
GIẢI PHÁP PHÂN LUỒNG HỌC SINH SAU TRUNG HỌC CƠ SỞ 
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I. Thành viên chính thực hiện đề tài 

 PGS.TS. Đỗ Thị Bích Loan 

 TS. Phạm Thị Thuý Hồng  

 GS. TS. Phan Văn Kha 

 PGS.TS Phan Văn Nhân 

 PGS.TS Nguyễn Đức Huy 

 TS. Lê Đông Phương 

 TS.Trịnh Thị Anh Hoa 

 TS. Lương Việt Thái 

 ThS. Mạc Thị Việt Hà 

 GS.TS. Phạm Tất Dong 

II. Nội dung nghiên cứu chính của đề tài 

2.1. Cơ sở lý luận về phân luồng học sinh sau THCS  áp ứng nhu c u học tập su t   i và 

yêu c u phát tri n nguồn nhân l c trong   i c nh h i nhập qu c t  

2.2. Kinh nghiệm của m t s  nước về giáo dục hướng nghiệp cho học sinh và th c hiện 

phân luồng học sinh sau THCS,  ài học cho Việt Nam 

2.3. Th c trạng phân luồng HS sau THCS  áp ứng nhu c u học tập su t   i và yêu c u 

phát tri n nguồn nhân l c trong   i c nh h i nhập qu c t  

2.4. Nghiên cứu xác  ịnh cơ h i và thách thức   i với phân luồng HS sau THCS  áp ứng 

nhu c u học tập su t   i và yêu c u phát tri n nguồn nhân l c trong   i c nh h i nhập qu c 

t  

2.5. Đề xuất tiêu chí  ánh giá th c hiện chương tr nh giáo dục hướng nghiệp; chu n năng 

l c giáo viên hướng nghiệp; chu n cơ sở vật chất và các mô h nh phục vụ giáo dục hướng 

nghiệp và phân luồng HS sau THCS 



2.6. Đề xuất hoàn thiện cơ ch , chính sách và các gi i pháp th c hiện phân luồng HS sau 

THCS  áp ứng nhu c u học tập su t   i và yêu c u phát tri n nguồn nhân l c trong   i 

c nh h i nhập qu c t  

III. Kết quả và sản phẩm chính của Đề tài 

Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng 

Số 

TT 
Tên sản phẩm 

Thời gian 

ứng dụng 

Tên cơ quan 

 ứng dụng 
Ghi chú 

1 

Cơ sở lý luận về phân 

luồng học sinh sau THCS 

 áp ứng nhu c u học tập 

su t   i và yêu c u phát 

tri n nguồn nhân l c trong 

b i c nh h i nhập qu c t  

Từ 5/2018 

  n nay 

Vụ Giáo dục Trung  học; Vụ 

GDTX; Cục Nhà Giáo và Cán b  

QLGD; Vụ Giáo dục Đại học; 

Viện NC Thi t k  trư ng học; 

Ban Tuyên giáo TW; Trư ng ĐH 

Giáo dục; Viện NC Thanh niên; 

Vụ Đào tạo chính qui (TC 

GDNN);  

 

2 

Th c trạng giáo dục hướng 

nghiệp và phân luồng học 

sinh sau THCS  áp ứng 

nhu c u học tập su t   i 

và yêu c u phát tri n 

nguồn nhân l c trong b i 

c nh h i nhập qu c t  

Từ 3/2018 

  n nay 

Vụ Giáo dục Trung  học; Vụ 

GDTX; Cục Nhà Giáo và Cán b  

QLGD; Viện NC Thi t k  trư ng 

học; Trư ng ĐH Giáo dục; Ban 

Tuyên giáo TW; Viện NC Thanh 

niên; Vụ Đào tạo chính qui (TC 

GDNN); 

 

3 

Kinh nghiệm qu c t  về 

giáo dục hướng nghiệp và 

phân luồng học sinh  

Từ 3/2018 

  n nay 

Vụ Giáo dục Trung  học; Vụ 

GDTX; Vụ Giáo dục Đại học; 

Cục Nhà Giáo và Cán b  QLGD; 

Viện NC Thi t k  trư ng học; 

Viện NC Thanh niên; Trư ng 

ĐH Giáo dục; Ban Tuyên giáo 

TW; Viện NC Thanh niên; Vụ 

Đào tạo chính qui (TC GDNN); 

