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Khóa đào tạo giảng viên (ToT) được tổ chức thành 03 phần và mỗi phần kéo dài 5 
ngày, được phân bổ trên tổng thời gian từ 6 tháng đến 9 tháng. Trong khoảng thời 
gian giữa phần đầu và phần cuối, theo dự định học viên sẽ tổ chức và tiến hành đào 
tạo của riêng mình. Sau đó, giảng viên ToT sẽ hướng dẫn/huấn luyện cá nhân cho 
các học viên, đến với công việc thực tế của học viên.  

Hướng dẫn/huấn luyện là một công việc đòi hỏi và yêu cầu những khả năng đặc biệt. 
Tài liệu hướng dẫn/huấn luyện giúp hoàn thành nhiệm vụ này.  

Đối với những chương trình đào tạo có thời gian khác nhau, tài liệu này cần được sửa 
đổi cho phù hợp.  

Chúng tôi hy vọng rằng những cuốn tài liệu sẽ hữu ích cho công tác khuyến nông – 
lâm theo nhu cầu ở các tỉnh khác ở Việt Nam. 

Những cuốn tài liệu được sử dụng trong quá trình này luôn sẵn có trên trang web: 
http://www.mekonginfo.org/partners/SFDP/index.htm
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1 Giới thiệu 
1.1 Hướng dẫn là gì? 

Hướng dẫn là một quá trình hỗ trợ cá nhân cho những học viên mong muốn nâng cao năng 
lực đào tạo và các kỹ năng hỗ trợ. Hướng dẫn là một phương pháp hoàn toàn lấy người học 
làm trung tâm và dựa trên cơ sở ý chí của người học mong muốn được hướng dẫn. Cán bộ 
hướng dẫn giúp học viên đánh giá những điểm mạnh và điểm yếu của mình, và giúp làm rõ 
những mục đích học của cá nhân học viên. Việc hướng dẫn trước hết là một cuộc đối thoại mà 
trong đó cán bộ hướng dẫn đưa ra những câu hỏi phù hợp nhằm nâng cao nhận thức của học 
viên hơn là chỉ đưa ra những nhận xét hay những lời khuyên. Học viên bằng việc tự nhìn nhận 
những điều mà họ muốn nâng cao, và tự khuyến khích làm việc hơn nữa để việc nâng cao 
năng lực cá nhân. 

Hướng dẫn dựa trên cơ sở niềm tin tưởng hoàn toàn vào những khả năng của học viên, và sự 
hỗ trợ việc học tự định hướng của học viên. Yếu tố này được cân nhắc như là một nguyên tắc 
sống của người á đông, tất cả mọi điều và tất cả mọi người đều cố gắng tự vươn lên hết sức 
mình. Dựa trên nguyên tắc này, việc hướng dẫn nhằm mục đích hỗ trợ niềm khao khát vươn 
lên nội tại. 

Cán bộ hướng dẫn cũng nên thách thức học viên theo hướng mang tính xây dựng, nhằm 
hướng học viên tới những khả năng của mình, và giúp cố gắng tận dụng tối đa hết khả năng 
của mình. Cụ thể ở đây là đưa ra những lựa chọn và cùng với những kinh nghiệm mới giúp 
nâng cao nghề nghiệp chuyên môn và con người mình.  

Việc hướng dẫn nên tránh bị hiểu lầm với đưa ra ý kiến phản hồi. Đưa ra ý kiến phản hồi 
không đòi hỏi một quá trình, mà chỉ là một sự việc với những điểm nhỏ. Và về cơ bản đóng 
góp ý kiến phản hồi là hình thức giao tiếp một chiều. Còn hướng dẫn là một quá trình mà 
trong đó cán bộ hướng dẫn và học viên cùng nhau xây dựng một niềm tin chung. 

 

1.2 Tại sao chúng ta cần hướng dẫn? 

Hướng dẫn có thể coi là một công cụ đắc lực nhằm nâng cao việc đào tạo cá nhân và các kỹ 
năng hỗ trợ. Trong suốt quá trình học, theo một cách nào đó, việc học diễn ra trong một môi 
trường tổng hợp và bao bọc, hướng dẫn là một phần thêm vào hiệu quả nhằm tăng cường trực 
tiếp kiến thức học được vào trong công việc thực tế. 

