
Gia sư - nGhề “hot” 
của sinh viên?

vân trở về nhà với dáng vẻ thất thểu, gương mặt bần thần, tái nhợt, mắt đỏ 
hoe. Linh - cô bạn cùng phòng vừa ngạc nhiên, vừa Lo Lắng khi nhìn thấy trạng 

thái “bất bình thường” của bạn. gặng hỏi mãi, vân mới cho hay rằng cô vừa 
thoát ra từ một “trận đồ bát quái” của các trung tâm gia sư...

một mánh lừa 
đến khi về đến nhà, vân mới biết “mình còn 
sống”. cô đã bị ngã xe máy, người thanh niên 
lái xe trên đường như một vận động viên đua 
xe chuyên nghiệp, lạng lách, phóng nhanh, 
vượt ẩu. sau khi gã lái xe làm ngã vân, đã bỏ 
cô ở lại giữa đường phố đông đúc và phóng 
xe đi mất. đó là người mà trung tâm gia sư tại 
21, d.q.h (cầu giấy, hà nội) đã thuê để đưa 
vân đến địa chỉ gia sư mà cô vừa đặt bút ký 
trong hợp đồng.

ngặt một nỗi, trong hợp đồng ghi địa chỉ dạy 
ở đê La thành, nhưng họ lại đưa vân đến 
tận thái hà, chùa bộc. đó là một ngôi nhà ở 
trong ngách sâu, chật hẹp, vừa nhìn qua, vân 
đã có một cảm giác bất an. cô thắc mắc, hỏi 
người lái xe tại sao lại đưa đến đây, thì nhận 
được một lời giải thích không thoả đáng: 
người đến đăng kí tìm gia sư là bà ngoại của 
đứa học sinh, nhà bà ngoại nó ở đê La thành, 
còn dạy tất nhiên phải dạy ở nhà nó ở thái 
hà. cô nhất định không đồng ý, yêu cầu gã 
lái xe đưa mình quay trở về trung tâm gia sư 
để hỏi rõ. hắn tỏ ra khó chịu và doạ nạt cô 
rằng nếu quay về chắc chắn sẽ không được 
nhận lại số tiền đã ký trong hợp đồng.

hắn phóng xe đi như “một con thiêu thân”, 
ngồi đằng sau mà tim vân dường như muốn 
nhảy ra khỏi lồng ngực. chiếc xe vì phóng quá 
nhanh, lại luồn lách đã va quệt vào chiếc xe 
máy khác đi gần đó. vân bị ngã, đầu cô bị va 
đập xuống đất nhưng rất may là có mũ bảo 
hiểm nên tránh được tổn thương. chân tay 

đều bị xước, cô đau điếng người, phải mất 
nhiều phút sau vân mới trấn tĩnh lại được. 
và khi cô quay ra tìm tên lái xe thì hắn đã đi 
mất từ lúc nào. đến lúc ấy cô sinh viên năm 
nhất mới giật mình sợ hãi, nhận ra rằng mình 
đã bị lừa. một bài học nhớ đời, cô quyết định 
sẽ không bao giờ đi làm gia sư nữa, không 
quay trở lại trung tâm đó dù số tiền đã mất là 
300.000 đồng không hề nhỏ với cô...

sợ bị lừa nhưng vẫn “khó” chừa!
khi được hỏi tại sao lại tìm đến với việc làm 
gia sư mà không phải là một công việc khác, 
bởi hiện nay có rất nhiều việc làm bán thời 
gian dành cho sinh viên, vân trả lời: “vì mình 
thấy đây là việc làm phù hợp với điều kiện sinh 
viên như bọn mình, lại không tốn nhiều thời 
gian. bạn bè mình cũng rất nhiều người đi làm 
công việc này...”. một lý do khác là vì điều 
kiện kinh tế gia đình hạn hẹp, việc làm thêm 
ngoài giờ học còn giúp cho các bạn sinh viên 
có thể kiếm được một khoản tiền nho nhỏ 
trang trải thêm trong việc học tập cũng như 
sinh hoạt hàng ngày của mình. hơn nữa, việc 
đi làm thêm còn giúp cho các bạn có cơ hội đi 
nhiều, tiếp xúc, va chạm với nhiều người trong 
xã hội để trang bị thêm những kinh nghiệm 
về cuộc sống.

