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KHUNG CHƯƠNG TRÌNH WORKSHOP ONLINE 

CÙNG CON ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP 
 

THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM 

 + 7h30 – 8h: Check in vào Phòng họp Online 

+ 8h – 11h Sáng Chủ nhật, ngày 19/9/2021  

THÀNH PHẦN THAM DỰ 

+ 180 Phụ huynh học sinh khối 12 – Trường THPT – THSP Đại học Cần Thơ 

+ Các thầy cô hỗ trợ 

MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 

Qua 3,5h tham gia workshop, chia sẻ một số kiến thức nền tảng và công cụ hỗ trợ giúp các 

cha mẹ: 

(1). Hiểu được hướng nghiệp là một hành trình và việc giúp con chọn nghề phù hợp cũng 

quan trọng như giúp con chọn “bạn đời” cần quan tâm việc tìm hiểu kỹ những gì ở mình và 

“đối phương” là cái nghề mình muốn chọn để không chọn sai nghề. 

(2). Hiểu được việc có kiến thức cơ bản về hướng nghiệp sẽ hỗ trợ con được những gì 

để chọn nghề không sai và chọn được ngành học, trường học phù hợp đồng thời chuẩn bị 

tâm thái để thích ứng được với sự biến đổi không lường của thị trường lao động ngày nay. 

(3). Nhận ra được 4 yếu tố quan trọng giúp con lựa chọn nghề không sai. 

(4). Làm quen với công cụ Mật mã Holland giúp nhận ra đặc điểm sở thích nghề nghiệp 

của con để có được sự thấu hiểu và giúp con lựa chọn nhóm nghề nghiệp phù hợp. 

(5). Nắm được 4 bước cơ bản giúp con chọn nghề, chọn ngành, chọn bậc học và chọn 

trường học phù hợp để đồng hành cùng con hoạch định hướng đi sau tốt nghiệp THPT. 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT 

Qua 3h tham gia workshop, các cha mẹ: 

Phần 1: MỞ ĐẦU 

 + Khảo sát mức độ nhận biết về kiến thức hướng nghiệp cho con trước khi tham gia 

workshop 

+ Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu 

 + Làm quen, kết nối 

 + Quản lý kỳ vọng của người tham gia. 

 Phần 2: NỘI DUNG 
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 + Khái quát về nhu cầu và đặc tính biến động không lường của thị trường lao động 

 + Các kiến thức cơ bản về hướng nghiệp sẽ hỗ trợ con được những gì để chọn lựa 

được ngành nghề phù hợp và thích ứng được với sự biến đổi không lường của thị trường 

lao động ngày nay. 

 + Các kiến thức cơ bản phụ huynh cần biết để đồng hành cùng con trên hành trình 

định hướng nghề nghiệp: 

(1). 3 câu hỏi lớn cần giải đáp cho hành trình phát triển nghề nghiệp của mỗi người 

(2). 4 yếu tố quan trọng giúp con lựa chọn nghề nghiệp phù hợp. 

 (3). Mật mã Holland – Công cụ giúp con khám phá đặc tính sở thích nghề nghiệp. 

 (4). Cách kết nối mật mã Holland với bản đồ thế giới nghề nghiệp giúp con tìm ra các 

nhóm ngành nghề phù hợp. 

 + Bốn bước cơ bản giúp con chọn nghề, chọn ngành, chọn bậc học và chọn trường 

học phù hợp. 

 + Hỏi – Đáp  

 Phần 3: KẾT THÚC 

 + Chia sẻ cảm nhận của phụ huynh về các nội dung đã trao đổi. 

+ Đúc kết thông điệp trọng tâm 

 + Khảo sát mức độ nhận biết và sự hài lòng của phụ huynh về buổi workshop. 

+ Cảm ơn – Mời chụp hình lưu niệm tập thể 

+ Kết thúc chương trình 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT 

TT Thời gian Thời 
lượng 

Nội dung – Hoạt động Ghi chú 

1 7:30 – 8:00 30’ + Check in 

+ Hướng dẫn kỹ thuật thao tác cơ bản (nếu cần) 

+ Khảo sát mức độ nhận biết về kiến thức hướng 
nghiệp cho con trước khi tham gia workshop 

Đại diện Nhà 
trường 

Nhạc vui tươi – Ý 
nghĩa (EKIT) 

Link form khảo sát 

2 8:00 – 8:05 5’ TUYÊN BỐ LÝ DO – GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU Đại diện Nhà 
trường 

3 8:05 – 8:20 15’ LÀM QUEN - KẾT NỐI – QUẢN LÝ KỲ VỌNG 

+ Giới thiệu sơ lược về bản thân và những điều thấu 
cảm trong vai trò làm cha/mẹ khi hướng nghiệp cho 
con. 