 

1.3 Hướng dẫn ở đâu và khi nào? 

Hướng dẫn thông thường được tổ chức ngoài chương trình đào tạo, đặc biệt là khi chương 
trình đào tạo đó được tổ chức thành nhiều modul trong một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, 
việc hướng dẫn hoàn toàn lấy người học làm trung tâm nên không đơn thuần là đưa ra câu trả 
lời. Việc hướng dẫn hoàn toàn phụ thuộc vào những nguồn sẵn có (ngân sách hỗ trợ cho việc 
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hướng dẫn), nhu cầu học viên muốn được hướng dẫn, thời gian và loại hình đào tạo học viên 
thực hiện, vv... 

Trong bất kỳ trường hợp nào, cán bộ hướng dẫn và học viên cần có sự thống nhất cao về kế 
hoạch hướng dẫn cá nhân. Và việc hướng dẫn đạt hiệu quả nhất khi được tiến hành trực tiếp 
trên công việc của học viên. 

 

1.4 Các yếu tố cơ bản để trở thành cán bộ hướng dẫn? 

Hướng dẫn là sự tập trung vào người học! Bởi vậy, trong tất cả các bước, cán bộ hướng dẫn 
phải hoàn toàn cam kết những gì phù hợp với lợi ích và nhu cầu học cá nhân của học viên. 

Cán bộ hướng dẫn cần nắm được các nguyên tắc học tập cơ bản của người lớn tuổi và cần có 
những kỹ năng hỗ trợ tốt như làm thế nào để đặt những câu hỏi chính xác, lắng nghe chủ 
động, và đưa ra những ý kiến phản hồi mang tính xây dựng.  

Tuy nhiên, những năng lực quan trọng nhất còn phụ thuộc vào thiên bẩm tự nhiên của cán bộ 
hướng dẫn: cam kết cá nhân, tạo dựng niềm tin và sự tôn trọng lẫn nhau và truyền tải được sự 
cảm thông. Đây là những nhận thức không dễ dàng có thể học được. Những người thiếu 
những năng lực như vậy khó có thể trở thành một cán bộ hướng dẫn.  

 

 

2 Làm thế nào để hướng dẫn? 
Biểu đồ dưới đây là tổng quan một quá 
trình hướng dẫn có thể được coi là khá lý 
tưởng với bên trái là “chu trình học” của 
học viên và bên phải là hỗ trợ đầu vào của 
cán bộ hướng dẫn. 

Những điểm quan trọng nhất để việc 
hướng dẫn có thể được tiến hành là học 
viên nhận định tất cả là vì lợi ích của 
riêng mình và lợi ích đó theo họ trong 
suốt quá trình học. Cán bộ hướng dẫn 
phải cam kết đảm bảo được tiến độ học 
của học viên trên cơ sở hỗ trợ các bước 
sau: 

1. Đánh giá các kỹ năng cá nhân. 

2. Thảo luận chương trình hướng dẫn. 

3. Quan sát việc thực hiện của học viên. 

4. Hỗ trợ việc học tự định hướng của học viên. Học viên có được sự nhìn nhận tốt hơn những kỹ 
năng của riêng mình, và được động viên khuyến khích có những bước đi thích hợp làm thế nào để 
nâng cao.  
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Minh hoạ 1: Quá trình hướng dẫn được lý tưởng hoá 

 
 

2.1 Đánh giá các năng lực đào tạo và hỗ trợ 

Thông thường hướng dẫn là một phần trong chương trình đào tạo trên phạm vi rộng hơn. 
Hướng dẫn trở thành một tiêu chuẩn trong đào tạo giảng viên ToT để có được một chương 
trình đào tạo tổ chức trong một số modul. Trong quá trình đào tạo ToT, cần nhìn nhận trước 
rằng học viên làm công việc tự đánh giá năng lực hỗ trợ của mình và phản ánh lại những khả 
năng nào cá nhân họ mong muốn được phát huy. Cán bộ hướng dẫn chỉ dẫn cho học viên cách 
thực hiện nhịêm vụ này theo chiều hướng đơn giản.  

 

2.2 Thảo luận chương trình hướng dẫn 

Trong khoảng thời gian giữa các modul, học viên phải chuẩn bị và tổ chức những khoá đào 
tạo cho riêng mình. Khi modul ToT thứ nhất kết thúc, học viên phải chuẩn bị kế hoạch bao 
gồm các sự kiện đào tạo học viên sẽ tổ chức cho tới thời điểm modul đào tạo kế tiếp. Kế 
hoạch hoạt động và việc tự đánh giá là cơ sở để tổ chức những lần gặp mặt hướng dẫn.  

