
Có nhiều ý kiến trái chiều nhau, khi đặt câu hỏi 
này với các bạn sinh viên.

Ở gần và… nhìn lại

4 năm học đại học là một bước nhỏ trong cuộc đời 
mỗi con người. Nhưng đây là một bước đệm quan 
trọng, là cầu nối tri thức. Vắt chân chạy về đích, năm 
học cuối là năm học bận rộn nhất sinh viên tất bật 
với thực tập, làm khóa luận. Tuổi 23, họ cầm tấm 
bằng ra trường. Nhưng khi chuẩn bị những văn bằng 
chứng chỉ, những thông tin về kinh nghiệm làm 
việc, nhiều tân cử nhân mới giật mình, họ chẳng có 
gì ngoài tấm bằng chính quy loại xoàng xoàng, sử 
dụng vi tính “tàm tạm”, tiếng Anh thì “tèng tèng”, 
“cái gì cũng biết nhưng thực ra thì cái gì cũng không 
biết”. Thanh Mai (sinh viên Khoa Du lịch học, Trường 
ĐHKHXH&NV) chia sẻ: “4 năm học đại học là khoảng 
thời gian mình trau dồi được những “kỹ năng mềm” 
như cách sống ứng xử trong tập thể. Đó là điều tự 
mình trải qua mới có được kinh nghiệm”. Đối với 
một số sinh viên, giảng đường đại học mở ra những 
hướng đi mới, chân trời văn hóa, tri thức khác hẳn so 
với những gì các bạn được tiếp nhận trên ghế nhà 
trường phổ thông. Kim Hoa (sinh viên năm thứ 4, 
Khoa tiếng Nhật, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN) 
tâm sự: “Học đại học, mình được tiếp cận thêm với 
một ngoại ngữ, văn hóa mới mang tên “Nhật Bản”. 
Tuy biết song ngữ Anh - Nhật cơ hội việc làm nhân 
hai, nhưng Hoa vẫn băn khoăn. Tiếng Nhật, Hoa 
chưa đủ tự tin, còn tiếng Anh thì 4 năm học đại học ít 
có thời gian để trau dồi. Có sinh viên cho rằng đại học 
chỉ là học được cách đối diện với những điều nhàm 
chán. Sự nhàm chán xuất hiện vì sinh viên trượt dài 
trên sự xả hơi và không cố gắng cộng thêm không có 
phương pháp học đại học hiệu quả.

Đi xa và… ngẫm lại

Có những kỹ năng đong đếm được, có những kiến 
thức bạn không thể nhận ra được trong ngày một 
ngày hai. Trong một giờ giảng cho sinh viên báo chí 
năm cuối, giảng viên hỏi các bạn đã học được gì sau 
mấy năm học? Sinh viên trả lời họ thu được những 
kiến thức rất vụn vặt: cách chụp ảnh, biết làm phát 
thanh, quay phim… Giảng viên đúc kết lại biết kỹ 
biết sâu một điều nhỏ trong biển thông tin, thế là cái 
học được. Đại học chỉ là bước đi nhỏ trong cuộc đời, 
nhưng lại là bước đệm vững chắc để hướng tương 

lai. Đại học cung cấp những kiến thức nền, phương 
pháp tiếp cận với tư duy khoa học. Với kiến thức nền 
đó con người có thể thích ứng rất nhanh với thay đổi 
của cuộc sống. Thử đặt một câu hỏi, nếu bạn không 
vào Đại học liệu bạn có được tri thức và hiểu biết như 
sau 4 năm học tại giảng đường? Có rất nhiều sinh 
viên học trong trường lao đi làm, nhưng ra trường rồi 
ao ước “giá mình học chăm kiến thức nền từ khi ngồi 
trên ghế nhà trường”. Hoài Nam (cựu sinh viên Khoa 
Du lịch, Trường ĐHKHXH&NV) cho biết: “Có thể mỗi 
ngày bạn nhặt được một chút kiến thức. Năng nhặt 
chặt bị, kiến thức ở đại học thì không thể thiếu được 
trong hành trang vào cuộc sống”. 

