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Phần thứ hai 
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HƯỚNG NGHIỆP 

TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 
 

1. HƯỚNG NGHIỆP - PHẦN TẠO THÀNH CỦA GIÁO DỤC VÀ GIÁO 
DƯỠNG TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG 
1.1. Một số cơ sở thực tiễn về sự cần thiết của hoạt động hướng nghiệp trong 
trường trung học phổ thông (THPT)  

Công tác hướng nghiệp đối với sự nghiệp giáo dục ở Việt Nam nói chung và nhà 
trường phổ thông nói riêng là một phạm trù còn rất mới mẻ cả về mặt lý luận và hoạt 
động thực tiễn. 

Thời gian trước đây, những vấn đề có liên quan tới công tác hướng nghiệp, tuỳ 
thuộc vào điều kiện cụ thể của từng giai đoạn lịch sử, nhiều tác giả đã đề cập tới ở góc 
độ này hay góc độ khác. Vào những năm 80 của thế kỉ XX phải kể tới sự đóng góp của 
các tác giả như : Phạm Hoàng Gia, Lê Sơn, Phạm Tất Dong đã nêu ra một số cơ sở tâm 
lý, nội dung của công tác hướng nghiệp. Đặc biệt với luận văn Phó tiến sĩ của mình, 
tác giả Phạm Tất Dong là người đầu tiên đặt nền móng cho việc thiết lập những cơ sở 
lý thuyết về hướng nghiệp. 

Vào những năm cuối thế kỷ XX, cùng với chiến thắng của dân tộc giải phóng 
Miền Nam, thống nhất tổ quốc, công cuộc xây dựng CNXH đặt ra cho sự nghiệp giáo 
dục nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng góp phần vào việc khôi phục và 
phát triển kinh tế đất nước trong điều kiện hoà bình. Nhận biết được nhu cầu này, 
nhiều bài viết của không ít tác giả đã đưa ra chương trình, nội dung, cách thức tổ chức 
công tác hướng nghiệp trong nhà trường phổ thông [8]. Trên thực tế, trong khoảng thời 
gian 10 năm từ 1980 - 1990, công tác hướng nghiệp đã được triển khai đối với hệ 
thống giáo dục phổ thông theo kế hoạch, theo chương trình và nội dung của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo hoạch định nhằm làm tốt việc phân luồng học sinh tốt nghiệp các cấp 
THCS và THPT sau khi tốt nghiệp ra trường. Mặc dù mới chỉ là những bước đi đầu 
tiên cửa nhà trường phổ thông vào lĩnh vực hướng nghiệp, hình thức tổ chức hướng 
nghiệp, hệ thống tư vấn nghề cho học sinh, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác này, 
đội ngũ cán bộ chuyên môn về hướng nghiệp, v.v... còn quá thiếu thốn và non yếu, 
song ở một mức độ nào đó thông qua kết quả việc triển khai các chỉ thị của nhà nước 
và của ngành về hướng nghiệp, chúng ta cũng thấy được sự cố gắng của hệ thống giáo 
dục khi tiến hành công tác mới mẻ này. Bên cạnh việc hình thành được nội dung công 
việc hoàn toàn không có trước đây trong công tác giáo dục toàn diện của nhà trường, 
tăng cường chức năng kinh tế - xã hội của mỗi trường khi thực hiện mục đích giáo 
dục, xây dựng được một số tài liệu làm cơ sở chỉ đạo cho việc thực hiện chương trình, 



 57

nội dung hướng nghiệp, chúng ta đã thiết lập được một mạng lưới các trung tâm giáo 
dục kĩ thuật tổng hợp và hướng nghiệp ở các tỉnh và một số thành phố, đô thị lớn của 
cả nước cho dù hiện nay tên gọi của các trung tâm này có thể đã thay đổi, nội dung các 
phần việc của nó mang "tính kinh tế" hơn, nhưng xét bề chức năng cơ bản, đây vẫn là 
những cơ sở trụ cột của công tác hướng nghiệp ở các địa phương. Mặc dù những mầm 
mống, những yếu tố của hướng nghiệp đã tồn tại trong hoạt động giáo dục của nhà 
trường như là những nội dung chính khoá, nhưng lý giải nó như một hệ thống tất yếu, 
khoa học tác động vào sự hình thành nhân cách người học sinh như thế nào thì chứng 
ta vẫn đang đi ở những bước đầu hơn 20 năm đã qua, kể từ ngày Chính phủ ban hành 
quyết định 126/CP (10/3/1981) về công tác hướng nghiệp trong trường phổ thông và 
việc sử dụng hợp lý học sinh các cấp THCS và THPT tốt nghiệp ra trường và Thông tư 
31/TT của Bộ Giáo dục hướng dẫn việc thực hiện quyết định cho các cơ quan quản lý 
giáo dục, trường phổ thông các cấp và các cơ quan liên ngành, cùng với sự biến đổi 
lớn lao của xã hội, giáo dục phổ thông và những vấn đề có liên quan tới vấn đề hướng 
nghiệp cũng cần được nhận thức sâu sắc và thực tiễn hơn. Trước hết phải thấy rằng, 
mấy năm trở lại đây, một số định hướng giá trị nghề nghiệp đối với thanh niên bị đảo 
lộn. Trước đây chúng ta thường lấy sức mạnh tư tưởng để động viên thanh niên đi vào 
những lĩnh vực có nhiều gian khổ như nông nghiệp, dạy học ở những vùng núi cao, 
vùng xa xôi hẻo lánh, lâm nghiệp, giao thông, nghề mỏ, cơ khí v.v... và kèm theo đó là 
phân luồng học sinh theo chỉ tiêu Nhà nước mà không tính tới năng lực, nhu cầu, sở 
thích của mỗi cá nhân. Ai được đào tạo ra cũng có việc làm và như người ta nói - trở 
thành cái đinh vít trong một cơ chế đã được định vị sẵn của nền kinh tế kế hoạch hoá, 
tập trung, quan liêu, bao cấp. Trong xã hội phong kiến, đi học và làm quan là con 
đường và mục đích phấn đấu của mỗi sĩ tử, thì ngày đó (thời bao cấp) đi học và làm 
cán bộ là những khái niệm dẫn xuất tất yếu của mỗi học sinh. Sống trong lý tưởng và 
sự bao dung đến mức khắt khe của cơ chế kinh tế cũ, hầu như mọi giá trị nghề nghiệp 
đã được sắp sẵn mà không cần có sự phán xét, cân nhắc của cá nhân. 

Tình hình biến đổi hiện nay trong công tác tuyển sinh đã cho phép học sinh phổ 
thông tự lựa chọn nghề theo năng lực của bản thân, nhưng đó mới chỉ là điều kiện 
khách quan, vấn đề là phải tạo cho người học sinh có năng lực tận dụng điều kiện 
khách quan này. Đây quả thực là một quá trình hết sức phức tạp do kinh tế thị trường 
hiện nay tạo ra cách nhìn cho mỗi người trong xã hội đối với việc làm của họ theo quy 
luật lợi ích nhiều hơn là lý tưởng. Nói cách khác khi tìm một việc làm, mỗi cá nhân 
xác định trước tiên là những gì sẽ đem lại cho họ về mặt lợi ích kinh tế. Nghề nào đem 
lại tiền lương cao, có khả năng thăng tiến nhanh, nghề đó thu hút nguyện vọng của 
nhiều người trong xã hội. Việc xoá bao cấp trong các doanh nghiệp nhà nước và sự 
xuất hiện nhiều doanh nghiệp tư nhân làm cho việc tuyển chọn cán bộ vào làm việc tại 
các cơ sở trở nên kỹ càng và thận trọng hơn. Những doanh nghiệp trả lương cho cán 
bộ, công nhân ở mức lương cao là những xí nghiệp có quá trình công nghệ tiên tiến, bộ 
máy quản lý năng động, hợp lý và tại những doanh nghiệp này, công tác tuyển chọn 
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người càng khắc khe hơn. Người học sinh nhiều khi không thấy tất cả những yếu tố đó 
trong việc tuyển chọn cán bộ thời kinh tế thị trường mà chỉ thấy nổi bật lên yếu tố vật 
chất để đua chen nhau trong kỳ thi tuyển vào một số trường đệ đơn vào các doanh 
nghiệp một cách tự phát. 

Bên cạnh yếu tố tự thân trong việc lựa chọn nghề, những tác động của cha mẹ, 
những người thân, bè bạn và sự định giá mang tính xã hội trong cộng đồng cũng dẫn 
tới những sai lầm trong các quyết định lựa chọn nghề nghiệp của học sinh. Chẳng hạn 
việc chọn trường cho con em mình trong điều kiện phát triển kinh tế - xã hội hiện nay 
của các bậc cha mẹ có thể đi theo hai chiều hướng :  

- Thứ nhất là thích cho con mình là "thầy" hơn "thợ". Có nhiều học sinh học lực 
chỉ trung bình, thậm chí yếu, nhưng với "mộng" con mình được lao động bàn giấy sạch 
sẽ, các bậc cha mẹ cố gắng ép con phải thi vào đại học cho sang. Thực tế không như 
họ suy tính, theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ 
Chí Minh, cơ cấu thu hút lao động qua khảo sát tuyển dụng trên 500 doanh nghiệp 
trong năm 1999 cho thấy : Đại học (8%), Trung cấp (6%), công nhân bậc 4 (11%), 
công nhân bậc 1, 2, 3 (32%), tay nghề sơ cấp và lao động phổ thông (24%). như vậy, 
đầu ra của đào tạo gắn với nhu cầu có việc làm ngay là thợ chứ không phải là thầy. 

- Thứ hai xuất hiện ở những cha mẹ có con em với năng lực và trình độ học tập 
từ trung bình khá trở lên lại muốn con em mình thi vào các trường có tên tuổi, những 
chuyên ngành đang được xã hội mến mộ (Đại học An ninh, Đại học Ngoại thương, Đại 
học Kiến trúc, Đại học Kinh tế, Đại học Luật...). Thế nhưng ít ai tiên liệu được rằng, 
những địa chỉ hấp dẫn này lại là nơi tập trung cao độ số thí sinh dự tuyển và cũng là 
nơi tiêu chuẩn xét tuyển cực kỳ cao. (Chẳng hạn như ngành Báo chí của Đại học Khoa 
học xã hội và nhân văn thành phố Hồ Chí Minh trong kỳ tuyển sinh năm 1998).  

Trong thanh niên học sinh hiện nay đang phân ngành theo thứ tự ưu tiên "nhất 
Tin, nhì Anh, tam Kinh (tế), tứ Luật". Song, theo thời gian, cùng với sự biến đổi không 
ngừng của thị trường lao động, xu thế chọn trường của học sinh đã có sự thay đổi. 
Nhiều thí sinh thi vào một trường bất kỳ, sau đó học thêm những chuyên ngành "thời 
thượng" như tiếng Anh, Tin học song song với chuyên ngành đang học. Gần đây lượng 
thí sinh đăng ký thi vào các trường sư phạm tăng lên đáng kể, nhiều thí sinh đã đặt 
khối sư phạm vào nguyện vọng đầu tiên. (Cao đẳng Sư phạm TP. Hồ Chí Minh chỉ 
tuyển chọn trong phạm vi thành phố là 1200 thì đã có đến 15000 hồ sơ đăng ký dự thi. 
Năm 1998, chỉ tiêu trường Cao đẳng sân khấu điện ảnh TP.Hồ Chí Minh là 50, số thí 
sinh đăng ký dự thi là 1072, v.v...). Nhìn vào bảng điểm chuẩn của các trường đã công 
bố (mùa tuyển sinh năm 2003) ta thấy có sự "đổi ngôi" thú vị giữa các ngành nghề : 
Nếu như 5 năm trước thì ngành Công nghệ thông tin luôn là ngành dẫn đầu vì có điểm 
chuẩn cao nhất, thì năm nay vị trí này thuộc về ngành cơ điện - điện tử Đại học Bách 
khoa và ngành công nghệ sinh học Đại học Khoa học tự nhiên. 

Ở một số trường trước đây năm 2000 có tỷ lệ "chọi" (tỷ lệ số thí sinh dự thi so 
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với chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường Đại học) cao như ĐHSP Hà Nội, ĐHSP Hồ Chí 
minh, ĐHSP Hải Phòng thì vào năm 2004 đã giảm : ĐHSP Hà Nội từ 42,7/1 xuống 
còn 7,8/1 ; ĐHSP Hồ Chí minh giảm từ 29,8/1 xuống còn 18,8/1 ; ĐHSP Quy Nhơn 
giảm từ 15,6/1 xuống còn 8,4/1 ; ĐHSP Hải Phòng từ 75,6/1 xuống còn 5,8/1 ; ĐHBK 
Hà Nội giảm từ 7,7/1 xuống còn 2,5/1 ; các trường ĐH Luật, ĐH Giao thông, ĐH Xây 
dựng... cũng giảm từ 20-70% (Báo Giáo dục và Thời đại tháng 9/2004). 

Một vài số liệu nêu trên cùng với xu hướng chọn trường của tuổi trẻ và của gia 
đình họ cho thấy việc chọn trường trong các kỳ tuyển sinh Đại học và Cao đẳng là một 
quyết định quan trọng đấy khó khăn của thí sinh và gia đình. Hàng năm, xu hướng 
chọn trường đều có sự thay đổi. Chọn trường như là "cửa ải" trước mỗi mùa thi, mang 
tính chất quyết định cuộc đời và tương lai của mỗi "sĩ tử" . 
1.2. Một số quan điểm của Đảng và nhà nước về hoạt động giáo dục hướng 
nghiệp 

Để có sự định hướng đúng cho tuổi trẻ khi lựa chọn nghề, khắc phục tình trạng 
xuống cấp của giáo dục trong bước đi ban đầu vào kinh tế thị trường, chúng ta không 
thể để cho công tác hướng nghiệp bị coi nhẹ (nếu không nói là lãng quên) trong giáo 
dục toàn diện hiện nay của các trường phổ thông. 

