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KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH HIỆU QUẢ



TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH
Bạn có thường xuyên phải chịu đựng một bài thuyết trình khi người thuyết trình chỉ 
độc thoại và bạn ngồi nghe một cách thụ động và ghi chép? Hầu hết mọi người nghĩ 
rằng phong cách này không thực sự truyền cảm hứng hoặc thúc đẩy người nghe. Nếu 
mục đích duy nhất của bài thuyết trình là truyền tải thông tin, tốt hơn hết bạn nên thực 
hiện điều đó thông qua  một bản tin / email và hủy bỏ buổi thuyết trình này.

Một bài thuyết trình hiệu quả nhằm mục đích thay đổi đối tượng và khiến họ suy nghĩ 
hoặc hành động khác đi. Người thuyết trình nên thu hút người nghe bằng một thông 
điệp rõ ràng, tập trung, lập luận logic và hình ảnh hấp dẫn. Thêm vào đó việc truyền tải 
nhiệt huyết gợi lên cảm xúc và bài thuyết trình của bạn chắc chắn sẽ tác động mạnh 
mẽ đến người nghe.

Chương trình hội thảo hai ngày này cung cấp những hướng dẫn nền tảng để bạn nắm 
vững cách thiết kế, phát triển và cung cấp các bài thuyết trình hấp dẫn, có sức ảnh 
hưởng cao. Người tham gia sẽ học các khái niệm đơn giản, sáng tạo mà họ có thể áp 
dụng trong suốt quá trình thiết kế và truyền tải nội dung. Ngoài ra, người học sẽ tìm 
hiểu cách cấu trúc bài thuyết trình, nội dung, tạo hình ảnh có sức ảnh hưởng và nâng 
cao kỹ năng truyền tải của họ.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH
Kết thúc khóa học, học viên sẽ:
ʿ�+LɲX�Uµ���QJX\ªQ�WɞF�FʖD�YLɶF�WKX\ɮW�WU¬QK�
ʿ�&ɔX�WUºF�PʈW�E L�WKX\ɮW�WU¬QK�Y �K¬QK�ɒQK�YʊL�WUɼQJ�W¢P��Uµ�U QJ�Y �F³�Vʠ�ɒQK�KĻʎQJ�
ʿ�+LɶX�TXɒ�WUʠF�TXDQ��[¢\�GʠQJ�FɔX�WUºF�Y �FXQJ�FɔS�PʈW�E L�WKX\ɮW�WU¬QK�YʊL�WK´QJ�
điệp rõ ràng, thu hút sự tham gia và lắng nghe từ khán giả.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN
Bất cứ ai muốn cải thiện kỹ năng thuyết trình của bản thân.
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NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Module 1: Nguyên lý thuyết trình
ʿ�ÐɦF�ÑLɲP��ORJLF�Y �FɒP�[ºF�
ʿ�%D�QJX\ªQ�WɞF�WU¬QK�E \�

Module 2: Chuẩn bị cấu trúc của một bài thuyết trình
ʿ�7K´QJ�ÑLɶS�FʀW�OʆL�O �J¬"
ʿ�%LɮW�ÑĻʒF�ÑʀL�WĻĹQJ�QJĻʌL�QJKH�O �DL"
ʿ�1JKLªQ�FʘX�FKʖ�Ñɰ�P �EɐQ�WU¬QK�E \�
ʿ�7ɐR�FɔX�WUºF�WU¬QK�E \�
ʿ�7UʠF�TXDQ�K³D�½�WĻʎQJ�FʖD�EɐQ�

Module 3: Chuẩn bị các slide thuyết trình
ʿ�&KʘF�QÃQJ�FʖD�VOLGH�
ʿ�1KLɰX�K¬QK�ɒQK�KĹQ�Y �W�FKʞ�KĹQ�
ʿ�+¬QK�QɰQ��SK´QJ�FKʞ�Y �Ñʈ�WĻĹQJ�SKɒQ�
ʿ�.½�KLɶX��WUFK�GɚQ�Y �Vʜ�GʔQJ�K¬QK�ɒQK�ÑʈQJ�
ʿ�0ɨR�WKLɮW�Nɮ�VOLGH�

Module 4: Chuẩn bị bản thân
ʿ�%ɐQ�F³�SKɒL�O �FKX\ªQ�JLD"
ʿ�*LɒL�TX\ɮW�QʆL�Vʒ�FʖD�EɒQ�WK¢Q�
ʿ�/ʠD�FKɼQ�WUDQJ�SKʔF�SK¹�KʒS�
ʿ�7K¡L�Ñʈ��Nʨ�QÃQJ�Y �NLɮQ�WKʘF�FʖD�QJĻʌL�WKX\ɮW�WU¬QK�KR Q�KɒR�

Module 5: Cách thức truyền tải bài thuyết trình
ʿ�1ÃQJ�OĻʒQJ�WFK�FʠF��NKRɒQJ�F¡FK�SK¹�KʒS�Y �Vʠ�WKDP�JLD�QKLɶW�W¬QK�
ʿ�%ɞW�ÑɖX�ɔQ�WĻʒQJ�YʊL�3�8�1�&�+�
ʿ�;¢\�GʠQJ�PʀL�TXDQ�Kɶ�Y �JLɒL�TX\ɮW�F¡F�F¢X�KɾL�
ʿ�&´QJ�WKʘF�O´L�FXʀQ�
ʿ�.ɮW�WKºF�PɐQK�Pɬ�

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC THÀNH NHÂN (NHAN EDU)
Địa chỉ: 30A Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: +84 908 279 547
Email: contact@nhanedu.vn
Website: www.nhanedu.vn


