Kỹ năng

Thuyết trình
20,000+
HỌC SINH
THEO HỌC

30+

QUỐC GIA
THÀNH VIÊN

96%

CẢM THẤY
HÀI LÒNG

VƯỢT QUA NỖI SỢ HÃI CỦA CON
VỚI KHÓA HỌC KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH!
Thuyết trình trước đám đông là nỗi sợ lớn nhất thế giới. Khi
được hỏi, rất nhiều người lớn nhắc đến những trải nghiệm tồi
tệ trước đó của họ. Nếu con bạn học được kỹ năng quan
trọng này từ khi còn nhỏ, bạn sẽ giúp chúng đối mặt và vượt
qua nỗi sợ nói trước đám đông.
Thuyết trình trước mặt nhiều người - được dạy từ khi còn nhỏ có thể giúp các con trở thành những người giao tiếp và lãnh
đạo tuyệt vời trong tương lai. Đõ là một kỹ năng và "tài sản"
có giá trị trọn đời.
Nisai Global School là trường phổ thông quốc tế đầu tiên tại
Anh quốc cung cấp dịch vụ giáo dục trực tuyến chất lượng
cao cho học sinh từ 11 -19 tuổi ở khu vực Đông Dương.

KHÓA HỌC NÀY DÀNH CHO CON NẾU...
Độ tuổi: 11 - 15.
Trình độ tiếng Anh: tối thiểu B1 hoặc tương đương
Con không nhất thiết phải có sẵn kiến thức trước khi
nhập học

HỌC PHÍ & ĐĂNG KÝ HỌC
Khai giảng: 20/06/2022
Thời lượng: 10 tuần, 01 tiếng/tuần
Học sinh nên có máy tính kết nối mạng ổn định để tham
gia lớp học trực tuyến
Đăng ký học TẠI ĐÂY

Học phí:
200 GBP

GIẢNG VIÊN ĐỒNG HÀNH
Zati Rahman
Cô Zati là một thành viên tích cực của Toastmasters
International - một tổ chức giáo dục quốc tế vận hành các câu
lạc bộ trên toàn thế giới với mục đích thúc đẩy các kỹ năng
phát biểu và thuyết trình trước đám đông.
Với bằng cử nhân Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ Anh, cô Zati
mong muốn truyền đạt kiến thức và phương pháp về thuyết
trình của mình cho học sinh, giúp các em tự tin thể hiện bản
thân trước đám đông, bất kể chủ đề hay ngôn ngữ nào.
Giáo viên của Nisai đều là những chuyên gia có trình độ
chuyên môn cao, sử dụng phương pháp giảng dạy tập trung,
cá nhân hóa với nhịp độ tham gia tương tác cao.

ĐỘI NGŨ HỖ TRỢ & CHĂM SÓC
Hỗ trợ học tập

Chuyên viên hỗ trợ học tập ở địa phương luôn sẵn sàng để
giải quyết các khó khăn trong quá trình học.

Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ trực tiếp ngay trong giờ học để giải quyết các thắc
mắc và vấn đề về kỹ thuật.

Kỹ năng

Thuyết trình
NỘI DUNG KHÓA HỌC
Bài 1: Thuyết trình là gì?

Nắm chắc các khái niệm,
thuật ngữ cơ bản của thuyết trình

Bài 7: Quan sát để học tập

Phân tích bố cục và đánh giá phong cách
diễn thuyết của các diễn giả khác nhau

Bài 2: 5 câu hỏi “W”

Bài 8: Chuẩn bị trả lời câu hỏi

Bài 3: Bố cục

Bài 9: Thuật hùng biện cơ bản

Bắt tay xây dựng bài thuyết trình với việc
trả lời 5 câu hỏi quan trọng: Ai?, Cái gì?,
Tại sao?, Ở đâu?, Khi nào?

Bố cục 01 bài thuyết trình phổ biến và hiệu
quả nhất; tư duy, sắp xếp bố cục lời nói

Bài 4 & 5: Slide thuyết trình

Sử dụng linh hoạt công cụ hỗ trợ thuyết
trình; tránh các lỗi cơ bản khi thiết kế slides

Bài 6: Diễn thuyết

Tốc độ nói, âm lượng, ngôn ngữ và
tông giọng; ngôn ngữ hình thể

Suy nghĩ về những câu hỏi có thể được
khán giả đưa ra khi kết thúc bài thuyết
trình và cách trả lời chúng

Cách áp dụng 3 thuật thuyết phục vào bài
thuyết trình: Ethos; Pathos and Logos

Bài 10: Câu từ tiêu chuẩn

Luyện tập các câu từ tiêu chuẩn; liên kết
các câu từ để hỗ trợ ngôn ngữ hình thể

Bài 11 & 12: Dự án thuyết trình
Tự xây dựng và diễn thuyết dự án
thuyết trình của mình

Khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ có thể:
1. Xây dựng 1 bài thuyết trình hoàn hảo với lập luận thuyết phục;
2. Diễn đạt ý tưởng theo bố cục mạch lạc;
3. Tư duy và thuyết trình trực tiếp bằng Tiếng Anh;
4. Áp dụng hiệu quả các kỹ năng thuyết trình (cử chỉ, giọng điệu, tốc độ nói, ...);
5. Tự tin thuyết trình trước đám đông.

