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KỸ NĂNG 

PHÁT TRIỂN BẢN THÂN



GIAO TIẾP THUYẾT PHỤC

Giao tiếp thì thật là dễ dàng, tất cả
chúng ta đều có thể nói,  nhưng làm
thế nào để khiến lời nói của mình gây
ảnh hưởng mạnh qua sự thuyết phục 
 và trình bày ý tưởng đến người khác
và tìm kiếm sự đồng thuận từ họ, điều
này cần được rèn luyện và phát triển.

Với 2,5 tiếng tại Hội thảo chủ đề GIAO
TIẾP THUYẾT PHỤC bằng công cụ
AIEDA, các bạn sẽ biết cách:
- Thu hút sự chú ý, quan tâm từ người
khác.
- Thuyết phục và thúc đẩy người khác
đến hành động.



HỢP TÁC NHÓM HIỆU QUẢ

Hợp tác nhóm có nghĩa là làm việc
cùng với các bạn học chung, các bạn
cùng trường, các bạn liên trường, hoặc
thậm chí với các tổ chức khác nhau...
để đạt được mục tiêu chung.

Ngày nay, nhiều nhà tuyển dụng xem
hợp tác nhóm là kỹ năng quan trọng
của nhân viên.

Nhưng tại sao nó lại quan
trọng đến vậy?

Với 2,5 tiếng của buổi chia sẻ,  các bạn
sẽ nhận biết:
- Các hình thức hợp tác.
- 05 bước để hợp tác thành công, hiệu
quả.



LÀM CHỦ BẢN THÂN

Khi bạn đã phát triển khả năng làm
chủ bản thân, bạn có khả năng kiểm
soát bản thân trong mọi tình huống,
và bạn tiến về phía trước một cách có
ý thức và kiên định đối với mục tiêu
của mình. 
Bạn biết mục đích của mình và bạn có
kỷ luật tự giác cần thiết để làm mọi
việc một cách có chủ đích, tập trung
và tôn trọng.

Với 2,5 tiếng của buổi chia sẻ,  các bạn
sẽ nhận biết:
- Hiểu được Làm chủ bản thân.
- 04 bước để phát triển khả năng làm
chủ bản thân.



XÂY DỰNG SỰ TỰ TIN

Những người tự tin có vẻ thoải mái với
bản thân và công việc của họ. Họ mời
gọi sự tin tưởng và truyền cảm hứng
cho sự tự tin ở người khác. Đây là tất
cả những đặc điểm tuyệt vời cần có.

Nhưng không phải lúc nào bạn cũng
dễ dàng tự tin vào bản thân, đặc biệt
là khi bạn luôn tự phê bình bản thân
hoặc khi người khác hạ thấp bạn. Bạn
đừng lo lắng, có những bước cần thiết
bạn có thể thực hiện để tăng và duy
trì sự tự tin của mình.

Với 2,5 tiếng, bạn sẽ biết khám phá:
- Hành vi thể hiện sự tự tin.
- Làm thế nào để tỏ ra tự tin.
- 03 cách để xây dựng sự tự tin.



CÁCH THỨC THỰC HIỆN
Hình thức: chia sẻ trực tiếp cho sinh viên của Trường.
Đối tượng: sinh viên 
Buổi chia sẻ chuyên đề là quà tặng đặc biệt cho Trường
Đại Học Nông Lâm Tp.HCM
Thời gian chia sẻ chuyên đề: 2,5 tiếng.
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