 

4 

Gi i pháp về phân luồng 

học sinh và giáo dục 

hướng nghiệp và các  ề 

xuất của  ề tài 

Từ 12/2018 

  n nay 

Vụ GD Trung  học; Vụ GDTX; 

Cục Nhà Giáo và Cán b  QLGD; 

Viện NC Thi t k  trư ng học; 

Trư ng ĐH Giáo dục; Văn phòng 

H i  ồng Qu c gia Giáo dục và 

Phát tri n nhân l c; Ban Tuyên 

giáo TW; Viện NC Thanh niên; 

Vụ Đào tạo chính qui (TC 

GDNN); 

 

5 

Khung năng l c và tiêu chí 

l a chọn giáo viên làm 

công tác giáo dục hướng 

nghiệp ở trư ng THCS 

Từ 12/2018 

  n nay 

Vụ Giáo dục Trung  học; Vụ 

GDTX; Cục Nhà Giáo và Cán b  

QLGD; Trư ng ĐH Giáo dục;  
 

6 
Mô h nh giáo dục tư vấn 

hướng nghiệp cho học 

Từ 4/2019 

Đ n nay 

Vụ Giáo dục Trung  học; Vụ 

GDTX; Cục Nhà Giáo và Cán b  
 



Số 

TT 
Tên sản phẩm 

Thời gian 

ứng dụng 

Tên cơ quan 

 ứng dụng 
Ghi chú 

sinh THCS  áp ứng nhu 

c u học tập của HS và yêu 

c u phát tri n nguồn nhân 

l c trong   i c nh h i 

nhập qu c t  

QLGD; Trư ng ĐH Giáo dục; 

Trư ng Ti u học, THCS và 

THPT Th c nghiệm KHGD  

7 

Mô h nh ph i h p gi a 

nhà trư ng, gia   nh, cơ 

sở  ào tạo,  ơn vị sử dụng 

lao   ng và c ng  ồng 

trong công tác giáo dục 

hướng nghiệp và phân 

luồng HS sau THCS 

Từ 4/2019 Vụ Giáo dục Trung  học; Vụ 

GDTX; Cục Nhà Giáo và Cán b  

QLGD; Trư ng ĐH Giáo dục; 

Trư ng Ti u học, THCS và 

THPT Th c nghiệm KHGD 

 

8 

Chuyên kh o “Phân luồng 

học sinh sau trung học cơ 

sở: Lý luận và th c tiễn” 

12/2019 

  n nay 

Các cơ quan qu n lý NN về giáo 

dục phổ thông,  ại học, giáo dục 

nghề nghiệp; Ban Tuyên giáo 

TW 

 

 

3.1. Sản phẩm khoa học 

 Báo cáo về cơ sở  hoa học về phân luồng học sinh sau THCS  áp ứng nhu c u học 

tập su t   i và yêu c u phát tri n nguồn nhân l c trong   i c nh h i nhập qu c t   lý luận 

và th c tiễn). 

 B n  inh nghiệm qu c t  và  ài học cho Việt Nam về phân luồng học sinh THCS. 

 B n phân tích  ánh giá th c trạng phân luồng học sinh sau THCS. 

 B  tiêu chí  ánh giá th c hiện chương tr nh giáo dục hướng nghiệp cho học sinh 

THCS và các chu n về giáo viên và cơ sở vật chất phục vụ hướng nghiệp. 

 Mô h nh tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THCS  áp ứng nhu c u học tập của HS 

và yêu c u phát tri n nguồn nhân l c trong   i c nh h i nhập qu c t . 

 Sơ  ồ luồng học sinh sau THCS phục vụ cho công tác qu n lý, cho việc hoạch  ịnh 

chính sách và cho nhà trư ng, gia   nh, x  h i  trong việc  ịnh hướng nghề nghiệp cho học 

sinh. 

 Mô h nh ph i h p gi a nhà trư ng, gia   nh, cơ sở  ào tạo,  ơn vị sử dụng lao   ng 

và c ng  ồng trong công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng HS sau THCS. 

 B n  ề xuất  iều ch nh,  ổ sung cơ ch , chính sách và các gi i pháp th c hiện hiệu 

qu  phân luồng học sinh sau THCS  áp ứng nhu c u học tập su t   i yêu c u phát tri n 

nguồn nhân l c trong   i c nh h i nhập qu c t . 



