


Phát Triển “Growth Mindset” 
của Con Em



Kết Quả Mong Đợi Nhờ Sự Học Hỏi:

 Có nhận thức về “Growth Mindset”.
 Định nghĩa “Growth Mindset”.
 Thực tập “Growth Mindset”.
 Dùng sự trình bày “Growth Mindset” với 

con em.



“Growth Mindset” Là Gì?

 Ts. Carol Dweck 
– Giáo Sư Tâm Lý.

 “Growth Mindset” –
thích học và trở nên học 
trò thành công.

 Khích lệ BẠO DẠN và 
KIÊN TRÌ và sự quan 
trọng của NỖ LỰC bền bỉ



Trí Óc như một Bắp Thịt
Khi luyện bắp thịt, nó phát 
triển dựa trên NỖ LỰC của 
bạn trong sự tập luyện.

Điều này cũng đúng với trí 
óc của bạn. 

Càng nhiều NỖ LỰC bạn 
đưa vào sự HỌC TẬP, nó 
càng khỏe mạnh hơn.



Huấn Luyện Tài Xế Taxi ở Luân Đôn

 Để trở thành một tài xế xe taxi ở 
Luân Đôn, bạn nghĩ phải mất thời 
gian bao lâu?
 3 năm

 Tài xế taxi phải có thể nghĩ ra các 
con đường khác để tránh kẹt xe.

 Cuộc nghiên cứu về sự huấn 
luyện này cho thấy sự phát triển trí 
óc của một tài xế gia tăng 30% từ 
khi bắt đầu cho đến khi chấm dứt 
sự huấn luyện.



“Mindset” Là Gì?

 Nó đơn giản là NIỀM TIN về CHÍNH MÌNH
 Nó có thể liên can đến khả năng, cá tính, 

tài nghệ.



Tất Cả Chúng Ta Đều có “Mindset”

8

“MINDSET” 
PHÁT TRIỂN

Sự thông minh và 
tài năng có thể 
lên và xuống.

“MINDSET”
CỐ ĐỊNH

Bạn nghĩ sự thông 
minh và tài năng 
thì cố định từ khi 

sinh ra.

Nhiều người có một “mindset” CỐ ĐỊNH về một số kinh 
nghiệm và môn học và một “mindset” PHÁT TRIỂN về 

những cái khác.



Kết Quả Mong Đợi Nhờ Sự Học Hỏi:



“Mindset” Phát Triển
 Bắt đầu với chúng ta – chúng ta làm gì khi gặp những 

khó khăn?



Trường Hợp “Mindset” Phát Triển của 
Người Lớn
Ai đây?
Ông Thomas 
Edison nói
“Tôi không thất 
bại. Tôi chỉ tìm 
thấy 10,000 cách 
không có hiệu 
quả.”



Trường Hợp “Mindset” Phát Triển của 
Người Lớn

Bà Angie Thomas, tác giả 
cuốn “The Hate U Give 
(THUG)” 
“Tôi có những bạn văn sĩ, 
họ bị từ chối đến 500 lần. 
Một lần được nhận có thể 
thay đổi mọi thứ. Hãy kiên 
gan.”

Bà này là ai?



Trường Hợp “Mindset” Phát Triển của 
Người Lớn

Tyler Perry
“Tôi không 
nghĩ các ước 
mơ bị tiêu 
tan. Tôi nghĩ 
người ta bỏ 
cuộc”

Ai đây?



Đường Đến Thành Công



• Tất cả chúng ta cần nghĩ về 
tiến trình học hỏi và những 
gì cần có để tinh thông 
những điều mới.

• Năm nay, hãy khích lệ con 
em phát triển –

 Sự tương phản trí tuệ
 Những sai lầm tốt
 Bạo dạn
 Thử những điều mới
 Làm đi làm lại
 Học hỏi từ những thử 

nghiệm và những sai sót.

Khuyến Khích Các Mục Tiêu Học Hỏi



Dạy con em ngôn ngữ 
PHÁT TRIỂN “MINDSET”

Cố gắng

Thách đố

Kiên gan

Suy nghĩ

Học hỏi

Phản hồi

Quyết định

Thử lại

Cương quyết

Bám chặt

Những sai lầm tốt

Bạo dạn

Dùng sự thất bại

Phát triển

Thử và cải tiến

Sửa, sửa và sửa thêm

Suy nghĩ

Kiên trì

Kiên cường

Phương pháp



Tương Phản Trí Tuệ

NẾU… Thì…
Thí dụ
Nếu tôi muốn chơi đàn, thì tôi phải thực tập 
hàng đêm.

Nếu tôi muốn thi đậu môn toán, thì tôi phải tập 
làm toán một lần vào buổi sáng và một lần vào 
buổi chiều.

Đến phiên bạn,
Hãy làm hai câu NẾU… THÌ… mà có thể áp 
dụng cho con em của bạn

Sự tương phản được rút ra giữa điều mong muốn và những gì 
cần để làm cho điều mong muốn đó trở nên một thực tại



Những Lỗi Tốt: Chấp nhận lỗi lầm cải tiến việc 
học hỏi



25 cách để phát triển “Growth Mindset”
1. Nhìn nhận và quý mến những bất toàn.
Giấu diếm khuyết điểm có nghĩa bạn không bao giờ vượt qua được chúng.

