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PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN 

GIẢNG VIÊN NGUỒN CÓ SỰ THAM GIA



NỘI DUNG TRÌNH BÀY

Phần 1: cách học của người lớn

Phần 2: quy trình tập huấn

Phần 3: vòng tròn trải nghiệm và 

thiết kế bài giảng

Phần 4: phương pháp tập huấn có 

sự tham gia



PHẦN I – CÁCH HỌC CỦA NGƯỜI LỚN



 Môi trường học tập có ý nghĩa quan trọng, vì:

 Họ sẽ học tốt hơn trong môi trường học tập vui vẻ, 

thoải mái, tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau;

 Họ sẽ cảm thấy phấn khởi, dễ tiếp thu và nhận thấy 

tiến bộ trong học tập

 Họ sẽ tự tin hơn nếu được động viên, khen thưởng 

kịp thời

 Điều quan trọng đối với cách học của người lớn là:

PHẦN I – CÁCH HỌC CỦA NGƯỜI LỚN



• Thông tin có ý nghĩaNguyên tắc 1

• Học tích cựcNguyên tắc 2

• Thông tin đầu và cuốiNguyên tắc 3

• Phản hồiNguyên tắc 4

• Lặp lạiNguyên tắc 5

• Khuyến khíchNguyên tắc 6

• Học bằng nhiều giác quanNguyên tắc 7

PHẦN I – CÁCH HỌC CỦA NGƯỜI LỚN



Thông tin có ý nghĩa
 Thông tin liên quan đến kiến thức hiện tại;

 Nếu thông tin không có ý nghĩa  người học không 
thấy được giá trị của việc học những thông tin đó;

 Bởi vậy:
 Tìm hiểu xem học viên đã biết những gì và có những 

kinh nghiệm nào;

 Lựa chọn thông tin phù hợp với mức độ kiến thức và 
nhận thức của người tham gia;

 Đi từ cái biết đến cái chưa biết;

 Giải thích tại sao và Cái gì;

 Đảm bảo rằng thông tin đưa ra có tính thực tế và có thể 
áp dụng được khi họ trở về với công việc.

PHẦN I – CÁCH HỌC CỦA NGƯỜI LỚN



Học tích cực
 Học nhanh hơn và hiệu quả hơn nếu họ được tham 

gia tích cực vào quá trình học tập;

 Bởi vậy:
 Đặt câu hỏi để kích thích sự suy nghĩ và hứng thú;

 Sử dụng bài tập thực hành, cầm tay chỉ việc nếu có 
thể;

 Sử dụng công việc, dự án thực làm ví dụ để thảo 
luận;

 Sử dụng các phương pháp tập huấn có thảo luận;

 Đảm bảo ít nhất 50% thời gian tập huấn là dành 
cho học viên thực hành.

PHẦN I – CÁCH HỌC CỦA NGƯỜI LỚN



Thông tin đầu và cuối

 Người ta thường nhớ nhiều những gì học đầu tiên 

và sau cùng;

 Mười phút đầu và mười phút cuối là thời gian học 

được nhiều nhất

 Bởi vậy:

 Giới thiệu chung những gì sẽ học;

 Cấu trúc những bài học ngắn có nghỉ giữa giờ để 

hạn chế khoảng thời gian giữa;

 Nhắc lại thường xuyên cho học viên về sự liên hệ 

logic giữa các bài học;

 Tóm tắt những điểm quan trọng cuối mỗi bài

PHẦN I – CÁCH HỌC CỦA NGƯỜI LỚN



Phản hồi

 Việc học sẽ hiệu quả hơn khi giảng viên và học viên thường 
xuyên trao đổi ý kiến, suy nghĩ của mình trong quá trình tập 
huấn;

 Giảng viên lắng nghe phản hồi của học viên đang tiến triển; và 
học viên cần nghe phản hồi về hiệu quả việc làm của mình;

 Bởi vậy:

 Đưa ra phản hồi chính xác;

 Giải thích những điều cần phải làm để nâng cao hiệu quả làm 
việc;

 Thảo luận và chỉnh sửa những điểm chưa chuẩn trong cách 
làm việc – không phê bình;

 Động viên;

 Khuyến khích học viên đặt câu hỏi.

