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Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần : Phương pháp Đào tạo cho người lớn tuổi (Adult Learners
Training Approach)
- Mã số học phần: PD332
- Số tín chỉ

: 03 TC (30 tiết lý thuyết, 30 tiết thực hành)

2. Đơn vị phụ trách học phần:
- Bộ môn

: Kinh tế Xã hội Nông thôn

- Khoa/Viện

: Phát triển Nông thôn

3. Học phần tiên quyết: Không
4. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Phương pháp đào tạo cho người lớn tuổi là thành phần rất quan trọng trong đào tạo
người làm công tác khuyến nông. Học phần nầy cung cấp các vấn đề khái quát về việc
học của người lớn, xác định được nhu cầu học tập và làm việc của nông dân. Đồng
thời sinh viên cũng được cung cấp các kiến thức và rèn luyện kỹ năng trong thiết kế
các hoạt động tập huấn cũng như nắm được các phương pháp đào tạo cho học viên là
người lớn tuổi.
5. Mục tiêu của học phần:
5.1. Kiến thức:
Học phần này cung cấp cho sinh các kiến thức về phương pháp đào tạo cho người
lớn, nắm vững các nguyên tắc học tập của người lớn. Đồng thời, giúp sinh viên phát
triển các kỹ năng đứng lớp, thuyết trình, thiết kế tài liệu học tập cho người lớn.
5.2. Kỹ năng:
Sinh viên học được các tình huống giao tiếp với người dân, các kỹ năng giao tiếp và
ứng xử, kỹ năng thuyết trình.
5.3. Thái độ:
Sinh viên thay đổi về nhận thức cũng như thái độ trong công tác khuyến nông, lấy
người học làm trọng tâm.
6. Đề cương học phần:
Nội dung
Chương 1.
1.1.
1.2.
1.3.

Số tiết

Các khái niệm cơ bản về sự học tập của người lớn
Người lớn tuổi học tập như thế nào?
Lý thuyết về sự học tập của người lớn
Phương pháp sư phạm cho người lớn

6

Chương 2. Lý thuyết về các nguyên tắc học tập của người lớn
2.1. Lý thuyết về sự học tập của người lớn
2.2. Nguyên tắc học tập của người lớn

10

2.3. Áp dụng các nguyên tắc học tập của người lớn
Chương 3.
3.1.
3.2.
3.3.

Các Phương pháp giảng dạy cho người lớn
Quá trình dạy và học
Một số phương pháp giảng dạy
Một số kỹ năng giảng dạy

Chương 4. Kỹ năng tập huấn cho người lớn
4.1. Mở đầu
4.2. Một số kỹ năng để trở thành giãng viên thành công

10

4

7. Phương pháp giảng dạy:
Lý thuyết được trình bày bằng PowerPoint trên lớp. Các nội dung chính được phân
công nhóm thảo luận, thực hành tại lớp, mời chuyên gia nói chuyện tại lớp.
8. Đánh giá:
- Kiểm tra giữa kỳ
- Thảo luận, thuyết trình
- Kiểm tra cuối kỳ

:
:
:

10%
30 %
60 %

9. Tài liệu học tập:
1. Bài giảng Phương pháp đào tạo cho người lớn tuổi / Nguyễn Duy Cần. Tài liệu
giảng dạy (chưa xuất bản). Đại học Cần Thơ, 2013. 45 tr.
2. Cẩm nang công tác khuyến nông / Thomas G. Flores, B.B. Pedro, L. Rafaeld
(Trần Văn Hòa và Trần Minh Thành dịch). Seameo Regional Center for Graduate
Study and Research in Agriculture. College Laguna Philippines, 1983. 350 tr.
3. Phương pháp tập huấn có sự tham gia của người dân / Thái Thị Minh, Trần Kim
Anh, Carl Erik Schou Larsen (Chương trình hỗ trợ ngành nông nghiệp (ASPS)).
NXB Nông nghiệp, 2009. 119 tr.
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