Tình trạng trên đây đòi hỏi phải làm sao cho hàng chục triệu học sinh ra trường 
hàng năm được định hướng về nghề nghiệp, được chuẩn bị về nhận thức, về kỹ năng 
lao động cần thiết để chủ động đi vào các lĩnh vực nghề nghiệp. Làm được điều đó, 
chúng ta mới có thể sử dụng hợp lý nguồn nhân lực trẻ, gắn được trách nhiệm của 
người thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Mười năm trở lại dây, mạng lưới các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên 
nghiệp và dạy nghề có sự gia tăng đột biến. Đây vừa là cơ may cho nhiều học sinh tốt 
nghiệp THPT nhưng cũng tạo ra những khó khăn trong việc phân luồng nguồn nhân 
lực này một cách hợp lý. Từ thực tiễn của hoạt động giáo dục và đào tạo trong mối 
quan hệ với phát triển bền vững nền kinh tế xã hội, Đảng và nhà nước ta đã có những 
chủ trương kịp thời và đúng đắn đối với giáo dục hướng nghiệp. Văn kiện Đại hội 
Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ IX đã ghi rõ : "Coi trọng công tác hướng nghiệp và 
phân luồng học sinh trung học, chuẩn bị cho thanh niên, thiếu niên đi vào lao động 
nghề nghiệp phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong cả nước và từng địa 
phương" [6]. 

Luật Giáo dục cũng đã khẳng định : giáo dục trung học phổ thông nhằm giúp học 
sinh củng cố và phát triển những kết quả của trung học cơ sở, hoàn thiện học vấn phổ 
thông và những hiểu biết thông thường về kỹ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học đại 
học, cao đẳng, trung học nghề nghiệp, học nghề và đi vào cuộc sống lao động" [6]. 

+ Thủ tướng Chính phủ đã ra chỉ thị số 14/2001/CT - TTg về việc : "Đổi mới 
chương trình giáo dục phổ thông để thực hiện nghị quyết số 40/20001/QH 10 của 
Quốc hội khoá X". Trong chỉ thị chỉ rõ : trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và 
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bảo vệ đất nước, sự phát triển nhanh và mạnh mẽ của KH - CN nói chung và khoa học 
giáo dục nói riêng, chương trình và sách giáo khoa phổ thông. Trong chỉ thị đã đề ra 
bốn mục tiêu, đó là : "a) nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện... ; b) Đổi mới phương 
pháp dạy và học, phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự học của học sinh ; c) Tiếp 
cận trình độ giáo dục phổ thông ở các nước trong khu vực và trên thế giới ; d) Tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc tổ chức phân luồng sau trung học cơ sở và trung học phổ thông, 
chuẩn bị tốt cho học sinh học tập tiếp ở bậc sau trung học và tham gia lao động ngoài 
xã hội...". Chỉ thị cũng đề ra nguyên tắc cần phải đảm bảo khi đổi mới chương trình và 
sách giáo khoa phổ thông, trong đó có nguyên tắc : "Chọn lọc, đưa vào chương trình 
các thành tựu khoa học công nghệ hiện đại phù hợp với khả năng tiếp thu của học sinh 
; hết sức coi trọng tính thực tiễn, học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với hoạt động 
sản xuất, nhà trường gắn với xã hội" [6]. 

Ngày 23/07/2003, Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo đã có chỉ thị về việc tăng 
cường giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông. Chỉ thị đã nêu rõ : Giáo dục 
hướng nghiệp là một bộ phận của nội dung giáo dục toàn diện trong nhà trường phổ 
thông và đã được xác định trong Luật Giáo dục và Chiến lược phát triển giáo dục năm 
2001 - 2010. Tuy nhiên, Giáo dục hướng nghiệp (GDHN) chưa được các cấp quản lý 
giáo dục và các trường học quan tâm đúng mức, học sinh phổ thông cuối cấp học, bậc 
học chưa được chuẩn bị chu đáo để lựa chọn nghề, ngành học phù hợp với bản thân và 
yêu cầu của xã hội. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường phổ thông, các trung 
tâm Kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp (KTTH - HN)... cần thực hiện tốt những vấn đề 
sau : 

1 Nâng cao nhận thức về GDHN cho học sinh phổ thông. 
2. Quán triệt GDHN trong quá trình xã hội, hoàn thiện chương trình, biên soạn 

sách giáo khoa, sách giáo viên và trong giảng dạy, tổ chức hoạt động ngoại khoá... 
3. Nghiêm túc thực hiện sinh hoạt hướng nghiệp ở các trường THCS, THPT và 

trung tâm KTTH-HN. Ở mỗi trường cần phân công một lãnh đạo phụ trách công tác 
GDHN và cử những giáo viên có năng lực tổ chức sinh hoạt hướng nghiệp cho học 
sinh. Nhà xuất bản Giáo dục tổ chức biên soạn, phát hành đủ tài liệu hướng nghiệp 
dùng trong các nhà trường. 

4. Nâng cao chất lượng và mở rộng dạy nghề phổ thông, tổ chức thi nghề nghiêm 
túc. 

5. Tăng cường chỉ đạo việc triển khai thực hiện quy chế về tổ chức và hoạt động 
của trung tâm KTTH-HN để các trung tâm này thực hiện tốt nội dung giáo dục nghề 
phổ thông trong chương trình THCS và THPT. Quan tâm phát triển các trung tâm 
KTTH-HN ở những quận, huyện chưa có, nhất là ở vùng đông học sinh, vùng nông 
thôn. Các huyện miền núi có thể thành lập trung tâm KTTH-HN cần đề xuất với 
UBND Tỉnh để sớm thành lập. 

6. Các cấp quản lý giáo dục cần quán triệt chủ trương xã hội hoá giáo dục trong 
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chỉ đạo thực hiện GDHN. 
Trong phương hướng nhiệm vụ của năm học 2004 - 2005 và giải pháp nâng cao 

chất lượng toàn diện của Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi rõ : "Tiếp tục thực hiện chỉ thị số 
32/2007/CT BGD&ĐT ngày 23/7/2003 về tăng cường giáo dục hướng nghiệp và dạy 
nghề cho học sinh phổ thông, đảm bảo chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục 
hướng nghiệp và dạy nghề nhằm góp phần thực hiện phân luồng trong đào tạo". 

1.2.1. Về nội dung của các văn bản 
Các văn bản của Đảng và Nhà nước đã xác định công tác hướng nghiệp là một bộ 

phận gắn bó hữu cơ với toàn bộ hoạt động giáo dục trong mọi cấp học, trong chương 
trình nội dung các môn học chính khoá và hoạt động ngoại khoá, trong phương pháp 
chỉ đạo tổ chức hoạt động giáo dục và dạy học của nhà trường phổ thông. Đặc biệt 
công tác hướng nghiệp phải được tiến hành trên cơ sở nội dung giáo dục lao động - 
giáo dục kỹ thuật tổng hợp và tổ chức lao động sản xuất. Cụ thể, trong nội dung, các 
văn bản đã đề cập tới những vấn đề sau: 

Những yêu cầu cơ bản đối với công tác hướng nghiệp. 
- Giúp cho học sinh hiểu được hệ thống nghề nghiệp trong xã hội, phương hướng 

phát triển nền kinh tế quốc dân nói chung và của địa phương nói riêng nhằm xác định 
cho bản thân trách nhiệm, nghĩa vụ sẵn sàng tham gia vào lao động sản xuất. 

- Trên cơ sở của sự hiểu biết nghề nghiệp và nền kinh tế quốc dân, của địa 
phương, những đòi hỏi khách quan của hoàn cảnh, biết đối chiếu với sự phát triển, 
năng lực, sở trường, tình trạng tâm sinh lý sức khoẻ của bản thân để điều chỉnh động 
cơ lựa chọn nghề.  

- Tạo ra những điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, về các mối quan hệ xã hội và 
ý thức cầu tiến bộ của học sinh để các em tích cực tham gia vào các hình thức lao động 
kỹ thuật do nhà trường tổ chức, nâng cao ý thức và thái độ lao động, có dịp thử sức 
mình trong hoàn cảnh thực tiễn, từ đó kết luận về sự phù hợp nghề nghiệp của bản 
thân. 

- Phải làm cho mỗi học sinh có được tính chủ động trong lựu chọn nghề, có khả 
năng tự quyết định được con đường nghề nghiệp tương lai của mình. 

Như vậy, yêu cầu của công tác hướng nghiệp chính là kích thích phát triển hứng 
thú lao động nghề nghiệp của học sinh, uốn nắn sự phát triển hứng thú đó cho phù hợp 
với sự phát triển sản xuất của địa phương và đất nước. Công tác hướng nghiệp còn cần 
thiết phải hình thành những năng lực lao động - kỹ thuật - nghề nghiệp cho học sinh, 
tạo cho các em điều kiện cơ bản để quyết định chọn nghề, hơn thế nữa hướng nghiệp 
được coi như một hoạt động điều chỉnh động cơ chọn nghề của thế hệ trẻ, sao cho mỗi 
thanh niên học sinh có được tâm lý sẵn sàng lao động, thoả mãn với sự lựa chọn nghề 
nghiệp của mình, hăng hái bước vào cuộc sống lao động hiện nay. 

1.2.2. Phương hướng thực hiện công tác hướng nghiệp  
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Các văn bản của Nhà nước đã để cập tới Phương hướng thực hiện công tác 
hướng nghiệp trước mắt và lâu dài là theo sát đường lối kinh tế của Đảng phù hợp với 
đặc điểm từng vùng, từng địa phương. 

Công tác hướng nghiệp phải nhằm vào nhiệm vụ trung tâm các trọng điểm của kế 
hoạch Nhà nước. Tuy nhiên với đặc điểm của một nước đì lên từ nông nghiệp, việc thu 
hút nhân lực vào các lĩnh vực này là hết sức cần thiết, do đó cần phải cần thiết chú ý 
tới các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thủ công nghiệp và tiểu 
công nghiệp, ở thành phố cần quan tâm tới các nghề thủ công, dịch vụ... Hiện nay, 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá là nhiệm vụ trung tâm trong suốt cả thời kỳ quá độ, vì 
vậy cần thiết phải lưu ý tới nhu cầu của các ngành công nghiệp hiện đại trọng nước và 
xu hướng hội nhập quốc tế. 

Đây là một hướng rất cơ bản có tính đến yêu cầu chuẩn bị mở rộng đội ngũ công 
nhân lành nghề cho các ngành công nghiệp then chốt như năng lượng, cơ khí, luyện 
kim, hoá chất, công nghiệp khai thác, công nghiệp chế biến, công nghệ thông tin, bưu 
chính viễn thông... 

Các văn bản cũng đều nhấn mạnh rằng, công tác hướng nghiệp sẽ được thực hiện 
và không đòi hỏi điều kiện gì đặc biệt trong khi liên tục cố gắng tạo nên những điều 
kiện ngày càng tốt hơn. Điều kiện cần thiết nhất, cần ngay là nhà trường cần phải có 
nhận thức đúng, có tổ chức tốt, đồng thời các cấp bộ Đảng, chính quyền và cơ sở sản 
xuất phải có trách nhiệm tích cực giải quyết vấn đề theo khả năng của mình. Cần phải 
làm cho các bậc cha mẹ học sinh hiểu rõ hơn lao động của công tác hướng nghiệp và 
nhận thức đúng đắn vị trí của mọi hoạt động nghề nghiệp trong xã hội, khuyên nhủ  
con em mình thấy được vinh dự và trách nhiệm của tuổi trẻ trước những đòi hỏi của 
đất nước. 

Để chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của công cuộc Công nghiệp hoá - 
Hiện đại hoá và nền kinh tế tri thức ở nước ta, việc thực hiện nội dung hướng nghiệp 
cho học sinh phổ thông đã, đang và sẽ theo các định hướng sau đây : 

+ Nội dung phải đáp ứng được mục tiêu đào tạo con người toàn diện, năng động 
sáng tạo, có khả năng xử lý tốt các vấn đề thực tiễn đặt ra. 

+ Nội dung vừa mang tính cơ bản, tinh giản, thiết thực, vừa có tính chất "chìa 
khoá" để tạo điều kiện cho học sinh chiếm lĩnh được các nội dung khác và khả năng 
phát triển sâu hơn, rộng hơn ngành nghề đã học. 

+ Nội dung phải đủ mềm dẻo (có phần cứng và phần mềm), có sự phân hoá phù 
hợp với năng lực, sở trường của họ sinh, tăng thời lượng thực hành, vận dụng tri thức, 
kỹ năng để giải quyết các vấn đề thực tiễn, đặc biệt chú ý tới năng lực khai thác thông 
tin để biến các nguồn thông tin thành tri thức. 

+ Làm cho học sinh biết tiếp cận với trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ tiên 
tiến của nhân loại, đồng thời phải biết phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc bằng việc 
phát triển các nghề truyền thống ở địa phương và đất nước. 
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+ Xác định rõ hướng nghiệp là cầu nối giữa giáo dục phổ thông và giáo dục nghề 
nghiệp. Giáo dục phổ thông dưới góc độ hướng nghiệp là để tạo nền tảng phát triển 
nguồn nhân lực đi vào công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Thay đổi nội dung, 
giáo trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông phải chú ý đến hướng nghiệp, dành tỷ lệ 
số giờ cho hướng nghiệp một cách hợp lý và thích ứng hơn. 

+ Đảm bảo được sự cân đối giữa tri thức văn hoá khoa học và kỹ thuật - công 
nghệ - hướng nghiệp. Tạo điều kiện cho học sinh nhanh chóng tiếp cận với nghề 
nghiệp, đặc biệt là nghề trong định hướng phát triển cửa địa phương và đất nước. 

+ Đảm bảo được sự cân đối của mối quan hệ khoa học và kỹ thuật, truyền thống 
và hiện đại, cá nhân và cộng đồng, dân tộc và quốc tế 

+ Đảm bảo cho người lao động tương lai hội nhập vào xã hội thông tin, do đó 
yêu cầu về kỹ thuật, kỹ năng nghề phải đạt trình độ tương đương khu vực và thế giới. 

+ Theo hướng phát triển liên tục, tạo điều kiện cho học sinh có thể học tập suất 
đời để nâng cao trình độ và hoàn thiện nhân cách người lao động trong nền sản xuất 
hiện đại. 