PHẦN I – CÁCH HỌC CỦA NGƯỜI LỚN



Lặp lại

 Đặt câu hỏi;

 Đưa ra bài tập đòi hỏi học viên sử dụng những điều 

đã học để giải quyết bài tập;

 Yêu cầu học viên tóm tắt lại những ý chính trong bài 

học trước;

 Dành thời gian cho phần củng cố;

 Đưa ra một bảng câu hỏi kiểm tra tóm tắt;

PHẦN I – CÁCH HỌC CỦA NGƯỜI LỚN



Khuyến kích
 Đảm bảo rằng nhiệm vụ học tập đề ra là có thể đạt 

được;

 Không làm cho học viên bị quá tải về thông tin;

 Liên tục giúp đỡ và động viên học viên;

 Hãy nhớ lại cảm giác khi bạn không biết cách làm một 
việc gì đó;

 Khi một học viên làm tốt một việc nào đó, giảng viên 
cần nói với họ điều đó;

 Luôn đánh giá cao sự tiến bộ;

 Hỏi học viên xem điều gì sẽ giúp cho việc học dễ dàng 
hơn;

 Hãy có phần thưởng nếu có thể

PHẦN I – CÁCH HỌC CỦA NGƯỜI LỚN



Học bằng nhiều giác quan

 Kết hợp giải thích, biểu diễn và học viên thực hành;

 Sử dụng đồ dùng trực quan;

 Dùng ví dụ hoàn chỉnh để làm nổi bật những trọng 

tâm;

 Sử dụng bài tập tình huống, bài tập thực hành;

 Sử dụng thiết bị phù hợp

PHẦN I – CÁCH HỌC CỦA NGƯỜI LỚN

Phương pháp tập huấn sử 

dụng hai hay nhiều giác 

quan sẽ có hiệu quả cao 

hơn phương pháp chỉ sử 

dụng một giác quan



PHẦN II – QUY TRÌNH TẬP HUẤN

Phân tích 
nhu cầu

Thiết kế

Chuẩn bị 
tài liệu

Tiến hành 
tập huấn

Đánh giá

TẬP HUẤN

Sơ đồ 5 bước tập huấn



Bước I – PHÂN TÍCH NHU CẦU

Phân tích nhu cầu chung (cơ quan, 

nhóm cán bộ);

Ai cần tập huấn;

Chủ đề tập huấn;

Phân tích nhu cầu chi tiết nhóm học 

viên;

Trong chủ đề chính, nội dung chi tiết cần 

cung cấp cho học viên là gì?

PHẦN II – QUY TRÌNH TẬP HUẤN (tiếp)



Bước 2 – THIẾT KẾ TẬP HUẤN

Thiết kế khóa học

 Là bước nối tiếp phân tích nhu cầu tập huấn 

chi tiết

Thời khóa biểu

Thiết kế bài học 

Nội dung bài học

Hoạt động cụ thể

PHẦN II – QUY TRÌNH TẬP HUẤN (tiếp)



Bước 3 – CHUẨN BỊ TÀI LIỆU
 Thời gian biểu của khóa học

 Thiết  kế của từng bài học

 Tài liệu cho học viên: tài liệu phát tay, tài liệu 
tham khảo;

 Đồ dùng/phương tiện nghe nhìn cho tập huấn: 
máy chiếu, video, giấy...;

 Phiếu đánh giá khóa học;

 Tổ chức các vấn đề hậu cần: phòng học, thư mời 
học viên...

 Thử sử dụng các tài liệu, phương tiện tập huấn 
mới: video... trước khi tiến hành tập huấn

PHẦN II – QUY TRÌNH TẬP HUẤN (tiếp)



Bước 4 – THỰC HIỆN TẬP HUẤN

Vai trò của giảng viên trong khóa tập huấn:

 Hướng dẫn;

 Động viên;

 Khuyến khích;

 Lãnh đạo;

 Điều phối;

 Quản lý;

 Đánh giá tập huấn

PHẦN II – QUY TRÌNH TẬP HUẤN (tiếp)



Bước 5 – ĐÁNH GIÁTẬP HUẤN

Là bước quan trọng trong quy trình:

