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Chiến dịch Skilling Up Vietnam được truyền cảm 

hứng từ báo cáo về sự phát triển kỹ năng của nguồn

lao động tại Việt Nam do Ngân hàng Thế giới công 

bố.  

Bài báo cáo đã đưa ra được những con số đáng suy 

ngẫm về sự thiếu hụt kỹ năng của nguồn lao động 

Việt Nam. 

Tham gia chiến dịch để cùng Teach For Vietnam giải quyết bài toán thiếu hụt kỹ năng, mở ra cơ hội cho

hàng triệu trẻ em Việt Nam cùng chương trình Fellowship 2018! 

Sau hơn 1 tháng chiến dịch diễn ra, Teach For Vietnam nhận được rất nhiều sự chia sẻ của cộng đồng 

về câu chuyện/ vai trò của kỹ năng trên mạng xã hội. 

Và dưới đây là 15 bài chia sẻ được Teach For Vietnam bình chọn và những bài chia sẻ hay và ý nghĩa 

nhất!

Ngân hàng Thế giới_ Báo cáo Phát triển Việt Nam 2014



"Cá nhân mình thì nghĩ là muốn làm bất cứ vị trí 

nào trong mảng giáo dục thì cũng nên bắt đầu với 

việc làm một thầy/cô giáo. Đừng bao giờ "đổ lỗi 

cho những học-sinh-cá-biệt", bởi lũ trẻ sẽ là tấm 

gương chân thực nhất phản ánh được những 

điều mình làm tốt cũng như thiếu xót của mình khi 

thiết kế một trải nghiệm giáo dục. Lên lớp hàng 

vài chục tiết rồi, cũng lật đật chuẩn bị cứ như chạy

event mỗi ngày ý mà số lượng tiết khiến đồng loạt 

cả lớp "nhìn cô với ánh mắt hạnh phúc đón nhận 

kho tri thức của nhân loại” chắc chỉ đếm trên đầu 

ngón tay. Mà, to hơn là tụi nhỏ nuôi dưỡng mình 

với những câu hỏi hàng ngày để tiếp tục nghĩ, để 

đào sâu hơn, thử nhiều thứ mới hơn hoặc là giúp 

đời sống tinh thần của mình thăng trầm với những 

câu chuyện dở khóc dở cười khi làm cô giáo…" 

Nguyễn Vân Trang 
Fellow của Teach For Vietnam 01
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Vân Trang tốt nghiệp trường Đại học 

Thương mại Hà Nội. 

Hiện tại Trang đang giảng dạy tiếng Anh 

cho các em học sinh ở huyện Châu 

Thành, Tây Ninh.

https://www.facebook.com/teachforvietnam/posts/2010422649197617


"Tất cả những kỹ năng để tôi làm nghề và làm 

người, tôi đều học được qua việc đọc và viết, viết 

và đọc, đọc rồi viết, viết rồi đọc 

Có thể tôi đã may mắn chọn đúng nghề, có thể tôi 

đã may mắn sống đúng môi trường, có thể là 

đúng thời điểm, có thể..... 

Nhưng tôi sẽ rất buồn nếu trẻ con bị tước đi thời 

gian để đọc và viết, nếu con trẻ không được tạo 

môi trường để viết và đọc, nếu không có gì để đọc

và viết. nếu con người ta tệ hơn không còn đọc và 

viết...." 

Đỗ Thùy Dương
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Chị Dương, phó chủ tịch Hiệp hội nữ 

doanh nhân Hà Nội là ứng cử viên đại 

biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016 

– 2021.

https://www.facebook.com/tamhon.gocua/posts/1171327576304274?comment_id=1171340172969681&notif_id=1520268649780038&notif_t=comment_mention&ref=notif


"Và giờ đứng ở vị trí của một cô giáo đã từng là 

cô bé học trò lớp 4 ngày xưa, có lẽ mình sẽ làm 

khác cô một chút. Có lẽ mình sẽ hỏi các con: Đi 

thi có vui không con? Con có học được điều gì 

không?... Vui là được, con đã nỗ lực thế là tốt rồi. 