+ Công tác hướng nghiệp phải cung cấp cho học sinh sự hiểu biết về hệ thống 
nghề nghiệp trong xã hội, đặc biệt đối với những nghề phổ biến và quan trọng nhất của 
nền kinh tế, đồng thời cũng phải giúp cho học sinh quen biết với những nghề chính của 
địa phương, của khu vực và những nghề có tính chất truyền thống. Bên cạnh hệ thống 
nghề nghiệp, trong các giờ hướng nghiệp cũng phải cho học sinh hiểu biết hệ thống 
các trường nghề (trường dạy nghề, các trường trung học và đại học chuyên nghiệp). 

+ Nội dung công tác hướng nghiệp còn bao gồm cả những yêu cầu mà nghề 
nghiệp đòi hỏi của con người cần có về tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, tâm sinh lý và điều 
kiện sức khoẻ. Đó là những dự kiến đưa ra trước học sinh, giúp các em có cơ sở khoa 
học, lường thấy hiện thực trong nghề của mình sẽ lựa chọn, xem xét sự phù hợp hay 
không phù hợp với mình. 

+ Thông qua các giờ hướng nghiệp, giúp học sinh có thái độ đúng đắn đối với 
kinh tế xã hội và người lao động, thấy rõ trách nhiệm của mình giữa hưởng thụ và 
cống hiến, giữa cá nhân và tập thể, đánh giá đúng những khó khăn và thuận lợi của đất 
nước, của địa phương nhằm tạo cho mình tâm thế sẵn sàng đi vào mọi nghề, mọi nơi 
mà Tổ quốc kêu gọi. 

+ Nội dung các bài hướng nghiệp phải khơi dậy ý hướng và hứng thú nghề 
nghiệp cho học sinh. Những mầm giống tốt, những học sinh có thiên hướng nghề rõ rệt 
cần được phát hiện, duy trì và giúp đỡ phát triển. 

+ Công tác hướng nghiệp không chỉ dừng lại ở mức độ nhận thức mà điều cần 
thiết là phải hình thành cho học sinh hệ thống tri thức kỹ thuật công nghệ của sản xuất, 
bảo hiểm kỹ thuật vào lao động có văn hoá. Những hiểu biết này là cơ sờ để hình 
thành cho học sinh những kỹ năng, kỹ xảo ban đầu về nghề nghiệp, trước mắt là để 
giảm nhẹ mức độ căng thẳng trong quá trình tiếp xúc với nghề nghiệp sau này. 
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1.3. Vị trí của hướng nghiệp trong hệ thống giáo dục  
Trong toàn bộ sự nghiệp giáo dục phổ thông thì giáo dục cơ bản (các môn học : 

toán, lý, hoá...) có nhiệm vụ trang bị cho học sinh những kiến thức khoa học về tự 
nhiên, xã hội và tư duy, nhằm phát triển ở các em năng lực nhận thức, năng lực hoạt 
động và thế giới quan khoa học. Những kiến thức này được coi như chìa khóa để thế 
hệ trẻ hiểu các hiện tượng, quy luật của thế giới khách quan, của xã hội và bản thân 
mình. Hệ thống kiến thức do các môn học cơ bản đem lại là nền tảng của giáo dục kỹ 
thuật tổng hợp, giáo dục hướng nghiệp và giáo dục lao động cho học sinh. 

Nội dung của giáo dục cơ bản bao gồm hàng loạt vấn đề có liên quan tới giảng 
dạy kỹ thuật tổng hợp, giảng dạy công nghệ sản xuất và công tác hướng nghiệp. Các tri 
thức nằm trong các bộ môn vật lý, hoá học, sinh vật, toán học và kỹ thuật có quan hệ 
mật thiết với sự hiểu biết các nguyên tắc khoa học của sản xuất và là cơ sở để học sinh 
nắm một cách có ý thức các quá trình công nghệ chuyên ngành cũng như những kỹ 
năng lao động. Mặc dù công nghệ của sản xuất dựa trên những quy luật chung của vật 
lý, hoá học, sinh học, song chúng có những đặc điểm của riêng mình. Trong các môn 
khoa học cơ bản, kiến thức công nghệ không được nghiên cứu mà chỉ được sử dụng 
như những kiến thức minh hoạ. Còn việc đưa những kiến thức này vào trong các bộ 
môn khoa học cơ bản một cách có hệ thống là không thể được, vì điều đó phá vỡ lôgíc 
của các kiến thức khoa học cơ bản. Chính vì vậy, trong quá trình học tập các môn kỹ 
thuật chuyên ngành (kỹ thuật công nghiệp, nông nghiệp), học sinh có cơ hội hiểu biết 
và nắm vững kỹ năng sản xuất và công nghệ chế biến, gia công sản phẩm. 

Sự phát triển của công nghiệp được dựa trên cơ sở của việc ứng dụng một cách ý 
thức những quy luật của tự nhiên. Ngay trong xã hội tư bản C. Mác và Ph. ăng ghen đã 
cho rằng giáo dục kỹ thuật tổng hợp (GDKTTH) được đặc trưng bởi công nghệ cơ khí 
và hoá học. Ở những giai đoạn tiếp theo của sự phát triển lịch sử, V.I.Lênin đã chỉ ra 
rằng đối vối GDKTTH, ngoài những kiến thức công nghệ canh nông, việc hiểu biết 
của học sinh về lĩnh vực chính của sản xuất cần thiết không chỉ giới hạn về mặt lý 
thuyết mà cả mặt thực hành. 

Như vậy, ý nghĩa của GDKTTH được xét cả về hai phương diện có liên hệ với 
nhau : hình thành những kiến thức lý thuyết đối với những ngành chính của sản xuất 
xã hội và thứ hai hình thành những kỹ năng, kỹ xảo thực hành, điều khiển công cụ phổ 
biến trong lĩnh vực sản xuất chủ chốt. Trong giai đoạn hiện nay những kiến thức về kỹ 
thuật và công nghệ, học sinh được tiếp thu bằng nhiều con đường khác nhau, nhưng 
chủ yếu thông qua các con đường sau : các môn khoa học cơ bản, các giờ lao động kỹ 
thuật phổ thông công nghiệp và nông nghiệp ; lao động công ích xã hội và lao động 
dịch vụ ; các giờ học ngoài lớp có liên quan với khoa học kỹ thuật. Toàn bộ những 
kiến thức này thiết lập nên hệ thống chuẩn bị KTTH cho học sinh trong nhà trường 
phổ thông, và được mô tả theo sơ đồ 7. 
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Sơ đồ 7: Hệ thống chuẩn bị kỹ thuật tổng hợp cho học sinh phổ thông 

 
Trong hệ thống này, nổi bật lên là mối quan hệ giữa lao động sản xuất và cơ sở 

khoa học (các bộ môn khoa học cơ bản), bởi vì hiện nay khi địa vị của khoa học được 
coi như một lực lượng trực tiếp tham gia vào sản xuất xã hội, thì việc nắm kiến thức 
khoa học ban đầu của học sinh phổ thông là một trong những thành phần quan trọng 
đối với việc chuẩn bị cho thế hệ trẻ nắm vững kiến thức, kỹ thuật công nghệ theo tinh 
thần KTTH. Chính mối quan hệ khăng khít này sẽ mang lại hiệu quả cao trong quá 
trình đào tạo đội ngũ những người tham gia trực tiếp vào mặt trận sản xuất. 

Cùng với nhiệm vụ tham gia các hoạt động lao động sản xuất phải hình thành cho 
học sinh những kỹ năng, kỹ xảo thực hành phổ biến, đồng thời có đi sâu ở mức độ nhất 
định vào những nghề nghiệp chủ chốt của địa phương và đất nước. 

Hệ thống chuẩn bị cho học sinh phổ thông bước vào lao động xã hội bao gồm 
việc vận dụng tất cả những yêu cầu xuất phát từ sự cần thiết phải tiến hành trên thực tế 
các nguyên tắc của chủ nghĩa Mác - Lênin về GDKTTH cũng như quan điểm thống 
nhất giữa giáo dục với lao động sản xuất. 

Như vậy, nếu lấy con người làm trung tâm của công tác giáo dục thì việc chuẩn 
bị cho học sinh tham gia vào lao động xã hội là trách nhiệm chung của những thành 
phần khác nhau trong sự nghiệp giáo dục. Chuẩn bị cho thế hệ trẻ trở thành con người 
lao động mới trong xã hội ta được thực hiện trên cơ sở của tư tưởng GDKTTH bằng 
cách vũ trang cho các em năng lực nhận thức thế giới khách quan nhờ có hệ thống tri 
thức khoa học ; năng lực hoạt động nhờ hệ thống kỹ năng, kỹ xảo. Do đó ta có thể nói 
rằng giáo dục phổ thông (khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học tư duy), lao 
động sản xuất lao động công ích, chính là những phương tiện chủ yếu để tiến hành giải 
quyết những nhiệm vụ của công tác hướng nghiệp. Trong đó các khoa học cơ bản là 
nền tảng nhận thức khoa học cho sự lựa chọn nghề nghiệp của học sinh và các dạng 
lao động sản xuất mà học sinh tham gia là mũi nhọn quan trọng nhất biến nhận thức 
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thành hành động, là môi trường thử thách và tích luỹ kinh nghiệm ban đầu của các em. 
Như vậy, mối quan hệ giữa GDKTTH, hướng nghiệp và các thành phần khác trong 
việc chuẩn bị cho thế hệ trẻ tham gia lao động xã hội là mối quan hệ giữa các tính chất 
của nhà trường XHCN Việt Nam : thống nhất, phổ thông, lao động, kỹ thuật tổng hợp, 
hướng nghiệp có phần dạy nghề. 

Nhà trường được coi là hạt nhân thực hiện hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho 
học sinh, cung cấp cho các em những kiến thức cần thiết cho việc lựa chọn nghề 
nghiệp thông qua các hoạt động giáo dục và giáo dưỡng. Nhiệm vụ này chỉ có thể 
được giải quyết khi chúng ta tiến hành song song cả hai công việc : đảm bảo truyền đạt 
cho học sinh một nền học vấn chung mang tính kỹ thuật tổng hợp và mặt khác giáo 
dục cho các em sự sẵn sàng về mặt tâm lý đối với lao động xã hội, những kỹ năng, kỹ 
xảo nghề nghiệp, tạo ra những điều kiện thuận lợi để các em có thể tự do lựa chọn 
nghề. GDKTTH cho học sinh sẽ đảm bảo cho các em làm quen với các quá trình kỹ 
thuật, công nghệ của sản xuất trên cơ sở của việc tiếp thu các kiến thức khoa học nằm 
trong các môn học. Có thể nói, GDKTTH và hướng nghiệp là những bộ phận gắn bó 
hữu cơ của quá trình giáo dục và giáo dưỡng trong nhà trường. 

Chính GDKTTH là nền tảng cho quá trình định hướng nghề cho học sinh. 
Có thể biểu thị mối quan hệ giữa các thành phần này theo sơ đồ 8. 

Sơ đồ 8: Mối quan hệ giữa các thành phần giáo dục 

 
Trên thực tế khi triển khai hoạt động hướng nghiệp, nhiều trường phổ thông chỉ 

tiến hành việc thông tin nghề, điều đó sẽ giảm thiểu hiệu quả hệ thống giáo dục và 
giáo dưỡng đối với học sinh. Hướng nghiệp phải được hiểu là một hệ thống đa phương 
tiện đảm bảo khai sáng nghề và giáo dục nghề, nghiên cứu những đặc điểm tâm sinh 
lý, tiến hành tư vấn và thích ứng nghề cho học sinh tại các cơ sở sản xuất, địch vụ. 
Dưới đây chúng ta sẽ xem xét một số các phương diện chủ yếu của hướng nghiệp. 

Với quan điểm kinh tế, hướng nghiệp được hiểu đó là quá trình điều chính sự lựa 
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chọn nghề và vị trí lao động của tuổi trẻ tương ứng với nhu cầu của xã hội và năng lực 
của bản thân. Với quan điểm này, hướng nghiệp cần nghiên cứu cấu trúc nguồn nhân 
lực xã hội, chỉ rõ những xu thế cơ bản phân bố nguồn lực này theo các lĩnh vực nghề 
nghiệp trong điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của khu vực, trên đất nước và thế 
giới, nghiên cứu nguyên nhân dẫn tới quá trình luân chuyển lao động và đội ngũ cán 
bộ trong và giữa các lĩnh vực nghề nghiệp. Hoạt động hướng nghiệp sẽ là thiếu sót khi 
học sinh lựa chọn cho mình một nghề nào đó nhưng lại không đáp ứng sở trường, năng 
lực của các em (hay như người ta thường gọi là "ngồi nhầm chỗ"), và từ đó, các em 
làm việc không phải với tất cả tâm huyết và sức lực của mình để hướng tới những hiệu 
quả tối ưu trong sản xuất. Đó cũng chính là nguyên nhân làm giảm năng suất lao động. 

Các công trình nghiên cứu của các học giả Xô viết trước đây đã chứng minh rằng 
năng suất lao động ở những người làm việc trong những nghề phù hợp với mình cao 
hơn từ 20 - 40% so với những người làm việc trong những nghề không phù hợp [16]. 

2. MỤC ĐÍCH, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA GIÁO DỤC HƯỚNG 
NGHIỆP 
2.1. Chức năng của giáo dục hướng nghiệp 

2.1.1. Chức năng xã hội của hướng nghiệp được biểu hiện trong việc hình 
thành định hướng giá trị cho tuổi trẻ đối với việc tự định hướng nghề, hiểu rõ uy tín 
nghề, và đồng thời triển khai các biện pháp hợp lý giúp học sinh thích ứng nhanh trong 
các cơ sở đào tạo nghề cũng như trong thực tiễn sản xuất. Muốn vậy, hướng nghiệp 
phải nghiên cứu những yêu cầu của tiến bộ khoa học - kỹ thuật - công nghệ và xã hội 
đối với việc đào tạo nghề nghiệp. 

