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GIỚI THIỆU   
  
Tiên nghiên cứu về cách mà trẻ em học tập, ghi nhớ và tư duy. Một chủ đề mà chị quan tâm đó là 
điều gì làm nên sự khác biệt giữa những học sinh có thể vượt qua những rào cản cá nhân và xã hội 
để tư duy độc lập và hiệu quả với những học sinh gặp khó khăn trong học tập và cuộc sống. Chị 
mong muốn dùng nghiên cứu khoa học để tìm cách giúp cho trẻ em Việt Nam phát huy hết tiềm 
năng của mình và trở thành những công dân hạnh phúc và có ích cho xã hội, đặc biệt là những trẻ 
em dễ bị tổn thương và có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2017, Tiên tốt nghiệp loại xuất sắc chương 
trình Thạc Sỹ Khoa Học Tâm Lý tại Đại học Surrey theo học bổng Chevening của chính phủ Anh, 
nơi mà chị tập trung nghiên cứu và viết luận văn về mối quan hệ giữa não bộ và chức năng trí tuệ ở 
trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh. Trong tương lai, chị sẽ tập trung vào câu hỏi nghiên cứu rằng liệu 
sự phản tư và khả năng tự nhận thức có giúp cải thiện các chức năng trí tuệ và trí nhớ làm việc ở 
trẻ, và quan trọng hơn hết là, liệu nó có thể giúp nâng cao kết quả học tập cũng như các khía cạnh 
quan trọng khác của cuộc sống hay không.  
 
Kể từ tháng 5/2018, Tiên giảng dạy và nghiên cứu tại Bộ môn Tâm lý học, Đại Học Hoa Sen. Ngoài 
ra, chị còn tham gia với vai trò cố vấn sinh viên trong chương trình Bạn Đồng Hành thuộc Quỹ học 
bổng tài năng Lương Văn Can từ tháng 10/2017.  
 
Một lĩnh vực khác mà Tiên đặc biệt quan tâm đó là công tác xã hội trẻ em. Cùng với một người bạn 
có tình yêu say mê đối với trẻ em, vào những ngày cuối tuần, chị thường làm tình nguyện viên tự do 
hoặc theo tổ chức trong suốt thời gian học tại bậc cử nhân (khoảng năm 2007) cho đến đầu năm 
2017. Hiện nay, do phải tập trung cho công việc giảng dạy và nghiên cứu, chị phải tạm ngưng 
những hoạt động này và sẽ bắt đầu lại vào một ngày sớm nhất có thể.  
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