MỤC VỤ
GIÁO LÝ
THỜI GIAN VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC

BAN GIẢNG HUẤN

Dự kiến từ 14/1/2022 – 04/6/2022, gồm 60 buổi
Học vào thứ Sáu và thứ Bảy (+ thực tập).

- Nt. Anna Phương Dung, SPC
M.A Thần học Mục vụ Giáo lý

Đối với học viên cần bổ sung kiến thức và kinh nghiệm
căn bản về huấn giáo, sẽ được sắp xếp học thêm.

- Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền
S.T.L Thần học Mục vụ

- Học vào Sáng thứ Sáu, từ 7h30-11hh00.
+ Huấn giáo & Truyền giáo
+ Huấn giáo & Giáo dục
- Học vào Chiều thứ Sáu, từ 14h00-15h35.
+ Sư phạm giáo lý
- Học vào Sáng thứ Bảy, từ 7h30-11hh00.
+ Huấn giáo & Lời Chúa
+ Tổ chức huấn giáo tại giáo xứ
- Học vào Chiều thứ Bảy, từ 14h00-15h35.
+ Nội dung huấn giáo

- Nt. Têrêsa Mai Thị Diễm Hương, FMA
M.A Huấn giáo
- Nt. Maria Nguyễn Thị Kim, MTG.KT
M.A Huấn giáo
- Lm. Giuse Nguyễn Văn Thịnh
M.A Thần học Mục vụ Giáo lý
- Nt. Têrêsa Kim Uyên, FMA
M.A Huấn giáo
- Dr. Huấn giáo và Mục vụ Giới trẻ

MỤC TIÊU
Giúp học viên có được những kiến thức và kỹ năng trong
lãnh vực huấn giáo thông qua nhiều hình thức học tập
khác nhau như thuyết trình, hội thảo, nghiên cứu tình
huống, phân tích thực tiễn, làm việc nhóm vv… để có thể
tham gia việc đào tạo giáo lý viên và điều hành hữu hiệu
hoạt động huấn giáo tại giáo xứ hay hội dòng.

KHAI GIẢNG
Đối tượng học viên
- Linh mục, tu sĩ và giáo dân muốn tham gia việc đào tạo
giáo lý viên và điều hành hoạt động huấn giáo trong
các giáo xứ hay hội dòng.
- Học viên ghi danh cần có văn bằng về thần học tương
đương với văn bằng tốt nghiệp các Học viện Liên Dòng nữ,
có kiến thức và kinh nghiệm căn bản về huấn giáo.

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