
Tôi học... 
ngoài công viên!

“Thấy mình mang 
giáo Trình, sách vở ra 
công viên nghĩa Đô Để 
ôn Thi, mấy người bạn 
cùng xóm Trọ nguýT 

dài: “Đến công viên 
Thì học Thế nào Được. 

cậu ấy lại lấy cớ Để 
Đi ngắm người Đấy!” 

ban Đầu mình Tức lắm 
nhưng dần rồi quen. 

nhờ ra công viên 
học bài mà kỳ vừa rồi 
mình Được học bổng 
Đấy!...” - Thành nam 
(sinh viên năm Thứ 2, 

Trường Đh ngoại ngữ, 
Đhqghn) Tâm sự. quả 

Thực, không íT bạn 
sinh viên hiện nay Đã 
biếT “biến” công viên, 
quán nước, vỉa hè... 
Thành nơi “dùi mài 

kinh sử” chứ không 
nhấT ThiếT là phải lên 

giảng Đường hay Thư 
viện...

học ngoại ngữ ở Bờ hồ

các lứa sinh viên “đàn anh” Khoa ngôn 
ngữ và văn hóa Anh - Mỹ, Trường Đh 
ngoại ngữ vẫn thường khuyên các em 
sinh viên năm nhất, năm hai rằng: “Bờ 
hồ gươm là nơi học và thực hành ngoại 
ngữ rất hiệu quả. các em cứ mang sách 
ra đó mà học!”. nhiều sinh viên “lính 
mới” nghe thế cứ ngỡ bị đùa, nhưng đó 
lại hoàn toàn là 
sự thật. văn việt, 
cậu sinh viên năm 
thứ 4 chia sẻ kinh 
nghiệm: “Bạn bè 
cùng ngành học 
với mình có thói 
quen cứ hễ rảnh 
rỗi là bắt xe buýt 
ra hồ gươm, vừa 
để tìm không 
gian thoáng 
đãng, vừa tìm 
cách gặp gỡ, trò 
chuyện với khách 
nước ngoài để thực hành tiếng. cách 
học này xem chừng khá hiệu quả...!”. 
có lẽ chính bởi vậy mà ngay từ năm học 
đầu tiên, ngày nghỉ nào việt cũng đạp 
xe hơn chục cây số từ nhổn ra Bờ hồ. 
cùng chung quan điểm với văn việt, 
Lê Trang (sinh viên Trường Đh ngoại 
thương) hóm hỉnh: “học ở Bờ hồ là 
cách học có sự tương tác thường xuyên. 
Khi cần ta có thể tìm cách bắt chuyện với 
người nước ngoài, nhưng cũng có khi 
họ tự tìm đến chúng ta để hỏi chuyện 
hoặc nhờ chỉ dẫn. Môi trường giao tiếp 
này sẽ giúp người học ngoại ngữ như 
chúng mình tiến bộ rất nhanh...”. 

Một điểm khá thú vị là cả Trang và việt 
đều đi gia sư với lý do: “Đây cũng là một 
cách để nâng cao kiến thức và kỹ năng 
sử dụng ngoại ngữ!”. Lịch học ở trường 
cộng với lịch gia sư khiến các cô, cậu 
sinh viên này luôn luôn bận rộn, nhưng 
lâu lâu họ vẫn không quên thói quen ra 
Bờ hồ tìm người nước ngoài để… học 

nói! họ tỏ ra rất hứng thú khi kể về cách 
học này và sẵn sàng nhiệt tình truyền 
kinh nghiệm cho những em “tân sinh 
viên” hiếu học. 

“LA cà quán xá” Mà vẫn 
học

Dạo một vòng quanh khu nội trú sinh 
viên của các trường đại học ở hà nội 

như KTx Mễ Trì, KTx ngoại ngữ (Trung 
tâm hỗ trợ Sv Đhqghn); KTx Trường 
Đh giao thông vận tải; KTx hv Bưu 
chính - viễn thông; KTx Trường Đh 
Kinh tế quốc dân... chúng tôi đều có 
chung một nhận xét rằng: “internet 
đều đã được nối về tới chân phòng ở!”. 
có lẽ vì vậy mà ghế đá ngoài sân, thậm 
chí quán trà đá vỉa hè trong khuôn viên 
KTx cũng có thể trở thành “góc học 
tập”. Sinh viên “có nhiều tiền” thì tìm 
đến những quán cà phê wifi còn “giới 
sinh viên bình dân” thì cứ “ao nhà ta 
bơi” miễn là hiệu quả. Lê hồng hạnh 
(sinh viên năm thứ 3 Trường Đh Kinh tế, 
Đhqghn) bật mí: “ngoài giờ học chính 
khóa trên giảng đường, cứ hễ có thời 
gian là mình lại một mình một laptop 
ra quán cà phê ngẫm bài. Bây giờ đa 
phần các quán đều lắp wifi nên rất tiện 
lợi. Khi cần trao đổi bài với bạn bè mình 
có thể online...”. Địa chỉ tin cậy của 
hồng hạnh là một quán yên tĩnh nằm 
trên đường Tô hiệu và mỗi lần đến đây 
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thì cô đều “học tập trung và hiệu quả tối 
đa”. Mấy năm trở lại đây, khi “đời sống 
sinh viên bớt khó khăn” thì laptop mặc 
nhiên trở thành “công cụ hỗ trợ” đặc biệt 
hiệu quả cho nhiều sinh viên trong việc tự 
học, tự tìm tài liệu. Tâm nhiên (sinh viên 
Khoa Báo chí & Truyền thông, Trường 
ĐhKhxh&nv) khoe: “Mình có một địa 
chỉ rất thú vị để học bài và sáng tác, đó là 
một quán cà phê wifi trên đường nguyễn 
chí Thanh. Điểm đặc biệt ở quán này đó 
là khách đến uống cà phê và chỉ nói tiếng 
Anh...”. 

