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1. Công tác hướng nghiệp góp phần điều chỉnh việc chọn nghề của thanh niên theo 

hướng chuyển đổi cơ cấu kinh tế 

 

Một trong những mục đích chính của công tác hướng nghiệp là điều chỉnh ý 

hướng chọn nghề của thế hệ trẻ cho phù hợp với những yêu cầu phát triển của kinh tế. Vì 

thế, từ lâu trong công tác hướng nghiệp, nhà giáo dục luôn đòi hỏi thanh niên phải trả lời 

được câu hỏi: “Nghề định chọn có nằm trong những nghề mà xâ hội đang cần phát triển 

hay không?”. 

 

 Đất nước đang trong giai đoạn đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại 

hóa. Trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa, cơ cấu kinh tế sẽ chuyển đổi theo 

hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp và tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong thu nhập 

quốc nội. Xu hướng chọn nghề của thanh thiếu niênphù hợp với xu hướng chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế là một yêu cầu của hướng nghiệp. 

 

 Để đảm bảo cho việc hướng nghiệp đạt yêu cầu này, có 2 vấn đề đặt ra: 

 - Về phía quản lý Nhà nước và quản lý kinh tế, cần có sự điều chỉnh để cơ cấu 

kinh tế chuyển dịch theo đúng tỷ trọng của công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ đã được 

quy định trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; 

 - Về phía giáo dục, phải thông tin chính xác về yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế để thế hệ trẻ có cơ sở cân nhắc hướng chọn nghề của mình. 

 

 Mấy năm qua, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã được đẩy mạnh một 

bước, thể hiện tỷ trọng công nghiệp tăng, tỷ trọng nông nghiệp giảm, công nghiệp chuyển 

dần sang chế tác, chi phí trung gian đang từng bước giảm dần, thiết bị sản xuất hiện đại 

được tăng cường, cơ cấu xuất khẩu chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng sản phẩm công 

nghiệp chế biến. Trong nông nghiệp, những sản phẩm có thế lợi cạnh tranh, đặc biệt là 

thủy, hải sản, đã được chú ý đẩy mạnh sản xuất. Tỉ trọng chăn nuôi cũng gia tăng. 

 

 Những thông tin trên rất cần và rất có tác dụng trong công tác định hướng chọn 

nghề của học sinh. Tuy nhiên, những thông tin về sự không thuận về chuyển dich cơ cấu 

kinh tế cũng rất cần thiết đối với thanh niên đang đứng trước sự lựa chọn nghề nghiệp 

tương lai. Chẳng hạn, mấy năm qua dịch vụ vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ, từ đó sẽ tạo ra một 

nền kinh tế không giống cơ cấu của một nước đang phát triển. Trước hiện tượng này, phải 

giải thích cho học sinh thấy, các em cần quan tâm đến các nghề trong lĩnh vực dịch vụ 

hơn nữa. Mặt khác, cũng cần thông tin cho học sinh biết, chúng ta vẫn đang xuất khẩu 

các mặt hàng như dầu khí, dệt may, thủy sản, nông sản và lâm sản chưa qua chế biến. 

Những mặt hàng như điện tử, linh kiện … còn chưa phát triển mặc dù có thị trường rộng 

.v.v… Chính những thông tin đó sẽ giúp các em học sinh suy nghĩ, thấy được hướng đi 

và tránh được tình trạng tắc nghẽn lao động trong nông nghiệp. 

 



 Có thể nói, vấn đề chuyển đổi cơ cấu kinh tế phải được nhà trường quan tâm hơn 

như một định hướng chuẩn bị cho học sinh ra trường. Quá nhiều trường vẫn đang ở tình 

trạng giảng dạy để giảng dạy, đứng ngoài những công việc phát triển chung của xã hội. 

Đó là một hiên tượng “không lành mạnh”, nghĩa là không gắn được mục tiêu đào tạo với 

mục tiêu phát triển kinh tế. 

 

2. Hướng nghiệp phát huy tác động giáo dục ý thức chính trị và lý tưởng nghề 

nghiệp cho người lao động. 

 

Một trong những biểu hiện của sự ấu trĩ và lạc hậu trong tư duy giáo dục là bằng 

lòng với việc giáo dục đạo đức – chính trị với một số bài học về giáo dục công dân khô 

cứng và nhạt nhẽo. Trong khi đó, một công cụ giáo dục chính trị và lý tưởng xã hội là 

hướng nghiệp thì lại bị hết sức coi nhẹ. Đáng lẽ ra, trong giáo dục hướng nghiệp những 

bài toán về tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội phải được đặt ra trước học sinh trước khi 

các em quyết định con đường lao động nghề nghiệp của mình.  

