Chắp cánh LÃNH ĐẠO
Tiếp sức TÀI NĂNG!

CHƯƠNG TRÌNH LÃNH ĐẠO KHAI PHÓNG IPL

IPL Enlightened Leadership Program
“Ngôi Trường Khai Phóng Dành Cho Lãnh Đạo Trẻ”

Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL
(gọi tắt IPL Scholarship) là học bổng toàn phần
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Phần I. Giới thiệu về
IPL Scholarship

1. Thư ngỏ từ Ban Điều Hành

CHƯƠNG TRÌNH LÃNH ĐẠO KHAI PHÓNG IPL

IPL Enlightened Leadership Program
“Ngôi Trường Khai Phóng Dành Cho Lãnh Đạo Trẻ”

Quý vị thân mến,
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL / IPL Enlightened
Leadership Program (được gọi tắt là “Chương trình
IPL” / “IPL Scholarship”), được sáng lập bởi các
doanh nhân, trí thức tâm huyết và được điều hành
bởi Học Viện Quản Lý PACE, là chương trình học bổng
toàn phần về “Giáo dục Khai phóng” và “Phát triển
Lãnh đạo” dành cho những người trẻ ưu tú trong
mọi lĩnh vực thuộc “Thế hệ U30” (dưới 30 tuổi).
Với bề dày hoạt động và tinh thần tiên phong
của mình, IPL Scholarship là nơi tinh hoa hội tụ,
là sự kết hợp giữa “giáo dục khai phóng” và
“phát triển lãnh đạo”, giữa “đẳng cấp thế giới”
và “thực tiễn Việt Nam”. Là một trong những
chương trình phát triển lãnh đạo dành cho
người trẻ độc đáo và công phu nhất tại Việt Nam
nhưng lại hoạt động không vì lợi nhuận, có thể xem
IPL là một “nghĩa thục”(ngôi trường vì việc nghĩa)
của thời nay.
Thưa Quý vị,
“Công việc” của bất kỳ ai trong đời cũng bao gồm
làm người, làm dân và làm nghề, và sự lựa chọn
“đúng việc” hay “sai việc” của mỗi người trong
từng “công việc” ấy, cũng như sự chuẩn bị những

năng lực tương ứng với những “công việc” này,
sẽ làm nên con người và cuộc đời mình,
sẽ quyết định thân phận và số phận của mình.
IPL ra đời là nhằm mục tiêu khởi phát và cổ vũ
mạnh mẽ 3 tinh thần Thực học, Khai phóng
và Chuyên sâu, đồng thời tiếp sức cho những
người trẻ trên hành trình phát triển 4 năng lực
tương ứng với các “công việc” nói trên, đó là Năng lực
Văn hóa (Làm người), Năng lực Công dân (Làm dân),
Năng lực Chuyên môn (Làm nghề) và Năng lực
Lãnh đạo (Làm sếp) để có thể trở thành “Con người
tự do”, “Công dân trách nhiệm”, “Chuyên gia
ưu tú” trong tương lai. Và IPL tin rằng, “Thành công
bền vững” và “Hạnh phúc đích thực” sẽ là hệ quả
tất yếu khi những người trẻ chinh phục và trang bị
được cho mình những năng lực trọng yếu đó.
Đối với cộng đồng, nhất là cộng đồng trẻ,
IPL là nơi góp phần “ươm mầm” tinh thần “Tự Lực
Khai Phóng”. Nói cách khác, đây là nơi những
người trẻ ưu tú giàu khát vọng sẽ “thực học để
khai phóng” và “thực học để chuyên sâu”,
đồng thời lan tỏa tinh thần đó một cách rộng rãi
bằng chính câu chuyện của mình.

mô hình giáo dục, mà còn là tên của một
“nền văn hóa”, một nền văn hóa rất riêng có của
IPL mà các thành viên của IPL vẫn thường đúc kết
ngắn gọn là “nền văn hóa 12 chữ” (Thực học,
Khai phóng, Chuyên sâu; Tự do, Trách nhiệm, Ưu tú).
Sau 15 năm kể từ ngày thành lập (21/11/2007),
IPL Scholarship đã có 6 thế hệ “hạt giống” ra đời với
những đóng góp dù lớn, dù nhỏ nhưng đều ảnh hưởng
tích cực đến cộng đồng. Dẫu biết rằng những
nỗ lực và những kết quả mà IPL đạt được chỉ là
khởi đầu của một hành trình dài và còn rất nhiều
gian khó phía trước, nhưng chúng tôi tin rằng với sự
chia sẻ và chung tay góp sức của các bậc thức giả,
các chuyên gia, các doanh nhân, các nhà tài trợ và
những người tâm huyết ngày sẽ càng có thêm nhiều
“hạt giống lãnh đạo khai phóng” được nảy nở và
trưởng thành, góp phần gầy dựng nên một thế hệ
biết “tự lực khai phóng” nhằm tạo ra những giá trị
tốt đẹp, văn minh, tiến bộ cho mình, cho đời,
cho các ngành nghề và lĩnh vực của xã hội.
Một cánh én có thể là chưa đủ để làm nên
mùa Xuân, nhưng lại có thể báo hiệu mùa Xuân về.
Và khi nhiều cánh én bay đến, ấy là khi mùa Xuân
đang đến thật gần. Cùng nhau, chúng ta sẽ sớm
chạm đến mùa Xuân mong ước ấy!
Ban Điều Hành
IPL Scholarship

TỰ LỰC KHAI PHÓNG

để trở thành CON NGƯỜI TỰ DO

Đối với những người triển khai, IPL không chỉ là
tên của một chương trình đào tạo, tên của một
5

2. Sự ra đời của IPL Scholarship

IPL Sholarship là một trong những chương trình phát triển
lãnh đạo dành cho tài năng trẻ công phu và độc đáo bậc
nhất tại Việt Nam từ trước tới nay nhưng lại hoạt động không vì
lợi nhuận, có thể xem IPL là một “nghĩa thục” (ngôi trường vì
việc nghĩa) của thời nay.

Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL /
IPL Enlightened Leadership Program (gọi tắt là
“Chương trình IPL” / “IPL Scholarship”)* là
chương trình học bổng toàn phần về Giáo dục
Khai phóng và Phát triển Lãnh đạo dành cho
những người trẻ ưu tú ở mọi lĩnh vực thuộc
“Thế hệ U30” (dưới 30 tuổi). Chương trình IPL
được thành lập bởi các doanh nhân, trí thức
tâm huyết và Trường Doanh Nhân PACE
vào ngày 21/11/2007 tại TP.HCM.
Với bề dày hoạt động và tinh thần tiên phong
của mình, trong suốt gần 15 năm qua,

IPL Scholarship là nơi “tinh hoa hội tụ” khi
kết hợp thành công giữa “đẳng cấp thế giới”
và “thực tiễn Việt Nam”, giữa “giáo dục
khai phóng” và “phát triển lãnh đạo”. Trong đó,
các cấu phần về “Giáo dục Khai phóng”
sẽ do Viện Giáo Dục IRED phụ trách chính,
còn các cấu phần về “Phát triển Lãnh đạo”
sẽ do Trường Doanh Nhân PACE phụ trách chính,
với các giải pháp phát triển lãnh đạo đẳng cấp
thế giới của FranklinCovey Worldwide, Search
Inside Yourself Leadership Institute và Harvard
Manage Mentor phụ trách chính.

Bà Nguyễn Thị Hồng - Phó chủ tịch UBND
TP.HCM phát biểu chào mừng tại buổi
“Lễ ra mắt IPL” được tổ chức tại Nhà hát Lớn
TP.HCM và được truyền hình trực tiếp trên
HTV và VTV.

