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Sưu tầm tuyển chọn những bài văn nghị luận nêu suy nghĩ về vấn đề: Vào đại học có 

phải con đường tiến thân duy nhất của tuổi trẻ ngày nay. 

Đề bài: Nêu suy nghĩ của anh (chị) về vấn đề: “Vào đại học có phải con đường tiến thân 

duy nhất của tuổi trẻ ngày nay". 

Bài tham khảo 1: 

Học đại học là con đường ngắn nhất để trở thành kỹ sư, bác sĩ hay cử nhân. Mới chỉ cần 

nghe danh đã thấy oai, rồi đó là chưa kể đến khi có tấm bằng đại học trong tay thì dù sớm 

hay muộn họ cũng sẽ kiếm được một công việc ổn định để tạo dựng cho mình cuộc sống 

ổn định. Thế nhưng con đường đó có trải đầy nhung lụa không thì chỉ những người đã và 

ai trải qua mới có thể hiểu được. Nhưng để trả lời câu hỏi” Đại học có phải là con đường 

duy nhất?” thì tôi xin trả lời rằng ” Đại học không phải là con đường duy nhất”, đó chỉ là 

một con đường có thể nói là đó là con đường khá đơn giản và tối ưu. 

“Đại học không phải là con đường duy nhất”. Nhưng bước vào đại học sẽ cho ta một 

chân trời để học hỏi tri thức mới.Đại học sẽ mở ra cho chúng ta một chân trời bao la của 

sự học, học nữa, học mãi. Ở Đại học, nơi tập trung những giảng viên, giáo sư giỏi, những 

nhân tài gọi là “nguyên khí của quốc gia”. Những người thầy, những trí thức ưu việt đó 

sẽ là những người hướng đạo tốt nhất, có ý nghĩa như những chiếc chìa khóa thần diệu 

giúp tuổi trẻ mở thẳng vào cánh cửa lâu đài khoa học kĩ thuật và trí tụê.Dân tộc ta là một 

dân tộc có truyền thống hiếu học, giàu khát vọng trí tuệ. Cần phải coi việc vào Đại học là 

một con đường tiến thân đẹp đẽ, sang trọng, xứng đáng là một giấc mơ tốt đẹp của biết 

bao học trò. Phải dồn mọi tâm huyết thời gian, sức lực để có thể đạt kết quả tốt trong kì 

thi đại học này 

Thật ra, có rất nhiều người thành công không từ con đường đại học. Đại học, chỉ là một 

bước đệm cho ta đi lên trên nấc thang thành công trong cuộc sống. Nhưng vì lối quan 

niệm như thế, rất nhiều bạn trẻ đã làm đủ mọi cách, học đủ mọi nơi để tìm cách có chân 

trong giảng đường đại học.Dạo một vòng mạng xã hội trong những mùa ôn thi, bạn có 

thể dễ dàng bắt gặp những câu than thở đầy tuyệt vọng: “Bài vở nhiều quá, phải cố lên, 

cố lên..” hay “Làm sao để vào được đại học..?”Với những bạn có học lực khá giỏi, có lẽ 

việc đậu vào một trường đại học không có gì khó, nhưng đối với những học sinh trung 

bình, thì đó quả thật là một vấn đề nan giải.Tuy nhiên, dù biết rằng mình không hề có đủ 

khả năng để thi vào đại học, nhưng các bạn ấy vẫn cứ nhắm mắt đưa chân chọn con 

đường này. Bởi vì, những bạn ấy không đủ can đảm bước đi một con đường khác, đại học 

vốn dĩ là con đường hầu hết các bạn lựa chọn sau khi tốt nghiệp cấp 3..Quả thật vậy, vì 

xã hội quan niệm “đại học là hàng đầu” nên rất nhiều bạn trẻ có cái nhìn khinh thường 

đối với những văn bằng thấp hơn đại học như trung cấp, cao đẳng, học nghề. Nhưng liệu 

các bạn có biết, cái giá trị của thành công là những gì ta đạt được, chứ không phải là từ 

những ta học được. Dù bạn học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hay thậm chí 
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là chẳng học gì sau 12 năm phổ thông đi chăng nữa, thì chỉ cần bạn có tinh thần học hỏi, 

có ý chí cầu tiến và có quyết tâm làm đến cùng, thì bạn sẽ thành công. 

