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Quý Phụ huynh và Quý Thầy Cô kính mến!

Có bao giờ chúng ta tự hỏi, ý nghĩa thực sự sâu sắc nhất của nghề giáo là gì? Có bao giờ chúng ta tự hỏi 
mình đã trang bị những gì cho con cái, học trò của chúng ta để làm hành trang bước đi trong cuộc sống? Và 
có bao giờ chúng ta tự hỏi mình đóng góp gì cho việc hình thành Nhân cách Đạo đức, ước mơ và hoài bão của 
các con?

Chính vì những trăn trở đó, chúng tôi xin gửi gắm vài lời đến Quý Phụ huynh và Quý Thầy Cô - những người lái 
chuyến đò đưa thế hệ trẻ đi đến tương lai, kể về ước mơ chung tay xây dựng một Ngôi trường - Ngôi trường 
Hạnh phúc.

Chúng ta cùng mơ về một Ngôi trường Hạnh phúc - nơi mà mọi Thầy Cô đều có nếp sống gương mẫu, mọi học 
trò đến để được yêu thương chứ không chiều chuộng, được thổi hồn Nhân cách chứ không phải nhồi nhét 
kiến thức.

Ở nơi ấy mọi Thầy Cô đều đam mê giáo dục, Thầy Cô đến lớp với niềm vui vì được sống và cống hiến, vì sự 
trưởng thành của thế hệ mai sau, nơi mà bệnh thành tích không có đất để tồn tại.

Nơi đây mọi Thầy Cô đều coi Đạo đức là điều thiêng liêng nhất, nơi ươm mầm Nhân cách cho trẻ được lớn 
lên từng ngày, được vươn lên với bầu trời đầy ánh sáng của sự hiểu biết sâu sắc.

Chúng ta cùng mơ về một Ngôi trường Hạnh phúc - nơi mà mọi Thầy Cô đều gắn kết với nhau như những 
người đồng đội, cả tập thể dám sống trung thực đến tận cùng và phục vụ, giúp đỡ, sẻ chia vô điều kiện.

Ở nơi ấy, từng Phụ huynh chính là người Thầy gương mẫu nhất, mỗi gia đình đều là môi trường giáo dục tốt. 
Ở nơi ấy, Tủ sách to hơn Tủ lạnh, văn hóa đọc được thấm sâu vào từng thành viên trong mỗi gia đình.

Nơi đây, tất cả Thầy Cô, Cha Mẹ và học trò đều cam kết với 5 lời hứa từ tận đáy lòng của chính mình: 

1. Không giết hại và luôn vun đắp,
2. Không trộm cắp và luôn gìn giữ,
3. Không hung hăng và luôn hòa ái,
4. Không nói dối và luôn trung thực, 
5. Không chơi game và chăm đọc sách.

Nơi mà mỗi tiết học là một giờ chơi, mỗi tình huống là một bài học. Ở nơi ấy, các học trò 
được trui rèn thành chiến sĩ, được băng rừng vượt thác với đầy thách thức.

Chúng ta cùng mơ về một Ngôi trường Hạnh phúc - nơi kết tinh của Khoa học và 
Đạo học. Trong đó, Đạo học là nền tảng, là cốt lõi, được thấm sâu trong từng tiết 
học, từng chuyến dã ngoại, từng bữa ăn cho đến mọi hành vi trong đời sống.

Ở nơi ấy, Đạo đức luôn được nuôi dưỡng, Trí tuệ luôn được trau dồi, sức mạnh của 
Nghị lực luôn được rèn luyện.

Từ Ngôi trường ấy sẽ có một thế hệ trẻ dám nói không với sống ảo, nói 
không với ăn nhậu, nói không với sự thụ động vô cảm, nói không với 
điều xấu ác.

Một thế hệ trẻ biết tự học suốt đời, tự trách nhiệm với bản thân và biết 
cống hiến vì cộng đồng phát triển bền vững.

Một thế hệ trẻ trưởng thành, dám sống cao đẹp dưới bầu trời đầy ước mơ, 
trộn lẫn với thách thức đầy hoài bão.
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Ước mơ

Những mơ ước ấy quả là khó, nhất là trong thời kỳ của cơm áo gạo tiền, của sống nhanh, sống gấp như hiện nay.

Tuy nhiên nếu không tìm thì sẽ không bao giờ thấy, không gõ cửa thì cửa sẽ không bao giờ mở, không cùng nhau 
xây đắp thì mãi mãi không có điều gì tốt đẹp được tạo nên!

"Chúng ta không được chọn hoàn cảnh khi sinh ra,
nhưng được quyền tạo dựng Nhân cách sống."

Thật tự hào được làm Cha Mẹ, Thầy Cô của những học trò đầy mạnh mẽ và có chiều sâu tâm hồn, của một 
tương lai đất nước, để chúng ta có thể ngẩng cao đầu nói với khắp năm châu: “Tôi là người Việt Nam”.

Chúng tôi xin đại diện cho Hệ thống trường xanh Tuệ Đức chào đón Quý Phụ huynh và Quý Thầy Cô cùng xây
nên Ngôi trường mơ ước cho thế hệ tương lai, đó chính là sự cống hiến tốt đẹp nhất cho cuộc đời này.

Thân mến!
Ban Điều hành Hệ thống trường xanh Tuệ Đức
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Con đường
Đức hạnh là nền tảng của 

mọi thứ và
Chân lý là bản chất của mọi 

Đức hạnh.
Mahatma Gandhi
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Trở thành ngôi trường dạy Đạo đức 
số 1 tại Việt Nam, đồng hành cùng 
Phụ huynh xây dựng chuỗi hệ thống 
trường kết hợp giữa Khoa học và Đạo 
học, sao cho những bài học về Nhân 
cách Đạo đức được lan tỏa đến nhiều 
Phụ huynh và học sinh ở khắp nơi trên 

mọi miền đất nước.

Trường Tuệ Đức giáo dục từng học sinh 
trở thành những công dân có Đạo đức, 
có Nghị lực sống mạnh mẽ, có Trí tuệ 
để góp phần tích cực xây dựng xã hội, 
bảo vệ thiên nhiên, hội nhập quốc tế 
và sống hạnh phúc. Để từ đó, tạo dựng 
một cộng đồng kết nối và lan toả 
những giá trị sống tốt đẹp, kiến tạo 
một cuộc sống đơn giản, cống hiến và 
hạnh phúc.

Nuôi dưỡng Đạo đức: Biết sống vị tha hơn vị kỷ.
Trau dồi Trí tuệ: Biết chọn điều Đúng, bỏ điều Sai.

Rèn luyện Nghị lực: Dũng cảm vượt qua mọi thử thách và kiên nhẫn đến tận cùng.

TẦM NHÌN SỨ MỆNH

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

ưÁp dụng ph

Hệ thống trường xanh Tuệ Đức 
chú trọng xây dựng

Nhân cách cho trẻ thông qua việc kết 
hợp giữa Khoa Học Phương Tây và

Đạo Học Phương Đông.

Khoa học
ương pháp hiện đại "Kiến tạo", 

học thông qua trải nghiệm để hiểu,
ứng dụng và sáng tạo.

Đạo học
Dựa trên nền tảng 3 gốc rễ
Đạo đức - Trí tuệ - Nghị lực

để phát triển con người toàn diện.
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Đạo đức - Trí tuệ - Nghị lực tựa như 3 gốc rễ 
của cây Nhân cách sống, gốc rễ được nuôi dưỡng 
vững chắc thì cây Nhân cách sẽ phát triển bền 
vững và trổ ra những quả ngọt cho đời.

ĐẠO ĐỨC
TRÍ TUỆ NGHỊ LỰC

Con đường Hạnh phúc
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CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP

CÁ
C MÔN VĂN HÓA

HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG

Pathway2Leader (P2L)

Phương pháp Kiến tạ
o

TIẾNG ANH

3 gốc rễ
Đạo đức
Trí tuệ

Nghị lực

Chương trình học gồm 3 thành phần:

  Văn hóa - 50% thời lượng: Trên nền tảng 
chương trình Bộ GDĐT được triển khai theo 
phương pháp Kiến tạo.

  Kỹ năng - 25% thời lượng: Chương trình rèn 
luyện độc đáo chỉ có tại Tuệ Đức.

  Tiếng Anh - 25% thời lượng.

v
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PHƯƠNG PHÁP KIẾN TẠO

 Con sẽ nghe và ghi chép đầy đủ.
 Con sẽ nhớ các kiến thức.
 Con sẽ nhắc lại trong bài kiểm tra.

 Cô sẽ dạy con tất cả những điều con cần biết.
 Con cần nhớ những kiến thức này.
 Con sẽ làm bài kiểm tra về những kiến thức 

này nhé.

A Tình huống dạy và học truyền thống.

Dũng: Dám đương đầu 
với việc khó, khổ.

Vượt qua chính mình.

Nuôi dưỡng Đạo đức 
thông qua tình yêu

quê hương, thiên nhiên, 
con người, loài vật…

Phát triển kỹ năng 
sống, làm chủ chính 

mình và kỹ năng sinh 
tồn trong thực tiễn.

Nhẫn: Kiên trì làm 
việc khó đến cùng.

Rèn luyện sức khỏe,
sự bền bỉ và bản lĩnh 
giúp người, giúp đời.

Bồi dưỡng năng 
khiếu: Hội họa; 

Âm nhạc; ...

Huấn luyện Kỹ năng:
 Kỹ năng sống
 Lãnh đạo bản thân
 Kỹ năng sinh tồn; ...

Rèn luyện
Thể chất: Võ; Bơi; 
Thể dục thể thao.

Để chuẩn bị cho các em trở thành những công dân 
toàn cầu, các giáo trình được chọn lọc trên tinh thần 
"3 gốc rễ" không những mở ra chân trời kiến thức đa 
dạng về thế giới mà còn giúp các em thấm nhuần 
những giá trị sống như yêu thương, chấp nhận 
mình và trân trọng sự khác biệt của thế giới.

Thông qua việc học ngoại ngữ, các em được rèn 
luyện những kỹ năng thiết yếu của thế kỷ 21 như 
kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng làm việc nhóm và tư duy 
sáng tạo. Những gì các em học không xa rời thực tế 
theo phương châm “Mang thế giới vào trong lớp học, 
và từ lớp học bước ra ngoài cuộc sống.”

TIẾNG ANH “3 GỐC RỄ”

HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG

 Con sẽ giải thích những điều con biết.
 Con sẽ trình bày cách mà con học.
 Con sẽ tham gia trao đổi với cô để cải 

thiện sự hiểu của con. 

