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1.

Thực trạng lựa chọn nghề nghiệp của học sinh hiện nay

1.1.

Chọn nghề không đúng năng lực, tính cách bản thân

Khi chọn ngành, chọn trường không đánh giá đúng năng lực bản thân sẽ dẫn đến hậu
quả. Nếu đánh giá quá cao sẽ dẫn tới chọn trường thi không phù hợp - thi rớt. Còn nếu
đánh giá quá thấp, không dám chọn những nghề phù hợp, những trường tốt, uy tín, đào tạo
chất lượng. Một số HS lầm tưởng năng lực thi vào ngành, trường đó là mình chọn nghề phù
hợp, mà không tính đến tính cách của mình có phù hợp hay không.
1.2.

Đánh giá thấp ngành học

Nhiều học sinh xem thường và đánh giá thấp các ngành đào tạo như giáo viên dạy
mầm non, tiểu học, điều dưỡng, địa chất, công tác xã hội, học nghề... và luôn mang tư tưởng
cho rằng nghề thợ thấp kém hơn kỹ sư, giáo viên tiểu học thấp hơn giáo viên THPT... Chính
vì thế mà chỉ định hướng vào những nghề có đào tạo bậc đại học. Tuy nhiên các em không
hiểu ngành nghề nào đào tạo đều hướng đến mục đích là đáp ứng nhu cầu của xã hội, đều
có vai trò, giá trị nhất định trong hệ thống phân công lao động xã hội.
1.3.

Chọn nghề, trường vì sĩ diện

Hầu như ngành nghề có tên “công nghệ”, “quản trị”, những ngành nghề có chữ “quốc
tế” thường có rất nhiều bạn học sinh đăng ký mà không tìm hiểu nội dung, đặc điểm, yêu
cầu của ngành nghề. Các bạn cho rằng những ngành đó thường “hot”, “thời thượng” và
nhiều khi dù học lực không thi nổi nhưng vẫn cố đăng ký vì... sĩ diện. Nhiều học sinh khá
giỏi ở những trường chuyên lớp chọn cũng gặp những “sai lầm” khi chọn cho mình con
đường tương lai.
1.4.

Theo sự áp đặt hoặc rủ rê của người khác

Mỗi người có một tính cách, năng lực, sở thích, năng khiếu, điều kiện, hoàn cảnh
riêng. Nhưng khi chọn nghề lại phụ thuộc rất nhiều vào ý kiến gia đình, bạn thân dẫn đến
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nhiều sai lầm. Một số bạn cũng sai lầm khi chọn nghề theo sự rủ rê, theo chuẩn của nhóm,
của bạn bè và của người yêu. Đôi khi vì tình cảm hay sự gắn bó từ phổ thông mà nhiều bạn
cùng rủ nhau thi vào cùng ngành cùng trường. Sau này nhận thấy không phù hợp thì đã
muộn rồi.
1.5.

Hấp dẫn bởi vẻ ngoài của nghề

Ví dụ, như với các nghề diễn viên điện ảnh, dẫn chương trình, người mẫu thời trang,
ca sĩ, du lịch, nhà hàng khách sạn, ... rất hấp dẫn với các bạn trẻ, nhưng để theo nghề và
thạo nghề thì phải có năng khiếu và rèn luyện gian khổ. Có người chỉ tin vào quảng cáo của
các cơ sở đào tạo hay vì mức thu nhập mà chọn nghề vào học cũng sẽ dễ chán trường, chán
nghề.
1.6.

Theo phong trào

Nhiều HS cho rằng ngành nghề nào có thu nhập cao, nhu cầu thị trường lao động cao
là ngành nghề hấp dẫn. Tuy nhiên ngành nghề có thu nhập, nhu cầu cao chưa hẳn mình thi
vào được hoặc vào được nhưng lại không học được phải “đứt gánh giữa đường”. Học được
nhưng chưa chắc ra cuộc sống làm được vì có thể mình không phù hợp với ngành nghề này
hoặc lúc mình ra trường ngành nghề này không còn nhu cầu cao nữa.
1.7.