2.1.2. Chức năng tâm lý của hướng nghiệp bao gồm trong việc nghiên cứu cấu 
trúc của nhân cách, các phương pháp nghiên cứu và đánh giá giá trị nghề cũng như 
những tính chất của nghề, các kiểu lao động và nghề nghiệp. Các kết quả nghiên cứu 
tâm lý sẽ làm sáng tỏ bản chất quá trình phù hợp của hệ thống "con người - nghề 
nghiệp" và hình thành xu hướng nghề. Phương diện tâm lý của hướng nghiệp gắn kết 
chặt chẽ với phương diện sư phạm của hướng nghiệp. Mỗi con người là một thế giới 
riêng biệt. C.Mác trong tác phẩm "Phê phán cương lĩnh Gôta" khi nói về năng khiếu 
của cá nhân đã chỉ rõ : "Không có sự giống nhau về năng lực làm việc của những 
người khác nhau" [10; 19]. V.I. Lênin nhận định rằng chờ đợi sự bình đẳng sức lực và 
năng lực của con người trong chủ nghĩa xã hội là vô nghĩa. Ông viết "Về thiết lập sự 
bình quân con người theo nghĩa là họ quân bình sức lực và năng lực (cơ bắp và tinh 
thần) của những nhà xã hội học không tưởng là thiếu sự suy nghĩ" [l0]. Rõ ràng là mỗi 
người không thể lao động tốt trong tất cả các lĩnh vực lao động. Mặc dù tính hữu dụng 
nghề trong quá trình sống có sự thay đổi, song tất cả những phẩm chất tâm sinh lý của 
con người sẽ phù hợp hơn cả với đặc điểm của một phạm vi nghề nghiệp xác định. 

Điều đặc biệt quan trọng về sự thích ứng của tuổi trẻ trong lao động sản xuất tại 
các cơ sở đào tạo là tâm lý sẵn sàng của họ đối với lao động. Tính sẵn sàng này cần 
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tiến hành giáo dục cho học sinh trong suốt quá trình học tập, bởi sự đòi hỏi trong bất 
kỳ nghề nghiệp nào mà các em sẽ lựa chọn trong tương lai gần sẽ là những phẩm chất, 
tính cách, kỹ năng mà con người cần có để hoàn thành công việc một cách thuận lợi và 
có hiệu quả nhất trong nghề nghiệp đó. Phát triển năng lực của con người được xác 
định không chỉ ở chương trình gen có sẵn trong họ mà trước tiên chính là những điều 
kiện môi trường mà họ tồn tại, là những điều kiện giáo dục. Viện sĩ N.P.Dubinhin cho 
rằng mỗi một chớp mắt của cuộc sống chúng ta đều được kiểm tra bằng chương trình 
gen. Chương trình này tạo ra sự phát triển bình thường về sinh học cũng như sự phát 
triển của năng lực, song việc thiết lập nhân cách của con người chỉ được tạo bởi môi 
trường, giáo dục và tự giáo dục bên cạnh hệ thống di truyền vốn có [25]. Nhà tâm lý 
học Xô viết C.C. Rubinstein nhấn mạnh rằng năng lực không được định sẵn, không 
cho con người dưới dạng chẩn bị trước bất kỳ một sự phát triển nào, rằng năng lực chỉ 
được phát triển và định hình trong quá trình học tập và tiếp thu kinh nghiệm sống. 

Trên cơ sở những tư chất tự nhiên vốn có, dưới ảnh hưởng của giáo dục, trong 
những điều kiện phù hợp, năng lực con người sẽ được hình thành và phát triển. 

Hướng nghiệp cần chú trọng tới sở thích (khuynh hướng) nghề của học sinh 
trước dòng xoáy của sự thay đổi giá trị do xã hội tác động đối với thế giới nghề 
nghiệp. Với sự ít ỏi về kinh nghiệm sống, học sinh rất dễ bị ảnh hưởng bởi những dư 
luận của xã hội về sự "cao cả" của nghề này hay sự "rẻ mạt" của nghề khác; để rồi đi 
tới sự né tránh hay sẵn sàng đi vào những nghề nghiệp mà bản thân chưa có những 
hiểu biết chính xác và đúng đắn về giá trị của nó đối với xã hội. Chính vì thế, điều 
chỉnh những sở thích, khuynh hướng chọn nghề của học sinh chính là tác động vào 
mặt tâm lý của các em, hình thành ở các em nhận thức, thái độ đúng đối với nghề 
nghiệp để từ đó có một sự lựa chọn chủ động tích cực nghề nghiệp trong tương lai. 

2.1.3. Chức năng sư phạm của hướng nghiệp ở mức độ đầy đủ được biểu hiện 
trong việc tổ chức khai sáng nghề và giáo dục nghề nghiệp cho học sinh, hình thành 
cho các em những động cơ mang giá trị xã hội khi lựa chọn nghề và hứng thú nghề, 
phù hợp với những đặc điểm tâm sinh lý cá nhân. Công tác hướng nghiệp cho học sinh 
cần được tiến hành như một quá trình liên tục, chắc chắn, vì rằng mọi sự hời hợt sẽ 
làm mất đi hứng thú và như vậy hướng nghiệp sẽ mất đi tác dụng của mình. 

2.1.4. Chức năng y - sinh học của hướng nghiệp thể hiện trong việc thực hiện 
các nhiệm vụ như : xác định những tiêu chí lựa chọn nghề tương ứng với tình trạng 
sức khoẻ..., đào tạo các chuyên gia tư vấn y học nghề nghiệp. Giải quyết những nhiệm 
vụ này sẽ giúp cho tuổi trẻ lựa chọn được các dạng lao động nghề nghiệp phù hợp với 
đặc điểm về sức khoẻ của bản thân, để khi hành nghề có được sự thoải mái và bình ổn 
về mặt sinh học. C.Mác trong tiểu luận "Suy nghĩ của tuổi trẻ khi lựa chọn nghề" đã 
viết : "Chúng ta sẽ không lúc nào cũng chọn được một nghề phù hợp với năng khiếu 
vốn có... Tố chất thể lực của chúng ta thường đối lập lại một cách nguy hại đối với 
việc thực thi nghề nghiệp, và chúng ta không nên coi thường điều đó. Trong trường 
hợp này khi tình trạng thể lực không đáp ứng nghề nghiệp của chúng ta, chúng ta sẽ 
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khống thể làm việc một cách bền bỉ và hiếm khi nào có được sự thoải mái trong công 
việc. Nếu như chúng ta chọn được một nghề không phù hợp với năng lực vốn có của 
bản thân, thì khi đó chúng ta sẽ không bao giờ có được kết quả như mong đợi trong 
quá trình thực thi nghề nghiệp" [9]. 

Thường thì thanh thiếu niên không biết được mình có những khiếm khuyết gì về 
tình trạng sức khoẻ, và hơn thế nữa những khiếm khuyết này trong phần lớn các 
trường hợp được phát hiện bởi những khám nghiệm y khoa một cách cẩn trọng. Ngoài 
ra việc lựa chọn nghề không phải lúc nào tuổi trẻ cũng có thể hiểu biết những điều 
kiện về y học do nghề nghiệp đặt ra. Một số nghề thì đòi hỏi cao đối với thị lực, số 
nghề khác thì đòi hỏi về thính giác, hoặc có nghề lại yêu cầu cao về bộ máy tiền 
đình..., nhiều nghề liên quan tới môi trường lao động như nhiệt độ, tiếng ồn, độ rung, 
độ ẩm, lại có những nghề đòi hỏi sự căng thẳng của thần kinh hay cơ bắp,... 

Thực tế chứng tỏ rằng một khi sức khoẻ không đáp ứng những đòi hỏi của nghề 
nghiệp thì người đó không thể làm chủ được nghề nghiệp. Tình trạng sức khoẻ không 
đảm bảo sẽ tạo ra gánh nặng cho tập thể lao động, là nguyên nhân dẫn tới các tai nạn 
lao động về thể chất và tinh thần. 
2.2. Mục đích cửa giáo dục hướng nghiệp 

Dựa trên mục tiêu đào tạo thế hệ trẻ của trường phổ thông hiện nay, với đặc 
trưng riêng của mình, hướng nghiệp có mục đích chung là hình thành năng lực tự chủ 
trong việc lựa chọn nghề của học sinh trên cơ sở của sự phù hợp giữa năng lực, hứng 
thú sở thích cá nhân với nhu cầu sử dụng lao động trong các hoạt động đa dạng của đời 
sống xã hội. Thực hiện được mục đích nêu trên, hướng nghiệp sẽ góp phần nâng cao 
hiệu quả lao động xã hội, điều chỉnh từ gốc sự phân luồng nguồn lao động dự trữ trên 
bình diện cả nước. 

Mục đích trên của toàn bộ hệ thống được chia nhỏ thành những mục đích bộ 
phận tương ứng với từng cấp học hiện nay trong. hệ thống giáo dục phổ thông và giáo 
dục hướng nghiệp. 

2.2.1. Mục đích hướng nghiệp của giáo dục mầm non là giúp trẻ làm quen với 
một số dạng nghề nghiệp gần gũi với môi trường trẻ sinh sống, phù hợp với giới tính 
của trẻ, làm cho trẻ phát triển được thái độ tích cực đối với các dạng lao động mang 
tính sinh hoạt thường ngày, hình thành từng bước hứng thú đối với lao động xã hội, 
thông qua những hoạt động đơn giản đối với các dạng hoạt động tự phục vụ.  

Có thể nói, mục đích của hướng nghiệp mầm non chính là hình thành cho trẻ 
những cảm xúc đạo đức đối với nghề nghiệp thông qua quá trình giao lưu giữa trẻ với 
những dạng đồ chơi và trò chơi phản ánh đặc trưng nghề, cũng qua đó giúp các em có 
được những mối quan hệ xác định ở mức độ ban đầu đối với lao động nghề nghiệp xã 
hội. 

2.2.2. Đối với học sinh các trường tiểu học, mục đích hướng nghiệp là phát 
triển ở các em nhu cầu đối với lao động học tập và lao động hữu ích xã hội, làm quen 
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với nội dung cơ bản của một số ngành nghề gần gũi ở địa phương, thông qua đó tạo 
nên hứng thú có tính định hướng ban đầu đối với lao động nghề nghiệp. 

Học sinh cấp tiểu học chưa có điều kiện thực tế thấy rõ bức tranh nghề nghiệp xã 
hội, bởi một mặt hệ thống kiến thức, kinh nghiệm cá nhân chưa cho phép, mặt khác 
những khả năng tự tiếp cận những nghề nghiệp đó còn rất hạn chế (do điều kiện không 
gian và thời gian, do điều kiện thể lực non yếu...). Song để có định hướng nghề nghiệp 
rõ rệt ở giai đoạn tiếp theo, vấn đề hình thành nhủ cầu đối với lao động nói chung và 
lao động nghề nghiệp nói riêng là rất cần thiết, bởi chỉ có trên cơ sở của sự xuất hiện 
nhu cầu và cùng với nó chỉ ra cho học sinh thấy rõ đối tượng (nghề nghiệp) có khả 
năng làm thoả mãn nhu cầu của các em thì chúng ta mới xây dựng được động cơ và 
phương thức thực hiện mục đích vươn tới nghề nghiệp của cá nhân. 

2.2.3. Đối với học sinh các trường THCS, mục đích của hướng nghiệp là cung 
cấp cho học sinh một hệ thống kiến thức nghề nghiệp cụ thể, giúp các em những tri 
thức để tự hiểu được tình trạng sinh học, tâm lý và năng lực của bản thân để có được 
tiềm năng khoa học trong lựa chọn nghề. 

Ở học sinh THCS hệ thống các kiến thức khoa học cơ bản do các em tích luỹ 
được cộng với hoạt động thực tế trong các dạng lao động giản đơn, lao động nghề 
nghiệp cùng với người lớn, các hoạt động trong quá trình tiếp nhận thông tin khi giao 
tiếp xã hội đã giúp các em có được những khái niệm tương đối rõ nét về một số dạng 
lao động nghề nghiệp, đã bước đầu hiểu được những gì mình có được về sức khoẻ, 
năng lực bản thân, đã có những ước mơ về tương lai, thậm chí vượt quá khả năng hiện 
thực. Vì thế mục đích chính của giai đoạn này trong hướng nghiệp là quá trình hình 
thành về chất khả năng nhận thức nghề nghiệp và mối quan hệ khăng khít giữa nhu cầu 
xã hội với sự phát triển của bản thân mình. 

2.2.4. Đối với học sinh THPT, mục đích của hướng nghiệp là giúp cho học sinh 
có được ý thức như là chủ thể trong sự lựa chọn nghề, có định hướng đúng khi chọn 
nghề dựa trên cơ sở hiểu biết khoa học về nghề nghiệp, về nhu cầu thị trường lao động 
xã hội và năng lực, sở trường của bản thân. 

