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Abstract: Career-oriented education is an important activity in high school to help divide stream
students, enable students choose suitable careers. In particular, one of the pathways identified to
implement this activity is through teaching in high school. From the selecting of related
concepts/terms, analyzing the characteristics and basis of integrating career-oriented education in
the general education curriculum, the article proposes a number of measures to integrate careeroriented education in teaching.
Keywords: Integration, career-oriented education, the new general education curriculum.
2.1. Một số khái niệm cơ bản
Dựa trên nghiên cứu một số tài liệu liên quan, chúng
tôi cho rằng:

1. Mở đầu
Mục tiêu đổi mới giáo dục phổ thông (GDPT) được
Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội quy định:
“Đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT nhằm tạo
chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu
quả GDPT; kết hợp “dạy chữ, dạy người” và định
hướng nghề nghiệp; góp phần chuyển nền giáo dục
nặng về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục phát
triển toàn diện cả về phẩm chất và năng lực, hài hoà
đức, trí, thể, mĩ và phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi
học sinh (HS)”. Về nội dung đổi mới, Nghị quyết quy
định: Chương trình GDPT được chia thành hai giai
đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9) và
giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10
đến lớp 12). Giáo dục cơ bản bảo đảm trang bị cho HS
tri thức phổ thông nền tảng, đáp ứng yêu cầu phân luồng
mạnh sau trung học cơ sở. Giáo dục định hướng nghề
nghiệp bảo đảm HS tiếp cận nghề nghiệp, chuẩn bị cho
giai đoạn học sau phổ thông có chất lượng [1].

- Hướng nghiệp: Dưới góc độ hoạt động, hướng
nghiệp là các hoạt động nhằm hỗ trợ mọi cá nhân chọn
lựa và phát triển chuyên môn nghề nghiệp phù hợp nhất
với khả năng của cá nhân, đồng thời thỏa mãn nhu cầu
nhân lực cho tất cả các lĩnh vực nghề nghiệp (thị trường
lao động) ở cấp độ địa phương và quốc gia.
- GDHN (có thể hiểu như là hướng nghiệp trong
giáo dục): bao gồm toàn bộ các hoạt động của nhà
trường phối hợp với gia đình và xã hội nhằm trang bị
kiến thức, hình thành năng lực định hướng nghề nghiệp
cho HS, từ đó giúp HS lựa chọn nghề nghiệp phù hợp
với năng lực, tính cách, sở thích, quan niệm về giá trị
của bản thân, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của gia
đình và phù hợp với nhu cầu của xã hội [2].
- Tích hợp GDHN trong dạy học ở trường phổ
thông: là quá trình lồng ghép, kết hợp mục tiêu, nội
dung, phương thức GDHN trong dạy học môn học, tạo
thành thể thống nhất, tác động đồng bộ đến sự phát triển
của người học, nhằm đạt được kết quả giáo dục đã đặt
ra. Tùy theo mục tiêu, đặc điểm nội dung, việc tích hợp
GDHN trong dạy học ở trường phổ thông có thể được
thực hiện dưới các mức độ khác nhau: liên hệ, bộ phận
hay mức độ toàn phần.
2.2. Đặc trưng của tích hợp giáo dục hướng nghiệp
trong dạy học
Đặc điểm của định hướng nghề nghiệp là dựa trên
quan niệm về giá trị nghề nghiệp. Giá trị nghề nghiệp là
những yếu tố cơ bản cấu thành, đảm bảo sự tồn tại, phát
triển của nghề, có khả năng thỏa mãn những nhu cầu, lợi
ích nhất định, được cá nhân và xã hội đánh giá, lựa chọn
và nó sẽ trở thành động cơ thúc đẩy người lao động thực