 

Hiện nay, chúng ta đang muốn mở rộng thị trường ra bên ngoài, nhưng lại chưa 

quan tâm đầy đủ đến năng lực cạnh tranh quốc gia trong quá trình phát triển kinh tế. Diễn 

đàn kinh tế thế giới xếp Việt Nam ở vị trí 60/70 nước về năng lực cạnh tranh (2001); 

khoảng cách về năng lực cạnh tranh so với các nước trong khu vực có xu hướng mở rộng 

(ví dụ, khoảng cách đó giữa Việt Nam với Trung Quốc năm 2001 là 21 điểm, đến năm 

2002 là 32 điểm). Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp và sản phẩm của Việt Nam xếp thứ 

62/70. 

 

Thông qua những thông tin này, cần phân tích cho học sinh thấy rằng, trong lao 

động nghề nghiệp sắp tới, các em phải thật sự coi trọng việc vươn lên nắm lấy những 

công nghệ cao … bởi các công nghệ lạc hậu sẽ làm cho chi phí đầu vào quá lớn, từ đó 

năng suất lao động và chất lượng sản phẩm sẽ thấp.  

 

Cũng qua những thông tin như thế, cần cho học sinh thấy sự cần thiết phải nâng 

cao năng lực quản lý sản xuất, năng lực tiếp thị và năng lực sáng tạo. Đó là những yếu tố 

quyết định năng lực cạnh tranh của cơ sở sản xuất, của doanh nghiệp. 

 

Là một nước nông nghiệp lạc hậu, trên con đường công nghiệp hóa và hiện đại 

hóa, đất nước cần phải thật sự có một cuộc cách mạng trong nông nghiệp, phát triển nền 

nông nghiệp sinh thái, một nền nông nghiệp sạch, bảo đảm chất lượng cao về những mặt 

hàng nông sản. Chúng ta không chỉ quan tâm đến an ninh lương thực, mà còn đề cao an 

toàn thực phẩm, vì đây là vấn đề quyết định đến việc phát triển thị trường hàng hóa nông 

nghiệp. Việc sản xuất lương thực đáp ứng yêu cầu an ninh lương thực theo nghĩa truyền 

thống cũng sẽ không giúp cho nông nghiệp phát triển hơn nữa.  

 

Mặt khác, qua hướng nghiệp (và qua các hoạt động khác trong nhà trường), trong 

các nhà trường nông thôn, cần cho học sinh thấy tính tất yếu của việc chuyển hàng chục 

triệu nông dân sang các nghề khác thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp với khẩu hiệu “ly nông 

bất ly hương”. Ngay trong quá trình học ở trường phổ thông, học sinh nông thôn trong 

các khu vực sẽ thu hồi ruộng đất vào các mục đích công nghiệp, các em học sinh phải 



được định hướng đi vào những nghề nào khi mà trên chính quê hương của các em, các 

khu công nghiệp hoặc các khu chế xuất mọc lên. Cái viễn cảnh không lấy gì làm xa ấy 

buộc học sinh phải nghĩ đến việc phát triển các nghề khác theo hướng nhập các công 

nghệ sau thu hoạch, các công nghệ chế biến nông, lâm, thủy sản và mở mang các dịch vụ 

bao quanh các khu công nghiệp và khu chế xuất. 

 

3. Hướng nghiệp gắn với việc học tập làm chủ công nghệ mới. 

 

Trong giai đoạn hiện nay, đổi mới nội dung hướng nghiệp là vấn đề rất bức thiết. 

Trước đây, chúng ta gắn giáo dục kỹ thuật tổng hợp với giáo dục hướng nghiệp, còn ngày 

nay cần phải hướng nghiệp theo tinh thần công nghệ học - đó là thông qua hướng nghiệp, 

học sinh thấy được sự sống còn của nghề nghiệp gắn bó chặt chẽ với đổi mới công nghệ 

với việc làm chủ những tri thức hiện đại, với việc học hỏi liên tục và đào tạo suốt đời. 