3.2. Sản phẩm xuất bản 

Số 

TT 
Tên bài báo/sách Tên tác giả Tạp chí 

Năm 

xuất 

bản 

1 Factors Influencing the 

Career Decision Making 

Process in Secondary School 

in Vietnam. 

Do Thi Bich Loan, 

Nguyen Thuy Van, 

Nguyen Duc Trung 

International Journal of 

Recent Technology and 

Engineering (IJRTE). 

ISSN: 2277-3878, 

Volume-8, Issue-2S9, 

September 2019. Page 

917-923  

https://www.ijrte.org/wp-

content/uploads/papers/v

8i2S9/B11880982S919.p

df 

(Scopus Journal) 

2019 

2 Vocational Tracking and Its 

Relationship With System 

Connectivity in the Context 

of Lifelong Learning (LLL). 

Pham Do Nhat Tien, 

Do Thi Bich Loan 

US-China Education 

Review A, September 

2018, Vol. 8, No. 9, 377-

384. 

ISSN: 2161-623X 

doi: 10.17265/2161-

623X/2018.09.004 

(Tạp chí quốc tế khác) 

2018 

3 Xây d ng mô h nh trư ng 

Trung cấp nghề – Gi i pháp 

chi n lư c    phân luồng 

học sinh sau trung học cơ 

sở. 

Phan Văn Kha Tạp chí Khoa học Giáo 

dục. S  35, tháng 

11/2020. 

 

2020 

4 “Dạy văn hoá” tại các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp trong 

b i c nh hiện nay. 

Phạm Tất Dong, Đỗ 

Thị Bích Loan 

Tạp chí Giáo dục s  485 

(Kì 1, tháng 9/2020) 
2020 

5 Streaming and articulation 

in education: The solution 

for building a learning 

society in Vietnam. 

Do Thi Bich Loan, 

Nguyen Duc Trung 

Journal of Educational 

sciences, Version 

English. No 01-

June/2020. ISSN 2615-

8965. 

2020 

6 Khung năng l c cán b  tư 

vấn học  ư ng Bang 

Florida. 

Đỗ Thị Bích Loan, 

Mạc Việt Hà 

Tạp chí Khoa học giáo 

dục Việt Nam. S  20, 

tháng 8/2019. 

2019 

https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v8i2S9/B11880982S919.pdf
https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v8i2S9/B11880982S919.pdf
https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v8i2S9/B11880982S919.pdf
https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v8i2S9/B11880982S919.pdf


7 Phân luồng học sinh sau 

Trung học cơ sở - Th c 

trạng và gi i pháp. 

Phan Văn Kha Tạp chí Khoa học giáo 

dục Việt Nam. S  20, 

tháng 8/2019 

2019 

8 Tiêu chu n l a chọn giáo 

viên tư vấn và giáo dục 

hướng nghiệp ở trư ng 

trung học cơ sở. 

Đặng Thành Hưng, 

Đỗ Thị Bích Loan 

Tạp chí Khoa học giáo 

dục Việt Nam. S  15. 

Tháng 3/2019. 

 

2019 

9 M i quan hệ gi a giáo dục 

hướng nghiệp với phân 

luồng học sinh sau trung học 

cơ sở. 

Đỗ Thị Bích Loan Tạp chí Khoa học giáo 

dục Việt Nam.  S  14. 

Tháng 2/2019. 

 

2019 

10 Th c trạng phân luồng học 

sinh sau trung học cơ sở 

trong phát tri n nguồn nhân 

l c  áp ứng nhu c u phát 

tri n kinh t  - xã h i. 

Đỗ Thị Bích Loan Tạp chí Khoa học giáo 

dục Việt Nam. S  08. 

Tháng 8/2018; 

 

2018 

11 Career oriented education 

for high school students in 

the context of the industrial 

revolution 4.0. 

Đỗ Thị Bích Loan Tạp chí Khoa học giáo 

dục Việt Nam. S  07. 

Tháng 7/2018; 

 

2018 

12 Chương tr nh giáo dục phổ 

thông mới và vấn  ề phân 

luồng học sinh. 

