Chương trình phát triển
lãnh đạo Skillsoft
Xây dựng đội ngũ lãnh đạo cho kỷ nguyên số
Skillsoft hiểu rằng, để xây dựng thành công một thế hệ lãnh đạo, các doanh nghiệp cần phải
tiếp cận được tới các phương pháp phát triển lãnh đạo tiên tiến. Thế hệ mới này sẽ đảm nhận
vai trò lãnh đạo sớm hơn nhiều so với các thế hệ trước, đồng thời cũng sẽ đi đầu trong kỷ
nguyên chuyển dịch số hiện nay.
Khi doanh nghiệp được tổ chức theo cấu trúc phẳng, các cá nhân trong tổ chức không còn bị
ràng buộc bởi hình thức phân cấp hình tháp truyền thống nếu muốn đảm nhận các vị trí lãnh
đạo theo chức năng. Và một khi tổ chức áp dụng cấu trúc phẳng này vào quá trình xây dựng
các đội nhóm cộng tác, đa chức năng hoặc chuyên trách, mỗi cá nhân sẽ luôn có những cơ
hội bất ngờ để được đảm nhận vai trò lãnh đạo. Do đó, việc doanh nghiệp triển khai các
chương trình đào tạo phát triển lãnh đạo trên diện rộng sẽ giúp nhân sự nội bộ dễ dàng tiến
bộ và sẵn sàng đối mặt với những thách thức thường gặp của người lãnh đạo. Chương trình
phát triển lãnh đạo Skillsoft mang đến bộ giải pháp linh hoạt, hiệu quả và tiết kiệm chi phí,
được thiết kế riêng cho người học trong thời đại kỹ thuật số hiện đại.

Kịch bản mô tả hành vi trong khóa học “ Dẫn dắt
để vượt qua những thử thách của sự thay đổi”.

Đổi mới chương trình phát triển lãnh đạo
Chương trình Phát triển lãnh đạo của các công ty đều cần được đổi mới. Ngày nay, mặc dù tất
cả các tổ chức nhạy bén với thay đổi đều mong muốn xây dựng được một đội ngũ lãnh đạo
nội bộ nhưng các chương trình phát triển đắt đỏ và kém linh hoạt trong quá khứ lại không thể
đáp ứng yêu cầu này. Hầu hết nội dung đào tạo trong các chương trình phát triển lãnh đạo
hiện nay vẫn còn lan man, sơ sài và không hấp dẫn, cũng như không cung cấp được đủ các
bối cảnh thực tiễn để người học thực hành.
Ngày nay, khả năng lãnh đạo không đơn thuần chỉ nhấn mạnh việc trở thành "người hùng"
trong mắt nhân viên mà hầu hết sẽ tập trung vào phong cách lãnh đạo linh hoạt và khả năng
quản lý đội nhóm chuyên nghiệp. Nhờ đó, doanh nghiệp sẽ tạo ra không gian phát triển lớn
hơn cho các nhà lãnh đạo tương lai - những người có nhu cầu nâng cao kỹ năng lãnh đạo nền
tảng. Tuy nhiên, để chương trình phát triển lãnh đạo thật sự hiệu quả, doanh nghiệp cần chú
trọng cả phương thức đào tạo cũng như nội dung khóa học. Các giải pháp đào tạo cần được
xây dựng đúng trọng tâm, hiệu quả và hấp dẫn.

Phát triển những nhà lãnh đạo trong kỷ nguyên số
thông qua việc chuyển giao kiến thức nền tảng

Người cố vấn (leader mentor) trong khóa học
“Dẫn dắt để vượt qua những thử thách của sự
thay đổi”

Chương trình phát triển lãnh đạo mới của Skillsoft tập trung hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo
thành công đội ngũ tiềm năng cho thời đại kỹ thuật số, ở quy mô lớn nhất cùng hiệu quả cao
nhất. Các giải pháp sáng tạo của Skillsoft được xây dựng nhờ sự kết hợp độc đáo giữa các
chủ đề nóng hổi về vai trò lãnh đạo mà các nhà lãnh đạo kỹ thuật số của thế kỷ 21 quan tâm,
bao gồm:

• Dẫn dắt đội nhóm qua thay đổi
• Xây dựng và dẫn dắt đội nhóm
• Dẫn dắt văn hóa làm việc chủ động
• Trí tuệ cảm xúc trong lãnh đạo
• Lãnh đạo trong vai trò huấn luyện
viên
• Tư duy phản biện
• Giải quyết vấn đề và ra quyết định
• Nhà lãnh đạo tài ba
• Lãnh đạo trong môi trường ảo
• Quản lý xung đột