4. Trò chuyện đối thoại nhằm hỗ 
trợ việc học tự định hướng của 

học viên
Đánh giá các kết quả học 

3. Quan s¸t viÖc thùc hiÖn cña 
c¸n bé hç trî Thùc hµnh, nh− tiÕn hµnh 

ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o cña 
m×nh

2. Th¶o luËn ch−¬ng tr×nh 
h−íng dÉn §Ò cËp mét hoÆc hai ®iÓm 

cÇn n©ng cao 

1. Hç trî viÖc tù ®¸nh gi¸ cña 
häc viªn §¸nh gi¸ nh÷ng ®iÓm m¹nh 

vµ ®iÓm yÕu  

Nhận thức nhu cầu và sẽ nâng 
cao năng lực, kỹ năng 

Học viên C¸n bé h−íng dÉn 
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Để đơn giản hoá việc hướng dẫn thì hiện tại chỉ có một mẫu biểu dùng cho việc lập kế hoạch 
chương trình hướng dẫn (áp dụng cho cả cán bộ hướng dẫn và cán bộ khuyến nông) với tên 
gọi “Chương trình hướng dẫn cho học viên” (xem trang cuối). 

 

2.3 Quan sát việc thực hiện của cán bộ khuyến nông 

Trong trang tới sẽ giới thiệu một bảng câu hỏi giúp quan sát việc thực hiện của cán bộ hỗ trợ. 
Ngoài bảng câu hỏi, cán bộ hướng dẫn nên đặc biệt chú trọng đến một hoặc hai điểm mà học 
viên đã đề cập như là những ưu tiên trong việc học của họ. 

Cán bộ hướng dẫn không được có bất kỳ một hoạt động can thiệp nào khi học viên thực hiện vai 
trò của họ! Nếu không điều này sẽ làm học viên mất tín nhiệm với nhóm học viên của riêng 
họ. ý kiến phản hồi chỉ nên được đưa ra sau đó. 

 

2.4 Đối thoại 

Hướng dẫn đạt hiệu quả nhất khi được tiến hành trong một bầu không khí thoải mái và tin 
tưởng lẫn nhau. 

Khi thảo luận với học viên, cán bộ hướng dẫn phải cân nhắc đến việc tự chịu trách nhiệm của 
học viên. Đặt các câu hỏi nhằm nâng cao nhận thức của học viên là điều quan trọng nhất. 
Ngoài ra, việc đóng góp ý kiến phản hồi có thể được dựa trên cơ sở những quan sát của cán 
bộ hướng dẫn. Nhưng đóng góp ý kiến phản hồi giống như đề xuất một số ý kiến, và mọi việc 
là tuỳ thuộc vào quyết định của học viên. Họ có muốn thu nhận những ý kiến đó và thay đổi 
hay không. 

Cán bộ hướng dẫn thậm chí có thể làm rõ liệu hình thức hướng dẫn hiện thời có hữu ích cho 
học viên để có thể điều chỉnh quá trình hướng dẫn.   
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Tài liệu làm việc 
 

 

 

Tài liệu làm việc này sẽ được sử dụng theo chiều hướng linh hoạt. Không nhất thiết phải sử 
dụng tất cả các nội dung trong chương trình hướng dẫn. Cán bộ hướng dẫn dày dặn kinh 

nghiệm có thể không nhất thiết sử dụng tài liệu này. 

 

Lưu ý: Nên sử dụng bảng “Chương trình hướng dẫn cho học viên” ở trang cuối cùng   
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Tài liệu số 1: Danh mục đánh giá các kỹ năng hỗ trợ  

Khả năng hỗ trợ của tôi tốt như thế nào khi........ X
uấ

t s
ắc

 

R
ất

 tố
t 

Tố
t 

B
ìn

h 
th
ườ

ng
 

C
hư

a 
đạ

t 

Điều khiển thảo luận nhóm      
 Làm rõ với nhóm nhiệm vu hay mục tiêu là gì      

 Tiến hành các cuộc họp mọi thành viên chủ động tham gia      

 Thu nhận ý kiến đóng góp từ các nhóm và trợ giúp xây dựng những ý kiến khác nhau      

 Khuyến khích các thành viên trầm trong nhóm tham gia, đặc biệt là phụ nữ      

 Trung hoà các cuộc xung đột      

 Sử dụng các phương pháp khác nhau làm minh hoạ trực quan. Ví dụ như tấm bìa nhỏ, tranh 
ảnh, giấy A0, bảng đen, mô hình không gian ba chiều, vv...      