Đỗ Thị Bích Loan, 

Lương Việt Thái 

Tạp chí Khoa học giáo 

dục Việt Nam. S  04. 

Tháng 4/2018; 

2018 

 

3.3. Sản phẩm đào tạo 

3.3.1. Đào tạo HVCH 

a) Tên Học viên cao học: Vũ Thị Thu Hà 

 Tên luận văn/luận án: Qu n lý giáo dục hướng nghiệp cho học sinh các trư ng THCS 

quận Hoàng Mai, thành ph  Hà N i trong   i c nh hiện nay 

 Năm t t nghiệp: 2018 

 Ngư i hướng dẫn  hoa học: PGS.TS Đỗ Thị Bích Loan 

 Cơ sở  ào tạo HVCH: Trư ng Đại học Sư phạm Hà N i. 

b) Tên Học viên cao học: Lê Thị Mỹ Hạnh 

 Tên luận văn/luận án: Qu n lý hoạt   ng tr i nghiệm sáng tạo cho học sinh THCS 

thông qua môn Mỹ thuật 



 Năm t t nghiệp: 2018 

 Ngư i hướng dẫn  hoa học: TS. Phạm Thị Thuý Hồng 

Cơ sở  ào tạo HVCH: Trư ng Đại học Giáo dục – Đại học Qu c gia Hà N i. 

c) Tên Học viên cao học: Bùi Thị Ngọc Lương 

 Tên luận văn/luận án: Qu n lý hoạt   ng tr i nghiệm cho học sinh các trư ng ti u 

học Quận Ba Đ nh, Thành ph  Hà N i theo chương tr nh giáo dục phổ thông mới 

 Năm t t nghiệp: 2019 

 Ngư i hướng dẫn  hoa học: PGS.TS Đỗ Thị Bích Loan 

 Cơ sở  ào tạo HVCH: Trư ng Đại học Sư phạm Hà N i. 

d) Tên Học viên cao học: Nguyễn Chung Thuỷ 

 Tên luận văn/luận án: Qu n lý hoạt   ng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung 

học cơ sở Huyện Tam Nông, T nh Phú Thọ theo  ịnh hướng phân luồng học sinh 

 Năm t t nghiệp: 2019 

 Ngư i hướng dẫn  hoa học: PGS.TS Đỗ Thị Bích Loan 

 Cơ sở  ào tạo HVCH: Trư ng Đại học Giáo dục – Đại học Qu c gia Hà N i. 

3.3.2. Hỗ trợ đào tạo Nghiên cứu sinh 

a) Tên Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thanh Loan 

 Tên luận văn/luận án: Phát tri n   i ngũ giáo viên trung học cơ sở theo tiêu chu n 

chức danh nghề nghiệp trên  ịa bàn thành ph  Hà N i 

 Th i gian: Khóa 2015 

 Ngư i hướng dẫn  hoa học: PGS.TS Đỗ Thị Bích Loan, PGS.TS Vương Thanh 

Hương 

 Cơ sở  ào tạo NCS: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. 

b) Tên Nghiên cứu sinh: Mạc Thị Việt Hà 

 Tên luận văn/luận án: Chính sách tạo   ng l c cho giáo viên trung học cơ sở 

 Th i gian: Khoá 2016 

 Ngư i hướng dẫn  hoa học: PGS.TS Đỗ Thị Bích Loan, PGS.TS.  Phạm Ngọc Anh 

 Cơ sở  ào tạo NCS: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. 

c) Tên Nghiên cứu sinh: Phạm H u Thành H i 



 Tên luận văn/luận án: Gi i pháp phân luồng học sinh trung học phổ thông trên  ịa 

 àn thành ph  Hà N i 

 Th i gian: Khoá 2017 

 Ngư i hướng dẫn  hoa học: GS.TS Phan Văn Kha, PGS.TS Nguyễn Khang 

 Cơ sở  ào tạo NCS: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. 

