CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP NĂM HỌC 2018-2019
“KHÁM PHÁ BẢN THÂN, ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI”

Sáng ngày 22/11/2018, tại Nhà hát thực hành - Trường Cao đẳng Nghệ thuật
Hà Nội đã diễn ra Chương trình Tư vấn hướng nghiệp năm học 2018 - 2019. Chương
trình lần này được thiết kế dành cho học sinh trung cấp ngành Hội họa và Thiết kế
thời trang với chủ đề “Khám phá bản thân, định hướng tương lai”. Chương trình do
Nhà trường phối hợp với Học viện nghệ thuật và thiết kế Monster Lab thực hiện
nhằm trang bị cho học sinh những kỹ năng tiếp cận, phát hiện, lựa chọn nghề nghiệp
tương lai phù hợp với sở thích, năng lực, điều kiện của bản thân.

Phát biểu mở đầu chương trình, thầy Trần Vũ Hoàng - Phó Hiệu trưởng nhà trường
cho biết, nhận thức rõ công tác hướng nghiệp đối với học sinh là một trong những công tác
trọng tâm để thu hút nguồn tuyển sinh, vì vậy đây là năm thứ 2 liên tiếp Trường Cao đẳng
Nghệ thuật Hà Nội tổ chức sự kiện này. Chương trình Tư vấn hướng nghiệp là cơ hội để
học sinh được hiểu rõ hơn về các ngành Thiết kế đồ họa, Minh họa, Concept Art- là những
ngành hiện đang rất khan hiếm nhân sự có trình độ, từ đó giúp học sinh có định hướng phù
hợp hơn cho việc học, mục tiêu nghề nghiệp và xác định lộ trình phấn đấu.

Diễn giả chương trình là ông Trần Đức Anh - Giám đốc Học viện Monster Lab. Ông
cũng chính là cựu sinh viên của Trường. Học viện Monter Lab hiện đang có hai mảng hoạt
động chính là Cung cấp dịch vụ thiết kế đồ họa - Monster Studio và Đào tạo thiết kế. Tuy
mới chỉ thành lập được 3 năm nhưng hiện Học viện đã nhận được sự đánh giá cao của
những người quan tâm đến thiết kế đồ họa.
Trong chương trình, các học sinh đã được diễn giả Trần Đức Anh chia sẻ các kỹ
năng, kinh nghiệm của bản thân. Đồng thời cũng nêu thực trạng về nguồn nhân lực thiết
kế đồ họa ở Việt Nam, thực trạng về việc lựa chọn ngành nghề của học sinh, từ đó đưa ra

những phân tích để học sinh nhận thấy triển vọng ngành 2D Design & Concept Art tại Việt
Nam.

Ngoài ra, trong chương trình học sinh còn được giới thiệu chi tiết về hai ngành học:
Concerp Art & Illustration, 2D Design & Motion Graphic và chương trình liên kết đào tạo
của học viện với nhà trường.
Phần cuối chương trình, diễn giả Trần Đức Anh đã thu hút học sinh bằng các bài
test khá thú vị về tư duy, khả năng sáng tạo và nhận được rất nhiều sự hưởng ứng tích cực
từ phía học sinh.

Chương trình Tư vấn hướng nghiệp với chủ đề “Khám phá bản thân, định hướng
tương lai” có ý nghĩa hết sức thiết thực đối với học sinh trong giai đoạn các em còn đang

theo học tại nhà trường, giúp các em có được những thông tin về nghề từ các nguồn đáng
tin cậy; Đồng thời, thông qua chương trình các cán bộ, giảng viên có thể hiểu rõ hơn về
năng lực hướng nghiệp thực tế của học sinh cũng như nguyện vọng hướng nghiệp phù hợp
của các bạn.
Trong thời gian tới, chương trình tư vấn hướng nghiệp năm học 2018 - 2019 sẽ còn
được tiếp tục thực hiện đối với các ngành học khác của nhà trường.
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