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Chương trình môn Anh văn chuyên ngành Khuyến nông gồm có 10 bài. Học phần này
sẽ cung cấp cho sinh viên một số từ vựng tiếng Anh thông dụng dùng trong giao tiếp phổ
thông, tập trung vào các đề tài như khuyến nông và giáo dục khuyến nông, các phương
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5.1. Kiến thức: Sinh viên làm quen với tiếng Anh chuyên ngành lãnh vực Khuyến
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Bài 2.
2.1.
2.2
2.3
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Overview to agricultural extension
Extension and Extension Education
What is extension?
Extension and government policy
Extension education
Methods of Influencing Human Behaviour
Openly influencing a farmers’ knowledge and attitudes
Changing the socio-economic structure

Bài 4. Extension Ethics
4.1. An ideal image of man and society
4.2 Relationships and changing the structure of society

3
1
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Bài 5. Theoretical Background to Farmers' Use of Extension
5.1 Perception – discussions questions
5.2 Elements of communication process

3
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1

Bài 6. Extension Methods
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6.1 Mass media, group method and individual extension

2

6.2 Media and use of audio – visual aids

2

Bài 7. Planning Extension Programmes

2

7.1 Introduction and the pathway towards knowledge and choice

1

7.2 The planning process

1
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Evaluation and Monitoring

4

8.1 Levels and criteria for judging extension programmes

2

8.2 Collecting data required for evaluation

2
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9.2 Role of farmers and extension agents in planning extension
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Bài 10 Organization and Management of Extension Organizations
10.1 Conditions for the organizations of an extension service
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1
2
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10.2 Leadership in extension organizations
Review

1
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