MMS Worldwide Institute, BV
Motivation Coaching Service, LP Thailand
và LCV
đồng thực hiện

MMS Coach Training
Từ năm 1974
Tp. HCM, 01/06 – 15/07/2017

www.lifecoach.com.vn | contact@lifecoach.com.vn - 097 6163 941

Khóa đào tạo MMS Coach Training Vietnam
Tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu chương trình
Khai vấn (coaching) là công cụ hữu hiệu để mỗi cá nhân tối ưu hóa tiềm năng của bản thân trong đời sống cá
nhân và công việc bằng cách trải qua một quá trình suy nghĩ sáng tạo. Khai vấn (coaching) giúp người tham gia
tìm ra mục tiêu, ý nghĩa cuộc sống, thúc đẩy họ thay đổi và tập trung vào mục tiêu, ước mơ bằng chính lựa chọn
của mình. Vì thế khai vấn là công cụ ưa thích và được sử dụng nhiều tại các nước trên thế giới tại các công ty lớn,
các tập đoàn đa quốc gia. Họ sử dụng khai vấn vào việc phát triển đội ngũ lãnh đạo, thúc đẩy nhân viên và xây
dựng văn hóa doanh nghiệp.
LCV (LCV) muốn xây dựng những trung tâm khai vấn để giúp cuộc sống của người Việt Nam ngày càng ý nghĩa,
trọn vẹn, được sống và tận hưởng cuộc sống mình mong muốn. Đó sẽ là nơi hội tụ những chuyên gia đào tạo và
khai vấn viên được Liên đoàn khai vấn viên quốc tế - International Coach Federation (ICF) chứng nhận. Với mong
muốn sau này sẽ có trung tâm khai vấn ở mỗi tỉnh thành Việt Nam, Lào và Campuchia, LCV (LCV) mong muốn
trở thành người tiên phong trong lĩnh vực khai vấn (coaching) theo tiêu chuẩn ICF trong khu vực Đông Dương.
LCV và tổ chức MMS (The MMS Institute*) - tổ chức được chứng nhận đào tạo khai vấn viên (coach) của ICF, sẽ
tiếp tục cùng hợp tác tổ chức Chương trình đào tạo khai vấn (The MMS Coach Training) lần thứ 7 tại Việt
Nam. Chương trình đào tạo chuyên sâu này sử dụng theo phương pháp khám phá bản thân, đây là phương pháp
được MMS phát triển và sử dụng từ năm 1974.
Tầm nhìn của chương trình là giúp cho người tham gia lắng đọng, nhìn sâu vào bên trong, kết nối với bản thân,
tập trung vào mục tiêu và đạt những điều mình mong muốn. Ngoài ra còn sử dụng kỹ năng khai vấn trong việc
đào tạo đội ngũ, phát triển tổ chức, đồng thời cũng trở thành người khai vấn xuất sắc. Sau khi hoàn tất chương
trình, mỗi người tham gia sẽ có thể để làm rõ hiệu quả các vấn đề cơ bản, hiểu được bản chất của vấn đề, xác
định cụ thể những điều mình và những người xung quanh mong muốn, và hỗ trợ họ trong việc vạch ra chiến lược
một kế hoạch hành động để có thể thực hiện hoặc thể hiện tầm nhìn của họ. Chương trình được thiết kế dựa trên
những tiêu chuẩn đạo đức của ICF và tổ chức MMS. Ngoài ra, chương trình sẽ trang bị cho học viên tinh thần,
cách làm việc của người khai vấn chuyên nghiệp làm việc độc lập hoặc trong các tổ chức, tập đoàn đa quốc gia.
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Nội dung chương trình
1. Tìm hiểu về cấu trúc quá trình khai vấn cho các khách hàng.
2. Hiểu và áp dụng các Năng lực cốt lõi (ICF Core Competencies) của khai vấn vào cuộc sống bản thân và khai
vấn khách hàng
•

Sức mạnh của nhận thức; Lắng nghe chủ động;

•

Thiết lập mối quan hệ, kết nối;

•

Sức mạnh của sự tập trung; Giao tiếp trực tiếp, Đặt câu hỏi;