(*) Tên gọi tắt là “Chương trình IPL/ IPL Scholarship”. Tiền thân của IPL Scholarship là “Chương trình Hạt giống Lãnh đạo IPL”. Theo Quyết định của Hội đồng
Tín thác của IPL Scholarship, kể từ 02/01/2017, Trường Doanh Nhân PACE không chỉ chịu trách nhiệm về mặt điều hành, chuyên môn, mà còn chịu trách nhiệm
về những mặt khác (pháp lý, tài chính,…) của IPL Scholarship.
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Một số cột mốc quan trọng trên hành trình hoạt động của IPL Scholarship
06/2010

06/2011
Lễ Khai giảng
Khóa 2 (IPL2) với
chủ đề “Ánh sáng
của những ước mơ”

Các học viên
Khóa IPL1 |
hoàn tất giai
đoạn “1 năm
học tại trường” và chính
thức bước vào giai đoạn
“5 kỳ tự trải nghiệm”

06/2012
Lễ kỷ niệm 5 năm
thành lập IPL với
chủ đề “Thay đổi
đến từ TÔI”

21/11/2007
Các doanh nhân,
trí thức tâm huyết và
PACE cùng bắt tay
thành lập IPL Scholarship
vào ngày 21/11/2007 tại
KS Sharaton. Sau đó
một tháng Họp báo
chính thức công bố
Dự án IPL tại KS REX

06/2009

07/2013
Lễ khai giảng
Khóa 3 (IPL3)
với chủ đề
“Một chặng
đường mới”

Thế hệ “Lãnh đạo trẻ”
đầu tiên đọc tuyên
thệ tại “Lễ ra mắt IPL”
và cũng là Lễ khai giảng
Khóa 1 (IPL1)

09/2012
Các học viên
thực hiện Đề án
tốt nghiệp theo
mô hình E-lab
(Enterprise Lab) phỏng theo các
chương trình MBA hàng đầu thế giới

09/2012
IPL khởi xướng
và tổ chức
“Diễn đàn Tinh hoa Trẻ Việt Nam” (Young
Leader Forum/YLF) tại Tp.HCM và Hà Nội.
7

11/2019

01/2014

06/2015

Học viên IPL học tập tại
ĐH Quốc gia Singapore
và trải nghiệm tại
Trụ sở Google Châu Á Thái Bình Dương

Lễ khai giảng
Khóa 4 (IPL4) với
chủ đề “Hành trình
trưởng thành”

Ra mắt
“Cổng tri thức
Khai phóng
trực tuyến”
miễn phí dành cho
người tự học

11/11/2019
Khai giảng Khóa IPL6

09/2018
Các học viên
thực hiện Đề án
tốt nghiệp
theo mô hình
“Learning through Serving”
(LTS - Học thông qua
phục vụ) để giải quyết
những vấn đề thực tiễn
của xã hội

08/2016

8

Nhìn lại các
Đề án tốt nghiệp
mà học viên IPL
đã thực hiện để
giải quyết vấn đề thực tiễn của doanh
nghiệp (Duy Tân, Vmax,…), trường học
(Tuệ Đức), bệnh viện (Nhi đồng 2) và
tổ chức phi lợi nhuận (Lin foundation),…

11/11/2017
Khai giảng Khóa IPL5

11/2020
Các học viên thực hiện
chuỗi các dự án “Learning
through Serving” nhằm lan
tỏa tinh thần “Tự lực Khai
phóng”khắp cộng đồng.

2. Sự ra đời của IPL Scholarship

NHỮNG GÌ NHẬN ĐƯỢC

KHI TRỞ THÀNH IPLer
IPL Scholarship quy tụ những người trẻ ưu tú trong nhiều lĩnh vực (quản trị, kinh doanh, thương mại,
khoa học, nghệ thuật, chuyên môn,...) để kiến tạo nền tảng vững chắc và tiếp sức cho những
“Lãnh đạo trẻ” này tiến xa trong sự nghiệp và trong xã hội, chứ không chỉ là trong một tổ chức /
doanh nghiệp nào đó.

Tiếp cận
Mô hình giáo dục
khai phóng độc đáo
của IPL

Tham gia những chương trình phát triển

Gặp gỡ các bậc trí thức lớn, các lãnh đạo

Gia nhập vào cộng đồng

lãnh đạo đẳng cấp thế giới ngay tại VN

những tập đoàn hàng đầu, các chuyên gia

Lãnh đạo trẻ ưu tú IPL đến từ

(được triển khai độc quyền bởi PACE,

đầu ngành trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

khắp mọi miền đất nước.

Học tập với đa dạng cách thức và không gian
trải nghiệm khác nhau: Course, Talk, Book, Movie,

Ba cấp độ thực học “Know - Live - Be”:

FranklinCovey, Search Inside Yourself)

Tìm được một môi trường lý tưởng và đa dạng,
nơi “đồng chí, đồng hệ” để mỗi cá nhân không chỉ
học để trang bị kiến thức mà quan trọng hơn là
để tự tôi luyện nhằm định hình bản thể, đào luyện
chí khí, rèn giũa kỷ luật, và trau dồi kỹ năng.

Sharing, Mentoring, Coaching, Teach to Learn, Peer
Feedback, Team Building, Outdoor Activities,...

Learn to Know/ Học để biết và khai phóng bản thân;
Know to Live/ Học để sống với những gì mình biết và
tin là đúng; Live to Be/ Học để trở thành phiên bản
“Nhà lãnh đạo” tốt nhất của chính mình.
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3. Đơn vị điều hành và Đơn vị đồng hành

Đơn vị điều hành

Đơn vị đồng hành

Đơn vị đồng hành

Đơn vị đồng hành

PACE là học viện quản lý có
ảnh hưởng sâu rộng tại Việt Nam,
tiên phong trong việc giúp các
doanh nghiệp nâng tầm quản trị
và vươn tầm quốc tế.

Viện Giáo Dục IRED là một viện
nghiên cứu giáo dục độc lập,
với các hoạt động đa dạng dưới
nhiều hình thức, nhằm thúc đẩy
sự hình thành và phát triển của
Giáo dục Khai phóng tại Việt Nam.

FranklinCovey
là
tổ
chức
toàn cầu chuyên sâu về phát triển
lãnh đạo, hiện đang hoạt động
tại hơn 167 quốc gia và
vùng lãnh thổ trên toàn cầu.

Search Inside Yourself Leadership
Institute (SIYLI) là tổ chức tiên phong
và dẫn đầu thế giới về “Lãnh đạo
Tỉnh thức / Mindful Leadership”.

Trường
Doanh
Nhân
PACE
(thuộc Học Viện Quản Lý PACE)
là “trường doanh nhân” đầu tiên
trong lịch sử kinh thương Việt Nam.
www.PACE.edu.vn
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Các hoạt động chính của
Viện IRED bao gồm: Nghiên cứu,
Đào tạo và Xuất bản.
www.IRED.edu.vn

FranklinCovey đã và đang tham gia
phát triển lãnh đạo và kiến tạo
tầm vóc cho hơn 90% tập đoàn
thuộc “Fortune 100” (Top 100
Tập đoàn lớn nhất thế giới theo
bình chọn của Fortune)
www.FranklinCovey.vn

MLV và SIYLI xem “mindfulness”
là một khoa học và dùng
“mindfulness”
kết
hợp
với
khoa học não bộ và trí tuệ
cảm xúc để phát triển lãnh đạo.
MLV.PACE.edu.vn

4. Mục tiêu & giá trị của IPL Scholarship

IPL Scholarship là nơi góp phần “ươm mầm” tinh thần “Lãnh Đạo
Khai Phóng”, là nơi những người trẻ ưu tú giàu khát vọng sẽ “thực học
để khai phóng”, “thực học để chuyên sâu” và “thực học để lãnh đạo”,
đồng thời lan tỏa tinh thần đó một cách rộng rãi trong cộng đồng trẻ
nói riêng và cộng đồng xã hội nói chung. IPL Scholarship hướng đến
hai mục tiêu trọng yếu như sau:
Mục tiêu giáo dục (phát triển cá nhân): Góp phần phát hiện và
phát triển “hạt giống lãnh đạo” (những người trẻ dưới 30 tuổi
giàu tiềm năng và khát vọng) nhằm kiến tạo nền tảng vững chắc
cho những “hạt giống” này để có thể trở thành những
tài năng, những thế hệ lãnh đạo mới và doanh nhân mới
trong tương lai (bất kể là lãnh đạo trong doanh nghiệp hay
lãnh đạo về chuyên môn; bất kể là lãnh đạo trong khu vực thị trường,
hay nhà nước, hay dân sự; bất kể là lãnh đạo trong kinh doanh,
trong chính trị, trong khoa học, trong nghệ thuật hay các nghề có
tính chuyên môn cao).
Mục tiêu văn hóa (phát triển cộng đồng): Góp phần khởi phát
và cổ vũ một cách mạnh mẽ 3 tinh thần (thực học, khai phóng &
chuyên sâu) và 3 giá trị (tự do, trách nhiệm & ưu tú) trong cộng đồng
trẻ nói riêng và trong cộng đồng xã hội nói chung nhằm hướng đến
một xã hội thịnh vượng và văn minh.

