
CÁC DỰ ÁN PATHWAY – TUỆ ĐỨC 

1. Viết truyện kể cho bé 

Sách Nhân cách Đạo đức gối đầu giường cho các gia đình VN 

Chánh Pháp: những lời dạy đúng đắn, điều hay lẽ phải (3 gốc rễ, 8 chánh đạo...) 

 

Mục đích dự án: 

Tạo ra một bộ truyện viết về các anh hùng dân tộc, danh nhân trên thế giới. Chỉ với những mẫu 

chuyện ngắn nhưng tính giáo dục rất 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. 

Đề tài viết truyện: chọn tấm gương các anh hùng dân tộc, vĩ nhân, thánh nhân ở Việt Nam và Thế 

Giới vì: 

- Họ luôn có cuộc sống rất sâu sắc, nhiều câu chuyện rõ nét về 3 gốc rễ để chọn lọc và kể lại;  

Ví dụ: Truyện viết về Tướng quân Phạm Ngũ Lão thì nên được ưu tiên kể hơn là truyện về 

Rùa và Thỏ 

- Nhằm hình thành ước mơ và hoài bão, xây dựng những hình mẫu xung quanh 3 gốc rễ cho 

trẻ từ nhỏ, từ đó tạo nên tình yêu thương với đất nước - con người – muôn loài; 

- Cùng một đề tài, có thể khai thác ở nhiều lứa tuổi thông qua thay đổi cách kể, cách đặt câu 

hỏi. Là tiền đề để trẻ nghiên cứu sâu hơn khi lớn lên; 

 

 

       

Vài nét giới thiệu về truyện mẫu 

Đối tượng đọc 
Trẻ từ 4 tuổi trở lên.  

Ông bà, cha mẹ cùng đọc 

Độ dài Từ 20 đến 25 dòng 

Bố cục 

Một tờ A4 

 Mặt trước: nội dung truyện + 1/2 hình minh họa 

 Mặt sau: 15-20 câu hỏi + cảm nhận 

Ý tưởng chính Truyện kể hướng theo 3 gốc (đạo đức, trí tuệ, nghị lực) 

 

  



Định hướng dự án “Viết truyện kể cho bé” 

+ Số lượng: 1001 câu chuyện – 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 

- Tuệ Đức, dần dần được cải thiện và hoàn chỉnh theo thực tế. Xa hơn, một ứng dụng Smartphone sẽ 

được thiết lập nhằm tiếp cận được với nhiều gia đình hơn nữa (mỗi năm ở VN có khoảng 3 triệu học 

sinh tiểu học đến trường) 

+ Hướng phát triển: từ những nhân sự tại Pathway, dự án mong nhận được sự đón nhận từ đông đảo 

cộng đồng, hiểu được giá trị dự án hướng tới, cùng gắn kết đồng hành để đưa những điều đúng, điều 

hay đến xã hội. 

Truyện mẫu 

THOMAS EDISON VÀ CHIẾC BÓNG ĐÈN ĐIỆN THỨ 10.000 

Thế giới có một nhà phát minh vô cùng vĩ đại. Tên ông là 

Thomas Edison. 

Từ nhỏ, Edison luôn tỏ ra rất hiếu kỳ, tò mò về thế giới xung 

quanh. Những câu hỏi như : “Tại sao...? Như thế nào...?” tuôn 

ra từ cậu nhiều đến mức những người lớn xung quanh cậu phải 

bối rối, không biết phải giải thích cho cậu như thế nào. 

Dù không học ở trường nhưng Edison luôn rất ham học và 

nỗ lực nghiên cứu. Năm 11 tuổi, Edison đã đọc hết bộ Bách 

Khoa toàn thư về khoa học.  

Tình yêu mãnh liệt với Khoa học và tính ham học hỏi đã 

biến Edison trở thành một nhà khoa học. Ông đã để lại cho đời 

rất nhiều phát minh, trong đó có phát minh vô cùng quan trọng: bóng đèn điện. 

Trải qua thời gian dài nghiên cứu, ông  đi đến kết luận: ánh sáng có thể tạo ra bằng cách đốt 

nóng một vật dụng cháy sáng. Đầu tiên, ông lấy nhiều vòng dây kim loại rất mảnh rồi cho dòng điện 

chạy qua, nhưng chẳng mấy chốc, dây kim loại cháy thành tro. Ông nghĩ đến đốt một sợi than rất 

mảnh trong môi trường không có không khí. Sợi than ấy đã cháy sáng trong hơn 40 giờ.  

