
CULTIVATING MORALITY - ENRICHING WISDOM - MOTIVATING EFFORT 

www.pathway.edu.vn    ----    www.facebook.com/pathwayvn  
 

Triết lý giáo dục của trường Pathway (Tuệ Đức): 

CÂY NHÂN CÁCH: Nền tảng qua 3 gốc rễ (Trí tuệ, Đạo đức & Nghị lực) 

PERSONALITY DIAGRAM: 03 platforms via tenets (Wisdom, Morality & Effort) 
 

Chúng tôi có 3 đối tượng được Đào tạo: Giáo Viên + Phụ Huynh + Trẻ nhỏ (học sinh) 
Nếu Giáo viên tốt, Phụ huynh đồng lòng & hiểu cách giáo dục cùng trường => Hiển nhiên trẻ sẽ được lợi ích 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhân cách Đạo Đức được chúng tôi rất chú trọng, từ tuyển+đào tạo hàng tuần cho giáo viên về Đạo Đức 

 Pathway Good Man: Học+làm để thành người có nhân cách đạo đức 
 Pathway Reading & Thinking: đọc, đúc kết, thuyết trình => phát triển cách Tư duy 
 Pathway TaskForce: Huấn luyện chiến sĩ đặc nhiệm (rèn võ & trò quân đội) 
 Pathway Math Logic: Làm được toán, hiểu rõ logic toán => áp dụng Lý thuyết & Thực tế 
 Và khá nhiều các môn khác như Ngoại ngữ, Đàn Nhạc, Vẽ, Bơi lội, Đá banh… 

 

 
Các kết quả sau 18 tháng: Trường hoạt động từ tháng 8-2014

 
 Trẻ tiến bộ khá nhiều nhất là Nhân cách Đạo Đức & sự Mạnh mẽ 
 Khá nhiều Phụ Huynh đánh giá khá cao và yêu cầu mở rộng thêm trường (mầm non & cấp 1-2-3) 

Chúng tôi cam kết đầu tư sâu sắc về Chất lượng Giáo dục & về Nhân cách con người 

Chiêu sinh năm mới 2016-2017 
Học sinh tiểu học tại Tuệ Đức: Chúng tôi đào sâu về Nhân cách đạo đức  

-Mỗi giáo viên là 1 người thổi hồn nhân cách cho trẻ (tiêu chí tuyển đầu vào rất kỹ về đạo đức) 

-Sự rèn luyện để trẻ biết tuân thủ tập thể chung, dám chịu trách nhiệm trước đội nhóm 

-Sự rèn luyện các kỹ năng vượt khó khổ, thoát hiểm & các thế võ thuật rất cần cho đời người 

-Phương pháp Quan sát và Tự Tư Duy ra vấn đề là rất quan trọng (hơn hẳn điểm cao) 

-Đo lường hàng quý, hàng năm về các chỉ số Tư Duy, Rèn Luyện và Làm việc tốt… 

Hãy liên hệ nếu có bất cứ gì cần giải đáp: Tiếp tân 19006462 (Ex:1) 

 

 

Tháng 8-2014

50 bé

Tháng 1-2016

Đầy 450 bé

Tháng 5-2016

có nhu cầu mở thêm 
cơ sở mới (có cả cấp 2)

Phụ huynh cùng học từ chuyên gia & cùng chia sẻ về cách dạy con (2 tháng/lần) miễn phí 
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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 cộng tác: 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… 

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… 
 

Chúng ta không được chọn hoàn cảnh khi sinh ra, Nhưng được quyền tạo dựng 1 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…   
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Liên hệ: Ms.Yến 0903 856 026, Mr.Minh 0129.4858227, Mr.Quân FB/Zalo/call: 0989.330.880 


