
CÁC DỰ ÁN TẠI PATHWAY 

(Chúng tôi mong muốn đưa Chánh Pháp Giới Định Tuệ vào 

trong đời sống nên cần tìm người có hoài bão triển khai cùng) 
--------Chánh Pháp: những lời dạy đúng đắn, điều hay lẽ phải (như 3 gốc rễ, 8 chánh đạo...) -------- 

 

(Tham khảo tại DuAn.pathway.edu.vn, www.facebook.com/pathwayvn) 
 

I. DỰ ÁN “VIẾT TRUYỆN KỂ CHO BÉ” (với bộ câu hỏi theo chánh Pháp) 

Sách Nhân cách Đạo đức gối đầu giường cho các gia đình VN 
1. Mục đích dự án: Tạo ra một bộ truyện là các tấm gương các anh hùng dân tộc, vĩ nhân, thánh nhân ở 

Việt Nam và Thế giới có tính giáo dục cao, đặc biệt thông qua cách viết, cách biên tập, cách đặt câu hỏi, ta 

làm nổi bật tinh thần Chánh Pháp từ những tình tiết trong mẫu chuyện. Từ đó, giúp các bé tiếp cận, hiểu và 

dần áp dụng Chánh Pháp vào đời sống. Đây là điểm đặc biệt nhất của dự án. 

2. Công việc dự án: Chọn lọc và biên tập thành những câu truyện kể trên trang A4, có đặt câu hỏi từ dễ đến khó 

để phát triển 03 gốc rễ (Đạo đức, Nghị lực, Trí tuệ) cho học sinh. (có mẫu sẵn từ DuAn.pathway.edu.vn) 

3. Định hướng dự án: Viết khoảng 1001 câu chuyện. Đây sẽ là bộ truyện giáo dục nhân cách gối đầu giường cho 

trẻ em Việt Nam. 

+ Phương tiện truyền tải: các câu chuyện sẽ được đưa vào từng tiết học tại hệ thống trường Pathway. Xa hơn, 

một ứng dụng Smartphone & Sách nói sẽ được thiết lập nhằm tiếp cận được với nhiều gia đình hơn nữa. 

+ Hướng phát triển: Đưa những điều hay lẽ phải đến cộng đồng, góp phần giúp xã hội tốt dần lên. 

 

II. DỰ ÁN “TỦ PHIM GIÁO DỤC” (và để tránh trẻ xem TV linh tinh quá nhiều) 

Xem phim là niềm vui của trẻ! Hãy biến niềm vui này trở thành bài học để trưởng thành 
1. Mục đích dự án: Tạo ra một tủ phim với nhiều chủ đề khác nhau để giáo dục cho bé.  

2. Công việc dự án: Chọn lọc các video phim về giáo dục trên Internet, sau đó biên tập lại sao cho làm nổi bật ý 

nghĩa giáo dục và chèn các câu hỏi vào Video để phát triển 03 gốc rễ (Đạo đức – Nghị lực – Trí tuệ) cho học 

sinh và phụ huynh. Sau đó tóm tắt nội dung phim, phân loại theo chủ đề, lứa tuổi… 

3. Định hướng dự án: Làm 100 bộ phim với nhiều thể loại: hài hước, hoạt hình, phiêu lưu, thần thoại, cổ trang, 

viễn tưởng, khoa học, nhân đạo.... Tất cả đều có sự chọn lọc kĩ lưỡng để nêu bật tính giáo dục nhân cách (cho 

cả trẻ em và người lớn), mỗi gia đình cần có 1 tủ phim giáo dục. 

 

III. DỰ ÁN “CHỌN LỌC & BIÊN TẬP CLIP QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG” 

1. Mục đích dự án: Tạo ra một bộ sưu tập các Clip Quà tặng cuộc sống có ý nghĩa giáo dục cao. Từ đó truyền tải 

những điều hay lẽ phải đến cho các em học sinh (và cả người lớn). 