Học sinh THPT là bộ phận thanh niên đến tuổi trưởng thành, được tiếp cận với 
một hệ thống kiến thức từ quá trình học tập ở trường phổ thông và được trải nghiệm 
thực tiễn thông qua những dạng lao động trong gia đình, trong các tổ chức đoàn thể, 
hàng ngày được tiếp nhận các dạng thông tin nghề nghiệp và chính những điều kiện 
này đã giúp cho các em hình thành được những cơ sở xác đáng về kiến thức, về kỹ 
năng và đặc biệt là sự trưởng thành đáng kể trong nhận thức đối với ý nghĩa cuộc sống, 
vị trí của bản thân, có được thử thách ban đầu trong lao động nghề nghiệp, góp phần 
vào đời sống gia đình, tạo ra những tiền đề cho quá trình thích ứng nghề nghiệp sau 
này. Một số học sinh có ý chí vươn lên, ngay từ khi còn học phổ thông đã tích cực học 
thêm các môn học cần cho nhiều nghề như tin học, ngoại ngữ... Với cái nền rất đáng 
quý đó của học sinh THPT, nhiệm vụ hướng nghiệp đối với các em không chỉ dừng lại 
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ở mức độ nâng cao nhận thức và sự hiểu biết kỹ càng hơn về nghề mà còn là quá trình 
xác lập những điều kiện hiện thực để đưa các em vào hoạt động trong thế giới nghề 
nghiệp, tạo ra sự thích ứng ở mức độ nhất định với nghề hoặc lĩnh vực lao động mà họ 
ưa thích. 
2.3. Nhiệm vụ giáo dục hướng nghiệp 

2.3.1. Nâng cao năng lực nhận thức nghề nghiệp cho học sinh phù hợp với 
trình độ phát triển tâm lý và lứa tuổi các cấp học  

Đây là nhiệm vụ khởi đầu mà khi giải quyết nó, chúng ta sẽ phải sử dụng các 
hình thức : thông tin nghề, tuyên truyền nghề... Có thể nói, xã hội có bao nhiêu dạng 
hoạt động thì tồn tại bấy nhiêu nghề. Số nghề là rất đa dạng, biến động theo sự phát 
triển của sản xuất có ở khắp mọi địa bàn, tồn tại một cách khách quan, do đó khi đem 
đến cho học sinh những tri thức nghề nghiệp, cần thiết phải có sự lựa chọn số lượng 
nghề tiêu biểu, dung lượng về nội dung mỗi nghề cũng như yêu cầu của nghề đặt ra 
cho chủ thể lựa chọn. Tuỳ thuộc vào lứa tuổi và giới tính, nhiệm vụ này được triển 
khai theo nhiều hình thức khác nhau để học sinh có thể lĩnh hội được.. Việc mở rộng 
nhãn quan nghề nghiệp của học sinh sẽ mở ra cho các em một thế giới động các hướng 
đi trong tương lai của đời mình, giúp các em khắc phục tình trạng hạn hẹp thông tin 
nghề do nhiều nguyên nhân khách quan mang lại như hoàn cảnh địa bàn cư trú xa các 
trung tâm thông tin, điều kiện kinh tế eo hẹp của gia đình, trình độ kém phát triển về 
nghề nghiệp ở khu vực nơi trường đóng... Tăng cường nhận thức nghề nghiệp cho học 
sinh đòi hỏi phải cung cấp cho học sinh bức tranh trung thực về các nghề nghiệp, từ đó 
các em tìm ra được giá trị thực của nghề thông qua lăng kính xã hội và sự đánh giá của 
bản thân mình. 

Tăng cường nhận thức nghề nghiệp không phải là hướng tất cả học sinh vào một 
Sự ham thích đối với một nghề nào đó (mà thực tế xã hội đang cần nhân lực mà điều 
cốt yếu là phải làm sáng tỏ ý nghĩa xã hội của mỗi nghề nghiệp và những chuẩn mực 
đòi hỏi của nghề, điều mà học sinh không tự thấy mình có đáp ứng được những chuẩn 
mực ấy hay không trong lựa chọn nghề. Trên thực tế, do không nhận thức được nghề 
nghiệp một cách có cơ sở khoa học, cho nên đã dẫn tới tình trạng phần đông số học 
sinh muốn đặt vị trí của mình ở các trường Đại học và các nghề nghiệp trong các lĩnh 
vực mũi nhọn (tin học, quản trị kinh doanh...) nhưng số đông ấy thường không được 
toại nguyện, họ vẫn phải đi vào những nghề nghiệp thông dụng, phổ biến nhất như 
nông nghiệp, lâm nghiệp, cơ khí, thủ công... mặc dù họ đã tốn phí không ít sức lực vào 
việc học hành, ôn luyện, thi cử. 

Nền kinh tế thị trường đang tạo ra hàng loạt những nghề nghiệp mới lạ trong xã 
hội. Nhà trường có trách nhiệm xây dựng những bức tranh sát thực về nghề nghiệp đó 
để giúp học sinh tiếp cận với chúng, hiểu biết chúng và có cơ sở để lựa chọn cho mình 
một hướng đi một nghề phù hợp nhất. 

Nhiệm vụ này được thực hiện thông qua nhiều hình thức trong công tác giáo dục 
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toàn diện của nhà trường phổ thông, với sự kết hợp giữa các lực lượng và tổ chức giáo 
dục trong và ngoài trường. 

2.3.2. Tạo điếu kiện thuận lợi để học sinh được trực tiếp tham gia vào hoạt 
động xã hội nhằm bước đầu hình thành năng lực thích ứng nghề cho học sinh  

Nhiệm vụ cơ bản của nhà trường phổ thông không phải là đào tạo nghề cho học 
sinh (ngoại trừ một số nghề phổ thông được đưa vào trong chương trình giảng dạy của 
các Trung tâm giáo dục tổng hợp - hướng nghiệp và dạy nghề đã và đang tồn tại hiện 
nay) mà chỉ là chuẩn bị những cơ sở cần thiết về tri thức, kỹ năng, phẩm chất cho các 
em bước vào thị trường lao động xã hội. 

Một trong những khiếm khuyết lớn nhất tồn tại bấy lâu nay ở trường phổ thông 
chúng ta là xu thế tách biệt đời sống. Những hành trang mà người học sinh sau khi tốt 
nghiệp phổ thông là quả ít ỏi và lạc lõng so với yêu cầu thực tế. Điều cần thiết ở đây là 
hình thành khái niệm nghề ở các em trên thực tế đối với các dạng lao động xã hội, tạo 
cho các em cơ hội thử sức mình cả về mặt kỹ năng và những mối quan hệ liên nhân 
cách trong quá trình hoạt động nghề nghiệp. 

Nhiệm vụ này được thực hiện trong chính khoá thông qua các loại hình lao động 
sản xuất, những nghề phổ thông được giảng dạy tại các trung tâm hướng nghiệp của 
địa phương và các trung tâm dạy nghề do các doanh nghiệp, tổ chức xã hội và tư nhân 
xây dựng. Tổ chức các loại hình học nghề này không chỉ giúp học sinh thích ứng 
nhanh với các nghề mà còn tạo ra thu nhập hợp lý, góp phần giải quyết khó khăn về 
kinh tế gia đình. Vấn đề là những trường phổ thông cần chủ động dự tính kế hoạch tổ 
chức, liên kết với các trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề để cùng họ tác động về mặt 
sư phạm và giáo dục, đồng thời đảm bảo sự cân đối giữa thời gian học tập và lao động 
của học sinh. Ở vùng nông thôn, ngoài những công việc sản xuất nông nghiệp mà ở gia 
đình nào học sinh nào cũng phải tham gia, nhiều địa phương, trong giai đoạn gần đây 
xuất hiện những làng nghề sản xuất các hàng thủ công, mỹ nghệ truyền thống, đó cũng 
là những môi trường tốt để rèn luyện tay nghề và tăng cường khả năng quyết định 
nghề của học sinh ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường ở các vùng đô thị, đang có 
cao trào học sinh theo các lớp tin học và ngoại ngữ. Đây cũng là một xu hướng tốt tạo 
dựng cơ sở cần thiết về tri thức khoa học cập nhật trong sự mở rộng liên doanh, liên 
kết với nước ngoài và xu hướng phát triển khoa học kỹ thuật, đào tạo cán bộ hiện nay. 

2.3.4. Thực hiện xã hội hoá giáo dục hướng nghiệp nhờ việc phối hợp, liên kết 
với các tổ chức, các cơ sở sản xuất nằm trong các thành phần kinh tế xã hội 

Từ đặc thù của nội dung hướng nghiệp chúng ta thấy, công tác này không thể chỉ 
do nhà trường đơn phương đứng ra giải quyết mà phải coi nhà trường như là cốt lõi về 
tổ chức sư phạm, là chỗ dựa để chắp nối các mối liên kết trong khi thực hiện các công 
việc nhằm đạt được mục đích hướng nghiệp, còn việc thực hiện những nội dung cụ thể 
lại cần đến khá đông đảo các lực lượng xã hội khác như gia đình, đoàn thanh niên, đội 
thiếu niên, các cơ quan văn hoá, thông tin tuyên truyền, các doanh nghiệp sản xuất 
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quốc doanh, tập thể và tư nhân, các trung tâm tư vấn nghề nghiệp... Chỉ trên cơ sở các 
mối liên kết này, nhà trường mới có khả năng về nhân lực, về cơ sở vật chất và đặc 
biệt là môi trường nghề nghiệp thực tế, sống động để tác động tới sự hình thành hứng 
thú, sở thích và những quyết định chọn nghề của học sinh. Sự phát triển kinh tế hiện 
nay một mặt tạo ra yếu tố tích cực tăng cường khả năng quyết đoán, một mặt tự khẳng 
định mình trong lựa chọn nghề ở học sinh do cơ chế thị trường và nền kinh tế hàng hoá 
tạo dựng. Người học sinh đứng trước thế giới nghề không còn chịu sự định hướng một 
chiều của Nhà nước mà được lựa chọn theo sở nguyện của bản thân. 

3. CÁC NGUYÊN TẮC HƯỚNG NGHIỆP TRONG TRƯỜNG PHỔ 
THÔNG 

Hệ thống hướng nghiệp cũng như những bộ phận giáo dục khác, chỉ có thể đạt tới 
hiệu quả trong việc định hướng nghề cho học sinh khi nó được chỉ đạo bởi những quan 
điểm rút ra từ thực tiễn giáo dục nói chung vận dụng vào công tác hướng nghiệp, đó là 
những nguyên tắc hướng nghiệp. 

Nguyên tắc hướng nghiệp được hiểu như là những luận đề phản ánh quy luật 
giáo dục nói chung và quá trình hướng nghiệp nói riêng, có chức năng chỉ đạo và 
hướng dẫn toàn bộ quá trình hướng nghiệp trong việc xây dựng nội dung, phương 
pháp, hình thức tồ chức quá trình hướng nghiệp.  

Hướng nghiệp được tổ chức tuân theo một hệ thống các nguyên tắc cụ thể sẽ cho 
phép hệ thống hoạt động một cách khoa học. Tuy nhiên, các nguyên tắc không bao 
gồm sự chỉ dẫn trực tiếp cho mọi hoạt động thực tiễn, chúng chỉ được coi như cơ sở lý 
luận cho việc hoạch định các quy tắc, quy phạm của hoạt động thực tiễn. Với ý nghĩa 
đó, nguyên tắc hướng nghiệp được quan niệm như là những nguyên tắc hoạt động nhờ 
những kiến thức tổng quát, chung nhất về tổ chức, thực thi và hoàn thiện quá trình 
chuẩn bị cho học sinh lựa chọn nghề, đồng thời nó cũng là cơ sở lý luận giúp cho 
người thầy giáo đề xuất nội dung, phương pháp và tổ chức cụ thể đối với công tác 
hướng nghiệp. Dưới đây chúng ta xem xét một cách cụ thể 6 nguyên tắc hướng nghiệp. 
3.1. Đảm bảo đặc trưng giáo dục trong hoạt động hướng nghiệp 

Đặc trưng giáo dục được thể hiện trong các hoạt động đa dạng của nhà trường 
phổ thông. Đặc trưng này là một đảm bảo cho phương hướng chính trị trong công tác 
giáo dục học sinh. 

Giáo dục trong quá trình hướng nghiệp là một bộ phận gắn bó hữu cơ trong công 
tác tư tưởng chính trị của nhà trường nhằm hình thành ở học sinh phẩm chất đạo đức 
cách mạng, ý chí phấn đấu tu dưỡng bản thân và những nét tính cách của những người 
lao động mới. Phù hợp với đặc điểm của nội dung hướng nghiệp, công tác giáo dục 
được thực hiện thông qua việc truyền đạt những kiến thức về các quy luật phát triển 
của sản xuất, về sự phân bố lao động xã hội theo khu vực kinh tế để qua đó, học sinh 
được tăng cường về nhận thức khi lựa chọn hướng đi của mình trong tương lai. Một 
nội dung rất quan trọng của nguyên tắc này là khơi dậy ý thức tự khẳng định mình về 
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sự phù hợp của năng lực, hứng thú của bản thân đối với một dạng hoạt động nào đó 
của sản xuất xã hội. Để có được ý thức này, người học sinh phải hình thành được thế 
giới quan đối với lao động và tự ý thức được sực mạnh của chính mình. Thực tế cho 
thấy, nhiều học sinh thi vào trường nọ trường kia cốt chạy theo thị hiếu xã hội, ý muốn 
của gia đình... chứ không được xuất phát từ những cơ sở có tính khoa học khi tự xem 
xét những giá trị có được của bản thân để tham gia vào một nghề nào đó. 

Tất nhiên, để có được phẩm chất này, cần thiết phải đưa học sinh vào những điều 
kiện hoạt động cụ thể để các em sáng tỏ dần đối với giá trị đích thực cửa những hoạt 
động mà các em ưa thích. 
3.2. Đảm bảo phương hướng kỹ thuật tổng hợp hoạt động hướng nghiệp 

Giáo dục kỹ thuật tổng hợp được coi là cơ sở của mọi mặt hoạt động trong nhà 
trường, trong đó có hoạt động hướng nghiệp. Bản chất của nguyên tắc này trong công 
tác hướng nghiệp là ở chỗ nó tạo ra nền móng về mặt tri thức khoa học, kỹ thuật, công 
nghệ, hệ thống các kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp. Nguyên tắc này có ý nghĩa đặc biệt 
quan trọng khi cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đang diễn ra nhanh chóng, khối 
lượng và chủng loại các phương tiện kỹ thuật, các quy trình công nghệ ngày một gia 
tăng, biến đổi không ngừng, sự xuất hiện nhiều nghề mới trong sản xuất vật chất và 
nhất là trong lĩnh vực dịch vụ đang hàng ngày, hàng giờ ảnh hưởng đến thực trạng biến 
đổi nhân lực trong các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội. 

Một xu thế chung của nhiều thanh niên học sinh là đi sâu vào một nghề và biết 
nhiều nghề để khắc phục tình trạng khan hiếm việc làm hiện nay. Bản thân cơ chế thị 
trường do biến động của công cuộc đổi mới trong một số năm qua cũng làm nảy sinh 
một cách tự phát chiều hướng học thêm, "tầm sư học đạo" trên nhiều lĩnh vực, thi vào 
nhiều trường Đại học và Trung học chuyên nghiệp để có dịp thử thách "ăn may". 

