KHÓA HỌC

KỸ NĂNG LÀM VIỆC
NHÓM HIỆU QUẢ
Successful Teamwork Skills

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH
Các Doanh Nghiệp ngày nay thường đa năng lĩnh vực hoạt động kéo theo
nhiều phòng ban, nhiều vị trí công việc… và cần phải gắn kết chặt chẽ với
nhau để tạo nên sự phát triển nhanh và bền vững. Trong doanh nghiệp, việc
tương tác công việc giữa các phòng ban là cả một điều rất khó thậm chí áp
lực. Và trong mỗi nhóm hoặc mỗi bộ phận, mỗi phòng ban sự gắn kết công
việc giữa các thành viên không tốt thường gây chậm trễ, sai sót… khiến mất
nhiều thời gian và ai cũng cảm thấy mệt mỏi. Đó là các nguyên nhân chính
dẫn đến các doanh nghiệp Việt nam tại sao phát triển rất chậm và rất chật
vật. Làm việc nhóm giúp các cá nhân khai thác những điểm mạnh, và khắc
phục những điểm yếu của nhau, cùng nhau hỗ trợ để đạt mục đích trong
công việc, mục tiêu đã đề ra.
Làm sao để giải quyết những xung đột trong nhóm hiệu quả, tạo động lực
cho nhóm thì cần kỹ năng và nghệ thuật cũng như kinh nghiệm làm việc
nhóm mới giải quyết vấn đề một các tận gốc và hiệu quả?
Bên cạnh kỹ năng làm việc nhóm thì kỹ năng giao tiếp đóng một vai
trò quan trọng trong cuộc sống của mỗi cá nhân cũng như doanh nghiệp.
Giao tiếp tốt giúp xây dựng và duy trì những mối quan hệ hữu ích, thành
công trong công việc, xây dựng một hình ảnh cá nhân ấn tượng, cũng như
hình tượng, tác phong chuyên nghiệp, đồng thời cũng như đạt được những
mục đích trong cuộc sống. Tuy nhiên, đôi khi việc giao tiếp không hiệu
quả có thể tạo nên những mâu thuẫn trong các mối quan hệ, dẫn đến nhiều
bất lợi trong sự nghiệp và đời sống.
Khóa học KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM HIỆU QUẢ (Successful
Teamwork Skills của Viện IFA sẽ giúp Doanh Nghiệp xây dựng được một
khối nền móng vững chắc nhất cho sự phát triển nhanh nhất.

THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC
Thời lượng: Khóa học kéo dài trong 04 buổi (2 ngày)
Ngày học: Khóa học tổ chức vào ngày T7 hoặc các buổi tối 2-4-6. Xin
vui lòng liên hệ Bộ phận Tư vấn/Đào tạo để có lịch học cụ thể..
Giờ học: Mỗi buổi học 3 giờ (bao gồm giải lao 15 phút)
ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
Các cấp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp;
Các Giám đốc chức năng, trưởng/ phó các phòng, ban, bộ phận trong
doanh nghiệp;
Những người đang tham gia làm việc trong môi trường doanh nghiệp có
mong muốn phát triển và hoàn thiện kỹ năng quan trọng này;
PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
Phương pháp giảng dạy lấy học viên là trọng tâm, hoạt động huấn luyện bao
gồm lý thuyết cô đọng, đóng vai, tình huống và tự đặt câu hỏi. Việc học sẽ
được nâng cao thông qua việc tham gia tích cực làm các bài tập ôn tập.
Người học sẽ có cơ hội tự đánh giá và được khuyến khích phản hồi hoạt
động nhóm và cá nhân. Người học sẽ làm việc trên các chủ đề theo nhóm
trong suốt chương trình. Với phương châm “thực hành là cốt yếu” khóa
được thiết kế với nhiều hoạt động vui nhộn với các bài tập tình huống, đóng
kịch và thuyết trình.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Phần 1: Khái niệm và vai trò đội – nhóm: Nền tảng của sự thành công
trong làm việc nhóm
- Khái niệm nhóm
- Tầm quan trọng của đội – nhóm
- Tầm quan trọng của việc xây dựng đội – nhóm
- Vai trò của người nhóm trưởng (Teamleader)
- Năng lực của các thành viên trong nhóm
Năng lực của nhóm trưởng
Năng lực thực hiện công việc của các thành viên
- Thiết lập mục tiêu chung rõ ràng
- Cùng nhau phấn đấu vì mục tiêu chung
- Quyền lợi của cá nhân gắn liền quyền lợi và mục tiêu chung của nhóm
- Môi trường mang nhiều động lực thúc đẩy
Phần 2: Hoạt động nhóm hiệu quả
- Xây dựng quy trình của nhóm
Tinh thần hợp tác
Làm dịu mâu thuẫn giữa các cá nhân
Chia sẻ thông tin
- Hoàn thành từng công đoạn của công việc
-

Hỗ trợ, khuyến khích sự học hỏi trong nhóm

- Đánh giá hiệu suất hoạt động
Các phương pháp đánh giá
Đánh giá các thành viên
- Tuyển chọn và huấn luyện các thành viên trong nhóm
- Xây dựng bầu không khí thúc đẩy các thành viên cống hiến hết mình
- Nhấn mạnh yếu tố tận tâm và nhiệt tình

- Chia sẻ thông tin một cách cởi mở
Phần 3: Tổ chức họp nhóm hiệu quả
- Chuẩn bị cuộc họp nhóm hiệu quả
- Quản lý và tham gia họp nhóm hiệu quả
Xác định mục tiêu buổi họp
Tập trung vấn đề cần giải quyết, không chỉ trích cá nhân
Dung hòa quyền lợi vì mục tiêu chung của nhóm
Ủng hộ người chủ trì cuộc họp
Phần 4: Giải quyết vấn đề phát sinh mâu thuẫn và xung đột nhóm
- Giải quyết tình trạng các thành viên hay than phiền
- Giải quyết mâu thuẫn
Tìm hiểu mâu thuẫn
Phân tích mâu thuẫn
Giải quyết mâu thuẫn trước khi xung đột diễn ra
- Xây dựng niềm tin để tránh mâu thuẫn
- Nguyên nhân của xung đột
Mục tiêu đối nghịch
Giá trị bị đe dọa
Sự chỉ trích
Tình cảm chi phối
Văn hóa của nhóm
- Giải quyết các tình huống xung đột
Mô hình 4 bước giải quyết xung đột
Các nguyên tắc khi làm người trung gian giải quyết xung đột
-----------------------
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Trụ sở chính: Viện IFA

Liên hệ:
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Email: training@ifa.edu.vn

Tel : (04) 6652.7306 - Hotline: 0942 99 39 79

Web: www.ifa.edu.vn
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Liên hệ:
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