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KẾ HOẠCH  

Tổ chức công tác giáo dục hướng nghiệp   

qua hoạt động tham quan trải nghiệm thực tế 

Năm học 2019 - 2020 
 

 

Căn cứ quyết định số: 16/ 2006/ QĐ- BGD&ĐT ngày 5/5/2006 của Bộ GD& 

ĐT về chương trình giáo dục phổ thông. 

Căn cứ vào công văn số     / GD&ĐT ngày     tháng 8 của phòng GD&ĐT Gia 

Lâm về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 cấp THCS; 

 Thực hiện kế hoạch số   / KH-THCS CBQ  ngày    tháng  năm 2019 của trường 

THCS Cao Bá Quát về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020, trường 

THCS Cao Bá Quát xây dựng kế hoạch tổ chức công tác giáo dục hướng nghiệp qua 

hoạt động tham quan trải nghiệm thực tế  năm học 2019 - 2020 như sau:  

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, BIỆN PHÁP CỦA TỔ CHỨC  HĐGD HƯỚNG NGHIỆP   
I. Mục đích:  

- Nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục, góp phần  hướng nghiệp cho học sinh sau tốt 

nghiệp THCS. 

- Hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai. 

II. Yêu cầu:   
- Đẩy mạnh công tác tư vấn  hướng nghiệp cho học sinh phổ thông, góp phần phân 

luồng, chuẩn bị cho học sinh lớp 9 lựa chọn các ban ở trường THPT hợp lý hoặc theo 

học tại các trường Trung học chuyên nghiệp, các trường  Cao đẳng nghề hoặc  đi vào 

cuộc sống lao động phù hợp với điều kiện của bản thân và yêu cầu đào tạo nhân lực 

của địa phương. Thông qua chương trình giáo dục hướng nghiệp: Học sinh hiểu được 

ý nghĩa tầm quan trọng của việc chọn nghề nghiệp tương lai. 

 + Biết được một số thông tin cơ bản về định hướng phát triển kinh tế -xã hội 

của địa phương, đất nước, về thế giới nghề nghiệp, thị trường lao động, hệ thống giáo 

dục nghề nghiệp . 

 + Biết cách tìm kiếm thông tin nghề và cơ sở đào tạo cần thiết cho bản thân. 

 + Biết đánh giá năng lực bản thân, điều kiện gia đình và nhu cầu xã hội để định 

hướng học tập và chọn nghề tương lai.  

- Tư vấn cho cả các bậc phụ huynh học sinh trong việc hướng học hướng nghiệp cho 

các em. 

- Hình thức dạy học :  Ngoại khoá tham quan. 

- Thời gian tổ chức hoạt động tham quan thực tế: Dự kiến tổ chức cho HS đi tham 

quan thực tế tại trường Cao đẳng Nghề Long Biên – thuộc Tổng công ty may 10 vào 

cuối tháng 11 (Chiều 18/11) 

B. CHUẨN BỊ: 

I. Số lượng HS- GV tham gia hoạt động trải nghiệm: 
- Tổng số lớp học hướng nghiệp qua trải nghiệm thực tế: 3 lớp (131 học sinh) 



- Đại diện BGH nhà trường 

- 3 giáo viên chủ nhiệm lớp 9 của nhà trường. 

II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ: 

1. Lập kế hoạch, đề xuất với Trường Cao đẳng Nghề Long Biên và Tổng công ty 

May 10: 

- Đề xuất với Trường Cao đẳng Nghề Long Biên: Đồng chí Hiệu trưởng 

- Lập kế hoạch: Đồng chí Phó Hiệu trưởng 

2. Sắp xếp lớp tham gia chuyến tham quan :  
     - Sắp xếp theo lớp học chính khóa (3 lớp). 

3. Địa điểm tham quan thực tế :Tại Tổng công ty May 10 - Long Biên - Hà Nội. 

4. Phân công nhiệm vụ: 

* Ban giám hiệu:  

-  Xây dựng kế hoạch HĐGD HN và  phối hợp với trường Cao đẳng Nghề 

Long Biên để tổ chức chuyến đi. 

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh 

và xã hội về mục đích, ý nghĩa của chuyến đi thực tế. 

- Bố trí đội ngũ giáo viên, quản lý lớp để đảm bảo triển khai đầy đủ kế hoạch.  

* Giáo viên chủ nhiệm: 

- Thông tin đến học sinh và phụ huynh học sinh về mục đích, ý nghĩa của 

chuyến tham quan thực tế. 

- Kết hợp với Hội phụ huynh chuẩn bị phương tiện xe đưa học sinh đi. 

- Quản lý lớp trong toàn bộ chuyến đi. 

- Cùng với cán bộ giáo viên của trường Trung cấp Nghề Long Biên định 

hướng, phân luồng cho HS để có sau khi tốt nghiệp THCS, có những tư vấn kịp thời 

cho HS phù hợp với sức học và khả năng của các em. 

* Học sinh: 

- Tham gia chuyến tham quan nghiêm túc, giữ gìn nội quy, quy định nơi đến 

tham quan, có ý thức học hỏi thực tế, lựa chọn hướng đi phù hợp cho tương lai.  

III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ: 

- 14h ngày 28/11: Xe xuất phát tại trường (3 xe, 3 lớp) 

- 14h20: Tới công ty May 10. 

- Từ 14h20 - 16h: Tham quan các phân xưởng theo sự sắp xếp của Trường Cao 

đẳng Nghề và công ty may 10. 

- 16h - 16h 00: Nghe giới thiệu của cán bộ trường Cao đẳng Nghề về nhà trường 

và các định hướng cho HS sau khi tốt nghiệp THCS. 

- 16h30: HS lên xe về trường, kết thúc chuyến đi. 

Trên đây là kế hoạch  chuyến tham quan học tập thực tế của trường THCS Cao 

Bá Quát  năm học 2019- 2020. Rất mong trường Cao đẳng Nghề Long Biên- Công ty 

may 10 tạo điều kiện giúp đỡ để nhà trường hoàn thành kế hoạch giáo dục hướng 

nghiệp đã đề ra. 

        
Nơi nhận:  

- Trường Cao đẳng Nghề Long Biên 
- Phòng Giáo dục và Đào tạo (để BC); 

- Lưu: VP, BGH. 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

                   Vũ Thị Lan Anh 

 



                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