 Đánh giá toàn bộ khóa học (hiệu quả);

 Đánh giá từng phần – để điều chỉnh;

PHẦN II – QUY TRÌNH TẬP HUẤN (tiếp)



THIẾT KẾ BÀI GiẢNG SỬ DỤNG VÒNG TRÒN TRẢI NGHIỆM

 Xác định mục tiêu bài học;

 Thiết kế các hoạt động học tập: Trải nghiệm – phân 

tích – rút ra bài học – áp dụng;

 Thiết kế phần tạo hứng thú ban đầu;

PHẦN III – VÒNG TRÒN QUA TRẢI NGHIỆM 

VÀ THIẾT KẾ BÀI GIẢNG



Sẽ có 
khả năng 

làm gì

Đã làm 
gì hoặc 
sẽ như 

thế nào?

Mục 
tiêu bài 

học

PHẦN III – VÒNG TRÒN QUA TRẢI NGHIỆM 

VÀ THIẾT KẾ BÀI GIẢNG (tiếp)



PHẦN III – VÒNG TRÒN QUA TRẢI NGHIỆM 

VÀ THIẾT KẾ BÀI GIẢNG (tiếp)



THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG 
HỌC TẬP

Bước 1 –
Trải nghiệm

Bước 3 – rút 
ra bài 

học/khái 
quát

Bước 4 - Áp 
dụng

Bước 2 –
Phân tích

PHẦN III – VÒNG TRÒN QUA TRẢI NGHIỆM 

VÀ THIẾT KẾ BÀI GIẢNG (tiếp)



Bước 1 – Trải nghiệm
• Đóng kịch/vai;

• Dựng tình huống thực tế;

• Bài tập tình huống/nghiên cứu trường hợp/kể 
chuyện;

• Thăm thực tế lấy thông tin;

• Thảo luận nhóm;

• Chơi trò chơi;

• Sàng lọc.

PHẦN III – VÒNG TRÒN QUA TRẢI NGHIỆM 

VÀ THIẾT KẾ BÀI GIẢNG (tiếp)



Bước 2 – Phân tích/phản ánh

• Cá nhân phân tích và phát biểu cùng cả nhóm;

• Thảo luận nhóm nhỏ sau đó trình bày cho 
nhóm lớn;

• Thảo luận nhóm lớn.

PHẦN III – VÒNG TRÒN QUA TRẢI NGHIỆM 

VÀ THIẾT KẾ BÀI GIẢNG (tiếp)



Bước 3 – Khái quát hóa

• Thuyết trình;

• Làm mẫu;

• Thảo luận nhóm lớn;

• Bảng, biểu mẫu, bảng liệt kê;

• Đọc

PHẦN III – VÒNG TRÒN QUA TRẢI NGHIỆM 

VÀ THIẾT KẾ BÀI GIẢNG (tiếp)



Bước 4 – Áp dụng

• Thực hành, thực tập ngay;

• Đóng kịch mở (không có kịch bản trước, người 
học tự sáng tạo tiết tấu kịch trong khi diễn);

• Lập kế hoạch hành động;

• Đi thực tế;

• Xử lý tình huống mới.

PHẦN III – VÒNG TRÒN QUA TRẢI NGHIỆM 

VÀ THIẾT KẾ BÀI GIẢNG (tiếp)



Thiết kế hoạt động tạo hứng thú

Xác định mục tiêu 

Tạo hứng thú (về 1 chủ đề)

Trải 
nghiệm

Phân tích – tổng hợp

Áp dụng

PHẦN III – VÒNG TRÒN QUA TRẢI NGHIỆM 

VÀ THIẾT KẾ BÀI GIẢNG (tiếp)



Nhắc lại nội dung khóa học

Những câu hỏi và băn 
khoăn cuối cùng

Khuyến khích tự đánh giá

Tập trung vào áp dụng 
trong thực tế

Diễn tả tình cảm cuối cùng

PHẦN III – VÒNG TRÒN QUA TRẢI NGHIỆM 

VÀ THIẾT KẾ BÀI GIẢNG (tiếp)

KẾT THÚC KHÓA TẬP HUẤN



PHẦN IV – PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN 

CÓ SỰ THAM GIA

 Khái quát:

 Là một cách hiệu quả để giới thiệu thông tin 

hoặc khái niệm mới cho nhóm người học. 

