
 

 

 

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG PATHWAY (TUỆ ĐỨC) 
Trường chính ở Q2 và 4 trường nhỏ ở các Quận khác, thêm Cấp 2 trong 2 năm nữa... 

 
 

Pathway là trường kết hợp của KHOA HỌC và ĐẠO HỌC, trong đó Đạo học là nền tảng, là cốt lõi (được đưa 

vào trong từng tiết học, từng chuyến dã ngoại, từng bữa ăn…cho đến mọi hành vi ứng xử trong cuộc sống) 
 

Về ĐẠO HỌC Phương Đông, chúng tôi dùng triết lý 3 gốc rễ làm nền tảng: Đạo đức, Trí tuệ và Nghị lực 

(Giới – Định – Tuệ). Để từ đó nó thấm sâu thành giá trị cốt lõi lớn nhất, sâu sắc nhất trong từng GV, HS và trong 

từng Phụ huynh…(triển khai 5 lời hứa, tư duy nhân quả, học làm người tốt, em là chiến sĩ đặc nhiệm, thư giãn 

thanh lọc tâm…) 
 

Về KHOA HỌC chúng tôi áp dụng những kiến thức, những phương pháp tối ưu (Kiến tạo, Montessori… đã được 

điều chỉnh để đưa 3 gốc rễ vào), phù hợp với trẻ trong từng lứa tuổi (Đảm bảo trẻ dễ học, dễ hiểu, nhớ lâu, chơi 

chính là học…) 
 

 

 

 

 

 Đạo đức là lòng thương yêu với gia đình, cộng đồng, thiên nhiên. Đạo đức được thể hiện bằng các hành vi 

và lời nói giúp người, giúp đời... (Vị tha > vị kỷ) 

 Trí tuệ bao gồm kiến thức, hiểu biết và tư duy đúng đắn (đặc biệt là tư duy Nhân Quả), có khả năng phân 

biệt rõ để theo điều đúng, bỏ điều sai.  

 Nghị lực (Dũng+Nhẫn): chính là sự dũng cảm, dám dấn thân thực hiện từ những việc nhỏ nhất đến những 

việc đầy khó khăn và sự kiên nhẫn thực hiện đến cùng những việc đó.  
 

Để triển khai triết lý đó, Pathway đã và đang tiến hành thực hiện các hoạt động: 
 

1. ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN & CỘNG SỰ CÙNG CHÍ HƯỚNG 
Con người luôn luôn được chú trọng, ngoài các chính sách lương thưởng, chúng tôi dành riêng ngày thứ 7 để đào 

tạo toàn bộ CBNV và các cộng sự về chuyên môn, triết lý, phương pháp giáo dục trên thế giới, chánh Pháp, thiền 

tứ niệm xứ vipassana…(vẫn được hưởng lương khi đi học, kể cả khóa thiền tứ niệm xứ vipassana 10 ngày) 

“Mỗi tiết học là có một câu chuyện kể về đạo đức. 

Mỗi giáo viên là một người thổi hồn nhân cách cho trẻ.” 

Chúng tôi cần thêm nhiều cộng sự đủ tâm & tầm (cho 5 trường + 1 trường mới):   

Tìm cộng sự cùng chí hướng: 
Chúng tôi cần triển khai 3 gốc rễ (giới định tuệ), nhân quả đạo đức…đến ~900 học sinh & 200 GV+NV 

Ưu tiên cho ai đã biết Giới định tuệ, Hiểu sâu nhân quả, thiền vipassana, Năng đoạn kim cương, NLP… 
 

Cần thêm: GV tiểu học, Chuyên gia Giáo dục (nâng cao chất lượng tiết học: Toán+Khoa Học, Văn+Lịch Sử…), 
Chuyên gia phương pháp Kiến tạo, Chuyên viên Odoo+Open educat+Web, Chuyên gia nhân sự… 
Quản lý dự án, Hiệu trưởng, Tổ trưởng kỹ năng (rèn luyện kỷ luật), Trợ lý BGĐ, Tổ trưởng Nhân quả Đạo đức.  
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Nếu là quản lý thì phải có năng lực tự học (vd: đọc và đúc kết 2 tuần 1c sách),  

thông minh, vui vẻ với cuộc sống đơn giản, đạo đức, gương mẫu, cống hiến,  

đã có kinh nghiệm quản lý & xây dựng nhóm từ 20-30-100 nhân sự trở lên.  
Ngoài công việc ra, các cộng sự luôn có trách nhiệm nâng đỡ nhau về chánh Pháp (để cả tập thể cùng phát triển) 
Ưu tiên cho ai đã biết & muốn đi sâu vào chánh Pháp (3 gốc rễ & thiền) và đam mê giáo dục nhân cách.  
 

 



2. PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO & CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC 
 

“Học để hiểu rõ, hiểu đúng vấn đề, không phải học vẹt. 

Học để trưởng thành, để cống hiến, không phải học để có thành tích” 
 

Trưởng thành có 6 yếu tố: (1)Thân thể, (2)Tâm lý, (3)Nghề nghiệp & 3 gốc rễ (Đạo đức, Trí tuệ, Nghị lực) 

 Trẻ là trung tâm: Đây là tiêu chí chung của trường Tuệ Đức.  