Chưa dừng lại ở đó, Edison vẫn luôn tìm cách kéo dài thời gian chiếu sáng hơn nữa, ông đã làm 

đi làm lại hơn 10 000 thí nghiệm với vô số các vật liệu khác nhau. Cuối cùng ông cũng đã tìm ra 

Wolfram – vật liệu vô cùng bền bỉ. Chiếc bóng đèn sử dụng vật liệu này đã mang đến lợi ích rất lớn 

cho thế giới hơn một trăm năm sau. 



 

CÂU HỎI THAM KHẢO THÊM 

1. Ngay từ khi còn nhỏ ông là đứa trẻ hiếu kỳ ham học hỏi hay là đứa trẻ thụ động? 

2. Vì sao từ nhỏ, Edison hay hỏi các câu hỏi Vì sao...? Như thế nào...? 

3. Theo con tại sao Ông không đi học nhưng ông vẫn thông minh và tài giỏi? 

Các câu hỏi về Nhân Quả: 

4. Lúc nhỏ, Edison hay thắc mắc, đặt câu hỏi như vầy thì sau này lớn lên cậu sẽ trở thành người 

như thế nào? 

5. Nếu một người lười biếng, hay bỏ cuộc thì lớn lên trở thành một người như thế nào? 

Các câu hỏi hướng về Nghị Lực: 

6. Edison đã trải qua bao nhiêu thí nghiệm để thành công? Khi gặp một bài tập khó con có dám 

thử qua 30 cách hay không? 

Các câu hỏi về Đạo Đức: 

7. Nếu con là những người dân sống trong bóng tối, con sẽ cảm thấy như thế nào khi có được 

bóng đèn ra đời như vậy?  

Các câu hỏi về Trí Tuệ: 

8. Theo con 10.000 lần thí nghiệm của Edison có giống nhau hay không? 

9. Bóng đèn do Edison sáng tạo ra đã sử dụng qua bao nhiêu thế hệ (bao nhiêu năm)? Tại sao 

nó vẫn có ích cho mọi người lâu như vậy? 

  

BA MẸ HỎI CON CÁC CÂU SAU NHÉ! 

1. Edison đã tự học bằng cách nào? 

2. Con hãy kể lại thử nghiệm bóng đèn điện đầu tiên của Edison? Kết quả lần thử nghiệm 

này như thế nào? 

3. Lần thử nghiệm tiếp theo có gì khác so với lần trước? Kết quả bóng đèn điện cháy sáng 

trong bao lâu? 

4. Để ra được bóng đèn điện hoàn chỉnh, Edison đã làm tổng cộng bao nhiêu thử nghiệm?  

5. **Để thực hiện 10.000 lần thử nghiệm bóng đèn điện như vậy, Edison cần có những 

đức tính gì? Con nghĩ ông đã rèn luyện những đức tính đó như thế nào? 

6. *Để có thể sáng chế ra nhiều phát minh như vậy, ông đã học tập và rèn luyện như thế 

nào? Con hãy kể sơ lược quá trình học tập của ông nhé? 

7. *Ở lớp, hay ở nhà con có tự giác làm bài tập, chuẩn bị bài vở không? 

8. *Con có tự mình đọc sách để trau dồi kiến thức của mình không? 

9. Ba mẹ có hay giải đáp một cách kĩ lưỡng các câu hỏi tại sao của con hay không? 

(thể hiện ba mẹ có thật sự quan tâm đến sự phát triển tư duy của con không?) 

10. Ba mẹ có thường xuyên khuyến khích tính kiên trì của con không? 

(nếu ba mẹ hay làm giúp con tức là vô tình giết chết tính kiên trì của con!) 

 

 

 

 



2. Tủ phim giáo dục 

Xem phim là niềm vui của trẻ! Hãy biến niềm vui này trở thành bài học để trưởng thành 

“Ở nhà một mình”- một bộ phim được rất nhiều bạn nhỏ yêu thích. Thông qua câu chuyện cậu 

bé Kevin 8 tuổi thông minh, dũng cảm một mình chống lại bọn trộm vào nhà, đã gửi gắm đến 

các bạn trẻ thông điệp của sự bình tĩnh, can đảm và trí tuệ. 

Còn rất nhiều bộ phim hấp dẫn, ý nghĩa khác mang tính giáo dục cao. Nếu làm tốt được việc 

chọn lọc, biên tập, tóm tắt và làm nổi bật ý nghĩa giáo dục, chi tiết 3 gốc rễ ở từng bộ phim, ta 

sẽ có được một tủ phim với nhiều chủ đề giáo dục cho bé. 

