
www.nhanedu.vn

XÂY DỰNG ĐỘI NHÓM
LÀM VIỆC HIỆU QUẢ

Chương Trình Đào Tạo



MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH
Chương trình đào tạo kéo dài một ngày rất hấp dẫn với rất nhiều hoạt động và trò chơi 
thú vị tập trung vào các đặc điểm chính của đội nhóm làm việc hiệu quả. Chương trình 
đào tạo đầy năng lượng giúp học viên trang bị cho các thành viên của nhóm một bộ 
kỹ năng và tâm thế cần thiết để trở thành một thành viên chuyên nghiệp trong một 
nhóm có hiệu suất làm việc cao, trong đó mỗi cá nhân có trách nhiệm làm việc hiệu 
quả, chủ động và đáng tin cậy.

Chương trình đào tạo sẽ giúp học viên tạo ra một nhóm làm việc chuyên nghiệp, năng 
động, hiệu quả hơn, thích môi trường làm việc và đạt được nhiều thành tựu.

Kết thúc khóa học, học viên sẽ:
ʿ�+LɲX�ÑĻʒF�QKʞQJ�OʒL�WKɮ�FKQK�FʖD�F¡F�QK³P�KLɶX�VXɔW�FDR�Y �WɐL�VDR�F¡F�F´QJ�W\��
luôn ủng hộ phát triển mô hình đội nhóm.
ʿ�+LɲX�Uµ����ÑɦF�ÑLɲP�FʖD�F¡F�ÑʈL�QK³P�F³�KLɶX�VXɔW�O P�YLɶF�FDR�
ʿ�;¡F�ÑɺQK�WK¡L�Ñʈ��Nʨ�QÃQJ�Y �NLɮQ�WKʘF�FʖD�WK QK�YLªQ�QK³P�KR Q�KɒR�
ʿ�1ɞP�YʞQJ�Y �YɜQ�GʔQJ����ÑɦF�ÑLɲP�FʖD�F¡F�WK QK�YLªQ�WURQJ�QK³P�KLɶX�VXɔW�FDR�

Các nhóm và nhóm làm việc hướng đến một môi trường làm việc năng động và hiệu 
quả hơn.
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NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Phần 1: Giới thiệu về làm việc nhóm
 ʿ�7ɐL�VDR�F¡F�F´QJ�W\�F³�ÑʈL�QK³P"
�ʿ�;¡F�ÑɺQK�PʈW�ÑʈL�QK³P�
�ʿ�&³�SKɒL�WɔW�Fɒ�FKºQJ�WD�ÑɰX�FKɸ�WKHR�F¹QJ�PʈW�KĻʊQJ"
�ʿ�0ʔF�WLªX�FKXQJ�FʖD�ÑʈL�QK³P�

Phần 2: Đặc điểm của các đội nhóm có hiệu suất làm việc cao
 ʿ�10 đặc điểm của các đội nhóm có hiệu suất làm việc cao.
 ʿ�“The Kelly affair” - Hoạt động giao tiếp đội nhóm.
 ʿ�Ba thành phần của niềm tin - Bài tập tin cậy.
 ʿ�Vượt qua giới hạn cùng nhau - Hoạt động quan hệ hợp tác.

Phần 3: Những thành viên nhóm hiệu suất làm việc cao
 ʿ�9 vai trò của đội nhóm.
 ʿ�Tìm hiểu vai trò của bạn trong nhóm - Tự đánh giá.
 ʿ�Thành viên nhóm hoàn hảo - Hoạt động.
 ʿ�10 đặc điểm của các thành viên trong nhóm có hiệu suất làm việc cao.
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