Coi nhẹ lựa chọn nghề nghiệp

Các bạn học sinh chỉ nghĩ rằng mình thích làm nghề gì thì chọn nghề đó. Nhưng thực
tế, để chọn được một nghề nghiệp phù hợp cần sự kết hợp của rất nhiều yếu tố và phải bỏ
rất nhiều thời gian, công sức để xem xét trước khi đưa ra quyết định. Lựa chọn nghề nghiệp
là quá trình bao gồm nhiều bước, trong đó có ba bước quan trọng và cần thời gian nhất đó
là hiểu rõ bản thân, tìm kiếm thông tin về ngành nghề bạn yêu thích nhất và trường đào tạo
chất lượng và phù hợp
1.8.

Thiếu sự hiểu biết về thể lực và sức khỏe của bản thân, lại không có đầy

đủ thông tin về những chống chỉ định y học trong các nghề. Điều này cũng rất dễ gây nên
những tác hại lớn: Ví dụ: người hay viêm họng và phổi lại định hướng vào nghề dạy học.
2.

Nguyên nhân và hậu quả của việc chọn sai nghề

2.1.

Nguyên nhân

2.1.1.

Từ người học
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- Thái độ không đúng: Thành kiến với nghề, dựa dẫm vào người khác, nghĩ rằng nghề
này không sánh bằng nghề kia.
- Thiếu hiểu biết: Bị vẻ ngoài của nghề hấp dẫn, Cho rằng giỏi môn nào thì hợp nghề
đó, Quên mất sự ảnh hưởng của khoa học công nghệ, Đánh giá sai năng lực bản thân, chưa
hiểu rõ về bản thân.
Trong quá trình học tập ở phổ thông, học sinh ít có dịp trải nghiệm nghề nghiệp hoặc
suy nghĩ nghề nghiệp một cách nghiêm túc rằng đây chính là lẽ sống của bản thân. Vì vậy
việc chọn nghề chỉ thực sự đặt ra khi học sinh khi phải... thi mà thôi. Khi đó các căn cứ để
chọn thường rất cảm tính và bị ảnh hưởng của truyền thông không ít.
2.1.2.

Từ gia đình

Cuộc sống cạnh tranh khắc nghiệt và khoảng cách chênh lệch giàu nghèo ngày càng
rộng ra cùng với các lý do thuộc về lịch sử đã làm cho các bậc phụ huynh có xu hướng chọn
nghề cho con. Phụ huynh muốn con làm nghề nọ nghề kia đôi khi đơn giản chỉ vì nghề đó
dễ kiếm việc, nghề đó dễ kiếm tiền, nghề đó không phải lao động vất vả... Khi phụ huynh
nhất quyết chọn nghề cho con chỉ dựa vào khát vọng của bản thân mình (trong nhiều trường
hợp là ẩn ấm ức về thất bại của bản thân) mà không tính đến đặc điểm tâm sinh lý, sở thích,
khả năng của con thì nhiều khả năng trong tương lai người con sẽ chịu hậu quả.
2.1.3.

Từ trường học

Chương trình giáo dục phổ thông trước đây được xây dựng theo định hướng nội dung,
nặng về truyền thụ kiến thức, chưa chú trọng giúp học sinh vận dụng kiến thức học được
vào thực tiễn, và hầu như không có trải nghiệm thực tiễn. Nội dung giáo dục gần như đồng
nhất cho tất cả học sinh, thiếu tính mở nên hạn chế khả năng chủ động và sáng tạo của địa
phương và nhà trường; Việc định hướng nghề nghiệp cho học sinh, ngay cả ở cấp trung học
phổ thông chưa được xác định rõ ràng. chương trình giáo dục phổ thông hiện hành cũng
như của tác giả sách giáo khoa và giáo viên. Mối lo thường trực của nhà trường và phụ
huynh đơn giản chỉ là làm sao cho học sinh thi đỗ, thi đỗ vào các trường đại học hàng đầu.
2.2.