 Giúp nhóm đưa ra quyết định do các thành viên cùng tham gia xây dựng và đi đến một kết luận 
cuối cùng hay một kế hoạch hoạt động.      

Đặt câu hỏi và lắng nghe chủ động      
 Đặt câu hỏi để thu thập thông tin, làm rõ các tình huống và quan điểm, khuyến khích mọi thành 

viên tham gia, theo dõi toàn bộ quá trình hoạt động của nhóm hoặc tăng cường quá trình học.      

 Đặt câu hỏi mở phù hợp: Thế nào? Tại sao? Khi nào? Ai? Cái gì?      

 Sử dụng những câu hỏi khuyến khích khả năng phân tích: Điểm mạnh? Điểm yếu? Từ đó, kết 
luận là gì?      

 Sử dụng phương pháp thăm dò      

 Lắng nghe chủ động      

 Đóng góp ý kiến phản hồi và mới tất cả các thành viên cùng chia sẻ ý kiến.      

Đóng góp những hiểu biết kỹ thuật và sử dụng những trợ giúp giảng dạy      
 Tìm hiểu xem những hiểu biết kỹ thuật nào người dân cần đến      

 Đưa ra ví dụ hay trình diễn thực tế      

 Chuẩn bị tài liệu phát tay đơn giản và dễ hiểu.      

 Sử dụng trợ giúp giảng dạy khuyến khích mọi thành viên tích cực tham gia.      

 Không áp đặt ý kiến của bạn, mà chia sẻ những hiểu biết của bạn cho quá trình học. Thảo luận 
với người dân họ có thể áp dụng những tiến bộ kỹ thuật theo cách nào.      

Chia sẻ cảm thông      

 Thể hiện sự hào hứng và cam kết trong công việc của bạn để các thành viên hứng thú vớ bài 
giảng.      

 Lắng nghe chủ động những kinh nghiệm và nhu cầu của mọi người.      

 Đóng góp ý kiến phản hồi hữu ích, tích cực.      

 Tỏ ra tôn trọng và quan tâm kinh nghiệm địa phương      

 Thiết lập mối quan hệ hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, và khuyến khích học viên tôn trọng ý 
kiến đóng góp của nhau, đặc biệt là thành viên của nhóm hoạt động kém hiệu quả và phụ nữ. 
Đây là cơ sở quan trọng để có  trợ tốt. 
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Bộ tài liệu đào tạo giảng viên 
 

Tài liệu hướng dẫn/huấn luyện 

Tài liệu số 2: Bảng đóng góp ý kiến về các kỹ năng hỗ trợ 

Quan sát cán bộ hỗ trợ, ghi chép việc thực hiện và sau đó đưa ra ý kiến phản hồi 

Người quan sát:      Tình huống: 

Người hỗ trợ:      Ngày: 

Điều khiển thảo luận nhóm. 
 Làm rõ với nhóm nhiệm vụ và mục tiêu là gì 
 Tiến hành các cuộc họp có hiệu quả 
 Thu thập ý kiến đóng góp từ các nhóm và trợ giúp xây dựng 

các ý kiến khác nhau 
 Khuyến khích thành viên các nhóm hoạt động yếu, đặc biệt là 

phụ nữ. 
 Hoà giải xung đột 
 Sử dụng các phương pháp khác nhau cho minh hoạ trực quan. 

Ví dụ như tấm bìa nhỏ, các bức tranh, giấy Ao, bảng đen, mô 
hình không gian ba chiều, vv... 

 Trợ giúp nhóm đưa ra quyết định có sự tham gia của từng 
thành viên để đưa ra những kết luận hoặc các kế hoạch hoạt 
động. 

 Những gì đã được làm tốt: 

Đặt câu hỏi và lắng nghe chủ động 
 Đặt câu hỏi để thu thập thông tin, làm rõ các tình huống và 

quan điểm, khuyến khích sự tham gia của các thành viên, điều 
chỉnh quá trình hoạt động nhóm, hay tăng cường quá trình 
học.  

 Đưa ra các câu hỏi mở phù hợp: Thế nào? Tại sao? Khi nào? 
Ai? Cái gì? 