Bày cách đọc sách cho sinh 
viên

“Dân ta phải biết sử ta, nếu mà 
không biết vào tra google”, 
thời đại bùng nổ thông tin trên 
internet làm giới trẻ thờ ơ với 
đọc sách. Nhưng “google” sẽ ra 
hàng trăm hàng nghìn kết quả, và 
trong đó có thể có tri thức đối lập 
nhau. Người tìm kiếm thông tin 
phải làm chủ được, có kiến thức 
để đánh giá đúng, sai. Vì vậy, để 
trang bị kiến thức nền đó, bất kỳ 
thời đại nào đọc sách đều có vai 
trò quan trọng. Để đọc sách có 
hiệu quả cũng là một khoa học. 
Anh Ngọ Duy Hiểu - Phó bí thư thường trực Thành 
đoàn, Chủ tịch hội Sinh viên TP. Hà Nội cho rằng: 
Học sinh, sinh viên hiện nay ít đọc, học vẹt, kiến thức 
thực tế nghèo, với thực tế nền giáo dục Việt Nam 
hiện nay khó có nền Văn hóa đọc xây dựng trên đó. 
Giới trẻ lạnh lòng với văn chương. Anh Hiểu đưa ra 
tiêu chỉ để hình thành văn hóa đọc là đọc những kiến 
thức làm cho con người hiểu ra giá trị nhân văn trong 
cuộc sống biết nhường nhịn và tha thứ, ứng xử giữa 
con người và con người… Vì thế, đọc là họat động 
không thể thiếu và phải hình thành một xã hội có 
văn hóa đọc.

Nhà báo Hoàng Giang (Trưởng phòng văn xã báo Tin 
tức) cho rằng, nhiều tờ báo bỏ rơi chức năng định 
hướng. Sinh viên đọc nhiều nhưng chưa có văn hóa 
đọc do cơ quan truyền thông còn bỏ ngỏ văn hóa 

4 NăM HọC Đại HọC
bạn thu được cái gì?
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đọc. Là nhà báo, kinh nghiệm của anh 
tiếp xúc với văn bản báo chí là phải 
đọc lướt và rèn tư duy biết nghi ngờ. 
Nhưng để nghi ngờ phải có phông kiến 
thức và có thể biết kiến thức đó ở đâu 
và tra lại. Một giảng viên của Đại học 
Văn hóa Nghệ thuật Quân đội lại bàn 
về vấn đề liên quan đển hình thức đọc 
như thế nào. Ông bàn đến việc cập 
nhật văn hóa và thường xuyên đọc 
sách khi không có điều kiện để tiếp xúc 
với sách vở. Cách cập nhật văn hóa thời 
nay phải được số hóa. Với điện thoại 
gần 2 triệu dung lượng khoản 2G là 
có thể lưu được vài nghìn cuốn sách. 
Ông trích dẫn quyển sách Chiến tranh 
và Hòa Bình chỉ có 1.2 Mb. Chỉ cần 
3.000 đồng online có thể download 
đến hàng trăm cuốn sách trên các 
mạng vnthuquan, ebook… một cách 
dễ dàng về điện thoại. Nếu có thời 
gian rỗi, có thể “ngả” điện thoại ra và 
“tiếp cận với văn minh” bất kỳ lúc nào. 
Hoàng Trung (sinh viên Khoa Ngôn 
ngữ học, Trường ĐHKHXH&NV) lại tiếp 
cận vấn đề đọc sách từ khía cạnh khác. 
Về ngôn ngữ, mọi người hay mắc phải 
sai khái niệm, thừa chữ, vấn đề sử dụng 
từ điển tiếng Việt chưa trở thành thói 
quen. Học sinh lớp 1 đến lớp 12 chưa 
bao giờ được hướng dẫn mua từ điển 
tiếng Việt. Theo Trung, muốn đọc được 
sách, tiếp cận tri thức thì phải có vốn 
kiến thức nền về ngôn ngữ “mẹ đẻ”. 
Chia sẻ văn hóa đọc cho đối tượng là 
sinh viên, TS. Nguyễn Thị Minh Thái 
(Chủ nhiệm Bộ môn Văn hóa truyền 
thông, Khoa Báo chí và Truyền thông, 
Trường ĐHKHXH&NV) nói: Đọc như 
một người chủ động, nó liên quan đến 
phương pháp học đại học. Học đại học 
là tự học trong đó có tự đọc sách. Sách 
quan trọng nhất là sách công cụ. Quan 
trọng nhất khi học trong trường đại 
học là phương pháp học và đọc sách 
công cụ. Nên trước hết chưa phải tìm 
phương pháp đọc sách mà tìm phương 
pháp học đại học. Sinh viên phải là chủ 
thể của phương pháp đọc, phải đọc tốt 
sách về lý luận, sách về văn hóa. Chỉ 
cần biết cách đọc sách công cụ thì sẽ tự 
tìm được quyển sách có giá trị trên “vỉa 
hè mênh mông sách”. 

