
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO   
Tên nghề:     Nuôi trồng và chế biến nấm ăn, nấm dược liệu  
Trình độ đào tạo: Sơ cấp  

Hình thức đào tạo: Chính quy  

Đối tượng tuyển sinh: Người học có đủ sức khỏe, có trình độ văn hóa phù hợp  

Thời gian đào tạo:  03 tháng  

1. Mục tiêu đào tạo  

1.1. Mục tiêu chung:  
Trang bị cho người học những kiến thức chuyên môn và năng lực làm việc nghề  

Nuôi trồng và chế biến nấm ăn, nấm dược liệu.  
Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; có 

lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp. Nhằm tạo điều kiện cho người học nghề sau 

khi tốt nghiệp có khả năng tự tạo việc làm về nghề Nuôi trồng và chế biến nấm ăn, nấm dược liệu.  

1.2. Mục tiêu cụ thể:  
* Về kiến thức  

- Trình bày được khái niệm về nấm, giá trị dinh dưỡng và giá trị kinh tế của nấm  

- Trình bày được các hình thức nuôi trồng và chế biến nấm  

- Trình bày được các yếu tố môi trường trong việc nuôi trồng và chế biến nấm  

- Trình bày được đặc điểm sinh thái và sinh lý của nấm rơm  

- Trình bày được đặc điểm của nghề nuôi trồng nấm, quy trình nuôi trồng nấm    

- Biết được một số bệnh phổ biến ở nấm và cách khắc phục.  

* Về kỹ năng:  

- Thực hiện được quy trình kỹ thuật trồng nấm đảm bảo đúng quy trình.  

- Chăm sóc được nấm ở các thời kỳ đúng kỹ thuật và năng suất.  

- Học viên có khả năng đảm nhiệm vị trí của nghề trồng nấm     

- Học viên có khả năng  thực hiện quy trình về trồng nấm đúng cách.  

* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

- Có phẩm chất đạo đức tốt, trách nhiệm cao, yêu nghề.  

- Có tinh thần học tập nghiêm túc, siêng năng  

- Có ý thức và tác phong công nghiệp của nghề trồng nấm  

2. Nội dung chương trình:  

Mã MH,  

MĐ  
Tên môn học, mô đun  

 Thời gian    

Tổng số  

TC  
Tổng số  LT  TH  KT  

MH 01  Sâu bệnh gây hại  1  5  5  0  0  

MĐ 02  Nấm rơm  4  90  25  60  5  

MĐ 03  Nấm sò  3  70  20  46  4  

MĐ 04  Mộc nhĩ  3  75  20  51  4  

MĐ 05  Nấm mỡ  3  60  20  37  3  

MĐ 06  Nấm linh chi  1  30  9  19  2  

  Cộng  15  330  99  213  18  

 