Bài giảng ngắn gọn, kích thích và dễ truyền 

đạt;

 Là sự trao đổi thông tin, kiến thức và kinh 

nghiệm giữa giảng viên – học viên; học viên 

– học viên;

Bài giảng được lựa chọn phù hợp với trình 

độ của học viên;



 Ưu điểm:

Trình bày sự kiện, thông tin và khái niệm 

trong thời gian ngắn;

Có thể sử dụng cho các khóa học đối với 

người mù chữ;

Tài liệu hỗ trợ đa dạng: tranh trình bày, biểu 

đồ, áp phích...;

Một số lượng lớn người học có để được 

cung cấp thông tin cùng 1 lúc

PHẦN IV – PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN 

CÓ SỰ THAM GIA (tiếp)



 Các phương pháp tập huấn có thể được sử 

dụng trong quá trình tập huấn có sự tham gia:

Phương pháp học tập – trò chơi;

Phương pháp thảo luận;

 Làm bài tập nhóm;

Phương pháp nghiên cứu điển hình;

Đóng vai;

Động não;

Thực địa

PHẦN IV – PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN 

CÓ SỰ THAM GIA (tiếp)



PHẦN IV – PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN 

CÓ SỰ THAM GIA (tiếp)

1. Phương pháp học tập – trò chơi

Ưu điểm:

 Sống động, vui vẻ, huy động sự tham gia của mọi người;

 Các vấn đề phức tạp có thể được giải thích 1 cách đơn 

giản;

 Cho phép người tham gia trải nghiệm các vấn đề đang 

được xem xét trong khóa tập huấn;

Nhược điểm:

 Không dễ tìm kiếm và thiết kế các trò chơi thích hợp;

 Trọng tâm của trò chơi phải rõ ràng;

 Có thể tạo ra nhiều cảm xúc cản trở việc học;

 Giải trí – học tập không phải là mục tiêu;



 5 bước khi sử dụng trò chơi:

 Bước 1: giới thiệu tên trò chơi;

 Bước 2: giải thích luật chơi;

 Bước 3: chơi thử;

 Bước 4 chơi thật;

 Bước 5: xử lý thưởng – phạt

 Phương pháp được áp dụng trong:

 Khởi động lớp học;

 Sử dụng trò chơi nhằm giúp thành viên của cộng 

đồng làm quen với việc trao quyền và quyết định

PHẦN IV – PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN 

CÓ SỰ THAM GIA (tiếp)



2. Phương pháp thảo luận

Ưu điểm:

Người học hoạt động tích cực hơn;

Kích thích sự chú ý lắng nghe

Nhược điểm:

Mất nhiều thời gian;

Phải được kiểm soát tốt để có được thông 

tin đáng tin cậy;

Chỉ có thể hiệu quả nếu người học có kiến 

thức về chủ đề thảo luận;

PHẦN IV – PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN 

CÓ SỰ THAM GIA (tiếp)



 Yêu cầu đối với phương pháp thảo luận

 Tôn trọng ý kiến của người khác;

 Cần tạo cho tất cả học viên có cơ hội nói ra suy nghĩ của 

mình (đặc biệt khi có những ý kiến trái chiều);

 Thông thường giảng viên là người tổng kết và trình bày ý 

kiến thống nhất của các học viên;

 Áp dụng trong các lớp tập huấn BDTX:

 Thảo luận theo nhóm về chủ đề áp dụng các kỹ thuật BD;

 Thảo luận theo nhóm lớn về cách thức tạo dựng các nhóm 

bảo dưỡng tại cộng đồng;

 Thảo luận theo nhóm lớn nhằm trao đổi cách thức thực hiện 

việc giám sát, ghi chép nhật ký/báo cáo của các nhóm BD

PHẦN IV – PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN 

CÓ SỰ THAM GIA (tiếp)



3. Làm bài tập nhóm

Ưu điểm:

Có sự tham gia cao;

Học viên thường có động lực cao.