3.4. Hợp tác trong và ngoài nước 

 Nhóm nghiên cứu  ề tài    ti n hành   t  h o sát tại C ng hòa Liên  ang Đức    t m 

hi u thông tin về chính sách, các y u t   nh hưởng   n việc th c hiện phân luồn học sinh 

sau THCS, công tác giáo dục hướng nghiệp trong nhà trư ng phổ thông; s  ph i h p của 

nhà trư ng, gia   nh,  ơn vị sử dụng lao   ng, c ng  ồng trong việc giáo dục hướng nghiệp 

và th c hiện phân luồng HS sau THCS ở C ng hòa Liên Bang Đức. Đoàn    làm việc với 

trư ng Đại học Postdam, Tổ chức học th c hành Netzwer  Zu unft,  trư ng Schule am 

Nuthetal Potsdam, Trung tâm  ào tạo nghề phòng ti u thủ công nghiệp Potdam, công ty 

visionYOU Gm H  hướng nghiệp sáng tạo),  ại học Franzis a Fran e. 

IV. Đóng góp chính của Đề tài 

4.1. Đóng góp khoa học 

 Trong   i c nh hiện nay, chức năng của giáo dục và  ào tạo là  ào tạo nguồn nhân l c 

cho  ất nước h i  ủ các y u t  “KASB+3H’’. Có nghĩa là: tri thức  Knowledge), thái    

 Attitute),  ĩ năng  S ill), hành   ng  Behavior) c ng thêm với 3H là: th  l c  Hand), tâm 

l c  Heart), trí l c  Head). Phân luồng học sinh là s   iều ch nh hệ th ng mang tính chi n 

lư c    m t mặt gắn giáo dục với các mục tiêu phát tri n  inh t  - x  h i, và nâng cao hiệu 

qu  của giáo dục, mặt  hác góp ph n  ịnh hướng phát tri n nguồn nhân l c m t cách h p lý 

và có hiệu qu . 

 Học sinh là chủ th  th c hiện phân luồng,    th c hiện hiệu qu  phân luồng, học sinh 

ph i có  ịnh hướng nghề nghiệp  úng,    l a chọn con  ư ng học vấn và nghề nghiệp phù 

h p với năng l c, sở trư ng, nguyện vọng, hoàn c nh của cá nhân và  áp ứng nhu c u nhân 

l c tại chỗ của  ịa phương và c  nước. Giá trị nghề nghiệp mang tính  hách quan ngoài ý 

thức của mỗi ngư i và tồn tại trong m t giai  oạn lịch sử nhất  ịnh. Giá trị nghề nghiệp ch  

 ư c chuy n hóa thành  ịnh hướng nghề nghiệp của mỗi cá nhân thông qua m t quá tr nh 

giáo dục và t  giáo dục m t cách t  giác. V  vậy, nhiệm vụ của  ề tài là ph i t m ra con 

 ư ng    chuy n hóa nh ng giá trị  hách quan thành nh ng  ịnh hướng nghề nghiệp  úng 

của mỗi học sinh. 



 Phân luồng học sinh sau THCS là chủ trương lớn của Đ ng và Nhà nước Việt Nam 

 ư c th c hiện từ rất lâu, nhưng cho   n nay vấn  ề này vẫn là  i m nghẽn trong hệ th ng 

giáo dục, mặc dù    có gi i pháp thúc   y phân luồng học sinh sau THCS  ư c th c hiện. 

Trước yêu c u th c tiễn trong   i c nh CMCN 4.0, từ cơ sở lý luận và nh ng  ài học  inh 

nghiệm qu c t , nhóm nghiên cứu     ặt  ài toán phân luồng HS sau THCS trong trong  ài 

toán tổng th  xây d ng hệ th ng giáo dục mở, học tập su t   i theo  hung ti p cận  STEP 

 các  ỹ năng hướng tới việc làm và năng suất) nhằm phân luồng hiệu qu  học sinh sau 

THCS. Đây là cách ti p cận theo quan  i m học tập su t   i, có s  chu n  ị t t về các  ỹ 

năng c n thi t trước phân luồng và sau phân luồng, nhằm tạo cơ h i,   ng l c    ngư i lao 

  ng nâng cao tr nh    hoặc chuy n  ổi ngành nghề theo yêu c u công việc hoặc  iều  iện 

cụ th  của cá nhân. Đây chính là  i m mới của  ề tài so với các nghiên cứu trước  ây. 

