
Đây không phải là Tuyển-dụng mà là tìm Cộng-sự cùng chí hướng 

 Cần các anh chị giới thiệu ứng viên cho hệ thống trường PathWay Tuệ Đức: 

Hình thức 3 cách: Toàn thời gian, bán thời gian, cộng tác dự án… 

1) GV đứng lớp, GV kỹ năng… (mầm non, tiểu học và sau này là trung học) 
2) Chuyên gia nâng cao chất lượng giáo dục (các môn) 
3) Áp dụng Chánh Pháp (Giới Định Tuệ) vào đời sống 
4) Chuyên gia triển khai, Quản lý điều hành (dự án, nhóm trường)… 

Ứng viên nào được càng nhiều tiêu chí thì càng ưu tiên 
1-Tâm huyết lĩnh vực Giáo Dục (luôn coi Giáo dục quan trọng hơn hẳn Tiền bạc) 
2-Trăn trở, quan tâm sâu sắc đến Nhân cách, Đạo đức (có thể nói chuyện về Nhân cách suốt 1h) 
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 các bạn 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… 
Lưu ý: Không cần bằng cấp chuyên môn, thời gian tìm cộng sự suốt năm (không giới hạn thời gian) 

Các tiêu chí trên quả là khó (nhất là trong cái thời của sống Nhanh & Gấp,  
của Cơm Áo Gạo Tiền…), tuy nhiên nếu không tìm thì sẽ không bao giờ thấy… 
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Để làm rõ thêm về các tiêu chí, các anh chị có thể tự trả lời các câu hỏi sau: (lưu ý càng đạt nhiều yếu tố thì càng ưu tiên) 

>>>Tiêu chí bắt buộc: theo học các lớp do nhà trường yêu cầu (1-3 buổi/tuần: kỹ năng, đạo đức, thiền) và qua được các lớp 
này (mỗi năm đều học và đánh giá lại) 
>>>A-Vị trí GV đứng lớp (các môn), GV kỹ năng, GV dạy võ+thể thao:  

-Có kinh nghiệm (chuyên môn) + yêu nghề (yêu trẻ, biết dạy+rèn trẻ) 
>>>B-Vị trí chuyên gia nâng cao chất lượng môn học  

1-Bạn đã có bao nhiêu thời gian (vd: 2-3 năm) để đào sâu các môn học của trẻ? Cụ thể bạn đã làm gì để thay đổi từng môn học cho trẻ (vd: con 
bạn, cháu bạn) và kết quả tốt lên ra sao? 
2-Bạn có mỗi ngày, mỗi tuần trăn trở suy nghĩ về Nhân cách & Đạo đức không? Và bạn có thể kể các câu chuyện về Nhân cách suốt 1h-3h liên tục 
được không? Kể với tất cả tấm lòng của mình trong đó… 
3-Bạn muốn trẻ thuộc bài, điểm cao hay muốn trẻ tự tư duy, tự xử lý vấn đề (dù điểm thấp, dù làm sai)? 
4-Bạn hiểu thế nào là sự bất hợp lý của nền Giáo Dục Thế Giới hiện nay? Nếu bạn điều chỉnh lại thì bạn bỏ bớt cụ thể cái gì (môn gì) và tăng cường 
cái gì? Cách thức nào cụ thể để làm điều đó? 
5-Bạn cùng bé quan sát bộ Bàn+Ghế, làm sao để trẻ tự phát triển tư duy? Tự quan sát đa chiều? 
6-Bạn đi bơi, tập võ, thể thao, leo núi cùng bé: cách nào để uốn nắn trẻ tuân thủ kỷ luật, tự vượt khó khổ? 
7-Bạn đã học về Giới Định Tuệ, về Bát Chánh Đạo về Thiền chưa? Cụ thể được bao lâu, với thầy nào, kết quả gì? 
Và bạn có muốn tìm hiểu sâu hơn nữa không? Bạn muốn áp dụng điều đó vào trong đời sống hàng ngày không? 
8-Bạn đã và đang làm việc với các nhóm thiện nguyện nào? Nhóm cộng đồng nào? Bao lâu rồi? kết quả gì? 

