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ABSTRACT 

Near the end of 2001, the MDAEP project started with the introduction of Participatory 
Technology Development (PTD) in agricultural extension activities in the Mekong Delta. PTD 
changed the way technology transfer was done in agricultural extension programs. Not only the 
approach used by the extension workers changed but also farmers and farmer clubs changed. 
Farmer clubs have altered their organization structure, management and decision making 
process. In this report we present an analysis of the changes that occurred at farmer clubs 
following the introduction of PTD. The analysis is done from the farmers’ point of view.  
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TÓM TẮT 

Phương pháp khuyến nông có sự tham gia (PTD) được giới thiệu vào hoạt động khuyến nông tại 
đồng bằng sông Cửu Long từ cuối năm 2001. Phương pháp khuyến nông có sự tham gia bước 
đầu đã mang lại những thay đổi đáng kể trong các hoạt động chuyển giao kỹ thuật, các chương 
trình khuyến nông. Sự thay đổi không chỉ ở cán bộ khuyến nông (CBKN) về cách tiếp cận, thái 
độ và kỹ năng mà còn ở các câu lạc bộ nông dân (CLBND) về sự tham gia của họ. Các CLBND 
có những thay đổi lớn về cơ cấu tổ chức, quản lý, sự tham gia và quyết định. Báo cáo này trình 
bày các phân tích và những thay đổi với tác động của phương pháp tiếp cận có sự tham gia 
trong hoạt động khuyến nông theo sự nhìn nhận từ phía nông dân. 
Từ khoá: Phương pháp khuyến nông có sự tham gia,  sự tham gia, cán bộ khuyến nông, 
nông dân, sự đánh giá     


