
Theo kết quả nghiên cứu, năng suất của các chuyền may tăng 22% sau khi các chuyền trưởng 
tham dự khóa học kỹ năng quản lý dành cho chuyền trưởng của Better Work. Công nhân của các 
chuyền này đạt chỉ tiêu năng suất nhanh hơn các chuyền khác. 

Nội dung Khóa học

Đào tạo giảng viên nguồn Kỹ năng quản lý dành cho 
chuyền trưởng - 2 ngày

Khóa học sử dụng tài liệu của khóa kỹ năng quản lý dành 
cho chuyền trưởng và cung cấp thêm các công cụ và kỹ 
năng đào tạo quan trọng để học viên có thể trở thành 
giảng viên nguồn của nhà máy. 

Đây là sự lựa chọn hiệu quả cho các nhà máy có số 
lượng lớn chuyền trưởng. Nhà máy có thể chủ động tổ 
chức đào tạo cho chuyền trưởng ngay tại nhà máy khi có 
giảng viên nguồn.

Tham gia khóa học, học viên sẽ có cơ hội thực hành đào 
tạo khóa Kỹ năng quản lý dành cho chuyền trưởng và 
nhận được phản hồi từ giảng viên và các học viên khác 
để nâng cao và cải thiện kỹ năng đào tạo. 

Kết thúc khóa học, học viên sẽ:

• Phát triển kỹ năng đào tạo lấy học viên làm trung tâm

• Hiểu sâu sắc hơn về chương trình đào tạo Kỹ năng 
quản lý dành cho chuyền trưởng trong 3 ngày

• Có cơ hội thực hành đào tạo trong thời lượng 30 
phút

• Nhận được các phản hồi góp ý để cải thiện 

MỤC TIÊU 
KHÓA HỌC

KẾT QUẢ 
KHÓA HỌC

ĐỐI TƯỢNG 
HỌC VIÊN

• Học viên đã tham gia khóa học Kỹ năng quản lý 
dành cho chuyền trưởng với Better Work Vietnam. 

• Đặc biệt là: 
 - Quản lý/nhân viên nhân sự chịu trách nhiệm đào tạo 

tại nhà máy 
 - Chuyền trưởng
 - Quản lý sản xuất
 - Thành viên ban PICC (đại diện 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:

• Phương pháp đào tạo lấy 
học viên làm trung tâm 

• Nhu cầu được đào tạo của 
chuyền trưởng 

• Vai trò của giảng viên trong 
phương pháp đào tạo lấy 
học viên làm trung tâm

• Kỹ năng quản lý dành cho 
chuyền trưởng

• Thực hành đào tạo cho 
chuyền trưởng 

• Kế hoạch bài giảng vận 
dụng phương pháp đào tạo 
lấy học viên làm trung tâm 

• Thực hành đào tạo 



 Independent research has found that where supervisors are trained by Better Work, production lines are as much as 
22% more productive, as workers reach production targets more quickly.

Course Outline

Supervisory Skills Training of Trainers - 2 days

KEY CONTENTS

In this course, participants will 
learn about:

•	 Participatory	training	
and	participatory	training	
framework 

•	 Supervisors’	learning	needs

•	 Trainers’	roles	in	the	
participatory	training

•	 Supervisory	skills	for	
supervisors	

•	 Training	supervisory	skills	for	
trainers in practices

•	 Develop	a	lesson	plan	for	a	
participatory	training

•	 Presentation	and	conducting	
a	training	for	supervisors	

•	 Practices	and	feedbacks

This	course	blends	core	materials	from	the	standard	
Supervisory	Skills	Training	(SST)	course	with	essential	training	
tools and facilitation techniques so that participants can 
become	trainers	for	other	supervisors	in	their	own	factories.	

This	course	is	highly	recommended	for	factories	who	want	to	
develop	the	internal	capacity	to	deliver	their	own	SST	training	
to	supervisors.	

By	taking	this	course,	participants	will	have	an	opportunity	to	
practice	facilitation	training	of	the	SST	and	receive	feedbacks	
for	improvements	from	the	experienced	trainer	and	other	
participants.	

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

•	 Develop	participatory-centered	training	skills	

•	 Have a	deeper	understanding	of	the	3-day	SST	training	
program	

•	 Have	opportunities	to	practice	a	30-minute	delivery	of	
one	SST	session

•	 Receive	feedbacks	to	their	training	sessions	for	further	
improvements

COURSE 
OBJECTIVES

LEARNING 
OUTCOMES

TARGET 
PARTICIPANTS

•	 People	who	have	already	attended	the	3-day	SST	
training	with	Better	Work	Vietnam.

•	 Especially	useful	for:
 - Human	resource	managers/staff	who	has	

responsibilities	for	in-factory	trainings
 - Line leaders
 - Production	managers
 - 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


