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Abstract: Vocational education is an indispensable activity in high schools to help students
improve their understanding of careers and adjust their choices of careers. However, due to
different reasons, some high schools in Vi Thanh city haven't carried out this activity effectively.
Therefore, there should be measures to improve the effectiveness of vocational education.
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1. Mở đầu
Toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế và tự do hoá
thương mại đã và đang là xu thế nổi bật của kinh tế thế
giới đương đại, đặt ra yêu cầu đối với nền giáo dục Việt
Nam là phải đào tạo lớp người lao động mới, có khả
năng làm chủ được khoa học - công nghệ hiện đại. Để
đáp ứng yêu cầu này, công tác giáo dục hướng nghiệp
(GDHN) đóng vai trò quan trọng, nhằm hướng dẫn và
chuẩn bị cho thế hệ trẻ cả về tâm thế lẫn kĩ năng sẵn
sàng đi vào lao động ở các ngành nghề mà xã hội đang
cần, đồng thời phù hợp với hứng thú, năng lực của cá
nhân cũng như hoàn cảnh gia đình. Tuy nhiên, thực tế
công tác GDHN hiện nay còn mang tính hình thức và
chưa chuyên nghiệp. Đa số học sinh (HS) ít quan tâm
và ít hiểu biết về các ngành nghề mà địa phương đang
cần. Nhiều HS chọn nghề theo cảm tính. Vấn đề GDHN
ở các trường phổ thông vẫn còn nhiều lúng túng và bất
cập, vì thế, cần có các biện pháp quản lí phù hợp để
nâng cao hiệu quả GDHN.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục hướng
nghiệp các trường trung học phổ thông tại thành phố
Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

hình thành những tri thức, kĩ năng cơ bản, sơ đẳng về
nghề, chưa có tác dụng nhiều đến quyết định chọn nghề
của HS (vì có đến 84,35% HS chọn học ở bậc đại học
và chỉ có 5,63% chọn học ở các trường nghề, đặc biệt
hơn là số HS sẽ làm nghề phổ thông sau khi ra trường
là 3 em, chiếm tỉ lệ 1,88%) (xem bảng 1).
Bảng 1. Định hướng lựa chọn bậc học, nghề nghiệp
của HS sau khi tốt nghiệp THPT
TT

Định hướng

Số
HS
lựa
chọn

Tỉ lệ
(%)

1

Học nghề

3

1,88

2

Học trung cấp

6

3,75

3

Học cao đẳng

15

9,38

4

Học đại học

120

75,00

5

Làm nghề phổ thông

3

1,88

6

Chưa xác định được sẽ học
hay làm gì

13

8,13

160

100,00

Tổng cộng

Cùng với đó, nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lí,
GV các trường THPT TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
chưa đầy đủ về công tác GDHN và quản lí GDHN cho
HS. Việc định hướng các con đường hướng nghiệp của
cán bộ quản lí giáo dục ít được quan tâm và thiếu tính
đồng bộ, chủ yếu chỉ tập trung vào những đợt chuẩn bị
làm hồ sơ tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng.
Nhiều HS học nghề chỉ nhằm mục đích được cộng điểm
vào kì thi tốt nghiệp. Ngoài ra, một số biện pháp hướng
nghiệp khác cũng rất quan trọng nhưng chưa được các
trường quan tâm đúng mức, như: mời chuyên gia tư vấn
hướng nghiệp, kết hợp với doanh nghiệp để tư vấn nghề

Trong công trình nghiên cứu quản lí hoạt động
GDHN các trường trung học phổ thông (THPT) tại TP.
Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang (năm học 2018-2019), chúng
tôi đã khảo sát 160 HS của 3 trường THPT (THPT
Chuyên Vị Thanh, THPT Vị Thanh, THPT Chiêm
Thành Tấn) về hoạt động GDHN. Kết quả nghiên cứu
cho thấy, hoạt động GDHN nói chung chưa hiệu quả.
Trong những hoạt động GDHN được các trường thực
hiện, “dạy nghề phổ thông” là hoạt động được tiến hành
thường xuyên nhất nhưng việc này mới chỉ giúp HS

61

Email: nghiemvanxa@gmail.com

VJE

Tạp chí Giáo dục, Số 456 (Kì 2 - 6/2019), tr 61-64

cho HS, tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ về nghề nghiệp
tương lai...

GDHN cho HS các trường THPT TP. Vị Thanh, tỉnh
Hậu Giang chưa thường xuyên và kịp thời...