Nhà hoạt động giáo dục GIẢN TƯ TRUNG
Người khởi xướng & Chủ nhiệm IPL Scholarship

“Nhiệm vụ đích thực của giáo dục không phải là lựa chọn
thay cho người khác hay khuyên bảo họ hay nhào nặn họ,
mà chính là tiếp sức cho họ để họ biết cách tự lực
khai phóng chính mình, tự thay đổi mình theo cách của họ
để trở thành con người mà họ muốn, sống cuộc đời mà
họ mơ.
Điều sâu xa nhất của giáo dục khai phóng chính là
giáo dục nhân bản… Nhân là người, bản là gốc.
Lấy con người làm gốc, cụ thể, lấy độc lập, tự do, hạnh phúc
của người học làm gốc chứ không phải lấy nhào nặn
hay áp đặt của mình làm gốc.”
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5. Sự học ở IPL và niềm tin của IPLer
TINH THẦN CHỦ ĐẠO CỦA IPL SCHOLARSHIP

Tin vào THỰC HỌC

Tự lực KHAI PHÓNG

Nỗ lực CHUYÊN SÂU

IPL mong muốn tạo ra một nơi mà ở đó mọi người
đều “Tin vào thực học”, và chỉ có “thực học” thì
con người mới có thể được “khai phóng”, từ đó
mới có thể trở thành con người tự do, công dân
trách nhiệm và chuyên gia ưu tú; từ đó mới có thể
có thành công bền vững và hạnh phúc đích thực.

Một người được xem là có tinh thần “Tự lực
khai phóng” khi người đó luôn dấn thân trên
hành trình khai minh bản thân và giải phóng
chính mình, khai mở tâm trí và giải phóng tiềm năng
của mình nhằm trở thành một con người tự do
đúng nghĩa.

Nếu như “khai phóng” giúp các bạn có văn hóa
(để làm người) thì “chuyên sâu” giúp các bạn có
chuyên môn (để làm nghề, làm nghề ở trình độ
ưu tú, xuất sắc).

Chính vì vậy, IPL luôn hướng đến việc tạo dựng
một môi trường học tập nghiêm túc, nơi đòi hỏi
mỗi giảng viên, mỗi học viên đều thực sự hết mình
trong dạy và học. Nói cách khác, IPL là nơi quy tụ
các “chân tài thực học”, và “dân IPL” không học
chỉ vì “bằng cấp”, mà học vì tầm vóc văn hóa,
trình độ chuyên môn và năng lực lãnh đạo của
chính mình.

Chỉ có sự học khai phóng và tự lực khai phóng
mới có thể giúp người đó chạm đến các giá trị
phổ quát và có khả năng minh định được: ai là ai,
cái gì là cái gì và mình là ai; minh định được:
đúng-sai, phải-trái, chân-giả, thiện-ác, chính-tà,
hay-dở, tốt-xấu, nên-không nên, đáng khinhđáng trọng… trước những vấn đề của riêng mình,
cũng như những vấn đề chung và quan trọng của
gia đình, tổ chức và xã hội.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Giáo dục ở IPL cổ vũ cho 3 tinh thần Thực học,
Khai phóng, và Chuyên sâu nhằm giúp mỗi học
viên tự đào luyện mình trở thành Con người tự do,
Công dân trách nhiệm và Chuyên gia ưu tú.
Và “Tự do, Trách nhiệm, Ưu tú” cũng chính là 3 giá trị
cốt lỗi của IPL.
“Công việc” của bất kỳ ai trong đời cũng bao gồm
làm người, làm dân và làm nghề, và sự lựa chọn
“đúng việc” hay “sai việc” của mỗi người trong
từng “công việc” ấy, cũng như sự chuẩn bị những
năng lực tương ứng với những “công việc” này,
sẽ làm nên con người và cuộc đời mình, sẽ quyết định
thân phận và số phận của mình.
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Cốt lõi của tinh thần chuyên sâu là “Hãy theo đuổi sự
ưu tú, thành công sẽ theo đuổi bạn”.
Dù IPL không phải là một chương trình dạy nghề
(nhằm trang bị cho học viên một nghề nghiệp
chuyên môn cụ thể nào đó), nhưng IPL là
nơi để học viên hình thành cho mình tinh thần
chuyên sâu, vì chỉ có tinh thần này mới có thể
trở thành những chuyên gia ưu tú trong nghề nghiệp
hay lĩnh vực mà mình đã lựa chọn.

5. Sự học ở IPL và niềm tin của IPLer

KNOW
Biết

IPL tin rằng: “Ta là sản phẩm của chính mình”,
và gọi 3 cấp độ thực học là hành trình
“Know - Live - Be”:
Learn to Know / Học để biết và khai phóng
bản thân;

LIVE
Sống

Know to Live / Học để sống với những gì
mình biết và tin là đúng;
Live to be / Học để trở thành phiên bản
“Nhà Lãnh đạo” tốt nhất của chính mình.

BE
Trở thành

Đây cũng chính là hành trình “Khai phóng
bản thân, Tìm ra chính mình, Làm ra
chính mình, Sống với chính mình, và Giữ được
chính mình”.

“Chỉ có học thực,
mới có thể làm thực;
chỉ có làm thực, mới có thể sống thực.
Tất cả, bắt đầu từ THỰC HỌC!”
- Trường PACE 13

6. Lời thề IPL

(Bài viết dưới đây được đăng trên báo Doanh Nhân Sài Gòn số ra ngày 6/7/2011)

KHI LÃNH ĐẠO TƯƠNG LAI TUYÊN THỆ
Màn tuyên thệ là một trong những
điểm nhấn của Lễ Khai giảng Khóa 2,
đồng thời cũng là Ngày Truyền thống
của Chương trình Hạt giống Lãnh đạo IPL
diễn ra tối 28/06/2011 tại Nhà hát
Tp.HCM. Hàng trăm khách mời,
trong đó có nhiều học giả, tri thức,
doanh nhân hàng đầu và nhiều bạn trẻ
ưu tú đã tham dự buổi lễ trang trọng và
đầy cảm xúc này.
Lời thề doanh nhân
Nói đến “lời thề” nghề nghiệp không ai
không biết đến “Lời thề Hippocrates”.
Những lời tự răn của người thầy thuốc
vĩ đại nhất thời cổ đại Hi Lạp đã trở thành
đạo đức hành nghề của những người
làm ngành y trên toàn thế giới. Không chỉ
có vậy, triết thuyết “không làm hại ai”
trong “Lời thề Hippocrates” đã trở thành
nền tảng cho đạo đức của mọi ngành
nghề và bản thân “Lời thề Hippocrates”
cũng đã trở thành một thuật ngữ về
đạo đức nghề nghiệp mở rộng cho
mọi nghề, mọi giới trong xã hội.
Trong kinh doanh, cũng không ít người
biết đến lời thề đạo đức của doanh nhân
được các thạc sĩ quản trị kinh doanh
(MBA) của Trường Kinh doanh Harvard
xướng lên trong các lễ tốt nghiệp.
Với IPL, không chờ đến ngày tốt
nghiệp, không đợi đến ngày đi làm, mà
ngay những ngày đầu tiên trở thành
“hạt giống” (trong số lượng hữu hạn
không quá 50 người/một khóa học)
hoặc thành viên (của cộng đồng IPL với
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Chúng tôi, những học viên của Chương trình
Hạt giống Lãnh đạo IPL, xin tuyên thệ…”,
37 “hạt giống” tay đặt lên tim cùng hô vang
“Lời thề IPL” không chỉ trước hơn 500 người
trực tiếp có mặt tại Nhà hát TP.HCM mà
còn trước hàng triệu công chúng gián tiếp
thông qua các phương tiện truyền thông
đại chúng.
số lượng hiện thời hơn 10.000 thành viên),
“Lời thề IPL” là một xác tín, là một ngọn
đuốc soi đường. Nó không thuần túy là
một cam kết nữa mà đã là một hệ giá
trị được những người trẻ, những doanh
nhân tương lai tự nguyện lựa chọn với sự
thấu hiểu và với tất cả ý chí, quyết tâm.
Có tìm hiểu về IPL mới thấy “Lời thề
IPL” không hề là “chót lưỡi đầu môi” và
mới hiểu tại sao những người trẻ của
cộng đồng ưu tú này lại “dám” tuyên thệ
một cách nghiêm túc và đầy xúc cảm
trong buổi lễ trang trọng như vậy.
Bằng cấp không phải là đích đến
Ước mơ, niềm tin, nhiệt huyết là “tài
sản” của “dân IPL” nói riêng và giới trẻ
nói chung sẽ mãi mãi là “tiềm năng”
nếu thiếu đi cách thức, phương pháp
thích hợp để hiện thực nó. Và chính sự
khổ học (5 vòng thi tuyển sinh khắt khe,
9 tháng học tập tại trường và 5 năm tự
trải nghiệm, quy trình đào tạo đạt đẳng
cấp quốc tế và trải nghiệm thực tế tại
doanh nghiệp) đã hoàn thiện vế còn lại
của công thức thành công: có ước mơ,

