Chìa khóa vạn năng mở mọi cánh cửa
Thứ hai, 07 Tháng 5 2012 03:03

Lại một mùa thi nữa sắp đến, chắc hẳn giờ này các cô cậu học trò đang xôn xao chuyện chọn
trường, chọn ngành học, chọn địa điểm luyện thi cấp tốc… chẳng khác mình ngày xưa.

Người xưa vẫn nói “học tài thi phận”, đấy không phải là một triết lý, cũng không phải một sự
khẳng định đúng đắn, nhưng không thể phủ nhận rằng: mọi sự thành công không thể không có
yếu tố may mắn. Thiếu một chút may mắn, một học sinh giỏi suốt 12 năm cũng không đỗ đại
học - đấy là lúc người ta tự an ủi mình: “Học tài thi phận”. Qua bài viết này, tôi - với tư cách một
người từng trải xin chia sẻ một vài kinh nghiệm giúp các bạn tìm được “Mật mã mở cảnh cổng
vào đại học”.

Sức khỏe không chỉ là vàng, mà còn hơn cả vàng

Lao đầu vào học ngày, học đêm, học không biết ăn, ngủ, nghỉ… bạn nghĩ bạn sẽ trở thành
thiên tài? Không, hoàn toàn không. Sức khỏe cũng như năng lượng bạn dùng để đi hết con
đường. Nếu không biết chia đều chúng bạn sẽ vẫn đi rất nhanh nhưng không thể duy trì để đi
đến cuối con đường. Vì thế: Ăn uống - thể dục thể thao - ngủ nghỉ điều độ là cách giúp bạn giữ
gìn sức khỏe, phong độ để luôn hăng hái mỗi khi bắt đầu vào việc học.

Xây dựng mục tiêu, kế hoạch phù hợp với năng lực bản thân

Bạn từng nghĩ: &quot;Chỉ có những bạn nào học giỏi mới có thể đỗ đại học, còn mình có cố
nữa cũng thất bại thôi&quot;, và bạn buông xuôi, mặc cho số phận quyết định cuộc đời. Xin
thưa rằng, điều này hoàn toàn sai. Hãy viết những điều này vào một mảnh giấy và để nó ở nơi
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mà chỉ có bạn mới nhìn thấy hàng ngày:

- Sức học của mình đến đâu?

- Mình có thiên hướng, lợi thế theo nghề nghiệp nào trong tương lai?

- Mình sẽ chọn trường với điểm sàn tương đương với sức học?

- Và nếu không đỗ đại học: hãy nhìn những người lao động vất vả ngoài kia để thấy mình
trong đó.

Đó là mục tiêu: lựa chọn trường đại học, chuyên ngành vừa sức với năng lực hạn chế của
mình.

Vậy còn kế hoạch:

- Phân chia thời gian học phù hợp cho các môn học trọng tâm mà mình sẽ thi đại học.

- Không quá phân tâm vào nhiều nguồn tài liệu học. Hãy chọn cho mình những giáo trình,
những nội dung cơ bản nhất để tập trung nghiên cứu.

- Chiến thuật mưa dầm thấm lâu, không phải học quá nhiều một lúc. Chỉ cần bạn học đều
mỗi ngày, làm đi làm lại những bài tập khó mà mình chưa làm được. Hoặc ngay cả khi đang
tắm, đang nấu ăn bạn cũng có thể lẩm nhẩm những gì mình mới học xong.

Chia sẻ kinh nghiệm học với bạn bè
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Lại dẫn lời các cụ xưa nói: &quot;Học thầy không tày học bạn&quot;. Theo tôi, điều này rất
đúng vì có những bài học đi học lại ớ lớp vẫn không thông, nhưng chỉ cần cậu bạn bảo cho một
lần là hiểu ngay. Cóp nhặt những kinh nghiệm quý báu của mọi người một cách chọn lọc và
khoa học là con đường ngắn nhất đến thành công ít gặp thất bại.

Xây dựng quyết tâm từ nội lực

Bạn nên tìm cho mình những lý do để phấn đấu, để quyết tâm, nhất định phải vào được cánh
cổng trường đại học. Nhưng đừng lấy đó làm lý do duy nhất để tồn tại. Cuộc sống có nhiều lối rẽ
khác, vẫn có thể cho ta niềm tin và hy vọng. Điều quan trọng nhất là đừng quá ảo tưởng hay tự
ti thái quá vào bản thân. Bạn có tuổi trẻ có thời gian và có cơ hội cho những lần sau.

Tất cả những điều tôi nói trên đây không phải là điều tôi đã làm. Mà là những điều mà sau gần
10 năm tôi mới nhận ra và hiểu được giá như ngày xưa mình đã biết đến những điều này thì đã
khác. Nhưng thật may mắn cho tôi, vì cuối cùng tôi đã thi đỗ đại học, có lẽ cái câu “học tài thi
phận” phần nào đúng với tôi.

Bạn hãy lựa chọn cuộc sống và ước mơ trong tầm tay, khi đó bạn sẽ có một chìa khóa vạn
năng mở mọi cánh cửa cuộc đời. Chúc các bạn thành công!

Theo Vnexpress
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