
Giúp học viên có những kiến thức cơ bản về thần học 
truyền giáo, linh đạo truyền giáo và trở thành những cộng 
tác viên truyền giáo. Ngoài ra, khóa học khơi dậy tinh thần 
truyền giáo của người Kitô hữu, hiểu biết định hướng truyền 
giáo qua các giáo huấn của Giáo hội và phương thức truyền 
giáo phù hợp trong bối cảnh khu vực và hoàn cảnh địa 
phương. 

Học tập trung trong Học kỳ II theo Chương trình gồm Bốn 
Giai đoạn tương ứng 4 Module (mỗi module 15 tiết):

Hình thức tổ chức
- Các hình thức học và truyền đạt kiến thức, thuyết trình, 
 hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm, có thể tập thiết kế, 
 linh hoạt.
- Tổ chức những hoạt động truyền giáo. 
 Sẽ thông báo Thời gian biểu sau.

MỤC VỤ
TRUYỀN GIÁO

MỤC TIÊU

KHAI GIẢNG

CHƯƠNG TRÌNH BAN GIẢNG HUẤN

Đối tượng học viên 
     Tu sĩ và giáo dân đang và sẽ đảm nhận công tác 
     truyền giáo. Học viên có khả năng Thần học tối 
     thiểu tương đương bằng tốt nghiệp các Học viện 
     Liên Dòng. 
Chứng chỉ
     Chứng chỉ của HVCGVN. Chứng chỉ này có thể được 
     tích lũy cho việc cấp văn bằng trong tương lai.

Khóa học
     Bắt đầu từ thứ Hai ngày 03/01/2022
     07h30-11h00
Số lượng học viên giới hạn

- Gm. Giuse Đinh Đức Đạo
 S.T.D., S.T.D., Luân lý, và Truyền giáo học - Module 2
- Lm. Giuse Đỗ Cao Cương
 D. Truyền giáo học - Module 1
- Lm. Giêrônimô Nguyến Đình Công
 D. Truyền giáo học - Module 4
- Lm. Đa Minh Ngô Quang Tuyên
 Tổng Thư ký Ủy ban LBTM của HĐGMVN - Module 3
- Nt. Maria Phạm Thị Hoa, Đaminh Tam hiệp
 Thạc sĩ Truyền giáo học
- Và các Giáo sư Thỉnh giảng.

Nền tảng thần học về truyền giáo.MODULE 1

 Linh đạo / linh hoạt truyền giáo.MODULE 2

Phương thức truyền giáo, thiết kế các hoạt động.MODULE 3

Chia sẻ kinh nghiệm mục vụ truyền giáoMODULE 4

ĐĂNG KÝ 
ĐẾN NGÀY 15/12/2021

VĂN PHÒNG HỌC VIỆN CÔNG GIÁO VIỆT NAM
25 đường số 9, Khu phố 1, Phường Bình Thọ,
Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

hocvienconggiao@gmail.com

093 890 5015 - 096 725 7483