niềm tin, nhiệt huyết; biết phải làm gì và
làm như thế nào!
Nói về đặc điểm nổi bật nhất trong số 3
đặc trưng của IPL (Nhân tài - Thực học Sánh vai), chuyên gia giáo dục Giản Tư
Trung, Chủ nhiệm Chuyên môn Chương
trình IPL cho biết: “Sự học của các bạn
trẻ ở IPL là một minh chứng sống động
rằng, bằng cấp cũng quan trọng, nhưng
có một thứ còn quan trọng hơn mọi thứ
bằng cấp trên đời, đó là học làm sao
cho ra một con người và làm làm sao
cho ra một sự nghiệp để đóng góp cho
đời một giá trị. Chỉ có thực học mới có
năng lực thực, chỉ có năng lực thực mới
tạo ra giá trị thực, chỉ có tạo ra giá trị
thực mới có thể sống thực. Tất cả, đều
bắt đầu từ thực học. Đến học mà còn
giả dối nữa thì trên đời này sẽ không có
gì là thực.”
Tinh thần “Thực học” cũng chính là hành
trang để mỗi “hạt giống” IPL hiện thực
hóa khát vọng “Sánh vai” của chính
mình và của dân tộc mình, và cũng là
một minh chứng sống động cho Lời thề
IPL mà học đã dõng dạc cất lên trong
ngày khai giảng.

Lời thề IPL (IPL OATH)
- Trước các thầy và các bạn đồng môn,
- Trước những người thân của chúng tôi,
- Trước tất cả những quý vị hiện diện,
- Trước những gì mà chúng tôi thành kính tin tưởng,
- Và trên hết, trước Lương tri và Phẩm giá của chính mình,
Chúng tôi, những Học viên Chương trình IPL
XIN TUYÊN THỆ
1. Chúng tôi sẽ học tập với tất cả nỗ lực và quyết tâm để
có thể tận dụng sức mạnh của tri thức nhằm góp phần tạo
ra những giá trị tốt đẹp cho mình, cho đời, cho ngành nghề,
lĩnh vực mà chúng tôi theo đuổi.
2. Chúng tôi sẽ dấn thân trên hành trình tự lực khai phóng và
tìm ra chính mình để trở thành những con người tự do, trách
nhiệm và luôn theo đuổi sự ưu tú trong mọi việc mình làm.
3. Chúng tôi sẽ chỉ làm lợi cho bản thân bằng cách phụng
sự xã hội và không làm phương hại đến người khác.
4. Chúng tôi sẽ cùng nhau hun đúc và lan toả 3 tinh thần
“Thực học, Khai phóng, Chuyên sâu” và 3 giá trị “Tự do,
Trách nhiệm, Ưu tú” của IPL bằng chính những hành động
cụ thể trong cuộc sống hàng ngày của mình; chúng tôi sẽ
luôn tôn trọng, trung thành và bảo vệ những tinh thần và
giá trị đó.
5. Chúng tôi sẽ luôn nhắc nhở bản thân và nhắc nhở lẫn
nhau để sống với chính mình và giữ được chính mình trên
những hành trình mà chúng tôi sẽ đi qua, để những tham
vọng của bản thân và những tác động bên ngoài không
đẩy chúng tôi rời xa những điều chúng tôi đã cùng nhau
tuyên thệ hôm nay.
Chúng tôi tuyên thệ những điều trên
với tất cả sự thấu hiểu,tinh thần tự nguyện
và ý chí quyết tâm của chính bản thân mình.
XIN THỀ, XIN THỀ, XIN THỀ

Phần II. Nội dung học tập
của IPL Scholarship
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1. Mô hình Giáo dục Khai phóng IPL & Hành trình “5-1-5” tại IPL

5 Vòng thi tuyển sinh
Nội dung 5 vòng tuyển sinh IPL cũng giống như một “khóa học” trải nghiệm để các ứng viên
học hỏi và rèn luyện, dù có trúng tuyển hay không.
5 vòng thi chính là cơ hội để các ứng viên khám phá giới hạn của mình, đồng thời cũng là
một phép thử để ứng viên tự đánh giá tố chất, tiềm năng, đam mê, bản lĩnh và tầm nhìn
tương lai của mình.

1 năm học tại trường
Hành trình “5-1-5” của IPL Scholarship được
xây dựng dựa trên mô hình Giáo dục Khai phóng
của Viện Giáo Dục IRED. Mô hình Giáo dục
Khai phóng được phát triển từ tác phẩm
“Đúng Việc - Một góc nhìn về câu chuyện
khai minh”.
Theo đó, các môn học trong IPL Scholarship được
phân bổ thành 4 cấu phần năng lực, trong đó
3 cấu phần Năng lực Văn hóa (Làm người),
Năng lực Công dân (Làm dân), Năng
lực
Chuyên môn (Làm nghề) tương ứng với
3 năng lực lõi (“Làm người - Làm dân - Làm nghề”)
mà IPL Scholarship sẽ tiếp sức cho các bạn
học viên. Ở cấu phần cuối cùng - Năng lực
Lãnh đạo (Làm sếp) bao gồm lãnh đạo
chính mình và dẫn dắt người khác, một năng lực
quan trọng để những bạn trẻ ưu tú có thể dẫn dắt
các nguồn lực cùng tạo ra những thay đổi
tích cực cho tổ chức/cộng đồng.
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Đây chính là thời gian để các học viên học tập nhằm “định hình bản thể, đào luyện chí khí,
rèn dũa kỷ luật, trau dồi kỹ năng, trang bị kiến thức” cho bản thân thông qua những khóa học
đẳng cấp thế giới, những buổi chia sẻ với các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước,
cùng đa dạng các hoạt động học tập, trải nghiệm độc quyền của IPL Scholarship.
Đây là 1 năm đặc biệt, được ví như “Life-Changing Year” của các Học viên IPL.

5 kỳ tự trải nghiệm
Đây là giai đoạn để Học viên thể hiện vai trò “người làm chủ” việc tự trải nghiệm của mình
trong quá trình chuyển hóa từ “nhận thức” đến “hành vi”, từ “hiểu biết” đến “tạo ra giá trị”,
ở bất kỳ nơi nào mà Học viên muốn.
IPL Scholarship sẽ đóng vai trò bổ sung “chất xúc tác” để Học viên có thêm cơ hội nhằm
tối ưu hóa giá trị của hành trình “tự trải nghiệm” đó.

2. Giai đoạn “1 Năm học tại trường”

2.1 Cấu phần
“Năng lực văn hóa / Làm người”
Cấu phần này bao gồm những chuyên đề và môn học đặc biệt nhằm giúp học viên biết cách tự lực
khai minh và giải phóng bản thân, qua đó học viên có thể tự hình thành hệ thống các tín niệm về
những vấn đề quan trọng cho cuộc đời và sự nghiệp của mình như: “sự học”, “sự đời”, “triết học”,
“văn hóa”,… từ đó biết cách nâng tầm văn hóa của bản thân và hình thành nền tảng vững chắc
để có thể trở thành con người tự do/ con người tự trị và nhà lãnh đạo tầm vóc hay chuyên gia ưu tú
sau này.
Chuyên đề “Quản trị Cuộc đời”

Chuyên đề “Bàn về Điện ảnh”

Chuyên đề “Bàn về Triết học”

Chuyên đề “Bàn về Văn hóa”

Chuyên đề “Bàn về Lịch sử”

Chuyên đề “Bàn về Khoa học”

Chuyên đề “Bàn về Sự học”

Chuyên đề “Bàn về Văn học”

Chuyên đề “Bàn về Âm nhạc”

Chuyên đề “Bàn về Gia đạo”

Chuyên đề “Bàn về Nghệ thuật”

Chuyên đề “Bàn về Hội họa”

Chuỗi chuyên đề “Book Discussion” - Những cuốn sách tinh tuyển từ tủ sách “Tự lực Khai phóng”
Chuỗi chuyên đề “Movie Discussion” về “Làm người” - Những bộ phim đặc sắc
có thể thay đổi nhân sinh quan và đánh thức khát khao sống một cuộc đời ý nghĩa
Các Khóa học, Đối thoại, Khuyến đọc khác về chủ đề “Làm người”
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2.2 Cấu phần
“Năng lực công dân / Làm dân”
Cấu phần này giúp học viên có những nhận thức tiến bộ về năng lực công dân cũng như những
ứng dụng thực tế nhằm rèn luyện năng lực công dân của chính mình. Không một đất nước nào
ngay từ khi khai lập nên đã là một cường quốc, mà lịch sử nhân loại đã chứng minh quốc gia đó
trở nên vĩ đại không chỉ nhờ có các vị lãnh đạo vĩ đại, mà đặc biệt là nhờ có phần lớn người dân
trong quốc gia đó hiểu đúng và làm tốt công việc “làm dân” của mình.
IPL Scholarship tin tưởng rằng, không ai có thể làm người một cách trọn vẹn mà lại có thể thờ ơ với
đất nước, với xứ sở của mình. Vì vậy mà “làm dân” trước hết là làm một con người tự do và là một
công dân có trách nhiệm - trách nhiệm với cộng đồng và xã hội mà mình đang sống và trách nhiệm
tạo ra một nhà nước để bảo vệ các quyền tự do của mình và của người khác.