Để làm rõ vấn đề trên, năm học 2018-2019, chúng
tôi khảo sát 16 cán bộ quản lí và 54 GV 03 trường
THPT tại TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, kết quả thu
được như sau (xem bảng 2):

2.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác giáo dục
hướng nghiệp và quản lí giáo dục hướng nghiệp cho
học sinh các trường trung học phổ thông tại thành
phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Bảng 2. Thống kê kết quả điều tra CBQL, GV
trong việc tổ chức hoạt động GDHN
cho HS các trường THPT, TP. Vị Thanh,
tỉnh Hậu Giang

Cán bộ quản lí giáo dục chưa thật sự quan tâm đúng
mức nên chưa có sự chỉ đạo, phân công cụ thể cũng như
chưa có kế hoạch phối hợp, huy động hết các lực lượng
tham gia công tác GDHN cho HS mà chủ yếu giao cho
một bộ phận kiêm nhiệm hoạt động độc lập; chưa cải
tiến đánh giá kết quả công tác GDHN cũng như chưa
xây dựng chế độ động viên, khen thưởng kịp thời đối
với công tác GDHN.

TT

Nội dung

Tổng
số

Tỉ lệ
(%)

1

Mời cán bộ hướng nghiệp về
trình bày phương hướng phát
triển KT - XH và sự chuyển
dịch cơ cấu lao động của địa
phương và của tỉnh

00

00,00

2

Hướng dẫn làm hồ sơ tuyển
sinh đại học, cao đẳng

70

100,0

3

Tư vấn, hướng dẫn chọn nghề
trong những dịp chuẩn bị cho kì
thi tuyển sinh đại học, cao đẳng

65

92,86

4

Tham quan một số cơ sở sản
xuất, kinh doanh

00

00,00

5

Tham quan các trường dạy nghề,
trung cấp, cao đẳng, đại học

10

14,29

6

Tổ chức các buổi lao động tại
trường và tại địa phương

70

100,0

7

Giao lưu với các điển hình về
sản xuất kinh doanh

00

8

Dạy nghề phổ thông

9

Mời cán bộ hướng nghiệp về
trường tư vấn hướng nghiệp

Chính vì công tác GDHN ở các trường thực hiện
chưa hiệu quả nên còn một bộ phận HS gặp khó khăn
trong việc định hướng nghề nghiệp, lựa chọn bậc học
chưa rõ ràng cũng như quan niệm còn lệch lạc. Để thấy
rõ hơn những yếu tố ảnh hưởng đến việc GDHN và
quản lí GDHN HS, năm học 2018-2019, chúng tôi khảo
sát 54 cán bộ quản lí và GV các trường THPT TP. Vị
Thanh, tỉnh Hậu Giang, kết quả thu được như sau (xem
bảng 3):
Bảng 3. Những yếu tố ảnh hưởng đến việc GDHN
và quản lí GDHN HS
TT

Nội dung

Tổng
số

Tỉ lệ
(%)

1

Ảnh hưởng của bạn bè

15

27,78

2

Ảnh hưởng của gia đình

29

53,70

00,00

3

Ảnh hưởng của các phương
tiện thông tin đại chúng

35

64,81

70

100,0

4

Đời sống vật chất xã hội

12

22,22

00

00,00

5

Yếu tố khác

00

00,00

Kết quả nghiên cứu cho thấy, có đến 27,78% chịu
ảnh hưởng từ sự tác động của bạn bè; 53,70% chịu ảnh
hưởng của gia đình và 64,81% chịu ảnh hưởng từ các
phương tiện thông tin đại chúng. Điều đó cho thấy,
nguồn thông tin giúp HS có được sự hiểu biết về nghề
nhiều nhất không đến từ phía nhà trường nên HS còn
gặp nhiều khó khăn trong quá trình lựa chọn nghề
nghiệp tương lai, trong đó, khó khăn lớn nhất là “không
biết nghề em chọn có những yêu cầu gì về phẩm chất
và năng lực” và “không biết bản thân phù hợp với nghề
nào”. Thực chất, hai nội dung này liên quan mật thiết
với nhau vì HS không biết rõ yêu cầu của nghề nên

