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Học thêm 
ngoại ngữ 
cho... ngày mai

Hiện nay, trên giảng 
đường đại học, tất 
cả các ngành đào 
tạo đều có sự góp 
mặt của bộ môn 
ngoại ngữ. Không 
để mình bị mang 
tiếng là lạc hậu, lỗi 
thời, phần lớn sinh 
viên tranh thủ thời 
gian để học thêm 
ngoại ngữ. Mai Anh 
(sinh viên Khoa Kế toán - Viện ĐH Mở) 
chia sẻ: “Ở trường, ngoại ngữ chính 
của bọn mình là tiếng Anh nhưng 
thấy bạn bè bảo học thế chưa đủ nên 
mình đăng ký học thêm cả tiếng Trung 
và tiếng Nhật. Chẳng biết sau này có 
sử dụng tốt các ngoại ngữ này không 
còn bây giờ nhiều lúc mình cứ nhầm 
loạn cả lên. Học ngoại ngữ thật phức 
tạp...”. Đây không chỉ là tâm sự của 
riêng Mai Anh mà là tâm sự chung của 
nhiều bạn trẻ sau khi đua theo “mốt” 
học ngoại ngữ. Mai Anh “khoe” rằng, 
ở lớp cô có 55 sinh viên thì chiếm tới 
2/3 số đó đi học thêm ở các trung tâm 
và phần lớn là học thêm tiếng Nhật 
hoặc tiếng Trung.

Tiếng Anh sau một thời được coi là 
ngoại ngữ “number one” thì bây giờ 
tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Hàn 
mới được coi là “mốt” của thời đại 
mới. Các bạn trẻ bảo rằng tiếng Anh 
đã quá thông dụng, hầu như ai cũng 
biết nên học thêm một thứ tiếng khác 
để cơ hội xin việc được mở rộng hơn. 
Ngoài ra, hiện nay số lượng các khu 
công nghiệp, công ty ở nước ta do 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc đầu 
tư ngày càng nhiều nên việc nhiều 

người lao theo học thêm mấy ngoại 
ngữ của họ cũng là điều dễ hiểu. 

Phong trào học ngoại ngữ diễn ra 
khắp mọi nơi từ cơ quan, trường học 
rồi trên xe buýt và ngay cả trong điện 
thoại cũng cài đặt những thứ tiếng 
khác nhau. Câu cửa miệng của các 
bạn trẻ thường là “OK, thank you, 
yes, no”... hoặc “sành điệu” hơn nữa 
là “Ni hao”, “jiai tian”... khiến người 
khác nghe chỉ còn nước “ngẩn tò te”. 
Minh Tuấn (sinh viên Trường ĐH Ngoại 
ngữ, ĐHQGHN) là một nhân chứng 
điển hình cho xu hướng “sính” ngoại 
ngữ. Gặp ai cậu cũng dùng tiếng 
Anh, ngay cả khi về nhà ăn cơm, tắm 
giặt cũng vậy vì theo Tuấn “bây giờ 
đang là thời kì hội nhập, quốc tế hoá 
ngoại ngữ phải dùng thường xuyên 
thì mới quen được”.

“Loạn” trung tâm ngoại 
ngữ 

Do nắm được nhu cầu cần học ngoại 
ngữ của giới trẻ là rất cao nên các 
trung tâm ngoại ngữ xuất hiện ngày 
càng nhiều. Chỉ một đoạn ngắn trên 
đường Xuân Thuỷ (Cầu Giấy) mà có 
tới hơn chục trung tâm lớn nhỏ. Những 

lời quảng cáo hấp dẫn 
như có giáo viên bản 
ngữ dạy, học phí hợp lý, 
khuyến mại đặc biệt... 
đã “hớp” hồn nhiều 
bạn trẻ. Thậm chí có 
những trung tâm mới 
mở còn hào phóng cho 
học viên học miễn phí 
vài buổi đầu để kiểm 
tra chất lượng. Học phí 
cho một khoá học cũng 
khá đa dạng, nơi cao, 
nơi thấp tuỳ theo chất 
lượng của từng trung 
tâm. Đa phần người 

học thêm ngoại ngữ có trình độ không 
cao nên các trung tâm ngoại ngữ “lề 
đường” thường thuê sinh viên đang học 
ở các trường ngoại ngữ với nghiệp vụ sư 
phạm “cỡ vừa” đến dạy nhưng vẫn giữ 
mác giảng viên uy tín... Ngọc Tuyết (sinh 
viên HV Ngân hàng) cho biết: “Mình đã 
theo học ngoại ngữ ở khá nhiều trung 
tâm nhưng mình thấy nếu ai có khả 
năng thì tự học ở nhà la tốt nhất vì học 
trung tâm nhỏ thì giáo viên dạy qua quýt 
nên chất lượng không cao mà trung tâm 
lớn thì học phí quá cao nên khó mà theo 
được”.

Đúng là học ngoại ngữ rất cần thiết 
trong thời đại ngày nay tuy nhiên các 
bạn trẻ cũng nên tìm hiểu phương 
pháp học ngoại ngữ một cách hiệu 
quả và thích hợp. “Trăm hay không 
bằng tay quen” theo tôi để có thể 
đạt kết quả cao nhất các bạn trẻ nên 
đầu tư thời gian học một ngoại ngữ 
cho chắc chắn đừng chạy theo phong 
trào để vừa mất thời gian lại vừa tốn 
tiền mà không phục vụ được cho 
công việc sau này.

>>THu HằNG

Rủ nHaU Đến TRUng TâM ngoạI ngữ
Khi đất nước bước vào thời kì hội nhập quốc tế thì ngoại ngữ trở thành một trong những 
ngành học “hot”. giới trẻ, đặc biệt là giới học sinh, sinh viên “đua” nhau lao vào học ngoại 
ngữ, xu thế này đã trở thành một phong trào rộng khắp...