học ở quán đâu chỉ hiệu quả khi ta “học 
một mình” mà nhiều nơi, quán còn trở 
thành lớp học. Đó là trường hợp của quán 
“vô thường” trên  đường hoàng hoa 
Thám. Bấy lâu nay, đây được xem như là 
nơi hội ngộ của sinh viên và những người 
quan tâm tới hán nôm. quán chỉ bán 
trà vào buổi tối còn ban ngày, cứ 3 buổi/
tuần, nơi đây biến thành lớp học chữ hán 
miễn phí, do một “thầy giáo” hiện đang 
là sinh viên Bộ môn hán nôm, Khoa văn 
học, Trường ĐhKhxh&nv “đứng lớp”. 
vào ngày chủ nhật, “vô thường” quán 
còn có thêm lớp học thư pháp với học phí 
“tùy tâm” dành cho những người muốn 
tu luyện tay nghề môn “họa chữ”. 

“Tiện Đâu... học Đấy!” 

nhiều bạn sinh viên đã vui vẻ trả lời câu 
hỏi của chúng tôi như vậy. Sinh viên của 
thời này không nhất thiết cứ phải lên 
giảng đường hay thư viện mới học được 
bài. có những bạn trẻ lựa chọn cách rất 
độc đáo đó là mua vé tháng liên tuyến 
xe buýt rồi cứ khi nào rảnh rỗi thì vừa đi 
ngắm phố phường, vừa học bài... Một 
bạn sinh viên năm cuối Trường ĐhKhTn 
bộc bạch rằng, cậu rất thích đi sưu tầm 
những không gian thuận lợi cho việc học 
chẳng hạn như “Trung tâm văn hóa 
Pháp 24 Tràng Tiền, hà nội - ở đó có hội 
trường, có bàn ghế có thể ngồi học rất 
thích...”. công viên cũng được liệt kê vào 
danh sách những chỗ để các bạn trẻ tìm 
đến học bài. “học ở ghế đá công viên, 
ngồi giữa thiên nhiên thích hơn rất nhiều 
việc xếp hàng cả mấy chục phút đồng hồ 
chờ thư viện mở cửa...” - điều đó có là lựa 
chọn của bạn? 

>> văn Trương Minh

PháT Biểu ý Kiến -
chuyện Lạ 
chốn giảng Đường

Sinh viên Đi học hAy Đi Dự giờ?

Thật đáng suy nghĩ khi việc sinh viên lười phát biểu ý kiến đang là 
tình trạng phổ biến diễn ra ở khắp các giảng đường đại học hiện 
nay. Dạo quanh một vòng các lớp học, các bạn có thể tận mắt 
chứng kiến những giờ học buồn tẻ, chỉ có giáo viên thuyết trình, 
còn sinh viên thì ngồi “chăm chú” lắng nghe như đi dự giờ! Tệ hơn 
nữa thì nằm ngủ, nói chuyện phiếm, ăn quà vặt... Thậm chí trong 
các giờ thảo luận nhóm, hầu hết sinh viên lại coi đó không phải là 
chuyện của mình. Thi thoảng mới có một vài người giơ tay phát biểu 
ý kiến xây dựng bài. Điều đáng nói là tại sao vấn đề này đã tồn tại 
từ rất lâu, đến nỗi người ta đã coi lười phát biểu là một căn bệnh 
trầm kha của sinh viên mà chúng ta vẫn chưa có một cái nhìn thật 
sự đúng đắn về nó...

1001 Lí Do Để Lười PháT Biểu

Bạn n.P.hải (Khoa Kinh tế - Đhqg TP.hcM) trên một diễn đàn đã 
thổ lộ: “ngành học của tôi đòi hỏi sự năng động, sáng tạo và táo 
bạo rất lớn. ấy thế mà khi thầy cô yêu cầu sinh viên phát biểu ý kiến, 
mãi chẳng có cánh tay nào giơ lên trong khi các câu hỏi đều không 
quá khó. Điều này ảnh hưởng khá lớn đến không khí học tập trong 
lớp. Sinh viên thì cảm thấy áp lực, còn giáo viên cũng chán nản vì chỉ 
có sự làm việc một chiều”. vậy vì đâu mà sinh viên chúng ta “không 

DIỄN ĐÀN SINH VIÊN DIỄN ĐÀN SINH VIÊN

ngại PháT Biểu Sẽ góP Phần hình Thành nên những 
con người Thiếu Tự Tin Trong giAo TiếP. Trong MộT 
Môi Trường học TậP, Sinh hoạT Bình Đẳng như 
giảng Đường Mà Không DáM nói Lên ý Kiến củA 
Mình Thì LàM SAo chúng TA có Đủ Tự Tin Để Đương 
Đầu với những vấn Đề Phức TạP củA cuộc Sống...? 
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