+ Kết nối Vòng tròn – Kết nối năng lượng 

Ms. Trinh + EKIT 

 

Slide 
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+ Quản lý kỳ vọng của người tham gia 

+ Chia sẻ Nội dung tổng quát của Workshop 

4 8:20 – 8:40 20’ KHÁI QUÁT VỀ NHU CẦU VÀ ĐẶC TÍNH BIẾN 
ĐỘNG KHÔNG LƯỜNG CỦA THỊ TRƯỜNG LAO 
ĐỘNG 

+ Khái quát về nhu cầu và đặc tính biến động không 
lường của thị trường lao động 

+ Công thức nâng cao khả năng được tuyển dụng. 

Ms. Trinh + EKIT 

 

 

Slide 

5 8:40 – 8:45 ’5’ Thư giãn – Hít thở - Uống nước 

+ Hướng dẫn phụ huynh hít thở sâu giúp thư giãn, 
tập trung hơn đồng thời rèn luyện cách thở đúng để 
góp phần nâng cao sức đề kháng trước Covid 

+ Mời phụ huynh uống nước 

Ms. Trinh + EKIT 

 

6 8:45 – 9:05 20’ TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC GIÚP CON LỰA 
CHỌN NGHỀ NGHIỆP PHÙ HỢP 

Game Chọn bạn đời 

+ Hướng dẫn: Yêu cầu sắp xếp 5 từ THÍCH – YÊU – 
LẤY – TÌM HIỂU - ẤY thành qui trình chọn bạn đời 
phù hợp 

+ 1p cho phụ huynh sắp xếp và đánh vào hộp chat 

+ Mời chia sẻ 3 – 4 qui trinh có thứ tự khác nhau 

+ Đặt câu hỏi dẫn dắt giúp phụ huynh nhận ra sự 
khác biệt cơ bản giữa các lựa chọn; kết quả có gì 
khác nhau; công đoạn nào có thể giúp giảm thiểu tối 
đa rủi ro ở các lựa chọn. 

+ Đúc kết thông điệp trọng tâm 

 Qui trình chọn ngành nghề phù hợp cũng không 
khác gì chọn bạn đời 

 Mỗi lựa chọn sẽ cho ra một kết quả và để giảm 
thiểu rủi ro thì cần dành nhiều thời gian cho 
công đoạn TÌM HIỂU 

 Các kiến thức về hướng nghiệp sẽ giúp con làm 
tốt hơn công đoạn TÌM HIỂU này. 

+ Dẫn dắt chuyển ý 

Ms. Trinh + EKIT 

 

 

Slide 

 

 

7 9:05 – 10:00 55’ KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ HƯỚNG NGHIỆP  

+ 3 câu hỏi lớn cần giải đáp cho hành trình phát triển 
nghề nghiệp của mỗi người (Mô hình chìa khóa). 

+ 4 yếu tố quan trọng giúp con lựa chọn nghề nghiệp 
phù hợp (Mô hình cây nghề nghiệp). 

+ Khám phá đặc tính sở thích nghề nghiệp của con 
với công cụ Mật mã Holland. 

Ms. Trinh + EKIT 

 

Slide 
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+ Cách kết nối mật mã Holland với bản đồ thế giới 
nghề nghiệp (thực hành kết nối và tìm ra những 
nhóm nghề phù hợp với 1 nhóm Holland trội và tìm 
nhóm nghề không phù hợp từ nhóm Holland ít trội 
nhất của con). 

+ Chia sẻ kênh thông tin tham khảo bổ trợ 

8 10:00 – 
10:05 

’5’ Thư giãn – Hít thở - Uống nước 

+ Hướng dẫn phụ huynh hít thở sâu giúp thư giãn, 
tập trung hơn đồng thời rèn luyện cách thở đúng để 
góp phần nâng cao sức đề kháng trước Covid 

+ Mời phụ huynh uống nước 

Ms. Trinh + EKIT 

 

Slide 

 

9 10:05 – 
10:35 

’30’ CÁC BƯỚC CHỌN NGHÈ, CHỌN NGÀNH, CHỌN 
TRƯỜNG PHÙ HỢP 

+ Hướng dẫn Thử thách: Xác định trình tự các bước 
giúp con chọn nghề, chọn ngành, chọn trường phù 
hợp và những việc cần làm ở mỗi bước. 