Chuyên đề “Bàn về Làm dân”

Chuyên đề “Bàn về Kinh tế”

Chuyên đề “Bàn về Hiến pháp”

Chuyên đề “Bàn về Pháp luật”

Cá tính
Quốc tính

Nhân tính

Chuỗi chuyên đề “Các mô hình quản trị quốc gia” (theo mô hình “Teach to Learn”)
Chuỗi chuyên đề “Book Discussion” Các cuốn sách tinh tuyển về “Trách nhiệm công dân” và “Năng lực làm dân”
Chuỗi chuyên đề “Movie Discussion” về “Trách nhiệm công dân” và “Năng lực làm dân”
Các Khóa học, Đối thoại, Khuyến đọc khác về chủ đề “Làm dân”
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2.3 Cấu phần
“Năng lực chuyên môn / Làm nghề”
“Năng lực Làm nghề” ở đây không có nghĩa rằng IPL Scholarship là một chương trình dạy nghề
(nhằm trang bị cho các bạn trẻ một nghề nghiệp chuyên môn cụ thể nào đó), mà IPL Scholarship là
nơi tiếp sức để những người trẻ biết cách tìm ra “con người chuyên môn” của mình (mình thích và
hợp với công việc/ nghề nghiệp/ sự nghiệp nào nhất) nhằm hình thành một nền tảng vững chắc cho
chính mình, để có thể trở thành những chuyên gia xuất sắc, ưu tú trong một công việc, nghề nghiệp
hay lĩnh vực mà mình lựa chọn sau này.
Đặc biệt, thông qua những buổi chia sẻ với các chuyên gia uy tín trong các ngành nghề, lĩnh vực,
các học viên sẽ có những góc nhìn thực tế hơn về bản chất và đặc thù của nhiều ngành nghề khác
nhau, cũng như để kết nối và giúp học viên được chia sẻ kinh nghiệm từ những chuyên gia uy tín,
những người đi trước trong ngành nghề và lĩnh vực của họ. Từ đó, các học viên có thêm cơ hội được
“truyền nghề”, đặc biệt là có thêm góc nhìn để có thể tự tin hơn trong việc lựa chọn hướng đi cho
công việc, nghề nghiệp và sự nghiệp của mình.

Chuỗi hoạt động tư vấn về “Định nghề, Lập nghiệp”
(Coaching and Mentoring) cho từng Học viên
Chuỗi phim về “Đạo sống và Đạo nghề”
Chuỗi đối thoại “Thực tế nghề nghiệp” / “Professional Practices”
Chuỗi chuyên đề “Book Discussion” - Các cuốn sách tinh tuyển về “Đạo sống và Đạo nghề”
Chuỗi chuyên đề “Movie Discussion” về “Làm nghề” và “Đạo nghề”
Các Khóa học, Đối thoại, Khuyến đọc khác về chủ đề “Làm nghề”
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2.4 Cấu phần
“Năng lực lãnh đạo/ Làm sếp”
Cấu phần này nhằm phát triển năng lực lãnh đạo cho học viên ở 3 cấp độ: Lãnh đạo bản thân
(Leading Self), Lãnh đạo đội ngũ (Leading Team), Lãnh đạo tổ chức (Leading Organization).
Trong chương trình này học viên được học tập và trải nghiệm các chương trình phát triển lãnh đạo
“độc nhất vô nhị” trên thế giới từ 5 tổ chức danh tiếng toàn cầu: FranklinCovey, Search Inside
Yourself Leadership Institute, Blanced Scorecard Institute, Lean Startup, và Harvard Business School.
Cấu phần này cùng với 4 cấu phần học tập nói trên của IPL đã biến IPL trở thành chương trình
phát triển lãnh đạo độc đáo và công phu nhất Việt Nam từ trước tới nay.
Chuyên đề “Bàn về Lãnh đạo”

Chuyên đề “Chân dung Lãnh đạo”

Chuyên đề “Lãnh đạo Tầm vóc / Leadership Greatness”
(của FranklinCovey)
Chuyên đề “Kèm cặp Phát triển Lãnh đạo / Harvard ManageMentor”
(của Harvard Business School)
Chuyên đề “Lãnh đạo Hiệu quả với 7 Thói quen / The 7 Habits of Highly Effective Leader”
(của FranklinCovey)
Chuyên đề “Lãnh đạo từ bên trong / Search Inside Yourself”
(của Search Inside Yourself Leadership Institute)
Chuyên đề “Bản đồ Chiến lược / Strategy Map” (của Balanced Scorecard Institute)
Chuyên đề “Khởi nghiệp Tinh gọn / The Lean Startup Method”
(do PACE độc quyền triển khai tại Việt Nam)
Chuyên đề “Kỹ năng chuyên nghiệp/ Professional Skills” (theo mô hình “Teach to Learn”)
Chuỗi chuyên đề “Book Discussion” Các cuốn sách tinh tuyển về “Phát triển Lãnh đạo” của thế giới
Chuỗi chuyên đề “Movie Discussion” về “Lãnh đạo” và “Kinh doanh”
Các Khóa học, Đối thoại, Khuyến đọc khác về chủ đề “Lãnh đạo”
Chuỗi Đối thoại “Thực tế Lãnh đạo” / “Leadership Practices”: Đối thoại với các Khách mời là các doanh nhân
tên tuổi, các nhà lãnh đạo hàng đầu và cùng các Khách mời này “mổ xẻ” những câu chuyện thực tế về
lãnh đạo, điều hành, quản lý một doanh nghiệp/ tổ chức/ cơ quan trong Ngành/ Lĩnh vực mà họ đang làm.
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MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẲNG CẤP THẾ GIỚI
MÀ CÁC HỌC VIÊN CÓ CƠ HỘI ĐƯỢC TRẢI NGHIỆM TẠI IPL SCHOLARSHIP

“Leadership: Great Leaders, Great Teams, Great Results”, được
gọi tắt là: Leadership Greatness / Lãnh đạo Tầm vóc” được xem là
giải pháp phát triển lãnh đạo quan trọng nhất của FranklinCovey,
được thiết kế chuyên biệt dành cho lãnh đạo cấp cao của các
doanh nghiệp hàng đầu.
Giải pháp được FranklinCovey xây dựng dựa trên việc tích hợp các
tư tưởng độc đáo nhất về phát triển lãnh đạo của các tư tưởng gia
quản trị hàng đầu thế giới hiện nay như: Clayton Christensen
(The Innovator’s Dilemma); Jim Collins (Build to Last; Good to Great;
Great by Choice); Jack Welch (CEO huyền thoại của GE); Ram Charan
(Execution: The Discipline of Getting Things Done);…

“7 Habits of Highly Effective People/ 7 Thói quen Lãnh đạo Hiệu quả”
là một kiệt tác “độc nhất vô nhị” trong lĩnh vực đào tạo và tư vấn của
thế giới nhằm kiến tạo “văn hóa hiệu quả” cho lãnh đạo ở mọi cấp độ.
Giải pháp này đã giúp phát triển lãnh đạo và kiến tạo văn hóa cho hàng
trăm triệu người ở 167 quốc gia trên thế giới. Hiện có hơn 90% tập đoàn
trong “Top Fortune 100” và 75% tập đoàn trong “Top Fortune 500” đã chọn
giải pháp “7 Habits” để phát triển lãnh đạo và đội ngũ của mình.
Không chỉ được phổ biến mạnh mẽ ở Mỹ và châu Âu, giải pháp đào tạo
“7 Habits” cũng đã được chào đón nồng nhiệt ở châu Á, riêng Nhật Bản
đã có hơn 20.000 người tham dự mỗi năm.

