Tôi sẽ làm gì trong tương lai?
Đây chính là câu hỏi mà rất nhiều những bạn trẻ đang trăn trở. Cuộc sống
của chúng ta là một con đường dài với muôn vàn ngã rẽ. Trên hành trình ấy,
chúng ta sẽ tự đưa ra những quyết định của riêng mình và liên tục tiến bước.
Những lựa chọn của mỗi người ở lĩnh vực sự nghiệp sẽ ảnh hưởng rất lớn đến
tương lai sau này, tuy nhiên, không phải ai cũng nắm được những kỹ năng định
hướng nghề nghiệp bản thân đúng đắn, đặc biệt là các bạn trẻ. Thấu hiểu tâm
tư này, trường THPT Phước Long đã tổ chức CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN
HƯỚNG NGHIỆP NĂM HỌC 2021 - 2022 bằng hình thức trực tuyến diễn ra
vào lúc 7h00 ngày 11/12/2021 trên phần mềm trực tuyến zoom.

Tham dự buổi tư vấn hướng nghiệp có sự hiện diện của đại diện Ban Giám
hiệu nhà trường, GVCN và học sinh khối lớp 11,12. Ban tư vấn là những thầy cô
nhiều kinh nghiệm trong công tác hướng nghiệp TS. Lê Thị Thanh Mai - Trưởng
ban công tác sinh viên trường ĐHQG TP.HCM; TS. Vũ Thiện Toàn - chuyên gia
tâm lý kỹ năng; cô Trương Thị Ngọc Bích – Giám đốc Trung tâm thông tin và
truyền thông trường Đại học Kinh tế tài chính TP.HCM; Th.S Trần Hải Nam Trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh trường Đại học Công nghệ TP. HCM.

Buổi tư vấn diễn ra trong không khí sôi nổi khi các em được trực tiếp trao
đổi với các Giảng viên những dự định ngành nghề trong tương lai về các vấn đề
như: khả năng theo học, ngành nghề đó sẽ làm gì, nên học trường nào/chuyên
ngành gì với khả năng hiện có… Em Nguyễn Trần Thảo Linh lớp 11A7 chia sẻ:
“em khá yêu thích môn Lịch sử nhưng khá là lo lắng khi lên Đại học mình sẽ theo
ngành nào và khi ra trường liệu mình có thể tìm được việc gì?”; Em Nguyễn Lan
Vy thắc mắc về mức học phí đối với chuyên ngành yêu thích: “em đang ôn thi
vào trường Đại học Kiến trúc, em muốn hỏi là trường có xét học bạ và ngành
thiết kế thời trang em đang học có mức học phí khá đắt đỏ và tốn kém, em muốn
biết nó sẽ rơi vào khoảng bao nhiêu?”; em Lê Quang Vũ lớp 12A6 cũng băn
khoăn: “ngành kiến trúc đô thị học gì và khi ra trường và mình sử dụng kiến thức
đã học để làm gì?”…

Kết thúc buổi tư vấn các em đã bày tỏ lời cảm ơn đến nhà trường và Ban
tư vấn hướng nghiệp đã giúp các em có được cái nhìn thấu đáo hơn về những dự
định, giúp các em vừa phát huy khả năng vốn có, vừa làm được công việc yêu
thích và quan trọng hơn đó là tạo dựng được một cuộc sống với mức thu nhập
cao và ổn định.

