Chương trình đào tạo

HUẤN LUYỆN và ĐÀO TẠO
NHÂN VIÊN
TRAIN THE TRAINER

Đăng ký tư vấn khóa học
Điện thoại: (+84)353-253-373 | Email: contact@growup.vn
Địa chỉ: Phòng 504 - Khu B - Waseco Building - 10 Phổ Quang, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM

LET’S DO IT

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Một nhà quản lý giỏi, không chỉ giỏi về chuyên
môn, mà còn cần giỏi về đào tạo và huấn luyện.
Vì thành công của một nhà quản lý, chính là
thành công của tất cả nhân viên của mình.

Phần 1: Huấn luyện và đào tạo tại các phòng ban
-

Cách tiếp cận, huấn luyện và đào tạo phù hợp

Nhân viên càng giỏi, thành công của đội nhóm
càng cao.

-

Khung đánh giá nhu cầu đào tạo: Mandala

Phần 2: Kỹ năng cốt lõi của huấn luyện và đào tạo

Nhưng phải làm thế nào để đào tạo hiệu quả?
Tại sao có người đào tạo, huấn luyện nhân viên
rất thành công, nhưng có những người khác lại
không?
Bí mật nằm ở đâu?

Trong 02 ngày, chương trình “Đào tạo và phát
triển năng lực nhân viên” sẽ giúp bạn có trải
nghiệm, góc nhìn, kỹ năng và công cụ để đào tạo
và huấn luyện nhân viên hiệu quả và thành công
hơn.

-

Thấu hiểu tâm lý

-

Tạo dựng niềm tin. Đánh thức tiềm năng

-

Kỹ năng lắng nghe, đặt câu hỏi

-

Kỹ năng khen ngợi, động viên và phản hồi

Phần 3: Để người đào tạo làm chủ chương trình
-

Kỹ thuật xây dựng bài giảng:
+ Cấu trúc bài giảng

Thay vì làm một mình, hãy để những nhân viên
giỏi được bạn đào tạo và huấn luyện đồng lòng
giúp đỡ bạn

+ Nội dung bài giảng

Hãy phát triển tiềm năng đào tạo, huấn luyện
nhân viên của mình và cùng đội nhóm làm nên
những điều tuyệt vời.

+ Sử dụng các yếu tố bổ trợ

+ Cách xây dựng slide

-

Thu hút người nghe

Phần 4: Tạo hứng khởi cho người học thực hành
-

Tạo hứng khởi cho người học ứng dụng và hành
động

-

Trả lời những câu hỏi khó

-

Thực hành và ứng dụng