Nhược điểm:

Các kỹ năng huấn luyện cao cần phải xem 

xét và hỗ trợ các học viên;

Thất bại có thể dẫn đến thất vọng;

Khó kiểm soát trong quá trình làm bài tập nếu 

không có kỹ năng tổ chức, bởi vậy: cần 

hướng dẫn và giám sát tốt;

PHẦN IV – PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN 

CÓ SỰ THAM GIA (tiếp)



 5 bước tiến hành trong PP làm bài tập 

nhóm:

Bước 1: chia nhóm;

Bước 2: chuẩn bị cho làm bài tập/thảo luận;

Bước 3: học viên tiến hành làm bài tập/thảo 

luận (10 – 20’ tùy thuộc vào nội dung);

Bước 4: Đại diện của nhóm lên trình bày kết 

quả;

Bước 5: giảng viên tổng kết

PHẦN IV – PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN 

CÓ SỰ THAM GIA (tiếp)



 Áp dụng trong tập huấn bảo dưỡng 

đường:

Cách xây dựng kế hoạch bảo dưỡng;

Cách xây dựng các bản đồ/sơ đồ đường GT 

của địa phương;

Trao đổi, học về các thành phần của đường;

Trao đổi và học cách đánh giá đối với công 

tác BDTX đường theo từng loại hình dựa 

trên các tình huống giả định;

PHẦN IV – PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN 

CÓ SỰ THAM GIA (tiếp)



4. Phương pháp nghiên cứu điển hình

Sử dụng chính:

Giải quyết vấn đề;

Phát triển kỹ năng phân tích;

Xác định các biến;

Đạt được sự tin tưởng trong ra quyết định;

Thay đổi/sửa đổi thái độ;

Giới thiệu và củng cố học tập;

 Làm việc theo nhóm

PHẦN IV – PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN 

CÓ SỰ THAM GIA (tiếp)



 Ưu điểm
 Cung cấp các chủ đề cụ thể để thảo luận, giúp 

truyền đạt các khái niệm phức tạp một cách dễ hiểu 
nhất.

 Kinh nghiệm của người tham gia có thể được đưa 
vào sử dụng.

 Tạo cơ hội tham gia tích cực.

 Nhược điểm
 Cần nhiều thời gian để có được kết quả tốt.

 Khó xác khi không có giải pháp định lượng.

 Mối quan hệ chặt chẽ với 'cuộc sống thực' có thể 
khó đạt được.

PHẦN IV – PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN 

CÓ SỰ THAM GIA (tiếp)



 Các bước thực hiện:
 Cho học viên nghe hoặc xem về tình huống cụ thể; đưa ra các 

câu hỏi cần thảo luận;

 Suy nghĩ về tình huống từ 5 - 10 phút tùy thuộc vào vấn đề, có 

thể viết ra giấy vài điều trước khi thảo luận vấn đề với người 

khác;

 Trình bày những ý kiến của mình theo các vấn đề đã được 

đưa ra trước đó bằng văn bản hoặc thuyết trình.

 Áp dụng
 Giảng viên có thể yêu cầu học viên của mình đưa ra một 

trường hợp điển hình tại chính địa phương của họ về việc các 

tuyến đường giao thông bị hỏng để các thành viên khác thảo 

luận liên quan đến nguyên nhân hư hỏng, cách bảo dưỡng, 

huy động nguồn lực để bảo dưỡng…

PHẦN IV – PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN 

CÓ SỰ THAM GIA (tiếp)



5. Đóng vai

Ưu điểm:

 Có thể tạo ra rất nhiều sự quan tâm;

 Sự tham gia tích cực của học viên;

 Cung cấp ví dụ “sống”

 Tập thể dục nơi cảm xúc trở thành tính năng nổi bật;

Nhược điểm:

 Những người quan sát có thể thụ động cho đến khi bài 

tập được thảo luận;

 Thành công phụ thuộc vào diễn xuất và trí tưởng tượng 

của người chơi;

 Thời gian quá ngắn để có thể đạt tới việc thay đổi thái 

độ.

