
Sinh viên Khoa Báo chí & Truyền Thông 
vẫn Thường Truyền Tai nhau công Thức 
“học Tập - đọc - Tích lũy - đi - viếT” để phấn 
đấu Trở Thành nhà Báo chuyên nghiệp. 
nhiều Bạn còn đúc rúT cụ Thể hơn về 
“con đường hiện Thực hóa ước mơ”của 
mình Theo Tỷ lệ: 20% Kiến Thức Thu nạp 
Từ nhà Trường, 30% Từ đọc Sách vở và 
50% phải lao ra đường mà học. nhưng 
Trong Thực Tế, liệu có Bao nhiêu “phóng 
viên Tương lai” Trang Bị cho mình đủ 
những Kiến Thức này...

điệp khúc “ngại giảng đường”

hiện nay, rất nhiều trường đại học trong đó có Trường 
đhKhXh&nv đã áp dụng hình thức đào tạo theo 
tín chỉ nên việc tự đọc, tự học của sinh viên trở nên 
đặc biệt quan trọng. nói như vậy không có nghĩa là 
những giờ lên giảng đường của sinh viên ta thành “vô 
nghĩa”. vậy mà khi chúng tôi “nhảy dù” vào một số 
buổi học của Khoa Báo chí & Truyền thông vẫn bắt 
gặp những giảng đường thiếu vắng tới gần 20 sinh 
viên. một số bạn chỉ coi bàn học là chốn “dừng chân 
ngủ tạm”, một số khác thì coi đó là “giang sơn” để 
buôn chuyện... Thực trạng này được lý giải là do “bài 
giảng không hấp dẫn”. Thế nhưng ngay cả trong 
những giờ học “đổi gió” theo phong cách hiện đại 
của giảng viên vũ Quang hào thì không ít sinh viên 
vẫn lặng lẽ ra về, kèm theo một tiếng thở dài: “Kiến 
thức mênh mông quá, mình không nắm bắt được!”. 
chúng ta không khỏi băn khoăn rằng với cách học 
trên giảng đường như vậy, liệu một số sinh viên báo 
chí sẽ tự học ra sao?

Sinh viên ngành báo chí phải chịu khó đọc báo đó là 
điều cần thiết. nhưng mấy người bạn của tôi lại thừa 
nhận rằng, hầu như rất ít khi họ chạm tay đến một tờ 

“phóng viên Tương lai”

 - Thiếu Kiến Thức
 nên yếu Tay nghề

báo, trừ khi nghe thấy những thông tin gây “sốc”. Bạn 
đ.h.giang (sinh viên năm thứ 3) tâm sự: “mình ít đọc 
báo mà nếu có thì chủ yếu là xem trên mạng internet 
kết hợp với đi chat. đôi khi đọc xong một bài báo trên 
mạng, mình chẳng thể hình dung nổi tác giả triển khai 
nội dung đó như thế nào?”.

nói như vậy không có nghĩa là tất cả sinh viên báo chí 
đều chỉ biết đọc “gạo”. với h.Thủy, cô thường mua 
báo đọc rồi từ đó học hỏi cách khai thác đề tài, triển 
khai bài viết. cô cũng không ngần ngại đưa ra ý kiến 
mà theo cô, nó sẽ đem đến hiệu quả cao hơn cho bài 
viết. Thủy chia sẻ: “Ban đầu nghe các giảng viên gợi ý 
cách đọc này có thể rèn luyện tay nghề, mình thấy nghi 
ngờ. Bây giờ mới thấm thía học trực tiếp trên từng bài 
báo cụ thể sẽ hiệu quả như thế nào...”.

1001 lý do bao biện

Thay vì nhìn thẳng vào thực tế đang diễn ra, không 
hiếm sinh viên báo chí đã lấy cớ thiếu thời gian, phải xử 
lý nhiều mối quan hệ xã hội, phải đi làm để thực hành... 
nên không có điều kiện đầu tư cho việc đọc. người viết 
bài này chơi thân với không ít sinh viên đang học ngành 
báo chí và cũng phần nào hiểu được về những quan 
niệm của họ. đa phần họ có đi, có viết, có lao ra đường 
để học rồi vô tình quên đi việc nạp kiến thức từ sách 
vở, thay vào đó là “xả ra” liên tục bằng những bài viết 
lên trang, những thước phim được lên hình... họ đã coi 
trọng việc hành và xem nhẹ yếu tố học... Bước vào đời, 
có phải hành trang của sinh viên báo chí nhọc nhằn hơn 
sinh viên các ngành khác? ngoài vốn kiến thức về báo 
chí, họ còn cần một phông kiến thức chung làm nền 
tảng cộng với kiến thức chuyên sâu về một lĩnh vực nào 
đó. Không đọc, không học, những “phóng viên tương 
lai” sẽ phải lăn lộn ra sao để trụ được với nghề? chẳng 
thế mà trong nhiều cuộc giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, 
các nhà báo đi trước đã thấm thía rút ra rằng: chỉ ở 
giảng đường đại học, bạn mới có cơ hội tích lũy nhiều 
nhất. hãy đọc đi, đừng chần chờ gì nữa!
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