Hơi tiếc một chút, lần sau con cứ mạnh dạn giơ 

tay hỏi thầy cô coi thi xem con gà xuống ổ là gì 

nhé! Những gì cô chuẩn bị cho con chắc chắn 

không đủ cho những bài thi, những thử thách 

ngoài kia. Nhưng con hãy quan sát và học hỏi từ 

cuộc sống, từ mọi người nhé. Lỗi viết văn lạc đề 

của con hôm nay chỉ là một vấp ngã nhỏ để sau 

này con chân cứng đá mềm, như con gà xuống ổ 

trong trí tưởng tượng của con vậy, lớn lên và 

bước ra khỏi vòng tay mẹ, vòng tay cô để hít thở 

bầu không khí mới và khám phá thế giới ngoài 

kia! Với thật nhiều yêu thương và lòng biết ơn..." 

Hoàng Phương Thảo 
Fellow of Teach For Vietnam 03
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Thảo tốt nghiệp Thạc sĩ Địa Lí tại trường 

Đại học Toronto, Canada. 

Hiện tại Thảo đang giảng dạy tiếng Anh 

cho các em học sinh ở huyện  Hòa Thành, 

Tây Ninh.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155329742285509&set=a.497141700508.273944.730375508&type=3&theater


"Trước hết chúng ta cần phải giúp cho mọi đứa 

trẻ có niềm say mê học tập và lao động ngay từ 

lúc đứa trẻ còn trong giai đoạn hăng say "bắt 

chước" người lớn để tạo cái "bản lề" cho đứa trẻ 

tự phát triển những kỹ năng cần thiết trong tương 

lai. 

Cái "bản lề" kỹ năng cho trẻ mà tôi hướng đến đó 

là: niềm vui thích đọc sách, niềm vui thích lao 

động và giúp đỡ, yêu thiên nhiên, cư xử nhẹ 

nhàng và có suy nghĩ tích cực trong cuộc sống. 

Và chỉ có gia đình và những người thân của 

những đứa trẻ mới có thể giúp trẻ có được những 

điều này. Nói cách khác đó là nếu muốn trẻ có 

được những kỹ năng sống tốt thì gia đình cần 

phải tạo ra một môi trường để đứa trẻ được bắt 

chước và học tập một cách tự nhiên..." 

Đào Phan Đình Tài
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Đình Tài hiện là giảng viên tại trường 

Đại học Đồng Nai.

https://www.facebook.com/hakate.kakashi.9/posts/1673090166118859


"Mình tin tưởng sâu sắc vào sức mạnh của sự nỗ 

lực và kiên trì như vậy là nhờ những mẫu chuyện 

nho nhỏ thầy hay kể lồng vào trong lúc giảng bài. 

Không phải chuyện công chúa ngủ trong rừng 

bỗng một ngày gặp hoàng tử. Mà là những câu 

chuyện rất thật về những gì thầy đã trải qua, về 

những người thầy đã từng gặp, có những người 

mình không biết, nhưng cũng có những người ở 

ngay xung quanh mình. 

Với người thật, việc thật, và những mẫu chuyện 

về việc họ đã dùng sự nỗ lực, sự kiên trì và sự 

chính trực để gây dựng cuộc sống như họ mong 

muốn như thế nào, đã hun đúc nên trong mình 

niềm tin như thế. Khiến mình tin tưởng hoàn toàn 

rằng, cho dù mình có thiếu Iot đến đâu, nếu cho 

mình đủ thời gian, cùng với sự kiên trì, mình cũng 

sẽ làm được như ai..." 

Nguyễn Thanh Thuyết 
Fellow of Teach For Vietnam 05
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Thuyết tốt nghiệp ngành Sư Phạm Hóa 

tại trường Đại học Cần Thơ. 