+ 5 phút cho Phụ huynh suy nghĩ và đánh vào hộp 
chat  

+ Mời 2 phụ huynh có trình tự khác nhau chia sẻ 

+ Đặt câu hỏi dẫn dắt giúp phụ huynh nhìn lại trình 
tự và kỳ vọng, hoàn cảnh của gia đình để nhận ra 
trình tự nào thật sự phù hợp với định hướng phát 
triển nghề nghiệp sẽ thống nhất với con. 

+ Đúc kết trình tự 4 bước cơ bản giúp con chọn 
nghề, chọn ngành, chọn bậc học và chọn trường học 
phù hợp và những việc cần làm ở mỗi bước. 

+ Chia sẻ kênh thông tin tham khảo bổ trợ 

Ms. Trinh + EKIT 

 

Slide 

 

10 10:35 – 
10:50 

’15’ HỎI - ĐÁP 

+ Giải đáp thắc mắc của phụ huynh liên quan đến 
các nội dung đã chia sẻ. 

+ Cung cấp thông tin kết nối hỗ trợ phụ huynh sau 
buổi workshop. 

Ms. Trinh + EKIT 

 

Slide 

 

11 10:50 – 
11:00 

10’ CHIA SẺ CẢM NHẬN – ĐÚC KẾT THÔNG ĐIỆP 
TRỌNG TÂM 

+ Mời phụ huynh chia sẻ 3 hành động sẽ làm ngay 
vào hộp chat 

+ Mời 1 – 2 phụ huynh chia sẻ trước tập thể 

+ Đúc kết thông điệp trọng tâm 

 Cùng con Hướng nghiệp là một hành trình dẫn 
dắt, đồng hành, hỗ trợ và khích lệ con dấn thân, 
trải nghiệm để khám phá và thấu hiểu bản thân 
từ đó có định hướng phát triển nghề nghiệp cụ 

Ms. Trinh + EKIT 

 

Slide 
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thể và chủ động học tập, rèn luyện năng lực 
hành nghề, chủ động kết nối xây dựng và mở 
rộng mạng lưới chuyên nghiệp để có nhiều cơ 
hội được tuyển dụng vào vị trí của nghành nghề 
phù hợp mà mình yêu thích. 

+ Mời phụ huynh làm Khảo sát mức độ nhận biết và 
sự hài lòng của phụ huynh về buổi workshop. 

+ Cảm ơn – Mời phụ huynh chụp hình lưu niệm 

 

 

 

 

 

 

Link form khảo sát 

 

12 11:00  TUYÊN BỐ KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH 

 

Đại diện nhà 
trường 

 

 

YÊU CẦU ĐƯỢC HỖ TRỢ 

(1). Về cơ sở vật chất 

+ Chuẩn bị Phòng Hội nghị online và cấp quyền Co-host cho Ms Trinh + các thành viên Team 
EKIT tham gia hỗ trợ. 

(2). Về thời gian 

+ Sắp xếp 1 buổi chạy thử chương trình trên Phòng hội nghị online vào 8h – 9h sáng thứ 7  

+ Nhà trường thông báo mời phụ huynh check in vào Phòng hội nghị trong khoảng thời gian 
từ 7h30 -8h. 

+ Đúng 8h chương trình sẽ bắt đầu. 

(3). Về con người 

 Cử nhân sự phụ trách: 

+ Hỗ trợ phụ huynh kỹ thuật sử dụng ứng dụng và thao tác cơ bản trên phòng hội nghị online 

+ Kiểm soát việc check in mời phụ huynh vào phòng hội nghị 

+ Hỗ trợ quản lý kỹ thuật IT phòng hội nghị xuyên suốt thời gian diễn ra chương trình bao 
gồm buổi chạy thử. 

+ Phụ trách nội dung Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu khi bắt đầu và tuyên bố kết thúc ở 
cuối chương trình. 

(4). Khác: Sau khi chương trình kết thúc, hai bên ngồi lại rút kinh nghiệm làm tốt hơn cho 
các chương trình sau. 


