
Một dịp vào chơi trong KtX 
Mễ trì, tình cờ tôi đã nghe 
được câu chuyện Mấy eM 
học sinh lớp 10 Khối thpt 
chuyên toán - tin tự hào 
Khoe với nhau rằng Mình 
cũng tìM được Một công 
việc part-tiMe “chẳng KéM 
cạnh gì” các anh, chị sinh 
viên hơn tuổi. tò Mò đi tìM 
hiểu Kỹ, tôi phát hiện ra rằng 
hình như các eM học sinh 
đang phải làM Không công 
cho Một người nào đó...

em làm part-time trên mạng! 

Một em học sinh lớp 11 đã khoe như 
vậy. lịch học của khối thpt chuyên 
khá dày, dung lượng kiến thức lại 
nặng nên một số em học sinh muốn 
“tập lao động” không thể tìm được 
công việc nào “giải trí” hoặc kiếm 
thêm thu nhập sau những giờ học... 
giải pháp mà theo các em “khả thi” 
nhất đó chính là online để tìm lấy 
một công việc trong cộng đồng ảo. 
những công việc này lẽ đương nhiên 
là chỉ được triển khai hoàn toàn dựa 
vào mạng internet nên “những người 
làm” không nhận được đồng lương 
nào. “sau một thời gian làm part-time, 
em nhận ra rằng công việc của mình 
giống như những “tình nguyện viên” 
quản lý các chuyên mục nhỏ tại một 
trang diễn đàn của tuổi teen. công 
việc của em là online để kiểm tra xem 
các thành viên trên diễn đàn post bài 
lên như thế nào. nếu sai thì kịp thời 
chỉnh sửa, nhắc nhở, cảnh cáo hoặc 
gạch tên ra khỏi diễn đàn...” - tuấn 
phong (học sinh Khối thpt chuyên 
hóa) cho biết. theo phong cho biết 
thì tuy làm “không công” nhưng 
em cảm thấy vui vì ít ra mình cũng 
làm được một điều gì đó có ý nghĩa 
cho cộng đồng tuổi teen trên mạng 
internet. riêng đôi bạn hồng phúc và 
tấn Bảo (Khối thpt chuyên sinh) còn 
lập được một kì tích mà bạn bè đều 

phải “mắt tròn, mắt dẹt” đó là “được 
giao trọng trách” làm quản lý hẳn cả 
mảng trò chơi của một diễn đàn mà 
rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Bảo bật 
mí: “em chơi game trong những lúc 

căng thẳng cần giải trí trước khi phải 
làm cả một đống bài tập. Kể từ khi 
được giao nhiệm vụ quản lý mảng 
game của diễn đàn, em thấy mình 
trưởng thành hẳn lên vì trách nhiệm 
nặng nề và bận rộn hơn. tuy việc 
học hành có bị ảnh hưởng đôi chút 
nhưng theo em việc làm thêm để lấy 
kinh nghiệm cũng rất cần thiết... ”. 
còn với hồng phúc thì từ khi kiếm 
được công việc part-time online thú 
vị này, cậu đã làm quen và có thêm 
rất nhiều bạn mới ở khắp nơi. cứ hễ 
có thời gian rảnh, không phải lên lớp 
là thể nào phúc cũng “cắm mặt” vào 
màn hình máy tính để online nhiều 
giờ liền. Ích lợi của việc làm part-time 
chưa thấy đâu, nhưng theo thông tin 
từ một số người bạn của phúc và Bảo 
thì kết quả học tập của 2 cậu này luôn 
ở tốp cuối trong lớp... 

thu nhập “tươi” và part-time 
thực?

ngược lại với những trường hợp 

mà chúng tôi kể ở trên đây, cũng 
có không ít bạn trẻ tìm được những 
công việc part-time với mức thu nhập 
thực tỷ lệ thuận theo mức độ thông 
minh của họ. sở dĩ có thể nói được 
như vậy bởi có rất nhiều việc làm part-
time cho giới trẻ không cần họ phải 
sử dụng sức cơ bắp mà chỉ cần phát 
huy trí lực, sức sáng tạo, chẳng hạn: 
tư vấn mỹ phẩm, quảng cáo qua blog, 
tiếp thị cho một công ty nào đó... tất 
nhiên, nếu làm việc thật, kiếm được 
tiền thật, thì nỗ lực của các bạn trẻ 
cũng phải được chứng minh thật sự. 
làm được điều này không dễ chút 
nào... chúng tôi đã gặp gỡ phỏng 
vấn một số em học sinh của trường 
thpt chuyên ngoại ngữ (trường đh 
ngoại ngữ, đhQghn) từng đi làm 
part-time và đều nhận được những 
cái lắc đầu: “làm tiếp thị cho bất cứ 
một hãng mỹ phẩm hay mặt hàng 
nào cũng đều rất vất vả và dễ ảnh 
hưởng đến nhiệm vụ chính là học 
tập. sau một thời gian tham gia làm 
part-time, chúng em nhận ra rằng đó 
là một hình thức làm không ổn định, 
tiền công lúc có, lúc không lại mất 
thời gian và dễ xao nhãng việc học vì 
đam mê kiếm tiền. chúng em không 
làm part-time nữa!”...

Không ai phủ nhận rằng, các bạn trẻ 
thuộc thế hệ 9X hiện nay rất giỏi, có 
thể tự lập khi còn rất sớm. nhưng 
điều gì cũng có hai mặt của nó. tri 
thức sẽ cho bạn một tương lai rộng 
mở, tươi sáng với số tiền cao hơn rất 
nhiều so với lương bạn kiếm được từ 
công việc part-time hiện tại. đừng vì 
một chút vật chất trước mắt mà đánh 
mất cơ hội ở tương lai, bạn nhé!

>> tú vân - thanh hồng
CLB Phóng viên trẻ KTX Mễ Trì

việc “part-tiMe” 
- đừng haM Quá Mức
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