Chương trình GDPT - Chương trình tổng thể đã xác
định: Ở cấp trung học cơ sở, các môn học và hoạt động
giáo dục bắt buộc đều tích hợp nội dung giáo dục hướng
nghiệp (GDHN); ở cấp trung học phổ thông, hoạt động
trải nghiệm, hướng nghiệp là hoạt động giáo dục bắt
buộc [2]. Như vậy, GDHN được tích hợp trong dạy học
tất cả các môn học và hoạt động giáo dục.
Bài viết tập trung trả lời các câu hỏi sau: (1) Tích
hợp GDHN trong dạy học là gì?; (2) Tích hợp GDHN
trong dạy học ở trường phổ thông như thế nào? Để trả
lời các câu hỏi này, nghiên cứu sử dụng tiếp cận tâm lí
học, tiếp cận hoạt động, tiếp cận hệ thống và phát triển
với các phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh và hệ
thống hóa các công trình đã công bố có liên quan.
2. Nội dung nghiên cứu
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hiện hoạt động chuyên môn. Giáo dục giá trị nghề nghiệp
thường trải qua ba giai đoạn cơ bản: giai đoạn nhận thức,
giai đoạn tình cảm, thái độ và giai đoạn hành động.
So với hoạt động nhận thức nói chung, quá trình
chuyển hóa các giá trị xã hội thành giá trị cá nhân có
điểm khác biệt, mang tính đặc trưng: Nếu quá trình
nhận thức chỉ qua giai đoạn lĩnh hội được những kiến
thức; hiểu được bản chất của sự vật, hiện tượng, bước
đầu vận dụng vào những hành động theo mẫu, thì quá
trình chuyển hóa các giá trị xã hội thành giá trị cá nhân
phải trải qua giai đoạn trải nghiệm, đánh giá để lựa chọn
giá trị cho mình. Quá trình đó tác động mạnh mẽ và sâu
sắc đến thái độ và tình cảm của cá nhân, giúp cho các
giá trị được lựa chọn thẩm thấu vào hệ thống nhận thức
đã có, tác động thêm vào quan điểm, niềm tin; làm sâu
sắc và vững chắc thêm thế giới quan khoa học của chủ
thể để rồi sẽ chi phối hành vi và hoạt động theo nội dung
giá trị đã lựa chọn của mình.
Phân tích trên cho thấy: Không thể chỉ “nạp đầy”
kiến thức và “luyện tập theo mẫu” mà hình thành được
giá trị cho người học mà phải có quá trình suy tư, phản
tỉnh “chuyển vào trong”, làm thay đổi thái độ, từ đó
người học sẽ điều chỉnh hành vi.
2.3. Cơ sở của việc tích hợp giáo dục hướng nghiệp
trong dạy học ở trường phổ thông
2.3.1. 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
GDPT toàn diện đã được xác định trong Luật giáo dục.
Chủ trương đổi mới chương trình GDPT 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…” [3].
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 GDPT
giai đoạn 2018 - 2025”. Đề án đã đặt rõ mục tiêu “Tạo
bước đột phá về chất lượng GDHN trong GDPT, góp
phần chuyển biến mạnh mẽ công tác phân luồng HS sau
trung học cơ sở và trung học phổ thông vào học các
trình độ giáo dục nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu phát
triển KT-XH của đất nước và địa phương, đáp ứng nhu
cầu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực quốc
gia, hội nhập khu vực và quốc tế”. Một trong các giải
pháp đặt ra là “Đổi mới nội dung GDHN thông qua các
môn học và hoạt động giáo dục trong nhà trường” [4]:
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- Đối với chương trình GDPT hiện hành: Đổi mới
nội dung dạy học trong chương trình theo hướng tinh
giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi; tăng
cường thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn; bổ
sung, cập nhật các nội dung GDHN trong các môn học
và hoạt động giáo dục phù hợp với thực tiễn;
- Đối với chương trình GDPT mới: Chú trọng đưa
nội dung GDHN tích hợp trong chương trình các môn
học và hoạt động giáo dục theo định hướng giáo dục
tích hợp khoa học - công nghệ - kĩ thuật - toán (giáo dục
STEM) trong chương trình phù hợp với xu hướng phát
triển ngành nghề của quốc gia, đáp ứng thị trường lao
động, chuẩn bị điều kiện đào tạo nhân lực đáp ứng yêu
cầu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
Như vậy, 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 đổi mới, tăng cường nội dung
GDHN thông qua các môn học.
2.3.2. Phân tích hoạt động giáo dục hướng nghiệp
trong Chương trình giáo dục phổ thông mới
Trên cơ sở xác định nội hàm của GDHN, Chương
trình GDPT mới đã chỉ rõ [2], [5]:
- GDHN có ý nghĩa quan trọng, góp phần thực hiện
mục tiêu giáo dục toàn diện và phân luồng HS sau trung
học cơ sở và sau trung học phổ thông.
- Trong chương trình GDPT, GDHN được thực hiện
thông qua tất cả các môn học và hoạt động giáo dục, tập
trung ở các môn Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật, Giáo
dục công dân ở cấp trung học cơ sở; các môn học ở cấp
trung học phổ thông và Hoạt động trải nghiệm, hướng
nghiệp cùng với Nội dung giáo dục của địa phương.
- Hoạt động GDHN trong nhà trường phổ thông
được thực hiện thường xuyên và liên tục, trong đó tập
trung vào các năm học cuối của giai đoạn giáo dục cơ
bản và toàn bộ thời gian của giai đoạn giáo dục định
hướng nghề nghiệp.
- Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm,
hướng nghiệp là hoạt động giáo dục bắt buộc được thực
hiện từ lớp 1 đến lớp 12; ở cấp tiểu học được gọi là Hoạt
động trải nghiệm, ở cấp trung học cơ sở và cấp trung
học phổ thông được gọi là Hoạt động trải nghiệm,
hướng nghiệp.
- Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm,
hướng nghiệp phát triển các phẩm chất chủ yếu, năng lực
cốt lõi của HS trong các mối quan hệ với bản thân, xã
hội, môi trường tự nhiên và nghề nghiệp; được triển khai
qua bốn mạch nội dung hoạt động chính: Hoạt động
hướng vào bản thân, Hoạt động hướng đến xã hội, Hoạt
động hướng đến tự nhiên và Hoạt động hướng nghiệp.
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- Nội dung Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải
nghiệm, hướng nghiệp được phân chia theo hai giai
đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản và giai đoạn giáo dục
định hướng nghề nghiệp.
Như vậy, so với chương trình GDPT hiện hành,
điểm mới về GDHN là được hợp nhất vào hoạt động
trải nghiệm và được đặc biệt chú trọng ở giai đoạn giáo
dục định hướng nghề nghiệp.
2.4. Đề xuất biện pháp thực hiện tích hợp giáo dục
hướng nghiệp trong dạy học ở trường phổ thông
2.4.1. Xác định tiến trình chung để tích hợp giáo dục
hướng nghiệp trong dạy học môn học
- Các bước chung thực hiện tích hợp GDHN trong
dạy học:
Để tích hợp GDHN trong dạy học, trước hết giáo
viên cần lập kế hoạch chung cho nhiệm vụ này. Có thể
bao gồm các bước như bảng 1:

