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【Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,  

Bạn Hà Nguyễn Huệ Nhiên】 

Tôi tên là Hà Nguyễn Huệ Nhiên. Tôi đã hùng biện 
về tầm quan trọng của môi trường. Tôi rất vui nếu 
mọi người quan tâm đến việc bảo vệ môi trường 
hơn nữa. Từ giờ tôi vẫn sẽ nỗ lực để giảm thiểu 
lượng rác nhựa. 

【Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Đà Nẵng, Bạn Nguyễn Thị Trâm Anh】 

Tháng 10 năm nay, mình đã tham gia thi hùng biện của Học viện Kake, một cuộc thi 
hết sức thú vị. Cả năm ngoái hay năm kia thì đều là chủ đề về bản thân người dự thi, 
nhưng đến năm nay lại là một vấn đề của thế giới. Thật sự trong lúc làm bài viết, 
mình đã nghĩ rằng đây quả nhiên là một đề tài rất khó. Thế nhưng càng suy nghĩ về 
vấn đề môi trường ấy, dần dà mình lại càng cảm thấy nó trở nên thú vị hơn. Đặc biệt 
là những thí sinh tham gia đều là những bạn nữ độ tuổi từ 13 đến 22, ai nấy đều nỗ 
lực hết sức với bài phát biểu của bản thân. Điều này khiến mình thật sự rất khâm 
phục. Mình đã nghĩ: “Lần này đã gặp đối thủ mạnh rồi đây!”. Thật ra, mình đã tham 
gia vào cuộc thi này hai năm trước và đạt giải nhì. Thật tiếc là lần này cũng vậy. Mình 
đã không thắng được chính bản thân. Nhưng mình sẽ không bỏ cuộc! Mình muốn 
đạt hạng nhất tại cuộc thi hùng biện của Học viên Kake năm tới! Và mình đang mong 
chờ nó đây. 

【Khoa Nhật Bản học trường đại học Hutech,  

Bạn Lê Quỳnh Xuân Yến】 

Xin chào các bạn. Tôi tên là Lê Quỳnh Xuân Yến. Tôi đang là sinh viên 
năm 4 của khoa Nhật Bản học trường đại học Hutech. Đây là lần đầu 
tiên tôi đến với cuộc thi tranh luận bằng tiếng nhật. 
Khi đến với cuộc thi này tôi rất hào hứng. Đó là một cuộc thử sức với 
những sinh viên đang theo học tiếng nhật. Tôi đã có dịp thể hiện kỹ năng 
sử dụng tiếng Nhật và trau dồi thêm tiếng nhật của mình. Về đề tài lần 
này ban tổ chức đưa ra rất thực tế và gắn liền với cuộc sống. Đó là 
những đề tài đòi hỏi mỗi thí sinh phải có lượng kiến thức phong phú và  
có sự hiểu biết thông qua sách vở, mạng. Chính vì thế đã tạo ra những cuộc tranh luận hết sức 
gay cấn và bùng nổ. Tôi đã được học rất nhiều kiến thức mới từ thầy cô người Nhật, thầy đã 
rất nhiệt tình chỉ bảo tôi, cho tôi nhiều lời khuyên và ý kiến. Nhờ vào đó, tôi cảm thấy mình có 
thêm sức mạnh, cảm thấy tự tin vào bản thân. Tôi xin nói lời cảm ơn Kilala, khoa Nhật Bản học 
trường Hutech và Japan Foundation, các thầy cô  đã cho chúng tôi cuộc thi bổ ích như vậy.  
Cuối cùng, thông qua cuộc thi lần này, tôi thật sự cảm thấy mình đã tự tin lên rất nhiều, dù tiếng 
nhật rất khó nhưng tôi lại càng có động lực để học tiếng nhật hơn. Tôi sẽ cố gắng hơn trong 
tương lai. 
 
 【Thầy ARAI Jun, Chuyên gia tiếng Nhật Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam】 

