
Theo thống kê gần đây, một trong năm phụ nữ từng là nạn nhân của quấy rối tình dục. Nâng cao 
nhận thức về việc quấy rối tình dục tại nơi làm việc trở thành nhu cầu cấp thiết, đặc biệt là đối với 
doanh nghiệp có nhiều lao động nữ.

Nội dung Khóa học

Đào tạo giảng viên nguồn đào tạo Ngăn ngừa quấy rối 
tình dục - 2 ngày

• Khoá học bao gồm nội dung đào tạo khoá Ngăn 
ngừa quấy rối tình dục và kỹ năng đào tạo cần thiết 
để học viên có thể thực hành đào tạo tại nhà máy. 
Khoá học nhằm hỗ trợ nhà máy thực hiện thành 
công chương trình đào tạo ngăn ngừa quấy rối tình 
dục cho công nhân, đặc biệt là các nhà máy đã từng 
có vấn đề về quấy rối tình dục. 

• Tham gia khoá học đặc biệt này, học viên sẽ có cơ 
hội thực hành đào tạo ngăn ngừa quấy rối tình dục 
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 khoá học, học viên sẽ nhận được bộ tài liệu 
đào tạo gồm slides trình bày, hướng dẫn cho giảng 
viên, tờ rời, phim ngắn, tranh cổ động, bộ quy tắc 
ứng xử phòng tránh quấy rối tình dục của BWV.  

Kết thúc khóa học, học viên sẽ:

• Phát triển kỹ năng đào tạo 
• Hiểu sâu hơn về nội dung khoá học Ngăn ngừa 

quấy rôi tình dục tại nơi làm việc
• Có cơ hội thực hành đào tạo 
• Nhận được phản hồi chi tiết từ giảng viên và các 

học viên khác cho phần thực hành đào tạo

MỤC TIÊU 
KHÓA HỌC

KẾT QUẢ 
KHÓA HỌC

ĐỐI TƯỢNG 
HỌC VIÊN

• Học viên đã từng tham gia khoá học “Ngăn ngừa 
quấy rối tình dục” với Better Work Vietnam.

 
• Đặc biệt là:

- Nhân viên/quản lý nhân sự 
- Quản lý cấp trung
- Đại diện công đoàn  
- Thành viên ban Tư vấn doanh nghiệp

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 có sự 
tham gia của học viên

• Nhu cầu đào tạo của công 
nhân

• Vai trò của giảng viên trong 
đào tạo 

• Đào tạo ngăn ngừa quấy rối 
tình dục tại nơi làm việc

• Thực hành đào tạo 



 With some one in five women experiencing some form of sexual harassment in their daily life, there is a critical need 
for greater awareness and education to help eliminate it, especially in female-dominated industries like garment and 
footwear manufacturing.

Course Outline

Sexual Harassment Prevention Training of Trainers  - 
2 days

KEY CONTENTS

In this course, participants will 
learn about:

• Participatory training 
and participatory training 
framework

• Workers’ training needs

• Trainers’ roles in the 
participatory training

• Training sexual harassment 
prevention in practices 

• Training practices and 
feedbacks 

• This course blends the core materials from the standard 
Sexual Harassment Prevention course with the essential 
training tools and facilitation techniques so that 
participants can be able to deliver the similar trainings for 
other participants at their factories. 

• Taking this special course, participants will have good 
opportunities to practice facilitation training of the Sexual 
harassment prevention and receive feedbacks from the 
experienced trainers and other participants. 

• Taking the training, at the end of the course, participants 
will receive the training resource package including 
the Presentation, the Trainer Manual, the Handouts, 
Animations, Code of Conduct of Sexual Harassment 
Prevention and Posters. All these training resources are 
developed by Better Work Vietnam for our public training. 

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

• Develop participatory-centered training skills
• Have a deeper understanding of the 1-day Sexual 

Harassment Prevention training content
• Have an opportunity to practive a 30-minute delivery 

of one Sexual harassment prevention session 
• Receive specific feedbacks to their training session 

practices from the experienced trainers and other 
participants.

COURSE 
OBJECTIVES

LEARNING 
OUTCOMES

TARGET 
PARTICIPANTS

• People who already attended the 1-day Sexual 
Harassment Prevention Training with BWV

 
• Especially useful for:

- Human resource managers/staff 
- Middle managers
- 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