Từ thực tế này, vấn đề giúp các em có được nhãn quan đúng và rộng trong khi 
chọn nghề thông qua nên móng GDKTTH là cực kỳ cần thiết. Nền móng này được đặt 
trong hệ thống các bài học kỹ thuật phổ thông, các môn tự chọn và các giờ tham quan 
thực hành, thí nghiệm, lao động sản xuất. Tất nhiên cần có sự gia công sư phạm cho 
phù hợp lứa tuổi, với đặc thù môn học và đặc điểm kinh tế xã hội địa phương. 
3.3. Đảm bảo tính hệ thống và đồng bộ trong hoạt động hướng nghiệp 

Bản chất của nguyên tắc này trong hướng nghiệp được biểu hiện ở việc sắp xếp, 
bố trí kế hoạch, chương trình, nội dung cho mỗi phần việc của hướng nghiệp phải 
được thiết kế theo một trình tự lôgíc xác định (kể cả lý thuyết và thực hành) nhằm tạo 
ra sự nhất quán, liên tục, kế thừa, làm cho việc tiếp thu tri thức và hình thành kỹ năng, 
kỹ xảo của học sinh được dễ dàng và chắc chắn. Tính đồng bộ trong hướng nghiệp đòi 
hỏi phải có sự kết hợp hài hoà giữa lý thuyết và thực hành, giữa nhà trường với các tổ 
chức quần chúng và cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài xã hội, giữa các yếu tố nằm trong 
cấu trúc của hướng nghiệp, cũng như giữ được tính nhất quán giữa nội dung với 
phương pháp và hình thức hướng nghiệp. 
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Để thực hiện nguyên tắc này, khi sắp xếp hệ thống tri thức và hệ thống các công 
việc thực hành phải dựa trên kết cấu của mỗi môn học, mỗi phần việc trong hoạt động 
của nhà trường để tránh sự xáo trộn, phá vỡ lôgíc của môn học và quy trình vận động 
của phần việc đó. Cần thấy rằng hướng nghiệp không phải là một môn học mà là một 
bộ phận nằm trong tất cả các hoạt động giáo dục, vì thế hoạt động hướng nghiệp nếu 
không được sắp xếp theo một hệ thống khoa học, đồng bộ thì rất dễ đưa đến tình trạng 
tuỳ hứng trong khi triển khai công tác này. 

Công tác hướng nghiệp động chạm tới nhiều đối tượng, do đó cần thiết phải có 
sự phối hợp, liên kết chặt chẽ giữa những đối tượng này để tạo ra sức mạnh về lượng 
và chất tác động tới học sinh. 
3.4. Đảm bảo sự phân hoá và cá biệt hoá trong hoạt động hướng nghiệp 

Mỗi lứa tuổi, nhóm giới tính, mỗi cá nhân có những đặc điểm tâm lý, hứng thú, 
sở thích và trình độ nhận thức khác nhau đối với nghề nghiệp. Việc tính đến những đặc 
điểm của mỗi cá nhân và những nhóm xã hội này khi thực hiện hướng nghiệp là bản 
chất của nguyên tắc. 

Nội dung hướng nghiệp được xây dựng trên mục đích hướng nghiệp mà mục 
đích này, suy cho cùng là sự định hướng cho tuổi trẻ khi lựa chọn nghề, do đó một 
mặt, ứng với mỗi cấp học, cần thiết phải có một mục đích hướng nghiệp cụ thể và 
cùng với nó xác lập được một nội dung tương ứng, mặt khác trên cùng một nội dung, 
khi đưa ra thực hiện lại phải xét tới các mặt đặc thù của đối tượng tiếp thu. Nguyên tắc 
này đòi hỏi khi xây dựng mục đích, nội dung, phương pháp và các hình thức hướng 
nghiệp phải luôn luôn mềm dẻo để tất cả những tác động phù hợp với sự phát triển tâm 
sinh lý, tính cách, năng lực và điều kiện sống của các em. 

Thực hiện nguyên tắc này, hướng nghiệp sẽ góp phần vào việc giải phóng tiềm 
năng vốn có của mỗi cá nhân, mỗi nhóm cộng đồng, mặt khác nó hướng xã hội tới việc 
sử dụng hợp lý sức lực, trí tuệ của cá nhân, đặt đúng họ vào vị trí mà họ có thể đáp 
ứng nhu cầu do xã hôi đòi hỏi. 
3.5. Đảm bảo tính thực tiễn trong hoạt động hướng nghiệp nhằm phát triển hứng 
thú, năng lực, sở trường nghề nghiệp của học sinh 

Bản chất của nguyên tắc này là chuẩn bị sự thích ứng cần thiết cho học sinh đi 
vào tiếp thu tri thức, kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp một cách thuận lợi, dễ dàng nhất 
thông qua các hoạt động cụ thể. Sự chuẩn bị này là đa dạng, dưới nhiều hình thức, 
song có thể bao gồm các nội dung chính : hoạt động lĩnh hội tri thức nghề nghiệp 
(thông qua các môn khoa học cơ bản, các môn lao động thủ công, kỹ thuật nông 
nghiệp, kỹ thuật công nghiệp, thông qua các kênh nghe nhìn của thông tin đại chúng 
đã được đặt trong kế hoạch học tập) ; hoạt động lĩnh hội kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp 
(thông qua các hoạt động nghề nghiệp cụ thể trong xưởng trường, vườn trường, các 
doanh nghiệp tư nhân và nhà nước, các trung tâm dạy nghề...) ; hoạt động lĩnh hội các 
mối quan hệ đạo đức, nhân cách nghề nghiệp (được biểu hiện trong khi triển khai hai 
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dạng hoạt động nêu trên).  
Nguyên tắc này là sự biểu hiện cụ thể các chức năng giáo dục và chức năng xã 

hội của hướng nghiệp, đó là việc hình thành các phẩm chất tâm lý, nhân cách nghề 
thông qua hoạt động thực tiễn có tính đến trình độ phát triển trí tuệ và thể lực của học 
sinh. Những hoạt động thích ứng nghề nếu được sắp xếp theo một hệ thống khoa học, 
có chọn lọc và gia công sư phạm sẽ là những tác nhân mạnh đối với quá trình hình 
thành và phát triển năng lực, sở trường, hứng thú nghề của học sinh. Về mặt xã hội, đó 
là việc chuẩn bị cho đất nước một nguồn lao động dự trữ có năng lực nghề nghiệp thực 
thụ để khi lực lượng này bước vào các trường nghề, họ sẽ mau chóng thiết lập được 
tay nghề và các mối quan hệ xã hội có tính nghề nghiệp. Lực lượng dự trữ này càng 
nhanh chóng tiếp cận nghề bao nhiêu thì xã hội càng có điều kiện vươn lên nhanh 
chóng trên cơ sở có hiệu quả về chất lượng, tiết kiệm thời gian đào tạo bấy nhiêu. 
Thực tế công tác đào tạo của các nước phát triển đã cho thấy rằng, nếu nhà trường 
chuẩn bị cho học sinh bước vào đời sống xã hội càng sát thực tiễn bao nhiêu thì năng 
suất và hiệu quả lao động nghề nghiệp càng cao bấy nhiêu. 

Nguyên tắc này đặt ra vấn đề chuẩn bị cho học sinh điều kiện và môi trường hoạt 
động thực tiễn. Một mình nhà trường khó có thể thực hiện được việc tạo dựng môi 
trường hoạt động nghề cho học sinh, song nếu có sự liên kết giữa trường và các cơ sở 
đào tạo, doanh nghiệp sản xuất và các tổ chức xã hội khác, dựa vào cha mẹ học sinh 
tạo dựng mối quan hệ gắn bó giữa nhà trường với thực tiễn xã hội, chắc chắn chúng ta 
có thể thực hiện được những đòi hỏi của nguyên tắc này. 
3.6. Đảm bảo hoạt động hướng nghiệp theo khu vực lãnh thổ  

Bản chất của nguyên tắc này là ở chỗ : công tác hướng nghiệp phải được thiết lập 
và triển khai trên cơ sở đặc điểm kinh tế xã hội của khu vực lãnh thổ nơi trường đóng. 

Thực hiện nguyên tắc này không có nghĩa là hướng nghiệp tách rời hệ thống giáo 
dục phổ thông theo kiểu "cát cứ" mà chính là vận dụng quan điểm thực tiễn trong khi 
triển khai công tác hướng nghiệp. 

Nguyên tắc này đòi hỏi một mặt các trường vẫn phải tuân thủ mục đích chung và 
những nhiệm vụ chính yếu của công tác hướng nghiệp do nhà nước xác lập, song để 
đảm bảo chức năng kinh tế của hướng nghiệp thì nó phải trở thành bộ phận tạo ra sự 
cân đối về phân luồng lao động, tránh được tối đa sự thiếu hụt hoặc dôi thừa lao động 
cho mỗi khu vực lãnh thổ, giảm việc luân chuyển lao động giữa các khu vực và giữa 
các ngành nghề. Bởi vậy tính đến những điều kiện thực tế về nhân lực, về xu hướng 
phát triển kinh tế của mỗi vùng lãnh thổ trên đất nước là điều cần làm trong khi triển 
khai hoạt động hướng nghiệp. 

Trong điều kiện của kinh tế thị trường hiện nay, mỗi khu vục lãnh thổ với tiềm 
năng nhân lực, tài nguyên thiên nhiên, khí hậu, truyền thống... đang hình thành những 
cơ cấu phát triển kinh tế riêng biệt. Mặc dù kinh tế đất nước là một thể thống nhất và 
mỗi công dân có quyền tàn cho mình một chỗ đứng ở bất kỳ lĩnh vực nào, tại tất cả các 
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khu vực lãnh thổ của Việt Nam, song có một thực tế chung là thanh niên học sinh ở 
khu vực nào thường sau khi tốt nghiệp các cấp phổ thông, số đông đều tham gia phát  
triển kinh tế cho khu vực đó. Tất nhiên không ngoại trừ một tỷ lệ có điều kiện để phục 
vụ ở một khu vực khác. Định hướng cho thanh niên tham gia vào các lĩnh vực chính 
của từng khư vực là công việc rất phức tạp, tốn công, tốn của, đặc biệt đối với những 
khu vực lấy nông nghiệp, lâm nghiệp làm chính yếu, những khu vực xa xôi, hẻo lánh, 
khắc nghiệt về môi trường, khí hậu. 

Hệ thống 6 nguyên tắc hướng nghiệp là một thể thống nhất chỉ đạo toàn bộ quá 
trình hướng nghiệp, đảm bảo được các mục đích, nhiệm vụ và các chức năng của công 
tác hướng nghiệp. 

4. HỆ THỐNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP 
TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  

Việc xây dựng hệ thống và cấu trúc của hệ thống hướng nghiệp giúp chúng ta 
nhìn nhận một cách toàn diện những mối quan hệ gắn bó hữu cơ giữa các bộ phận 
trong trường, ngoài xã hội. Điều đó sẽ  tạo nên sức mạnh đồng bộ khi thực hiện những 
nhiệm vụ của hoạt động hướng nghiệp. Tất cả những thành phần tồn tại trong cấu trúc  
của hệ thống hướng nghiệp mặc dù chỉ là những nhân tố khách quan đối với sự định 
hướng nghề nghiệp của học sính, song nếu chúng được tổ chức bằng những chỉ đạo sư 
phạm, khoa học thì việc điều chỉnh, thay đổi, hình thành quá trình định hướng nghề 
đối với học sinh sẽ có nhiều thuận lợi. Vì thế công tác hướng nghiệp phải được triển 
khai theo một kế hoạch xác định, có sự chỉ đạo sư phạm đúng đắn về mặt tổ chức, nội 
dung, phương pháp và phương tiện phù hợp với từng loại đối tượng về độ tuổi, cấp 
học, loại trường và địa phương. Dưới đây chúng ta sẽ lần lượt xem xét một số nhân tố 
chỉ đạo về mặt sư phạm đối với công tác hướng nghiệp. 

Trong trường trung học phổ thông, hệ thống tổ chức hoạt động giáo dục hướng 
nghiệp cho học sinh được phản ánh trên sơ đồ 9, trong đó bao gồm 11 thành phần cơ 
bản. 

Sơ đồ 9 : Các thành phần trong cấu trúc của hệ thống hướng nghiệp 
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4.1. Nhiệm vụ của các thành phần trong hệ thống  

4.1.1. Nhiệm vụ của Hiệu trưởng 
Chịu trách nhiệm chung về kế hoạch và điều hành toàn bộ quá trình thực hiện 

hoạt động hướng nghiệp trên các mặt cơ bản :  
- Phương hướng triển khai hoạt động hướng nghiệp của nhà trường trên cơ sở 

đường lối, chủ trương hướng nghiệp của Nhà nước và tình hình thực tế của địa 
phương. 

- Sắp xếp và ổn định kế hoạch hướng nghiệp cho cân đối, hợp lý với kế hoạch 
toàn diện của năm học do Bộ quy định. 

- Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của ban hướng nghiệp trên một số 
mặt quan trọng như nội dung, thời gian, phương tiện, nhân lực và hiệu quả kinh tế, 
giáo dục của hoạt động hướng nghiệp. 

- Xét duyệt và phê chuẩn kế hoạch hướng nghiệp, các hợp đồng kinh tế và các 
văn bản kết nghĩa, hợp tác trong quá trình thực hiện hoạt động hướng nghiệp với các 
cơ quan bạn. 

- Chịu trách nhiệm trước cơ quan chỉ đạo cấp trên về kết quả toàn diện của hoạt 
động hướng nghiệp. 

