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Tư duy phản biện là một quá trình tư duy biện chứng, bao gồm việc phân tích và đánh giá khách quan, đa chiều về 

một vấn đề với mục đích làm sáng tỏ và xác minh tính chính xác của vấn đề đó. Tư duy phản biện cần sự logic, khách 

quan, lập luận có dẫn chứng cụ thể, tỉ mỉ và thực tế. 

Người có tư duy phản biện thường là người sống khá độc lập, các suy nghĩ theo logic thay vì cảm tính, thích những 

điều rõ ràng. Ngoài ra, thông thường, họ là người khá bình tĩnh và sắc bén do phản xạ tự nhiên khi gặp các vấn đề của họ 

là nhìn nhận một cách khách quan và đa chiều để tìm ra hướng giải quyết. 

Thời lượng  1,5 ngày / 01 lớp 

Mục tiêu 

đào tạo 

Sau khi kết thúc khóa học này, học viên có thể: 

 Xác định & thấu hiểu các lập luận của người khác 

 Biết cách quản lý cảm xúc và giao tiếp hiệu quả 

Phương pháp 

đào tạo 

 Đào tạo kèm cặp, hướng dẫn tại chỗ 

 Thảo luận – nghiên cứu tình huống 

 Thực hành bằng trò chơi, vai diễn và video minh họa 

 Truyền đạt lý thuyết – chia sẻ kinh nghiệm 
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NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

NGÀY 1 

(SÁNG) 

Phần 1: Tư duy phản biện & thấu hiểu lập luận của người khác 

 Khái niệm & vai trò của tư duy phản biện 

 Phân tích luận cứ: Ngôn ngữ của lập luận 

 Các mô hình của lập luận 

 Kiểm tra độ tin cậy của các mô hình lập luận diễn dịch 

 Kiểm tra độ tin cậy của các mô hình lập luận quy nạp 

 Phân tích các ngụy biện 

 Mô hình DISC _ Thấu hiểu lập luận của người khác 

NGÀY 1 

(CHIỀU) 

Phần 2: Phương pháp rèn luyện tư duy phản biện 

 Phát triển tư duy não bộ toàn diện 

 Thái độ đúng đắn 

 Luôn luôn học hỏi, trau dồi kiến thức 

 Rèn luyện nhìn nhận vấn đề khách quan 

 Luôn luôn đặt câu hỏi 

NGÀY 2 

(SÁNG) 

Phần 3: Luyện tập tư duy phản biện 

 Nghệ thuật đặt câu hỏi 

 Bản đồ tư duy  

 Sơ đồ Ishikawa 

 Phương pháp Brainstorming 

 