Hậu quả của việc chọn sai nghề

- Lãng phí thời gian, tiền bạc, công sức... khiến người học thậm chí có thể hối hận
suốt đời.
- Lãng phí chất xám
3

- Khó tìm việc làm
Số liệu điều tra của Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội TP. HCM cho biết:
Chỉ khoảng 30% sinh viên, học sinh tốt nghiệp có ý định làm việc lâu dài; 30% muốn
tìm việc làm khác vì không phù hợp với khả năng, nguyện vọng; 40% chưa xác định mục
tiêu nghề nghiệp; Đáng chú ý hơn là có đến 40% lao động trẻ chọn nghề chưa phù hợp với
nghề mình đang học;
3. Vai trò của giáo dục STEM trong định hướng lựa chọn nghề nghiệp cho học
sinh
3.1.

Mô hình giáo dục STEM trong chương trình giáo dục phổ thông

STEM là một chương trình giảng dạy dựa trên ý tưởng trang bị cho người học những
kiến thức, kĩ năng liên quan đến khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học - theo cách tiếp
cận liên môn (interdisciplinary) và người học có thể áp dụng để giải quyết vấn đề trong
cuộc sống hàng ngày. Thay vì dạy bốn môn học như các đối tượng tách biệt và rời rạc,
STEM kết hợp chúng thành một mô hình học tập gắn kết dựa trên các ứng dụng thực tế.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tùy thuộc vào đặc thù của từng môn học và điều kiện cơ sở
vật chất, các trường có thể áp dụng linh hoạt các hình thức tổ chức giáo dục STEM như
sau:
Thứ nhất, các trường dạy học các môn khoa học theo bài học STEM. Đây là hình
thức tổ chức giáo dục STEM chủ yếu trong các trường. Giáo viên thiết kế các bài học STEM
để triển khai trong quá trình dạy học các môn học theo hướng tiếp cận tích hợp nội môn
hoặc tích hợp liên môn.
Nội dung bài học STEM bám sát nội dung chương trình của các môn học nhằm thực
hiện chương trình giáo dục phổ thông theo thời lượng quy định của các môn học.
Học sinh thực hiện bài học STEM được chủ động nghiên cứu sách giáo khoa, tài liệu
học tập để tiếp nhận, vận dụng kiến thức thông qua thực hành thiết kế, chế tạo, thử nghiệm
mẫu thiết kế...
Thứ hai, các trường tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM. Hoạt động này được tổ
chức thông qua hình thức các câu lạc bộ hoặc các hoạt động trải nghiệm thực tế. Nhà trường
có thể tổ chức các không gian trải nghiệm STEM trong nhà trường; giới thiệu thư viện học
liệu số, thí nghiệm ảo, mô phỏng, phần mềm học tập để học sinh tìm hiểu, khám phá.
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Nội dung mỗi buổi trải nghiệm được thiết kế thành bài học cụ thể, mô tả rõ mục đích,
yêu cầu, tiến trình trải nghiệm và dự kiến kết quả. Ưu tiên những hoạt động liên quan, hoạt
động tiếp nối ở mức vận động như thiết kế, thử nghiệm, thảo luận và chỉnh sửa.
Tăng cường sự hợp tác giữa trường trung học với các các cơ sở giáo dục đại học, cơ
sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Thứ ba, các trường có thể tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, kỹ thuật. Hoạt
động này dành cho những học sinh có năng lực, sở thích và hứng thú với các hoạt động tìm
tòi, khám phá khoa học, kỹ thuật giải quyết các vấn đề thực tiễn.
Hoạt động nghiên cứu khoa học, kỹ thuật được thực hiện dưới dạng một đề tài/dự án
nghiên cứu bởi một cá nhân hoặc nhóm hai thành viên, dưới sự hướng dẫn của giáo viên
hoặc nhà khoa học có chuyên môn.
Dựa trên tình hình thực tiễn, có thể định kỳ tổ chức ngày hội STEM hoặc cuộc thi
khoa học, kỹ thuật tại đơn vị để đánh giá, biểu dương sự nỗ lực của giáo viên và học sinh
trong việc tổ chức dạy và học, đồng thời lựa chọn các đề tài nghiên cứu gửi tham gia cuộc
thi khoa học, kỹ thuật.
3.2.