>> Lưu THị VâN

Ngày… tháng… năm…

5 giờ sáng. Mình thật là ngoan. Sáng dậy sớm như thế này cơ đấy. 
Bao giờ dậy sớm cũng cảm giác ngày thật dài, và mình làm được rất 
nhiều việc. (Vậy mà chả mấy khi dậy được sớm, hik) Hồi hộp quá. 
Hôm nay đã là ngày đầu tiên đi làm của mình. Không biết sẽ thế nào 
nhỉ? Mình thấy lo nữa. Vì với mình, đây là ngày đầu tiên đi làm theo 
đúng nghĩa của mình. Trong khi bạn bè đi làm thêm nhiều để tích 
lũy kinh nghiệm thực tế, thì mình chỉ chăm chú vào học tập những 
kiến thức giảng đường. Mình thấy thật là phục các bạn ấy, sao có 
thể đi làm rất nhiều nơi mà vẫn học hết được bài vở nhỉ? Hôm trước 
nói chuyện, Hằng bảo mỗi người có một cách lựa chọn riêng. Đôi khi 
nó cũng hối hận khi lựa chọn đi làm để tích lũy kinh nghiệm. Đi làm 
thêm, nếu không biết cách cân đối thời gian, dễ bỏ bê việc học lắm. 
Mình thì chỉ nghĩ đơn giản là mọi việc nên làm vào thời điểm của nó. 
Bây giờ mình đang là sinh viên, ba mẹ có đủ điều kiện chu cấp và cũng 
mong muốn mình tập trung vào việc học. Mình tin những kiến thức 
mình học được nơi giảng đường sẽ có ích vào thời điểm mình bắt đầu 
đi làm thực sự.

7 giờ 15. Mình đến công ty sớm quá. Mới chỉ có vài người. uh, vì giờ 
làm việc chính thức là 8Am mà. Không khí công sở buổi sớm thật 
thích. Vắng lặng, và bình yên. Mỗi người đều đang tận hưởng những 
giờ phút thảnh thơi ít ỏi của riêng mình trước khi bắt đầu vào một 
ngày làm việc bận rộn. Người thì đọc sách, nghe nhạc, lướt net check 
mail, người thì nhâm nhi tách café nóng nghi ngút khói. Mình cũng 
đang làm công việc riêng của mình này: “nhật ký giờ”, thú vị đấy chứ 
nhỉ. Góc làm việc của mình ngập nắng nhé. Xem nào, nhìn cái bàn 
này đơn điệu quá. Mai nhất định mình phải mang đồ đi để trang trí 
cho nó sinh động hơn mới được. Bắt đầu cảm thấy hứng thú với chỗ 
làm rồi. Phải cố gắng hết sức nhé. Hôm nay là ngày đầu tiên, mọi 
người sẽ đánh giá mình nhiều lắm đấy.

