HƯỚNG NGHIỆP CHO CON: MƠ HỒ HAY ĐA DẠNG

CHUYẾN TÀU ĐI LẠC TRƯỚC KHI VỀ ĐÍCH
Con có năng khiếu âm nhạc và thích gặp gỡ, lắng nghe
mọi người?
Con có tư duy tổ chức cao và dễ xúc động?
Con thích tự do sáng tạo ý tưởng và làm việc với các con
số?
Đó là những câu hỏi tình huống phổ biến đáng suy ngẫm
không chỉ ở chính các em học sinh, mà còn ở các bậc phụ
huynh tại hội thảo “HỌC GÌ ĐỂ THÀNH CÔNG” vào sáng
Chủ Nhật, 26/05/2019. Sự đối lập giữa hai nhóm tính
cách trong cùng một cá nhân là rào cản xác định điểm số
tuyệt đối cho ngành nghề tương lai. “Tuy nhiên, sự tương đối này không những giúp học sinh định vị bản thân,
lập mục tiêu nghề nghiệp thông qua những trải nghiệm, mà còn mở rộng cơ hội lựa chọn ngành nghề thích hợp,
giúp cân bằng các điểm mạnh, điểm yếu trong quá trình phát triển sự nghiệp” - Thạc Sỹ Tư vấn Hướng nghiệp từ
Đại học Santa Clara, Mỹ - diễn giả Phoenix Hồ Phụng Hoàng nhấn mạnh với phụ huynh học sinh tại hội thảo.
Theo học thuyết John Holland, có 6 nhóm tính cách tương cách với mỗi ngành nghề phù hợp: Kỹ thuật, Nghiên
cứu, Nghệ thuật, Xã hội, Quản lý và Nghiệp Vụ. Thu hút sự chú ý của phụ huynh học sinh với bài trắc nghiệm đơn
giản, Phoenix Hồ đã giúp bậc phụ huynh khám phá tiềm năng ẩn của con mình, từ đó định hướng giúp con lựa
chọn môi trường làm việc phù hợp với sở thích từ nhỏ.

LẮNG NGHE ĐỂ THẤU HIỂU
Từ khi con còn nhỏ, phụ huynh đã có thể quan sát, nhận biết khả năng của con thông qua thói quen, sở thích và
những điều được bộc lộ từ nhỏ. Để chuẩn bị sự phát triển toàn diện về cả thể chất - tinh thần cho con, việc xác
định các phương pháp khoa học phù hợp với đặc điểm tâm, sinh lí của con là mối băn khoăn thường gặp ở phụ
huynh. Hơn nữa, sự khác biệt lớn về khoảng cách thế hệ, đặc biệt là việc áp đặt lộ trình được vạch sẵn từ phụ
huynh là nguyên nhân chính dẫn đến tác dụng ngược cho sự phát triển tự nhiên của con cái. “Do đó, thay vì nhấn

mạnh việc con sẽ hoàn toàn trở thành một nhà lãnh
đạo giỏi, phụ huynh nên nhận xét rằng tư duy sắp xếp
tốt là một trong những điểm giúp con phát triển kỹ
năng quản lý của mình trong tương lai”, Phoenix Hồ đề
cập.
Bên cạnh đó, với hoạt động sinh trắc vân tay và trắc
nghiệm Holland - hướng nghiệp từ tính cách tại hội
thảo, phụ huynh có thể khám phá cách lựa chọn ngành
nghề theo tính cách của con mình, đồng hành phấn đấu
trên hành trình đạt được giấc mơ cùng con.
Với lối dẫn truyện sâu sắc cùng các hoạt động tương
tác gần gũi, diễn giả Phoenix Hồ đã giúp các bậc phụ huynh cũng như học sinh có cái nhìn cởi mở hơn về công
thức hướng nghiệp trong tương lai. Apax Franklin trân trọng cảm ơn diễn giả Phoenix Hồ, các bậc phụ huynh và
học sinh đã làm nên sự thành công của hội thảo này.
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Hội thảo “HỌC GÌ ĐỂ THÀNH CÔNG” được tổ chức bởi Apax Franklin với sự tham gia của Thạc Sỹ Tư vấn Hướng
nghiệp từ Đại học Santa Clara, Mỹ - diễn giả Phoenix Hồ Phụng Hoàng. Dưới góc nhìn của chuyên gia hướng nghiệp
Phoenix Hồ, lựa chọn học gì sẽ bắt đầu từ việc dành nhiều thời gian để hiểu, khám phá năng lực, sở thích và tính
cách các con, bên cạnh theo dõi các cơ hội và xu hướng nghề nghiệp trên thị trường. Qua đó, các bậc phụ huynh
học sinh có thể ‘giải mã’ bài toán lộ trình học tập và theo đuổi đúng đam mê để thành công trong tương lai.
Hợp tác với những tổ chức giáo dục uy tín như Franklin Learning Centers, Franklin Virtual Schools (Mỹ) và Blyth
Academy - một trong những hệ thống THPT tư thục số 1 tại Canada, chương trình trung học phổ thông tại Apax
Franklin được kiểm định chặt chẽ bởi các tổ chức giáo dục uy tín hàng đầu tại Mỹ như AdvancED, SACS, hay Bộ
giáo dục bang Ontario, Canada.
Với mô hình học tập linh hoạt, các môn học đa dạng thách thức khả năng sáng tạo và tư duy chủ động; các hoạt
động xã hội có ý nghĩa cùng sự hỗ trợ tận tình của giảng viên tại Apax Franklin, học viên sẽ có thêm cơ hội và lợi
thế cạnh tranh để nhận học bổng du học tại các trường đại học top trên thế giới.

