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Mục tiêu
• Xác định được Yếu tố quan trọng trong việc chuẩn bị định hướng
tương lai và nghề nghiệp của bạn
• Hiểu về Mật mã Holland và nhớ được nhóm đặc tính cá nhân của
mình
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Covid-19 xáo trộn mạnh thị trường việc làm trong 5 năm tới
- 85 triệu việc làm mất đi
- 97 triệu việc làm mới xuất hiện
- Tốc độ thay đổi công nghệ tăng nhanh hơn
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Những con số ấy nói lên điều gì?
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•

Tư duy phân tích và đổi mới

•

Có chiến lược học tập và chủ động học hỏi

•

Giải quyết vấn đề phức tạp

•

Tư duy phản biện và phân tích

•

Sáng tạo – Nguyên bản – Tiiên phong

•

Lãnh đạo và tạo sức ảnh hưởng

•

Sử dụng, quản lý và kiểm soát công nghệ

•

Thiết kế và lập trình phần mềm

•

Bền bỉ – Chịu áp lực tốt – Linh hoạt

•

Lý luận – Giải quyết vấn đề – Đưa ra ý tưởng
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54% lực lượng lao động chúng ta cần re-skilling tái huấn luyện kỹ năng để

.

hội nhập vào thế giới công việc thế kỷ 21
Trong đó,

13% cần tái huấn luyện kỹ năng dưới 1 tháng
12% từ 1-3 tháng
10% từ 3-6 tháng
9% từ 6-12 tháng
10% trên 1 năm

Làm sao để
định hướng nghề nghiệp?

Câu chuyện
của trường Đại học
Bách khoa
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Lý thuyết
mật mã
Holland

Những điều cần ghi nhớ trong Hướng nghiệp

Tư duy cá nhân (Personal mindset)
• Cần giám sát tối thiểu để hoàn thành nhiệm vụ
• Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ một cách độc lập trước khi yêu cầu giúp đỡ
• Theo các quy tắc / hướng dẫn được yêu cầu của nhiệm vụ / tình huống
• Duy trì sự tập trung vào các nhiệm vụ mặc dù có phiền nhiễu bên trong (ví dụ:
cảm xúc) hoặc bên ngoài
• Tránh các hành động đã tạo ra hậu quả hoặc kết quả bất như ý trong quá khứ
• Cố gắng vượt qua các rào cản / trở lực, tìm kiếm sự hỗ trợ khi có nhu cầu
• Điều chỉnh cách thức tiếp cận để thích ứng với điều kiện mới hoặc hành động
của người khác

Lập kế hoạch để thành công
(Planning for success)
Xác định và ưu tiên các mục tiêu dựa trên sự thấu hiểu bản thân về khả năng, sở thích, cảm
xúc và / hoặc nhu cầu
• Chia nhỏ các mục tiêu thành các bước hành động cụ thể
• Ước tính chính xác công sức bỏ ra và thiết lập các mốc thời gian thực
tế Quản lý thời gian để hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ
• Áp dụng kiến thức, kỹ năng và / hoặc chiến lược hiện có / mới trau dồi được mà một cá nhân
xác định là hữu ích để đạt được mục tiêu
• Quan sát tiến độ công việc và kết quả làm việc cá nhân, điều chỉnh cách tiếp cận khi cần
thiết

Nhận thức xã hội
(Social awareness)
• Nhận thức được hậu quả của hành động mình tạo ra
• Cân bằng nhu cầu của bản thân với nhu cầu của người khác
• Cân nhắc tình huống / cảm xúc của người khác
• Phát triển và thực thi các chiến lược trong các nền văn hóa / bối
cảnh
khác nhau (nói cách khác là, quản lý các mô thức hành vi, quy tắc
và chuẩn m ực khác nhau)

Giao tiếp bằng lời nói
• Sắp xếp thông tin để phục vụ mục đích của thông điệp, bối cảnh và khán giả
• Sử dụng và điều chỉnh các chiến lược truyền thông khi cần dựa trên mục đích
của thông điệp, bối cảnh và khán giả
• Cho thấy sự lắng nghe theo các quy tắc / chuẩn mực của bối cảnh và khán giả
• Chủ động hỏi xin góp ý để đánh giá mức người khác hiểu về thông điệp
• Đặt câu hỏi để hiểu sâu sắc hơn và / hoặc làm rõ sự hiểu biết của bản thân khi
lắng nghe người khác
• LƯU Ý: Giao tiếp là một quá trình do đó các kỹ năng trong nhóm này được viết
theo thứ tự thực hiện
zzzz

Hợp tác (Collaboration)
• Hoàn thành các nhiệm vụ như đã được nhóm phân công hoặc đồng thuận
• Giúp các thành viên trong nhóm hoàn thành nhiệm vụ khi cần thiết
• Khuyến khích các ý tưởng, ý kiến và đóng góp của người khác, tận dụng điểm
mạnh của từng cá nhân
• Chia sẻ góp ý thể hiện sự nhạy cảm với tình huống / cảm xúc của người khác
• Làm rõ các điểm bất đồng / xung đột cần được giải quyết nhằm đạt được một
mục tiêu chung
• Tìm cách giải quyết các bất đồng / xung đột để đạt được mục tiêu chung

http://mhalabs.org/skill-building-blocks/25

Giải quyết vấn đề
• Xác định vấn đề bằng cách xem xét tất cả các khía cạnh tiềm năng và các nguyên nhân liên quan
• Tập hợp và sắp xếp các thông tin liên quan đến vấn đề từ nhiều nguồn khác nhau
• Tìm ra các giải pháp tiềm năng cho một vấn đề, chủ độngn tìm và tận dụng các quan điểm đa
chiều
• Xác định các ý tưởng / quy trình thay thế có hiệu quả hơn so với những gì đã được sử dụng / đề
xuất trước đây
• Đánh giá các ưu điểm và nhược điểm liên quan đến từng giải pháp tiềm năng
• Lựa chọn và thực hiện giải pháp tốt nhất dựa trên đánh giá ưu điểm và nhược điểm của từng giải
pháp tiềm năng
• LƯU Ý: Giải quyết vấn đề là một quá trình do đó các kỹ năng trong nhóm này được viết theo thứ tự
thực hiện
http://mhalabs.org/skill-building-blocks/
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