 K t qu  nghiên cứu của  ề tài  óng góp nh ng tri thức khoa học trong việc xây d ng cơ 

sở lý luận và th c tiễn về phân luồng học sinh sau THCS  áp ứng nhu c u học tập su t   i 

trong b i c nh h i nhập qu c t , cụ th :  

4. Đề tài    hệ th ng hóa và làm phong phú thêm lý luận về phân luồng HS sau THCS: 

Làm rõ m t s  khái niệm và n i hàm các khái niệm: nguồn nhân l c, phát tri n nguồn nhân 

l c; nhu c u, nhu c u xã h i, h i nhập qu c t , học tập su t   i… );  

5. Xác  ịnh cơ sở tâm sinh lý học, cơ sở giáo dục học, cơ sở kinh t  - xã h i của phân 

luồng học sinh sau THCS; Phân tích m i quan hệ gi a giáo dục phổ thông và giáo dục nghề 

trong hệ th ng giáo dục qu c dân; M i quan hệ gi a phân luồng học sinh với chương tr nh 

giáo dục phổ thông mới và  hung tr nh    qu c gia; M i quan hệ của phân luồng học sinh 

sau THCS với phát tri n nguồn nhân l c và phát tri n kinh t  - xã h i; với việc th c hiện 

các mục tiêu về công bằng xã h i và học tập su t   i hướng tới xây d ng xã h i học tập. 

Đồng th i làm rõ vai trò của giáo dục hướng nghiệp   i với việc th c hiện phân luồng học 

sinh sau THCS  áp ứng nhu c u học tập su t   i và yêu c u phát tri n nguồn nhân l c trong 

b i c nh h i nhập qu c t ; Vai trò và trách nhiệm của nhà trư ng, gia   nh,  ơn vị sử dụng 

lao   ng và c ng  ồng trong việc giáo dục hướng nghiệp và th c hiện phân luồng học sinh 

sau THCS;  

6. Xác  ịnh cơ sở khoa học cho việc xây d ng tiêu chí  ánh giá th c hiện chương tr nh 

giáo dục hướng nghiệp và các chu n về   i ngũ giáo viên, về cơ sở vật chất phục vụ giáo 

dục hướng nghiệp trong trư ng phổ thông; cũng như cơ sở khoa học    xây d ng mô hình 

ph i h p gi a nhà trư ng, gia   nh, cơ sở  ào tạo, doanh nghiệp và c ng  ồng trong công 

tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh. 

 



4.2. Đóng góp thực tiễn  

1. K t qu  nghiên cứu của  ề tài cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoàn thiện chính 

sách về phân luồng HS sau THCS  áp ứng nhu c u học tập su t   i và yêu c u phát tri n 

nguồn nhân l c trong b i c nh h i nhập qu c t .  

2. Đề tài    th c hiện kh o sát th c t  tại 6 t nh (Lai Châu, Vĩnh Phúc, Đă  Lă , Kiên 

Giang, Hà N i và TP. HCM) về th c trạng giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh 

sau THCS. Đ   ánh giá  ư c khá toàn diện về th c trạng  ịnh hướng nghề nghiệp của học 

sinh THCS, th c trạng giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS, cũng như 

các y u t   nh hưởng, phân tích làm rõ nh ng mặt  ư c, nh ng bất cập và tìm ra nguyên 

nhân của chúng. 

3. Trên cơ sở phân tích lý luận, kinh nghiệm qu c t  và từ th c tiễn Việt Nam,  ề tài    

 ề xuất nh ng  iều ch nh, bổ sung cơ ch , chính sách và 5 nhóm gi i pháp th c hiện hiệu 

qu  hiệu qu  phân luồng học sinh sau THCS  áp ứng nhu c u học tập su t   i yêu c u phát 

tri n nguồn nhân l c trong   i c nh h i nhập qu c t . 

4. Ý nghĩa th c t  của  ề tài còn th  hiện qua các  ề xuất như: B  tiêu chí  ánh giá th c 

hiện chương tr nh giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trong trư ng phổ thông; Khung năng 

l c giáo dục hướng nghiệp của giáo viên làm công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh 

ở trư ng THCS; Các tiêu chu n l a chọn giáo viên làm công tác giáo dục hướng nghiệp ở 

trư ng THCS; Các tiêu chu n về cơ sở vật chất, trang thi t bị phục vụ công tác giáo dục 

hướng nghiệp là nh ng công cụ quan trọng, giúp các nhà qu n lý th c hiện chức năng qu n 

lý ki m tra, giám sát công tác giáo dục hướng nghiệp trong nhà trư ng nhằm nâng cao chất 

lư ng giáo dục hướng nghiệp, góp ph n th c hiện hiệu qu  phân luồng học sinh sau THCS; 