Dự kiến: 100 bộ phim với nhiều thể loại: hài hước, hoạt hình, phiêu lưu, thần thoại, cổ trang, 

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

cách (cho cả trẻ em và người lớn) 

Cách đặt câu hỏi cho từng bộ phim hướng đến Chánh Pháp: những lời dạy đúng đắn, điều 

hay lẽ phải (3 gốc rễ, 8 chánh đạo...). Từ đó, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão và nhân cách của trẻ. 

Tham khảo cách đặt câu hỏi chi tiết từ dự án “Viết truyện kể cho bé” 

 
 

3. Quà tặng cuộc sống 

Với những bạn trẻ yêu thích loạt clip hoạt hình “Quà tặng cuộc sống” ắt hẳn sẽ biết đến tập 

phim “Váy hồng kiêu ngạo”với hơn 2.25 triệu lượt xem. Đây là những clip hoạt hình đầu tiên do 

chính Việt Nam sản xuất, truyền tải được rất nhiều nội dung giáo dục sâu sắc, dễ đi vào lòng mọi 

người mà nhất là những em nhỏ. 

Pathway luôn tìm hiểu, sáng tạo những kênh truyền tải các thông điệp giáo dục tốt đến các em 

học sinh và cộng đồng xung quanh. Nhận thấy, nếu có thể tập hợp, chọn lọc những video giáo 

dục hay, ý nghĩa và truyền tải đến đông đảo mọi người là điều rất tuyệt vời. Do vậy, chúng tôi 

đang tiến hành dự án “Quà tặng cuộc sống”, với những bước đi đầu tiên là  

+ 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, kinh doanh, nhân sự, sống 

tốt hơn mỗi ngày...” 

+ Xem kĩ từng video, tóm ý chính và đưa ra bộ câu hỏi hướng đến chánh Pháp (tham khảo cách 

đặt câu hỏi dự án “Viết truyện kể cho bé”) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Chuyển Thơ ==> Nhạc Đạo Đức 

Mục đích dự án: đưa ĐẠO ĐỨC vào trong ÂM NHẠC 

Chuyển tải điều hay đẹp vào trong từng lời ca cho các bé dễ học, hấp dẫn để tự lan truyền… 

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” 

 - Cao Thái – 

Bài này giúp các bé yêu động vật, nuôi dưỡng muôn loài (không sát hại loài vật) 

 

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) 

Vui Giận 

Khi giận, không quyết định 

Làm bất cứ điều gì. 

Khi vui, không được hứa 

Với ai bất cứ gì. 

(tập làm chủ cảm xúc, bình tĩnh) 

Nỗ Lực 

Để có cái mình muốn, 

Không chỉ ngồi ước mơ, 

Mà phải làm cật lực, 

Làm hàng ngày, hàng giờ. 

(không lười biếng, luôn nỗ lực) 

Trưởng Thành 

Trưởng thành không phải lúc 

Anh nói điều phi thường, 

Mà lúc anh suy ngẫm 

Về những điều bình thường. 

- Thái Bá Tân – 

- (không khoe khoang, hãy tập tư duy sâu sắc) 
 

Trên chuyến xe bus đưa các bé đến trường, một lần tôi tình cờ nghe được cả nhóm bạn nhỏ 

cùng nhau ngân nga những câu hát trong bài “4 chữ lắm...”, tôi vô cùng bất ngờ vì điệu nhạc 

tưởng chừng không hề hấp dẫn, nhưng bé nào cũng đều hát một cách thích thú, từng lời từng 

chữ đều chính xác. 

Điều này có ý nghĩa gì hay không? 

Quả thật, nếu những bài thơ được phổ nhạc theo phong cách các bài hát hiện nay của giới trẻ 

(Vì tôi còn sống, các bài hát Sơn Tùng MTP, Rap hiphop...) chúng tôi tin rằng độ lan truyền, 

phổ biến sẽ rất mạnh mẽ. Những bài thơ sẽ đi vào tâm trí các bé một cách tự nhiên, dễ nhớ, dễ 

thuộc và hay ngân nga mỗi khi rảnh rỗi. 

Có rất nhiều tập thơ hay, ý nghĩa (VD: nhà thơ THÁI BÁ TÂN). Thế tại sao ta không mạnh 

dạn phổ nhạc các bài thơ này. Nếu dự án thành công, tin chắc rằng sẽ giúp ích rất nhiều cho thế 

hệ trẻ. 

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) 

 



5. CLB Kiến tạo Thế giới 

Mục đích: nơi nuôi dưỡng ước mơ hoài bão tốt đẹp của trẻ 

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... 