Các chương trình phát triển lãnh đạo và nâng tầm văn hóa đẳng cấp thế giới của FranklinCovey tại Việt Nam do FranklinCovey Việt Nam (một đơn vị thành viên
của Học viện Quản lý PACE) độc quyền triển khai.
21

2. Giai đoạn “1 Năm học tại trường”
“Search Inside Yourself / Lãnh đạo từ bên trong” là chương trình đào tạo danh tiếng thế giới; dựa trên
nền tảng của Khoa học não bộ, Trí tuệ cảm xúc và Thực hành Mindfulness, được sinh ra tại Google và
nay phổ biến khắp toàn cầu.
Mindful Leadership Vietnam - một đơn vị thành viên của Học viện Quản lý PACE (PACE-MLV), là đối tác
tổ chức độc quyền của Search Inside Yourself Leadership Institute (SIYLI) để triển khai chương trình
“Search Inside Yourself” tại Việt Nam. Chương trình Search Inside Yourself là một nội dung hoàn toàn mới
chỉ dành riêngcho Khóa IPL7.
Hình: Tiến sĩ Rich Fernandez - CEO của SIYLI lần đầu đến Việt Nam chia sẻ trực tiếp về hành trình
Search Inside Yourself theo lời mời của PACE-MLV. Đồng hành cùng Ông Fernandez để giảng dạy
chương trình SIY trong sự kiện đặc biệt này là Bà Kimoko Bokura - Người sáng lập Mindful Leadership Japan.

Harvard ManageMentor là chương trình trực tuyến đẳng cấp thế giới về phát triển lãnh đạo của
Trường Kinh doanh Harvard. Trong hơn 20 năm, chương trình đã giúp các tổ chức toàn cầu khai phá
tiềm năng lãnh đạo của họ bằng sự kết hợp độc đáo giữa nội dung lãnh đạo chất lượng cao với
phương pháp sáng tạo để nhanh chóng chuyển hóa thành hành động thực tiễn.
Havard ManageMentor liên tục được cập nhật những tư duy mới nhất và các phương pháp đã được
nghiên cứu, chứng minh từ các học giả uy tín nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu - giảng dạy và
các nhà lãnh đạo tên tuổi trên thương trường quốc tế.

“Lean Startup/ Khởi nghiệp Tinh gọn” - một mô hình khởi nghiệp đã
gây tiếng vang trên khắp toàn cầu, giúp thay đổi toàn bộ cách thức xây dựng
công ty và tung ra sản phẩm mới trên thị trường. Mô hình còn trang bị cho
người học cách tư duy và những phương pháp giúp tăng khả năng thành công,
đồng thời cũng giảm thiểu tối đa rủi ro trên hành trình khởi nghiệp hoặc
phát triển sản phẩm mới, tái tạo doanh nghiệp của các doanh nhân
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Làm sao để hoạch định chiến lược và truyền thông chiến lược một cách
rõ ràng đến mọi thành viên ở tất cả các cấp trong toàn tổ chức? Lời đáp
nằm ở chương trình “Balanced Scorecard Essentials”. Đây cũng là công cụ
hữu hiệu bậc nhất để kết nối/đồng bộ công việc hằng ngày của từng
thành viên trong tổ chức với tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu và chiến lược của
tổ chức.

2.5 Đề án tốt nghiệp
Học viên IPL sẽ thực hiện “Đề án tốt nghiệp” của mình theo mô hình
“Learning Through Serving” (LTS) (Học thông qua Phục vụ). Cụ thể là
sau khi hoàn tất các cấu phần học tập của mình, Học viên sẽ
chọn một dự án, một công việc, hoặc một hoạt động (liên quan
đến kinh doanh hoặc liên quan đến cộng đồng) do các Học viên
IPL khởi xướng... nhằm tiếp tục học hỏi nâng cao và góp phần
xây dựng cộng đồng “Tự lực Khai phóng” và phát triển cộng đồng
thông qua việc góp sức thực hiện thành công những dự án này
nhằm giải quyết được vấn đề cụ thể, thiết thực cho doanh nghiệp
hoặc cho cộng đồng.
Để đảm bảo rằng dự án sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất và giúp cho
Học viên học hỏi được nhiều nhất có thể, Học viên cần thể hiện
được khả năng lãnh đạo và thực thi, truyền cảm hứng, giải quyết
vấn đề, khả năng sử dụng lý luận vào thực tiễn, cũng như thể hiện
được những tiến bộ/ phát triển của mình sau giai đoạn đào tạo
thành kết quả thực tế.
Việc đánh giá các dự án này (cũng là Đề án tốt nghiệp)
sẽ do một Hội đồng bao gồm: Đại diện Ban Lãnh đạo của
Trường Doanh Nhân PACE, Ban Điều Hành IPL, Chuyên gia
hướng dẫn (nếu cần), và Đại diện Ban Giáo Vụ IPL.
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Một số đề án tốt nghiệp và hoạt động cộng đồng của IPL

Cổng tri thức
Khai phóng trực tuyến OpenEdu
Cổng tri thức Khai phóng trực tuyến OpenEdu là
một Sáng kiến Giáo dục Khai phóng được sáng lập
bởi Học Viện Quản Lý PACE và Viện Giáo Dục IRED,
được điều hành bởi IPL Scholarship. Đây là cổng tri thức

Diễn đàn tinh hoa trẻ Việt Nam/ (YLF)
Diễn đàn là cầu nối giữa 600 bạn trẻ Việt thuộc nhiều ngành nghề
lĩnh vực khác nhau, từ khắp mọi miền và từ nhiều quốc gia (đại diện
cho giới tinh hoa trẻ Việt Nam), cùng với trên 150 khách mời là
những nhân vật uy tín đến từ nhiều lĩnh vực, các doanh nhân,
các nhà khoa học, các bậc thức giả, các văn nghệ sỹ tâm huyết với
sự nghiệp phát triển thế hệ trẻ.

trực tuyến nhằm giúp người học có thể tự học, tự lực
khai phóng bản thân bằng tri thức toàn cầu
ở mọi nơi, mọi lúc mà không còn rào cản về thời gian,
địa điểm, ngôn ngữ hay chi phí. Đây là dự án kết nối
các thế hệ IPLer chung tay làm một điều giản dị,
ý nghĩa và bền vững cho cộng đồng.

Dự án Happiness Sharing
“Tiếp tế” tri thức đến cho trẻ em nông thôn đặc biệt là những
vùng lũ khu vực miền Trung trong năm 2020, những nơi đang chịu
thiệt hại, tại những trường tiểu học nơi có điều kiện cơ sở vật chất
khó khăn.

OpenEdu là một mô hình giáo dục rất mở, về mọi mặt:
- Mở về mục đích: khai trí, khai tâm.
- Mở về đối tượng: dành cho tất cả mọi người.
- Mở về cách thức: có thể học mọi lúc, mọi nơi mà
không bị giới hạn về thời gian, địa điểm, ngôn ngữ
hay bị bản quyền chi phối

Elab nâng cao năng suất sản xuất tại Công ty nhựa Duy Tân
Mục đích dự án là khảo sát và đánh giá thực trạng, từ đó đề ra giải pháp
thực hiện và một số mô hình tham khảo nhằm mục đích rút ngắn
thời gian (lead time) trong mỗi khâu hoạt động, tăng tính hiệu quả
công việc từ đó giúp giảm thiểu lãng phí về con người, thời gian,
tài chính, nâng cao lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp Duy Tân.

