
MODULE 4

MỤC TIÊU

Đào tạo các vị phụ trách Mục vụ Giới trẻ 
và Học đường
- Chương trình đào tạo giúp học viên khả năng nắm bắt và ứng dụng các vấn đề về thần học liên quan đến mục 
vụ giáo dục – đào tạo, với các tiến trình thích ứng giữa Phúc âm hóa và kinh nghiệm kitô giáo; khả năng giải thích 
hoàn cảnh, kể cả đời sống của cộng đoàn kitô hữu và của người trẻ; khả năng giúp phân định 
- Định hướng tương lai cho giới trẻ; thiết lập sự giao tiếp tương xứng với cả hai thực tại; khả năng xây dựng và 
thực hiện các quá trình giáo dục và Phúc âm hóa trong môi trường liên văn hóa và liên tôn giáo; khả năng nghiên 
cứu, lập kế hoạch và tổ chức mục vụ giới trẻ. 

- Định hướng nghề nghiệp – cuộc sống.
- Phương pháp sư phạm thế kỷ XXI.

CHƯƠNG TRÌNH

- Thiết kế và đánh giá chương trình đào tạo căn bản.
- Ứng dụng tâm lý trong giáo dục.
- Ứng dụng khoa học hành vi.

- Sứ mạng, vai trò và công việc của người đồng hành.
- Quản lý lưu xá: Xây dựng kế hoạch; Tổ chức hoạt 
động:  Phân công, ủy quyền; Kiểm tra và đánh giá.
- Các phương pháp giáo dục: Nhận thức, đồng hành, 
dự phòng.
- Kỹ năng: Giao tiếp; quản lý thời gian – Tư duy tài 
chính;  Quản lý chính mình.

CÁC KỸ NĂNG TỔ CHỨC - ĐIỀU HÀNH 
HOẠT ĐỘNG LƯU XÁ

HIỂU ĐỂ ĐỒNG HÀNH

NGÀY KHAI GIẢNG: Thứ Hai, 03/10/2022

- Tổng quan dạy và học.
- Các phương pháp sư phạm hòa nhập.
- Các phương pháp- tích hợp các phương pháp 
   sư phạm tích cực.
- Kỹ năng giao tiếp sư phạm.

BIẾT ĐỂ ĐỒNG HÀNH

HỌC PHẦN 1: Khóa tập trung
Học liên tục từ ngày 03/10/2022 đến 22/10/2022
07h30-11h30

HỌC PHẦN 5: Khóa tập trung
Học liên tục từ ngày 12/06/2023 đến 01/07/2023
07h30-11h30

HỌC PHẦN 2: Khóa tập trung
Học liên tục từ ngày 01/12/2022 đến 21/12/2022
07h30-11h30

HỌC PHẦN 4: Khóa tập trung
Học liên tục từ ngày 11/04/2023 đến 29/04/2023
07h30-11h30

HỌC PHẦN 3: Khóa tập trung
Học liên tục từ ngày 06/02/2023 đến 18/02/2023
07h30-11h30

ỨNG DỤNG KHOA HỌC GIÁO DỤC

ĐỒNG HÀNH GIỚI TRẺ
HỌC SINH – SINH VIÊN LƯU XÁ

- Cao học Mục vụ: tổ chức 15 nhóm học phần, mỗi 
học phần tập trung ba tuần.
- Mỗi năm 1 khóa, gồm năm nhóm học phần theo 
các nội dung sau:



Đối tượng học viên
 Các vị đào tạo và đồng hành giới trẻ, sinh viên, 
    phụ trách lưu xá…

Điều kiện theo học

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

Chứng chỉ
      Chứng chỉ của HVCGVN và chứng nhận theo từng  Học phần. 
      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

-  Lm. Vincent Nguyễn Cao Dũng
 TTK.HvCg, DEA. Giáo dục Văn hóa - Nhân bản
- Lm. Giuse Phạm Đức Dũng, SCJ
 TK.HvCg, M&M. Khoa học Nhân văn – Xã hội
- Nt. Maria Nguyễn Thị Ngọc Dung, ACI
 Tiến sĩ Giáo dục học
-   Nt. Anna Phạm Thị Bích Hà, OP Bà Rịa
 Thạc sĩ Tâm 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
- Lm. Giuse Phạm Văn Bình, OFM
 Tiến sĩ Mục vụ
- Nt. Têrêsa Uông Thị Đoan Trang, FMA
 Tiến sĩ Giáo dục học
Giáo sư chủ nhiệm: Lm. Vincent Nguyễn Cao Dũng
          TTK.HvCg, DEA. Giáo dục Văn hóa - Nhân bản.

“Chúa Ki-tô chịu đóng đinh 
là tột đỉnh của sự khôn ngoan”. 

BAN GIẢNG HUẤN

ĐĂNG KÝ ĐẾN 05/09/2022 TẠI

KHAI GIẢNG
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