Hãy thử tưởng tượng! 

Buổi sáng thức dậy có một chú mèo máy Doreamon gửi lời chúc đến bạn, mỉm cười sau đó báo 

cáo các công việc cần làm. Giúp bạn các việc hằng ngày trong nhà như nấu ăn, giặt dũ, lau dọn, 

cắt cỏ...thật hữu ích phải không nào? 

 

 

 

 

 

 

 

Đây chính là một trong những ý tưởng của bé Hoàng Đại Dương 8 tuổi. Bé đã đam mê, tìm hiểu 

và thích lắp ráp robot trong 2 năm nay. Những ước mơ, ý tưởng sáng tạo như thế này vô cùng 

quí giá. Nhưng nếu chúng bị vùi dập và lãng quên dần theo thời gian thì sẽ như thế nào? 

Trong chúng ta, từ bé ai cũng đều có ước mơ. Thế giờ đây, ước mơ đó có trở thành sự thật 

không? Nó đã đi về đâu? 

Nhìn thấy được điều này, Pathway đang xây dựng CLB “Kiến tạo Thế Giới”, mang đến cơ hội, 

môi trường  cho các bé có những ước mơ, hoài bão giúp ích cho cộng đồng ngày một hạnh phúc 

hơn (hiện đã có những dự án như sau: nghệ sĩ Piano để mọi người thêm yêu cuộc sống; Thay đổi 

thói quen sử dụng bao nilong, chai nhựa của cộng đồng xung quanh; Mong muốn mọi người đều 

có nguồn thực phẩm sạch; Xây dựng bệnh viện cho con vật...) 

 

Mỗi năm nhà trường sẽ chọn ra từ 2-4 bạn đạt tiêu chí, tài trợ 100% học phí trong suốt 9-12 năm 

học. Trong quá trình học, bé được tạo điều kiện tối đa để đóng góp các hoạt động cộng đồng và 

nuôi tạo hoài bão kiến tạo thế giới. Đây là hoạt động giúp con trưởng thành về nhân cách, trí 

tuệ, nghị lực vững vàng. Sau khi hoàn tất lớp 12, 1 đến 2 bạn xuất sắc nhất nhóm sẽ có học bổng 

1 tỷ đồng để chinh phục ước mơ mà mình nuôi dưỡng ngay từ đầu. 

 

6. Chương trình rèn luyện 

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). Đó luôn luôn là nền tảng xây dựng các hoạt động. 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một số hoạt động kĩ năng trường đã áp dụng 

7. Trồng cây, trồng rau 

Theo FAO (tổ chức lương thực và nông nghiệp Liên Hiệp Quốc), Việt Nam là nước có tỷ 

lệ phá rừng đứng thứ 2 trên thế giới. Thật đáng xấu hổ, rừng Việt Nam, môi trường Việt Nam sẽ 

đi về đâu nếu việc này cứ thế tiếp diễn. 

Con đường là khá xa, nhưng chúng ta phải đi, đi những bước đầu tiên và từ những hành động 

nhỏ! 

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.  

Để được như vậy, các bé phải hiểu, phải chăm sóc, phải sống và từ đó đồng cảm được với từng 

cây nhỏ mà bé trồng. 

+ Triển khai: mỗi bé sẽ tự tay trồng từ 1 đến 2 cây con trong chậu hoặc chai nước lớn 5l. Với số 

lượng học sinh hiện tại của trường, tổng số sẽ từ 200 đến 400 cây. Các loại cây đa dạng: từ cây 

cảnh, rau ăn hằng ngày đến các loài hoa nhỏ.  

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 “người bạn” của mình.  

Mỗi ngày đến trường và lúc ra về, các bé phải gửi lời chào, lời chúc đến chậu cây ấy, gửi lời 

yêu thương đến chúng đều đặn hằng ngày. Hình thành tình bạn giữa bé với người bạn thiên 



nhiên. Khi thu hoạch, điều quan trọng phải biết xin lỗi và sau đó biết ơn chậu cây, loại rau v.v... 

này. Qua đó, còn giúp bé rèn luyện được tinh thần trách nhiệm. 

 Đồng thời, thông qua việc trồng rau. Các thầy cô sẽ cung cấp thêm các kiến thức giúp bé có 

những hiểu biết cơ bản về đất (chất khoáng, loại đất, độ ẩm...) về rừng, về nước, về khoáng 

chất... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Bộ truyện tranh nhân quả 

Thông qua các câu chuyện nhân quả, giúp bé tập thói quen tư duy thường xuyên, 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, một nguyên nhân nhưng suy xét nhiều chiều, nhiều 

mặt. Từ đó, dần có cái nhìn sâu sắc đối với cuộc sống. 