 

Nền sản xuất ngày nay được thừa hưởng thành quả của cuộc cách mạng khoa học 

và công nghệ hiện đại. Với vòng đời của công nghệ đang rút ngắn lại, các sản phẩm có 

mặt trên thị trường không thể kéo dài hàng năm, mà là hàng tháng, hàng tuần. Điều này 

buộc các cơ quan nghiên cứu, sáng tạo hay ứng dụng công nghệ phải thay đổi chiến lược 

hoạt động, nâng cao tính thích ứng của mình với thị trường khoa học công nghệ. Các 

doanh nghiệp buộc phải nâng cao tính cạnh tranh trên cơ sở nâng cao năng lực làm chủ 

những công nghệ mới. Lẽ sống của các doanh nghiệp là đổi mới công nghệ, mở rộng thị 

trường. Trong điều kiện đó, hệ thống trường học, bệnh viện, nhà in, nhà xuất bản, các nhà 

hát, thư viện, câu lạc bộ … cũng thay đổi về nội dung và hình thức hoạt động theo nhịp 

độ đổi mới công nghệ. 

 

Công nghệ mới là sự biểu hiện tập trung của những tri thức mới, trong sản xuất, 

trong nghề nghiệp. Những tri thức mới đó là cơ sở của những phương thức làm giàu kiểu 

mới cho đất nước. Hướng nghiệp trong giai đoạn hiện nay phải chỉ ra hướng phát triển 

cho các nghề theo hướng ứng dụng những tri thức mới, những công nghệ mới và từ đó, 

vẽ nên viễn cảnh phát triển của nghề. Đó là chỗ khó của hướng nghiệp và cũng là lẽ tồn 

tại của hướng nghiệp. Thế hệ trẻ chỉ thấy được thực trạng của nghề trong hiện tại, không 

thấy được những biến đổi mau lẹ của nội dung, hình thức, phương pháp công tác trong 

nghề bằng những công nghệ mới, không mường tượng được con đường hiện đại hóa của 

nghề thì chắc họ khó có thể quyết định việc lựa chọn lĩnh vực lao động sau khi rời trường 

học. 

 

4. Hướng nghiệp chuẩn bị con người năng động thích ứng với thị trường. 

 

Việc chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung theo cơ chế bao cấp sang nền 

kinh tế hàng hóa theo cơ chế thị trường đã đặt trước công tác hướng nghiệp những yêu 

cầu mới như cùng với việc giới thiệu nghề cụ thể cho học sinh, còn phải cho các em thấy 

rằng, thiếu năng lực sáng tạo sẽ không đảm bảo được sức cạnh tranh trên thị trường. 

Song, trong quá trình làm một nghề, người lao động còn phải tăng tính thích ứng của 

mình với những thay đổi lớn lao của thị trường hàng hóa, và có những trường hợp còn 

phải có năng lực di chuyển sang nghề khác. Đây là tinh thần mới của hướng nghiệp. Các 

quy tắc “sống với nghề, chết với nghề” ngày nay không còn phù hợp nữa.  



 

 Trong thời đại mới, do sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học và 

công nghệ, rất nhiều thành tựu khoa học mới được ứng dụng rộng rãi, trong đó phải nói 

đến công nghệ thông tin. Việc “máy tính hoá” các hoạt động nghề nghiệp và phổ cập 

internet đang ngày càng bức bách đã buộc người lao động phải nắm chắc việc sử dụng 

máy tính và ngoại ngữ (nhất là tiếng Anh) trước khi dự tuyển vào bất kỳ nghề nào. 

 

 Đi vào kinh tế thị trường, các nghề dịch vụ sẽ phát triển nhanh và mạnh. Dịch vụ 

sẽ chiếm một tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế. Cùng với sự phát triển về quy mô, các 

nghề dịch vụ sẽ đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng phục vụ. Việc đào tạo người bán 

hàng, người tiếp tân và phục vụ trong các khách sạn, người hướng dẫn du lịch, người 

bưng bê trong các nhà hàng ăn uống … đều đòi hỏi một trình độ chuyên môn ngày càng 

cao, lại yêu cầu đặc biệt đến văn hóa ứng xử và giao tiếp … Rồi đây dịch vụ còn mở rộng 

sang những hình thức mới như dịch vụ xử lý thông tin, dịch vụ đào tạo, dịch vụ sức khỏe 

… với những yêu cầu hết sức đa dạng của khách hàng. 