B

 Cô cần biết con biết được điều gì?
 Cô cần hiểu con học như thế nào?
 Cô sẽ giúp con phát triển sự hiểu của con.

THAY ĐỔI CÂU HỎI - THAY ĐỔI PHƯƠNG PHÁP

Tình huống dạy và học Kiến tạo.

Con đường Hạnh phúc

Thay vì câu hỏi tôi sẽ dạy gì cho trẻ? Đổi thành câu hỏi: Trẻ làm gì để học được điều tôi muốn dạy?

Trường xanh Tuệ Đức hướng tới mục tiêu kép là 
học sinh vừa thành công trong lĩnh vực ngoại 
ngữ được công nhận bởi các chuẩn quốc tế, vừa 
trưởng thành hơn trong nhận thức, thái độ và 
hành động. 
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Chúng tôi ước mơ xây dựng một Ngôi Trường Hạnh Phúc

Nuôi dưỡng Đạo đức - Phát triển Trí tuệ - Rèn luyện Nghị lực

mà nơi ấy học sinh được

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG LIÊN CẤP TUỆ ĐỨC, KĐT THANH HÀ, HÀ NỘI 

“Tuệ Đức School mong muốn tạo dựng một nền giáo dục quốc tế chất lượng cao trên nền tảng đạo học 
Phương Đông sâu sắc, kiến tạo Một thế hệ trẻ biết tự học suốt đời, tự trách nhiệm với bản thân và biết 
cống hiến vì cộng đồng phát triển bền vững.”

Với diện tích rộng 23.000m2,  hơn 100 phòng học, cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đầy đủ các phòng 
chức năng như: Thư viện mở, phòng nhạc, mỹ thuật, bể bơi, khu rèn kỹ năng quân đội 3000m2, nhà thể 
thao đa năng, 2 sân bóng đá… Ngôi trường Tuệ Đức sẽ là nơi các em học sinh được vun bồi trí tuệ, hiểu biết 
đúng, được là chính mình và phát huy thế mạnh của bản thân
Với phương pháp học tập Kiến Tạo, Cánh Buồm… Tuệ Đức School tạo dựng một môi trường thuận lợi để học 
sinh trau dồi và phát triển về Trí Tuệ.
Quan điểm giáo dục lấy học sinh làm trung tâm kết hợp phương pháp phân tích – đúc kết bằng sơ đồ tư 
duy, tạo hứng khởi học tập, khả năng tự học và sáng tạo cho các em.
Phòng thí nghiệm với đầy đủ dụng cụ đáp ứng nhu cầu thực hành và nghiên cứu ứng dụng hiện đại.  
Tuệ Đức School – Nơi mà mỗi không gian học tập hay vui chơi đều mang đến cho trẻ những bài học để nuôi 
dưỡng đạo đức.
Sân chơi tuổi thơ với những trò chơi dân gian: ô ăn quan, nhảy lò cò, kéo co, nhảy dây, … . nơi các em được 
thỏa sức vui chơi cùng bạn bè.
Trường xây dựng nhiều phòng chức năng như: phòng thực hành máy tính, phòng nhạc, múa, phòng thể dục, 
học võ, thư viện với hàng trăm đầu sách được lựa chọn, .. Nơi đây, mỗi tiết học sẽ là thời gian các em được 
khám phá chính mình, được ươm mầm đạo đức,và ngày ngày tôi luyện cho giấc mơ của mình. 
Tuệ Đức School đã cung cấp một môi trường rèn luyện vô cùng tốt cho các em với khu trồng rau sạch, khu 
pha chế cà phê để các em trải nghiệm ngay tại trường.
Các em học sinh được rèn giũa tính tự lập và chịu trách nhiệm từ những việc nhỏ nhất như: tự lấy đồ ăn, tự 
rửa bát, tự gấp chăn màn, tự phơi quần áo … 

Với phương pháp giáo dục tiên phong, cơ sở vật chất hiện đại, Tuệ Đức School trang bị cho học sinh một 
nền tảng kiến thức, kỹ năng kiên cố và một nhân cách đạo đức vững vàng để chắp cánh cho những giấc mơ 
bay cao, bay xa, cho một thế hệ người Việt Nam đạo đức – trí tuệ - nghị lực.

Tuệ Đức School– Nuôi dưỡng hoài bão – Kiến tạo tương lai.



Chỉ có hai di sản vững 
bền mà ta có thể mong 

trao lại cho con cái.
Một là gốc rễ,

một là đôi cánh.
Hodding Carter

Ngôi trường Hạnh phúc - 13

Học sinh
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Mầm non Tuệ Đức là trường đầu tiên tại Việt 
Nam áp dụng phương pháp Khoa học phương 
Tây - Montessori trên nền tảng Đạo học phương 
Đông để rèn luyện Nhân cách Đạo đức cho trẻ. 

Song song với các nội dung chuẩn của chương trình 
quốc gia, Nhà trường đã linh hoạt thiết kế các hình 
thức giảng dạy sáng tạo, đặc biệt là các bài thực 
hành Montessori được áp dụng để giúp trẻ hình 
thành và hoàn thiện những kiến thức nền tảng 
cũng như các kỹ năng sống thiết yếu. Đây là điểm 
xuất phát vững chắc cho hành trình học làm người 

của trẻ ở các cấp tiếp theo. Mô hình độc đáo này là 
thành quả nhiều năm xây dựng của đội ngũ chuyên 
gia nhằm tìm kiếm một phương pháp giáo dục Nhân 
cách hiệu quả nhất cho trẻ em Việt Nam.

Mầm non Tuệ Đức được nhiều Phụ huynh tin cậy 
trong những năm qua. Đặc biệt, chương trình 
Montessori Song ngữ vừa giúp trẻ phát triển 
Nhân cách, Trí tuệ vừa xây dựng nền tảng năng lực 
hội nhập trong tương lai.

mầm non
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MONTESSORI TRÊN NỀN TẢNG
ĐẠO HỌC PHƯƠNG ĐÔNG

Montessori là phương pháp giáo dục độc đáo trên 
thế giới sử dụng học cụ trực quan nhằm đánh thức 

khả năng tự học của trẻ từ 0 - 6 tuổi giúp trẻ kết 
nối hiệu quả các khái niệm với thực tiễn trong 5 
lĩnh vực phát triển Toán, Ngôn ngữ, Văn hóa, 
Cảm quan và Thực hành cuộc sống. Trẻ được 

tự do khám phá, sáng tạo song song với trách 
nhiệm của chính mình, với người khác và môi 

trường xung quanh.

Sự kết hợp hài hòa giữa Montessori với 
những giá trị cốt lõi của phương Đông 

là Đạo đức - Trí tuệ - Nghị lực giúp trẻ 
không những lĩnh hội tri thức mà còn duy 

trì Đạo đức, văn hóa và truyền thống 
Việt Nam, khả năng phân biệt đúng 

sai, những điều nên hay không 
nên, từ đó hình thành kỷ luật và 

Nghị lực từ bên trong.

Học cụ Montessori được các 
giáo viên Tuệ Đức nghiên cứu, 

cải tiến và lồng ghép giá trị 
3 gốc rễ.

PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC 
BẬC MẦM NON

"Nào ta cùng lắng nghe tiếng của đá.
Nào ta cùng lắng nghe tiếng của thiên nhiên."

Học sinh Hạnh phúc
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KỶ LUẬT NHẬT BẢN

Yêu thương nhưng không nuông 
chiều, dịu dàng mà kiên quyết 
là những đặc điểm nổi bật trong 
phương pháp giáo dục Nhật Bản 
nhằm giúp trẻ tự lập, ngăn nắp theo 
chuẩn 5S, tính kỷ luật không lề mề, 
dũng cảm và kiên nhẫn, lễ phép 
thường ngày và sống yêu thương 
mọi người.

PHƯƠNG PHÁP
GIÁO DỤC
BẬC MẦM NON

TRẺ LÀ TRUNG TÂM

Trẻ được tự do thể hiện bản sắc riêng trong môi 
trường giàu tính nhân văn và tình yêu thương 
của Thầy Cô giáo. Các bài học về kiến thức, kỹ 
năng, Đạo đức và rèn Nghị lực được đưa vào áp 
dụng trong sinh hoạt hàng ngày của trẻ một 
cách gần gũi và tự nhiên nhất. 

Trẻ tự tìm hiểu vấn đề bằng chính khả năng của 
mình, trong quá trình trẻ khám phá, Giáo viên 
không can thiệp, mà chỉ là người tạo ra môi 
trường hoạt động, điều này giúp trẻ TỰ TIN mình 
có thể làm được (vì thế giới này là của mình). Trẻ 
được TỰ DO lựa chọn món đồ chơi mình thích, 
trên tinh thần TÔN TRỌNG tập thể, không gây 
ảnh hưởng đến những người xung quanh.
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TĂNG CƯỜNG KỸ NĂNG

Các kỹ năng sống lồng ghép 3 gốc rễ Đạo 
đức - Trí tuệ - Nghị lực được dạy qua các 
nề nếp sinh hoạt hàng ngày. 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, aerobic… 

Mỗi phút chơi trong sân trường
là mỗi phút rèn Nghị lực cho tương lai.

Học sinh Hạnh phúc
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tiểu học
Tiểu học Tuệ Đức tích hợp giữa chương trình chuẩn 
quốc gia và phương pháp Kiến tạo, cùng với giá trị 
3 gốc rễ Đạo đức - Trí tuệ - Nghị lực được lồng ghép 
trong các tiết học văn hóa, kỹ năng, tiếng Anh, biến 
mỗi giờ học trở thành những giờ trải nghiệm thú vị. 
Từ đó, giáo viên và học sinh cùng đúc kết để áp dụng 
vào thực tế. Học sinh thẩm thấu triết lý một cách 
tự nhiên trong từng hoạt động hàng ngày. Nhân 
cách được nuôi dưỡng trong các bài học Đạo đức, 
Trí tuệ được trau dồi qua các giờ đọc sách. Và sức 
mạnh của sự hiểu biết từ bên trong giúp Nghị lực 
của các em học sinh mỗi ngày một lớn hơn, trưởng 
thành hơn.