Mô h nh giáo dục tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THCS  áp ứng nhu c u học tập của HS 

và yêu c u phát tri n nguồn nhân l c trong   i c nh h i nhập qu c t  và Mô h nh ph i h p 

gi a nhà trư ng, gia   nh, cơ sở  ào tạo,  ơn vị sử dụng lao   ng và c ng  ồng trong công 

tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng HS sau THCS. Đề xuất :“ Sơ  ồ luồng học sinh 

sau THCS” sẽ phục vụ cho công tác qu n lý, cho việc hoạch  ịnh chính sách và cho nhà 

trư ng, gia   nh, x  h i trong việc  ịnh hướng nghề nghiệp cho học sinh. Đây là  óng góp 

thi t th c    tri n  hai Đề án 522 của Chính phủ, theo  ó các  ịa phương có th  tham kh o, 

nghiên cứu    xây d ng k  hoạch tri n khai hiệu qu  phân luồng học sinh sau THCS phù 

h p với  iều kiện th c t  của  ịa phương. 

5. Đề tài    góp ph n làm chuy n bi n nhận thức của các t ng lớp xã h i, từ các nhà 

hoạch  ịnh chính sách, các nhà qu n lý, mỗi ngư i dân về phân luồng HS sau THCS,  ồng 



th i làm rõ trách nhiệm của nhà trư ng, gia   nh, cơ sở  ào tạo,  ơn vị sử dụng lao   ng và 

c ng  ồng trong việc giáo dục hướng nghiệp và phân luồng HS sau THCS. 

6. Đề tài    ph i h p chặt chẽ và thư ng xuyên với các cơ quan có liên quan    chuy n 

giao kịp th i các k t qu  nghiên cứu vào th c tiễn trong công tác qu n lý, tham mưu, xây 

d ng chính sách và nghiên cứu về giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau 

THCS: 

 Cung cấp  ịp th i các   t qu  nghiên cứu cho Vụ Giáo dục Trung học trong quá 

tr nh xây d ng và tri n  hai Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và  ịnh hướng phân luồng học 

sinh trong giáo dục phổ thông giai  oạn 2018-2025”. K t qu   ó     ư c  ánh giá cao và 

ghi nhận qua việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án; L nh  ạo B  GD&ĐT  an hành 

“K  hoạch tri n  hai Đề án của ngành Giáo dục và Đào tạo” và Vụ Giáo dục Trung học  an 

hành Công văn “Hướng dẫn các sở giáo dục và  ào tạo, các cơ sở giáo dục  ào tạo giáo viên 

trung học”    tri n  hai Đề án; 

 M t s    t qu  nghiên cứu về th c trạng và gi i pháp phân luồng học sinh trong 

  i c nh mới của Đề tài     ư c Tổ Biên tập Đề án “Sơ   t 5 năm th c hiện Nghị quy t s  

29-NQ/TW” sử dụng trong quá tr nh tri n  hai th c hiện. K t qu  Đề án  ư c Ban Bí thư 

 ánh giá t t. Ngày 30/5/2019 Ban Bí thư  an hành K t luận s  51-KL/TW về ti p tục th c 

hiện Nghị quy t H i nghị Trung ương 8  hoá XI về  ổi mới căn   n, toàn diện giáo dục và 

 ào tạo  áp ứng yêu c u công nghiệp hoá, hiện  ại hoá trong  iều  iện  inh t  thị trư ng 

 ịnh hướng x  h i chủ nghĩa và h i nhập qu c t ; 

 M t s    t qu  nghiên cứu về liên thông và  inh nghiệm qu c t      ư c Vụ Giáo 

dục Đại học tham  h o và sử dụng    tham mưu xây d ng: Qui ch   ào tạo tr nh    trung 

cấp, tr nh    cao  ẳng nhóm ngành  ào tạo giáo viên  èm theo Thông tư s  24/2019/TT-

BGDĐT ngày 26/12/2019; Nghiên cứu, phân loại và  ề xuất các nhóm   i tư ng d  thi, d  

tuy n và   i tư ng ưu tiên trong Qui ch  tuy n sinh  ại học và các tr nh    cao  ẳng, trung 

cấp nhóm ngành  ào tạo giáo viên;   

