3
3,85
0,75
4
4,17
0,66

các tổ trưởng chuyên môn, GV dạy nghề xây dựng kế
hoạch; phối hợp với Đoàn trường và Chi đoàn GV tổ
chức các hội thi có liên quan GDHN cho HS trong nhà
trường; Phó hiệu trưởng phụ trách công tác chuyên môn
thường xuyên nhắc nhở chỉ đạo các bộ phận thực hiện
đúng tiến độ: mỗi học kì một hội thi.
Thực hiện phỏng vấn sâu các đối tượng là CBQL và
GV các trường THPT tại huyện Hóc Môn thu nhận một
số ý kiến: Cô T.T.Tr (GV) cho rằng: “Nhà trường có phân
công nhưng chưa rõ, thường chỉ giao cho Đoàn Thanh
niên thực hiện nên việc tổ chức chưa mang tính chuyên
sâu”. Theo Cô H.T.M.N (tổ trưởng chuyên môn): “Do
các tổ chuyên môn tập trung chủ yếu cho HĐ chuyên môn
nên các hội thi có nội dung liên qua GDHN đều do Đoàn
Thanh niên thực hiện”. Thầy N.T.T (Trợ lí thanh niên)
nhận xét: “Các hội thi chủ yếu do Đoàn Thanh niên phối
hợp với các đơn vị như Báo Mực tím, Đoàn xã để thực
hiện, các tổ chuyên môn ít góp ý nội dung cho hội thi, việc
đánh giá và tổng kết có thực hiện nhưng chưa tốt”.
3. Kết luận
Nhìn chung, quản lí HĐ GDHN cho HS tại các
trường THPT ở huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh được
đánh giá ở mức độ tốt. Hiệu trưởng đã thực hiện đồng bộ
các chức năng lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra
việc thực hiện toàn diện cả 7 HĐ GDHN cho HS. Hiệu
trưởng cần quan tâm, tăng cường quản lí hơn nữa HĐ
tham quan nơi lao động, sản xuất nhằm tạo điều kiện cho
HS được tiếp xúc trực tiếp với các quy trình sản xuất hiện
đại, thúc đẩy tinh thần học tập, rèn luyện của HS; HĐ
sinh hoạt chuyên đề liên quan GDHN góp phần cung cấp
kiến thức, tạo tâm lí thoải mái khi lựa chọn nghề giữa cha
mẹ và con, cung cấp các thông tin cần thiết về dự báo

Bảng 7. Kết quả khảo sát thực trạng quản lí HĐ tổ chức các hội thi liên quan GDHN cho HS trong nhà trường
TT

Quản lí HĐ tổ chức các hội thi liên quan GDHN cho HS trong trường

1
2
3
4

Lập kế hoạch HĐ tổ chức các hội thi liên quan GDHN cho HS trong trường
Tổ chức/phân công HĐ tổ chức các hội thi liên quan GDHN cho HS trong trường
Chỉ đạo HĐ tổ chức các hội thi liên quan GDHN cho HS trong trường
Kiểm tra HĐ tổ chức các hội thi liên quan GDHN cho HS trong trường
CHUNG

5

Mức độ thực hiện
ĐTB
ĐLC
XH
4,53
0,57
1
4,18
0,60
3
4,28
0,64
3
3,63
0,55
4
4,16
0,59
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nguồn nhân lực trong xã hội; HĐ tổ chức các hội thi liên
quan GDHN cho HS nhằm tạo “sân chơi” để HS phát
huy kĩ năng, kĩ xảo, tạo đam mê nghề nghiệp.

khai các hoạt động giáo dục và nghiên cứu khoa học theo
định hướng thị trường, đáp ứng nhu cầu của các ngành
kinh tế nhằm gia tăng tính đa dạng của nguồn thu.
3. Kết luận
Những chính sách đề xuất ở trên hi vọng sẽ là bước
đầu trong quá trình chuyển dần quyền điều hành từ Nhà
nước sang trường đại học trên tất cả các khía cạnh gồm tài
chính, học thuật, nhân sự và quản trị tổ chức. Nói cách
khác, tự chủ tài chính là tiến trình chuyển đổi cơ chế quản
lí hệ thống giáo dục đại học từ mô hình nhà nước điều hành
thành mô hình nhà nước giám sát theo thông lệ quốc tế.
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học Việt Nam. Hội thảo Hoàn thiện chính sách, pháp
luật về tự chủ đại học. NXB Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

TỰ CHỦ TÀI CHÍNH ĐẠI HỌC...
(Tiếp theo trang 16)
thu hiện có và quản lí tài chính hiệu quả hơn, thể hiện qua
việc tối ưu hóa hoạt động thu và chi; - Chủ động tìm kiếm
các nguồn thu mới như sự hiến tặng và tài trợ của cựu sinh
viên, mua bán bất động sản, vay mượn từ thị trường tài
chính và các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục
và nghiên cứu khoa học. Điều này tạo cơ sở cho các trường
đại học dần nâng cao năng lực tự chủ và hướng đến mô
hình trường đại học tự chủ. Bên cạnh đó, trường đại học
cần phát huy tối đa tính chủ động và năng lực đổi mới sáng
tạo trong việc tìm kiếm các nguồn thu mới; mạnh dạn triển
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