Elab bệnh viện Nhi Đồng 2
Xuất phát từ thực trạng khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM
bị quá tải, chất lượng phục vụ chưa được như mong đợi, hiệu quả
phối hợp giữa mọi người trong việc xử lý ca cấp cứu còn chưa cao,
nhóm dự án ELAB của chương trình IPL khóa 3, Trường Doanh Nhân
PACE hợp tác với Khoa cấp cứu của BV thực hiện dự án “Nâng cao
hiệu suất làm việc khoa Cấp cứu - Bệnh Viện Nhi Đồng 2”.
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3. Giai đoạn “5 Kỳ tự trải nghiệm”

Giai đoạn
“5 kỳ tự trải nghiệm”

Trong giai đoạn trải nghiệm này, Học viên
IPL sẽ hoàn toàn tự học và tự trải nghiệm
thông qua cuộc sống và công việc mà
mình phụ trách. IPL Scholarship sẽ đóng
vai trò bổ sung “chất xúc tác” để Học viên
có thêm cơ hội nhằm tối ưu hóa giá trị của
hành trình “tự trải nghiệm” đó.
Chẳng
hạn
như,
trong
quá
trình
“tự trải nghiệm”, Học viên sẽ được
IPL Scholarship tạo điều kiện để tổ chức và
tham gia các kỳ sinh hoạt nội bộ (Nội khóa
IPL hay Liên khóa với các Khóa IPL trước đây),
tham gia các kỳ cập nhật kiến thức nội bộ
như các buổi đối thoại (talk), chia sẻ (sharing),
hay huấn luyện (workshop),... Ngoài ra,

Học viên IPL còn được tham gia vào quá trình
tổ chức và dẫn dắt các hoạt động cộng đồng
về văn hóa - giáo dục do Sáng kiến OpenEdu
triển khai, bao gồm: Khóa học (chủ yếu
xoay quanh 3 chủ đề “Làm người - Làm dân
- Làm nghề”, Đối thoại (Top Talk và IPL Talk),
Khuyến đọc (Chuỗi “Tọa đàm Sách Hay”,
Giải Sách Hay thường niên, Dự án OneBook).
Học viên chỉ được công nhận là hoàn tất
thành công giai đoạn “5 kỳ tự trải nghiệm” (cũng
chính là Tốt nghiệp toàn bộ IPL Scholarship)
khi hoàn tất “Báo cáo trải nghiệm” về
quá trình “5 kỳ tự trải nghiệm” của mình
và Báo cáo trải nghiệm này được
IPL Scholarship đánh giá là “đạt”.

Học
To
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4/ Phương pháp đào tạo
ở IPL Scholarship

Trong từng cấu phần, các nội dung đào tạo sẽ
được truyền tải thông qua các phương cách chính,
đó là:

- Courses / Khóa học: Là tập hợp những môn học
được chọn lọc khắt khe giúp tạo nền tảng hiểu
biết cần thiết về từng năng lực lõi và củng cố
năng lực phản biện, năng lực ánh xạ bản thân
(self-reflection) trong mỗi cá nhân Học viên IPL.
- Talks / Đối thoại: Là chuỗi các buổi giao lưu,
đối thoại, chia sẻ nhằm kết nối những nhân vật
dẫn đầu, có ảnh hưởng lớn trong nhiều lĩnh vực
với Học viên IPL và cộng đồng. Điểm đặc biệt là
ngoài việc tham gia với tư cách tham dự thông
thường, các Học viên IPL còn được tham gia với
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tư cách là những người tổ chức các buổi đối thoại
này và đại diện thế hệ trẻ để tham gia tranh luận
tại các buổi IPL Talk.
- Books / Khuyến đọc: Đọc sách là một hoạt
động học tập quan trọng và không thể thiếu
của học viên trong chương trình đào tạo của IPL
Scholarship. Những cuốn sách được chọn trong
chương trình là những cuốn sách kinh điển, đặc
sắc giúp bồi đắp các năng lực làm người, làm
dân và làm nghề.

Bên cạnh 3 phương cách đào tạo chính là Courses, Talks, Books nói trên,
các nội dung học tập của chương trình còn được đào sâu và triển khai đa dạng hơn
thông qua các Hoạt động đặc biệt bao gồm: Book Discussion, Movie Discussion, Teach to Learn,
Peer Feedback, Sharing, Talk, Mentoring, Coaching, Team Building, Outdoor Activities,...
Các hoạt động này được tổ chức dưới nhiều hình thức và địa điểm khác nhau.
Ngoài ra, còn có các hoạt động nhằm xây dựng cộng đồng IPL
thành cộng đồng tinh hoa trẻ uy tín ở Việt Nam, cũng như mang đến
những cơ hội để kết nối IPL, Học viên IPL với các cá nhân và
tổ chức uy tín trong và ngoài nước.
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Phần III. Ban Giảng Huấn
và Diễn giả Khách mời của
IPL Scholarship
28

IPL Scholarship không chỉ quy tụ những người trẻ ưu tú, mà còn quy tụ những người thầy lớn

Ban Giảng Huấn và hình ảnh
học tập của một số chuyên đề
trong IPL Scholarship

và những nhân vật hàng đầu để tiếp sức cho những người trẻ giàu tiềm năng này trở thành
những nhà lãnh đạo tầm vóc hay những chuyên gia xuất sắc trong tương lai. Nói ngắn gọn
hơn, “IPL là nơi những người trẻ ưu tú với nhiều hoài vọng cùng hội ngộ và được tiếp sức bởi
những người thầy uy tín và nhân vật hàng đầu để có thể trở thành những nhà lãnh đạo tầm vóc
hay những chuyên gia ưu tú”.

Nhà hoạt động giáo dục
GIẢN TƯ TRUNG
Chuyên đề: Bàn về Sự học

Nhà nghiên cứu triết học
BÙI VĂN NAM SƠN
Chuyên đề: Bàn về Triết học

Nhà nghiên cứu lịch sử
NGUYỄN THỊ HẬU
Chuyên đề: Bàn về Lịch sử

Nhà nghiên cứu văn học
PHAN NHẬT CHIÊU
Chuyên đề: Bàn về Văn học

Họa sĩ NGUYỄN QUÂN
Chuyên đề: Bàn về Nghệ thuật

Nhạc sĩ DƯƠNG THỤ
Chuyên đề: Bàn về Âm nhạc

PGS. PHẠM DUY NGHĨA
Chuyên đề: Bàn về Hiến pháp &
Pháp luật

GS. NGUYỄN VĂN TRỌNG
Chuyên đề: Bàn về Văn hóa

GS. PHAN VĂN TRƯỜNG
Chuyên đề: Bàn về Lãnh đạo

GS. ĐINH TOÀN TRUNG
Chuyên đề: Strategic Management

Chuyên gia BÙI VĂN
Tổng Biên tập Kênh FBNC
Chuyên đề: Bàn về Kinh tế

PGS. NGUYỄN VĂN THẮNG
Chuyên đề: Knowledge Based
Management

Họa sĩ TRỊNH CUNG
Chuyên đề: Bàn về Hội họa

Đạo diễn VIỆT LINH
Chuyên đề: Bàn về Điện ảnh

GS. HỒ TÚ BẢO
Chuyên đề: Digital Transformation/
Chuyển đổi số

GS. JEAN PIERRE BAEYENS
- Đại học Brussels (Bỉ)
Chuyên đề: Marketing
Management for Leaders

GS. DANIEL QUINN MILLS
- ĐH Harvard (Hoa Kỳ)
Chuyên đề: Leadership
Development Program

GS. ROBERTO M. FERNANDEZ
- ĐH MIT (Hoa Kỳ)
Chuyên đề: Human Resources
Management for Leaders
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Chuyên gia của Franklin Covey
Chuyên đề: The 7 Habits of Highly
Effective People

Chuyên gia của The Lean Startup
Chuyên đề: Lean Startup Method

Học viên IPL giao lưu với các trí thức,
chuyên gia tại buổi Lễ Công bố
Giải Sách Hay thường niên

Một trong những tài sản quý giá của tuổi trẻ là ước mơ,
tuy nhiên, cần phải làm gì để những ước mơ đó trở thành
sự thật? IPL - “cú bắt tay” lịch sử giữa các trí thức hàng đầu,
các doanh nhân tâm huyết và những người trẻ ưu tú - là một
trong những câu trả lời thuyết phục cho câu hỏi này.
Chuyên gia của Franklin Covey
Chuyên đề: Leading at Speed
of Trust

Chuyên gia của Franklin Covey
Chuyên đề: Leadership Greatness

Chuyên gia của Balanced Scorecard
Chuyên đề: Strategy Map

Ông VÕ QUỐC THẮNG
Chủ tịch Tập đoàn Đồng Tâm

Họ là những người thầy lớn, không chỉ mang lại cho học viên
kiến thức và phương pháp học, mà truyền cả năng lượng
tích cực và sự khao khát tri thức. Một số người thầy tại IPL
còn cho học viên cảm giác tổn thương khi chỉ ra sự tăm tối,
để họ vỡ òa và nhận ra con người thật.
Học viên Khóa IPL1
Học viên IPL và GS. Dave Ulrich - người được
Tạp chí HR Magazine bình chọn là “bộ óc” số 1 thế giới
về “quản trị nhân sự” và “phát triển nhân tài”
tại Hội thảo quốc tế “Rethinking HR & Talent”
(Tư duy lại nhân lực và nhân tài)
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Một số diễn giả khách mời trong chuỗi chương trình đối thoại IPL Talk mà IPL Scholarship đã tổ chức thời gian qua

