
Thực hiện đào tạo hiệu quả cho công nhân mới giúp nhà máy xây dựng được một đội ngũ công 
nhân làm việc đạt năng suất cao và tận tâm với nhà máy.

Nội dung Khóa học

Đào tạo giảng viên nguồn:
Hướng dẫn công nhân mới - 2 ngày

Khóa học hướng dẫn và cung cấp các công cụ cần thiết 
để có chương trình đào tạo công nhân mới hiệu quả tại 
nhà máy, giúp nhà máy phát triển tinh thần làm việc hợp 
tác giữa công nhân mới và công nhân cũ, giảm tỉ lệ bỏ 
việc của công nhân và ngăn chặn các mâu thuẫn tại nơi 
làm việc. Khóa học còn trang bị cho học viên kiến thức 
và kỹ năng sử dụng các phương pháp đào tạo công 
nhân hiệu quả. 

Khóa học bao gồm 7 chủ đề chính với hướng dẫn cụ thể 
về cách áp dụng phương pháp đào tạo lấy học viên làm 
trung tâm và công cụ đào tạo cho giảng viên: Tìm việc 
làm, Bắt đầu công việc, Trong công việc, Giải quyết mâu 
thuẫn, An toàn lao động, Quấy rối và phân biệt đối xử, 
Lao động trẻ em và lao động cưỡng bức.

Kết thúc khóa học, học viên sẽ:

• Hiểu và giải thích được tầm quan trọng của việc đào 
tạo công nhân

• Biết sử dụng các phương pháp đào tạo công nhân 
phù hợp 

• Có kỹ năng thực hiện việc đào tạo công nhân 
• Biết cách sử dụng bộ tài liệu đào tạo công nhân của 

Better Work Vietnam một cách hiệu quả nhất
• Thực hành đào tạo công nhân sử dụng bộ tài liệu 

MỤC TIÊU 
KHÓA HỌC

KẾT QUẢ 
KHÓA HỌC

ĐỐI TƯỢNG 
HỌC VIÊN

• Nhân viên chịu trách nhiệm đào tạo công nhân mới 
tại nhà máy. 

• Đặc biệt là: 
 - Nhân viên/quản lý nhân sự 
 - Đại diện công đoàn
 - Thành viên ban Tư vấn doanh nghiệp (cấp quản lý)

PHƯƠNG 
PHÁP ĐÀO 
TẠO

Hồ Chí Minh & Hà Nội
ĐT: 028 73 050 363 
Email: vn.training@betterwork.org

Thảo luận Nghiên cứu tình 
huống, đóng vai

Hỏi-đáp, trò chơi 
và hoạt động

Tối đa 25 học viên/
khóa học đối với các 
khóa tổ chức tại BW

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Trong khóa học này, học viên 
sẽ được giới thiệu:

• Vai trò quan trọng của việc 
đào tạo công nhân mới

• Nội dung đào tạo công nhân 
mới

• Phương pháp đào tạo công 
nhân mới – phương pháp 
lấy học viên làm trung tâm

• Kỹ năng khuyến khích học 
viên, kỹ năng đặt câu hỏi và 
các loại câu hỏi 

• Những điều nên và không 
nên trong đào tạo công nhân 

• Cách tiến hành các hoạt 
động đào tạo và tổng kết nội 
dung đào tạo với công nhân

 
• Thực hành đào tạo 

• Hướng dẫn sử dụng bộ tài 
liệu đào tạo của Better Work 
Vietnam 

 



Quality induction training for new workers will help factories build a more productive and committed workforce for the 
long term. 

Course Outline

Training of Trainers: 
Induction For New Workers - 2 days

KEY CONTENTS

In this course, participants will 
learn about:

•	 Why	workers’	induction	is	
important 

•	 What	to	include	in	an	
induction	program

•	 How	the	Better	Work	
Vietnam’s	induction	material	
supports	you

•	 Training	methodology	for	
worker	induction	trainings	
-	Participatory-centered	
approach

•	 Facilitation	skills	–	worker	
learning	motivation,	
questioning	skills,	types	of	
questions 

•	 Dos	and	Donts	in	worker	
induction	trainings

•	 How	to	conduct	and	debrief	a	
learning	activity	with	workers

•	 How	to	use	Better	Work	
Vietnam’s	worker	induction	
training	material	effectively

This	training	provides	guidance	and	tools	on	the	essential	
elements	of	an	effective	induction	training	programme	at	
factories,	which	will	enable	factories	to	help	improve	team	
integration,	reduce	worker	turnover	rates	and	workplace	
conflicts.	The	course	will	equip	participants	with	knowledge	
and	skills	of	how	to	define	appropriate	training	methodologies	
and	identify	suitable	facilitation	skills	for	worker	induction	
training.

This	training	covers	7	key	topics	with	specific	instructions	
on	how	to	apply	the	learner-centred	training	approach	and	
the	training	kit	for	trainers:	Job,	Starting	a	job,	On	the	job,	
Resolving	conflicts,	Workplace	safety,	Harassment	and	
discrimination,	Child	labor	and	forced	labor.	

By	the	end	of	this	course,	participants	will	be	able	to:

•	 Know	how	to	explain	the	importance	of	worker	
induction	

•	 Define	appropriate	worker	training	methodologies	
•	 Describe facilitation	skills	for	worker	induction	training	
•	 Explain	how	to	best	use	the	Better	Work	worker	

induction	material	
•	 Practice	facilitating	a	workers’	induction	by	using	the	

Better	Work	workers’	induction	material.

COURSE 
OBJECTIVES

LEARNING 
OUTCOMES

TARGET 
PARTICIPANTS

•	 People	who	have	responsibilities	for	new	worker	
inductions	training	or	worker	training	at	factories	

•	 Especially	useful	for:
 - Human	resource	managers/staff
 - Trade	Union	representatives	
 - PICC	members	(management	side)

DELIVERY 
STYLE

Ho Chi Minh & Hanoi
Tel:	028	73	050	363	
Email:	vn.training@betterwork.org

Discussions

Max 25 participants for 
public courses

Case	Studies	and	
Role	plays

Q&A,	games	and	
activities