 

 Trong điều kiện phát triển thị trường, công tác hướng nghiệp rất cần hướng một 

bộ phận không nhỏ những học sinh tốt nghiệp phổ thông đi vào lĩnh vực kinh doanh. Đây 

là đội ngũ sẽ có một vị trí quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế nước nhà. Chân 

dung các nhà doanh nghiệp cần được mô tả khoa học trong các giờ hướng nghiệp để 

những học sinh có năng khiếu kinh doanh sẽ chú ý đến các nghề thuộc lĩnh vực này. 

 

 Trên đường tiếp cận dẫn với kinh tế tri thức, trong sinh hoạt hướng nghiệp nên 

dành một thời gian thích đáng cho việc làm quen với những lĩnh vực công nghệ mũi nhọn 

thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới và công nghệ tự động hóa nhằm 

giúp cho học sinh hiểu được phương hướng và các mục tiêu phát triển các công nghệ này 

ở nước ta, triển vọng của sự phát triển của 4 nhóm công nghệ nói trên. Mặt khác, trong 

nội dung hướng nghiệp cũng cần nói đến những đặc điểm của kinh tế tri thức và những 

yêu cầu đặt ra trước con người lao động phục vụ nền kinh tế này. 

 

5. Đề xuất một số giải pháp cụ thể về công tác hướng nghiệp trong giai đoạn 2005-

2010 

 

1. Mục tiêu cuối cùng của hệ thống giáo dục là đào tạo nguồn nhân lực cho các 

lĩnh vực hoạt động của nền kinh tế quốc dân, đáp ứng nhu cầu đa dạng của hệ thống 

ngành, nghề trong xã hội. Nhà trường phổ thông có nhiệm vụ chuẩn bị cho học sinh đi 

vào hệ thống ngành nghề thông qua hệ thống giáo dục sau phổ thông, bao gồm các 

trường lớp dạy nghề công lập và ngoài công lập để trở thành những công nhân hay những 

nhân viên kỹ thuật, những cán bộ, chuyên viên trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, 

văn hóa, xã hội, nghệ thuật, quản lý kinh tế, quản lý xã hội, dịch vụ và kinh doanh … 

Chính vì vậy, trong trường phổ thông cần có chương trình hướng nghiệp cho các bậc học, 

kể từ tiểu học đến trung học phổ thông, không nên chỉ chủ trương hướng nghiệp cho 

những học sinh sắp ra trường như hiện nay. 

 

Rút kinh nghiệm về cách thức hướng nghiệp trong thời gian 20 năm qua, chúng ta 

sẽ không quá cầu toàn trong việc kết hợp hướng nghiệp giảng dạy các bộ môn khoa học 



như Toán, Lý, Hóa … bởi hầu hết các giáo viên bộ môn chưa được trang bị những kiến 

thức hướng nghiệp nên việc liên hệ nội dung lựa chọn ngành nghề rất khiên cưỡng. Hơn 

nữa, thời gian của một tiết học quá ngắn, nội dung khoa học của mỗi bài học rất phong 

phú nên nhiều khi giáo viên không đủ kinh nghiệm dễ rơi vào tình trạng “cháy giáo án” 

nên ít khi họ nghĩ đến gắn nội dung của bài với vấn đề nghề nghiệp tương lai. 

Chúng tôi đề nghị thực hiện công tác hướng nghiệp từ bậc tiểu học bằng các tiết 

sinh hoạt hướng nghiệp nhẹ nhàng mà sâu sắc như cho học sinh xem các phim hoạt hình 

hoặc xem đĩa CD … có nội dung giới thiệu các công việc của những người lao động trên 

các mặt trận lao động sản xuất như cho các em thấy được công việc của người lái xe trên 

đường phố, công việc chăm sóc bệnh nhân của thầy thuốc, việc chăm sóc vật nuôi ở các 

trang trại. Nội dung càng nhẹ nhàng thì càng hấp dẫn học sinh. Đối với bậc tiểu học, nếu 

mỗi năm có 40 - 50 tiết sinh hoạt hướng nghiệp thì sau 5 năm, các em được tìm hiểu trên 

dưới 200 công việc của các nghề trong xã hội. Chắc chắn là, trong ý thức của các em, 

nhiều nghề được in đậm dấu ấn. Nhờ đó, ở bậc học trên, chúng ta thuận lợi hơn cho việc 

giới thiệu nghề cho học sinh. 