TS. LÊ ĐĂNG DOANH

TS. NGUYỄN XUÂN XANH
Bàn về Khoa học với IPL

PGS. VŨ MINH KHƯƠNG
ĐH Quốc gia Singapore

Ông TRƯƠNG ĐÌNH TUYỂN
Nguyên là Bộ trưởng
Bộ Thương mại Việt Nam
(nay là Bộ Công thương)

Ông NGUYỄN MINH TUẤN
Chủ tịch Kềm Nghĩa Group

Ông THÁI TUẤN CHÍ
Chủ tịch Thái Tuấn Group

Ông CÔ GIA THỌ
Chủ tịch Thiên Long Group

Ông CAO TIẾN VỊ
Nhà sáng lập Sài Gòn Paper Group

Ông VÕ QUỐC THẮNG
Chủ tịch Đồng Tâm Group

Ông VÕ TẤN LONG
Phó Tổng Giám đốc Dịch vụ CNTT,
Công ty Tư vấn PwC Việt Nam

Ông NGUYỄN HOÀI NAM
CEO Berjaya Việt Nam

Ông NGUYỄN MẠNH HÙNG
Bộ trưởng Bộ Thông tin &
Truyền Thông

TS. NGUYỄN SĨ DŨNG
Nhà hoạt động xã hội

Ông TRẦN BÁ DƯƠNG
Chủ tịch THACO Group

Ông ĐẶNG VĂN THÀNH
Chủ tịch TTC Group

Ông ĐỖ DUY THÁI
Chủ tịch Thép Việt Group

Chuyên gia kinh tế
HUỲNH BỬU SƠN

Chuyên gia kinh tế
Phạm Chi Lan

GS. TRẦN VĂN KHÊ
Bàn về Âm nhạc với IPL

GS.BS. NGUYỄN CHẤN HÙNG
Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam
Bàn về Sức khỏe với IPL
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Phần IV. Giai đoạn
“5 Vòng tuyển sinh”
để đạt học bổng IPL
32

1. Các vòng thi tuyển
Vòng 1: Gửi hồ sơ trực tuyến
Truy cập TẠI ĐÂY, đăng ký mở tài khoản và hoàn thành
hồ sơ trực tuyến.
Vòng 2: Thực hiện bài luận & Tìm người giới thiệu
Ứng viên được yêu cầu thực hiện một Bài luận theo một
chủ đề cụ thể.
Đồng thời Ứng viên có ít nhất 1 Thư giới thiệu, nhận xét
về mình từ những người mà Ứng viên cho là có uy tín và
hiểu biết về mình.
Vòng 3: Thi viết trực tiếp tại điểm thi
Ứng viên thực hiện bài thi viết trực tiếp tại Hội đồng thi.
Thời gian làm bài thi từ 120-180 phút. Đề thi được bảo mật
đến trước giờ làm bài.
Vòng 4: Phỏng vấn trực tiếp với HĐTS (lần 1)
Ứng viên được tham gia phỏng vấn cùng với Hội đồng
Tuyển sinh của IPL Scholarship.
Vòng 5: Phỏng vấn trực tiếp với BĐH

HẠN CHÓT NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN
IPL SCHOLARSHIP KHÓA 7

24h00 ngày 31/05/2021

Ứng viên được tham gia gặp gỡ và phỏng vấn trực tiếp với
Ban Điều Hành.
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2. Điều kiện dự tuyển
Bất kỳ ứng viên nào đáp ứng đầy đủ 02 điều kiện chính sau đều có thể
đăng ký dự tuyển vào IPL Scholarship:
- Người trẻ dưới 30 tuổi (thuộc thế hệ U30, từ 20-29 tuổi)
- Có tố chất lãnh đạo và có khát vọng tạo ra những thay đổi tích cực trong
ngành nghề và lĩnh vực mà mình theo đuổi.
Riêng IPL Scholarship Khóa 7 sẽ ưu tiên những ứng viên là: Doanh nhân
khởi nghiệp; Lãnh đạo kế nghiệp doanh nghiệp gia đình; Quản lý cấp trung
& Lãnh đạo trẻ thuộc đội ngũ kế nhiệm tại các doanh nghiệp/tập đoàn
trong và ngoài nước; Thủ lĩnh trẻ của các hoạt động cộng đồng.
Lưu ý:
- Ngoài 2 điều kiện chính trên, những điều kiện sau cũng là những điều kiện
mà hiển nhiên Ứng viên cần phải có: (1) Là người Việt (bất cứ quốc tịch
nào) và thông thạo tiếng Việt; (2) Có đầy đủ tư cách công dân và năng lực
hành vi dân sự tại thời điểm dự tuyển.
- Trình độ tiếng Anh không phải là một yêu cầu dự tuyển bắt buộc.
Tuy nhiên, trong IPL Scholarship có một số môn học được giảng dạy
hoàn toàn bằng tiếng Anh (không có phiên dịch) nên đây cũng sẽ là
một lợi thế được xem xét trong quá trình xét tuyển.

IPL Scholarship tuyển chọn những lãnh đạo trẻ, hay nói cách khác là những
người trẻ ưu tú. Vậy thế nào là ưu tú?
Những người trẻ ưu tú theo tiêu chí của IPL Scholarship, hay còn gọi là
những “Hạt giống lãnh đạo khai phóng IPL”, là những người trẻ giàu tiềm năng
và sẵn lòng dấn thân trên hành trình “thực học, khai phóng và chuyên sâu”
để trở thành những con người tài năng trong tương lai, bất kể là…
…tài năng về lãnh đạo, hay tài năng về chuyên môn;
…tài năng trong khu vực thị trường, hay nhà nước;
…tài năng trong kinh doanh, trong khoa học, trong nghệ thuật hay trong
các nghề có tính chuyên môn cao khác (như luật sư, nhà báo, nhà giáo, kỹ sư,
bác sỹ,...).
Nếu bạn đã “ưu tú” rồi thì có cần học IPL không?
Những người trẻ ưu tú ở đây có nghĩa là “giàu tiềm năng” cần được tiếp sức,

- IPL Scholarship chỉ chấp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển trực tuyến
qua website www.IPL.edu.vn. Ứng viên vui lòng KHÔNG nộp hồ sơ qua
bất kỳ kênh khác (chẳng hạn như qua email hay qua bưu điện).

cần được hỗ trợ để có thể trở thành “tài năng thực sự” trong tương lai.
Một người trẻ, dù có tiềm năng mấy hay ưu tú mấy đi nữa thì cũng cần phải học
và học trong các chương trình đặc biệt, được thiết kế dành riêng cho họ thì
sự phát triển tài năng của họ mới có cơ hội phát triển nhanh và bền được.
Và IPL Scholarship là một chương trình như vậy!
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3. Học bổng IPL
Số lượng ứng viên dự tuyển hàng năm đều vượt xa số lượng học bổng của
chương trình, nên mỗi suất học bổng được trao đi cho một người trẻ này đồng
nghĩa với một người trẻ khác bị mất đi một cơ hội được rèn giũa trong chương
trình. Do đó, ứng viên được nhận học bổng cần có cam kết sự nghiêm túc và
có sự thể hiện xứng đáng với học bổng mà mình được nhận.
Cụ thể là, Học viên có cơ hội tham gia IPL Scholarship có hai trách nhiệm
chính: (1) Học tập nghiêm túc để khai phóng và phát triển chính mình; và
(2) Cùng IPL phục vụ cộng đồng (thông qua hoạt động “Learning Through
Serving”, mà cụ thể là cùng nhau phát triển “Trường Khai phóng Trực tuyến
OpenEdu” nhằm lan tỏa tri thức khai phóng cho cộng đồng).

“Giá trị của một con người gồm ba bộ phần cấu thành ví như một cái
cây. Phần gốc là hoài bão, nhân cách, tinh thần dân tộc, và ý thức hợp
tác. Phần thân là tài năng, kiến thức. Phần hoa-quả là bằng cấp, thành
tích trong học tập và công việc.
Cách giáo dục và đánh giá con người của ta hiện nay quá chú trọng
vào phần hoa-quả, trong khi coi nhẹ phần gốc; vì vậy không tạo nên
sức phát triển nội sinh, lâu bền.
IPL chú trọng phần gốc, rồi mới đến phần thân vì thế phần hoa-quả sẽ là
thành quả tự nhiên của một nỗ lực chân chính.”
PGS. VŨ MINH KHƯƠNG
ĐH Quốc gia Singapore
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