Với phương pháp Kiến tạo học tập hiệu quả, các em 
không cần học thêm nặng nề, không lo thiếu hụt 
những nội dung kiến thức trọng yếu, mà được phát 
triển Trí tuệ một cách thực tế. Các em sẽ là những 
nhà thuyết trình nhí, nhà văn nhí, phóng viên nhí 
hay vận động viên nhí, được tự do thể hiện ý tưởng 
và khả năng của mình. Các em được dành nhiều thời 
gian cho việc nuôi dưỡng Đạo đức, rèn luyện thể 
chất, tinh thần và kỹ năng sống của một công dân 
trẻ toàn cầu.



Ngôi trường Hạnh phúc - 19

KIẾN TẠO BẬC TIỂU HỌC

Học sinh Hạnh phúc

Toán Kiến tạo 

Nhờ các học cụ Montessori trực quan, các khái 
niệm toán được các em tiếp nhận tự nhiên và dễ 
dàng.  Những con số khô khan trở nên những sự 
vật, hiện tượng thường ngày. Phương pháp Kiến 
tạo giúp các em hiểu bản chất của các con số hơn 
là học thuộc lòng.

Lập trình và tư duy logic 

Trường Tuệ Đức sử dụng giáo trình môn Lập trình 
Máy tính của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) 
đã được phổ biến ở 140 nước trên toàn thế giới. Mỗi 
bài học được thiết kế dưới dạng trò chơi nhỏ, tuần 
tự từ dễ đến khó, giúp các em dễ dàng hiểu được các 
thuật giải phức tạp và khô khan của hệ thống máy 
tính. Chỉ cần 1 tiết/tuần, nhưng nhờ cách thiết kế 
giáo trình khoa học, các em không những học được 
thuật giải trên máy tính mà còn áp dụng các ý niệm 
này trong thực tế cuộc sống.

Ứng dụng bản đồ tư duy Mindmap

Vốn là phương pháp tư duy sáng tạo của nhiều 
học giả, nhà khoa học và doanh nhân, bản đồ 
tư duy Mindmap được áp dụng trong các môn 
học tại trường Tuệ Đức giúp các em phát triển 
tư duy logic, khả năng ghi nhớ tốt, chọn lọc 
các kiến thức thiết yếu… Các em được sử dụng 
nhiều dạng Mindmap khác nhau để hệ thống 
nội dung bài học, tạo hứng thú trong việc học, 
làm chủ tri thức, tư duy ngày càng phong phú 
và sáng tạo hơn. 

Văn & Tiếng Việt Kiến Tạo

Các em được phát triển tư duy đồng cảm, tưởng tượng, liên tưởng, bố cục. Môn tiếng Việt, môn Văn được 
truyền tải thông qua các trò chơi đội nhóm tương tác, từ đó, giúp học sinh nắm rõ các thể loại từ trong 
Tiếng Việt và các quy tắc, cách thức sử dụng phù hợp để tạo thành câu, văn bản, hình thành những bước 
cơ bản để các em có thể cảm nhận, phân tích và viết Văn.

Các bài học được lồng ghép 3 gốc rễ Đạo đức - Trí tuệ - Nghị lực tưởng chừng nhàm chán lại trở nên hết 
sức cuốn hút và hấp dẫn các em thông qua Phương pháp Kiến tạo. Phương pháp Kiến tạo được áp dụng 
trong từng tiết học, lấy học sinh làm trung tâm, nâng cao tính chủ động sáng tạo, hợp tác, mở rộng kiến 
thức, phân tích và giải quyết vấn đề thông qua các hoạt động: Warm up, chơi game, đóng kịch, thuyết trình, 
làm việc nhóm, học ngoài trời, đi thực tế, dã ngoại…

Thuyết trình bài học chiếc lá bằng mindmap
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HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG BẬC TIỂU HỌC

TueDuc Wisdom: Phát triển 
khả năng Quan sát - Phân tích - 
Đúc kết từ đó giúp các em hình 
thành năng lực giải quyết vấn 
đề, đặc biệt là tư duy phân biệt 
Đúng - Sai.

TueDuc Skills:  Phát triển khả 
năng giao tiếp và thuyết trình, 
kỹ năng sinh tồn, kỹ năng quản 
lý cảm xúc, hướng nghiệp, các 
môn rèn luyện thể chất. Các em 
được trang bị những kỹ năng cần 
thiết để giúp mình và giúp đỡ 
mọi người xung quanh.

TueDuc Effort: Rèn luyện tính 
kiên trì, ý thức trách nhiệm, khả 
năng lãnh đạo, tinh thần thượng 
võ, thiền trong đời sống.

Học qua dự án

Phát triển các kỹ năng mềm, tăng cường khả 
năng tự học. Mỗi khối lớp sẽ được chọn một đề 
tài. Các em được tìm hiểu thông tin thông qua 
nhiều hình thức: Đi thực tế, tìm kiếm thông 
tin trên mạng, sách báo, thảo luận nhóm. 
Sau đó thảo luận đúc kết thành nhiều dạng sản 
phẩm khác nhau để báo cáo: Bài thuyết trình, 
các mô hình, các bảng vận động tuyên truyền, 
các bài viết, các số liệu… Các em tự xây dựng tri 
thức thông qua trải nghiệm, thất bại để thành 
công. Từ đó, các em sẽ thấy mình tự chủ và 
trưởng thành hơn.

  Tự lập và ngăn nắp theo chuẩn 5S trong sinh hoạt: 
Seiri (sàng lọc), Seiton (sắp xếp), Seiso (sạch sẽ), 
Seiketsu (săn sóc), Shitsuke (sẵn sàng) thông qua từng 
việc nhỏ hàng ngày.

"Tự ăn, tự học, tự chơi
Tự đi ngủ sớm, tự canh thời giờ

Tự tập hát múa làm thơ
Ngã thì đứng dậy không chờ đợi ai.”

  Kỷ luật: Đúng giờ, không lề mề, tuân thủ theo hiệu 
lệnh, đội hình đội ngũ.

  Lễ phép thường ngày: Chào hỏi người lớn, ứng xử 
nơi công cộng…

Giáo dục Nhật Bản (Khoa học xã hội, Kỷ luật và Đạo đức): Dạy cho các em thói quen ngăn nắp, tự lập trong 
các hoạt động và luôn tôn trọng yêu thương mọi người và mọi vật xung quanh theo giáo trình Đạo đức Nhật 
Bản được dịch và biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia giáo dục trường Tuệ Đức.

Lau bàn sau giờ ăn

Luyện kỹ năng Cứu người đuối nướcThực hành các môn Khoa học Học sinh tự báo cáo kết quả học tập
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Thực hành tỉnh thức

Rèn luyện thói quen tập 
trung và tạo sự bình an 
trong tâm hồn của các 
em. 

  Học sinh được thực 
tập thiền hàng ngày
trước khi ngủ trưa
(thời gian 10 phút) 

  Giáo viên áp dụng 
các bài tập tỉnh thức 
để hướng dẫn học sinh 
trong lớp học.

 

TIẾNG ANH
BẬC TIỂU HỌC

Món ăn tâm hồn

  Đọc sách: Nhà trường đưa giờ đọc sách vào thời khóa biểu hàng ngày. Các em đọc sách theo nhóm trong 
giờ ra chơi hoặc vào cuối ngày  và ghi  nhận trong cuốn “Hành trình đọc sách” của riêng mình . 

  Kể chuyện cuối tuần và đóng kịch: Các em được đọc những câu chuyện kể và chuyển thể thành kịch 

  Xem phim “Quà tặng cuộc sống”: Sau mỗi nội dung phim, Giáo viên sẽ đặt những câu hỏi, học sinh vẽ 
mindmap để phân tích và đúc kết.

Học sinh Hạnh phúc

Thực hành tiếng Anh tại siêu thị

Tiếng chuông đồng hồ 
tỉnh thức vang lên đều 
đặn mỗi lần Khi nghe tiếng 
chuông đồng hồ, tất cả Thầy Cô, 
học sinh và toàn bộ những người 
có mặt tại trường Tuệ Đức đều dừng 
lại mọi hoạt động, thả lỏng toàn thân và 
ý thức hơi thở.   

để biểu diễn vào giờ chào cờ đầu tuần. Học sinh sẽ tự đặt những câu hỏi về 3 gốc rễ Đạo đức - Trí tuệ - 
Nghị lực và tư duy Nhân Quả được lồng ghép trong từng câu chuyện. Đồng thời, đây cũng là phương 
pháp giúp các em tự tin trình bày trước đám đông và phát triển khả năng ngôn ngữ.  

Tiếng Anh bậc tiểu học xây dựng trên chuẩn 
Cambridge. Cụ thể theo chương trình học:
Lớp 1-2: Starter
Lớp 3-4: Mover
Lớp 5    : Flyer
Giáo trình cụ thể được đưa ra dựa theo trình độ 
thực tế của học sinh  
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trung học

Đặc biệt chương trình huấn luyện Kỹ năng - Mini 
West Point giúp các em hình thành bản lĩnh, 
tinh thần kỷ luật cao và Nghị lực sống mạnh mẽ. 
Bên cạnh đó hoạt động thực hành tỉnh thức giúp 
học sinh luôn có tư duy tích cực, điềm tĩnh và biết 
kiểm soát cảm xúc, sống có trách nhiệm với gia 
đình và xã hội. Đây là nền tảng để các em trưởng 
thành và có đủ hành trang để vững bước vào đời. 

Trung học xanh Tuệ Đức (bao gồm THCS và 
THPT) với phương pháp giáo dục lấy thực hành, 
trải nghiệm làm trọng tâm, kết hợp với các giá 
trị Đạo học phương Đông giúp học sinh trưởng 
thành một cách bền vững và sâu sắc.     

Song song với việc bám sát chương trình chuẩn-
quốc gia,Trung học xanh Tuệ Đức áp dụng phương  
pháp Kiến tạo trong việc giảng dạy với các nội dung 
sáng tạo, giúp học sinh chủ động và hứng thú trong 
việc học, ứng dụng những kiến thức một cách sâu 
sắc trong thực tiễn.
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KIẾN TẠO BẬC TRUNG HỌC
Ở bậc Trung học, phương pháp Kiến tạo được nâng tầm thành: Học tập tích cực (Active learning), Học tập 
qua dự án (Project-based learning) và Học tập tích hợp (Integrated learning).

Chương trình học được thiết kế khoa học theo chuẩn quốc tế CDIO (Conceive - Design - Implement - 
Operate). Học sinh tiếp cận với phương pháp tự học một cách dễ dàng để làm chủ kiến thức, từ đó hình 
thành nên một thế hệ tự do, trách nhiệm và làm chủ cuộc sống.