 

Càng học cao lên thì sinh hoạt hướng nghiệp càng được bố trí dày hơn. Hiện nay, 

từ lớp 9 đến lớp 12, mỗi năm học chỉ có 9 buổi sinh hoạt hướng nghiệp thì quá khó trong 

giới thiệu nghề, bởi vì thế giới nghề nghiệp quá rộng lớn, không thể gói gọn vào một số 

buổi tìm hiểu như đã bố trí. 

 

2. Khó khăn nhất trong công tác hướng nghiệp ở trường phổ thông hiện nay là 

thiếu giáo viên cho bộ môn này. Vấn đề là phải có giải pháp để khắc phục tình trạng này. 

 

Theo chúng tôi, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần cân nhắc mấy vấn đề như sau: 

- Nếu để giáo viên dạy bộ môn công nghệ phụ trách cả công tác hướng nghiệp thì 

vừa phải có chương trình huấn luyện họ về công tác này, bởi có thể hướng nghiệp thông 

qua công nghệ, song công nghệ không đồng nhất với hướng nghiệp. Việc huấn luyện cho 

đội ngũ đương chức nên tiến hành vào mùa hè, và qua một vài vụ nghỉ hè, nếu được huấn 

luyện chu đáo, thì họ sẽ trở thành đội ngũ hướng nghiệp có trình độ tay nghề nhất định. 

- Song song với công việc này cần đưa vào chương trình đào tạo đội ngũ giáo viên 

dạy môn công nghệ của trường Sư phạm những nội dung hướng nghiệp. Chỉ cần dành 

khoảng từ 2 đến 3 đơn vị học trình (1 đơn vị học trình gồm 15 tiết) thì đội ngũ giáo viên 

này đã có những kiến thức và kỹ năng tối thiểu công tác hướng nghiệp cho học sinh. 

- Hiện nay, số giáo viên dạy bộ môn công nghệ ở trường phổ thông còn quá thiếu, 

vì vậy Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có quy hoạch đào tạo đội ngũ này trên cơ sở điều tra 

tổng thể những điều kiện và những năng lực của các cơ sở đào tạo và báo cáo Chính phủ 

về biên chế cần phải có. Nếu thừa giáo viên các bộ môn khác thì cần điều chỉnh để giáo 

viên các bộ môn ấy chuyển sang dạy công nghệ. Dạy công nghệ và hướng nghiệp ở phổ 

thông là hết sức cần thiết, không nên để tình trạng thiếu hụt giáo viên ở bộ môn này như 

hiện nay. 

 

3. Đổi mới phương pháp hướng nghiệp trong các giờ sinh hoạt hướng nghiệp có ý 

nghĩa quyết định hiệu quả hướng nghiệp. Kinh nghiệm cho thấy, nếu có những phương 

tiện hướng nghiệp thì giáo viên phụ trách bộ môn bớt đi nhiều khó khăn, lúng túng như 

hiện nay, nhất lànhững khó khăn về tri thức thuộc lĩnh vực thế giới nghề nghiệp rộng lớn. 



 

Để đổi mới phương pháp, cần làm một số việc sau: 

- Xuất bản một bộ tài liệu về mô tả nghề nghiệp (Họa đồ nghề), mỗi nghề được in 

vào một tờ riêng, ngắn gọn nhưng đầy đủ thông tin cần thiết về nghề cụ thể và nơi học 

nghề. Trước đây, ở nước Đức, người ta chỉ cần giới thiệu khoảng 200 nghề là đủ thỏa 

mãn yêu cầu tìm hiểu nghề của học sinh. 

Mỗi trường có một bộ tài liệu này là đủ dùng. 

- In vào băng Video hoặc đĩa CD những nghề có trong sinh hoạt hướng nghiệp ở 

các lớp. Những đĩa hình hay băng hình này sẽ được dùng vào đầu giờ sinh hoạt hướng 

nghiệp. Sau khi tìm hiểu nghề cụ thể bằng phương tiện nghe nhìn, học sinh sẽ được thầy 

giáo hướng dẫn trao đổi, tranh luận, trên cơ sở đó, thầy giáo rút ra những kết kuận cần 

thiết. 

- Cùng với những tiết học thông qua sinh hoạt hướng nghiệp, nên tăng cường các 

buổi tham quan sản xuất, giao lưu với những nhân vật tiêu biểu trong các lĩnh vực hoạt 

động của nền kinh tế quốc dân. 

