
 

 

 

ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN (TRAIN THE TRAINER) 

Mục tiêu 

Chương trình Đào Tạo Giảng Viên (Train The Trainer) được thiết kế nhằm giúp: 

✓ Các cấp quản lý; 

✓ Chuyên viên nghiệp vụ nhiều kinh nghiệm; và 

✓ Những người có chuyên môn sâu và muốn phát triển nghề nghiệp trong lãnh vực đào tạo; 

TRỞ THÀNH GIẢNG VIÊN, đủ khả năng để phân tích nhu cầu đào tạo, thiết kế chương trình, tài 

liệu đào tạo và giảng dạy lôi cuốn được sự tham gia tích cực của người học tại doanh nghiệp. 
 

Giảng viên 

Giảng viên là những chuyên gia đào tạo chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tại 
các doanh nghiệp, luôn tận tâm và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn với học viên. 

 

Phương pháp 

• Học viên được chia thành nhóm 3 người và chọn một đề tài thực hành giảng dạy trong 45 phút 
vào cuối chương trình. 

• Học viên làm việc theo nhóm để chuẩn bị tài liệu đào tạo, kế hoạch giảng dạy và thực tập 
giảng dạy với sự hướng dẫn của giảng viên. 

• Mỗi học viên sẽ có 45 phút thực hành giảng dạy đề tài đã chuẩn bị và được giảng viên cùng 
các học viên còn lại đánh giá và phản hồi trực tiếp tại buổi học. 

 

Cấu trúc khoá học 

Khóa học được giảng dạy trong 08 buổi, 03 giờ/buổi, từ 18:00 – 21:00. 
 

Nội dung chương trình 
 

Bài học Nội dung Kết quả 

1. Giới thiệu về 
đào tạo 

• Định nghĩa đào tạo 

• Các mong đợi của người học trưởng 
thành 

• Tiến trình học và cách học của người 
trưởng thành 

• Vai trò và đặc tính của người đào tạo 
thành công 

• Tiến trình thiết kế chương trình đào 
tạo và giảng dạy 

• Xác định được vai trò và 
đặc tính của giảng viên 
đáp ứng được mong đợi 
của người học trưởng 
thành. 

• Xác định được các công 
việc của giảng viên. 

2. Các phương 
pháp đào tạo 

• Mục tiêu của các phương pháp đào 
tạo 

• Các yếu tố cần xem xét khi chọn lựa 
phương pháp đào tạo 

• Các phương pháp đào tạo: VAK, Kể 
chuyện, Thuyết giảng, Thảo luận, 
Brainstorming, Nghiên cứu tình 
huống, Ghép hình, Diễn vai, Trò chơi, 
Thực hành 

• Chọn được các phương 
pháp đào tạo phù hợp 
với điều kiện thực tế, nội 
dung đào tạo và cách 
học của người học 

• Thực tập các phương 
pháp đào tạo 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bài học Nội dung Kết quả 

3. Phân tích nhu 
cầu đào tạo 

• Phân tích nhu cầu đào tạo là gì? 

• Khi nào chọn giải pháp đào tạo? 

• Phân tích nhu cầu đào tạo 

• Xác định mục tiêu đào tạo 

• Phân tích và xác định 
được nhu cầu đào tạo 
cho đề tài thực hành 

• Xác định được mục tiêu 
đào tạo cho đề tài thực 
hành 

4. Thiết kế 
chương trình 
đào tạo 

• Tiến trình thiết kế chương trình đào 
tạo 

• Xác định nội dung đào tạo 

• Chọn phương pháp đào tạo 

• Soạn tài liệu đào tạo 

• Lập kế hoạch giảng dạy 

• Dụng cụ đào tạo 

• Chuẩn bị đào tạo 

• Soạn được tài liệu đào 
tạo và kế hoạch giảng 
dạy cho đề tài thực hành 

• Chuẩn bị các tài liệu cần 
thiết cho việc đào tạo 

5. Kỹ năng và kỹ 
thuật giảng 
dạy 

• Mở đầu khóa học 

• Tạo môi trường học tích cực 

• Sử dụng ngôn ngữ 

• Trò chơi khởi động 

• Chuyển nội dung 

• Kỹ thuật đặt câu hỏi 

• Xử lý câu hỏi 

• Ứng xử với các tình huống khó khăn 

• Kết thúc khóa học 

• Tạo được môi trường 
học tích cực và sinh động 
cho người học 

• Lôi cuốn và duy trì sự 
tham gia học tập chủ 
động của người học 

• Quản lý việc học của lớp 
và đạt được mục tiêu đào 
tạo 

6.  Thực hành • Các nhóm thực hành giảng dạy trong 
45 phút 

• Đánh giá và phản hồi 

• Tự tin giảng dạy 

• Xác định được các lãnh 
vực cần hoàn thiện để 
trở thành giảng viên hiệu 
quả 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