Các môn học được thực hiện sơ đồ hóa giúp học sinh ghi nhớ những nội dung đã học và phát triển tư duy hệ 
thống, đặt nền móng vững chắc về kiến thức và văn hóa cho các em, đặc biệt nuôi dưỡng lòng tự hào dân 
tộc, yêu Tổ quốc, yêu thiên nhiên và đồng cảm với vạn vật. Ngoài ra, các em còn được học các gương vĩ 
nhân Việt Nam và thế giới để tạo động lực học tập và phát triển trở thành người có ích cho xã hội.

Học sinh Hạnh phúc



Học qua dự án: Học sinh được nâng cao kiến thức tự nhiên và xã 
hội thông qua việc triển khai các dự án: Khoa học ứng dụng, trải 
nghiệm thực tế, tìm hiểu kho tàng văn hóa nhân loại… Từ đó, các 
em áp dụng những kiến thức đã được học trong đời sống và có sự 
hiểu biết sâu sắc về thế giới xung quanh. 

Thực hành tỉnh thức: Được đưa vào lịch sinh hoạt và học tập 
của học sinh, giúp các em tăng khả năng tập trung, cải 
thiện trí não, tăng khả năng tiếp nhận và ghi nhớ thông 
tin cũng như lợi ích về sức khỏe và tâm lý.

Các câu lạc bộ: Khoa học ứng dụng, Tâm lý học ứng 
dụng, Khéo tay hay làm, Âm nhạc… được sinh 
hoạt định kỳ tạo sân chơi cho các em giao 
lưu và trải nghiệm thực tế. 

KIẾN TẠO
BẬC TRUNG HỌC

TIẾNG ANH
BẬC TRUNG HỌC
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Chương trình tiếng Anh bậc Trung học 
xây dựng dựa trên chương trình của 
Bộ giáo dục kết hợp với chuẩn đầu ra 
Cambrige tương đương với trình độ 
thực tế của học sinh. Nếu đầu vào 
chuẩn Flyer thì đầu ra đảm bảo chứng 
chỉ KET, PET dối với cấp THCS và 
IELTS (4.5 điểm) đối với THPT. Chứng 
chỉ này dựa trên khung tham chiếu 
trình độ ngôn ngữ chung theo chuẩn 
Châu Âu (CEFR) nhằm các em sẵn sàng 
và tự tin ở bậc Đại học.
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Đối với bậc Trung học, trường Tuệ 
Đức đã nghiên cứu nâng cao và xây dựng 
các nội dung huấn luyện kỹ năng thành 
chương trình mini West Point Việt Nam với 
mục tiêu hướng đến kỹ năng và kỷ luật 
theo tiêu chuẩn quân đội: Võ thuật; Bơi lội; 
Thể chất; Lãnh đạo bản thân; Kỹ năng sinh 
tồn… và bồi dưỡng phát triển năng khiếu như: 
Hội họa; Âm nhạc...

Chương trình huấn luyện kỹ năng được thực 
hiện tại khuôn viên trường Tuệ Đức với đầy 
đủ cơ sở vật chất và sân vận động đa năng có 
nhiều hoạt động phục vụ cho việc rèn luyện.

BẬC TRUNG HỌC

Học sinh Hạnh phúc

HUẤN LUYỆN
KỸ NĂNG



Chúng ta hãy gặp nhau 
bằng những nụ cười,

vì nụ cười là sự khởi đầu 
của tình yêu.

Mẹ Teresa
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Khoảnh khắc
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Khám
 phá Nông trang xanh
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Gặp gỡ chú Hải quân Lữ
 đo

àn
 1
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Em là Lính cứu hỏa

"Nông dân nhí" về quê"Nông dân nhí" tại vườn rau Tuệ Đức
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TRẢI NGHIỆM
THỰC TẾ

Đội ngũ chuyên gia nghiên cứu và phát triển Kỹ 
năng tại hệ thống trường Tuệ Đức đã xây dựng nên 
những chương trình tập huấn, dã ngoại độc đáo 
dành riêng cho các học sinh theo từng độ tuổi, tạo 
điều kiện cho các em trải nghiệm thực tế, rèn luyện 
thể chất, phát triển các kỹ năng sống trong tập thể 
và trong xã hội.

Bậc Mầm non: Cắm trại và ngủ lại tại trường ngay 
từ khi còn nhỏ (từ 18 tháng - 5 tuổi), giúp các em 
rèn Nghị lực và tự lập; Trải nghiệm các mô hình 
hướng nghiệp, trang bị cho các em những hiểu biết 
cơ bản về các nghề nghiệp trong xã hội; Các chuyến 
dã ngoại thực tế tại nông trại, chăm sóc thiên nhiên 
và loài vật, gieo hạt giống yêu thương, thiện lành 
trong tâm hồn của các em…

Bậc Tiểu học: Trải nghiệm tự lập thông qua các 
hoạt động dã ngoại xa nhà 2 - 3 ngày, thử thách 
Nghị lực: Băng rừng, vượt sông, giải mật thư... Các 
em học được cách tự chăm sóc bản thân và chăm 
sóc lẫn nhau. Đặc biệt là hoạt động thiền tĩnh tâm 
để nuôi dưỡng nội lực và tái tạo năng lượng trong 
các chuyến đi; Học tập thực tế thông qua các dự án 
teamwork, Quan sát - Phân tích - Đúc kết và báo 
cáo trình bày dự án…

Bậc Trung học: Các chương trình dã ngoại xa nhà, 
huấn luyện theo tiêu chuẩn quân đội; Học các môn 
văn hóa thông qua sơ đồ và làm dự án; Khám phá 
thiên nhiên qua các nghiên cứu sinh học, địa lý… 
Thực hành giao tiếp tiếng Anh với người nước ngoài 
ở trung tâm thành phố; Rèn luyện kỹ năng lãnh đạo 
thông qua các buổi học nhóm và rèn Nghị lực…

Khoảnh khắc Hạnh phúc

"Hiệp sĩ đu dây vượt hồ" tại Rừng Nam Cát Tiên
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Ngôi trường liên cấp xanh Tuệ Đức – với diện tích 
vườn rau sạch 1.500 m2 là nơi học sinh, cán bộ, 
giáo viên cùng trồng và chăm sóc rau.
Mỗi lớp được đăng ký 1 ô rau để trồng loại rau mà 
mình yêu thích, được cùng chăm sóc: tưới nước, làm 
cỏ, xới đất để có rau sạch sử dụng hàng ngày, ngoài 
ra cuối tuần các con có thể thu hoạch để bán cho 
giáo viên và phụ huynh.

Học sinh Tuệ Đức được rèn luyện kỹ năng sống qua 
những trải nghiệm thực tế tại quán café sách, các 
em được học tập pha chế và kinh doanh quán cà 
phê ngay tại trường.
Chúng tôi luôn mong muốn dành những gì tốt nhất 
cho học sinh. Cung cấp cho các em một xã hội thu 
nhỏ, để các em được thử thách, được trải nghiệm, 
được học hỏi, để trang bị cho em những kiến thức 
vững vàng trước khi đối mặt với xã hội đầy rẫy 
những thử thách, hiểm nguy.
Và, phòng thực hành pha chế cà phê, chính là nơi để 
các em tập kinh doanh. Với sự hướng dẫn của các 
thầy cô, các em sẽ được thử làm người pha chế, thử 
làm cô thu ngân, chú bảo vệ, cô bồi bàn, … các em sẽ 
có thêm nhiều kinh nghiệm, nhiều kiến thức, nhiều 
kỹ năng. Để sau này, khi ra ngoài với xã hội lớn hơn, 
các em sẽ không còn bỡ ngỡ.

KHU TRỒNG
RAU SẠCH

Quán café sách
(Trải nghiệm thực tế  học tập pha chế
và kinh doanh quán cà phê) 
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Thầy Cô giáo Hạnh phúc

Khu rèn luyện nghị lực theo kiểu quân đội 
(Mini Westpoint) là khu rèn luyện cho học 
sinh, giáo viên nhà trường. Nơi khổ luyện 
thành tài và tạo dựng nhân cách sống. Ở 
đây học sinh được rèn luyện cả về thể lực, 
sức khỏe để vượt qua giới hạn bản thân.
Với mục đích nâng cao sức khỏe và khu 
rèn luyện học sinh trong tiết thể dục và 
giờ ra chơi, học sinh nội trú.
Với 30 trò rèn luyện dưới đất và 70 trò 
thử thách trên cao đây là khu huấn luyện, 
rèn nghị lực theo kiểu quân đội đầu tiên ở 
Việt Nam được áp dụng trong trường học. 
Mục đích tạo ra những thế hệ học sinh có 
sức khỏe, là những chiến binh, không chỉ 
có nuôi dưỡng đạo đức mà cả thể lực trên 
03 gốc: Đạo đức, trí tuệ và nghị lực
Rèn luyện sức khỏe, sự bền bỉ và bản lĩnh 
giúp người, giúp đời để trẻ phát triển kỹ 
năng sống, làm chủ chính mình và kỹ năng 
sinh tồn trong cuộc sống.

Khu Huấn luyện
West point

Tự rửa khay ăn
Các học sinh khi ở nhà thì luôn bị coi là còn 
nhỏ cần bố, mẹ chăm sóc và làm giúp cho 
mọi việc từ: đi chợ, nấu ăn, rửa bát, thu dọn 
nhà cửa nhưng ở trường xanh Tuệ Đức các 
học sinh được tôn trọng như người lớn, các 
em được quyền rửa bát sau khi ăn theo 
quy trình 7 bước, mùa đông thì có nước ấm 
cho các em rửa và sẽ có cô giám sát để 
đảm bảo khay, bát sạch sẽ.
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LỄ HỘI
SÁNG TẠO

Chuẩn bị cho hành trình leo núi Đền Thượng

Học viện Halloween

Hội Trại "Hành trình năm châu"

Tết trưởng thành
32

Các hoạt động lễ hội tại Hệ thống trường 
xanh Tuệ Đức luôn được tổ chức trên nền 
tảng triết lý giáo dục Nuôi dưỡng Đạo đức 
- Trau dồi Trí tuệ - Rèn luyện Nghị lực, 
khuyến khích sự sáng tạo và chủ động của 
học sinh. Các chương trình luôn nhận được 
sự quan tâm của Phụ huynh khi các con 
được tự do thể hiện khả năng của mình. 
Đây là một trong những dịp để Phụ huynh 
và Nhà trường nhận biết được tố chất của 
con và cùng đồng hành trên chặng đường 
nuôi dạy con trẻ.         
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Khoảnh khắc Hạnh phúc

Hệ thống trường xanh Tuệ Đức 
gắn liền với nền tảng giáo dục lấy 
Đạo đức làm trọng, tập thể Thầy Cô 
giáo và học sinh luôn xem các hoạt 
động cộng đồng và từ thiện xã 
hội là một phần không thể thiếu 
trong một NGÔI TRƯỜNG HẠNH 
PHÚC. Cả Thầy và Trò luôn biết 
cho đi, sống vì mọi người và biết ơn 
cuộc sống. Giá trị cao đẹp đó được 
thể hiện qua từng hành động cụ 
thể được trao đi từ những đôi bàn 
tay nhỏ bé của thế hệ mai sau. Đây 
sẽ là chiếc nôi nuôi dưỡng Nhân 
cách của một thế hệ trẻ, phát triển 
một cộng đồng yêu thương, giúp đỡ 
và sẻ chia.     

