
Pathway.edu.vn là 6 trường kết hợp của KHOA HỌC và ĐẠO HỌC, 

trong đó Đạo học là nền tảng cốt lõi (được đưa vào trong từng tiết học, 

từng chuyến dã ngoại, bữa ăn…cho đến mọi hành vi trong cuộc sống) 

Tìm Cộng-sự cùng chí hướng 
Đạo đức, Trí tuệ, Nghị lực (Giới-Định-Tuệ) 

 

 

 

 

 

 

 

Chúng tôi luôn đón chào những ai thật sự trăn trở, tâm 
huyết và sẵn sàng dấn thân với Giáo dục Nhân cách.  
 

Càng nhiều tiêu chí thì càng ưu tiên 
1-Tâm huyết lĩnh vực Giáo Dục (Giáo dục > Tiền bạc) 

2-Trăn trở, quan tâm sâu sắc đến Nhân cách, Đạo đức  

(có thể nói chuyện về Nhân cách suốt nhiều giờ) 

3-Đam mê Dạy trẻ: cách phát triển Tư duy, tìm hiểu logic của 

từng vấn đề, cách quan sát đa chiều… 

4-Đam mê Rèn luyện trẻ: uốn nắn trong tập luyện, kỷ luật, võ 

thuật, bơi lội, thể thao, leo núi… 

5-Ưu tiên đã biết phần nào của Chánh Pháp  
(Giới, Định, Tuệ) và luôn muốn hiểu sâu hơn nữa 

6-Biết sống đơn giản, rộng lượng, vị tha, hướng tới vì 

cộng đồng, vì xã hội ngày càng sống tốt hơn… 

 

 

http://pathway.edu.vn/gui-cong-su 



Tìm Cộng-sự cùng chí hướng 
Đạo đức, Trí tuệ, Nghị lực  

(Giới-Định-Tuệ) 
 

 

Hệ thống 6 trường Pathway (Tuệ Đức): tại Q2, GV, Q7, Q8 và Q12 

1) GV đứng lớp, GV kỹ năng, bảo mẫu (mầm non, tiểu học, trung học) 

2) Chuyên gia nâng cao chất lượng giáo dục (Anh văn, Toán, Kiến tạo…) 

3) Triển khai Chánh Pháp (Nhân quả Đạo đức…) cho hơn 200 

giáo viên và hơn 1000 trẻ… 

4) Hiệu trưởng, Quản lý trường, CEO, Quản lý điều hành, Trợ lý GĐ… 

5) Chuyên gia xây dựng hệ thống, Chuyên gia triển khai & giám sát và 

duy trì hệ thống 

6) Chuyên gia Anh văn, Chuyên gia Lắng Nghe, Quản lý Nhân Sự… 

Tìm kiếm liên tục, không giới hạn thời gian, không quan 

trọng bằng cấp chuyên môn. 

 

 

Chúng ta không được chọn hoàn cảnh khi sinh ra 

Nhưng được quyền tạo dựng nhân cách sống. 
Đây là quá trình đãi cát tìm vàng, là tìm cộng sự tâm huyết giáo 

dục đúng nghĩa... rất mong các bạn hỗ trợ để có 1 nhóm mạnh 

về giáo dục Nhân cách…                          www.pathway.edu.vn 

http://pathway.edu.vn/gui-cong-su 
Mr. Quân 0989.330880 (FB, Zalo), Ms.Hương 0915.335.908, Mr. Minh 0129.4858227 

Email: CongSu@pathway.edu.vn 

Ưu tiên nhân sự từ các trường Điều dưỡng, Mầm 

non, trường Phật học và từ các nhóm hoạt động 

cộng đồng… rất mong các bạn hỗ trợ để có 1 

nhóm mạnh về giáo dục Nhân cách  

http://www.pathway.edu.vn/
mailto:CongSu@pathway.edu.vn