 Sử dụng các câu hỏi khuyến khích khả năng suy nghĩ phân 
tích logic: Điểm mạnh? Điểm yếu? Vì vậy, kết luận đưa ra là 
gì? 

 Sử dụng phương pháp thăm dò 
 Lắng nghe chủ động 
 Đóng góp ý kiến phản hồi, và mời học viên tham gia ý kiến 
đóng góp 

  

Đóng góp những hiểu biết kỹ thuật 
 Tìm hiểu xem những hiểu biết kỹ thuật nào người dân cần đến
 Đưa ra ví dụ hay trình diễn thực tế 
 Hỏi về những kiến thức địa phương và làm thế nào lồng ghép 

những kiến thức địa phương đó. 
 Chuẩn bị tài liệu phát tay đơn giản và dễ hiểu. 
 Không áp đặt ý kiến của bạn, mà chia sẻ những hiểu biết của 

bạn cho quá trình học. Thảo luận với người dân họ có thể áp 
dụng những tiến bộ kỹ thuật theo cách nào. 

 Những gì có thể được cải tiến? Và như thế nào? 

Chia sẻ cảm thông 
 Thể hiện sự hào hứng và cam kết trong công việc của bạn. 
 Lắng nghe chủ động những kinh nghiệm và nhu cầu của mọi 

người. 
 Đóng góp ý kiến phản hồi hữu ích, tích cực. 
 Tỏ ra tôn trọng và quan tâm đến những kinh nghiệm địa 

phương. 
 Thiết lập mối quan hệ hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, và 

khuyến khích học viên tôn trọng ý kiến đóng góp của nhau, 
đặc biệt là thành viên của nhóm hoạt động kém hiệu quả và 
phụ nữ. Đây là cơ sở quan trọng để có thể hỗ trợ tốt. 
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Bộ tài liệu đào tạo giảng viên 
 

Tài liệu hướng dẫn/huấn luyện 

Tài liệu số 3: Danh mục đánh giá các kỹ năng đào tạo 
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1. giúp cho học viên có thêm những kinh nghiệm mới khi đưa các phương pháp học như  đóng vai, bắt 
chước, các trò chơi hay các chuyến đi thực địa vào chương trình của bạn chưa?  

 

2. để cho học viên cơ hội tự đưa ra kinh nghiệm trước kia của bản thân hoặc chia sẻ cùng các thành 
viên khác trong một nhóm nhỏ? 

 

3. để cho học viên đưa ra những phân tích về kinh nghiệm trước kia của họ và tự rút ra những bài học 
kinh nghiệm? 

 

4. sử dụng các phương pháp như phương pháp động não?  
5. liên hệ giữa những gì bạn đang nói với kiến thức và kinh nghiệm của học viên?  
6. liên hệ những chủ đề mà bạn đang đề cập với công việc thực tế của học viên?  
7. đưa ra những ví dụ hoặc áp dụng các trường hợp mà liên quan và phù hợp với công việc thực tế của 

học viên hay? 
 

8. Khi bắt đầu một chủ đề mới, bạn có hỏi học viên về những gì mà họ đã biết?  
9. khi bắt đầu chương trình bài giảng, bạn có hỏi và thảo luận với học viên về những mong muốn của 

họ hay?  
 

10 dành cho học viên cơ hội đưa ra ý kiến phản hồi về khoá đào tạo đang được xây dựng?  
11 linh hoạt đưa ra những thay đổi phù hợp với những mong đợi và phản hồi của học viên trong 

chương trình đào tạo của bạn? 
 

12 dành cho học viên cơ hội liên hệ/kết nối những gì họ đã được học với môi trường làm việc thực tế 
của họ thông qua các hoạt động như kế  hoạch hoạt động ? 

 

13 mời các học viên đặt câu hỏi hay trả lời các câu hỏi?  
14 sử dụng máy chiếu, giấy khổ to (đã được chuẩn bị trước) hay bảng trắng?  
15 yêu cầu học viên cung cấp thông tin cần thiết để giải quyết các vấn đề vướng mắc?  
16 tổ chức các hoạt động thông qua nghiên cứu điển hình, các bài tập..vv để học viên thực hành suy 

nghĩ và áp dụng các kỹ năng? 
 