2. Công việc dự án: 

+ Chọn lọc những clip hay, ý nghĩa, đậm tính giáo dục từ nhiều nguồn khác nhau 

+ Phân loại theo chủ đề: như “nuôi dạy con trẻ, các đức tính cần có, k.doanh, nhân sự, gương sống tốt…” 

+ Xem kĩ từng video, tóm ý chính và đưa ra bộ câu hỏi hướng đến Chánh Pháp 

+ Cuối cùng, cắt ghép, đưa những bộ câu hỏi vào cuối mỗi clip. 

+ Xa hơn, một ứng dụng Smartphone được thiết lập nhằm tiếp cận được với nhiều gia đình hơn nữa. 

 

IV. DỰ ÁN “CHUYỂN THƠ => NHẠC” (Truyền tải Đạo đức) 

1. Mục đích dự án: đưa ĐẠO ĐỨC vào trong ÂM NHẠC để truyền tải lời hay ý đẹp đến với các em học sinh. 

2. Công việc dự án: Chúng tôi đang tìm kiếm những ca sĩ, nhạc sĩ, DJ, Rapper... biết chuyển thơ => nhạc 

phong cách Teen, hiphop... để các bé 5-15 tuổi có thể dễ nhớ, dễ thuộc, vui nhộn... tự bài hát lan truyền... (Số 

lượng các bài thơ chúng tôi có sẵn, khi chuyển thành nhạc chỉ cần giữ lại ý chính, câu chữ có thể sửa lại sao 

cho phù hợp với bài nhạc) 
 

Giúp Người 

“Ở đời, quan trọng nhất 

Là hãy cố giúp người. 

Nếu không thể giúp được, 

Thì cũng đừng hại người.” 
 

(làm việc tốt, giúp đời giúp người) 

CON CÁ MỒ CÔI 

“Tôi là con cá dưới ao 

Ai ơi ai nỡ lòng nào giết tôi 

Phận tôi là kẻ mồ côi 

Mẹ cha đã chết khi tôi chào đời” 
 

(yêu động vật, nuôi dưỡng muôn loài, 

không sát hại loài vật) 
 

 



V. DỰ ÁN “CLB KIẾN TẠO THẾ GIỚI” 

Nơi nuôi dưỡng ước mơ hoài bão tốt đẹp của trẻ 
1. Mục đích dự án: Tạo dựng môi trường cho các Ba mẹ & con cái cùng tham dự 

các nhóm thiện nguyện vì cộng đồng cuối tuần, tạo dựng sân chơi bổ ích cho trẻ. 

Giúp trẻ trưởng thành hơn & trở thành người tốt ngay còn khi đi học... 

2. Công việc: Cần tìm người có tâm huyết giáo dục, có năng lực quản lý để: 

+Kết nối các Phụ huynh+trẻ lại thành nhóm sinh hoạt chung 

+Kết nối các tổ chức cộng đồng trong nước và quốc tế (và lấy lịch hoạt động của họ về CLB) 

+Triển khai các chương trình rèn luyện & làm việc cộng đồng cho học sinh và PH. 

+Các gia đình sẵn sàng hỗ trợ nhau trong việc dạy con nên người 

+Mời các chuyên gia về chia sẻ với CLB (nhà trường quen rất nhiều chuyên gia): các phương pháp giáo dục, 

các mô hình giáo dục, tâm lý lứa tuổi trẻ, tâm lý trong hôn nhân gia đình…  

VI. CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN KỸ NĂNG (cần GV kỹ năng, tổ trưởng giỏi chánh Pháp) 

Các bé tại Pathway được trải nghiệm cắm trại, tự nấu ăn, giặt giũ, ở qua 

đêm, vượt sông, vượt thác, vượt đồi là chuyện thường thấy trong các hoạt động 

ngoại khóa của trường. 