Bên cạnh đó, các trường THPT TP. Vị Thanh, tỉnh
Hậu Giang chưa có đội ngũ cán bộ phụ trách công tác
hướng nghiệp được đào tạo bài bản. GV phụ trách công
tác hướng nghiệp của các trường chủ yếu là GV kiêm
nhiệm nên không có nhiều thời gian tìm hiểu sâu về thế
giới nghề nghiệp vốn dĩ vô cùng đa dạng và phức tạp.
Điều kiện cơ sở vật chất lẫn kinh phí đầu tư cho hoạt
động hướng nghiệp ở các trường THPT còn hạn chế.
Nhiều trường chưa có phòng tư vấn hướng nghiệp, chưa
có nguồn tài liệu phong phú về thế giới nghề nghiệp để
giới thiệu đến HS. Việc kiểm tra, đánh giá công tác
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không biết bản thân phù hợp với nghề nào hoặc phù hợp
với nghề nào hơn...
2.3. Một số biện pháp đổi mới công tác tổ chức, quản
lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh các
trường trung học phổ thông tại thành phố Vị Thanh,
tỉnh Hậu Giang
2.3.1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao
nhận thức của cán bộ quản lí, GV, HS, phụ huynh và
toàn xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của GDHN,
phân luồng HS. Trong đó, tổ chức quán triệt các Nghị
quyết của Đảng về mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực cao
cho xã hội, về giáo dục kĩ thuật tổng hợp - hướng nghiệp
- dạy nghề phổ thông theo nguyên lí “Học đi đôi với
hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lí luận
gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với
giáo dục gia đình và giáo dục xã hội”, làm cho mọi
người nhận thức rõ bản chất của hoạt động này không
phải là nhiệm vụ của những người có trách nhiệm mà là
nhiệm vụ chung của tất cả GV, HS, phụ huynh và toàn
xã hội... Theo đó, các nội dung, yêu cầu cần phải đạt
được và cách thức tổ chức các con đường hướng nghiệp
là điều kiện tiên quyết mà cán bộ quản lí cơ sở giáo dục
đặt ra đối với GV - những người trực tiếp thực hiện hoạt
động này, phải làm cho HS thấy rõ ý nghĩa của nghề
nghiệp tương lai và nhu cầu nhân lực địa phương và cả
nước, để từ đó, “giải tỏa tâm lí” bằng mọi giá phải thi
đỗ đại học của HS. Bên cạnh đó, mức độ thành đạt của
phụ huynh trong nghề nghiệp cũng là những tấm
gương, bài học kinh nghiệm quý báu cho HS học tập,
phải làm cho các em thấy rằng, vào đại học không hẳn
là con đường duy nhất vào đời mà quan trọng là việc
chọn bậc học, ngành nghề theo học phải đúng với năng
lực, sở trường của bản thân, phải phù hợp với thị trường
lao động và nhu cầu phát triển nhân lực của địa phương
và cả nước.
2.3.2. Phát triển mạnh mẽ đội ngũ cán bộ làm công tác
giáo dục hướng nghiệp có phẩm chất đạo đức tốt, có
trình độ chuyên môn sâu, có năng lực sư phạm về dạy
nghề và hướng nghiệp sao cho đủ về số lượng và đảm
bảo về chất lượng. Đội ngũ này cần được huy động từ
nhà trường, chính quyền địa phương và các cơ sở sản
xuất kinh doanh, phải thường xuyên được bồi dưỡng để
nâng cao tay nghề, thực hiện tốt hơn vai trò của mình
trong hoạt động GDHN. Phát huy, tạo điều kiện cho GV
dạy môn kĩ thuật công nghiệp, kĩ thuật nông nghiệp
tham gia hoạt động GDHN và dạy nghề phổ thông cho
HS ngay tại trường hoặc hợp đồng với GV ở các trường
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trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề về dạy hướng
nghiệp cho HS. Trong nhiều trường hợp, có thể vận
động các nghệ nhân tham gia giảng dạy hướng nghiệp
các ngành nghề truyền thống của địa phương và đất
nước cho HS, xây dựng đội ngũ cộng tác viên gồm phụ
huynh HS, cựu HS đã ra trường và thành đạt... Đây là
lực lượng góp phần không nhỏ trong thành công của
công tác GDHN cho HS trong nhà trường phổ thông.
2.3.3. Thành lập bộ phận tư vấn hướng nghiệp và xây
dựng phòng hướng nghiệp trong các trường trung học
phổ thông TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, đảm bảo mỗi
trường phải có một phòng “tư vấn hướng nghiệp” làm
nhiệm vụ tư vấn cho HS bằng các căn cứ khoa học, như:
giới thiệu về lí thuyết hướng nghiệp, tìm hiểu về mật
mã Holland, tư vấn tuyển sinh và giải đáp thắc mắc của
HS. Quy trình này tuy đơn giản nhưng đem lại hiệu quả