Vào Đại học hoàn toàn không phài là con đường duy nhất. Trên thế giới đã chứng kiến 

nhiều người thành công mà không sở hữu tấm bằng đại học nào cả. Các em vẫn hoàn toàn 

có thể thành công bằng việc đi theo những con đường khác nhau, miễn là các em có đam 

mê, có sự cố gắng và nỗ lực hết mình. Có rất nhiều người nổi tiếng trên thế giới không 

cần học đại học mà vẫn có được những thành công đáng ngưỡng mộ, tiêu biểu như Bill 

Gates. Hay những nhà bác học nhà phát minh như Edixon, Anstain. Con đường vào đời, 

vào chân trời hạnh phúc ngày nay của tuổi trẻ cũng đã mở ra rất nhiều cánh cửa.Có thể 

cánh cửa đại học không mở rộng với bạn nhưng những cánh cửa khác không khép lại với 

bạn. 

Qua mỗi mùa thi, có rất nhiều bạn thất vọng vì không thể bước vào đại học, thậm chí 

nhiều bạn có suy nghĩ tiêu cực dẫn đến những việc làm phá hỏng cả tương lai của mình. 

Bạn xem đại học là con đường lớn lao mà không bước vào nó thì sẽ cảm thấy xấu hổ và 

tồi tệ, cảm thấy thua kém bạn bè. Ngày nay, có một thực trạng là, có nhiều người học đại 

học xong nhưng tấm bằng thì cất vào tủ rồi đi làm công việc gì đó để kiếm sống. Nếu 

không có lựa chọn thông minh thì chính con đường đại học sẽ hủy hoại cả tương lai của 

bạn. Vì thế, việc vào đại học hay không cũng không còn quan trọng như trước nữa. Nhiều 

bạn học cấp ba xong lại lựa chọn đi học nghề, hay đi xuất khẩu lao động. 

Nếu hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, trình độ học lực hiện tại còn có hạn thì hãy tạm 

gác giấc mơ xa vào Đại học, mà hãy thực hiện giấc mơ gần hơn, thực tế hơn. Hãy làm 

những công việc phù hợp với khả năng, có ích cho gia đình, xã hội. Hãy xem cuộc đời là 

một trường Đại học, cuộc sống chính là nhà trường mà ở đó mỗi người có thể học hỏi 

được rất nhiều điều mới lạ. Đại học không phải là con đường duy nhất. Nhưng có một 

điểm quan trọng là, dù có học đại học hay không thì con đường để thành công không thể 

nào không học tập. 

Bài tham khảo 2: 

Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng, chính vì thế chỉ cần 

chúng ta chăm chỉ trên con đường học vấn cũng như công việc của mình ắt hẳn chúng ta 

sẽ thành công. Chính vì thế có lẽ đại học không phải là con đường duy nhất để lập nghiệp 

của thanh niên. 

Đại học là một cánh cửa mới mở ra cho rất nhiều người, nhưng không phải ai cũng lựa 

chọn cho mình cách vào đại học mới có thể thành công, bởi như GS Ngô Bảo Châu đã 

từng nói: “Học đại học phải trả giá bằng thời gian và sức lực”. Chính vì thế không chỉ 

riêng đại học mới giúp chúng ta thành công, có rất nhiều cách giúp chúng ta thành công 

mà không cần phải học đại học. 
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Đại học giúp cho chúng ta học hỏi và mở rộng được nhiều kiến thức mà người thầy vẫn 

là người định hướng và giáo dục cho chúng ta, học đại học cũng có rất nhiều ưu thế vì 

chúng ta có thể học được nhiều kiến thức hay bởi các chuyên ngành mà chúng ta đã lựa 

chọn. Tuy nhiên vào đại học và học một ngành nghề nào đó cuối cùng cũng chỉ để học 

nghề và ra để làm một công việc. Chính vì thế có rất nhiều người đã đi theo con đường 

khác, không phải theo con đường học đại học. 

