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TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH
Mặc dù có vẻ đơn giản, nhưng thực hiện một buổi đào tạo đòi hỏi những kỹ năng và 
kiến thức cụ thể về cách mọi người học. Các giảng viên đã dành thời gian để xem xét 
các phương pháp, hiểu biết và kỹ năng của riêng họ sẽ được trang bị tốt hơn để cung 
cấp các khóa đào tạo toàn diện, tích cực và hiệu quả.

Chương trình đào tạo này cung cấp nền tảng cho các giảng viên bắt đầu phát triển 
và hoàn thiện các kỹ năng đào tạo và hỗ trợ của họ bằng nhiều phương pháp khác 
nhau để mang lại trải nghiệm học tập tốt nhất và cải thiện sự tham gia và duy trì của 
người học. Theo thời gian, các giảng viên sẽ phát triển các kỹ năng thực tế hơn nữa 
với khóa học này.

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH
Sau khóa học, học viên sẽ:
ʿ�1ɞP�ÑĻʒF�QKʞQJ�QKɜQ�WKʘF�QɰQ�WɒQJ�Yɰ�KRɐW�ÑʈQJ�Ñ R�WɐR�Y �KXɔQ�OX\ɶQ�QK¢Q�
viên trong môi trường doanh nghiệp hiện nay.
ʿ�1ɞP�ÑĻʒF�QJX\ªQ�WɞF�Y �TX\�WU¬QK��F´QJ�Fʔ�Y �SKĻĹQJ�SK¡S�Ñɲ�WKʠF�KLɶQ�FKĻĹQJ�
WU¬QK�Ñ R�WɐR��Nʨ�QÃQJ�GɚQ�JLɒQJ�Y �KXɔQ�OX\ɶQ�QK¢Q�YLªQ�PʈW�F¡FK�KLɶX�TXɒ��

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN
ʿ�1KʞQJ�QJĻʌL�PXʀQ�WUʎ�WK QK�F¡F�FKX\ªQ�JLD�Ñ R�WɐR�WURQJ�OéQK�YʠF�FKX\ªQ�P´Q�
của họ.
ʿ�%ɔW�Fʘ�DL�TXDQ�W¢P�ÑɮQ�YLɶF�W¬P�KLɲX�WKªP�Yɰ�KɼF�WɜS�Y �Ñ R�WɐR�QJĻʌL�OʊQ�

Thời lượng: 02 ngày
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NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Module 1: Để trở thành một trainer
�ʿ�7K¡L�Ñʈ��Nʨ�QÃQJ�Y �NLɮQ�WKʘF�FʖD�PʈW�WUDLQHU�FKX\ªQ�QJKLɶS�
�ʿ�9DL�WU²�Y �WU¡FK�QKLɶP�FʖD�PʈW�WUDLQHU�
�ʿ����ÑɦF�ÑLɲP�FʖD�PʈW�WUDLQHU�[XɔW�VɞF�

Module 2: Nguyên tắc học của người trưởng thành 
�ʿ�1JĻʌL�WUĻʎQJ�WK QK�KɼF�QKĻ�WKɮ�Q R"
�ʿ�ÐD�GɐQJ�F¡F�SKĻĹQJ�SK¡S�KɼF�WɜS��
�ʿ��S�GʔQJ�Nʨ�WKXɜW�1/3�Ñɲ�[¡F�ÑɺQK�SKRQJ�F¡FK�KɼF�YLªQ�
�ʿ�/ʠD�FKɼQ�F¡FK�WKʘF�Ñɲ�WUX\ɰQ�ÑʈQJ�OʠF�Y �FɒP�KʘQJ�FKR�KɼF�YLªQ�
�ʿ�/´L�FXʀQ�KɼF�YLªQ�EɠQJ�QKʞQJ�F¡FK�WKʘF�KɼF�NK¡F�QKDX�
�ʿ�1KʞQJ�ÑLɰX�FɖQ�ELɮW�Yɰ�QJĻʌL�KɼF�WUĻʎQJ�WK QK�

Module 3: Phương pháp thiết kế bài học
�ʿ�;¡F�ÑɺQK�[HP�YɔQ�Ñɰ�F³�OLªQ�TXDQ�ÑɮQ�Ñ R�WɐR�NK´QJ"
�ʿ�Ð R�WɐR�QʈL�Eʈ�KD\�WKXª�GɺFK�Yʔ�EªQ�QJR L"
�ʿ�0ʔF�ÑFK�Ñ R�WɐR�O �J¬"
�ʿ�3KĻĹQJ�SK¡S�Ñ R�WɐR�

Module 4: Trở thành nhà thuyết trình chuyên nghiệp
�ʿ�0ʎ�ÑɖX�ɔQ�WĻʒQJ�
�ʿ�7ɖP�TXDQ�WUɼQJ�FʖD�OʌL�JLʊL�WKLɶX�Y �SKɖQ�W³P�WɞW�
�ʿ�3KĻĹQJ�SK¡S�ÑLɰX�SKʀL�KɼF�WɜS�QÃQJ�ÑʈQJ�
�ʿ�6ʜ�GʔQJ�QJ´Q�QJʞ�FĹ�WKɲ�Y �JLɼQJ�Q³L�

Module 5: Ứng phó với các tình huống khó       
�ʿ�9ĻʒW�TXD�Vʠ�FÃQJ�WKɢQJ�
�ʿ�.LɲP�VR¡W�Vʠ�WɜS�WUXQJ�FʖD�QJĻʌL�KɼF�
�ʿ�ʗQJ�SK³�YʊL�KɼF�YLªQ�F¡�ELɶW�
�ʿ�&KLQK�SKʔF�QJĻʌL�KɼF�ʎ�QKLɰX�OʘD�WXʄL�NK¡F�QKDX�
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