Tôi đã đến xem cuộc thi Tranh luận tiếng Nhật.Tranh luận, không chỉ yêu cầu năng lực tiếng Nhật, mà còn yêu cầu rất nhiều 
kiến thức liên quan đến đề tài, và năng lực tư duy cao độ. Đương nhiên là làm việc nhóm cũng rất quan trọng. Tôi thấy thật 
đúng là khó khi phải tập trung thành một  nhóm để tập hợp ý kiến. Đồng thời, bởi vì cần phải phản luận lại ý kiến của đối 
phương sau khi đã hiểu tiếng Nhật của đối phương, nên tranh luận cũng đòi hỏi năng lực tập trung. Có đội vì quá tập trung vào 
ý kiến của nhóm mình nên không có thời gian để phản biện ý kiến của đối phương, và chỉ có thể nói lặp lại các ý kiến giống 
nhau. Điểm mấu chốt là giải thích được các điểm lợi thế trong lập trường của nhóm mình, đưa ra một vài ví dụ cụ thể, và với 
những điểm cần khẳng định thì nếu biết sử dụng đủ thời gian cho phép và giải thích chậm rãi thì sẽ tăng thêm tính thuyết phục. 
Mục đích của cuộc thi tranh luận lần này là để nâng cao năng lực vận dụng ngôn ngữ với các hoạt động giao tiếp. Đối phương 
không phải là kẻ địch, mà là bằng hữu để cùng nhau đưa ra câu trả lời. Chính vì vậy, tôi nghĩ thái độ cùng nhau giải quyết vấn 
đề được đưa ra là điều quan trọng nhất.Đội có thể vừa tôn trọng ý kiến của đội bạn, vừa tổng hợp và khẳng định được ý kiến 
của đội mình mới là đội mạnh. 

Cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật Quốc tế Cúp Học viện KAKE lần thứ 8 được tổ chức tại 
Hà Nội và Đà Nẵng vào tháng 9 vừa qua. Với chủ đề “Điều tôi có thể làm để bảo vệ môi 
trường”, các thí sinh đã hùng biện rất sôi nổi theo nét văn hóa và tập quán riêng của 
mình. 

Cuộc thi Tranh luận bằng tiếng Nhật lần thứ 3 dành cho đối tượng Sinh viên và Học sinh THPT khu vực thành phố HCM đã được 
tổ chức tại Trường Đại học HUTECH vào ngày 28/10. Cuộc thi nhằm hướng tới nâng cao năng lực tư duy, kỹ năng giao tiếp qua 
phần tranh luận. Các phần tranh luận xoay quanh một chủ đề đã diễn ra vô cùng sôi nổi. 

Giải nhất 

Đội thắng cuộc 

※Bài viết của tác giả không chỉnh sửa. 

 

※Bài viết của tác giả không chỉnh sửa. 
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Ấn tượng của tôi về người Nhật 
chính là sự ấm áp và thân thiện. 
Đó là sự hướng dẫn nhiệt tình của 
các bác trong đoàn Nasic, là sự 
đón tiếp nồng hậu của các bạn 
sinh viên của các trường đại học 
và sự giúp đỡ không ngần ngại 
của một bác gái dành cho những 
người xa lạ như chúng tôi.  

Tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Nhật Nasic cup và có thể 
giành được cơ hội đến Nhật là một trải nghiệm thực sự 
tuyệt vời và khó quên đối với em. Sau khi ghé thăm nhiều 
nơi, em càng cảm thấy yêu thêm con người, cảnh sắc,... 
Nhật Bản. Từ bây giờ em vẫn sẽ tiếp tục học nhiều hơn nữa 
về Văn Hóa và Ngôn Ngữ Nhật, một ngày nào đó em nhất 
định sẽ quay trở lại đất nước này.   

Được tham gia cuộc thi Nasic 
Cup 2018, với mình đó là một 
trải nghiệm rất tuyệt vời. Mình 
không chỉ có cơ hội được thử 
thách, rèn luyện tiếng Nhật của 
bản thân mà còn được giao lưu 
với những bạn sinh viên khác. 
Nhờ giải thưởng là chuyến 
thăm quan Nhật Bản, mình đã 
hiểu thêm rất nhiều về văn hóa 
và con người Nhật Bản Mình 

【Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học 

Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Bạn Văn Tường Vi】 

Nhờ có sự tài trợ của Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (Japan 
Foundation) và Câu lạc bộ Shoyu, tôi đã được tham dự các buổi 
học tiếng Nhật và trải nghiệm văn hóa Nhật Bản tại tỉnh Ishikawa 
từ tháng 8 đến tháng 10 vừa qua. Tôi đã được học hỏi nhiều điều 
và cũng được nghe nhiều câu chuyện. 
Đó là những câu chuyện rôm rả và kết thúc nhanh chóng tựa ly cà 
phê mang đi, như “đợt cá thu đầu tháng chín ngon tuyệt cú mèo!” 
hay như “con mèo điệu đà nhà hàng xóm”. Đồng thời, đó cũng là 
những câu chuyện mà việc lắng nghe tựa như nhấm nháp tách trà  