Nhìn nhận, hiểu, tin tưởng và thấm nhuần qui luật nhân quả. (Nếu trẻ thật sự hiểu sâu sắc 

qui luật nhân quả, dự án đã rất thành công. Trẻ trách nhiệm với từng hành động, ý nghĩ của 

mình. Và biết hướng, biết cách để tạo nhân thành công, hạnh phúc) 

9. Đưa ngũ giới vào đời sống 

+  

10. Bộ câu hỏi nhân sự online 

+  

11. Nâng cao chất lượng tiết học 

+ Toán/khoa học 

+ Đạo đức, nhân cách, làm việc tốt 

+ Văn/Tiếng Việt 

+ Kỹ năng, võ và rèn luyện 

+ Nghệ thuật, vẽ, đàn, hát 

12. Cùng tìm người có hoài bão lớn 

Chúng tôi là 3 người có hoài bão như sau  

Muốn đưa 3 gốc rễ Giới Định Tuệ (Đạo đức, Trí tuệ, Nghị lực) vào trong đời sống, nghĩ và thở 

với nó, trăn trở với nó, coi nó lớn hơn mọi giá trị khác, lớn hơn tiền tài danh vọng, lớn hơn gia đình, 

lớn hơn cả thân mạng của chính bạn 



Chúng tôi luôn khao khát đưa 3 gốc rễ vào từng nhân viên, từng giáo viên, từng học trò, từng gia 

đình của nhân viên, để nó thấm sâu, trở thành giá trị cốt lõi sâu sắc nhất trong cả cuộc đời, từ đó 10 

hạt giống thiện được mọc lên, nở hoa và lẽ sống đúng đẹp vì cộng đồng được xác nhận trong thực tế 

TIÊU CHÍ TÌM KIẾM (càng đạt nhiều tiêu chí càng tốt) 

Có nếp sống Đạo đức, chuẩn mực, sống đơn giản, dám phục vụ và rất ít vụ lợi 

Có Hiểu biết hoặc trăn trở sâu sắc về 3 gốc rễ Đạo Đức, Trí tuệ, Nghị lực (Giới Định Tuệ) 

Tính cách mạnh mẽ, dấn thân, sẵn sàng chịu khó khổ từ 6 tháng đến 2 năm để cùng ăn cùng ở cùng 

làm với triển khai dự án 

Có năng lực quản lý điều hành dự án 

Thông minh, sâu sắc trong từng vấn đề khi thực hiện. Ưu tiên cho những ai đã tham dự các khóa 

thiền Vipassana để từ đó tự biết cách điều chỉnh tâm mình. 

Những dự án đầu tiên: TRUYỆN KỂ CHO BÉ (1 trong nhiều dự án) 

Cần tìm cộng sự giỏi logic thực tế để soạn bộ TRUYỆN TRANH NHÂN QUẢ và biên soạn lại các 

CÂU CHUYỆN NGẮN VỀ CÁC VĨ NHÂN có kèm các câu hỏi từ cạn đến sâu sắc (để thông qua 

câu chuyện thì Cha Mẹ và Con cái đều được học cách tư duy sâu sắc dần, tư duy nhân quả, tư duy 

logic trong thực tế, hiểu rõ điều đúng nên theo, điều sai nên bỏ) 

Có thể làm việc từ xa qua nhóm Chat hay FB chung, ưu tiên bạn nào thông minh, sáng dạ, nắm ý 

nhanh, làm việc dấn thân, và đam mê Giới Định Tuệ, Bát Chánh Đạo. Mỗi tuần nhóm sẽ gặp offline 

1 buổi nào đó. 

--------------------------------- 

Nếu bạn có Hoài bão đủ lớn xin liên hệ: Mr. Quân 0989 330 880 (Tel, FB, zalo) – Mr. Minh 0129 

485 8227 – Mr. Điền 0972 062 012 

➡ Trường Pathway (www.pathway.edu.vn) – Bách Khoa Education (www.bke.edu.vn) 

“Chúng ta không được quyền chọn nơi sinh ra, nhưng được quyền Tạo dựng Nhân cách sống” 

--------------------------------- 

Sự hợp lực khi cùng chung hoài bão, sẽ đem lại niềm vui ngay trong công việc. Hãy giới thiệu và 

liên hệ chúng tôi thêm cộng sự tâm huyết. 

Xin cảm ơn bằng cả tấm lòng 

 

http://www.pathway.edu.vn/
http://www.bke.edu.vn/

