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Tim trong các Nhà Trường 
 

Khi gặp một mối thử thách, trái tim quả quyết sẽ đi tìm một giải pháp. Trái tim do dự thì đi tìm một 

lối thoát. 

—Andy Andrews, Tác giả 

Trong vài năm qua, tôi đã nói về các lớp học và nhà trường sử dụng khoa học, nghệ thuật và 

trái tim để đến với từng học sinh. Hơn bao giờ hết, tôi tin điều này là đúng. Thực ra, có vẻ 

như đúng là sự kết hợp giữa khoa học, nghệ thuật và trái tim là cần thiết trong hầu hết mọi 
lĩnh vực của đời sống nếu chúng ta muốn thành công. 
 
Tính nghệ thuật của một bài học được giảng dạy tốt không thể giải thích cho đầy đủ được, 
nhưng chúng ta cảm thấy kỳ diệu khi ta trải nghiệm bài học đó. Một lớp học được dạy một 
cách có nghệ thuật chiếm được các giác quan của chúng ta và thu hút tâm trí của chúng ta. 
Nó bao gồm các yếu tố và nguyên lý như không gian, kết cấu, giá trị, cân bằng, tỷ lệ, điểm 
nhấn, chuyển động, nhịp điệu và sự hoà hợp. Đó là một quá trình sáng tạo bao gồm kỹ 
năng và trí tưởng tượng. Không có hai giáo viên nào mà dạy giống y như nhau, nhưng tất 
cả giáo viên và nhà lãnh đạo trường học có hiệu quả đều sử dụng những yếu tố này để tạo 
ra những lớp học và trường học đặt học sinh ở trung tâm. 
 
Tôi nghĩ khoa học là một hoạt đông trí tuệ, có hệ thống và thực tế hơn mà tiến triển qua sự 
quan sát và thử nghiệm. Trong nhiều thập kỷ qua, đã có những tiến bộ khó ngờ tới trong 
lĩnh vực khoa học trí tuệ và trí tuệ. Mỗi năm chúng ta lại hiểu biết nhiều hơn về các cá nhân 

học hỏi như thế nào, điều gì ảnh hưởng đến trí nhớ, và việc học tập diễn ra trong lớp học 
ra sao. Khối lượng tri thức ngày càng tăng trong các lĩnh vực này là rất quan trọng và cho 
biết các cách thực hành và kỹ thuật mà chúng ta sử dụng để bảo đảm tốt việc học của học 
sinh. 
 
Bằng cách dùng sự hiểu biết và các yếu tố nghệ thuật và khoa học, chúng ta có thể giúp 
học sinh phát triển và lớn lên. Các học sinh của chúng ta không những có thể đạt được 
kiến thức và sự hiểu biết sâu sắc, mà còn học cách áp dụng kiến thức đó vào các khái 
niệm trừu tượng để giải quyết các vấn đề trong thế giới thật. Thông qua điều này, các học 
sinh của chúng ta có thể tận dụng mọi cơ hội và khả năng. 
 
Khoa học và nghệ thuật là rất cần thiết trong việc giáo dục con em chúng ta. Nhưng, trái tim 
cũng là thiết yếu. Chúng ta thường nghe ai đó nói, "Anh ấy có một trái tim. Cô ấy có đầy trái 
tim. Họ đặt cả trái tim vào đó.” Khi được dùng theo cách này, trái tim có nghĩa là sự chu 
đáo, tình thương, sự đồng cảm và quan tâm; nó cũng có nghĩa là lòng can đảm, quyết tâm 
và ý chí. Trái tim là nói đến những quan hệ—những quan hệ mà chúng ta tạo dựng để mọi 
học sinh cảm thấy an toàn, được đón nhận, và được tôn trọng tại cộng đồng trường học 
của các em. Nếu chúng ta muốn đến với mỗi học sinh, chúng ta phải đặt trái tim của mình 
vào nỗ lực này. Chúng ta phải cam kết với ý tưởng rằng tất cả có nghĩa là tất cả. Trong mỗi 

https://www.youtube.com/watch?v=EcHlO8UfgKU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EcHlO8UfgKU&feature=youtu.be
http://scienceoflearning.jhu.edu/science-to-practice/resources/what-is-the-science-of-learning


lớp học, mỗi trường học và trong các dịch vụ trung ương, chúng ta phải cảm thấy một mức 
độ khẩn thiết về cam kết mà chúng ta hứa với tất cả các học sinh và gia đình các em. 
 