`

• Trở thành nhà lãnh đạo có sức ảnh
hưởng
• Trở thành nhà lãnh đạo đáng tin cậy
• Phát triển nguồn nhân lực
• Dẫn dắt sự đổi mới
• Lãnh đạo và sự đa dạng trong tổ chức
• Quản trị thứ tự ưu tiên công việc
• Lãnh đạo đồng cấp
• Tính quyết đoán và tư duy phán đoán
• Tầm nhìn của tổ chức hàng đầu

Chia sẻ từ chuyên gia đầu ngành trong “Dẫn dắt
để vượt qua những thử thách của sự thay đổi”.

Tăng tốc quá trình học, ôn tập hiệu quả và
áp dụng kiến thức vào công việc
Chương trình phát triển lãnh đạo của Skillsoft được thiết kế đúng trọng tâm với cấu trúc nội
dung hợp lý, logic giúp thúc đẩy quá trình học tập về các nguyên tắc lãnh đạo cho người học
hiện đại, hỗ trợ tích cực cho hoạt động ôn tập lại các khái niệm và tạo điều kiện cho họ ứng
dụng được kiến thức đã học vào công việc thực tế.
Tất cả các khóa học có thời lượng ít hơn 60 phút (nội dung video tối đa 45 phút), mỗi khóa
học được chia thành các phân đoạn video 5-8 phút cho phép học viên tìm hiểu về một khái
niệm riêng lẻ. Mỗi khóa học còn bao gồm hàng loạt câu hỏi luyện tập khác nhau giúp hệ
thống lại nội dung kiến thức trong suốt các chủ đề nhằm hỗ trợ học viên ôn tập và hoàn
thành các bài kiểm tra cuối khóa.

Người dẫn dắt (host) trong khóa học “Dẫn dắt
để vượt qua những thử thách của sự thay đổi”.

Các khóa học sử dụng nhiều kịch bản và tình huống thực tế về hành vi cư xử làm ví dụ, để
phát triển toàn diện khả năng lãnh đạo theo tình huống của học viên. Vai trò của từng nhân
vật được làm nổi bật trong toàn bộ khóa học. Khóa học sử dụng nhiều tình huống kịch tính
đồng thời áp dụng mô tuýp kể chuyện thực tiễn trong quá trình giảng bài để giúp học viên
có ấn tượng lâu hơn và sâu sắc hơn. Thông qua các tình huống này, Skillsoft xây dựng mô
hình về các yếu tố tương tác giữa con người có liên quan trực tiếp đến phạm trù hoạt động
của công việc lãnh đạo, như ngôn ngữ cơ thể, giọng nói hay thái độ cư xử, từ đó, vạch ra các
chiến lược rõ ràng và cụ thể để các nhà lãnh đạo tiềm năng rèn luyện được phong thái làm
việc chuyên nghiệp. Trong khi việc sử dụng hình ảnh minh họa và trò chơi nhập vai trong
các tình huống đánh giá hành vi cư xử là một trong những phương pháp hiệu quả nhất để
đào tạo các nhà lãnh đạo cho tương lai thì việc sử dụng các nhà cố vấn lãnh đạo lại giống
như việc cung cấp cố vấn một cách toàn diện.
Để thúc đẩy và nâng cao tính ứng dụng tại nơi làm việc, mỗi khóa học được gửi kèm cùng
nhiều nguồn tài liệu bổ sung khác nhau nhằm hoàn thiện hơn nữa phần nội dung khóa học
nền tảng. Nguồn tài liệu này bao gồm các tài nguyên học tập như video, sách, tóm tắt đầu
sách và nội dung được cung cấp bởi các chuyên gia trong lĩnh vực lãnh đạo. Ngoài ra, người
học còn được tiếp cận với một số công cụ ứng dụng khác như các bài hướng dẫn rèn luyện,
bài tập phản xạ và các tài liệu hỗ trợ.
Giải pháp phát triển lãnh đạo của Skillsoft được thiết kế cho những nhân sự hiện đại, có kỹ
năng số và hỗ trợ các tổ chức thay đổi phương pháp phát triển nhà lãnh đạo. Truy cập
https://nexedu.vn/ hoặc liên hệ 086.9729.169 để biết thêm thông tin.
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Văn bản động giúp củng cố lại kiến thức trong
khóa “Dẫn dắt để vượt qua những thử thách của
sự thay đổi”.

