
CHƯƠNG TRÌNH 
HUẤN LUYỆN

MỤC TIÊU 
CỦA KHOÁ HỌC

BAO GỒM 32 NGÀY HỘI THẢO, 1-2 NGÀY/TUẦN, 
ĐƯỢC CHIA LÀM HAI GIAI ĐOẠN; MỖI HỌC VIÊN SẼ 
ĐƯỢC ĐỒNG HÀNH CÁ NHÂN VỚI NGƯỜI HƯỚNG 
DẪN HÀNG TUẦN.

- Giới thiệu tổng quát về khoá học.

- Chân dung người đào tạo đồng hành trong ơn gọi đời tu.

- Nhân chủng học ơn gọi người Kitô hữu: những  yếu  
  tố và năng động tâm lý tác động đến con người trong 
  ơn gọi người Kitô hữu, ơn gọi đời tu.

- Sự phát triển nhân cách, phát triển con người trong 
  đời tu nhìn từ chiều kích tâm lý học.

- Thiết kế chương trình đào luyện qua các giai đoạn.

- Phát triển về Luân lý và đời sống tâm linh trong đời tu.

- Các kiến thức Giáo luật nền tảng trong đào tạo đời tu.

GIÚP CÁC HỌC VIÊN CHUẨN BỊ BẢN THÂN ĐỂ CÓ THỂ 
TRỞ NÊN NGƯỜI ĐÀO TẠO VÀ ĐỒNG HÀNH TRONG ƠN 
GỌI THÁNH HIẾN, NGANG QUA VIỆC:

  Cung cấp kiến thức nền tảng về: Nhân chủng 
học ơn gọi Kitô giáo, tâm lý liên quan đến việc đào tạo, 
các chỉ dẫn của Giáo luật trong việc đào tạo và việc 
phân định ơn gọi. 

- Sự thiếu trưởng thành và khủng hoảng ơn gọi.

- Những ảnh hưởng của gia đình và động năng tâm lý  
  trong gia đình trên ơn gọi và sự trưởng thành ơn gọi.

- Lãnh đạo trong Cộng đoàn: Tâm lý đời sống cộng đoàn, 
  và tâm lý lãnh đạo. Những phương thế giúp đồng hành 
  và phát triển ơn gọi hội nhất trong đời sống cộng đoàn.     
  Các vấn đề liên quan đến lạm dụng quyền lực và xấu hổ.

- Phân định ơn gọi và lượng giá: Những phương thế cơ bản  
  trong việc nhận định ơn gọi và lượng giá ơn gọi.

- Tiến trình và kỹ năng đồng hành với người đang  trong 
  các giai đoạn đào tạo của đời tu.

- Chăm sóc bản thân người đào tạo tránh quá tải và 
  căng thẳng.
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Học viên đọc tài liệu, suy tư và thảo luận trong các 
buổi hội thảo. Ngoài ra, trong suốt khóa huấn luyện, 
học viên sẽ có những buổi được đồng hành cá nhân 
hàng tuần với giáo sư để hiểu về bản thân hơn, cũng 
như những buổi gặp gỡ chung hàng quý để cập nhật 
kiến thức qua các hội thảo chuyên đề.

LƯỢNG GIÁ KẾT THÚC KHOÁ HỌC

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

  Trang bị những kỹ năng đồng hành giúp phân 
định và phát triển ơn gọi, những kỹ năng khác giúp 
nhận diện những khó khăn cản trở sự phát triển 
ơn gọi đời tu.

  Các học viên có một tiến trình tìm hiểu bản 
thân, suy xét – phản tỉnh và hội nhất bản thân, đồng 
thời xác tín hơn về lời mời gọi trở nên người đào tạo 
trong đời tu.
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Phường Bình Thọ, Thủ Đức

Thành phố Hồ Chí Minh

hocvienconggiao@gmail.com

093 890 5015 - 096 725 7483

Ngày khai giảng 

     Thứ Ba, 04/01/2022
    (Lễ Khai giảng của HVCGVN).

Thời gian và chương trình học

    Từ ngày 04/01/2022 đến 23/05/2022.
    Sáng và chiều mỗi thứ Ba và Sáu hàng tuần.

Chương trình học được chia thành 2 hình thức:
-   Buổi học chung về
    đề tài chuyên môn do các Giáo sư hướng dẫn          
-   Buổi gặp gỡ đồng hành riêng mỗi học viên với 
    Giáo sư hướng dẫn. Lịch học sẽ được thông báo  
    khi học viên đạt tiểu chuẩn buổi phỏng vấn đầu vào.

Chứng chỉ
    Chứng chỉ của HVCGVN. Chứng chỉ này có thể 
   được tích lũy cho việc cấp bằng trong tương lai.

Đối tượng và điều kiện
-   Linh mục, Tu sĩ đã hoặc đang được chuẩn bị 
    để lo việc đào tạo trong các Nhà Huấn luyện của 
    các Giáo phận hay Hội Dòng. 

-   Khả năng Thần học tối thiểu tương đương bằng 
     tốt nghiệp các Học viện Liên Dòng Nữ.

Số lượng học viên giới hạn

Yêu cầu đối với học viên
    Đọc sách và tài liệu được gửi, suy tư và tích cực 
    trao đổi trong lớp;  tham gia vào tiến trình đồng 
    hành cá nhân; tham dự lớp đầy đủ.

- Đc. Giuse Đinh Đức Đạo
  S.T.D., S.T.D., Luân lý, và Truyền giáo học 

- Lm. Gioan B. Phương Đình Toại, MI
  S.T.L. Tâm lý Đời Tu và Tư vấn Tâm lý 

- Lm. Giuse Trần Hoàng Quân, ĐCV Saigon
  S.T.L. Tâm lý Đời Tu và Tư vấn Tâm lý

- Nt. Maria Phạm Thị Kim Ngân, FMM
  S.T.L. Tâm lý Đời Tu và Tư vấn Tâm lý

- NT. Têrêsa Vũ Thị Ảnh, MTG Phát Diệm
  S.T.L. Tâm lý Đời Tu và Tư vấn Tâm lý

- Nt. Têrêsa Trì Thị Minh Thúy, MTG Thủ Thiêm
  Ph.D. Tư vấn Tâm lý

- Lm. Giuse Trần Sĩ Nghị, SJ
  S.T.L. Tư vấn Mục vụ

“Thánh Giá 
là tột đỉnh

của sự
khôn ngoan”. 

(x. 1Cr 1,17-25)