nóng, vị đắng đến trước, vị ngọt theo sau. Đó là câu chuyện về một quá khứ trốn chạy khó 
khăn của một thiếu niên, mà giờ đây đã trở thành một thanh niên ưu tú dốc lòng tiến về phía 
trước. Đó là câu chuyện về nỗi lòng của một người vợ mong chờ vào nghị lực sinh tồn của 
chồng ốm đau và nỗ lực hết mình để làm bờ vai nương tựa cho chồng. Tôi thấy được câu 
chuyện của chính mình trong câu chuyện của họ. Nhờ vậy, quá khứ lẫn tương lai của tôi 
cũng trở nên rõ ràng hơn. Tôi đã đi thật xa để hiểu được những điều thật gần. Rất nhiều kỉ 
niệm đẹp tại nơi đây sẽ mãi ở bên tôi ngay cả khi đã về nước.  
Tôi nhớ bầu trời Uchinada rất đẹp, tình người tại Ishikawa rất ấm áp và một chuyến đi 
thậttuyệt vời. Xin cảm ơn. 

 
【Cô Morichika Mina, Giảng viên tiếng Nhật Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam】 

【Trường Đại Học Ngoại Thương Hà Nội, Bạn Nguyễn Thị Trà】 

【ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI  

Bạn Phạm Văn Phong】 

 

【Khoa tiếng Nhật trường đại học Hà Nội,  

Bạn Nguyễn Thị Thanh Tuyết】 

Cuộc thi Viết luận nghiên cứu Nhật Bản của Câu lạc bộ Shoyu dành cho các nhà nghiên cứu trẻ, sinh viên nghiên cứu Việt 
Nam - Nhật Bản đã được triển khai từ 2010. Hàng năm, cuộc thi được triển khai vào tháng 3 với các bài dự thi là bài luận. Các 
thí sinh xuất sắc vượt qua vòng 1 và vòng 2 sẽ được nhận suất học bổng tham quan học tập tại Nhật Bản. Sau đây là thí sinh 
xuất sắc của chương trình năm nay. 

Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật Nasic Cup 2018 lần thứ 12 được tổ chức tại Trường Đại học Hà 
Nội vào ngày 13/9 vừa qua. Trong hơn 100 bài dự thi, 13 thí sinh xuất sắc đã lọt vào vòng chung 
kết. Ban giám khảo đã chọn ra 1 người đoạt giải nhất và 5 người đạt giải nhì. 

Giải nhất 

Tôi yêu Nhật Bản và cũng yêu những con người nơi đây. Nhất 
định tôi sẽ quay trở lại Nhật Bản. 

Giải nhì 
Giải nhì 

 cảm thấy rất biết ơn vì điều này! 

Người đoạt giải 

 
Đây là lần đầu tiên tôi tham gia vào hội đồng Ban giám khảo. Tôi đã rất khó khăn khi đánh giá vì trình độ của các thí sinh rất cao, 
và các bài luận các bạn viết về nhiều đề tài đáng quan tâm khác nhau. Ở vòng chấm đầu tiên, tôi xin được đánh giá cao các bài 
luận có cấu trúc lý luận chặt chẽ, thực hiện điều tra kỹ lưỡng như một bài nghiên cứu và có sự nỗ lực quyết tâm với các chủ đề 
khó. Ngoài ra, ở vòng chấm thứ 2, chúng tôi đã tổ chức phỏng vấn. Ở vòng này chúng tôi đánh giá cao ở việc đề tài đó có kỳ vọng 
để tiếp tục nghiên cứu thêm hay không, và bản thân ứng viên đó có hướng đến tương lai với mục đích hoặc ý chí rõ ràng hay 
không. Tôi rất ấn tượng bởi việc các bạn luôn tìm kiếm các vấn đề và thách thức giữa Việt Nam và Nhật Bản, và quan sát sự vật 
sự việc với một tầm nhìn rộng. Đối tượng dự thi viết Luận nghiên cứu có thể có sự hạn chế , nhưng các bạn sinh viên và những 
nhà nghiên cứu đang có ý định nghiên cứu về Nhật Bản tại Việt Nam thì năm sau nhất định hãy tham gia nhé! Không chỉ nâng cao 
năng lực tiếng Nhật, nếu bạn đạt giải thì cơ hội được trải nghiệm trực tiếp xã hội và văn hóa Nhật Bản đang chờ đợi các bạn đấy. 
Tôi rất kỳ vọng sẽ được đọc nhiều bài luận xuất sắc trong năm sau. 

※Bài viết của tác giả không chỉnh sửa. 

 

※Bài viết của tác giả không chỉnh sửa. 

