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KẾ HOẠCH
"Giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề và định hướng phân luồng học sinh
năm học 2019 - 2020"

Căn cứ Kế hoạch số 2410/KH-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2019 của UBND
tỉnh Hải Dương về thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân
luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Hải
dương. Căn cứ hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 của Phòng GD&ĐT Bình
Giang. Trường Trung học cơ sở Nhân Quyền xây dựng Kế hoạch "Giáo dục hướng
nghiệp, dạy nghề và định hướng phân luồng học sinh năm học 2019 - 2020" như sau:
I. MỤC TIÊU

- Năm học 2019 - 2020 nhà trường tiếp tục phối hợp với Trung tâm GDNNGDTX huyện Bình Giang thực hiện chương trình dạy nghề phổ thông cho học sinh
khối lớp 8.
- Tiếp tục dạy hướng nghiệp theo quy định cho học sinh khối lớp 9. Đưa thông
tin tuyển sinh lớp 10 đến học sinh và phụ huynh đang học lớp 9 năm học 2019 - 2020
tại trường; Trợ giúp học sinh trong việc hướng học, hướng nghề, hướng trường;
Thông tin về chính sách, nguyện vọng, điểm chuẩn vào các trường THPT công lập,
trường chuyên, trung tâm GDTX, trường THPT ngoài công lập và các trường Trung
cấp, trường nghề; những điều cần biết trước kì thi vào lớp 10.
- Tư vấn ngành nghề phân luồng giúp cho học sinh lựa chọn hướng đi sau tốt
nghiệp THCS ở các trường trung cấp, cao đẳng, liên thông, học nghề ngắn
hạn…Ngoài ra, còn cung cấp cho các em học sinh kỹ năng cần thiết về tâm lí, sức
khỏe, nhu cầu nhân lực trong tương lai… Phấn đấu ít nhất 30% số học sinh tốt nghiệp
THCS vào học tại Trung tâm GDNN-GDTX được học văn hóa kết hợp dạy sơ cấp
nghề, liên kết đào tạo trình độ TCCN hoặc tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục
nghề nghiệp khác.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

a) Nhiệm vụ
- Đổi mới nâng cao công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cha mẹ học
sinh về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề phổ
thông nhằm định hướng phân luồng học sinh.
- Tăng cường phối hợp, tổ chức các hoạt động tuyên truyền về giáo dục hướng
nghiệp và định hướng phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS.
- Thực hiện dạy đủ số tiết hướng nghiệp trong nhà trường, thông qua các hoạt
động dạy hướng nghiệp học sinh được tư vấn hướng nghiệp, tìm hiểu về thế giới nghề
nghiệp, được tham quan tìm hiểu một số nghề ở địa phương.
- Phối hợp với Trung tâm GDNN-GDTX tổ chức dạy nghề phổ thông cho học
sinh để sau tốt nghiệp THCS các em sẵn sàng vào học tại các cơ sở giáo dục nghề
nghiệp.
b) Giải pháp
- Ngay từ đầu năm học nhà trường tổ chức bồi dưỡng, phụ đạo học sinh, phân
đối tượng học sinh để dạy phụ đạo cho phù hợp nhằm nâng cao chất lượng học sinh
đặc biệt là học sinh khối lớp 9.
- Sau khi Sở GD&ĐT Hải Dương thông báo về chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10
các trường THPT công lập, Trung tâm GDNN-GDTX, THPT ngoài công lập nhà
trường tiến hành tổ chức hội nghị CMHS khối lớp 9 thông báo kết quả tình hình học
tập của từng học sinh, đối chiếu so sánh với kết quả của các học sinh trong toàn
huyện, dự kiến định hướng học sinh tham gia đăng kí thi vào trường THPT hay học
tại Trung tâm GDNN-GDTX. Học sinh đăng kí thi và học trên tinh thần tự nguyện.
- Phân công giáo viên dạy hướng nghiệp cho học sinh lớp 9, phối hợp với các
cơ sở nghề ở địa phương cho học sinh tham quan, trải nghiệm hoạt động nghề nghiệp.
- Tổ chức cho học sinh lớp 8 đăng kí học nghề phổ thông, phối hợp với Trung
tâm GDNN-GDTX xây dựng kế hoạch dạy nghề phổ thông năm học 2019 - 2020 phù
hợp với chương trình kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên đây là Kế hoạch "Giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề và định hướng phân
luồng học sinh năm học 2019 - 2020" của Trường THCS Nhân Quyền. Đề nghị bộ

phận chuyên môn, bộ phận Tư vấn triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Kế
hoạch trên./.
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- GVCN8, 9, bộ phận tư vấn; (để thực hiện)
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