4.1.2. Nhiệm vụ của Ban hướng nghiệp - bộ phận tham mưu, chỉ đạo trực tiếp 
hoạt động hướng nghiệp trong trường phổ thông  

Mỗi ban hướng nghiệp có đại diện các thành phần chủ. yếu (từ số 2-11). Phụ 
trách ban hướng nghiệp là một đồng chí Phó hiệu trưởng, sự có mặt của các thành 
phần trong và ngoài nhà trường như trong cấu trúc của hệ thống, cho phép mở rộng 
khả năng liên kết các lực lượng giáo dục (nhà trường, gia đình và xã hội) trong hoạt 
động hướng nghiệp. Nhiều trường phổ thông hiện nay vẫn còn giới hạn hoạt động 
hướng nghiệp trong phạm vi trường học, đó không những là một thiệt thòi lớn xét về 
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mặt lực lượng hỗ trợ, mà còn là một thiếu sót nghiêm trọng khi nhìn nhận bản chất 
kinh tế, xã hội và giáo dục của hoạt động hướng nghiệp đối với học sinh. 

Chức năng chính của ban hướng nghiệp nhà trường là chỉ đạo kế hoạch (soạn 
thảo, phê chuẩn, kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch), nó đồng thời còn là một 
bộ phận trung gian, môi giới liên kết tất cả các thành phần có trong hệ thống để đạt 
được mục đích chung trong hoạt động hướng nghiệp. 

Nhiệm vụ của Ban hướng nghiệp bao gồm : 
- Giúp cho cán bộ công nhân viên trong nhà trường, đặc biệt là đối với các thầy, 

cô giáo, các tổ chức đoàn thể của giáo viên và học sinh nhận thức đầy đủ và sâu sắc 
mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ, nội dung chính của việc tổ chức hoạt động hướng nghiệp 
trong trường học. 

- Tuyên truyền, vận động các tổ chức xã hội có liên quan cùng tham gia vào công 
tác hướng nghiệp. 

- Kiểm tra, đôn đốc và đánh giá theo từng phần việc, từng giai đoạn của các bộ 
phận hợp thành trên cơ sở kế hoạch hợp đồng được giao, tương ứng với đặc điểm hoạt 
động của bộ phận mình. 

Để thực hiện 3 nhiệm vụ trên, Ban hướng nghiệp cần thiết phải tiến hành những 
công việc cụ thể sau : 

+ Dựa vào kế hoạch của chính quyền địa phương về phân bổ lao động và phát 
triển kinh tế xã hội, cung cấp cho giáo viên những hiểu biết về nhu cầu sử dụng nguồn 
nhân lực ở địa phương và khả năng tiếp nhận học sinh ra trường trong mỗi năm học. 

+ Đưa nội dung hoạt động hướng nghiệp vào kế hoạch hoạt động chung của nhà 
trường ở từng giai đoạn (tháng, học kỳ, năm học) và từng mảng công việc (học tập văn 
hoá, lao động sản xuất, hoạt động ngoại khoá...) 

+ Tổ chức trao đổi kế hoạch thực hiện nội dung hướng nghiệp giữa các bộ phận 
chức năng trong trường để hoạt động hướng nghiệp được triển khai một cách đồng bộ. 

+ Trao đổi với giáo viên và các tổ chức đoàn thể xã hội trong và ngoài nhà 
trường để thiết lập kế hoạch sử đụng các hình thức hướng nghiệp nhằm phát triển hứng 
thú, sở trường, năng lực của học sinh. 

+ Thiết lập kế hoạch và sự cộng tác giữa nhà trường với các cơ sở sản xuất và 
các cơ quan đào tạo nghề xung quanh nơi trường đóng nhằm nâng cao sức mạnh tổng 
hợp và hiệu quả của hoạt động hướng nghiệp (thực hiện các bài giảng hướng nghiệp 
theo chương trình của Bộ, gặp gỡ, trao đổi giữa học sinh và cơ sở sản xuất, giúp nhà 
trường về cơ sở kỹ thuật, cán bộ công nhân có tay nghề...). 

+ Phác thảo kế hoạch tham mưu (mục đích, thời gian, địa điểm, lực lượng tham 
gia...). 

+ Trên cơ sở hiện có của trường phổ thông, dự tính việc thành lập các nhóm, tổ 
khoa học kỹ thuật, các đội nghề phù hợp với nguyện vọng, năng lực và yêu cầu thực tế 
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sản xuất. 
+ Kết hợp với Đoàn thanh niên và Hội cha mẹ học sinh tổ chức các cuộc thi, hội 

thảo, câu lạc bộ... nhằm mục đích giúp đỡ trao đổi với học sinh cuối cấp về hướng đi 
trong tương lai của họ. 

+ Xác lập kế hoạch hướng nghiệp trong các giờ thực hành sản xuất (thông qua 
các loại hình hoạt động), trong hoạt động ngoại khoá và các công tác xã hội của học 
sinh, tổ chức các cuộc thi tuyển chọn tay nghề, triển lãm thành quả lao động... 

+ Thành lập Ban tư vấn nghề trong trường để góp ý với học sinh và cha mẹ các 
em về sự lựa chọn nghề. 

+ Thiết lập kế hoạch về việc xây dựng nội dung, hình thức tổ chức và lực lượng 
tham gia học hướng nghiệp, phòng hướng nghiệp của nhà trường. 

+ Xác định kế hoạch điều tra cơ bản về hứng thú, năng lực, sở trường của học 
sinh đầu cấp và cuối cấp. 

Tất cả những nhiệm vụ và nội dung công việc trên đây do Ban hướng nghiệp nhà 
trường đề ra sẽ được các thành phần trong hệ thống cụ thể hoá và triển khai thực hiện. 
Kinh nghiệm các trường trung học phổ thông cho ta thấy việc bàn bạc, đề xuất các 
nhiệm vụ, biện pháp cụ thể thường được tiến hành vào đầu năm học, dần dần bổ sung 
cho hoàn chỉnh thêm hàng tháng và học kỳ. Tuỳ thuộc vào tính chất của từng nhiệm vụ 
mà trao cho từng bộ phận hoặc cá nhân trong trường, hoặc cũng có thể ký kết hợp 
đồng với các tổ chức ngoài xã hội, ấn định thời gian hoàn thành, đặc biệt là kiểm tra, 
báo cáo kết quả. Các nhiệm vụ như trên sẽ được sắp xếp thành một hệ thống theo thứ 
tự ưu tiên về tầm quan trọng, về tính cấp thiết của vấn đề và tiến triển theo thời gian 
trong năm học. Có thể lấy một ví dụ minh hoạ về sự sắp xếp đó (xem bảng l). 

Bảng 1 : Kế hoạch mẫu triển khai hoạt động hướng nghiệp của trường 
THPT....................năm học.......... 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Tên công việc và 
nội dung chủ yếu 

Người phụ trách  
thực hiện 

Phương thức  
tiến hành 

19/5 
Ban hướng nghiệp họp dự thảo 
kế hoạch công tác hướng 
nghiệp trong năm học mới 

Phó hiệu trưởng 

24/9 
Phổ biến kế hoạch về công tác 
hướng nghiệp của trường cho 
giáo viên 

Hiệu trưởng 

5/10 

Nghe báo cáo của từng bộ phận 
trong trường về dự tính kế 
hoạch tiến hành công tác hướng 
nghiệp 

Phụ trách các bộ phận 

Phó hiệu trường 
báo cáo, các 
thành viên trao 
đổi bổ sung 
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Thời 
gian 
thực 
hiện 

Tên công việc và 
nội dung chủ yếu 

Người phụ trách  
thực hiện 

Phương thức  
tiến hành 

Từ 
20/10 

÷27/10 

Tiến hành điều tra cơ bản đối 
với học sinh lớp 10 và lớp 12 Giáo viên chủ nhiệm lớp

Theo mẫu phiếu 
chung của Ban 
hướng nghiệp 

5/11 
Chuẩn bị kế hoạch tìm hiểu về 
nghề dạy học cho học sinh các 
lớp 

Đoàn thanh niên và 
Công đoàn 

20/11 
Tổ chức trọng thể kỳ niệm 
20/11 thăm hỏi gia đình các 
thầy giáo, cô giáo 

Hiệu trưởng, Hội cha 
mẹ học sinh 

Hội thảo CLB ; 
báo tường; trao đổi 
với học sinh 

3/12 

Trao đổi với các cơ sở sản xuất 
ở địa phương để thống nhất tác 
động trong công tác hướng 
nghiệp 

Phó hiệu trường ; đại 
diện các cơ sở sản xuất 
có liên quan 

Trao đổi ; ký kết 
hợp đồng 

15/12 
Tổ chức nghe báo cáo về sự 
phát triển và truyền thống của 
lực lượng vũ trang địa phương 

Đại diện Ban hướng 
nghiệp. Ban chỉ huy 
quân sự huyện 

Nghe báo cáo tổ 
chức cho học sinh 
tham quan ; thăm 
hỏi lực lượng vo 
trang đóng tại địa 
phương 

21/1 
÷29/1 

Tổ chức cho học sinh các lớp 
tham qua cơ sở sản xuất công 
nghiệp, nông nghiệp, cơ sở 
dịch vụ, thủ công... trong 
huyện và tỉnh. 

GV chủ nhiệm  
+ GV bộ môn phụ trách 
cơ sở sản xuất có liên 
quan 

Tổ chức tham quan 
tập thể có trao đổi 
về kế hoạch với cơ 
sở sản xuất 

19/2 

Phối hợp với đoàn thực tập sư 
phạm tổ chức ngày hội toán 
học, vật lý 

Công đoàn, Đoàn thanh 
niên, tổ trưởng bộ môn, 
phụ trách đoàn thực tập 

Báo tường, triển 
lãm kết quả học tập 
và đồ dùng trực 
quan 

25/2 
Gặp gỡ giữa học sinh các lớp 
12 với HS cơ sở, chuyên 
nghiệp ở địa phương 

Đoàn thanh niên các lớp 
Đoàn thanh niên cơ sở 
chuyên nghiệp 

Mạn đàm trao đổi 

1/3 
Nói chuyện về nghề nghiệp của 
phụ nữ cho học sinh nữ lớp 12 

Ban nữ công ; Đoàn 
thanh niên. 

10/3 
Tổ chức xây dựng phòng 
hướng nghiệp (hoặc bổ sung) 

Ban hướng nghiệp ; 
Đoàn thanh niên. 

17/3 
Giám định y khoa cho học sinh 
các lớp trong trường 

Ban hướng nghiệp, cơ 
sở y tế địa phương 

Trao đổi diện đàm 
sưu tầm, Phân loại 
tư liệu thiết kế  
Khám bệnh, lập chỉ 
tiêu y học về cơ sở 
sinh lý cho học 
sinh các lớp 
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Thời 
gian 
thực 
hiện 

Tên công việc và 
nội dung chủ yếu 

Người phụ trách  
thực hiện 

Phương thức  
tiến hành 

6/4 

Phổ biến cho học sinh 12 về 
thể lệ thi tuyển, cách thức lập 
hồ sơ vào các cơ sở chuyên 
nghiệp dạy nghề 

Ban hướng nghiệp 

Báo cáo 

20/4 
Diễn đàn về chủ đề : "Tương 
lai của tôi" cho học sinh lớp 12

Đoàn thanh niên các lớp 
giáo viên chủ nhiệm 

Tổ chức ở các lớp 
12 có  mời đại diện 
các lớp 10, 11 

 
4.1.3. Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm lớp 
Trong quá trình tiến hành giáo dục hướng nghiệp cho học sinh, ngoài việc hình 

thành một số kiến thức kỹ năng nghề nghiệp ban đầu cho học sinh, chúng ta phải rất 
coi trọng việc giáo dục ý thức lao động, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho các em. 
Giáo viên chủ nhiệm lớp là người hơn ai hết trong nhà trường có điều kiện thuận lợi 
gần gũi, hiểu biết học sinh về tất cả các mặt, là người đứng mũi chịu sào đối với sự 
phát triển của tập thể cũng như của mỗi cá nhân trong lớp mình phụ trách, là nhân tố 
cơ bản gắn liền các tác động giáo dục của xã hội đối với hệ thống giáo dục của nhà 
trường. Vì thế, nói riêng trong hoạt động hướng nghiệp, người giáo viên chủ nhiệm 
lớp phải thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau :  

- Lập phiếu điều tra theo mẫu định sẵn của nhà trường để tìm hiểu hứng thú, sở 
thích, năng lực và tình trạng tiêu biểu về tâm sinh lý của mỗi học sinh trong lớp (xem 
mẫu điều tra kèm theo).  

- Giúp học sinh hiểu biết ý nghĩa của việc lựa chọn nghề cũng như một số hiểu 
biết cần thiết nằm trong một vài lĩnh vực lao động nghề nghiệp phổ biến hơn cả của 
địa phương và đất nước. 

- Phân bố và tạo ra những điều kiện cần thiết để học sinh lớp mình có thể tham 
gia các hoạt động ngoại khóa trên cơ sở hiểu biết về hứng thú, sở thích, năng lực, đặc 
điểm tâm sinh lý của học sinh.  

- Là người chịu trách nhiệm đứng ra vận động, lôi cuốn các tổ chức trong trường 
và ngoài trường có liên quan tới học sinh của mình tham gia vào hoạt động hướng 
nghiệp. 

- Kết hợp cùng với giáo viên bộ môn giảng dạy lớp do mình phụ trách, tiến hành 
phê chuẩn một cách chính xác, đầy đủ kết quả tu dưỡng phấn đấu, năng lực cụ thể của 
từng học sinh nhằm giúp cơ quan tuyển sinh làm tốt công tác tuyển chọn sau này. 

Sau đây là ví dụ mẫu điều tra giúp giáo viên chủ nhiệm trong công tác điều tra cơ 
bản. 
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Mẫu phiếu điều tra học sinh cuối cấp trung học phổ thông  
Các bạn học sinh lớp :..................thân mến! 
Những hiểu biết về hứng thú và sở thích của bạn có một ý nghĩa rất to lớn trong 

công tác kế hoạch hoá và đào tạo đội ngũ cán bộ cho các lĩnh vực của nền kinh tế quốc 
dân, đồng thời còn giúp ích cho chính bản thân mỗi bạn trong khi lựa chọn nghề 
nghiệp tương lai của mình. Chúng tôi đề nghị các bạn hãy đọc kỹ câu hỏi, sau đó trả 
lời đúng các câu hỏi theo sự suy nghĩ chín chắn của mình. 