17 nói học viên họ đang thực hiện tốt những gì  
18 giải thích họ đang mắc những khuyết điểm gì, và làm thế nào để khắc phục những thiếu sót đó để 

thực hiện công việc tốt hơn 
 

19 hướng dẫn học viên cùng nhau đưa ra những ý kiến phản hối mang tính xây dựng  
20 để cho học viên nhận thấy mối quan tâm của bạn về kết quả làm việc của họ?  
21 chỉ rõ cho học viên thấy sự  chuẩn bị chu đáo của bạn cho chương trình bài giảng?  
22  lắng nghe những nhận xét và thông tin đầu vào của học viên và xem xét một cách nghiêm túc ?  
23 dành cho học viên đủ thời gian để tự giới thiệu bản thân khi bắt  đầu đào tạo?  
24 đưa phương pháp "phá vỡ rào cản" hay các phương pháp phù hợp khác giúp học viên hiễu rõ về 

nhau? 
 

25 đồng ý với các nguyên tắc khi bắt đầu đào tạo, đồng thời nhấn mạnh với học viên rằng tất cả các học 
viên đều có quyền được học và đừng ngại khi mắc khuyết điểm? 

 

26 đảm bảo học viên được quan tâm đầy đủ về nơi ăn, chốn ở, phương tiện đi lại thuận lợi   
Nhận xét: 
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Bộ tài liệu đào tạo giảng viên 
 

Tài liệu hướng dẫn/huấn luyện 

Tài liệu số 4: Danh mục hướng dẫn đào tạo 
Do cán bộ hướng dẫn điền, sau đó sẽ được thống nhất với học viên 

 

Học viên thực hiện tốt như thế nào........ 

Xây dựng mục đích đào tạo và mục tiêu 
học tập 

 

 

 

 

Chuẩn bị chương trình khoá đào tạo và 
chương trình bài giảng 

 

 

 

 

 

Xây dựng tài liệu đào tạo, tài liệu phát tay, 
poster, máy chiếu. 

 

 

 

 

 

Tiến hành đào tạo với sự tham gia tích cực 
của học viên 

 

 

 

 

 

Sử dụng các phương tiện giảng dạy  

 

 

 

 

(Phần chi tiết được giới thiệu trong tài liệu hướng dẫn ToT, tài liệu đào tạo chuẩn của Dự án Phát triển Lâm nghiệp Xã hội 
Sông Đà dành cho đào tạo giảng viên (ToT). 
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Bộ tài liệu đào tạo VDP 

 Bảng theo dõi dành cho cán bộ hướng dẫn đánh giá việc thực hiện của học viên 
Cán bộ hướng dẫn điền, sau đó thảo luận với học viên 

Tên học viên:      Ngày:    Sự kiện đào tạo: 

Tên cán bộ hướng dẫn     Địa điểm   Chủ đề bài giảng: 

      Tập trung hướng dẫn vào: 1_______________________________  2______________________________ 

Thời gian 
chính xác 

Học viên đang làm gì? 
Anh/chị ta thực hiện như thế 

nào? 
Phản ứng của nhóm hay cá nhân các 

thành viên là gì? 
Nhận xét 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Tài liệu hướng dẫn/huấn luyện 
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Bộ tài liệu đào tạo VDP 

Chương trình hướng dẫn dành cho học viên 
Do học viên điền (cán bộ hỗ trợ có thể giúp đỡ) 

Họ và tên của học viên     Họ và tên cán bộ hướng dẫn: 

 

Các mục tiêu nâng cao năng lực hỗ trợ 

Anh/chị có thể cân nhắc một hoặc hai năng lực anh/chị mong muốn được nâng cao trong thời gian tới. Anh/chị cũng cho biết khi nào anh/chị 
muốn đánh giá quá trình học. 

Những năng lực tôi muốn nâng cao 
 

 Tôi mong muốn nâng cao năng lực nào? 
Tôi có thể thực hành vào dịp 

nào? 
Khi nào tôi có thể đánh 

giá kết quả? 
Nhận xét đánh giá (dành cho học viên) khi kết thúc chương 

trình hướng dẫn/chương trình ToT 

Ưu tiên thứ nhất 

 

 

 

 

 

 

  

Ưu tiên thứ hai 

 

 

 

 

 

 

  

Kế hoạch hoạt động cho chương trình hướng dẫn 

Xin vui lòng thảo luận với cán bộ hướng dẫn, thời điểm nào và tại nơi nào là thích hợp thực hiện công việc hướng dẫn. 
 

 

  

Ph¸t 
tay 

Tài liệu hướng dẫn/huấn luyện 
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