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TINH THẦN TEAMWORK
Theo kết quả khảo sát của Harvard Business
Review từ đội ngũ chuyên gia tuyển dụng của
các doanh nghiệp phát triển mạnh, cho thấy rằng:
tiêu chuẩn để đo lường Tính hiệu quả về việc
sử dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp đã
có sự chuyển đổi theo mô hình chữ T - nghĩa là
nhân sự không chỉ cần “Năng lực chiều sâu”, mà
còn phải có “Năng lực chiều rộng”.
Bất kể là ở vị trí, cấp bậc nào thì cũng không
thể thiếu một trong hai năng lực này. Nếu nhân
sự chỉ đáp ứng được những yêu cầu tối thiểu
về chuyên môn trong công việc đảm trách hay
còn gọi là “Năng lực chiều sâu” thì vẫn chưa đủ
để đánh giá được mức độ hiệu quả trong công
việc. Thế nên, hầu hết các doanh nghiệp cũng
như mỗi nhân viên thường băn khoăn trước
những câu hỏi như:


Tại sao doanh nghiệp ta có rất nhiều kỹ sư
giỏi, nhiều nhân sự kỹ thuật chuyên sâu, các
chuyên gia phân tích đẳng cấp,... nhưng vẫn
không thể tạo ra hiệu quả cao?



Tại sao có những nhân sự cực giỏi về chuyên
môn nhưng vẫn không được sếp trọng dụng?

Mấu chốt cốt lõi để
có thể trả lời cho các
trăn trở đó nằm ở
việc thiếu đánh giá về
“Năng lực chiều rộng”.
Đây chính là năng lực
để có thể làm việc hiệu
quả với những cộng
sự khác trong một tập
thể phức tạp hay nói
cách khác là “Tinh thần
Teamwork”. Trong môi trường làm việc hiện
đại ngày nay, Teamwork không chỉ là một giá
trị văn hóa của tổ chức, mà nó còn là giá trị
của cá nhân. Bởi không ai có thể thành công và
chiến thắng nếu chỉ có một mình; Tổ chức cũng
không thể thành công nếu không có sự phối
hợp làm việc nhịp nhàng giữa từng cá nhân và
giữa các phòng ban với nhau.
Nhằm góp phần tìm ra lời giải cụ thể cho
“năng lực làm việc hiệu quả với những cộng
sự khác trong một tập thể phức tạp” nói trên,
PACE đã nghiên cứu, thiết kế và triển khai
chương trình đào tạo “Tinh thần Teamwork
/ Teamwork Spirit”.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH
Nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo cũng như hiệu quả trong việc ứng dụng những tư duy & nhận thức
từ chương trình vào thực tế công việc, người tham dự sẽ:

ĐÁNH GIÁ

HỌC TẬP

TỰ RÈN LUYỆN

Thực hiện bài kiểm tra
đánh giá chỉ số năng lực
Teamwork.

Người tham dự mang theo kết quả
đánh giá (có thể lựa chọn chia sẻ
với người khác hoặc không).

Hoàn thiện kế hoạch cải thiện
chỉ số Teamwork cho bản thân.

Tham gia học tập tại lớp với sự kết
hợp giữa thuyết giảng và các hoạt
động tương tác đa chiều.

Đọc hiểu chỉ số năng lực Teamwork
và định hướng kế hoạch cải thiện.

Thực hiện lên kế hoạch ứng
dụng và rèn luyện.
Tái đánh giá để tiếp tục cải
thiện năng lực Teamwork lên
tầm cao.

Thông tin chi tiết về
Chương trình đào tạo
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Phần I. Tại sao phải Teamwork?
Môi trường kinh doanh hiện đại - Khó khăn & thách thức;
Tầm quan trọng của Teamwork - Sự cần thiết phải
thay đổi;
 Vai trò & trách nhiệm của chính mình - Vượt qua trở
ngại bản thân.
Phần II. Các yếu tố nền tảng của Teamwork



Mục đích, ý nghĩa & giá trị Teamwork;
Tinh thần Teamwork & các nguyên tắc vàng Teamwork;
Những cạm bẫy & sai lầm cần phải tránh trong làm việc
tập thể.
Phần III. Phát triển tinh thần Teamwork trong làm việc
tập thể




THÀNH PHẦN THAM DỰ
Chương trình đào tạo này được thiết kế dành
riêng cho:






Các cấp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp;




Các thành viên trong team hoặc cá nhân có
mong muốn phát triển và hoàn thiện bản
thân nhằm làm việc thành công cùng với
những công sự khác trong team hoặc trong
công ty;



Các Giám đốc chức năng, Trưởng/ Phó các
Phòng/ Ban/ Bộ phận trong doanh nghiệp;

Chương trình không phù hợp cho các đối tượng
là sinh viên - những người chưa có thâm niên
làm việc trong môi trường doanh nghiệp.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi hoàn tất thành công chương trình đào
tạo đặc biệt này, người tham dự sẽ:






Nhận thức được tầm quan trọng và sự cần
thiết phải cải thiện năng lực Teamwork
trong môi trường kinh doanh hiện nay;
Thấu hiểu bản thân về thực trạng năng lực
Teamwork, nhận biết rõ những điểm mạnh
cũng như những điểm yếu của chính mình
trong quá trình làm việc với sếp cũng như
các cộng sự;
Nắm được những nguyên tắc, quy trình,
phương pháp để nâng cao hiệu quả Teamwork
cho bản thân thông qua các kế hoạch cải
thiện chỉ số Teamwork của bản thân.




Đọc hiểu thực trạng chỉ số Teamwork của bản thân;
Nguyên tắc khởi tạo Teamwork & kế hoạch cải thiện chỉ
số Teamwork;
Nguyên tắc vai trò cá nhân trong team & kế hoạch cải
thiện chỉ số Teamwork;
Nguyên tắc gắn kết cá nhân trong team & kế hoạch cải
thiện chỉ số Teamwork;
Nguyên tắc tạo đà cho team & kế hoạch cải thiện chỉ số
Teamwork;

Nguyên tắc tăng tốc cho team & kế hoạch cải thiện chỉ
số Teamwork;
 Nguyên tắc duy trì tốc độ làm việc của team & kế hoạch
cải thiện chỉ số Teamwork;
 Nguyên tắc về nguồn gốc sức mạnh của team;
 Từ “tinh thần Teamwork” đến “văn hóa Teamwork”.
Phần IV. Tổng kết & định hướng kế hoạch cải thiện chỉ
số Teamwork sau khóa học


Tổng kết về tinh thần Teamwork trong môi trường
doanh nghiệp hiện đại;
 Kế hoạch hành động cần thực hiện sau khóa học cho
bản thân & đội ngũ cộng sự để hình thành “văn hóa
Teamwork” bền vững cho chính mình và đội ngũ/tổ
chức của mình.
Phần V. Kết thúc chương trình đào tạo


Tinh thần mới, con người mới cho nền kinh thương mới

“Chỉ có học thực, mới có thể làm thực;
chỉ có làm thực, mới có thể sống thực;
Tất cả, bắt đầu từ THỰC HỌC”
- Trường PACE -
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