1. Họ và tên :......................Trường........................Lớp....... 
2. Bạn hãy gạch dưới những hướng đi của bạn sau khi tốt nghiệp trung học phổ 

thông (hướng chủ yếu 2 gạch, hướng thứ yếu 1 gạch). 
- Thi vào đại học, thi vào cao đẳng, thi vào các trường trung học và dạy nghề, đi 

bộ đội, trở về nông thôn sản xuất. 
Trong các hướng đi trên, bạn sẽ chọn trường nào, chuyên ngành nào ? 
3. Nếu có quyết định sẽ tham gia lao động ngay mà không vào đại học thì bạn sẽ 

chọn lĩnh vực lao động nào ? Nghề nào ?  
4. Vì sao bạn lại chỉ chọn chính nghề đó mà không phải nghề khác ?  
5. Bạn đã có những chuẩn bị gì cho nghề mà bạn định chọn ?  
6. Cha mẹ, bạn bè thân thích đã khuyên bạn những gì trong việc lựa chọn nghề 

tương lai. 
7. Nếu nhà trường có tổ chức những hoạt động ngoại khoá thì bạn thích hoạt 

động ở nhóm nào ? 
8. Môn học nào bạn thích nhất ? Môn học nào bạn có khả năng đạt kết quả cao 

một cách dễ dàng nhất. 
9. Bạn có năng lực về mặt nào ? Bạn hãy dẫn ra những ví dụ cụ thể để minh hoạ 

cho năng lực đó của bạn. 
Trước khi phát phiếu điều tra (hoặc là đọc cho học sinh chép nội dung của 

phiếu), giáo viên chủ nhiệm lớp cần phải giải thích cho học sinh thấy rõ mục đích của 
việc điều tra, nội dung các câu hỏi và đồng thời phải căn dặn các em về thái độ trung 
thực, nghiêm túc khi trả lời các câu hỏi, định rõ thời hạn (ít nhất là 1 tuần lễ) nộp các 
phiếu trả lời. Trong trường hợp cần thiết, nội dung và hệ thống các câu hỏi của phiếu 
điều tra có thể phải đưa ra bàn bạc tại Ban phụ trách Hội cha mẹ học sinh. Giáo viên 
chủ nhiệm cũng nên nói rõ cho học sinh biết rằng các phiếu trả lời của mỗi em sẽ được 
giữ kín. Tiến hành điều tra cơ bản đối với học sinh chính là thực hiện nghiên cứu hứng 
thú, sở thích và năng lực của các em. Điều này có ý nghĩa lớn khi triển khai hoạt động 
hướng nghiệp. 

Phương thức cơ bản để thấy rõ khuynh hướng, sở trường của học sinh là dựa trên 
quá trình quan sát sư phạm lâu dài các hoạt động ở trường và trong gia đình của các 
em. Việc quan sát này giúp giáo viên chủ nhiệm lớp dự đoán xu hướng nghề nghiệp 
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của mỗi học sinh đúng đắn và khách quan hơn. 
Kết quả quá trình quan sát, theo dõi những lớp đầu cấp sẽ giúp giáo viên sơ bộ 

thiết lập được bảng năng lực cá nhân, là cơ sở để theo dõi học sinh ở những lớp tiếp 
theo. 

Những khuynh hướng, sở thích của học sinh cũng có thể được biểu hiện thông 
qua việc trao đổi có hệ thống của giáo viên chủ nhiệm lớp với mỗi em về thái độ học 
tập bộ môn các giờ học ngoài trường, công tác ngoại khoá, hứng thú đọc sách báo, tài 
liệu kỹ thuật, hứng thú thể dục thể thao, mê say nghệ thuật và sáng tạo kỹ thuật... 

Trong khi tiến hành công tác điều tra thăm dò, giáo viên chủ nhiệm chưa nên đưa 
ra những kết luận cuối cùng một cách vội vã trên cơ sở của các sự kiện rời rạc, chắp 
vá, mà cần phải liên túc tích luỹ các sự kiện nhằm kiểm tra sự đúng đắn của các nhận 
định, kết luận sơ bộ của mình. Với nhiều biện pháp và kết quả theo dõi có hệ thống, 
chúng ta sẽ có khả năng suy đoán đúng phẩm chất của mỗi em.  

Thực hiện việc theo dõi một cách khoa học sự phát triển của học sinh và xu 
hướng, năng lực... gắn với quá trình nhìn nhận những mối quan hệ giữa những nét đặc 
trưng ấy của nhân cách với điều kiện xã hội, chính trị, đạo đức, nhiệm vụ hướng 
nghiệp của giáo viên chủ nhiệm không chỉ là tìm ra xu hướng, sở thích của các em mà 
còn là hình thành và phát triển, điều khiển, uốn nắn những xu hướng và sở thích đó. 
Đặc biệt cần tạo nên ở học sinh tình cảm nghĩa vụ xã hội, ý thức sẵn sàng làm bất kỳ 
những công việc gì khi đất nước và tập thể đòi hỏi. 

4.1.4. Nhiệm vụ của giáo viên bộ môn trong hoạt động hướng nghiệp 
Giáo viên bộ môn với tư cách là người trực tiếp truyền thụ kiến thức trong một 

lĩnh vực khoa học cho học sinh, lĩnh vực khoa học đó trên thực tế lại được ứng dụng 
phổ biến trong một số ngành nghề của xã hội. Vì thế nếu cho rằng hoạt động hướng 
nghiệp là phần việc của riêng giáo viên dạy hướng nghiệp là sai lầm. Chính việc 
truyền thụ kiến thức khoa học bộ môn là quá trình tạo nền móng cho sự lĩnh hội kiến 
thức nghề nghiệp. Nội dung tài liệu học tập của các bộ môn có thể và cần phải được sử 
dụng vào công tác hướng nghiệp cho học sinh và thêm nữa, lực lượng của các giáo 
viên bộ môn trong trường học có ý nghĩa như là mạng lưới gắn chặt các yếu tố thời 
gian và biện pháp tác động tới học sinh, làm cho hoạt động hướng nghiệp được tiến 
hành liên tục, đa dạng, mọi nơi, mọi chỗ trong khuôn khổ của nhà trường phổ thông. 
Nhiệm vụ của giáo viên bộ môn trong hoạt động hướng nghiệp có thể đề cập tới là : 
Cung cấp cho học sinh một số hiểu biết về nghề nghiệp (ý nghĩa của các kiến thức đã 
học đối với việc nắm vững một nghề nào đó giáo dục lòng yêu lao động và con người 
lao động...). 

- Phát hiện kịp thời và có biện pháp thích hợp bồi dưỡng hứng thú, năng lực của 
học sinh đối với bộ môn (cả về nhận thức và khả năng hoạt động thực tiễn của các 
em). 

- Hướng dẫn tổ chức ngoại khoá về nội dung và phương thức tiến hành để đáp 
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ứng sở thích, năng lực biểu biết, sáng tạo kỹ thuật của học sinh. 
- Quan hệ mật thiết với các cơ sở sản xuất và tổ chức xã hội để triển khai chu 

đáo, có hiệu quả các buổi tham quan, trao đổi, mạn đàm, các buổi sinh hoạt câu lạc bộ 
môn học... có trong lịch trình giảng dạy. 

- Trong điều kiện cho phép về cơ sở vật chất, thiết bị của nhà trường, cố gắng 
xây dựng các phòng học bộ môn, tạo điều kiện cho giảng dạy chuyên môn và giới 
thiệu nghề. 

- Trên góc độ môn mình phụ trách, cung cấp những tư liệu có liên quan tới các 
nghề trong xã hội để góp phần xây dựng phòng hướng nghiệp cho nhà trường. 

4.1.5. Nhiệm vụ hướng nghiệp của tổ chức Đoàn thanh niên trong trường học 
Trong trường học, tổ chức Đoàn thanh niên là bộ phận quan trọng nằm trong hệ 

thống hướng nghiệp góp phần to lớn trong việc biến những chủ trương, kế hoạch của 
Ban hướng nghiệp nhà trường thành những việc làm cụ thể, có nội dung, có phong 
trào, sôi nổi và lợi ích thiết thực. Vì thế ta có thể đề cập tới một số nhiệm vụ cơ bản 
của Đoàn thanh niên trong hoạt động hướng nghiệp như sau : Thiết lập mối quan hệ 
mật thiết thường xuyên giữa cơ sở đoàn trường với tổ chức cơ sở đoàn của các cơ quan 
bạn nhằm tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức cơ sở này về mặt lực lượng trẻ, gán gũi 
với lứa tuổi của học sinh trong trường, để có sự đồng cảm về mặt nhận thức nghề 
nghiệp, trao đổi kinh nghiệm và rèn luyện phấn đấu. 

- Giữ mối quan hệ thường xuyên với những đoàn viên học sinh của trường đã tốt 
nghiệp, hiện nay đang công tác trong những ngành nghề khác nhau để lôi cuốn họ vào 
việc tuyên truyền nghề nghiệp, tổng kết những kinh nghiệm về quá trình trưởng thành 
phấn đấu của họ nhằm giáo dục học sinh trong trường có nhận thức và tình cảm đúng 
đối với nghề nghiệp trong xã hội. 

- Động viên đoàn viên thanh niên giáo viên và học sinh tích cực tham gia xây 
dựng cơ sở vật chất cho hoạt động hướng nghiệp (xây dựng vườn trường, xưởng 
trường, phòng hướng nghiệp...), hăng hái sôi nổi trong các hoạt động hướng nghiệp 
(hội thảo, triển lãm, câu lạc bộ, báo tường, hội diễn, tham quan...). 

- Xây dựng các phong trào học tập có nếp sống của con ngươi lao động mới xã 
hội chủ nghĩa trong thanh niên. Hình thành những nét truyền thống tốt đẹp về tình 
cảm, hành vi của con người lao động có văn hoá, có kỹ thuật, có lòng say mê và sáng 
tạo. 

4.1.6. Nhiệm vụ hướng nghiệp của Hội cha mẹ học sinh  
Hội cha mẹ học sinh là bộ phận hỗ trợ đắc lực cho hoạt động hướng nghiệp. Với 

lực lượng đông đảo (ít nhất là tương đương với số học sinh hiện có của trường), giàu 
kinh nghiệm sống, hoạt động trong các lĩnh vực đa dạng của xã hội, lại có điều kiện 
trực tiếp hàng ngày, hàng giờ tiếp xúc với con em mình, rõ ràng đây là một thành phần 
có sức mạnh xã hội lớn trong hệ thống cấu trúc của công tác hướng nghiệp. Sự tham 
gia của Hội với công tác này có thể bao gồm những nhiệm vụ chính sau đây : 
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- Phổ biến nhiệm vụ, chủ trương, vị trí và yêu cầu của công tác hướng nghiệp cho 
các bậc cha mẹ thông hiểu, giúp họ thấy rõ trọng trách của họ đối với tương lai của thế 
hệ trẻ nói chung và của con em họ nói riêng. 

- Cùng phối hợp với nhà trường, giúp đỡ về nhân lực, tư liệu để giải quyết những 
khó khăn về mặt kiến thức thực tế nghề nghiệp, tay nghề, tạo ra niềm tin cho học sinh 
và sức thuyết phục đối với các em. 

- Tạo điều kiện thuận lợi để con em mình tham gia vào các hoạt động hướng 
nghiệp do nhà trường và các tổ chức xã hội đảm nhận. Mặt khác cần động viên các gia 
đình khuyên nhủ con em mình theo đúng những nhu cầu cần thiết của xã hội phù hợp 
với năng lực, sở trường của các em. 

4.1.7. Nhiệm vụ hướng nghiệp của các cơ sở đào tạo chuyên nghiệp, dạy nghề 
có quan hệ với trường học (kết nghĩa, đỡ đầu)  

Trong hoạt động hướng nghiệp của trường phổ thông, các cơ quan đào tạo 
chuyên nghiệp, dạy nghề (bao gồm các trường lớp đại học và trung cấp chuyên nghiệp, 
các lớp dạy nghề đào tạo công nhân...) xung quanh trường có một vị trí đặc biệt tác 
động tới sự hình thành xu hướng nghề nghiệp của học sinh bởi những lý do cơ bản sau 
đây : 

- Hoạt động của học sinh trong trường nghề mặc dù mang nặng tính chất nghề 
nghiệp, song hoạt động học tập vẫn nổi bật hơn cả, vì thế nó gần gũi với hoạt động học 
tập của trường phổ thông. Sự gần gũi này là sợi dây liên kết, cộng tác giữa các bộ phận 
và giữa tuổi trẻ của các trường. 

- Ngoài tính chất học tập nói chung, trường nghề mang đậm sắc thái nghề nghiệp, 
lại do điều kiện địa lý gần gũi, do quan hệ giao tiếp hàng ngày giữa học sinh phổ thông 
và học sinh chuyên nghiệp, vì thế học sinh phổ thông có thể thấy trước được đặc điểm 
mỗi trường và tính chất học tập của trường nghề mà các em tiếp xúc. Đây chính là điều 
kiện tốt để giúp cho lượng thông tin nghề nghiệp đến với các em nhiều hơn, đúng đắn 
và cặn kẽ hơn. 

- Các trường nghề có khả năng giúp trường phổ thông về đội ngũ cán bộ làm 
công tác tuyên truyền, thông tin và giới thiệu nghề, tạo điều kiện để có sự gặp gỡ trao 
đổi giữa học sinh phổ thông và học sinh học nghề về lựa chọn nghề, quá trình phấn 
đấu hình thành lý tưởng nghề nghiệp.  

- Trong điều kiện chỉ tiêu Nhà nước và kế hoạch địa phương cho phép, các 
trường nghề cần dành một tỷ lệ thích đáng cho học sinh địa phương được học tập theo 
những ngành nghề của mình đào tạo (tập trung hoặc bổ túc, chính quy hoặc hàm thụ). 

+ Trường nghề có thể giúp đỡ nhà trường phổ thông về cơ sở vật chất, thiết bị 
theo nghề đào tạo khi cần thiết. 

4.1.8. Nhiệm vụ hướng nghiệp của các cơ sở sản xuất và các tổ chức xã có 
quan hệ với trường phổ thông 


