ỨNG DỤNG
KHOA HỌC GIÁO DỤC
TRONG ĐỒNG HÀNH ƠN GỌI
MỤC TIÊU

Bao gồm ba giai đoạn là Nền tảng, Huấn luyện và Dấn thân.

1. Thiết kế và đánh giá chương trình đào tạo.

Các khóa học trong giai đoạn Nền Tảng

2. Biết phương thức đồng hành cách hiệu quả với Ơn gọi
(ứng sinh, tu sĩ, chủng sinh), đặc biệt khi đứng trước các
khủng hoảng trong đời sống Ơn gọi.

MODULE 4

MODULE 3

MODULE 2

MODULE 1

CHƯƠNG TRÌNH

BIẾT ĐỂ ĐỒNG HÀNH
- Văn hóa và nhân cách người Việt.
- Tâm lý giáo dục theo lứa tuổi.
- Thiết kế chương trình đào tạo căn bản.

HIỂU ĐỂ ĐỒNG HÀNH

3. Trang bị những hành trang Giá trị-Kỹ năng Sống cần
thiết trong đời sống Ơn gọi.
4. Nắm vững nền tảng nhân cách người Việt để xây dựng
đời sống thiêng liêng và Ơn gọi linh mục – tu sĩ
(x. Sắc lệnh đào tạo linh mục, số 11).
5. “Đồng hành, hướng dẫn các linh hồn là nghệ thuật trên
các nghệ thuật, khoa học của mọi khoa học” 1 .
(Thánh Grêgôriô thành Nazianzô, Tiến sĩ Giáo Hội)

- Đào tạo Nhân bản ngày nay.
- Các phong cách đồng hành.
- Nhận diện các yếu tố xã hội ảnh hưởng đến
đời sống Ơn gọi.

6. “Chuẩn bị những người đồng hành có đẳng cấp để
phục vụ tác vụ này” 2 .

KỸ NĂNG SƯ PHẠM CĂN BẢN

BAN GIẢNG HUẤN

- Các tiêu chuẩn căn bản để xây dựng chương trình
đào tạo: IQ, EQ, AQ, SQ và PQ.
- Các tiêu chuẩn căn bản để lượng giá chương trình
đào tạo.
- Các phương pháp - tích hợp các phương pháp
sư phạm tích cực; Sư phạm Giêsu.
- Giáo dục giới tính theo Giáo huấn của Giáo Hội;
Nhận diện quấy rối - xâm hại - lạm dụng.

XÂY DỰNG CỘNG ĐOÀN ĐÀO TẠO
- Khái quát chung về “Cộng đoàn Đào tạo”.
- Xây dựng văn hóa cộng đoàn và mô hình XD
tích cực của Durrant.
- Đồng hành hòa nhập.

- Lm. Vincent Nguyễn Cao Dũng
TTK.HvCg, DEA. Giáo dục Văn hóa - Nhân bản
- Lm. Giuse Phạm Đức Dũng
TK.HvCg, M&M. Khoa học Nhân văn – Xã hội
- Nt. Maria Nguyễn Thị Ngọc Dung
Tiến sĩ Giáo dục học
- Nt. Anna Phạm Thị Bích Hà
Thạc sĩ Tâm lý giáo dục
- Nt. Maria Trịnh Thị Hồng Sáng
Thạc sĩ Quản lý giáo dục
- Cô Maria Vũ Thị Phương Anh
Tiến sĩ Giáo dục học
- Thầy Giuse Cao Văn Quang
Thạc sĩ Tâm lý, Nghiên cứu sinh tiến sĩ Giáo dục học
- Nt. Têrêsa Uông Thị Đoan Trang
FMA, Tiến sĩ Giáo dục học

Grégoire de Nazianze. Oratio II 16, PG XXXV 426.
ĐTC Phanxicô ngỏ lời với tham dự viên hội nghị của Thánh Bộ Đời sống Thánh hiến
và các Tu đoàn Tông đồ ngày 28/01/2017, tại sảnh Clémentine - Vatican.
1
2

Giáo sư chủ nhiệm: Lm. Vincent Nguyễn Cao Dũng
TTK.HvCg, DEA. Giáo dục Văn hóa - Nhân bản.

“Thánh Giá là tột đỉnh
của sự khôn ngoan”.
(x. 1Cr 1,17-25)

KHAI GIẢNG

MODULE 1

Đối tượng học viên
Linh mục, Tu sĩ phụ trách đào tạo hoặc chuẩn bị nhận
sứ vụ đào tạo cho đời sống Ơn gọi; những vị đồng hành
định hướng Ơn gọi (tại giáo xứ, lưu xá...).

Điều kiện theo học
-

Đã tốt nghiệp đại học, hoặc thần học tại Chủng viện
hay Học viện Dòng Tu.

-

Học viên phải hoàn thành bài viết nhận định cá nhân
về Đồng hành sau khi đăng ký học và phải tham dự
buổi định hướng giới thiệu Chương trình.

Chứng chỉ
Chứng chỉ của HVCGVN và chứng nhận theo từng Module.
Chứng chỉ này có thể được tích lũy (theo quy định) cho việc
cấp văn bằng trong tương lai.

Số lượng học viên giới hạn

Khóa tập trung
Học liên tục từ ngày 03/01/2022 đến 14/01/2022
07h30-11h30
MODULE 2

Khóa tập trung
Học liên tục từ ngày 14/02/2022 đến 25/02/2022
07h30-11h30
MODULE 3

Khóa tập trung
Học liên tục từ ngày 07/03/2022 đến 18/03/2022
07h30-11h30
MODULE 4

Khóa tập trung
Học liên tục từ ngày 19/04/2022 đến 29/04/2022
07h30-11h30

ĐĂNG KÝ
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