tối ưu. Với việc chuyên viên tư vấn thu về và tổng hợp
kết quả trắc nghiệm tâm lí định hướng nghề nghiệp của
John Holland làm cơ sở khoa học khách quan để đánh
giá năng lực, trí tuệ, xu hướng nghề nghiệp, tính cách…
của HS, xác định được nhóm sở thích và khả năng nghề
nghiệp của HS, thì mới xác định nhóm trường hay loại
ngành nghề có thể học hay đi làm sau khi tốt nghiệp để
tư vấn cho các em, đồng thời, giúp các nhà quản lí có
kế hoạch cải thiện chương trình hướng nghiệp tại
trường phổ thông.
2.3.4. Tăng cường quản lí các điều kiện cơ sở vật chất,
trang thiết bị phục vụ công tác giáo dục hướng nghiệp.
Phòng hướng nghiệp cũng như các phòng dạy - học
GDHN cần: - Mua sắm một số trang thiết bị cho mỗi
trường để đảm bảo những điều kiện cơ bản tối thiểu
giúp cho việc GDHN đạt ở mức độ “tư vấn sơ bộ”;
- Trang bị tủ sách hướng nghiệp, gồm: + Tư liệu giới
thiệu về cơ sở đào tạo nghề, giới thiệu về các nghề có
trong địa phương và cả nước, tài liệu liệt kê danh mục
các nghề mà xã hội và địa phương đang cần; + Các loại
sách thông tin về các trường đại học, cao đẳng, dạy
nghề...; + Các tài liệu cập nhật về nhu cầu tuyển dụng
của các cơ quan, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh
trong thời gian sắp tới, nhất là ở địa phương; + Xây
dựng trang thông tin về GDHN và định hướng phân
luồng HS phổ thông; hình thành cơ sở dữ liệu về nghề
nghiệp, thị trường lao động và thông tin, dữ liệu liên
quan đến ngành, nghề...; đa dạng hóa, vận dụng linh
hoạt các hình thức tư vấn hướng nghiệp phù hợp với lứa
tuổi HS.
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2.3.5. Đẩy mạnh tổ chức xã hội hóa công tác giáo dục
hướng nghiệp phù hợp với thực tiễn của địa phương,
bởi lẽ công tác hướng nghiệp cần có sự tham gia của
các lực lượng xã hội. Do đó, công tác này cần thực
hiện thường xuyên, sinh động, đa dạng và có hiệu quả
trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong các
buổi sinh hoạt chi bộ, cơ quan, xí nghiệp, sinh hoạt
đoàn thể, thôn xóm và tổ dân phố..., từ đó tạo nên sự
đồng thuận sâu sắc và ý thức trách nhiệm của mỗi
người dân và cộng đồng xã hội trong việc chăm lo phát
triển sự nghiệp giáo dục.
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2.3.6. Xây dựng bộ tiêu chuẩn kiểm tra, đánh giá hiệu
quả công tác quản lí giáo dục hướng nghiệp ở trường
trung học phổ thông tại TP. Vị Thanh nhằm xác định
năng lực nhận thức của người học, điều chỉnh quá trình
dạy - học và cũng là động lực để đổi mới phương pháp
dạy học. Bộ tiêu chuẩn đảm bảo cụ thể, chính xác,
khoa học, định lượng được vấn đề GDHN trong nhà
trường phổ thông, bao gồm các tiêu chuẩn và tiêu chí
có nội dung sát hợp với công tác quản lí GDHN ở
trường phổ thông như: xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt
động GDHN theo chương trình giáo dục và định
hướng nghề nghiệp địa phương; tổ chức và chỉ đạo
triển khai thực hiện hoạt động GDHN; quản lí thông
tin phục vụ GDHN, xã hội hóa công tác GDHN...
Những tiêu chí này được quy định bằng số điểm cụ thể
để mỗi nhà trường tổ chức tự đánh giá vào cuối năm
học và sẽ xây dựng kế hoạch cải tiến quản lí hoạt động
GDHN vào đầu năm học, góp phần cải thiện, nâng cao
chất lượng đào tạo con người theo mục tiêu giáo dục
đã đề ra.
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3. Kết luận
GDHN cho HS THPT không chỉ tạo cơ hội cho
việc tuyển chọn lao động, mà còn góp phần vào việc
phân công, sử dụng hợp lí HS tốt nghiệp, ra trường.
Đặc biệt, đối với tỉnh Hậu Giang - nơi người dân đa
phần sống bằng nghề nông, nên muốn phát triển KTXH thì rất cần sự chuyển dịch kinh tế. Do đó, hoạt
động GDHN trong trường THPT là rất quan trọng.
Những biện pháp về quản lí hoạt động GDHN cho HS
các trường THPT TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang nếu
được thực hiện tốt, các trường phổ thông và phụ huynh
sẽ đầu tư cho con em học nghề song song với học văn
hóa ở trường, góp phần đáp ứng nhu cầu chuyển đổi
cơ cấu đào tạo nguồn nhân lực địa phương trong thời
gian tới.
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