Trẻ chăm sóc cây tại trường
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Thầy Cô giáo

Người thầy là người 
khơi dậy ngọn lửa trong 

tâm hồn,
chứ không phải nhồi 

nhét kiến thức.
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NÓI KHÔNG VỚI “VĂN HÓA PHONG BÌ”

“Nhân cách của người Thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh”, một người Thầy chân 
chính sẽ giúp các con trưởng thành và có nhìn nhận đúng đắn về cuộc sống. Nhà trường đặt mục tiêu trở 
thành nơi nuôi dưỡng những người Thầy lấy giáo dục Nhân cách làm trọng, lấy sự trưởng thành của học 
sinh làm thành tựu, đó là món quà đáng quý nhất.

Cụ thể như sau:

  Giáo viên và CBNV Hệ thống trường xanh Tuệ Đức không nhận phong bì, quà tặng từ Phụ huynh.

  Nếu quà tặng là SÁCH hoặc quà handmade do học sinh tự làm, Giáo viên có thể đón nhận 
như tấm lòng tri ân của học sinh gửi đến các Thầy Cô.

Đối với những người Giáo viên tâm huyết, lòng biết ơn và sự tri ân được trao đi từ tấm lòng của học sinh 
và Phụ huynh là món quà ý nghĩa nhất. 

Thầy Cô giáo Hạnh phúc

Hệ thống trường xanh Tuệ Đức lấy triết lý 3 gốc rễ: Đạo đức - Trí Tuệ - Nghị lực làm nền tảng, thấm 
sâu thành giá trị cốt lõi, để tạo dựng nên một Ngôi trường hạnh phúc, nơi xây dựng Nhân cách sống 
đúng đắn trong từng Giáo viên và trong từng học sinh

Trên tinh thần đó, Hệ thống trường xanh Tuệ Đức quyết tâm xây dựng một môi trường trong sạch 
và minh bạch. Quy định “Văn hóa không phong bì” là một trong những hoạt động để tạo dựng nên môi 
trường ấy mà Nhà trường đang triển khai đến Giáo viên, CBNV và Quý Phụ huynh toàn Hệ thống trường.  

Hệ thống trường xanhTuệ Đức cam kết mang đến cho học sinh một nền giáo dục công bằng và bình 
đẳng. Thầy Cô nỗ lực mang đến cho học sinh những bài giảng ý nghĩa để vun bồi Đạo đức - Trí tuệ 
- Nghị lực cho các con. Rất mong Quý Phụ huynh cùng chia sẻ quan điểm này và hợp tác với “Văn hóa 
không phong bì” của Nhà trường để không gây ra những khó xử cho Giáo viên và CBNV, góp phần xây 
dựng một trường học liêm chính, một thế hệ tương lai tròn đầy về Nhân cách.   
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LỜI TỪ TRÁI TIM

Tôi có thể mang lại hạnh phúc cho học sinh

Có lẽ hạnh phúc lớn nhất mà tôi nhận được là ở những học sinh 
đáng yêu của mình. Sự hồn nhiên của các em là nguồn năng lượng 
mà tôi nhận được mỗi ngày. Được nghe các em gọi cô, được các em 
ôm hôn, nắm tay, trò chuyện, mệt mỏi trong tôi tan biến hết. Muốn 
các em hào hứng hơn trong việc học, tôi tự nhủ luôn phải trau dồi 
kiến thức và chuẩn bị nhiều hoạt động trong tiết học. Có em học 
sinh đã khóc vì hôm đó không được đi học. Tôi cảm thấy hạnh 
phúc khi các em đã thật sự thích đi học, thích đến trường. Bây giờ, 
tôi tự tin nói rằng “Tôi có thể mang lại hạnh phúc cho học sinh”.

Giáo viên Hệ thống trường Tuệ Đức

Giáo dục chính là giúp con hình thành nhân cách

Ngày ngày nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn của các con, 
tôi cảm thấy may mắn vì mình được làm việc tại NGÔI TRƯỜNG HẠNH 
PHÚC này. Với triết lý 3 gốc rễ: Đạo đức - Trí tuệ - Nghị lực của 
trường tôi nhận ra giáo dục chính là dạy và truyền tải cho các 

con những hệ giá trị ấy, để con hình thành Nhân cách sau này.
Giáo viên Hệ thống trường Tuệ Đức

Nếu được chọn lại tôi vẫn chọn nghề Giáo viên

Đối với tôi, Giáo viên cần khen chê đúng lúc, phân xử công minh, 
lồng ghép trò chơi để dạy các con kiến thức, tạo mọi cơ hội cho các 
con làm Leader của lớp. Người Giáo viên cũng cần thường xuyên kể 
cho các con nghe những câu chuyện giáo dục, thông qua đó giúp các 
con nuôi dưỡng tâm hồn, phát triển Nhân cách và có ý chí vượt qua 
những khó khăn. Đồng thời, khích lệ động viên đúng lúc, khi nghiêm 
khắc, lúc ngọt ngào tùy theo tâm lí, tính cách của từng em. Người 
Giáo viên lúc nào cũng phải gương mẫu, trong sự nghiêm khắc xen 
lẫn tình yêu thương. Nếu được chọn lại tôi vẫn chọn nghề Giáo 
viên, tôi hạnh phúc khi đồng hành giúp các em tiến bộ.
Giáo viên Hệ thống trường Tuệ Đức

Món quà lớn nhất của Giáo viên là sự tiến bộ của học trò

Đối với người Giáo viên, niềm hạnh phúc và món quà quý giá nhất 
chính là sự tiến bộ của học trò. Học sinh tích cực, cởi mở, yêu quý Thầy 

Cô, thích đến trường là niềm hạnh phúc của gia đình và Nhà trường.
Giáo viên Hệ thống trường Tuệ Đức
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Môi trường

Để hỗ trợ trẻ nhỏ, 
chúng ta phải cho trẻ 

một môi trường cho phép 
trẻ phát triển tự do.

Maria Montessori
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TIỆN ÍCH HỌC TẬP

Phòng học đạt chuẩn, các phòng 
chức năng: Phòng Võ, phòng Mỹ
thuật, phòng Âm nhạc, phòng Thí 
nghiệm… được trang bị đầy đủ 
học cụ và trang thiết bị hiện đại. 
Hội trường lớn hỗ trợ học sinh 
trong các hoạt động biểu diễn 
nghệ thuật. Sân chơi vận động 
với các trò chơi liên hoàn, sân 
bóng, hồ bơi rèn luyện thể chất 
và Nghị lực.

Các cơ sở giáo dục của hệ 
thống trường xanh Tuệ Đức từ 
cấp Mầm non, Tiểu học, THCS 
và THPT được thiết kế và xây 
dựng tối ưu hóa phục vụ cho 
học tập và rèn luyện, tạo môi 
trường thoải mái và an toàn  
cho học sinh.   



Ngôi trường Hạnh phúc - 39

Bên cạnh đó Nhà trường chú trọng xây dựng thói 
quen và tạo hứng thú đọc sách cho trẻ tại không 
gian thư viện mở với những đầu sách nuôi dưỡng 
tâm hồn và phát triển tư duy. Tại trường xanh Tuệ Đức, 
mỗi không gian học tập hay vui chơi đều mang đến 
cho học sinh những bài học để nuôi dưỡng Đạo đức, 
mở rộng tri thức hay những thử thách để rèn luyện 
Nghị lực. Những tiện ích sẽ được trang bị phù hợp với 
điều kiện thực tế của từng cơ sở. Nhà trường luôn 
từng bước hoàn thiện những tiện ích nhằm mang 
đến môi trường học tập tốt nhất cho sự phát triển 
của học sinh.

M
ôi trường Hạnh phúc
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Xe đưa đón

QUY TRÌNH TUYỂN SINH

DỊCH VỤ HỖ TRỢ

Tìm hiểu thông tin         www.tueducSchool.com

Đăng ký dự tuyển          0834.699.699

Kiểm tra kiến thức đầu vào

Nộp hồ sơ nhập học - Đóng học phí

Nhập học

Chuẩn bị hồ sơ

 Mầm non: Khảo sát tâm lý, thể lực.
 Tiểu học: Tiếng Anh, Tiếng Việt, Toán, Kỹ năng (đối với lớp 1).
 Trung học: Tiếng Anh, Tiếng Việt, Toán.

Phụ huynh cần điền đầy đủ thông tin và ký tên xác nhận vào hồ sơ.
Hồ sơ nhập học gồm:

 Đơn xin nhập học
 Thỏa thuận nhập học
 Bảng điều tra tâm lý
 Lý lịch sức khỏe
 Giấy khám sức khỏe
 Sổ hộ khẩu (photo)

 Giấy khai sinh (trích lục)
 Lịch tiêm chủng (Mầm non)
 Học bạ (Tiểu học, THCS, THPT)
 Hình 3x4 (3 tấm)
 Bảng khảo sát đặc điểm Gia Đình và Bé 

(Hồ sơ hỗ trợ)

1

2

3

4

5

6

0834.699.699

Giữ trẻ ngoài giờ: 
17:00 - 18:00, thứ 
Hai - thứ Sáu. 
Ăn ngoài giờ: Nhà 
trường chuẩn bị 
bữa ăn cho học sinh 
ngoài giờ.

Phòng nội trú đầy đủ 
tiện ích hỗ trợ học 
sinh học tập hiệu quả.

