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 Tổng quan về khóa học

Ngày 1 (HCM: 23/09) Ngày 2 (HCM: 24/09)

⬧ Giảng viên Việt Nam giàu kinh nghiệm sẽ thực hiện giảng dạy với rất nhiều 
bài thực hành.

⬧ Báo cáo kết quả khóa học bao gồm kết quả kiểm tra và kết quả thực hành sẽ
được gửi tới các học viên sau khóa học.
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hội thảo
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HCM: Phòng 303, Lầu 3, số 29 Bạch Đằng, Phường 15, Quận Bình Thạnh

 Thông tin khóa học

3. Thảo luận hướng tới mục tiêu chung
Bài giảng: Thống nhất về mục tiêu thảo luận, hợp tác 

thảo luận để đạt được mục tiêu chung.

Thực hành: Xác định và thống nhất mục tiêu chung.

2. Thảo luận Phân chia và Tích hợp
Bài giảng: Thảo luận không phải bằng cách chèn ép

hay cạnh tranh mà bằng cách cải thiện lẫn nhau.

Thực hành: Xác nhận sự hiểu biết về thảo luận Phân
chia và thảo luận Tích hợp.

1. Thảo luận là kết hợp và cải thiện các ý tưởng
Bài giảng: Thảo luận không phải để thu thập hoặc chia 

sẻ ý tưởng mà là để tạo ra ý tưởng mới.

Thực hành: Nhận biết những điểm cải thiện trong cuộc
thảo luận.

5. Thảo luận có tính xây dựng để tạo ra các ý 
tưởng tối ưu mới

Bài giảng: Tạo ý tưởng mới không phải từ quan điểm 
của mỗi bên mà từ quan điểm của tất cả các bên.

Thực hành: Tạo ra ý tưởng tối ưu mới.

6. Đánh giá và chọn lựa ý tưởng khách quan. Nêu 
chi tiết ý tưởng để các bên cùng hiểu như nhau

Bài giảng: Đánh giá và lựa chọn ý tưởng theo các tiêu 
chí đã thống nhất. Nêu ý tưởng chi tiết và xác 
nhận rằng mọi người đều hiểu giống nhau.

Thực hành: Đánh giá và chọn lựa ý tưởng, nêu chi tiết.

4. Xác định các yêu cầu để tìm ý tưởng tối ưu
Thực hành: Chia sẻ mối quan tâm đằng sau ý tưởng 

của mỗi bên vì tất cả các vấn đề của các bên đều
cần được xem xét.

Thực hành: Tất cả các bên chia sẻ mối quan tâm.

Thảo luận để tạo ra ý tưởng tối ưu mới bằng cách kết hợp và cải thiện ý tưởng của từng người

★ Giải quyết các vấn đề điển hình trong cuộc thảo luận như sau: 
⬧ Cuộc thảo luận kết thúc mà không có kết luận, chỉ có danh sách các ý tưởng được nêu ra.

⬧ Thường chọn ý tưởng của người có tiếng nói lớn hơn hoặc của người có uy quyền hơn.

⬧ Thảo luận thường trở thành tranh luận do mỗi bên thúc đẩy ý tưởng của mình, lấn át ý 
tưởng của người khác.
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