 Phương pháp Montessori: Chúng tôi có hơn 500 trò chơi, trong đó rất nhiều trò chơi đã được điều chỉnh để 

đưa 3 gốc rễ vào trong từng tình huống... và Trẻ-được-Làm-Việc trong tiết đó.  

 Phương pháp Kiến tạo: Giáo viên là người tổ chức điều phối sao cho Trẻ-được-Làm-Việc trong tiết đó.  

 Phương pháp giáo dục Nhật Bản:  Bộ sách giáo khoa Đạo đức Nhật Bản (lớp 1-9) chúng tôi đã dịch xong, 

và cuốn lớp 1-2 đã biên soạn lại xong và đưa 3 gốc rễ cùng các câu chuyện kể thuần Văn hóa Việt Nam vào... 

 Sạch sẽ và ngăn nắp theo chuẩn 5S trong sinh hoạt, trách nhiệm & kỷ luật… 

 Chương Trình Tiểu Học Cambridge Primary kết hợp khéo léo với giáo trình ESOL Cambridge và các giáo 

trình uy tín khác, giúp học sinh có nền tảng Anh ngữ giao tiếp và học thuật vững chắc. 

 Bản đồ tư duy Mindmap giúp học sinh ghi nhớ, chọn lọc kiến thức thiết yếu và thúc đẩy sự sáng tạo.  

3. Tổ KỸ NĂNG & tổ NHÂN QUẢ ĐẠO ĐỨC:  
 Trẻ được tiếp cận sớm với những bài học về kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn, rèn luyện những thói quen tốt, đánh 

thức năng khiếu và đam mê như âm nhạc, hội họa, võ thuật, bơi lội, múa...  

 Lễ phép thường ngày: Chào hỏi, ứng xử với bạn bè, người lớn, ứng xử nơi công cộng... 

 Tính dũng cảm và nhẫn nại: vượt qua chướng ngại vật, leo trèo vượt khó... 

 Võ thuật: rất quan trọng để trẻ mạnh mẽ, bình tĩnh, tự tin để giúp mình & giúp người. 

 Bơi lội: 3 học phần Bơi+Lặn+Cứu hộ, biết bơi để khỏe mạnh, biết lặn & cứu hộ để giúp mình & giúp người. 

 CLB Phát triển kỹ năng: thiết kế theo hình thức các CLB giúp các em không còn cảm giác phải “học” mà 

được vui chơi và rèn luyện dựa trên tinh thần 3 gốc rễ, chiếm gần 30% thời lượng theo một khung giờ cố định 

từ 15h10 – 16h40 mỗi ngày. 

 Tổ Nhân quả Đạo đức: đưa nhân quả đạo đức, ngũ giới, thiền vào lớp học, cho GV+HS. Qua các tiết kể 

chuyện cho bé, xem phim giáo dục, làm việc nhóm… Theo sát các hành vi như khi xếp hàng, ăn cơm, vui chơi... 
 

4. CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KHÓA (từ 4 tuổi trở lên) 
Các bé 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. 

5. CLB KIẾN TẠO THẾ GIỚI (nhằm nuôi dưỡng hoài bão tốt đẹp cho trẻ) 
(1) Tổ chức & kết nối các hoạt động phục vụ cộng đồng. 

(2) Nuôi dưỡng Hoài bão cho trẻ (cả GV và Phụ huynh cùng hỗ trợ). 

(3) Trẻ học tốt & đạo đức tốt. 

(4) Tầm lan tỏa (ảnh hưởng) đến cộng đồng…và đều được làm cụ thể hóa trong suốt 5 năm, 9 năm… 

 

 

 

 

 

 

 

Quỹ học bổng kiến tạo: Mỗi năm nhà trường sẽ chọn ra từ 2-4 bạn đạt tiêu chí cao nhất, tài trợ 100% học phí 
trong suốt 9-12 năm học.  

Công thức của Hoài bão 

Tài năng + Đạo đức (sự phục vụ) = Lý tưởng (Hoài bão) 

Tài năng + ít Đạo đức = Tham vọng 

Tài năng + vô Đạo đức = Siêu phá hoại 

(Tài năng bao gồm Trí tuệ & Nghị lực) 

Luôn khuyến khích CBNV tham dự phục vụ cộng đồng, các lớp phát triển bản thân, các khóa thiền 10 ngày…     

Liên hệ: Mr.Quân – 0989 330880 (Tel, FB, Zalo) Mr.Minh – 0129 485 8227, www.pathway.edu.vn 

+Tìm hiểu về Pathway: thuvien.bkc.vn/@PathWay/@GioiThieu 

+Trả lời bộ câu hỏi nhân sự: thuvien.bkc.vn/@PathWay/@BoCauHoi-NhanSu 

+Nghe kỹ các bài và tóm ý mỗi bài 5 dòng: thuvien.bkc.vn/Tuyen-Dung/Nghe-va-lam-bai-KY 