Giữ trẻ ngoài giờ Nội trú
CLB rèn luyện thể chất:
Võ thuật, Bơi lội.
CLB sáng tạo nghệ thuật:
Âm nhạc, Hội họa.
CLB kỹ năng tư duy:
STEM, Lập trình Robot.
Các CLB sinh hoạt 2 buổi/tuần, 
từ 16:30 - 17:30.

Ngoại khóa ngoài giờ
Xe đưa đón học sinh an 
toàn, yên tâm với các chú 
tài xế có kinh nghiệm. 
Trên mỗi xe sẽ có một cô 
bảo mẫu phụ trách quản 
lý học sinh.

*Phụ huynh tham khảo biểu phí, tư vấn và đăng ký tại phòng Tuyển sinh.

Đón nội trú từ 
sáng thứ Hai đến 
chiều thứ Sáu
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Không có áp lực,
không có kim cương.

Thomas Carlyle

Kiến tạo
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CÔNG THỨC CỦA HOÀI BÃO

Tài năng + Đạo đức (sự phục vụ) = Lý tưởng (Hoài bão)
Ít Tài năng + làm tốt nhiều Việc nhỏ = Lý tưởng

Tài năng + ít Đạo đức = Tham vọng
Tài năng + vô Đạo đức = Siêu phá hoại

(Tài năng bao gồm Trí tuệ & Nghị lực)

Để Trẻ thành công đúng nghĩa,
hãy nuôi dưỡng Hoài Bão cho Trẻ ngay từ hôm nay.

Hãy cùng chung tay xây dựng CLB Kiến tạo Hạnh phúc
để nuôi dưỡng và chắp cánh

cho những nhà Kiến tạo Hạnh phúc tương lai.

CLB KIẾN TẠO HẠNH PHÚC

Là những Phụ huynh của thế hệ tương lai, chúng 
ta có thực sự quan tâm tới sự nghiệp trồng người?

Với tất cả trăn trở vì thế hệ trẻ (và vì con em của 
chính chúng ta), trường xanhTuệ Đức thành lập 
nên CLB KIẾN TẠO HẠNH PHÚC.

Nếu con bạn dám Ước mơ… 

Nếu con bạn dám Sáng tạo vì cộng đồng… 

Nếu con bạn dám Phụng sự xã hội vô điều kiện… 

Nếu con bạn dám Dấn thân Kiến tạo thế giới tốt 
đẹp hơn…

CLB KIẾN TẠO HẠNH PHÚC SẼ ĐỒNG HÀNH CÙNG CON BẠN
Ai trong chúng ta cũng có ước mơ rằng con của chúng ta sẽ có cơ hội được học tập tại các trường đại học 
hàng đầu thế giới như Harvard, Princeton, Oxford hay Cambridge, những ngôi trường mà các vĩ nhân như 
Newton, Darwin, Obama hay Clinton đã theo học. Các học viện danh tiếng này đã xét tuyển sinh viên theo 
các tiêu chí: Trí tuệ, Đạo đức, Nghị lực. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng quyết định chính là hoài bão muốn thay 
đổi để Kiến tạo một thế giới hạnh phúc của ứng viên.

Có rất nhiều câu chuyện trúng tuyển vào Harvard đều bắt đầu từ những nỗ lực to lớn của ứng viên để nuôi 
dưỡng hoài bão của họ ngay từ khi còn nhỏ. Và chúng tôi tin rằng, con của chúng ta cũng có những ước mơ 
và hoài bão riêng. Hoài bão của con hôm nay có thể chỉ là những đóng góp nhỏ bé nhưng giàu ý nghĩa, 
mang lại giá trị tích cực cho cộng đồng. Những điều ấy sẽ nuôi dưỡng cho các con những tố chất để trở 
thành nhà Kiến tạo thế giới hạnh phúc trong tương lai. 
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DẠY CON THEO GƯƠNG VĨ NHÂN

Louis Pasteur (1822 - 1895)

Ông là nhà hóa học, nhà vi sinh vật học người Pháp. Ông đã tìm được vắcxin để 
chủng ngừa các bệnh: bệnh dịch tả gà, bệnh than, đặc biệt là bệnh chó dại.

"Ngày nào tôi không làm việc, tôi có cảm tưởng như đã phạm tội ăn cắp."

Albert Einstein (1879 - 1955)
Nhà vật lý lý thuyết người Đức, người đã phát triển thuyết tương đối tổng quát. Ông 
được biết đến qua phương trình về sự tương đương khối lượng - năng lượng E = mc2.

"Đừng phấn đấu để thành công mà hãy phấn đấu để mình có ích."

Mẹ Teresa (1910 - 1997)
Bà là một nữ tu người Ấn Độ (gốc Albania). Bà nhận Giải Nobel Hòa bình 1979 
như một sự vinh danh cho hơn 40 năm hoạt động nhân đạo cứu giúp người nghèo 
trên khắp Ấn Độ và các quốc gia khác.

"Trong cuộc sống này, chúng ta không thể làm những điều vĩ đại.
Chúng ta chỉ có thể làm những điều nhỏ bé với tình yêu vĩ đại mà thôi." 

Hải Thượng Lãn Ông (1720 - 1791)

Lê Hữu Trác (Hải Thượng Lãn Ông) được biết đến là một đại danh y tài năng xuất 
chúng, nhà tư tưởng, nhà văn nổi tiếng người Việt. Ông vừa chữa bệnh, vừa dạy học, 
vừa viết sách.

“Với bạn đồng nghiệp phải khiêm tốn, hoà nhã, kính cẩn, với người lớn tuổi 
thì kính trọng, với người giỏi thì coi như bậc thầy, với người kiêu ngạo thì nên 
nhân nhượng, với người kém hơn mình thì dìu dắt họ .”

Mahatma Gandhi (1869 - 1948)
Ông là anh hùng dân tộc Ấn Độ, đã chỉ đạo cuộc kháng chiến chống chế độ thực 
dân của Đế quốc Anh và giành độc lập. Ông là người nổi tiếng với nguyên lý bất 
bạo lực.

"Đức hạnh là nền tảng của mọi thứ
và Chân lý là bản chất của mọi đức hạnh." 

Kiến tạo Hạnh phúc
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8 KIỂU CHA MẸ HIỆN NAY

Chỉ biết sinh: 
Ít nuôi, ít dạy. Đây là kiểu cha mẹ vô trách nhiệm.

Biết nuôi mà không dạy:
Cha mẹ coi thường việc học, muốn con đi làm sớm 
để kiếm tiền.

Chỉ biết quan tâm tới tiền: Nhà giàu coi tiền là tất cả (nên 
không dạy được con).
“Mẹ đã cho con tiền đi học thêm môn này môn kia, việc nhà 
có người giúp việc làm hết rồi, con chỉ cần tập trung mỗi việc 
học thôi. Vậy mà sao lại nên nông nổi này. Con ơi là con...!!!”

Quá nuông chiều: Thương con muốn cho con sướng thành 
ra hại con. “Việc này con không làm được đâu, thôi để mẹ làm 
cho...”  Trẻ dễ trở thành gà công nghiệp, yếu đuối và hay 
đòi hỏi, ích kỷ... 

Bạo lực, hà khắc: Hay nổi nóng, quát tháo, đánh đập, chửi 
mắng con cái. “Sao mà ngu vậy hả con? Có thế mà cũng 
không biết làm”.  Trẻ bị ức chế, dễ gây hấn với trẻ khác 
(hoặc sợ hãi trẻ khác).

Dạy con vì sĩ diện bản thân: Bệnh thành tích, thích khoe 
con học giỏi, làm hay. “Sao bạn Lan được 9 điểm mà con lại 
chỉ có 7 điểm? Con làm mất mặt gia đình này quá, học hành 
không đàng hoàng thì đi bán vé số nghe con...”

Con cái sẽ bị áp lực, hành động tiêu cực khi bị thất bại.

Dạy con tự lập, có thể giỏi nhưng ích kỷ (ít giúp người khác, 
ít cho đi, coi việc đó là dại dột). “Sao con dại thế, sao lại đi giúp 
người khác? Ai khiến con giúp? Người ta lợi dụng thì sao?”.

Phụ huynh thường cho con đi học nước ngoài (tính tự lập khá 
tốt) nhưng tính ích kỷ vẫn còn nhiều vì cho rằng không nên 
giúp, việc ai nấy lo, hơi đâu lo chuyện bao đồng.

Dạy con trưởng thành: Mạnh mẽ, hiểu biết (khác với học 
vẹt) và sẵn lòng giúp đỡ người khác. Đây là mẫu Phụ huynh 
biết giúp con trưởng thành (chứ không giúp con sung sướng) 
và biết cách hướng con đến các hoạt động nhóm, hoạt 
động vì cộng đồng, vì thiên nhiên...
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Trần Đăng Quang, Hoàng Phi và 72 người khác

26 lượt chia sẻ

Xem thêm 5 bình luận khác

Thích - Trả lời - Nhắn tin -         1 - 8 Tháng 1 2018

Chinh Dang Con được giảng giải và hiểu về 
nhân quả nên đã biết cân nhắc trước khi làm 
việc gì. Mình rất thích và ủng hộ cách giáo 
dục này của trường!

PHỤ HUYNH NÓI GÌ

Hoàng Tâm đã chia sẻ video của Tuệ Đức School
10 Tháng 9 2018 

Ngôi trường Mẹ mơ ước, Mẹ nghĩ sẽ rất tốt khi cho con 
theo học tại trường Tuệ Đức.
Mục tiêu có rồi, giờ ba mẹ sẽ cố gắng vì tương lai của 
con gái yêu, nơi mà con không phải bù đầu vì sách vở, 
nơi mà con không bị áp lực điểm số và bằng khen.

Thích Bình luận Chia sẻ

Trang Quỳnh Lê đã chia sẻ album của 
Tuệ Đức School
1 Tháng 8 2018 

Chọn được môi trường học tập tốt cho con là cả một 
quá trình tìm hiểu. Mẹ đã tin tưởng và chọn Tuệ Đức. 
Cho con tham gia khoá hè và được đi dã ngoại sống tự 
lập 3 ngày 2 đêm, học được những điều bổ ích mà mẹ 
cảm thấy rất vui. Con được trải nghiệm thực tế, nghe 
con luyên thuyên kể về chuyến đi trong sự thích thú 
và cảm nhận mọi việc xung quanh một cách rõ nét, 
thấy con trưởng thành hơn. Cám ơn trường đã tổ chức 
chuyến đi đầy ý nghĩa.