Hiện tại Thuyết đang giảng dạy tiếng 

Anh cho các em học sinh ở huyện Dương 

Minh Châu, Tây Ninh.

https://www.facebook.com/nguyenthanhthuyet1991/posts/580564352297225


"Trong suy nghĩ của tôi, một nền giáo dục thành 

công là khi mọi người có thể cảm thấy tự tin về 

chính bản thân mình, có thể yêu thương chính 

bản thân và yêu thương những người khác, một 

nền giáo dục có thể giúp con người ta hiểu thế 

nào là yêu thương, thế nào là hạnh phúc, cách 

mọi người đối xử với nhau và cách giải quyết 

những vấn đề, mâu thuẫn trong cuộc sống; và 

nền giáo dục đó cũng giúp mỗi chúng ta trở thành 

những con người can đảm, dám sống như một 

bản thể độc lập, dám mơ ước, dám hành động..." 

Phạm Ngọc Nhiên
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Nhiên hiện đang là TNV cho  một tổ 

chức phi lợi nhuận về giáo dục, nhằm 

giúp đỡ trẻ em có nhiều hoàn cảnh 

khác nhau.

https://www.facebook.com/anna.crach/posts/1610239435756515


"Khi đã trưởng thành, tôi hiểu hơn từng hành 

động của mẹ và càng trân trọng hơn công việc 

của một nhà giáo. Tôi nhìn sâu hơn, bao quát hơn 

và nhận ra được tầm quan trọng của giáo dục đối 

với văn hóa, cuộc sống và vận mệnh của cả một 

cộng đồng, dân tộc. Tôi muốn được góp phần 

thúc đẩy cái yêu tố then chốt của cuộc cách mạng 

4.0 – Giáo dục, và xây dựng một mô hình phù 

hợp hơn với Việt Nam... 

Một nền giáo dục nơi trẻ em có thể có được cái 

nhìn toàn diện, các em có thể được bình đẳng 

tiếp cận với những cơ hội để trở thành một người 

“thành công” theo nhiều nghĩa chứ không chỉ là 

tìm được một công việc tốt, mua nhà, tậu xe..." 

Nguyễn Mỹ Hạnh
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Hạnh đang làm việc tại một công ty 

chuyên về công nghệ và cũng là trợ 

giảng tại một trung tâm tiếng Anh.

https://www.facebook.com/teachforvietnam/posts/2003768093196406


"Đã bao giờ bạn nghĩ về văn hóa-giáo dục chưa? 

Từ xa xưa, khái niệm “Văn hóa” – “culture” để chỉ 

giữ gìn, chăm sóc, và tạo dựng. Còn “Giáo dục”- 

“Education” có nghĩa là làm phát triển, thúc đẩy 

những tiềm năng thành khả năng. 

Công việc mà tôi đang làm, một giáo viên- một 

người đồng hành, cho tôi những trải nghiệm và cả 

niềm tin về tiềm năng của con người. Những đứa 

trẻ đều có những tiềm năng, khả năng khác nhau. 

Nếu được nhìn nhận, hướng dẫn, nuôi dưỡng và 

phát triển thì những tiềm năng ấy sẽ được phát 

huy. Tôi tin rằng mỗi cá nhân với khả năng riêng 

sẽ có sự tự tin và niềm vui sống. Những con 

người có năng lực và thái độ tích cực sẽ làm nên 

một cộng đồng văn minh và phát triển..." 

Vũ Thị Hằng 
Fellow of Teach For Vietnam 08

Xem thêm về bài chia sẻ
#SkillingUpVietnam

Hằng tốt nghiệp Thạc Sĩ  chuyên ngành 

Nghiên cứu Khu vực Châu Á Thái Bình 

Dương tại trường Đại học Thammasat, 

Thái Lan. 

Hiện tại Hằng đang giảng dạy tiếng Anh 

cho các em học sinh ở huyện Châu 

Thành, Tây Ninh.

https://www.facebook.com/hang.vu.393/posts/1177211395715642


"Tuần vừa rồi, tôi tặng các em ở mái ấm bộ sách 

về nghề nghiệp, các tình nguyện viên dạy học 

chúng tôi ngồi xuống chia sẻ với các em về ngành 

học và nghề nghiệp của mình. Tôi nhìn vào những

đôi mắt đó, những nụ cười đó, sự say sưa của 

các em với những cuốn sách và tôi biết mình đã 

làm đúng việc cần làm. Tôi muốn gieo vào tâm 

hồn vốn đã chịu nhiều tổn thương của các em 

những ước mơ và hy vọng. Tôi mong rằng các 

em sẽ hăng say học tập và một ngày nào đó các 

em sẽ cất cánh bay ra thế giới. 

