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Năm 2014, Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phát sóng chương trình “Cùng xây tương 
lai” với MC Quyền Linh. Quyền Linh dẫn người xem về các vùng sâu, vùng xa của đất nước để 
mọi người tận mắt chứng kiến những cảnh đời bất hạnh vất vả đến với con chữ. Các em phải 
vượt đường xá xa xôi; phải băng qua kênh rạch bằng ghe xuồng; phải học trong những ngôi 
trường thiếu thốn cơ sở vật chất. Thông qua những hình ảnh, chương trình “Cùng xây tương 
lai” ắt hẳn muốn gửi đến người xem thông điệp chung tay góp sức xây dựng những ngôi 
trường đủ cơ sở vật chất để những mảnh đời nơi vùng sâu, vùng xa đến với con chữ được dễ 
dàng hơn. 

Hôm nay đọc bài viết “Schools To-Go!”1 của tác giả Troy Turner trên website Yanko Design, 
người viết nhận ra “con đường đến con chữ” khó khăn không chỉ với trẻ em vùng sâu, vùng 
xa của đất nước Việt Nam mà còn đối với các bạn nhỏ nhiều nơi trên thế giới. Trong bài viết, 
Troy Turner giới thiệu giải pháp Boxschool của IDIM Design Laboratory. 

 

Boxschool có hệ thống cung cấp năng lượng độc lập từ năng lượng mặt trời tạo ra một môi 
trường giáo dục sử dụng năng lượng bền vững ở bất kì đâu trên thế giới. Mười bốn tấm pin 
mặt trời trên nóc có thể tạo ra năng lượng đủ dùng cho một laptop, một máy chiếu, tám 
bóng đèn LED và mười máy tính bảng trong sáu giờ. Hai Boxschool container có thể tạo 
thành một không gian học tập đầy đủ thiết bị cho ít nhất 24 học sinh. Ba container có thể 
làm thành sân chơi cho các bạn nhỏ. Sáu container có thể thành một thư viện lớn. 

Các bạn học viên Phương pháp luận sáng tạo ắt hẳn đã nhận ra các nguyên tắc sáng tạo ẩn 
trong giải pháp Boxschool của IDIM Design Laboratory. Đó là những nguyên tắc nào vậy? 

                                                 
1 http://www.yankodesign.com/2015/10/16/schools-to-go/ 
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