
Tháng Ba - Tháng Thanh niên và sức Trẻ. 
Đến lúc Để “refresh” hoạT Động Đoàn, hội 
mình sau mộT Thời gian liên miên các dịp 
nghỉ lễ rồi Đấy Bạn! cùng Tham khảo kinh 
nghiệm Từ những cán Bộ Đoàn, hội về các 
phương pháp chữa Trị Bệnh TậT của Đoàn/ 
hội viên, Được nhóm cTv Blog sv ghi lại.

“ngại Tham gia”

căn bệnh đáng lo ngại 
này không phải không 
có phương pháp điều trị 
đâu. giao việc tận tay sẽ 
không đoàn/hội viên nào 
thoái thác được. vấn đề 
là cán bộ Đoàn chủ chốt 
cần lên kế hoạch cụ thể và 
xác định đúng đối tượng. 
chú ý khâu “chọn mặt gửi 
vàng” này nhé, nếu giao 
một việc quá “to tát” cho 
một nhân chưa kinh nghiệm 
lắm đảm nhiệm thì thật thảm họa. Theo lê nga (cựu 
cán bộ hội sv Trường Đh kinh tế Quốc dân) thì mỗi 
bạn sinh viên đều là những nhân tố đầy tiềm năng của 
hoạt động Đoàn, hội. Điều quan trọng là cán bộ chủ 
chốt biết cách phân bố công việc khéo léo và “có tay 
chân” khắp nơi để khám phá ra điểm mạnh của các 
nhân tố tiềm năng này. còn nữa, “Để các bạn đoàn/ 
hội viên thấy công việc mình đảm nhiệm thực sự hữu 
ích với bản thân họ, các bạn ấy sẽ nhiệt tình tham gia” 
- n.hoàng (cán bộ Đoàn Trường Đh Đh hà nội) chia 
sẻ. Thử kết hợp thành phương pháp “giao việc hữu ích 
tận tay” để khắc phục bệnh “ngại tham gia” các lớp 
trưởng, bí thư nhé!

“Bỗng dưng Thấy chán”

Đây là căn bệnh “nhiều lần gặp phải” của các đoàn/hội 
viên. Theo ngọc Tú (sinh viên Trường Đh giao thông 
vận tải) thì có thể do phải làm đi làm lại một loại công 
việc khiến nhiều người cảm thấy nhàm chán. các bạn 
có thể đảo vị trí cho nhau trong một thời gian, người 
quen làm việc này chuyển sang làm việc của người khác 
(chú ý là vẫn phải có người nhiều kinh nghiệm đảm 

chữa Trị “Bệnh” 
Thờ ơ

nhiệm vị trí then chốt nhé). gợi ý thứ hai là cùng 
triển khai những hoạt động mới. những cái đầu 
bùng nổ đâu rồi, đóng góp ý kiến đi nào. chung 
tay phát triển hoạt động mới nhất định sẽ giúp các 
bạn tìm lại cảm hứng và nhiệt tình với công tác 
Đoàn, hội.

Im lặng là vàng

Tình trạng im lặng, chờ đợi chủ tọa cho ý kiến rồi 
biểu quyết khá quen thuộc trong các buổi họp 
Đoàn, hội. Thế nhưng sau buổi họp, những ý kiến 
ngoài lề lại có phần sôi nổi, hào hứng. hà anh, cán 
bộ Đoàn viện Đh mở hà nội bật mí kinh nghiệm 
chữa bệnh không chịu phát biểu trong các buổi 
họp: “căn nguyên của bệnh này là do các bạn ngại 
phải đưa ý kiến trước nhiều người, sợ mất lòng, 
ngại nói trước đám đông… Để khắc phục, chủ tọa 
có thể đề nghị mọi người ghi ý kiến vào giấy và nộp 
lại, không cần thiết phải ghi tên. Theo kinh nghiệm 
của mình, cách này nhiều khi thu lại được nhiều 
đề xuất rất thú vị đấy. các bạn thử áp dụng xem 
sao?”