Cam kết của chúng ta cũng phải mở rộng đến các giới chức dân cử và các cư dân—cả 
những người có và không có con học tại các trường của chúng ta. Hàng ngàn cá nhân và 
gia đình này cung cấp các nguồn lực để cho hệ thống trường học này hoạt động được. 
Chúng ta là những người quản lý các tài nguyên này và phải sử dụng chúng theo những 
cách nào có hiệu quả nhất để bảo đảm rằng các học sinh của chúng ta tốt nghiệp đại học 
và sẵn sàng cho nghề nghiệp. 
 
Các Trường Cộng Lập Quận Montgomery có một lịch sử lâu dài về mức độ thành công cao 
cho nhiều học sinh, nhưng không phải là cho tất cả. Và dân số các học sinh chưa đạt đến 
mức cao đó là những học sinh phân bố không cân đối của tất cả các sắc dân sống trong 
nghèo khó, cũng như các học sinh người Mỹ gốc Phi và người gốc Tây Ban Nha dù có 
nghèo khó hay không. 
 
Các Trường Công Lập Quận Montgomery đang tái cam kết với tất cả học sinh của chúng ta 
để bảo đảm rằng chúng ta vẫn duy trì mức độ cao về học tập và cơ hội cho số đông nói 
trên, và tăng gia mức độ cao về thành công và cơ hội cho dân số học sinh chưa được trải 
nghiệm đầy đủ điều đó trong quá khứ. Công việc này là không dễ dàng gì, nhưng, như tác 
giả Andy Andrews nhắc nhở chúng ta, chúng ta phải có những trái tim quả quyết biết đi tìm 
những giải pháp. 
 
Chúng ta hãy tiếp tục làm việc không mệt mỏi để bảo vệ và chăm sóc học sinh của chúng 
ta và để bảo đảm rằng mỗi học sinh sẽ học hỏi và phát triển. Hãy đến với công việc của 
chúng ta bằng khoa học, nghệ thuật và trái tim. Hãy tìm những giải pháp cho những thách 
thức khó khăn nhất. 
 
Các học sinh của chúng ta đáng được hưởng điều đó. 
 

Đọc Tốt/Nghe Tốt 
Như chúng ta đều biết, việc học không dừng lại khi em học sinh trở thành người lớn. Tôi 
luôn luôn học hỏi về những ý tưởng mới và khám phá những quan điểm mới. Tôi làm điều 
này qua sách vở, báo chí và podcast. Mỗi blog, tôi sẽ chia sẻ một số trong những điều thú 
vị nhất với quý vị. Một số điều đã khiến tôi đặt câu hỏi, một số đã làm tôi ray rứt; một số 
điều khác đã làm cho tôi mỉm cười hay chau mày. Tôi hy vọng những điều ấy làm cho quý 
vị suy luận và mở rộng cửa cho những thông tin và ý tưởng mới. 
 
Đọc Tốt: 
Khi Nào: Những Bí Quyết Khoa Học Của Việc Chọn Thời Điểm Hoàn Hảo, của Daniel H. Pink 
Vì Sao Có Thêm Nhiều Đại Học Phải Coi Sinh Viên Như Những Con Số, của Kevin Carey, 
Washington Monthly 
 
Nghe Tốt: 
Điều Trần Tại Thượng Viện H.K Năm 1969 Với Ông Fred Rogers, Mister Rogers’ Neighborhood 
 

https://washingtonmonthly.com/magazine/september-october-2018/why-more-colleges-should-treat-students-like-numbers/
https://www.youtube.com/watch?v=J9uIJ-o2yqQ

