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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT ĐA PHƯỚC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

Số: _____/KHĐP                                 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 9 năm 2017 
 

KẾ HOẠCH 

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP 

NĂM HỌC 2017 - 2018 

 

- Căn cứ vào Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về Ban hành chương trình giáo dục phổ thông; 

- Căn cứ vào tình hình thực tế dạy và học tại đơn vị; 

Trường THPT Đa Phước xây dựng kế hoạch giáo dục hướng nghiệp như sau: 

I/ MỤC TIÊU:  

- Giáo dục cho học sinh những hiểu biết về cơ cấu ngành nghề trong xã hội. 

- Giúp học sinh định hướng được việc chọn ngề thích hợp với năng lực của bản 

thân và điều kiện của gia đình. 

- Giúp học sinh có tinh thần, thái độ, tình cảm đúng đắn với nghề nghiệp và cuộc 

sống. 

II/ BIỆN PHÁP: 

- Triển khai chương trình trong Hội đồng Sư phạm. 

- Thành lập Ban chỉ đạo, lên kế hoạch thực hiện trong năm học. 

- Đối với khối 12 có kế hoạch phối hợp với các trường Đại học, Cao đẳng trong 

công tác hướng dẫn các em chọn trường và làm sơ dự thi.  

- Lưu ý các nội dung tích hợp giữa GD NGLL, GD hướng nghiệp, môn GDCD, 

môn Công nghệ. 

III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

THÁNG 
NỘI DUNG & HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG 

Khối 10 Khối 11 Khối 12 

9/2017 Em thích nghề gì? 

Thảo luận: 

- Cách chọn nghề cho 

tương lai và sự phù 

hợp của bản thân. 

- Vai trò của nghề 

nghiệp đối với bản 

thân mỗi người. 

Tích hợp: “Tạo lập 

Tìm hiểu một số nghề 

thuộc ngành Giao thông 

vận tải và Địa chất 

Tìm hiểu nghề qua điều 

tra xã hội và bản mô tả 

nghề; sự thích ứng của 

bản thân với nghề 

nghiệp. 

 

Định hướng phát triển 

kinh tế xã hội của đất 

nước và địa phương. 

Tìm hiểu về nhu cầu thị 

trường lao động của địa 

phương, đất nước và khu 

vực. 
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doanh nhiệp” (phối hợp 

giữa GVCN và GV Công 

nghệ) 

10/2017 Năng lực nghề nghiệp và 

truyền thống nghề 

nghiệp gia đình, địa 

phương 

Thảo luận nhóm về mối 

tương quan giữa năng 

lực học tập và lao động 

với nghề nghiệp. 

Tìm hiểu một số nghề 

kinh doanh, dịch vụ. 

- Những nghề thuộc lĩnh 

vực kinh doanh, dịch 

vụ. 

- Yêu cầu của nghề và 

nhu cầu thị trường lao 

động. 

Những điều kiện để 

thành đạt trong nghề. 

Thảo luận theo nhóm: 

- Điều kiện để thành đạt 
trong nghề. 

- Mối tương quan giữa 
thành đạt trong nghề 
và chất lượng cuộc 
sống. 

11/2017 Tìm hiểu nghề dạy học. 

- Tìm hiểu nghề dạy học 

qua bản mô tả nghề. 

- Thảo luận: Vì sao xã 

hội tôn xưng người 

làm nghề dạy học là kỹ 

sư tâm hồn? 

Tìm hiểu một số nghề 

thuộc lĩnh vực Năng 

lượng, Bưu chính viễn 

thông, Công nghệ thông 

tin. 

- Tìm hiểu nghề qua điều 

tra, bản mô tả nghề và 

một số phương pháp 

khác. 

- Liên hệ với bản thân để 

chọn nghề. 

Tìm hiểu hệ thống 

trường TCCN và dạy 

nghề của trung ương và 

địa phương. 

Giới thiệu cho học sinh 

những thông tin mới 

nhất về đào tạo của 

những loại hình trường 

THCN. 

12/2017 Vấn đề giới trong chọn 

nghề. 

Tìm hiểu một số nghề 

thuộc lĩnh vực an ninh, 

quốc phòng 

Tìm hiểu hệ thống đào 

tạo bậc Đại học và Cao 

đẳng 

01/2018 Tìm hiểu một số nghề 

thuộc lĩnh vực nông, 

lâm, ngư nghiệp. 

Giao lưu với những 

gương vượt khó, điển 

hình về sản xuất, kinh 

doanh giỏi. 

Tư vấn chọn nghề 

02/2018 Tìm hiểu một số nghề 

thuộc các ngành Y và 

Dược. 

- Xác định được tầm 

quan trọng của nghề Y, 

Dược. 

- Yêu cầu của nghề Y, 

Dược và năng lực của 

bản thân. 

Nghề nghiệp với nhu cầu 

của thị trường lao động. 

Hướng dẫn học sinh chọn 

đúng nghề mà mình yêu 

thích và phù hợp với khả 

năng của bản thân cũng 

như đáp ứng được nhu 

cầu xã hội. 

Hướng dẫn học sinh 

chọn nghề và làm hồ sơ 

tuyển sinh phù hợp với 

nghề đã chọn và năng 

lực của bản thân. 

3/2018 Tìm hiểu thực tế một cơ 

sở sản xất công nghiệp 

hoặc nông nghiệp. 

 

Tôi muốn đạt được ước 

mơ 

Thanh niên lập thân, lập 

nghiệp 

4/2018 Tìm hiểu một số nghề 

thuộc ngành Xây dựng. 

Tìm hiểu thực tế một 

trường Đại học (hoặc 

Tổ chức tham quan hoặc 

hoạt động giao lưu theo 



 3 

Cao đẳng, TCCN, Dạy 

nghề) tại địa phương 

chủ đề hướng nghiệp. 

5/2018 Nghề tương lai của tôi. Giáo dục kỹ năng sống Giáo dục kỹ năng sống 

                                                                
Nơi nhận: 

- Tổ trưởng chuyên môn và giáo viên 

chủ nhiệm các lớp, để “thực hiện”. 

- Lưu VT. 

 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hiền 

 