                                                                  >> chik
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“Tôi là con gái của mẹ tôi” đề cập đến 
mối quan hệ giữa mẹ và con gái – một 
mối quan hệ phức tạp nhưng cũng 
ràng buộc gắn kết hơn bất kì mối quan 
hệ nào. 

sự khác biệt giữa hai thế hệ: thế hệ mẹ 
- thế hệ của những người từng trải, thế 
hệ con - thế hệ của lớp trẻ thời đại mới 
luôn muốn khẳng định mình, không 
muốn bị ràng buộc bởi bất kỳ điều 
gì… đã vô tình tạo ra một khoảng cách 
giữa mẹ và con. nhưng tất cả những gì 
mẹ làm cũng chỉ vì muốn con gái mình trở nên độc lập 
hơn, mạnh mẽ hơn… và chỉ khi đã trưởng thành và trải 
nghiệm cuộc sống nhiều hơn, những cô con gái mới có 
cơ hội thấu hiểu lòng mẹ...

Tác giả iris krasnow là người có một tuổi thơ nhiều 
biến động và mối quan hệ nhiều cung bậc với người 
mẹ của bà. khi cũng đã trở thành một người mẹ, bà 

mới nhận ra giá trị và sợi dây tinh thần 
mỏng manh nhưng vô cùng bền chặt 
của tình mẫu tử. cũng chính điều này đã 
thôi thúc nhà báo - tác giả sách tâm lý 
xã hội iris trò chuyện với hàng trăm phụ 
nữ về chủ đề nhạy cảm này. những câu 
chuyện bắt đầu từ lời đề nghị: “chia sẻ 
với tôi về mẹ của cô nhé”, bằng sự lắng 
nghe với cả tâm hồn và khả năng phân 
tích, tổng hợp khéo léo, tác giả đã mang 
đến cho chúng ta một cuốn sách thực 
sự ý nghĩa.

Thông điệp mà iris gửi đến tất cả những 
người con gái, là: ”hãy hiểu mẹ mình trước khi quá 
muộn” – rất ngắn gọn, nhưng giàu giá trị nhân văn.

kinh nghiệm khi đọc cuốn sách này của mình:

nên đọc ít nhất 2 lần. nên đọc kỹ và ngấm nghĩ kỹ khi 
đọc từ lần 2. Tin rằng dù không là con gái, bạn cũng sẽ 
cảm thấy xúc động sâu sắc. 

>> gió

“Rất đơn giản, nhưng lại cực kỳ phức tạp.

Rất yếu đuối, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ.

Rất khó hiểu, nhưng cũng rất đơn giản.

Rất đáng trách, nhưng  vô cùng tuyệt 
vời…

Vì cô ấy là con gái!”

hôm trước tình cờ đọc được một đoạn viết 
về “giới mình” của một thành viên nam 
trong diễn đàn, bỗng dưng thấy vui và vui 
luôn cả ngày hôm ấy. là con gái, thật tuyệt 
đấy chứ! Từ nhỏ đến giờ, đi đâu mình cũng 
luôn được ưu tiên, được nhường nhịn. lớn 
lên thì được phép điệu đà. ngay cả những 
sản phẩm dành cho con gái cũng đa dạng, phong phú 
hơn của con trai nhiều. Ông anh trai suốt ngày thắc mắc 
sao con gái “điệu ơi là điệu” thì không sao, con trai chú ý 
đến ăn mặc một chút là bị ý kiến liền. 

Tháng ba này có ngày Quốc tế phụ nữ. dịp lễ tết kỉ niệm 
dành cho chị em trong năm thì không thiếu. mà hình như 
chẳng có ngày nào dành riêng cho nam giới cả. Được là 
một phần của “một nửa thế giới” luôn được tặng quà 

và được tôn vinh, sao lại không thấy vui cơ 
chứ? là con gái, thật đáng tự hào! chẳng 
phải càng ngày càng có nhiều nữ giới tham 
gia vào các vị trí chủ chốt trong xã hội đó 
sao. ồ! vô số ví dụ nhé! như là cựu ngoại 
trưởng mỹ condoleezza rice, Thủ tướng 
ukraine yulia Tymoshenko, cựu thủ tướng 
anh magaret Thatcher... cả năm bạn nam 
lớp mình đều rất ngưỡng mộ hilary clinton, 
tân ngoại trưởng mỹ đấy. 

là con gái, thật tuyệt với những niềm vui 
nho nhỏ thế này thôi: Được bố và anh trai 
chiều chuộng vô cùng, được mẹ rủ đi học 
làm bánh và trang điểm, thỉnh thoảng có 

một ánh mắt ngưỡng mộ của người qua đường khi mình 
mặc váy mới, được giáo viên thể dục ưu ái hơn…

là con gái thật tuyệt nhỉ?

>> gió

Thư giÃn
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