Thích Bình luận Chia sẻ

Ngoc Nguyen đã đánh giá Tuệ Đức School 5 
6 Tháng 11 2018 

Mình vô tình biết đến trường Tuệ Đức Q.12 khi thấy có 
lớp dạy nấu ăn chay miễn phí tại đây, và bất ngờ hơn 
hôm đó lại là ngày chữa bệnh miễn phí định kỳ hàng 
tháng nữa. Cảm giác của mình là thấy trường này thật 
có tâm khi tổ chức những chương trình như vậy, ngoài 
ra thấy cơ sở vật chất khá ok, sân chơi rộng, có hồ bơi.

Thích Bình luận Chia sẻ

Bui Nguyen Ngoc Tuyet đã chia sẻ bài viết của 
Tuệ Đức School
8 Tháng 11 2018 

Hôm trước mình có biếu cô giáo chủ nhiệm ít xoài vườn 
nhà Bà (Củ Chi) trồng, mà thấy cô chủ nhiệm mang 
bao xoài ấy đến đưa cho cô hiệu phó... Bây giờ mình 
mới hiểu các cô tuân thủ theo văn hóa của trường dù 
nhận quà gì cũng báo cáo cả.

Thích Bình luận Chia sẻ

Nhi Nhi đã chia sẻ bài viết của Tuệ Đức School
2 Tháng 11 2018 

Bé nhà mình nhập học được 6 tháng rồi. Đến thời 
điểm hiện tại thấy bé tiến bộ rất tốt, bé tự chủ động 
sắp xếp các vật dụng của mình, ăn cơm tự đem rửa 
chén luôn mới ghê! Bé biết xin mẹ cho làm thử mọi thứ 
trong nhà. Hỏi ra thì bé nói cô giáo dạy con đó. Cả nhà 
rất vui và cám ơn Tuệ Đức nhiều lắm!

Thích Bình luận Chia sẻ

Mê Thảo đã đánh giá Tuệ Đức School 5 
11 Tháng 11 2018 

Bé Út nhà mình đang học tiểu học bán trú tại trườngTuệ 
Đức với chi phí tương đương các trường tiểu học Công 
lập. Con biết tự phục vụ, sắp xếp dụng cụ học tập, sinh 
hoạt, dọn bàn ghế và rửa chén cho mình. Con đã cảm 
nhận và thực hành 4 lời tuyên thệ với chính mình.

Thích Bình luận Chia sẻ

Nguyễn Thị Diệu Huyền và 2,1K người khác

750 lượt chia sẻ

Xem thêm 71 bình luận khác

Thích - Trả lời - Nhắn tin -         1 - 9 Tháng 3 2017

Ngan Tran Hy vọng con cháu mình và những 
đứa trẻ khác cũng được cùng nhau tham gia 
vào Ngôi trường này. Cảm ơn các vị đã thành 
lập nên.

Xem thêm tại: www.tueducSchool.com/ykienphuhuynh

Kiến tạo Hạnh phúc
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5 LÝ DO TỈNH THỨC TỐT CHO TRẺ

Tỉnh Thức

01

Cải thiện cảm 
xúc và lòng tự 

trọng.

02

Khuyến khích hành 
vi tích cực: Đồng 
cảm, quản lý cảm 
xúc và lạc quan.

03

Hỗ trợ việc học và 
phát triển quản lý 
nhận thức trong 

lớp học.

04

Giảm tranh cãi và 
thúc đẩy giải quyết 

xung đột.

05

Giảm những triệu 
chứng lo lắng, phiền 
muộn và cải thiện 

sức khỏe tinh thần.
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5 LÝ DO DẠY VÀ HỌC ĐẠO ĐỨC

Nhân Quả

Gieo nhân trồng cây và 
chăm sóc cây thì quả 

gặt được là gì?

Quả là có cây xanh và 
bóng mát,

không khí trong lành.

Danh Nhân

D
A

N
H

 N
H

Â
N

 T
H

 G
I

I

4. Tôn trọng Sự sống

5. Giải cứu Thế giới

1. Phát triển Tư duy Nhân quả

2. Biết điều Đúng sai

3. Bình an Nội tâm

Kiến tạo Hạnh phúc
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5 CẤP ĐỘ GIÁO VIÊN

Con sâu

Viên chức làm nghề giáo

Người có nghiên cứu sâu Chuyên môn

Người Thầy của em

Ngoại hạng

Chèn ép học sinh (đổi tiền lấy điểm, nếu không thì sẽ đì  
đè  đạp).

Làm xấu đi Nhân cách của Thầy và Trò: Học trò sẽ nghĩ có 
tiền là mua được tất cả.

Họ coi đây là 1 nghề để kiếm sống. Dạy theo giáo trình 
chung (ít sáng tạo, có thể trở thành Chuyên gia ru ngủ và 
điểm danh).

Học trò sẽ tiếp thu theo kiểu con Vẹt là chính (bệnh thành 
tích, điểm cao là tất cả), càng học thì càng dễ trở thành con 
Vẹt giỏi nói.

Truyền thụ Kiến thức cho trò.

Học trò dễ trở thành nhà chuyên môn khá giỏi về sau (có kiến 
thức tốt).

Thổi hồn Nhân cách, truyền thụ Kiến thức & Phương pháp 
tư duy cho trò. Làm gương trong cuộc sống (trò sẽ noi theo).

Trò sẽ trở thành người có Nhân cách + Kiến thức + Dám 
làm những điều đã học.

Là người Thầy của em có thể thổi hồn nhân cách, truyền 
thụ phương pháp tư duy và làm gương cho trò.

Là người Thầy có thể tạo dựng môi trường học và rèn 
luyện thực tế để trò có điều kiện tập dợt, thực hành, thử sức...

Hệ thống trường xanh Tuệ Đức mong muốn mỗi Thầy Cô là những
"Nhà Giáo thực sự và luôn tâm huyết với Giáo dục"
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CƯỜI SUY NGẪM

CHUYỆN BẠN SÂN VÀ BẠN THAM

Chuyện diễn ra trong bữa cơm gia đình của một cô bé học sinh Tiểu học trường Tuệ Đức. Cả nhà gồm Ba, Mẹ và 
em vui vẻ chia sẻ với nhau về một ngày làm việc và học tập. Một lúc sau, ba mẹ bắt đầu tranh luận, và rồi ba mẹ 
gay gắt hơn trong cách nói chuyện với nhau. Em thấy lạ và thầm quan sát… đột nhiên em nói với ba mẹ rằng:
“A thì ra là…. một bạn Sân và một bạn Tham đây rồi… để xem ai sẽ thắng nào…”
Ba mẹ sững lại, ngạc nhiên vì câu nói ngây thơ của con, cả hai chợt bừng tỉnh và cười với nhau, dường như mọi 
cảm xúc của ba mẹ đã được hóa giải vì câu nói tuy ngây thơ nhưng chứa đựng Trí tuệ ấy của con. 
Hôm sau mẹ lên trường, kể cho Cô giáo nghe và thắc mắc: “Sao cháu có thể nói được như vậy Cô nhỉ, tôi thấy 
vui và ngạc nhiên, vợ chồng tôi sau đó đã không còn giận nhau nữa, hiểu và thương nhau nhiều hơn”. 
Cô giáo giải thích với mẹ rằng, học sinh trường Tuệ Đức được học triết lý 3 gốc rễ Đạo đức - Trí tuệ - Nghị lực, 
đây là điều các em cần rèn luyện mỗi ngày, ngoài ra 3 độc tố cần phải tránh xa đó là Tham - Sân - Si. Các em 
được học qua các hoạt động thực tế và hình thành thói quen Quan sát - Phân tích - Đúc kết. Học sinh nhận diện 
được chính mình trong các bài học tỉnh thức và tư duy Nhân - Quả mỗi ngày. 
Trẻ em được rèn luyện tỉnh thức từ nhỏ sẽ có chiều sâu của suy nghĩ và quản lý cảm xúc tốt hơn người lớn nữa 
đấy ba mẹ ạ. 

(Từ những câu chuyện có thật tại trường xanh Tuệ Đức)

Quý Phụ huynh có thể xem thêm các câu chuyện và thông tin được thường xuyên cập nhật tại facebook/website của trường 
www.facebook.com/TruongliencapTueDuc  -  www.TueducSchool.com

CHÚ CÔNG AN ƠI! SAO CHÚ KHÔNG IM LẶNG?

Sau 10 giây tĩnh lặng, bỗng có một cậu bé Mầm non chạy thẳng lên gặp chú và hỏi rằng:

Học sinh trường xanh Tuệ Đức

Học sinh trường xanh Tuệ Đức

Chú CAGT

Chú CAGT

Chú ơi! Sao khi nghe tiếng chuông, chú 
không dừng lại ạ?

Chú ơi, khi nghe tiếng chuông đồng hồ tỉnh 
thức, mọi người ở trường con đều dừng lại 
hết… Khi dừng lại phải im lặng nữa ạ.

(Cười mỉm, có vẻ như chưa hiểu ý)

À, xin lỗi con, chú mới vào trường 
nên không biết, lần sau chú sẽ thực 
hành như vậy. Cảm ơn con nhé!

Kiến tạo Hạnh phúc

Chuyện là có một chú công an đến trường xanh Tuệ Đức hướng dẫn cho các bé Mầm non và Tiểu học về luật 
giao thông. Chú đã rất bất ngờ với những câu trả lời của các em học sinh về ý nghĩa của từng biển báo thường 
gặp trên đường và càng bất ngờ hơn khi nghe “tiếng chuông đồng hồ tỉnh thức” vang lên và toàn thể học 
sinh, Giáo viên ngưng tất cả các hoạt động, mọi người im lặng, tĩnh tâm trong khoảng 10 giây. Chú công an 
không biết chuyện gì đang xảy ra, nên vẫn tiếp tục hướng dẫn các học sinh.    

Tiếng chuông đồng hồ tỉnh thức được áp dụng tại Hệ thống trường xanh Tuệ Đức, cứ mỗi một tiếng vang lên 
một lần. Khi nghe tiếng chuông đồng hồ, tất cả Thầy Cô giáo và học sinh đều dừng lại mọi hoạt động, thả 
lỏng toàn thân và ý thức về hơi thở. Đây là khoảnh khắc của hạnh phúc, của bình an để tiếp thêm năng lượng 
cho cả thầy và trò làm việc và học tập tốt hơn. Để rồi sau 20 giây chúng ta tiếp tục mọi hoạt động, học tập 
trong sự tỉnh giác, yêu thương.    
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CÙNG NHAU LAN TỎA VIỆC THIỆN LÀNH

CỘNG ĐỒNG QUY LUẬT GIEO HẠT 

Đối tượng: Các nhóm cộng đồng, thiện nguyện.
Địa điểm:  

Trường Tuệ Đức Quận 12, Quận 2, Quận 
3: Hội trường (600 người, 160 người), sân 
chơi, sân bóng đá, phòng Võ, phòng Nhạc… 
Liên hệ: 0902 559 290 (Mr. Thiện).