 

※Bài viết của tác giả không chỉnh sửa. 

 

※Bài viết của tác giả không chỉnh sửa. 
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【人文社会科学大学 Hà Nguyễn Huệ Nhiên さん】 

私はハー・グエン・フエ・ニエンと申します。環境の大切さ

についてスピーチさせていただきました。みなさんが環境

保護に関心を持っていただければ、うれしいです。これか

らも、プラスチックごみの減量化に努めましょう。 

【ダナン経済大学 Nguyễn Thị Trâm Anh さん】 

今年の 10月、 私は加計学園のスピーチコンテストに参加しました。 とっても面白いコンテス

トでした。去年も一昨年も自分自身のことのテーマでしたが、今年は世界の問題のテーマで

す。 確かに、作文を作るとき、「難しいテーマだなー」って思いました。しかし、私は環境問題

を考えれば考えるほど、だんだんこのテーマは面白くなっていくと思いました。特に、参加して

いる人は 13～22 歳ぐらいの女の子でした。皆さん全力で頑張って環境について発表してい

たので、私は感動し、「今回強いライバルがたくさんいる！」って思った。実は私 2年前の加計

学園のスピーチコンテストに参加して、2 位になりました。残念ながら、今回、私はまた 2 位に

なって、自分自身に勝つことができなかったと思っています。でも、諦めません！来年の加計

学園のスピーチコンテストに参加して 1位になりたい！楽しみにしています！ 

こんにちは。私はレー・クイン・スアン・イェンと申します。今Hutech大学の日

本学部の 4年生です。日本語をはじめてから、4年になりました。日本語の

ディベートに初めて参加しました。 

このコンテストに参加して、とても熱狂しました。日本語を勉強する学生のた

めのコンテストで、日本語の能力を証明し、日本語が上達する機会です。

今回の論題は非常に実用的な生活に関するもので、生徒たちは書籍やイ

ンターネットを通じて豊富な知識を持っている必要がありました。そのため、

論争が非常に沸騰しました。私は日本の教師から多くの新しい知識を学び

ました。先生たちは私に非常に熱心で、多くのヒントやコメントをくれました。

そのおかげで、私はより強く感じて、自分自身に自信を持っていました。 

キララと Hutech大学の日本学部と Japan Foundation に感謝したいと思います。教師が私にそのよ

うな有用なコンテストを与えてくれました。最後に、このコンテストを通して、本当に私は多くの自信を

持てました。日本語は難しいですが、私はもっと日本語を学ぶ意欲があります。将来もっと頑張りま

す。 

【ベトナム日本文化交流センターホーチミン執務室 新井 潤日本語専門家】 

日本語ディベート大会を見に行きました。ディベートは、言語能力だけではなく、テーマに関する十分な知識も必要ですし、高度な思考

力も要求されます。もちろん、チームワークも大切です。チーム一丸となって意見をまとめていかなければならないので、とても難しいな

と思いました。集中力も要求されます。相手側の日本語も理解した上で、反論しなければならないからです。自分たちの主張をまとめ

るのにいっぱいで、相手の意見を聞いた上で反論する余裕がなく、同じ意見の繰り返しになっては言うだけのチームもありました。ポイン

トは自分たちの立場の利点を説明し、いくつかの具体例をあげ、主張したいところは制限時間を十分使って、ゆっくり話すと説得力が増

します。今回の日本語ディベートの目的は、コミュニケーション活動をもちいた日本語運用能力の向上です。相手は敵ではありません。

一緒に答えを導き出す仲間です。ですから、与えられた課題を一緒に解決する姿勢がもっとも大事なのではないでしょうか。相手チー

ムの意見を尊重しつつ、そのうえで自分たちの意見をまとめて、主張できたチームはとても強かったです。 

9月と 10月にハノイとダナンで、第 8回加計学園杯日本語弁論国際大会が開催さ

れました。本大会では、『環境保護について ⁻私ができること⁻』をテーマにそれぞれ

の文化や習慣を背景に、熱く語られました。 

優勝者 

優勝チーム代表 
【Hutech大学 Lê Quỳnh Xuân Yến さん】 

 

10月 28日にホーチミン市 HUTECH 大学で、ホーチミン市の高校生と大学生の日本語学習者を対象に、第 3回 日本語ディベート大

会が開催されました。本大会は、ディベートを通してコミュニケーション力・思考能力の向上を目指すことを目的としています。特定のテ

ーマに基づいて、熱い論戦が繰り広げられました。 

※執筆者の日本語をそのまま掲載しています。 

※執筆者の日本語を一部修正して掲載しています。 
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スピーチ大会・訪日研修の感想 