12 giờ 40. Phù, đã qua một buổi sáng rồi. Lúc ngồi ăn cơm cùng 
phòng, thấy mọi người thật gần gũi. Ai cũng hỏi han mình về ngày 
đầu ở công ty cảm thấy thế nào. Thấy mọi người thân thiện thế này, 
thực sự mình không hiểu sự bon chen, cạnh tranh ở công sở sẽ là như 
thế nào nhỉ?

20 giờ 30. Thật là vui, vì hôm nay nhận được bao nhiêu là tin nhắn của 
bạn bè, người thân chúc mình ngày đi làm đầu tiên hiệu quả. Yêu quý 
mọi người quá! Về nhà, ba mẹ cũng đã chuẩn bị một bữa cơm thịnh 
soạn chúc mừng. Tự nhiên thấy mình thật bé nhỏ và được mọi người 
cưng chiều nhiều quá. uh, thì đúng là với mình, hôm nay là một ngày 
thực sự trọng đại mà. Cũng là một ngày mùa Thu, và những cảm xúc 
tinh khôi của: “Tôi đi làm”. Rất là vui nhé, vì hôm nay được chị trưởng 
phòng khen hướng triển khai dự án đề xuất của mình sáng tạo. Chỉ 
ngày đầu tiên thôi, mình đã thấy những kiến thức được học và tự học 
ở giảng đường thiết thực biết bao. Sẽ còn phải học hỏi nhiều, mình 
biết điều đó. Cuộc sống là nỗ lực không ngừng mà, Lâm nhỉ, phải cố 
gắng chứ!

>> LâM ANH

NGàY Đầu TiêN Đi LàM!
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MAi CHâu ĐANG NGàY CàNG TRỞ THàNH ĐịA ĐiểM 
Du LịCH HấP DẫN Với Du KHáCH, ĐặC BiệT Là Với SiNH 
ViêN Tụi MìNH. CùNG TìM Hiểu Tại SAO VùNG ĐấT NàY 
Lại Có SứC HúT KHÔNG NGờ ĐếN THế NHé!

Những đêm lửa trại rộn ràng, những điệu xòe câu hát say 
lòng của các cô gái Thái xinh đẹp, ngôi nhà sàn thênh thang 
và núi rừng mù sương… Đó là những nét phác thảo đầu 
tiên cho bức tranh 

Mai Châu nên thơ. Và đây là một cảm nhận rất đáng yêu 
của M, người vẫn ấp ủ một chuyến “phượt” ngắn ngày 
lên Mai Châu mà chưa có điều kiện: “Vùng đất này có 
sức hút từ cái tên của nó. Nghe tên đã thấy thích mê rồi”. 
Đi ngắn ngày, dài ngày, đi cùng nhóm bạn hay đi một 
mình… Với hình thức du lịch nào, bạn cũng có thể tìm ra 
những nét thú vị riêng của vùng đất thơ mộng này.