Trong dạy học môn học, các mạch nội dung, chủ đề
thuộc chương trình đã được xác định, do đó, giáo viên
có thể thực hiện như sơ đồ hình 1.
2.4.2. Xác định năng lực hướng nghiệp cần đạt ở học
sinh sau từng cấp học, năm học, làm cơ sở tích hợp giáo
dục hướng nghiệp trong dạy học
Có thể tham khảo năng lực hướng nghiệp cần đạt ở
HS sau tham gia hoạt động GDHN theo đề xuất của
nhóm tác giả [6] như bảng 2.
Trước mắt, cần tập trung vào mục tiêu/yêu cầu cần
đạt của năng lực tự định hướng nghề trong Chương trình
giáo dục tổng thể 2018 của Bộ GD-ĐT; theo đó: Yêu cầu
cần đạt đối với năng lực tự định hướng nghề nghiệp có
thể tóm tắt như bảng 3, (trong đó, yêu cầu cần đạt là kết
quả mà HS cần đạt được về phẩm chất và năng lực (kiến
thức, kĩ năng, thái độ) sau mỗi cấp học, lớp học ở từng
môn học; trong đó, mỗi cấp học, lớp học sau đều có

Bảng 1. Các bước chung thực hiện tích hợp GDHN trong dạy học
Bước
Nội dung
- Phân tích, đối sánh và xác lập mối liên hệ giữa chương trình môn học và chương
trình hoạt động GDHN (về mục tiêu, nội dung)
Xây dựng kế hoạch dạy học
- Xác định mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, hình thức tích hợp
tích hợp GDHN
GDHN
- Thiết kế các bài dạy, hoạt động dạy học tích hợp GDHN
Thực hiện kế hoạch dạy học - Tổ chức các hoạt động học tập cho HS (cá nhân, nhóm, lớp)
tích hợp GDHN
- Tổ chức HS báo cáo kết quả các hoạt động học tập
- Đánh giá quá trình
Phản ánh, đánh giá kết quả
- Đánh giá tổng kết/định kì
tích hợp GDHN trong dạy học
- Cải tiến, điều chỉnh
những yêu cầu riêng cao hơn, đồng thời bao gồm cả
những yêu cầu đối với các cấp học, lớp học trước đó).

- Các bước cụ thể thực hiện tích hợp GDHN trong
dạy học một chủ đề môn học:

1. Xác định mục tiêu tích hợp GDHN trong chủ đề môn học
2. Xác định nội dung GDHN phù hợp với nội dung môn học có trong chủ đề
3. Chọn biện pháp phù hợp để vừa hình thành kiến thức môn học
vừa hình thành kiến thức GDHN trong chủ đề
4. Tổ chức dạy học tích hợp GDHN trong chủ đề
5. Đánh giá kết quả dạy học tích hợp GDHN trong chủ đề
Hình 1. Các bước cụ thể thực hiện tích hợp GDHN trong dạy học một chủ đề môn học
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Bảng 2. Năng lực hướng nghiệp cần đạt ở HS sau tham gia hoạt động GDHN [6]
Nhóm năng lực
Mức độ và yêu cầu cần đạt

Nhóm năng lực A:
Nhận thức bản thân

Năng lực 1. Xây dựng kiến thức về bản thân trong bốn lĩnh vực: sở thích, khả năng, cá tính
và giá trị nghề nghiệp và dùng kiến thức này cho việc hướng nghiệp suốt đời
Năng lực 2. Hiểu được hoàn cảnh của mình trong bối cảnh gia đình, cộng đồng, Việt Nam
và thế giới và dùng kiến thức này cho việc hướng nghiệp suốt đời
Năng lực 3. Xác định được mong muốn, ước mơ, hi vọng và mục tiêu đời mình; và dùng
kiến thức này cho việc hướng nghiệp suốt đời

Nhóm năng lực B:
Nhận thức nghề
nghiệp

Năng lực 4. Xây dựng kiến thức về các ngành học, các trường nghề, trung cấp nghề, trung
cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học ở trong và ngoài nước; và dùng kiến thức này cho
quyết định chọn ngành học, trường học sau khi hoàn thành chương trình học lớp 9, lớp 12.
Năng lực 5. Xây dựng kiến thức về nghề, các cơ quan, công ty, doanh nghiệp trong và ngoài
nước và dùng kiến thức này cho quyết định chọn nghề và nơi làm việc (công ty, cơ quan,
nhà máy,...) trong tương lai
Năng lực 6. Đánh giá được vai trò của thông tin cũng như sử dụng thông tin trong việc quyết
định nghề nghiệp

Nhóm năng lực C:
Xây dựng kế hoạch
nghề nghiệp

Năng lực 7. Xác định mục tiêu nghề nghiệp
Năng lực 8. Hoạt động ngoại khóa và tham gia phục vụ cộng đồng để tạo thêm cơ hội nghề
nghiệp
Năng lực 9. Lập kế hoạch và từng bước thực hiện kế hoạch nghề nghiệp.
Bảng 3. Yêu cầu cần đạt đối với năng lực tự định hướng nghề nghiệp

Cấp tiểu học
- Bộc lộ được sở thích, khả
năng của bản thân;
- Biết tên, hoạt động chính
và vai trò của một số nghề
nghiệp; liên hệ được
những hiểu biết đó với
nghề nghiệp của người
thân trong gia đình.