>>>C-Vị trí áp dụng Chánh Pháp vào đời sống: Vị trí này khá giống chuyên gia nâng cao chất lượng môn học, tuy nhiên tập trung vào việc chuẩn 
hóa tài liệu + đi triển khai cụ thể từng lớp, từng nhóm GV… để đưa Chánh Pháp vào trong cuộc sống 
-Bạn có hiểu biết nhất định về Giới Định Tuệ, 10 thiện nghiệp, Bát chánh đạo, Thiền... để áp dụng trong đời sống. Bạn phải thấy được điều Đúng, 
điều Sai (nên và không nên) trong phần lớn các sự việc… 

>>>D-Vị trí chuyên gia triển khai: Vị trí này khá giống chuyên gia nâng cao chất lượng môn học (có thể kém hơn về nghiên cứu), tuy nhiên tập 
trung vào việc chuẩn hóa tài liệu + đi triển khai cụ thể từng lớp, từng nhóm GV…của tất cả các môn học 
-Bạn có kinh nghiệm nhất định trong triển khai dự án (nhất là liên quan đến giáo dục, đào tạo)… 

>>>C-Vị trí Quản lý điều hành: -Bạn có kinh nghiệm nhất định trong Quản lý điều hành (từ 50 đến 200 nhân sự)… 

Đây là quá trình đãi cát tìm vàng, là tìm cộng sự tâm huyết vì giáo dục đúng nghĩa…  
rất mong các bạn hỗ trợ để có 1 nhóm mạnh về giáo dục Nhân cách… 
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1)Pathway-Học 3 gốc rễ (trưởng Mr.Quân 0989.330880)  
Mục tiêu: kênh cùng học và làm bài tập về 3 gốc rễ (Đạo lý, 
chánh Pháp) 
-Chỉ dùng để học và thảo luận về Đạo lý 
-Tập áp dụng chánh Pháp trong đời sống 
-Nghiêm túc học và làm bài tập hàng tuần (khi có lớp) 
-Chọn lọc đối tượng thực sự thích học Đạo lý 
-Ngôn từ, hình ảnh đứng đắn và theo đúng mục tiêu 
-Thảo luận không lan man, không tán gẫu 

 
2)Pathway-Montessori (trưởng Mr.Minh 0129.4858227) 
Mầm non: trẻ chơi làm việc => tự hiểu bài (triển khai đến từng 
lớp) 
-Hiểu rõ triết lý 3 gốc rễ (theo lớp học định kỳ của trường) 
-Theo sát để hỗ trợ các GV kịp thời 
-Điều chỉnh bài học cho phù hợp 3 gốc (từ các bộ công cụ) 
-Tập hợp lại các bài hay, tiết hay để đưa lên cả nhóm cùng học… 

3)Pathway-Cánh Buồm (trưởng Ms.Lương 0903.286180) 
Tiểu học: trẻ đóng vai làm việc => tự đúc kết bài (triển khai đến 
từng lớp) 
-Hiểu rõ triết lý 3 gốc rễ (theo lớp học định kỳ của trường) 
-Theo sát để hỗ trợ các GV kịp thời 
-Điều chỉnh bài học cho phù hợp 3 gốc (từ SGK của bộ, SKG cánh 
buồm) 
-Tập hợp lại các bài hay, tiết hay để đưa lên cả nhóm cùng học… 

4)Pathway-Truyền thông (trưởng Mr.Điền 0972.062012) 
Tiêu chí nhóm: Truyền thông, Marketing, viết bài về Giáo Dục 
1-Hiểu rõ triết lý 3 gốc rễ (theo lớp học định kỳ của trường) 
2-Biết viết bài, tóm ý về Nhân cách, Rèn luyện, Giáo dục... 
3-Biết cơ bản về đồ họa như Corel hay Photoshop, AI... 
4-Đam mê nhân cách... và cùng LAN TỎA RỘNG ra cộng đồng 
5-Ngôn từ, hình ảnh đứng đắn và theo đúng mục tiêu 

