
lò luyện thi... tHời XA VắnG

HànG năM, cứ Đến cuối tHÁnG 3, 
cÁc Sĩ tử từ nHiều tỉnH KHÁc nHAu ồ 
ạt KéO Về cÁc trunG tâM LuYện tHi 
Được cOi Là “có tiếnG” ĐỂ tự tin Hơn 
VàO Giấc Mơ Đại Học. nHưnG năM 
nAY tHì nGược Lại, Đã Là tHÁnG 5 Mà 
cÁc trunG tâM Vẫn ở trOnG tìnH 
trạnG Đìu Hiu, “ế KHÁcH”... 

  Lò LuYện tHời KHỦnG HOẢnG

Dạo một vòng qua các lò luyện thi được 
cho là “hút khách” nhất  những năm 
trước thì năm nay cũng đang nằm trong 
trạng thái im lìm. Không còn cảnh các sĩ tử 
nườm nượp thi nhau ra vào nữa. nhiều lò 
luyện thi năm ngoái không có đủ phòng 
để tiếp đón học sinh phải gộp các lớp với 
nhau, có lớp lên đến 200 học sinh học 
chung trong một gian phòng chật hẹp thì 
năm nay ngược lại, một số lò còn không 
đủ học sinh đăng ký để mở lớp.

chị n.t.H, nhân viên ghi danh tại một 
trung tâm luyện thi gần trường ĐH Sư 
phạm Hà nội cho biết: “năm nay, nhiều 
phòng luyện...bỏ không, ít học sinh theo 
học. So với năm ngoái thì số lượng học 
sinh đăng ký năm nay giảm đi khoảng 
70%...”. 

Khi chúng tôi hỏi các chủ lò luyện thi đại 
học về nguyên nhân dẫn đến tình trạng 
này thì hầu hết họ nhận định do khủng 
hoảng kinh tế. Ông Dũng, chủ lò luyện thi 

phía cổng phụ trường ĐHKHXH&nV trên đường nguyễn trãi than thở: 
“chưa năm nào số lượng học sinh đến đăng ký lại ít như vậy. Hàng 
năm cứ đến thời gian này, học sinh lớp 13 từ các tỉnh xa cũng ùn ùn 
kéo đến, nhiều hôm trung còn không đủ phòng cho các em học phải 
ngồi cả ở ngoài hành lang. Vậy mà năm nay do khủng hoảng kinh tế 
kéo dài nên nhiều gia đình không dám cho con em mình đi ôn tại các 
lò luyện”.

tại GiÁ nHà, Điện, nước cÙnG tănG?

Đây cũng là một nguyên nhân khiến cho các sĩ tử “ngại” đi ôn. năm 
nay, thời điểm các sĩ tử ôn thi cũng chính là thời gian điện tăng giá. 
nhiều xóm trọ “tát nước theo mưa” không những tăng giá điện mà 
còn tăng luôn cả giá nước, giá nhà khiến cho không ít sĩ tử từ bỏ ý định 
ra Hà nội ôn thi dù biết cơ hội đậu đại học khi được ôn tại các lò luyện 
này là cao hơn.

nguyễn Văn Hà (quê thanh Hoá) cho biết: “Xóm trọ chỗ em hầu hết là 
các học sinh tỉnh lẻ đến đây thuê phòng để ôn thi tại các trung tâm. Khi 
bà chủ xóm trọ tăng giá nhà, điện, nước thì rất nhiều bạn vì không thể 
trụ lại được ở đây nên đành về quê tự ôn. Một số người khác thì nghĩ 
ra cách làm thêm nhưng lương vừa thấp lại vừa lấn vào thời gian ôn 
thi nên làm được một thời gian ngắn đành bỏ việc”. còn Lý Bá Quyết 
(huyện Lương tài, tỉnh Bắc ninh) thì bộc bạch: “Dù rất muốn ra Hà nội 
ôn thi vì ở đó có những thầy giáo giỏi nhưng hoàn cảnh gia đình đã 
khó khăn, bố em vừa mất việc và em cũng nghe các anh chị sinh viên 
đang trọ trên ấy cho biết giá nhà trọ tăng đủ mọi thứ nên đành ở nhà 
ôn theo sách giáo khoa vậy...”

theo một giảng viên trường ĐHKHXH&nV thì còn một số nguyên 
nhân lý giải cho thực trạng “ế khách ” của các trung tâm luyện thi 
trong năm nay. Đó là việc nước ta hiện nay có quá nhiều trường đại 
học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp được mở ra. Một số trường 
ở trong Miền nam vì muốn thu hút lượng học sinh đến học nên đã lấy 
điểm đầu vào khá thấp. chỉ cần 7- 8 điểm là có thể đủ điểm đậu vào 
rất nhiều trường trung cấp, cao đẳng. Sau đó sinh viên có thể học liên 
thông lên đại học. tâm lí không sợ trượt khiến các sĩ tử không còn mặn 
mà với các lò luyện thi. 

Một nguyên nhân nữa khiến các sĩ tử hờ hững với lò luyện là chỉ cần 
lên mạng với vài thao tác các sĩ tử có thể ôn thi trực tuyến, xem các bài 
giảng của các thầy giáo qua video hay có thể thi thử ngay trên máy vi 
tính mà vẫn được chấm điểm rất chính xác.  
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