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“Bất cứ người nào cũng hấp thụ hai thứ giáo dục: một thứ do người
khác đem tới và thứ kia còn quan trọng hơn do chính mình tìm kiếm
và đem lại.” – khuyết danh –
***

Nhìn nhận lại công việc một năm qua cũng như những năm trước của Ban Liên Lạc (BLL) học
viên Phương Pháp Luận Sáng Tạo và Đổi Mới (PPLSTVĐM), các hoạt động đã đạt được một
số kết quả nhất định. Trong đó, đáng kể nhất là hình thành nơi chia sẻ, gặp gỡ, trao đổi và
học hỏi giữa những người yêu thích môn học PPLSTVĐM. Do đó, không phải ngẫu nhiên mà
trong cuộc khảo sát sơ lược về câu hỏi “Bạn mong đợi nhất điều gì khi tham gia sinh hoạt
cùng BLL?” thì với 11 câu trả lời đến 8 câu liên quan đến mong muốn vận dụng kiến thức
môn học (chiếm tỉ lệ 72,7%) [1]. Một khát khao rất chính đáng – khát khao ứng dụng kiến
thức của một môn học cực kỳ giá trị và thú vị.
Tuy nhiên, dù rằng đã được học môn học này ở trung tâm TSK nhưng để áp dụng, vận dụng
được không phải là dễ dàng. Bởi vì, từ kiến thức đến kỹ năng là một khoảng cách đáng kể;
và, phương thức duy nhất để san lấp khoảng cách này là: thực hành, thực hành và thực hành.
Hay nói cách khác, như một chủ đề từng được đưa ra trước đây của BLL “Kỹ năng sáng tạo: dễ
hay khó!?”, mỗi người phải tự giáo dục, tự huấn luyện lấy chính mình để hình thành được kỹ
năng sáng tạo cho riêng bản thân.
“Bất cứ người nào cũng hấp thụ hai thứ giáo dục: một thứ do người khác đem tới và thứ kia
còn quan trọng hơn do chính mình tìm kiếm và đem lại.” – khuyết danh –
Chính vì thế, thầy Trần Thế Hưởng đã chia sẻ chủ đề “Dấn thân” cho BLL và các học viên
PPLSTVĐM [1] cũng là nhằm hướng đến mục tiêu mỗi cá nhân phải tự nhận thức và tự hoàn
thiện mình. Trong khuôn khổ sinh hoạt cuối tuần, BLL và các thành viên cần thiết có một kế
hoạch hành động cụ thể, phù hợp khả dĩ để thực hiện mục tiêu này. Anh Trần Tấn Thọ
trưởng BLL nhiệm kỳ 14 (2012) đã đề ra những hoạt động nhằm đạt đến mục tiêu đó như
sau.
----Tiếp nối sứ mệnh “BLL là sân chơi của học viên PPLSTVĐM để luyện tập ứng dụng môn học vào
công việc, cuộc sống”, BLL nhiệm kỳ 2012 kế thừa và phát triển những thành công trong năm
2011, đem lại những giá trị cho các thành viên tham gia sinh hoạt chiều thứ bảy hằng tuần
thông qua việc giải các bài toán cụ thể của thành viên dưới sự hỗ trợ của thầy Trần Thế
Hưởng.

Những hoạt động chính trong năm 2012:
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Phần chia sẻ: thế giới dưới góc nhìn môn học, chia sẻ những ứng dụng môn học có kết
quả từ anh/chị/em học viên.
Chơi mà học: ôn lại kiến thức môn học thông qua các trò chơi, rèn luyện tính nhạy bén
tư duy.
Giải các bài toán: các thành viên tham qia đóng góp các bài toán mình đang gặp trong
công việc, cuộc sống để xây dựng quỹ các bài toán cùng nhau giải vào mỗi chiều thứ
bảy.
Không gian sáng tạo: nơi sưu tập và trưng bày sách, sản phẩm, hình ảnh, phim… về các
hoạt động của học viên PPLSTVĐM và thế giới trong lĩnh vực sáng tạo.
-----

Trong đó, hoạt động giải các bài toán là trọng điểm mà BLL mong muốn đẩy mạnh hơn nữa
trong nhiệm kỳ này. Vì thông qua bài toán thực tế, mới nhận thấy giá trị của môn học khi
được ứng dụng vào công việc, cuộc sống đầy giá trị và sinh động như thế nào. Khi giải xong
bài toán cũng là lúc giải quyết được mâu thuẫn để phát triển. Bên cạnh đó, với mỗi chủ điểm
khác cũng cần rất nhiều nỗ lực để hoàn thành, cần nhiều công sức của các thành viên tham
gia xây dựng.
Cuối cùng, điểm quan trọng nhất vẫn là “Chân lý là cụ thể”, những mong muốn hoạt động ấy
phải đưa bằng được vào các kế hoạch một cách cụ thể, rõ ràng thì khi đó mới biết mình cần
làm gì, lúc nào, ở đâu, bằng cách nào để đạt được điều gì; ngược lại, nếu không là như vậy, thì
đây là lý do cơ bản nhất (vì mang tính định hướng) và phổ biến nhất làm không đạt được
những gì mình mong muốn, khát khao hình thành kỹ năng sáng tạo. Chuyển sang chiều khác,
đây chính là cơ hội để những người tham gia trực tiếp thực hành, rèn luyện và hình thành kỹ
năng sáng tạo cho bản thân.
Vì,
“Làm ra sự vật là cách tốt nhất để hiểu biết sự vật.”
– Hê ghen
Hơn nữa, bài trình bày “Dấn thân” [1] cũng đã khẳng định rõ giá trị này.
“Trong công việc – và trong cuộc sống nói chung – bạn phải trả cái
giá của thành công trước khi có được những phần thưởng dành cho
mình.”
– Robin Sharma
“Nobody can bring you peace but yourself.”
“Chỉ có bản thân bạn mới đem lại cho bạn những gì bạn muốn.”
– Ralph Waldo Emerson (1803-1882)
Tham khảo
[1] Nguyễn Thị Miến. Tường thuật sinh hoạt ngày 10 tháng 12 năm 2011. Sinh hoạt cuối
tuần, www.cstc.vn, 2011.
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