•

Giọng nói trong đầu – Tiểu tính cách

•

Tối ưu hóa lựa chọn, quyết định;

•

Mở rộng quá trình nhận thức, mục tiêu;

•

Năng lượng; Quá trình khai vấn; Hiện hữu;

•

Nhận thức các giai đoạn gục ngã, vượt qua và đột phá;

•

MBTI, Giá trị cá nhân, Sự đa dạng khách hàng

•

Chuyển đổi trong quá trình sống;

•

Khai vấn cá nhân, phản hồi trực tiếp sau mỗi buổi khai vấn (coaching);

Lợi ích từ chương trình
•

Sau khi kết thúc chương trình, người tham gia sẽ có 60 giờ đào tạo ACSTH (Approved Coach Specific
Training Hours) được chứng nhận của ICF. Đây là 1 trong những yêu cầu đầu tiên cho những anh/ chị
muốn trở thành khai vấn viên do tổ chức ICF chứng nhận cho cấp ACC (Associate Certified Coach);

•

Khai vấn trực tiếp với các chuyên gia khai vấn cấp độ MCC/PCC/ACC trong quá trình học;

•

10 giờ cố vấn trực tiếp bởi chuyên gia khai vấn cấp độ PCC (7 giờ cố vấn theo nhóm; 3 giờ cố vấn cá
nhân - yêu cầu bắt buộc cho cấp độ ACC - ACSTH);

•

Được hỗ trợ tối đa của LCV trong việc luyện tập phát triển kỹ năng khai vấn.

Đối tượng tham gia
•

Anh/Chị muốn tạo nên sự chuyển hóa và khác biệt cho cuộc sống bản thân, đặc biệt là các Anh/Chị mong
muốn tạo sự ảnh hưởng tích cực của bản thân trong các mối quan hệ gia đình, tình cảm, con cái và công
việc;

•

Anh/Chị yêu thích làm việc với con người và mong muốn giúp đỡ người khác, muốn theo đuổi lĩnh vực
nghề nghiệp mới, muốn trở thành người khai vấn chuyên nghiệp;
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•

Chủ doanh nghiệp, Quản lý điều hành cấp cao, cấp trung những ai muốn phát triển sự nghiệp, phát triển
kỹ năng giao tiếp, phát huy kỹ năng lãnh đạo, tạo đòn bẩy cho dự nghiệp, thúc đẩy nhân viên, xây dựng
văn hóa khai vấn (coaching) và văn hóa hiệu suất công việc cao.

•

Giám đốc nhân sự, Trưởng phòng nhân sự, những anh/chị muốn phát triển tiềm năng bản thân, tối ưu
hóa khả năng nhân viên và phát triển văn hóa doanh nghiệp.

Học phí: 75,900,000 đồng (~3,300 USD)
Tổng quan chương trình
•

Ngôn ngữ sử dụng:

Tiếng Anh và tiếng Việt

•

Thời gian & Địa điểm 01/06 – 15/07/2018. Chi tiết
o 18:00 - 22:00, thứ Sáu, 01/06
o 08:30 - 18:00, thứ Bảy & CN 02/06 – 03/06/2018
o Tại khách sạn Harmony, 32 Bùi Thị Xuân Q.1, TPHCM
o 08:30 - 16:00, các CN 10/06, 17/06, 24/06, 01/07 và 08/07
o Tại LCV, lầu 3A, Copac Square, 12 Tôn Đản, Q.4, TPHCM
o 08:30 - 18:00, thứ Bảy & CN 14/07 và 15/07/2018
o Tại khách sạn Harmony, 32 Bùi Thị Xuân Q.1, TPHCM

•

Thông tin chuyển khoản:
Ngân hàng: Vietcombank TPHCM
Người thụ hưởng: Công ty TNHH Life Coaching
Số tài khoản: 0071001022344.
Nội dung thanh toán: [MMS7 - Họ tên khách hàng]

Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc tư vấn chi tiết về khóa học, vui lòng liên hệ số 097 6163 941 / gửi email về địa
chỉ conatct@lifecoach.com.vn để được hỗ trợ.
Chân thành cảm ơn,
LCV.
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