 Chuy n giao n i dung góp ý cho sửa  ổi Luật giáo dục, Luật giáo dục ĐH cho Ban 

 iên soạn D  th o Luật Giáo dục và Luật Đại học sửa  ổi;  

 Chuy n giao   t qu  nghiên cứu cho Vụ Giáo dục Thư ng xuyên trong quá tr nh 

th c hiện nhiệm vụ xây d ng văn   n ch   ạo giáo dục hướng nghiệp trong các trung tâm 

giáo dục thư ng xuyên và th c hiện phân luồng học sinh sau trung học cơ sở trong   i c nh 

học tập su t   i; 

 Chuy n giao   t qu  nghiên cứu về th c trạng và các gi i pháp phân luồng học 

sinh sau THCS cho Vụ Đào tạo chính qui  Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) trong quá tr nh 



xây d ng văn   n ch   ạo  ào tạo giáo dục nghề nghiệp cho   i tư ng học sinh t t nghiệp 

THCS.  

V. Hiệu quả của Đề tài 

5.1. Hiệu quả kinh tế 

Các k t qu  nghiên cứu của  ề tài góp ph n g i ý    các trư ng phổ thông, trung tâm 

giáo dục thư ng xuyên, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham kh o     ổi mới n i dung, 

phương pháp giáo dục hướng nghiệp cho học sinh; xây d ng cơ ch  ph i h p gi a nhà 

trư ng, gia   nh, cơ sở  ào tạo, doanh nghiệp và c ng  ồng trong công tác giáo dục hướng 

nghiệp cho học sinh; xây d ng hệ th ng tiêu chí  ánh giá việc th c hiện chương tr nh giáo 

dục hướng nghiệp theo chương tr nh giáo dục phổ thông mới; th c hiện chu n hoá các  iều 

kiện   m b o th c hiện giáo dục hướng nghiệp trong nhà trư ng theo các tiêu chu n về   i 

ngũ giáo viên, cơ sở vật chất nhằm   m b o và nâng cao hiệu qu  hoạt   ng giáo dục hướng 

nghiệp cho học sinh, góp ph n th c hiện hiệu qu  phân luồng học sinh sau THCS. 

5.2. Hiệu quả xã hội 

Thông qua quá trình nghiên cứu và truyền thông các k t qu  nghiên cứu trong hệ th ng 

giáo dục và trong c ng  ồng, các ki n thức và n i dung về phân luồng học sinh sau THCS 

 áp ứng nhu c u học tập su t   i và yêu c u phát tri n nguồn nhân l c trong b i c nh h i 

nhập qu c t     giúp cho x  h i hi u rõ: Phân luồng học sinh sau THCS là m t mắt xích 

trong hệ th ng phát tri n nguồn nhân l c; Bài toán phân luồng học sinh sau THCS c n ph i 

 ặt trong bài toán tổng th  xây d ng hệ th ng giáo dục mở, học tập su t   i và h i nhập 

qu c t ; Đ  th c hiện các gi i pháp phân luồng hiệu qu  học sinh sau THCS, c n xây d ng 

quan hệ   i tác th c chất và có trách nhiệm trong việc gi i quy t bài toán phân luồng; C n 

huy   ng s  tham gia của c ng  ồng, các tổ chức xã h i dân s  và doanh nghiệp trong việc 

 hơi thông các tắc nghẽn trong phân luồng; Tổ chức  ánh giá,  úc rút  inh nghiệm, xây 

d ng bài học trong quá trình gi i quy t bài toán phân luồng. 

Như vậy, phân luồng học sinh sau THCS không ph i là nhiệm vụ của riêng ngành giáo 

dục, mà là nhiệm vụ của cơ quan nhà nước các cấp trong hoạch  ịnh chính sách; của các 

nhà cung ứng giáo dục công và tư; của các doanh nghiệp trong việc làm rõ như c u của thị 

trư ng lao   ng; của các tổ chức xã h i trong việc nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm 

gi i trình của các cơ sở  ào tạo. Việc tổ chức th c hiện  òi hỏi s  tham gia ph i h p của 

nhiều ngành: GD&ĐT, lao   ng và việc làm, phát tri n kinh t  và b o hi m xã h i. 


