
Còn nhớ CáCh đây vài 
tháng, Cả xóm trọ khu 
tôi ở xôn xao về vụ đột 
tử Của một bạn nữ sinh 
viên năm thứ 3. “riêng 
tối hôm trướC khi mất 
bạn ấy họC đến tận 4 
giờ sáng...” - một số sinh 
viên trọ ở CáC phòng lân 
Cận Cho biết. giá như Có 
một phương pháp họC 
tập khoa họC và hợp 
lý hơn, Có lẽ bạn nữ 
sinh ấy đã không phải 
hứng Chịu một kết CụC 
“đắng lòng” đến vậy. 
phải Chăng đó Chính là 
Cái hậu Của suốt những 
năm dài họC đại họC, 
bạn ấy đã phải Chịu áp 
lựC nặng nề từ bài vở, 
từ những CuộC thi Căng 
thẳng...?

Trong lúc ngồi chờ bạn trước 
cổng Trường ĐH Dược Hà Nội, tôi 
lấy điện thoại ra chơi trò chơi điện 
tử. Một sinh viên thấy vậy tròn 
mắt, ngạc nhiên hỏi: “Điện thoại 
di động cũng có trò chơi điện tử 
cơ à?”. Tiếp đó, cậu sinh viên nọ 
còn kể rằng người anh của cậu mới 
“tạu” 1 chiếc điện thoại Nokia trị 
giá 4 triệu đồng và tỏ ý băn khoăn 
không biết máy của anh mình “có 
trò chơi điện tử không?”... 

Bạn có tin được câu chuyện đó 
không? Riêng tôi thì thực sự 
“hẫng” và không thể tưởng tượng 
được rằng một sinh viên năm thứ 
4 ngành dược lại “bị” lạ lẫm khi 
biết “điện thoại di động có trò chơi 
điện tử”. Một anh nhà báo đồng 

nghiệp đi cùng tôi thì lắc đầu bảo: 
“Cũng chẳng quá lạ lẫm nếu cậu 
biết rằng chương trình đào tạo 
dành cho sinh viên trường này rất 
nặng, họ phải học bù đầu bù cổ thì 
thời gian đâu mà để ý đến những 
việc xung quanh nữa!”. Quả vậy, 
nếu buổi trưa đi dạo qua khuôn 
viên của một số trường đại học, ta 
sẽ bắt gặp không ít cảnh sinh viên 
trải nilông để ngồi - và cả nằm nữa 
- dọc các hành lang. Quyển sách 
để bên cạnh, miệng lẩm nhẩm 
học bài với ánh mắt nhìn lạc lõng 
và dường như không để ý đến bất 
cứ thứ gì đang diễn ra xung quanh 
mình... Có quá nhiều sinh viên vừa 
học vừa chơi và cũng có quá nhiều 
sinh viên chấp nhận bỏ quên mọi 
thứ trên đời để học. Cả hai kiểu học 
như thế đều mang lại những kết 
quả tiêu cực khác nhau. Lười học 
đương nhiên sẽ bị thiếu hụt về kiến 
thức và thường xuyên phải đối diện 
với nguy cơ bị thi lại hoặc bị đuổi 
học. Nhưng chăm học “thái quá” 
cũng không phải là giải pháp tốt 
cho tương lai bởi hệ quả của nó là 
sự mệt mỏi và căng thẳng, những 
lo âu dồn nén ngày này qua ngày 
khác sẽ làm cho sức khỏe bị suy 
sụp, lạc lõng trước những biến đổi 

xung quanh của môi trường xã hội, 
của cuộc sống hàng ngày... 

Tôi có nghe nói rằng, gần đây đã có 
một số trường đại học đã bắt đầu 
đề cập đến việc tư vấn về “phương 
pháp học tập ở đại học” cho tân 
sinh viên vào đầu mỗi năm học 
mới. Đó là một tín hiệu đáng mừng 
nhưng dù sao nó vẫn chỉ mang 
tính chất manh mún, lẻ tẻ. Những 
kỹ năng cần thiết hỗ trợ về phương 
pháp học vẫn chưa đến được với số 
đông tân sinh viên. Thêm vào đó 
việc học theo kiểu trả bài, rồi lịch 
học và lịch thi cứ dày đặc, đan xen 
lẫn nhau khiến “phương pháp học 
tập ở đại học” trở thành “gánh 
nặng oằn vai” với sinh viên. 

Định hướng về phương pháp học 
cho sinh viên đặc biệt là đối tượng 
sinh viên năm nhất sẽ có ý nghĩa rất 
quan trọng để họ tự chuẩn bị được 
thể lực và trí lực đủ đi qua 4 đến 5 
năm đèn sách ở giảng đường. Và 
thông điệp mà tôi muốn nhắn nhủ 
đến các bạn sinh viên đó là: “Chăm 
học thái quá cũng không cấp được 
cho ta chiếc chìa khóa để bước vào 
đời!”.
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