Điều thuận lợi đầu tiên cho sinh viên Hà Nội là địa điểm 
này khá gần. Từ Hà Nội đi Hòa Bình mất khoảng 70km, 
thêm 60km nữa để đến được tận bản Lác, Mai Châu. 
Nếu đi cả lớp, tốt nhất là nên thuê một chuyến xe. Mọi 
người vừa không mất sức, không bị tản mát, lại có thể 
quây quần văn nghệ hay “tám” chuyện rôm rả trên xe. 
Bật mí một chút cho các bạn nhé, nếu có ý định ở lâu 
ngày, cũng không phải lo về khoản bao ăn uống cho 
bác tài đâu. Hầu hết các chủ nhà sàn đều chủ động mời 
cơm tài xế - mối làm ăn lâu dài mà. Với một nhóm nhỏ, 
đi “phượt” là một gợi ý không tồi. Điều kiện tối thiểu là 
có các bạn nam cầm lái và 2 người/xe. Khoảng 60k tiền 
xăng cho cả đi lẫn về, không hề tốn kém bạn nhỉ? Trên 
đường đi khá nhiều trạm xăng. Và các bạn còn có thể 
tiết kiệm được rất nhiều đoạn “đổ đèo” không tốn một 
tẹo xăng nào mà xe vẫn bon bon. Lợi thế của đi “phượt” 
thì không phải bàn rồi: rất phù hợp với sinh viên tụi mình 
vì tính chủ động và linh hoạt. Này nhé, chẳng phụ thuộc 
vào bác tài nào cả: nếu có bạn nào trong đoàn mệt, tụi 
mình có thể dừng lại đâu đó trên đường nghỉ ngơi, tranh 
thủ chụp vài “pô” ảnh cùng nhau. Hay gặp cảnh “nên 
thơ” nào trên đường đi đều có thể tự do dừng lại chụp 
ảnh. Đặc biệt hơn là: “Đầu đội mũ bảo hiểm, chân thanh 
gác chân - đi thế này rất gần gũi với thiên nhiên. Cảm 
giác đi du lịch chân thực hơn đi ô tô nhiều” – Hoàng Hà, 
một anh chàng “phượt pro” chia sẻ. Nếu bạn muốn một 
mình lên Mai Châu vài ngày, với mục đích thư giãn, lánh 
xa sự ồn ã, bộn bề thì lưu ý nên đi vào những ngày trong 
tuần và không phải là mùa du lịch nhé. Lý do đơn giản là 
cuối tuần cực kỳ ồn ã vì luôn đông khách du lịch. 

Còn hành trang cho chuyến đi thì sao? Ngoài những 
hành trang quen thuộc không thể thiếu mỗi khi đi du 

lịch, thì vì hai “đặc sản” của Mai Châu là 
sương mù và muỗi, nên bạn chú ý nhớ 
mang thêm áo ấm và kem chống muỗi 
nhé. Cũng không nên quên bộ tú lơ khơ 
nếu bạn đi theo nhóm nha!

Có gì ở Mai Châu hấp dẫn nào? Đó là đoạn 
đường đi từ Hà Nội đến Mai Châu với cảnh 
sắc thiên nhiên rất đáng dừng lại nhiều lần 
“làm dáng, bấm máy”: với núi rừng trùng 
điệp và những nương lúa, nương ngô nối 
nhau trải dài, với những vạt nắng chảy thành 
dòng trên sườn núi và thung lũng nhỏ xinh 
với những ngôi nhà sàn quây quần… Đó là 
những ngôi nhà sàn san sát với những giò 
lan, lồng chim lơ lửng treo trước nhà, những 
quầy hàng lưu niệm đầy màu sắc nơi tầng 
trệt nhà sàn với khăn áo thổ cẩm sặc sỡ… 
Đó là những sáng mù sương tĩnh lặng, chỉ 
nghe tiếng chim thú hát ca và thay vì tiếng 
chiếc đồng hồ báo thức, bạn sẽ tỉnh ngủ 
bằng một vốc nước mát lạnh chảy từ nguồn 
xuống. Là những đêm lửa trại hát ca cùng 
bạn bè và người dân và du khách thân thiện 
nơi đây. Là những bữa ăn cùng đặc sản thịt 
rừng, rau rừng, cơm lam… đi xa rồi vẫn thật nhớ hương 
vị rất riêng của chúng. Là những tối không ngủ kể chuyện 
ma hù nhau trong đêm đen mịt mùng. Ồn ã là thế, nhưng 
những người dân nơi này vẫn luôn trìu mến khi nhắc đến 
sinh viên: “Ngày thường không có sinh viên đến, thấy 
không khí nơi này buồn hẳn. Khách nước ngoài nhiều 
cũng chẳng thể vui bằng một nhóm sinh viên đến bản”. 
“Mai Châu mùa em thơm nếp xôi” - sẽ là một địa điểm 
tuyệt vời, để lớp bạn thắt chặt đoàn kết giữa các thành 
viên. Và cũng là một địa điểm tuyệt vời, cho riêng bạn, 
những ngày đột nhiên thèm một chút bình yên để tĩnh 
lòng. 