Điều tôi mong ước cho giáo dục Việt Nam là làm 

như thế nào để mọi trẻ em dù giàu nghèo, ở 

thành thị hay vùng sâu vùng xa, đều có cho mình 

những ước mơ tốt đẹp. Để ước mơ đó dắt lối các 

em đi qua những chông gai, ghềnh thác của cuộc 

đời. Để giấc mơ Việt Nam là hiện thực...." 

Châu Hoàng Hải Minh
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Minh hiện đang là sinh viên của 

trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

TP. Hồ Chí Minh. 

Hàng tuần, Minh cố gắng sắp xếp 

thời gian của mình để làm TNV dạy 

học cho các em nhỏ ở một mái ấm tại 

TP. Hồ Chí Minh.

https://www.facebook.com/teachforvietnam/posts/2014110895495459


"Mỗi một người giáo viên là khởi nguồn của sự 

thay đổi, của cải cách giáo dục. Rằng mỗi một 

giáo viên là một sứ giả truyền cảm hứng, một 

người giáo viên tốt sẽ truyền đi thông điệp tích 

cực, tạo nên hình mẫu lí tưởng và truyền lại cả hệ

giá trị của mình để đào tạo ra những người giáo 

viên tốt trong tương lai. Nhờ đó, sự thay đổi sẽ 

được tạo ra... Những gì con được học từ cô ngày 

ấy đã biến 1 con thành một đứa không biết sợ là 

gì, cái gì cũng nhào vô mò, nhào vô xài, còn có 

thể đem những gì nó biết chia sẻ lại cho các bạn 

khác nữa. Chỉ có bản thân mình tự giới hạn mình, 

tự khiến mình trở nên bất lực trước khó khăn mà 

thôi, everything is impossible until it is done 

Ngược lại, một người giáo viên hời hợt sẽ tạo ra 

cả một thế hệ hời hợt. Đó là một tội ác...." 

Trần Nguyễn Diễm Phước
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Phước đang là sinh viên năm 4 

chuyên ngành Sư phạm Anh tại 

trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 

TP.HCM.

https://www.facebook.com/trannguyendiemphuoc/posts/1226664237476415


"Nếu có một kỹ năng mà mình muốn dạy học trò 

của mình nhất, thì đó sẽ là kỹ năng tự học. 

   

Đối với mình, mỗi người học là một cá thể rất 

riêng, với nền tảng kiến thức, khả năng tiếp nhận, 

xử lý và hứng thú rất riêng. Thành ra dù kho dữ 

liệu của người giáo viên có lớn đến đâu, cách 

truyền đạt có đa dạng đến đâu, cũng sẽ là không 

đủ để đáp ứng hết nhu cầu của tất cả người học. 

Phương pháp dạy tốt linh hoạt đến mấy cũng chỉ 

có thể giải quyết được những nhu cầu thuộc mẫu 

số chung. Nhưng để tối ưu hoá hiệu quả của việc 

học thì người học phải biết tự chủ động dung nạp 

kiến thức theo cách phù hợp nhất với mình..." 

Vũ Phương Thảo 
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Thảo là người đồng sáng lập và giáo 

viên của một dự án giáo dục hướng 

đến phát triển tư duy sáng tạo, song 

song với học ngoại ngữ cho thiếu nhi.

https://www.facebook.com/teachforvietnam/posts/2007175486189000


"Từ khi còn năm nhất, em bị cuốn hút bởi năng 

lượng của thầy ngày đó,... Em, đã nhiều lần nói 

lời cảm ơn, nhưng có lẽ cả đời này vẫn không thể 

nào nói đủ. Vì, thầy đã bằng cách nào đó đã ảnh 

hưởng đến đến lối sống, lối hành xử, con người 

của em bây giờ. Để em được cảm nhận một cách 

rõ ràng thế nào là lối sống lương thiện, sự chân 

thành, tử tế ngay cả khi đối với người lao công, 

người bảo vệ hay là cao hơn nữa. Sự nhiệt thành 

đối với bạn bè, đồng nghiệp và trong công việc. 

