
 

 



 

 

 

KHÓA HỌC  

KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH 

 

 
Thuyết trình không chỉ đơn giản chỉ là nói hay trình bày và thuyết minh một vấn đề nào đó. Thuyết trình tốt là một 

nghệ thuật được sử dụng trong việc thu hút người nghe & tạo động lực, sự tin tưởng của người nghe đối với vấn đề cần 

thuyết trình.  

“Khóa học kỹ năng thuyết trình” hướng dẫn học viên trong việc nâng cao & bổ sung kiến thức về các bước chuẩn bị 

trước khi thuyết trình, trong lúc thuyết trình & sau khi thuyết trình. Khóa học này còn giúp học viên các phương pháp 

thuyết trình lôi cuốn, giúp học viên có khả năng điều chỉnh giọng nói & tự tin trong giao tiếp. 

Thời lượng  02 ngày / 01 lớp 

Mục tiêu 

đào tạo 

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

 Tự tin nói trước đám đông 

 Chuẩn bị tốt những việc trước buổi thuyết trình 

 Khả năng xử lý câu hỏi trong buổi thuyết trình 

 Khả năng tương tác tốt với người nghe trong buổi thuyết trình 

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: Tổng quan về thuyết trình 

 Thế nào là thuyết trình 

 Các phương pháp thuyết trình hiệu quả 

 Một số dạng thuyết trình cơ bản 

 Những yêu cầu đối với một thuyết trình viên (ngoại hình, kiến thức, giọng nói …) 

NGÀY 1 

(CHIỀU) 

Phần 2: Chuẩn bị trước buổi thuyết trình 

 Chuẩn bị bài thuyết trình 

 Biên soạn nội dung thuyết trình 

 Tìm hiểu khán giả trước khi thuyết trình 

 Sử dụng công nghệ trong bài thuyết trình  

NGÀY 2 

(SÁNG) 

Phần 3: Quy trình & phương pháp trình bày thuyết trình 

 Quy trình trình bày buổi thuyết trình 

 Những điều cần tránh trong buổi thuyết trình 

 Phương pháp tương tác với khán giả trong lúc thuyết trình 

 Kiềm soát thời gian & câu hỏi trong buổi thuyết trình 

NGÀY 2 

(CHIỀU) 

Phần 4: Nghệ thuật trả lời câu hỏi sau thuyết trình 

 Cách tiếp nhận & trả lời câu hỏi 

 Phương pháp trả lời câu hỏi hiệu quả 

 