Đây là địa chỉ tham khảo của một nhà sàn giá mềm ở 
Mai Châu cho các bạn nhé: Đức Ngọc, nhà số 2, Bản 
Lác, Mai Châu, Hòa Bình. ĐT: 0916979629

Các bạn nên gọi điện đặt trước phòng và cả các món ăn 
dân tộc, ca múa nhạc Thái và củi để chuẩn bị lửa trại nếu 
có nhu cầu. Thêm một bật mý là thời tiết Mai Châu gần 
giống Hà Nội và Thanh Hóa. Nên có thể xem dự báo thời 
tiết hai khu vực này để chuẩn bị cho chuyến du lịch của 
các bạn chu đáo hơn nhé.

>> MAi DươNG

MAi CHâu
mù sương
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Bạn đã từng nhiều lần tự hỏi: Đối với mình, thành công là như thế nào? Làm thế nào để thành công? 
Bằng cách nào mà những người ta lại có thể đứng trên đỉnh cao danh vọng như thế? Bạn mong 
muốn phát huy được những ưu thế của mình, để đạt được thành công như họ? Vậy thì, những bậc 
thầy thành công chính là câu trả lời mà bạn đang tìm kiếm.

Cuốn sách đầy ắp những lời khuyên về thành công, những kỹ năng để đạt tới đích cuối cùng… Đó 
không phải là những lý thuyết đơn thuần, mà là những kinh nghiệm được minh họa bằng chính câu 
chuyện cuộc đời của những người đã và đang thành công. Để có 
được những thành quả hiện tại, họ đã phải tự mình tìm tòi, trải 
nghiệm, tự mình khám phá ra con đường đi đến thành công của 
riêng họ. Cả bạn cũng thế, bạn cũng phải tìm ra con đường của 
riêng mình. Nhưng những kinh nghiệm của người đi trước chắc 
chắn sẽ giúp bạn tiết kiệm nhiều thời gian hơn là tự mình tìm ra 
những điều đã được tìm ra và kiểm nghiệm rồi, bạn nhỉ?

Bạn sẽ hiểu ra rằng, thành công đến từ chính bên trong mỗi chúng 
ta, và thành công bên ngoài chỉ góp phần nâng đỡ cảm xúc của 
chúng ta. Bạn sẽ thấy có cả nghìn cách để đạt được thành công 
và bạn vẫn có một cách khác của riêng mình để đạt được nó. Có 
thể bạn sẽ ngạc nhiên, khi nhận ra rằng khi cơ hội xuất hiện, bạn 
hoàn toàn nên thay đổi hướng đi để nhanh chóng đến đích hơn 
hoặc thành công hơn nữa; thay vì việc ngại đối diện với thay đổi và 
khăng khăng đi theo con đường mà mình đã lựa chọn từ trước… 

Theo lời tác giả ivan R Misner: “Tất cả các câu chuyện về những người thành công trong cuốn sách 
này đều cho thấy một điểm chung: Họ biết rằng thành công trong mọi lĩnh vực chính là sự áp dụng 
khác thường những kiến thức thông thường. Thành công phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nhưng trên 
hết, thành công phụ thuộc vào chính bạn”.

Điều đặc biệt là bạn không cần đọc hết toàn bộ các câu chuyện trong cuốn sách. Mặc dù tác giả đã 
xây dựng nên một kết cấu rất hoàn chỉnh và tiện cho việc theo dõi của bạn, nhưng bạn hoàn toàn có 
thể lựa chọn đọc những phần mà bản thân cảm thấy phù hợp và có hứng thú mà vẫn thấy liền mạch 
và không hề khó nắm bắt. 

Không chỉ học được bí quyết đạt đến thành công từ những người đã thành công; bạn có thể tìm thấy 
cả động lực và sự khích lệ từ cuốn sách. Bạn đã sẵn sàng để học hỏi từ những bậc thầy thành công 
rồi chứ?

>> MAi DươNG
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