Cấp trung học cơ sở
- Nhận thức được sở thích, khả năng
của bản thân;
- Hiểu được vai trò của các hoạt
động kinh tế trong đời sống xã hội;
- Nắm được một số thông tin chính
về các ngành nghề ở địa phương,
ngành nghề thuộc các lĩnh vực sản
xuất chủ yếu; lựa chọn được hướng
phát triển phù hợp sau trung học cơ
sở.

Cấp trung học phổ thông
- Nhận thức được cá tính và giá trị sống
của bản thân;
- Nắm được những thông tin chính về
thị trường lao động, về yêu cầu và triển
vọng của các ngành nghề;
- Xác định được hướng phát triển phù
hợp sau trung học phổ thông; lập được
kế hoạch, lựa chọn học các môn học phù
hợp với định hướng nghề nghiệp của
bản thân.

lực cần thiết, nhất là năng lực giải quyết vấn đề trong
học tập và trong thực tiễn cuộc sống. Thông qua dạy
học tích hợp, HS có thể vận dụng kiến thức để giải
quyết các nhiệm vụ học tập hoặc có thể vận dụng để
giải quyết những tình huống có ý nghĩa trong cuộc
sống. Do vậy, để nâng cao hiệu quả của hoạt động
GDHN, việc hình thành các định hướng, biện pháp
nhằm tích hợp GDHN vào môn học là rất cần thiết.
Tùy theo đặc điểm môn học, nội dung từng bài/chủ
đề môn học mà giáo viên có thể tích hợp ở các mức
độ khác nhau như mức độ liên hệ, mức độ bộ phận
hay mức độ toàn phần.

2.4.3. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm môn học
mang tính tích hợp giáo dục hướng nghiệp
Có thể mô tả tóm tắt các giai đoạn, bước xây dựng
và tổ chức hoạt động trải nghiệm như bảng 4:
3. Kết luận
Dạy học tích hợp là một quan điểm dạy học; trong
đó, giáo viên tổ chức, hướng dẫn để HS biết huy động
tổng hợp kiến thức, kĩ năng thuộc nhiều lĩnh vực khác
nhau nhằm giải quyết các nhiệm vụ học tập, đời sống;
thông qua đó hình thành và phát triển ở HS những
kiến thức, kĩ năng mới; phát triển được những năng
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Bảng 4. Các bước xây dựng và tổ chức hoạt động trải nghiệm
Nội dung
- Tên gọi của hoạt động là cơ sở để xây dựng nội dung và lựa chọn hình thức
1. Đặt tên cho hoạt động và xác
thực hiện; có tác dụng định hướng về mặt tâm lí và kích thích được tích cực,
định mục tiêu (yêu cầu) giáo
tính sẵn sàng của HS ngay từ đầu.
dục
- Mục tiêu hoặc yêu cầu giáo dục của hoạt động về: nhận thức; kĩ năng; thái độ.
- Về nội dung: phải gắn liền với các nhiệm vụ, mục tiêu/yêu cầu giáo dục đã
đề ra; phải phù hợp với đặc điểm của HS; phải phù hợp với điều kiện thực tế.
2. Xây dựng nội dung và xác
định hình thức tổ chức hoạt
- Về hình thức: Lựa chọn hình thức thu hút, hấp dẫn HS; Hình thức phải phù
động
hợp với nội dung; Nên thay đổi, sáng tạo các hình thức tổ chức, tránh lặp lại
nhiều lần một hình thức.
- Xác định rõ và liệt kê những nội dung công việc dự định sẽ thực hiện theo
một trình tự nhất định.
3. Chuẩn bị cho hoạt động
- Dự kiến cách thức, biện pháp tương ứng để thực hiện nội dung công việc đó.
- Dự kiến và phân công nhiệm vụ cho từng người.
4. Tiến hành hoạt động
Diễn tiến theo thời gian, địa điểm, con người.
5. Đánh giá, rút kinh nghiệm
Dựa trên mục tiêu; thu thập thông tin; đánh giá; cải tiến.
sau khi tiến hành hoạt động
Bước
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