2. Coi các thử thách như những cơ hội.
Có một tâm trí phát triển có nghĩa quý mến những cơ hội để phát triển bản thân. 
Hãy học hỏi thêm về cách thất bại tốt.

3. Thử những phương pháp học hỏi khác.
Không có kiểu học nào thích hợp cho mọi người. Cách học tốt cho người kia có thể 
không thích hợp cho bạn. Hãy tìm hiểu các phương pháp học hỏi.

4. Hãy đi theo sự nghiên cứu về tính cách co dãn của bộ óc.
Bộ óc thì không cố đinh; trí óc cũng vậy.

5. Thay chữ “thất bại” với chữ “học hỏi.”
Khi bạn làm sai hoặc không đạt được mục tiêu, bạn không thất bại; 
bạn vừa học được một điều.



25 cách để phát triển “Growth Mindset”
6. Đừng tìm cách được khen ngợi.
Khi bạn coi sự khen ngợi trên việc học hỏi, bạn đánh mất tiềm năng để phát triển.

7. Đánh giá phương pháp hơn là kết quả sau cùng.
Người thông minh ưa thích phương pháp học hỏi, và họ không lưu tâm khi sự học hỏi 
tiếp tục vượt ra ngoài khung thời gian.

8. Hãy nuôi dưỡng nhận thức rõ về mục đích.
Nghiên cứu của Dweck còn cho thấy rằng các học sinh có một trí óc phát triển thì có 
nhận thức rõ về một mục tiêu lớn hơn. Hãy giữ một hình ảnh lớn trong đầu.

9. Hãy mừng sự phát triển với người khác.
Nếu bạn thực sự quý trọng sự phát triển, bạn sẽ muốn chia sẻ sự tiến bộ đó với người 
khác.

10. Nhấn mạnh đến sự phát triển hơn là tốc độ.
Học nhanh thì không giống như học kỹ, 
và học kỹ đôi khi cần có thời gian cho những sai lầm.



25 cách để phát triển “Growth Mindset”

11. Thưởng những hành động, chứ không phải đặc điểm.
Hãy khen học sinh khi chúng làm điều gì đó khôn khéo, chứ không chỉ mưu mẹo.

12. Tái định nghĩa “thiên tài.”
Huyền thoại bị phá vỡ: thiên tài đòi hỏi sự chăm chỉ, chứ không chỉ có tài năng.

13. Miêu tả sự phê bình thì tốt.
Bạn không phải sự dụng chữ tầm thường đó, “phê bình xây dựng,” nhưng bạn 
phải tin vào ý niệm đó.

14. Tách biệt sự cải tiến với thất bại.
Đừng giả sử rằng “còn chỗ để cải tiến” có nghĩa thất bại.

15. Cung cấp cơ hội thường xuyên để suy nghĩ.
Hãy để học sinh suy nghĩ về những gì học hỏi, 
tối thiểu mỗi ngày một lần.



25 cách để phát triển “Growth Mindset”
16. Hãy đặt nỗ lực trước tài năng.
Sự chăm chỉ phải được khen thưởng trước khả năng vốn có.

17. Đề cao sự tương quan giữa học hỏi và “huấn luyện bộ óc.”
Bộ óc giống như một bắp thịt cần được vận động, cũng như thân thể.

18. Trau dồi sự bạo dạn.
Học sinh nào cương quyết hơn một chút sẽ thường tìm cách hài lòng chính mình 
hơn là người khác.

19. Bỏ qua ý tưởng.
“Thông minh tự nhiên” nghe dễ tin như “thế hệ tự nhiên.” Bạn không đạt được ý 
tưởng nếu bạn không sẵn sàng làm việc.

20. Hãy dùng chữ “chưa.”
Dweck nói chữ “chưa” trở nên câu ưa thích của bà. Bất cứ khi nào bạn thấy học sinh 
đang vất vả với công việc, hãy nói với chúng là chúng chưa thông thạo.



25 cách để phát triển “Growth Mindset”
21. Học hỏi từ những sai lầm của người khác.
Thường không khôn ngoan khi so sánh chính mình với người khác, nhưng điều quan trọng 
để nhận biết là mọi người có cùng những khuyết điểm

22. Hãy đưa ra một mục tiêu mới cho một mục tiêu đã đạt được.
Bạn không bao giờ học xong. Chỉ vì một kỳ thi đã qua, điều đó không có nghĩa bạn chấm 
dứt lưu tâm đến môn học. Người có tâm trí phát triển thì không ngừng tạo ra các mục tiêu 
mới để giúp họ được kích thích.

23. Chấp nhận rủi ro khi làm bạn với người khác.
Ngừng tìm cách luôn luôn giữ thể diện và thỉnh thoảng hãy để mình sai lầm ngu ngốc. Nó 
sẽ giúp bạn chấp nhận những rủi ro trong tương lai.

24. Hãy suy nghĩ một cách thực tế về thời gian và nỗ lực.
Cần thời gian để học hỏi. Đừng mong đợi sự tinh thông mọi đề tài chỉ một lần học hỏi.

25. Hãy làm chủ quan điểm của bạn.
Một khi bạn đã phát triển được “growth mindset”, hãy làm chủ nó. Hãy tự nhận mình là 
người đã sở hữu được một tâm trí phát triển và hãnh diện để nó hướng 
dẫn bạn trên con đường học vấn.



Hôm nay bạn có được bước tiến nào?



Hãy khích lệ con em
Hãy dùng câu này: “Con CHƯA học được điều đó”
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