PHẦN IV – PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN 

CÓ SỰ THAM GIA (tiếp)



 6 bước trong việc sử dụng phương pháp
 Bước 1: chuẩn bị;

 Bước 2: chia nhóm;

 Bước 3: đưa yêu cầu công việc cho nhóm;

 Bước 4: tiến hành làm việc theo nhóm;

 Bước 5: các nhóm biểu diễn bài tập của nhóm;

 Bước 6: phân tích tạo tình huống để liên hệ với nội dung cần 
trao đổi;

 Áp dụng:

 Phát triển thông điểm truyền thông;

 Cách thức thúc đẩy, vận động cộng đồng tham gia vào việc 
bảo dưỡng;

 Đóng vai các giảng viên với nhiệm vụ tập huấn lại các kỹ 
thuật bảo dưỡng tại cộng đồng.

PHẦN IV – PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN 

CÓ SỰ THAM GIA (tiếp)



6. Động não

 Ưu điểm:

Sử dụng kinh nghiệm và ý tưởng của người 

tham gia tập huấn;

Tham gia rất tích cực;

Kích thích ý tưởng sáng tạo của học viên.

 Nhược điểm:

Cần thời gian;

Yêu cầu kỹ năng giảng viên cao;

Một số học viên có thể không tham gia

PHẦN IV – PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN 

CÓ SỰ THAM GIA (tiếp)



 3 bước trong tiến hành phương pháp:

 Bước 1: giảng viên nếu vấn đề hoặc đưa ra các câu 

hỏi cụ thể;

 Bước 2: học viên suy nghĩ để đưa ra các ý kiến của 

mình và giảng viên thu thập các ý kiến;

 Bước 3: Bổ sung, tổng hợp ý kiến và chốt lại vấn đề.

 Áp dụng:

 Tạo ra một chiến dịch truyền thông;

 Tạo nguồn kinh phí cho các hoạt động bảo dưỡng;

 Đưa ra đề xuất ngăn cản các loại xe quá tải và bảo vệ 

hệ thống đường.

PHẦN IV – PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN 

CÓ SỰ THAM GIA (tiếp)



7. Thực địa

 Ưu điểm:

 Học trong các chuyến thực tế đạt hiệu quả tốt nhất;

 Mạng lại lợi ích cho học viên – nơi tổ chức thực địa (chủ nhà)

 Phạm vi học tập rộng – có thể được khai thác thêm trong quá 

trình thực hiện;

 Sự tham gia của học viên và sự tham gia có trình độ rất cao;

 Nhược điểm:

 Đòi hỏi trình độ của học viên cao về lập kế hoạch và chuẩn bị;

 Công tác hậu cần và sắp xếp nếu không được thực hiện đúng 

cách, có thể cản trở việc đạt được các mục tiêu mong muốn;

 Không lường trước được các phát sinh trong công tác tổ chức, 

hoặc địa điểm thực địa.

 Chi phí cao hơn các phương pháp khác

PHẦN IV – PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN 

CÓ SỰ THAM GIA (tiếp)



 6 bước thực hiện khi sử dụng phương pháp:
 Bước 1: chuẩn bị và lập kế hoạch;

 Bước 2: chia nhóm;

 Bước 3: đưa nội dung/yêu cầu và giới hạn thời gian quan 
sát tại thực địa;

 Bước 4: học viên tiến hành quan sát tại thực địa;

 Bước 5: đại diện các nhóm trình bày kết quả thực địa;

 Bước 6: giảng viên phân tích, tổng kết kết quả quan sát và 
tư vấn đưa ra giải pháp

 Áp dụng:
 Đến thăm các tuyến đường GTNT bị hư hỏng;

 Đến thăm một tuyến đường GTNT đã được bảo dưỡng;

 Đưa học viên tới quan sát 1 nhóm cộng đồng đang thực 
hiện công tác BD.

PHẦN IV – PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN 

CÓ SỰ THAM GIA (tiếp)



Các biểu mẫu cần thiết được thiết kế trong chương 

trình tập huấn bảo dưỡng thường xuyên đường có 

sự tham gia:

1. Mẫu đánh giá nhu cầu tập huấn;

2. Mẫu mục tiêu tập huấn;

3. Mẫu kế hoạch tập huấn;

4. Mẫu phiếu đánh giá tập huấn

PHẦN IV – PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN 

CÓ SỰ THAM GIA (tiếp)



Cảm ơn đã chú ý lắng nghe!