Lập nghiệp đó là việc lựa chọn cho mình một hướng đi, hướng đi đó giúp chúng ta định 

hướng được các công việc trong tương lai, chính vì thế việc lựa chọn cho mình một công 

việc và làm theo đó là việc làm rất cần thiết, nó giúp chúng ta rất nhiều trong cuộc sống, 

một điều mà chúng ta thấy được đó là việc tự học và tự khởi nghiệp là điều mang lại cho 

chúng ta nhiều điều có ý nghĩa hơn. 

Tự chủ trong các công việc của mình, mỗi cá nhân đều phải cố gắng, bởi thanh niên cần 

phải tích cực, chủ động và học tập thật tốt để xứng đáng với những danh hiệu mà đảng và 

nhà nước đã trao tặng. Thế hệ thanh niên là một tầng lớp thuộc mầm non của đất nước, 

chính vì thế việc học tập, tu dưỡng và rèn luyện bản thân đó là việc làm rất cần thiết và 

mang lại nhiều bài học quý giá cho con người. 

Đại học là một con đường để mỗi chúng ta lập nghiệp, tuy nhiên nó không phải là một 

con đường duy nhất bởi chúng ta cần phải xác định được hướng mà chúng ta sẽ đi, việc 

mà chúng ta đang định làm, có như vậy chúng ta mới cảm thấy rằng cuộc đời của mình 

thật sự có ý nghĩa rất lớn trong việc lựa chọn một hướng đi cho phù hợp. Mỗi chúng ta 

đều có thể thấy được tất cả những điều đó qua những cách riêng, nó thể hiện những điều 

riêng tư nhất mà chúng ta đang có, mỗi người đều có những cách lựa chọn riêng, không 

ai là giống ai cả, chính vì vậy việc xác định vào đại học cũng là một con đường đi tốt. Ở 

đó chúng ta sẽ được mọi người định hướng, học tập tốt hơn. 

Nhưng cũng có thể lựa chọn cho mình một hướng đi riêng, nó thể hiện một cái nhìn mới 

mẻ và đầy táo bạo, cách thể hiện hợp tình, hợp lý, chọn lựa kĩ càng và ngày càng thể hiện 

một hướng đi phù hợp với con người và khả năng của chính mình. Đại học là cách lựa 

chọn của rất nhiều người, nhiều người cũng đã rất thành công bởi con đường mà mình 

đang đi, tuy nhiên cũng có rất nhiều người lại bỏ gánh giữa đường, bởi đại học tốn rất 

nhiều thời gian của mỗi người, nó bắt con người phải đầu tư cả thời gian và công sức của 

mình vào đó. 

Thời gian và tiền bạc đủ để cho con người ta có thể làm được rất nhiều thứ, tuy nhiên 

việc lựa chọn cho mình một con đường riêng, việc lựa chọn con đường đi sẽ ảnh hưởng 

đến rất nhiều điều mà trong cuộc sống chúng ta đang phải gặp tới. 

Đúng như có câu nói đã viết: “Không quan trọng mình đứng ở đâu mà quan trọng mình đi 

đâu”. Đây mới chính là những hướng đi hoàn hảo và có ý nghĩa to lớn đến con người, cái 

riêng biệt là tạo cho con người những sự bức phá mới mẻ và hợp lý hơn, trong cách xử lý 
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đó, nó để cho con người một cái nhìn riêng, lạ và tạo nên những điểm nhấn hoàn toàn 

mới mẻ của mỗi người. 

Thanh niên ngày nay không phải chỉ có lựa chọn con đường đại học mới có thể thành 

công được, trong cuộc sống chúng ta gặp rất nhiều người lựa chọn cho mình theo hướng 

tự do, họ đi theo một con đường độc lập, mới mẻ và ngày càng táo bạo hơn. Nhiều hình 

thức kinh doanh và mở rộng bản thân bằng cách học tập và ngày càng khéo léo và táo bạo 

tạo nên cái riêng cho mỗi con người. 

Mỗi chúng ta hãy lựa chọn cho mình một hướng đi cho phù hợp có như vậy chúng ta mới 

cảm thấy được cuộc sống này đang tràn ngập nhiều điều có ý nghĩa và những điều có giá 

trị nhất. Đem lại cho chúng ta cái nhìn mới mẻ và toàn diện hơn. 
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