nhiều sinh viên tìm đến với công việc gia sư, 
bên cạnh mục đích kinh tế thì còn là để củng 
cố kiến thức, và có thể là rèn kỹ năng nghiệp 
vụ, nhât là đối với những bạn học ngành sư 
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phạm. hoà (sinh viên trường đh sư phạm 
hà nội) cho biết: “mình đang học sư phạm 
ngành tiểu học, cho nên việc làm thêm thích 
hợp nhất với mình có lẽ là gia sư, đây cũng là 
dịp tốt để mình có cơ hội làm quen với môi 
trường sư phạm”. cũng phải nói thêm rằng, 
kể từ khi bộ giáo dục & đào tạo ra chủ trương 
đổi mới chương trình sách giáo khoa thì việc 
học tập của học sinh các cấp học có phần vất 
vả hơn trước. cho nên nhu cầu học thêm của 
học sinh, đặc biệt là con các gia đình có điều 
kiện kinh tế ở các thành phố lớn ngày càng 
nhiều hơn. phải chăng vì vậy nên dù đã được 
cảnh báo không ít lần về mánh lừa của các 
trung tâm nhưng rất đông sinh viên vẫn lựa 
chọn nghề gia sư thông qua hình thức môi 
giới...

đến trung tâm gia sư, bạn cần biết
nếu bạn tìm được một địa chỉ dạy qua 
quen biết thì sẽ không mất tiền giới thiệu 
và đương nhiên bạn có cảm giác tin tưởng 
hơn. còn đa số những sinh viên muốn tìm 
lớp dạy thêm đều phải qua trung tâm, bạn 
sẽ phải nộp cho họ nửa số tiền trong tháng 
lương đầu tiên tức tiền môi giới. đường trần 
quốc hoàn có rất nhiều trung tâm gia sư 
như thế, bởi đây là khu vực gần trường đh 
sư phạm và đhqghn. theo ý kiến của một 
số bạn sinh viên đã từng đi qua trung tâm thì 
an toàn hơn hết là trung tâm đó cho địa chỉ 
rồi mình tự tìm đến, hơn là những trung tâm 
thuê người đưa gia sư đi. khi xuất hiện điều 
bất thường khác với hợp đồng, chắc chắn 
bạn sẽ không thắng được với lý lẽ của chúng. 

đến “bước đường cùng”, chúng sẽ giở chiêu 
bài “côn đồ” nhằm dọa nạt tâm lý, gây sợ 
hãi cho gia sư...

việc làm gia sư hoàn toàn không đơn giản 
như nhiều người lầm tưởng. đặc biệt đối 
với sinh viên nữ, có muôn vàn những “hiểm 
nguy” rình rập. đó là khi gặp phải những phụ 
huynh học sinh có “ý đồ” với họ. quả thực 
chỉ có “người trong cuộc” - những gia sư đã 
và đang làm công việc này, mới thấu hiều hết 
“cái được” và “cái mất” trong “nghề”. nhiều 
trường hợp đáng tiếc của các gia sư đã trải 
qua chính là những bài học thiết thực cho 
những ai sẽ và đang có ý định đi làm thêm 
bằng nghề này. được giới thiệu một địa chỉ từ 
mối quan hệ quen biết là an toàn nhất, nếu 
không ,bạn nên tìm đến một địa chỉ trung tâm 
gia sư đáng tin cậy. khi làm việc với trung tâm, 
bạn phải chú ý xem xét kỹ mọi điều kiện trong 
hợp đồng và đảm bảo mọi thứ phải được thực 
hiện “y nguyên” như thế.

sinh viên, những người có tuổi đời còn rất trẻ, 
bên cạnh việc làm gia sư, các bạn cũng có thể 
tìm được cho mình nhiều việc làm bán thời 
gian thậm chí còn tốt hơn. vấn đề quan trọng 
là bạn nên biết cân nhắc trình độ, khả năng 
cũng như sắp xếp thời gian học tập của mình 
để tìm được một công việc phù hợp. nhưng 
điều quan trọng trước tiên và hơn hết là phải 
đảm bảo được phong độ cũng như kết quả 
học tập tốt.

>> nguyễn thị vân anh
báo mạng điện tử k27, hv báo chí & tuyên truyền
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