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TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình được thiết kế để tập trung vào các kỹ năng giao tiếp nền tảng: lắng 
nghe, đặt câu hỏi sâu sắc và nhận ra sức mạnh giao tiếp phi ngôn ngữ. Người tham 
gia sẽ học cách xây dựng mối quan hệ bằng cách sử dụng các kỹ thuật NLP đơn giản 
như tạo nhịp và dẫn đầu có thể chuyển thành kết quả tích cực.

Người tham gia sẽ học cách kết hợp giọng nói, ngôn ngữ cơ thể và ngôn ngữ để thu 
hút người khác. Sử dụng 04 nguyên tắc cơ bản trong giao tiếp, người tham gia sẽ có 
thể truyền đạt thông điệp của họ rõ ràng, tự tin và hiệu quả hơn.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

Kết thúc khóa học, học viên sẽ:
ʿ�*LDR�WLɮS�Uµ�U QJ��Wʠ�WLQ�Y �TX\ɮW�ÑR¡Q�
ʿ�*LDR�WLɮS�WʀW�KĹQ�YʊL�QJĻʌL�NK¡F�EɠQJ�F¡FK�OɞQJ�QJKH�KLɶX�TXɒ�Y �ÑɦW�F¢X�KɾL�V¢X�
sắc.
ʿ�6ʜ�GʔQJ�F¡F�Nʨ�WKXɜW�Ñɲ�[¢\�GʠQJ�PʀL�TXDQ�Kɶ�WʀW�KĹQ�YʊL�QKʞQJ�QJĻʌL�NK¡F�
ʿ�.ɮW�KʒS�JLɼQJ�ÑLɶX��QJ´Q�QJʞ�FĹ�WKɲ�YʊL�QJ´Q�QJʞ�SK¹�KʒS�Ñɲ�WUX\ɰQ�ÑɐW�WK´QJ�
điệp rõ ràng hơn.

Những ai muốn phát triển và nâng cao khả năng giao tiếp của bản thân.

Thời lượng: 02 ngày
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NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Module 1: Khả năng giao tiếp của bạn như thế nào?
�t�Khả năng giao tiếp của bạn như thế nào?
�t�Điều gì làm nên một người giỏi giao tiếp?
�t�04 nguyên tắc cơ bản của việc giao tiếp.

Module 2: Các kiểu tính cách
�t�Lợi ích của việc nhận biết các kiểu tính cách khác nhau.
�t�Hành vi cũng như điểm mạnh/điểm yếu của từng loại tính cách.
�t�Xác định tính cách của bản thân.
�t�&¡FK�WKʘF�JLDR�WLɮS�KLɶX�TXɒ�KĹQ�ÑʀL�YʊL�WʚQJ�ORɐL�WQK�F¡FK�

Module 3: Sử dụng từ ngữ thu hút
�t�Tập trung vào hành vi, không phê bình tính cách.
�t�Hãy thật cụ thể.
�t�'¹QJ�WK´QJ�ÑLɶS�EɞW�ÑɖX�EɠQJ�ʺ7�,ʻ��Y �NLɲP�VR¡W�WʀW�QJ´Q�Wʚ�

Module 4: Sức mạnh của câu hỏi
�t�Làm chủ cuộc đối thoại.
�t�Các dạng câu hỏi khác nhau.
�t�Mô hình phễu câu hỏi.

Module 5: Nghệ thuật lắng nghe
�t�Đánh giá kỹ năng lắng nghe của bản thân.
�t�Lắng nghe và đồng cảm.
�t�Lắng nghe tích cực.
�t�Làm thế nào để lắng nghe hiệu quả.

Module 6: Giao tiếp phi ngôn ngữ và xây dựng mối quan hệ
�t�Tầm quan trọng của mối quan hệ.
�t�Tìm sự tương đồng trong giao tiếp phi ngôn ngữ.
�t�Tầm quan trọng của việc sử dụng ngôn ngữ cơ thể.
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