Không cần phải lớn tiếng, không cần phải nặng 

lời, mọi thứ đều có thể, giải quyết trong sự điềm 

tĩnh. Cả những khi tuột mood thì nhìn về thầy em 

cũng đã có thể tự vực dậy....." 

Võ Thị Phượng Hằng
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Hằng tốt nghiệp chuyên ngành 

May tại trường Đại học Sư phạm Kỹ 

thuật TP.HCM.

https://www.facebook.com/hang.vo.7127146/posts/732635596939174


"6 tháng qua, Trang càng hiểu rõ hơn thế nào là 

"It takes a village to Raise a Child" - đây là một 

câu ngạn ngữ của người Nigeria châu Phi "Ora na 

azu nwa", nghĩa là “Cần cả một làng để nuôi dạy 

một đứa trẻ”. 

Trong Teach For Vietnam, Trang và các bạn đang 

hướng tới xây dựng một “hệ sinh thái giáo dục”, 

trong đó có sự liên hệ chặt chẽ giữa nhà trường 

và gia đình – 2 yếu tố quan trọng quyết định mạnh

mẽ vào sự trưởng thành của mỗi đứa trẻ..." 

Đinh Huyền Trang 
Fellow of Teach For Vietnam 13
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Trang tốt nghiệp Thạc Sĩ  chuyên 

ngành Công nghệ sinh học tại đại học 

Khoa học Tự nhiên, Hồ Chí Minh. 

Hiện tại Trang đang giảng dạy tiếng Anh 

cho các em học sinh ở TP. Tây Ninh, Tây 

Ninh.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1888306604574317&set=a.1595199190551728.1073741923.100001849873565&type=3&theater


"DẠY TRẺ TỰ LẬP - TRÁCH NHIỆM 

Tại sao lại ghép tự lập với trách nhiệm nhỉ? 

Vì chúng như một đôi bạn song sinh. Một đứa trẻ 

biết sống tự lập tức là nó có trách nhiệm với từng 

việc nó làm, có trách nhiệm với chính mình, với 

gia đình, người thân..." 

Lê Minh Huân
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Huân hiện đang giảng dạy Tâm lý 

học, kĩ năng sống, tư vấn và hỗ trợ 

tâm lý tại trường Đại học Sư phạm 

TP. HCM.

https://www.facebook.com/tamhon.gocua/posts/1171327576304274?comment_id=1171340172969681&notif_id=1520268649780038&notif_t=comment_mention&ref=notif


"Nhờ thầy Ba Ngoan thì quẹo tùm lum! Vẫn là cái 

slogan năm nào, học thầy trên lớp thì chắc được 

2,3 chỉ trên tổng 150 chỉ, nhưng học thầy ngoài 

đời chắc phải tính bằng mấy cây! Từ những thứ 

đơn giản như gật đầu chào bác bảo vệ, đến khó 

khăn như chiến đấu cho điều mình tin là đúng thì 

không thiếu thứ nào. Thầy đã truyền cho mình cái 

lẽ sống lương thiện nhưng không bị động và e là 

1 status không đủ để viết về thầy. Chỉ có thể túm 

gọn lại trong một câu. Không có thầy thì không có 

kinh nghiệm Đoàn Hội, không kn Đoàn Hội thì 

không đủ sức để trải nghiệm AIESEC, không trải 

nghiệm #AIESEC sẽ không có cửa biết đến và thi 

đậu #TeachForVietnam. 

Hay, không có thầy bây giờ em vẫn còn lấc cấc ở 

đâu đó dưới quê để lo cơm áo gạo tiền sau Tết 

này! Cảm ơn thầy!..." 

Trần Quang Phúc 
Fellow của Teach For Vietnam15
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Phúc từng học chuyên ngành Sư 

phạm Tiếng Anh tại trường Đại học 

Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM 

Hiện tại Phúc đang giảng dạy tiếng 

anh tại huyện Dương Minh Châu, 

Tây Ninh.

https://www.facebook.com/phuc.tran.2401/posts/10204200053317823
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In 2050, all children in Vietnam will attain an excellent education