Vai trò của giáo dục STEM trong định hướng lựa chọn nghề nghiệp cho

học sinh
STEM giúp học sinh biết cách áp dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống. STEM giúp
học sinh tư duy, giải quyết vấn đề dựa trên sơ sở khoa học chặt chẽ và có tính ứng dụng
thực tế cao. Có thể áp dụng với trẻ nhỏ đến học sinh cấp 3 nhưng sẽ khác nhau ở nhiều
cấp độ:
Ở bậc tiểu học: Giáo dục theo định hướng STEM sẽ tập trung vào việc giúp trẻ làm
quen, tạo hứng khởi cho trẻ về các lĩnh vực STEM. Dựa trên các bài toán thực tế có kết nối
bốn lĩnh vực STEM, trẻ sẽ dần khám phá sự kỳ diệu của STEM trong cuộc sống và thấy
thêm yêu thích, muốn tìm hiểu các lĩnh vực này.
Ở bậc Trung học cơ sở: Trong giai đoạn này, các khóa học sẽ có chủ đề rõ ràng và
thử thách hơn. Học sinh sẽ nhận thức rõ hơn về ứng dụng các lĩnh vực STEM trong thực
tế. Qua đó, trẻ sẽ có định hướng rõ hơn về các cơ hội nghề nghiệp trong tương lai qua những
hiểu biết đa dạng về STEM.
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Ở bậc Trung học phổ thông: Học sinh sẽ biết được sự liên hệ giữa các lĩnh vực STEM
một cách rõ ràng hơn và hoàn toàn có thể giải quyết được các bài toán STEM thách thức
hơn với những kiến thức, kỹ năng đã có. Học sinh sẽ dần hình thành được lộ trình nghề
nghiệp cho mình trong tương lai.
- Học sinh sẽ được học qua các ngữ cảnh, tình huống cụ thể;
- Khơi dậy niềm đam mê của học sinh khi được tiếp cận STEM sớm;
- Học tập từ STEM giúp học sinh có được 07 kỹ năng chính nhờ phát huy, rèn luyện
khi tham gia các khóa học theo định hướng STEM (sẽ có những mức độ đánh giá khác nhau
tùy thuộc độ tuổi của học sinh):
Kỹ năng quan sát
 So sánh và đối chiếu giữa các vật;
 Gộp nhóm và phân loại dựa trên sự giống nhau và khác nhau giữa các vật;
 Tìm kiếm và xử lý được những thông tin phù hợp từ nhiều nguồn khác nhau;
 Nêu được lý do quyết định, xác định được các quy luật của số liệu, thông tin, dữ
kiện.
Kỹ năng lên kế hoạch
 Học sinh biết cách đặt những câu hỏi có tính khoa học;
 Xác định được các bằng chứng phù hợp, chặt chẽ, có tính khoa học để trả lời cho
câu hỏi;
 Đề xuất giả thuyết và dự đoán kết quả của những tình huống thay đổi;
 Xác định được các biến, các yếu tố có thể gây ảnh hưởng đến việc khảo sát;
 Chuẩn bị, lên kế hoạch những phương pháp dùng trong khảo sát;
 Lựa chọn thiết bị và dụng cụ phù hợp khi thực hiện hoặc có thể hiểu được hạn chế
của thiết bị để đề xuất các phương án thay thế;
 Lựa chọn phương pháp kỹ thuật thực hành phù hợp để thực hiện nhiệm vụ.
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Kỹ năng thực hành
 Áp dụng kỹ thuật lấy mẫu trong những tình huống cụ thể;
 Sử dụng các thiết bị phù hợp để thực hiện quy trình;
 Tiến hành quan sát và đo đạc, lựa chọn phép đo đạc phù hợp cho những yêu cầu
khác nhau;
 Thu thập và ghi nhận được số liệu;
 Thực hành theo các quy định an toàn tại nơi thực hiện thí nghiệm như phòng thí
nghiệm, lớp học
Kỹ năng phân tích và toán học