 

Với cách thức làm như trên, chắc chắn là việc chuyển tải nội dung hướng nghiệp 

đến học sinh sẽ rất nhẹ nhàng mà sâu sắc, giáo viên không còn e ngại về những “lỗ hổng” 

tri thức nghề nghiệp của mình, học sinh thì hào hứng tiếp nhận các thông tin. 

 

4. Để giúp học sinh chọn được nghề một cách hợp lý, nhà trường không chỉ tác 

động trực tiếp đến các em, mà còn phải hướng dẫn cho cha mẹ để họ giúp con cái chọn 

nghề. Lâu nay chúng ta chưa chú ý đến đối tượng này. 

 

Nhưng làm gì để cha mẹ học sinh trở thành một lực lượng hỗ trợ nhà trường trong 

công tác hướng nghiệp? Chúng tôi đề nghị cách làm sau đây: 

- Những địa phương (xã, phường) có Trung tâm học tập cộng đồng đưa những 

thông tin liên quan đến nghề nghiệp vào chương trình học tập của nhân dân như phương 

hướng chuyển dịch cơ cáu kinh tế và cơ cấu lao động ở địa phương mình; những công 

nghệ mới về chăn nuôi, trồng trọt, chế biến nông lâm thổ sản, dịch vụ …, những nghề 

mới cần xuất hiện trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông 

thôn … Trên cơ sở hiểu biết này, cha mẹ học sinh sẽ giúp con em chú ý đến những nghề 

mà các em nên chọn. Ngay trong việc áp dụng các công nghệ mới như công nghệ nuôi cá 

ba sa, công nghệ nuôi tôm hay nuôi ba ba, công nghệ trồng măng Đài Loan, công nghệ 

nuôi ngan Pháp …, cha mẹ lôi cuốn con em mình vào quá trình lao động giúp gia đình. 

Những công việc làm cụ thể ấy sẽ giúp cho học sinh hình thành năng lực sản xuất và ý 

thức phát triển nghề mà chính các em đã tiếp thu được. 

- Đưa một số thông tin về tư vấn nghề nghiệp đến với cha mẹ học sinh vào 

chương trình của Trung tâm học tập cộng đồn để từ đó, cha mẹ học sinh giúp nhà trường 

điều chỉnh ý định chọn nghề của các em. Việc này là cần thiết vì chính phụ huynh học 

sinh hơn ai hết hiểu rõ conem mình về nhiều mặt như tình trạng sức khỏe và thể lực, tính 

tình và thói quen trong đời sống, cá tính và lối sống … Đó là những dữ liệu quan trọng 

phải tính đến trong hướng nghiệp. 

- Với những địa phương chưa có Trung tâm học tập cộng đồng thì có thể đưa 

những thông tin trên đâytới cha mẹ học sinh bằng cách khác, ví dụ thông qua một số buổi 

họp phụ huynh do nhà trường tổ chức, hoặc qua một số buổi sinh hoạt của nhân dâncó 



dành thời gian để cán bộ hướng nghiệp thông báo về những vấn đề sản xuất của địa 

phương, việc tổ chức tuyển chọn học sinh vào các loại hình trường sau phổ thông hoặc về 

nhu cầu tuyển dụng lao động trong xã / phường, quận / huyện… 

 

5. Cần vận dụng linh hoạt và triệt để những biện pháp có tính xã hội hóa vào công 

tác hướng nghiệp, sao cho nội dung và phương pháp hướng nghiệp được nhiều lực lượng 

xã hội tham gia nhằm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, thiếu cơ sở vật chất cần cho 

hướng nghiệp. 

 

Trong điều kiện hiện nay, hướng xã hội hóa có thể tập trung vào những vấn đề 

sau: 

- Vận động đại diện các nghề tham gia các buối sinh hoạt hướng nghiệp hoặc giúp 

giáo viên soạn bài dùng trong sinh hoạt hướng nghiệp để đảm bảo độ chính xác của các 

thông tin trong bài học; 

- Nhờ các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất tạo điều kiện cho học sinh đến tham 

quan theo kế hoạch hướng nghiệp đã đề ra; 

- Tranh thủ sự giúp đỡ của các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, hợp tác xã sản 

xuất trong việc xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho hướng nghiệp hoặc tổ chức tư vấn 

nghề nghiệp… 

- Phối hợp với cán bộ ngành y, ngành lao động hướng dẫn học sinh làm hồ sơ 

hướng nghiệp… 

 

 

 