日本人について私の印象は暖か

さ、親切さです。それはナジック

カップ団のおじさんの積極的な

案内と各大学の学生さんの暖か

い歓迎と私たちのような見知らぬ

人へのあるおばさんの手伝いで

す。日本、特に日本人が大好き

です。是非日本へ戻りたいと思

います。 

 

Nasic カップ日本語スピーチコンテストに参加し

て、訪日できるのは本当に素晴らしくて、忘れづ

らい体験だと思います。いろいろな所に訪問し

た後、日本の人とか景色などをもっと好きになり

ました。これからも日本語、日本の文化を学ん

でいって、いつか必ず日本に戻ります。 

2018 Nasic カップに参加でき

て、私にとっては素晴らしい体

験です。チャレンジして日本語

を鍛えることだけでなく、他の

学生との交流もできました。賞

である訪日旅行のおかげで、

日本人と日本文化がよく分か

るようになりました。本当にあり

がとうございました。 

国際交流基金と尚友倶楽部のおかげで 8 月～10 月

まで石川県で日本語の授業も日本文化の体験も参加

できました。色々なことを教えてくださいました。たくさん

話も聞かせてくださいました。 

「9 月のサンマが美味しい」や「近所の猫がカワイイ」な

どテイクアウト・コーヒーのように楽しくてあっという間に

終わるお話がありながら、苦くてもだんだん甘くなる暖

かいお茶のようなお話もあります。それは過去に困難

から逃げた少年が、今、優秀で毎日前向きの青年にな 
ったお話でした。栄養失調状態のご主人の「生きる気力」を期待していながら「妻として全力

で主人を支えるよ」と言った奥さんのお話などでした。その話の中に自分の話が含まれ、自分

の過去と将来も少しずつ明らかになりました。遠い所へ行って近いことを理解できるようになり

ました。たくさんきれいな思い出が出来て心に大切にとめて帰国しました。内灘の空がきれい

で、石川の人情味があふれ、素晴らしい訪日研修でした。どうもありがとうございました。 

【国際交流基金 ベトナム日本文化交流センター 森近 美菜 日本語指導助手】 

私は今回初めて審査会に参加したのですが、皆さん非常にレベルが高く、それぞれ関心がある異なるテーマについて書かれた論

文を審査するのはとても難しかったです。1次審査では、難しいテーマにも意欲的に取り組んでいこうとする姿勢があり、研究としてよ

く調べられていて、論述の構成がしっかりしている論文を、私は評価させて頂きました。また、2 次審査においては、インタビューを行

いました。そこでは、今後もそのテーマに関して研究を続けることに期待ができるか、そして本人がこれからも明確な目標や高い志を

持って将来を見据えているか等が高い評価に繋がります。 

応募者の皆さんが日ごろから日越の問題や課題に目を向け、広い視野で物事を観察していることに大変感銘を受けました。 

研究論文は、応募できる人に限りがあるかもしれませんが、ベトナムで日本研究を志している学生や研究者の皆さんは、来年是非

応募してみてください。日本語能力を向上させるだけでなく、入賞すれば日本の文化・社会を直接体験する貴重なチャンスが待っ

ています。来年も素晴らしい論文に出会えることを期待しています。 

 

【ハノイ貿易大学 Nguyễn Thị Trà さん】 

【ハノイ貿易大学 Phạm Văn Phong さん】 

 

【ハノイ大学日本語学部 Nguyễn Thị Thanh Tuyết さん】 

2018 年 9 月 13 日、ベトナム政府公認「ナジックカップ 日本語スピーチコンテスト

2018」がハノイ大学において開催されました。およそ 100名を超える応募者の中から予

選を勝ち抜いた 13 名のベトナム人大学生の決勝大会にて、1 名の最優秀者と 5 名の

優秀者が選出されました。 

2010 年から始まった「尚友倶楽部 ベトナム日本研究学生・若手研究者 日本研究論文コンテ

スト」は毎年5月締切で論文を募集しています。1次、2次選考を通過した優秀な論文を執筆した

学生・研究者には訪日の機会が与えられます。今回も数々の素晴らしい論文が寄せられました。 

最優秀賞 

優秀賞 優秀賞 

入賞者 【ベトナム国家大学ホーチミン市人文社会科学大学 Văn Tường Vi さん】 
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※執筆者の日本語をそのまま掲載しています。 ※執筆者の日本語をそのまま掲載しています。 

※執筆者の日本語をそのまま掲載しています。 