Tính toán và đưa ra kết quả với độ chính xác phù hợp;



Sử dụng các đại lượng và các đơn vị theo chuẩn;



Trình bày số liệu bằng cách sử dụng đồ thị, biểu đồ;



Phân tích số liệu và đồ thị;



Sử dụng phương trình đơn giản để giải quyết vấn đề;



Thực hiện phân tích toán học;



Sử dụng các mô hình và lý thuyết để dự đoán kết quả và xu hướng

Kỹ năng đánh giá


Phân tích lỗi trong dữ liệu có được;



Đánh giá và cải thiện phương pháp;



Phân tích bằng chứng để đưa ra kết quả chính xác;



Đánh giá phương pháp trình bày;



Đánh giá luận điểm khoa học và đưa ra các bằng chứng phù hợp;



Đánh giá các mô hình khoa học;



Biết đánh giá rủi ro và lợi ích của các yếu tố một cách chặt chẽ, khoa học;



Xem xét những hạn chế và đạo đức của khoa học

Kỹ năng giao tiếp


Biết cách sắp xếp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau;



Đề xuất được phương pháp để mô tả cách thực hiện nhiệm vụ;



Biết cách trình bày giải pháp khoa học, hiệu quả;



Đưa ra cách giải thích hợp lý cho các quan sát;
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Có thể lập luận, lý giải với các bằng chứng hỗ trợ;



Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả với người nghe, có thể sử dụng các thuật ngữ khoa

học đúng ngữ cảnh.
Kỹ năng làm việc nhóm


Biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác



Có kỹ năng tổ chức công việc



Có ý thức trách nhiệm với công việc mình đảm nhận



Thể hiện tư duy phản biện tích cực



Hỗ trợ và chia sẻ cùng nhau



Chung sức đóng góp cùng nhau thực hiện kế hoạch

STEM rất quan trọng trong nghề nghiệp thế kỷ 21: Cơ hội nghề nghiệp trong các lĩnh
vực STEM đang phát triển với tốc độ cao hơn bất kỳ nghề nghiệp nào khác với thu nhập
cao hơn mức thu nhập trung bình. Đó có thể là những công việc rất lạ nhưng cũng là những
công việc quen thuộc nhưng được mở rộng ra hơn với STEM và tất cả đều có vai trò rất
quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội.
Như vậy, thông qua giáo dục Stem giúp Học sinh xác định chính xác năng lực bản
thân, môi trường giáo dục Stem giúp người học xác định các lĩnh vực nghề nghiệp trong xã
hội, các đặc điểm, yêu cầu của nghề nghiệp và nhu cầu nghề nghiệp trong hiện tại và tương
lai. Việc học tập trải nghiệm trong giáo dục Stem, học sinh được học tập với phương thức
mới gắn kết được nội dung học lý thuyết, thực hành, cùng với ứng dụng thực tế, hình
thành 7 kỹ năng cơ bản, nhờ đó người học sẽ hiểu rõ về bản thân với năng lực, sở thích,
đam mê mà từ đó có thái độ và quyết định đúng đắn trong việc lựa chọn nghề nghiệp cho
chính mình phù hợp với bản thân.
Một khi có hiểu biết đúng đắn về giáo dục STEM, nâng cao nhận thức về giáo dục
Stem cho Gia đình và Nhà trường áp dụng triệt để Giáo dục Stem trong từng giai đoạn học
tập ở trường phổ thông, Chắc chắn Giáo dục Stem sẽ có đóng góp không nhỏ nhằm giảm
thiểu những lãng phí không đáng có cho từng cá nhân, gia đình và xã hội.
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