 Viện đào tạo Bách Khoa (BKE) Quận 11: 
Hội trường (100 người), 3 phòng (30 - 50 
người). Liên hệ: 0915 787 000 (Ms. Huyền). 

QUỸ TỪ THIỆN TUỆ ĐỨC

Thiền là cách thanh lọc và rèn luyện tâm hồn, giúp gia tăng ý chí và nghị lực, bình 
tĩnh trước sóng gió, tăng khả năng tập trung, nhận ra mục đích cuộc đời...

Địa điểm:

Liên hệ: 0164 471 4109 (Mr. Nhân Tô) - 0902 559 290 (Mr. Thiện) - www.toihocthien.com

 Thiền viện Hồng Trung Sơn - Đồng Nai - 
www.phapdangthientue.com 

 Thiền viện Phước Sơn - Đồng Nai -
www.thienvienphuocson.net 

 Trung tâm thiền Ngọc Đăng - Bình Thạnh, 
Tp.HCM - www.tinhxangocdang.com 

 Chùa Giác Ngộ - Quận 10, Tp.HCM -
www.chuagiacngo.com 

 Vipassana Củ chi, Sóc Sơn

CỘNG ĐỒNG CHÁNH KIẾN TRONG ĐỜI SỐNG - www.facebook.com/groups/chanhkientrongdoisong

CÁC KHÓA THIỀN PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG - www.facebook.com/toihocthien

CHO MƯỢN HỘI TRƯỜNG/ĐỊA ĐIỂM MIỄN PHÍ - www.tueducSchool.com/phongcongdong

Nội dung: 
 Học Chánh kiến bằng sơ đồ: Đơn giản và dễ hiểu.
 Cách áp dụng vào đời sống, dạy con, xây dựng 

đội nhóm.
 Hiểu về Ý NGHĨA + MỤC TIÊU CỦA CUỘC ĐỜI theo 

chiều sâu.
 Hiểu tâm lý: Con người, xã hội... và giải thích rõ 

ràng bằng sơ đồ.
 Có CHÁNH KIẾN rõ ràng trong đời sống: Biết cái 

đúng nên theo, cái sai nên bỏ.

Lợi ích: Làm thay đổi nhận thức, giúp nhiều người tìm 
được giá trị sống đích thực, có cái nhìn sâu sắc vào 
bản chất của từng sự vật hiện tượng đang vận hành. 
Chánh kiến là nền tảng của hạnh phúc thực sự. 

Đối tượng tham gia: Đã từng tham dự các khóa thiền.

Nội dung: Hiểu và vận dụng “Năng Đoạn Kim Cương”; 
“Nhân quả ứng dụng”; “Quản lý nghiệp trong đời 
sống”; “Quy luật để thành công”.

Mục tiêu: Nắm được phương pháp gieo hạt đúng cách 
để mọi việc luôn có hiệu quả như kỳ vọng.

Lợi ích: Rất nhiều Quản lý, nhân viên đã thay đổi thái độ, 
hành vi và cuộc sống sau khóa học.

Liên hệ: 0834.699.699

(1) Thuốc nam từ thiện
- Sưu tầm thuốc nam gửi vào hơn 200 ngôi chùa thuốc 
nam, những ngôi chùa này đều cho và cấp phát thuốc chữa 
bệnh miễn phí gần 100 năm nay.
- Quỹ được trích, đóng góp từ lương của CBGV - NV trường 
xanh Tuệ Đức và các nhà hảo tâm, các hoạt động gây 
quỹ của Trường

(2) Hoạt động vì cộng đồng
- Ủng hộ lũ lụt.
- Quyên góp quần áo ấm cho dân tộc vùng cao.
- Giúp đỡ người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
- Hoạt động bảo vệ môi trường

Trường liên cấp Tuệ Đức, KĐT Thanh 
Hà, Hà Nội:
2 Hội trường (200 người) và 800 
người. Liên hệ 0834.699.699
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Có nhiều khi tôi tự hỏi mình rằng
Sao chúng ta phải đánh nhau bạn nhỉ
Sao cuộc đời phải ganh đua ích kỷ
Chẳng phải ta cùng rất giống nhau sao?
Cùng sống chung trong vòng tay Đất Mẹ 
Có tấm lòng, có khối óc, đôi tay
Bạn là tôi, tôi chính là bạn đấy
Cùng chung tay, Kiến tạo Hạnh phúc đầy

Bạn biết không, có một điều rất lạ
Bạn và tôi dù ở những nơi xa
Ngay cả khi ta là người xa lạ
Khác niềm tin, ngôn ngữ, cả màu da
Nhưng chúng ta có cùng chung cảm nhận 
Chẳng phải tình cờ, bởi một nguyên nhân
Vì chúng ta cùng là những người thân
Cùng sống chung trong một gia đình lớn

Cùng thở vào, chung một bầu khí quyển
Cùng thở ra, thêm yêu những nụ hoa
Dưới nắng mai, ánh mặt trời lan tỏa
Đêm lung linh, trăng sáng với ngàn sao
Tim tôi đau khi bạn đang rỉ máu
Lòng bạn buồn khi tôi lệ tuôn rơi
Bạn và tôi cùng Hiểu để cùng Thương
Cùng vun đắp cho một gia đình lớn

Nếu thiếu đi tình Yêu thương, Hiểu biết
Bầy chim kia sẽ lạc mất đường bay
Chú chim non sẽ mất mẹ nơi này
Tình anh em sẽ mất dần từ đấy
Rồi dối trá, vì lợi danh, cạm bẫy
Biến cuộc đời thành những hố vực sâu
KHÔNG, bạn và tôi có quyền lựa chọn
Một cuộc đời ý nghĩa mãi ngàn sau 

Một cuộc đời, Kiến tạo đến tương lai
Hiểu và Thương, luôn tỏa hương dịu ngọt
Dưới bầu trời, xanh biếc những mầm non
Tình anh em gắn kết mãi vẹn tròn
Không cạnh tranh, nơi chỉ còn nâng đỡ
Lúc này đây, nghề nào cũng rạng rỡ
Gieo yêu thương trong từng việc ta làm
Và cùng sống một cuộc đời đáng sống!

www.tueducschool.com 
www.facebook.com/TruongliencapTueDuc
Hotline: 0834.699.699

Tìm cộng sự: Giáo viên, Quản lý, thủ lĩnh, trợ lý: Đam 
mê giáo dục Nhân cách Đạo đức (Giới - Định - Tuệ).
Tuyển sinh: Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT 
suốt năm (Bán trú và nội trú).

Chúng ta cần tìm những anh em như thế (càng 
nhiều tiêu chí càng ưu tiên):
1. Tâm huyết với Giáo dục (xem trọng giáo 

dục hơn tiền bạc).
2. Trăn trở, quan tâm sâu sắc đến Nhân 

cách, Đạo đức.
3. Đam mê Dạy trẻ: Cách phát triển Tư duy, 

tìm hiểu logic của từng vấn đề, 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 Chánh 
Pháp (Giới, Định, Tuệ) và mong muốn 
tìm hiểu sâu hơn.

6. Sống đơn giản, rộng lượng, vị tha, 
hướng tới cộng đồng, vì xã hội ngày 
càng tốt hơn.

7. Ưu tiên các bạn đã tham dự khóa Thiền 
để hàm dưỡng tâm hồn.



 

HỆ THỐNG TRƯỜNG TẠI TP. HCM

HỆ THỐNG TRƯỜNG XANH TUỆ ĐỨC HÀ NỘI

KHỐI TRƯỜNG LIÊN CẤP

KHỐI TRƯỜNG LIÊN CẤP MẦM NONTESSORI

-

Trường MN - TH - THCS - THPT Tuệ Đức
Cơ sở Tân Thới Nhất 17  Quận 12 
Số 08 Tân Thới Nhất 17,  P. Tân Thới Nhất, Q.12, Tp.HCM

- Quận 2 
Trường MN - TH - THCS Tuệ Đức 
Cơ sở Lương Định Của 
Số 1/5 Bis Lương Định Của, P. Bình Khánh, Q.2, Tp.HCM

-

MẦM NON MONTESSORI SONG NGỮ

Cơ sở Trần Não - Quận 2
Số 83, đường số 3, lô C,
C/C Bộ Công An, P. Bình An, Q.2, Tp.HCM

Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3 
Số 144 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, Tp.HCM

Cơ sở Huỳnh Tấn Phát  Quận 7 
Số 1355 Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Thuận, Q.7, Tp.HCM

Cơ sở Fuji Nam Long - Quận 9 
Khu biệt thự Valora Fuji, Số 01 đường D13,
KP.6, P. Phước Long B, Q.9, Tp.HCM

Cơ sở Thanh Hà - Hà Nội - 0834.699.699
B1.4 -TH01 KĐT Thanh Hà, Hà Đông, Hà Nội

Cơ sở Văn Khê - Hà Nội - 0246.2755.888
 Lô 4, Liền kề 3, Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội

Cơ sở Mầm non Quận 7
Số 577 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Đông, Q.7, Tp.HCM

Cơ sở Tạ Quang Bửu - Quận 8 
Tầng M Chung Cư Bông Sao,  Tạ Quang Bửu, P.5, Q.8, Tp.HCM

Cơ sở Mầm non Bách Khoa - Quận 12
Số 40/3 Tân Thới Nhất 21,  P. Tân Thới Nhất, Q.12, Tp.HCM

Cơ sở Lê Đức Thọ - Quận Gò Vấp
Số 35 đường số 6, P.15, Q.Gò Vấp, Tp.HCM

Cơ sở Bình Chánh 
Đường số 16, 16A, 13, 15, Khu dân cư tái định cư số 3,
Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tp.HCM

MẦM NON CHUẨN

Bạn có tâm huyết với giáo dục?
Bạn có nguồn lực (Toà nhà, đất Giáo dục, chương trình hay...)?

Để đồng hành mở rộng hệ thống trường, hãy liên hệ với chúng tôi nhé.
"Chúng ta không được chọn hoàn cảnh khi sinh ra,

nhưng được quyền tạo dựng Nhân cách sống."
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