Đặc biệt, không đơn thuần là những hoạt động vui chơi rèn luyện kỹ năng 

thông thường, những trò chơi luôn được lồng ghép một cách khéo léo với tư duy 

Nhân Quả & 3 gốc rễ (Đạo đức, Trí tuệ và Nghị lực).  

Hiện nay, chúng tôi đang tiến hành tập hợp được hơn 24 trò chơi kĩ năng 

khác mang tính giáo dục mạnh về đạo đức - trí tuệ - nghị lực, đảm bảo rằng trong 

năm sẽ có 12 chương trình định kì hàng tháng được tổ chức, tạo cơ hội cho các 

bé được rèn luyện một cách thường xuyên, liên tục. 

VII. DỰ ÁN “CÂY XANH-NGƯỜI BẠN CỦA BÉ” 

Chúng tôi đã và đang triển khai dự án trồng cây, trồng rau đến từng bé tại Pathway. 

Mục đích: để bé có nhìn nhận đúng đắn về bảo vệ môi trường, biết yêu thiên nhiên 

từ những loài cây bé nhỏ gần gũi nhất, từ đó hình thành lòng yêu rừng, yêu môi 

trường xung quanh. Dự án sẽ được triển khai xuyên suốt, liên tục. Mỗi ngày các bé 

sẽ có thời gian 30 phút tùy theo thời khóa biểu (buổi trưa/chiều/tối) để chăm sóc & 

gửi lòng yêu thương đến “người bạn cây cối” của mình.  

 

 

 

 

 

VIII. DỰ ÁN “BỘ TRUYỆN TRANH NHÂN QUẢ” (cần người giỏi Nhân Quả để cùng viết) 

Thông qua các câu chuyện nhân quả, giúp bé & phụ huynh tập thói quen tư duy chiều sâu, hình thành nếp suy nghĩ: 

tại sao sự việc xảy ra như vậy? Không chỉ hiểu ngọn của hiện tượng, mà biết phân tích tìm ra gốc rễ, nguyên nhân. Một 

kết quả, biết cách tìm ra nhiều nguyên nhân, biết suy xét nhiều chiều, nhiều mặt. Từ đó, dần có cái nhìn sâu sắc 

đối với cuộc sống. 

Nhìn nhận, hiểu, thấm nhuần qui luật nhân quả => dự án đã rất thành công. Trẻ trách nhiệm với 

từng hành động, ý nghĩ của mình. Và biết cách sống hướng thiện, biết cách để tạo nhân thành công, 

hạnh phúc. 

IX. DỰ ÁN “ĐƯA NHÂN QUẢ ĐẠO ĐỨC, NGŨ GIỚI VÀO TRONG ĐỜI SỐNG” 

Triển khai sâu sát đến từng GV, từng NV, từng lớp học… liên tục để hình thành nếp sống Đạo đức, 5 giới… 

X. DỰ ÁN “BỘ CÂU HỎI CHỌN VÀ ĐÀO TẠO NHÂN SỰ ONLINE”… cần người giỏi Nhân Sự 

TÌM CỘNG SỰ (càng đạt nhiều tiêu chí càng tốt): Có nếp sống Đạo đức, sống đơn giản, dám phục vụ và rất ít 

vụ lợi. Có Hiểu biết, trăn trở sâu sắc về 3 gốc rễ (Giới Định Tuệ). Tính cách mạnh, sẵn sàng chịu khó khổ từ 6 

tháng đến 2 năm để cùng ăn cùng ở cùng làm với dự án. Có năng lực quản lý điều hành dự án. Thông minh trong 

từng vấn đề khi thực hiện. Ưu tiên cho ai đã tham dự các khóa thiền (để bình tĩnh, ít vui ít giận) 

Liên hệ: Mr.Quân – 0989 330880 (Tel, FB, Zalo) Mr.Minh – 0129 485 8227, Mr. Điền 0972 062 012 

www.pathway.edu.vn, Tham khảo chi tiết dự án tại: DuAn.pathway.edu.vn 


