
8X tư tưởng cấp tiến

Trong quá trình học đại học, nhiều sinh 
viên tự thấy mình không thích hợp với 
ngành học. Những sinh viên đó đã mạnh 
chuyển hướng, vượt vũ môn một lần nữa 
để được học tập theo đúng sở trường của 
mình. Sau khi học 1 năm tại Khoa Giáo 
dục đặc biệt (Trường ĐH Sư phạm TP. Hồ 
Chí Minh), Đồng Ngọc Hà đã quyết định 
thi lại đại học và vào học tại K53, Khoa 
Công tác Xã hội, Trường ĐHKHXH&NV, 
ĐHQGHN. Hà kể: “Một cơn bão đã ập 
đến Vũng Tàu khi ấy mình mới học lớp 
12. Nhà trường bị sập mái, mất điện triền 
miên. Giá các mặt hàng mỳ tôm, đèn 
cầy… tăng lên gấp 10 lần. Lúc ấy, mình 
tự  hỏi là không biết các tổ chức xã hội, 
từ thiện đang ở đâu?”. Hà đã quyết định 
thi vào Khoa Giáo dục đặc biệt dạy cho 
trẻ em khuyết tật. Sau 1 năm theo học, 
Hà nhận ra, cuộc sống còn rất nhiều đối 
tượng chịu thiệt thòi, rất cần “bàn tay 
chăm sóc” của các tổ chức xã hội. Hà đã 
lặn lội ra tận miền Bắc để dự thi và theo 

học ngành Công tác Xã hội. Hà rất ngạc 
nhiên khi các thí sinh miền Bắc quá căng 
thẳng trong kỳ thi đại học. Biết mình đủ 
điểm chuẩn vào trường, không cần giấy 
gọi, Hà vẫn ra Bắc nhập học. Hà tâm sự: 
“Mình nhìn thấy ai cũng có bố mẹ đi kèm. 
Ở miền Nam, các bạn sinh viên tự lập hơn 
nhiều, các bạn tự đi nhập trường tự thuê 
nhà trọ”. Nói về tương lai Hà tâm sự: 
“Mình nghĩ trước tiên phải học thật tốt. 
Chính năng lực  sẽ quyết định đến công 
việc và cuộc sống tương lai của mình”.

Duyên với giảng đường đến chỉ với H.T 
sau 4 năm ròng rã đi thi đại học. “Quá 
tam ba bận”, T. phải nghe lời bố mẹ làm 
công nhân may trong khu công nghiệp. Đi 
làm cả ngày, đồng lương 3 cọc ba đồng, T. 
thấm nỗi khổ, đồng lương “chết đói” của 
lao động chân tay. T. giấu bố mẹ bỏ làm 
rồi vùi đầu vào ôn thi đại học tiếp. H.T giờ 
đã là tân sinh viên Khoa Sinh học, Trường 
ĐHKHTN, ĐHQGHN. Cậu bảo: “Mình 
không thể quên được cảm giác lâng lâng, 
hạnh phúc khi cầm trên tay tờ giấy báo 

trúng tuyển”.

Quyết “đặt cược” với 
giảng đường đại học

Khi vấp phải những khó khăn từ cuộc 
sống lao động không tri thức, rất nhiều 
người nhận ra giá trị của con đường học 
vấn. Gian nan hơn các bạn đồng trang 
lứa, nhưng niềm vui, niềm hạnh phúc sẽ 
mặn mà hơn với những tân sinh viên có 
duyên muộn mằn với giảng đường đại 
học. Nguyễn Bảo Trung (tân sinh viên K53 
Khoa Tâm lý học, Trường ĐHKHXH&NV) 
chia sẻ: “Vào đại học với mình như một 
giấc mơ”. Học đến lớp 10 là bỏ học 5 năm 
lăn lộn kiếm sống bên ngoài, cậu quyết 
Nam tiến. Hơn ai hết, Bảo Trung hiểu được 
nỗi khổ của công việc lao động đòi hỏi ít 
tri thức. Khi nhìn thấy các bạn học sinh, 
sinh viên cắp sách đến trường, Bảo Trung 
khao khát được tiếp tục đi học, được đặt 
chân đến giảng đường. Sau mấy năm 
tích cóp, cậu đã tiếp tục theo học bổ túc 
ở Cầu Giấy để hoàn thành chương trình 
phổ thông. Không có năng khiếu về các 
môn khoa học tự nhiên, cậu chọn thi một 
chuyên ngành xã hội. Trung dành toàn bộ 
thời gian 1 năm để miệt mài tự học ôn ở 
nhà. “Cuộc sống hiện đại đang phát sinh 
nhiều hiện tượng rối nhiễu tâm lý và tư vấn 
tâm lý trong tương lai sẽ là 1 nghề rất “có 
giá”. Mình chọn chuyên ngành này một 
phần cũng bởi lý do này...” -  Bảo Trung 
chia sẻ. 

H.H vốn là một học sinh chăm học, thông 
minh nên được mọi người xung quanh 
kỳ vọng rất nhiều. Lần đầu tiên dự thi do 
chịu áp lực lớn, H. chỉ đủ điểm vào hệ Cao 
đẳng của Trường ĐH Lao động - Xã hội. 
H. vẫn đăng ký theo học Cao đẳng nhưng 
không quên mang theo hòm sách để tiếp 
tục ôn thi đại học. Những ngày tháng ở 
Ký túc xá Trường ĐH Lao động - Xã hội, H. 
đã phải đấu tranh tư tưởng ghê gớm, đã 
phải gồng mình lên để học, vượt qua cám 
dỗ của sự xả hơi, tiếng ồn ào, những lời 
mời gọi đi chơi. Cô vừa phải đảm bảo bài 
vở trên lớp, vừa phải học khối kiến thức 
thi đại học. Sự cố gắng của H. được đền 
đáp, H. thi đỗ vào Khoa Triết học, Trường  
ĐHKHXH&NV. Nhắc lại khoảng thời gian 
đó, H. vẫn còn nghĩ đó là một giấc mơ. 
Quả thực chỉ có sự quấn hút của tri thức 
và giảng đường đại học, mới đem lại cho 
H. sự quyết tâm cao độ như vậy.

>> Lưu THị VâN

Duyên muộn
với giảng đường

năm nay, trong đội 
ngũ tân sinh viên 

đặt chân vào giảng 
đường các trường 

đại học không chỉ có 
thế hệ 9X. Dù vất vả, 
gian nan, nhưng rất 
nhiều 8X vẫn quyết 

tâm không để lỗi hẹn 
với giảng đường... 
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