5)Pathway-Kỹ Năng (trưởng Mr.Trình 0908.826751) 
**Nhóm Kỹ năng có 2 dự án 
a-Triển khai, hướng dẫn các GV (các trường) để họ tự dạy kỹ năng 
cho các bé (mức cơ bản) 
Sau 1 thời gian sẽ có 1 số GV khá lên => chọn để đào tạo nâng 
tầm 
b-Mở lớp cho các bé ngày T7+CN (Đá bóng, Bơi,Võ, BBan, Cầu 
lông, Đá cầu, Bóng rổ, Xem phim, Làm đồ HandMade, Lớp học 
vui vẻ, tập làm Leader…) đảm bảo chương trình xuyên suốt năm, 
như các CLB và tốt hơn 
**Tiêu chí nhóm Kỹ năng 
1-Hiểu rõ triết lý 3 gốc rễ (theo lớp học định kỳ của trường) 
2-Đam mê dạy vận động, kỹ năng cho trẻ (theo sát 3 gốc). 
3-Tìm bài báo, clip nào hay về kỹ năng thì đưa lên để cùng học 
4-Cùng chuẩn hóa tài liệu, chuẩn hóa tiết học kỹ năng… 

6)Pathway-Tủ phim giáo dục (trưởng Ms.Bảo Khanh 0913.133180, 
FB: Tran Ngoc Bao Khanh) 
Tủ phim giáo dục (tầm 200 bộ kinh điển & 300 clip: ưu tiên quà 
tặng cuộc sống) 
1-Hiểu rõ triết lý 3 gốc rễ (theo lớp học định kỳ của trường) 
2-Lọc bỏ 3 độc, chèn chữ lời để phim ko gián đoạn 
3-Chèn các câu hỏi lồng vào từng đoạn phim cho Phụ Huynh và 
các bé tập suy nghĩ 3 độc, 3 gốc 
================ 
Trước mắt: 1 phim/tuần chiếu cho tất cả các bé (đến từng lớp 
hoặc gom lại chiếu chung) 
Lâu dài: mỗi gia đình 1 tủ phim giáo dục, có cuốn cẩm nang tra 
cứu (có đủ các câu hỏi) 
 => App chạy trên DT smartphone để xem theo các chủ đề giáo 
dục này (theo lứa tuổi, theo 3 gốc…) 

7)Pathway-Kể chuyện  
Kể chuyện cho bé+Phụ Huynh, 500 câu chuyện (Việt, nếu có 
song ngữ càng tốt) 
1-Hiểu rõ triết lý 3 gốc rễ (theo lớp học định kỳ của trường) 
2-Ưu tiên: Đức phật, các đại đệ tử, vĩ nhân VN+Thế giới 
3-Mỗi câu chuyện ngắn gọn trong 1 trang A4 (nên có hình minh 
họa) 
4-Đặt câu hỏi: a-Mầm non (đơn sơ), b-Tiểu học (T.Bình), c-PH 
(khó, nhân quả, ứng dụng trong đời sống ra sao) 
5-Tiêu chí: Mỗi tiết học đều có 1 câu chuyện đạo đức, mỗi GV là 
1 người thổi hồn nhân cách cho trẻ 
 
 

Các nhóm đang hoạt động,  
bạn có thể cùng vào chung 
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8)Pathway-Nhân sự  
Nhóm Nhân sự: Hiểu rõ triết lý 3 gốc rễ (theo lớp học định kỳ của 
trường) 
***Tìm ứng viên được nhiều tiêu chí thì ưu tiên 
1-Tâm huyết lĩnh vực Giáo Dục (luôn coi Giáo dục quan trọng 
hơn hẳn Tiền bạc) 
2-Trăn trở, quan tâm sâu sắc đến Nhân cách, Đạo đức (có thể nói 
chuyện về Nhân cách suốt 1h) 
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 các bạn 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… 
***Công việc nhóm Nhân sự 
-Tìm nhân sự từ các trường Phật học, điều dưỡng, mầm non, phụ 
huynh… 
-Lập và theo sát danh sách các nhân sự tiềm năng (hàng tuần) 
-Thiết lập bộ chuẩn phỏng vấn ứng viên (câu hỏi, trắc nghiệm, 
câu chuyện…) 
-Thiết lập các cam kết (nêu rõ khó khăn và thuận lợi) để tránh 
ứng viên vào chỉ để học nghề 
-Nêu rõ các khóa đào tạo bắt buộc của trường: 3 gốc, Thiền 
vipassana (cô Hằng Liên, Thầy MN), Ý thức trách nhiệm (thầy 
Quý), và các buổi định kỳ sáng Thứ 7. 
-Bảng đánh giá 5 mức độ (level) đối với từng phòng ban => đánh 
giá định kỳ tháng/ quý 
-Tổ chức, thông báo: các lớp học, lớp thiền cho CB CNV… 
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