
 

Đây là chuyên mục giới thiệu những câu chuyện của các bạn đang du học hoặc đã từng du học tại 

Nhật Bản. Trong số này, chúng tôi xin giới thiệu câu chuyện của các bạn tham gia Dự án cầu nối 

Châu Á dành cho học sinh THPT nhằm tăng cường giao lưu quốc tế, với sự tham gia của các học 

sinh THPT đang học tiếng Nhật tại các nước Châu Á đến các trường THPT trên khắp Nhật Bản để 

giao lưu học hỏi cùng các học sinh Nhật Bản. Đó là bạn Trần Gia Bảo Viết cùng bạn cùng lớp 

Shimabara Keigo và cô giáo chủ nhiệm tại Trường THPT Fukuchiyama Seibi. 

Bạn Shimabara Keigo 

Hàng ngày tôi học cùng với Bảo, vào thời gian rảnh chúng tôi cùng 

nói chuyện đùa với nhau và chuyện trò vui vẻ. Ngoài ra, vào ngày 

nghỉ, chúng tôi sẽ cùng mọi người trong lớp đi đến tiệm bánh kem, 

tiệm mì Ramen, hoặc chơi tại các trung tâm trò chơi để tăng thêm 

sự giao lưu. Những từ tiếng Nhật mà Bảo không biết thì tôi sẽ tra 

bằng kim từ điển và giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh. Vì vậy, nhờ 

Bảo tôi đã nhận ra được tầm quan trọng của tiếng Anh. 

Bảo là thành viên của Câu lạc bộ Bóng đá nên lúc nào cậu ấy 

cũng nỗ lực luyện tập đến tận khuya. Ngoài ra, cậu ấy rất được 

yêu mến nên mỗi lần cậu ấy xuất hiện ở hành lang lớp học là lại 

được ai đó bắt chuyện. Bảo còn là một người rất thích chụp ảnh 

nên ngay cả người không quen biết cậu ấy cũng rủ "Cùng nhau 

chụp ảnh nhé" và làm quen được rất nhiều người.  

Tiếng Nhật của Bảo càng ngày càng trở nên giỏi hơn. Tôi cũng sẽ 

cố gắng như cậu ấy. 

Cô Araki Kimiyo 

Tôi là ARAKI, giáo viên chủ nhiệm em Bảo. 

Bảo cùng với 2 em lưu học sinh khác đã đến trường của chúng tôi theo 

chương trình Dự án cầu nối châu Á. Mỗi giờ học lúc nào cũng có cơ hội 

để trao đổi ý kiến về những điều khác nhau giữa phong tục và văn hóa 

của hai nước, Bảo luôn luôn tích cực nêu lên ý kiến của bạn thân nên 

luôn trở thành động lực cho các bạn người Nhật cùng lớp. Tính cách của 

Bảo thành thật và vui vẻ nên Bảo làm quen nhanh với lớp học. Ngoài ra, 

Bảo còn là thành viên của câu lạc bộ bóng đá và tham gia luyện tập một 

tuần 3 lần. Trong câu lạc bộ có cả những bạn ở ký túc xá, nên khi sống 

cùng nhau Bảo đã trở nên thân thiết với mọi người hơn, và kết bạn được 

nhiều bạn hơn vượt ra khỏi giới hạn tuổi tác và lớp học. 

Tháng trước, Bảo đã rất vui kể cho tôi nghe rằng Bảo được cho tham gia 

thi đấu. Trong lễ hội thể thao, Bảo đã đại diện lớp tham gia vào môn thi 

chạy tiếp sức. Được sự cổ vũ của các bạn bè trong câu lạc bộ và kí túc 

xá, Bảo đã chạy hết sức mình. Ngoài ra, tại Lễ hội văn hóa, Bảo đã 

quảng bá trang phục dân tộc của Việt Nam đến toàn bộ học sinh của 

trường, và tạo ra cơ hội tốt cho sự hiểu biết văn hóa giữa hai nước. Tôi 

rất buồn khi nghĩ rằng chỉ 3 tháng nữa thôi là Bảo sẽ về nước. Tôi hy 

vọng rằng Bảo sẽ có quãng thời gian còn lại đầy ý nghĩa. 

 

Bạn Trần Gia Bảo Viết 

Hiện tại em đã sống ở Nhật Bản được 2 tháng rồi. Em đã làm quen được cuộc sống ở đây. Hiện tại em đã tham gia vào câu lạc bộ bóng đá và kết được 

rất nhiều bạn. Những người bạn thân nhất và giúp đỡ em nhiều nhất là Abe Taiyou, Nagashima và Shimabara 

 

Cuộc sống của em hiện tại rất vui và luôn tràn đầy năng lượng mỗi ngày. Mọi người xung quanh rất tốt, luôn luôn vui vẻ hoà đồng với nhau. Trường em 

đang học hiện tại là Seibi high school. Em thấy đây là 1 môi trường tốt để học sinh rèn luyện và phát triển toàn diện. Lúc đầu mới sang đây em không thể 

nói tiếng Nhật tốt. Em cũng gặp nhiều khó khăn vì khác văn hoá và sinh hoạt hằng ngày. Với suy nghĩ ban đầu rằng người Nhật rất nghiêm khắc và khó 

kết bạn em đã thu mình lại.Tuy nhiên, sau khi nhận được lời mời từ anh Deguchi em đã tham gia câu lạc bộ bóng đá của trường. Câu lạc bộ bóng đá đã 

giúp đỡ em có nhiều người bạn, giúp e làm quen với cuộc sống và trở nên vui vẻ mỗi ngày. 

 

Em đã học tiếng Nhật, học được rất nhiều điều mà trc đây chưa từng biết đến. Sau một thời gian sống ở đây em đã rút kinh nghiệm và cũng là lời khuyên 

của em dành cho người mới bắt đầu cuộc sống ở đây. Trước hết hãy dành thời gian để quan sát mọi người xung quanh, hãy học kiểu người Nhật, chơi 

kiểu người Nhật. Việc đầu tiên để kết bạn với người Nhật là hãy học cách ghi nhớ tên của họ mặc dù khá khó lúc ban đầu. Nhưng khi mình gặp người 

Nhật và chào họ, nhắc tên của họ sẽ là 1 cách tốt để được mọi người ghi nhớ. Sau đó hãy mở lòng mình nói chuyện với họ nhiều hơn. Luôn có sổ tay và 

bút chì để ghi chép hoặc có thể dùng điện thoại ghi chép khi có từ mới. Và tham gia các câu lạc bộ thể thao là cách tốt nhất để làm bạn và học hỏi tiếng 

Nhật. Hãy cố gắng và làm tốt nhất có thể. 

 



 

この「日本への道」のコーナーでは、日本に留学経験がある、もしくは今現在留学中のベトナム人の方にお
話を伺っています。今回はアジア諸国で日本語を学ぶ優秀な高校生を日本全国の高校に招へいし、日本の高
校生と共に学び合い、国際交流を深めるという高校生アジア架け橋プロジェクトで現在福知山成美高等学校

に留学中の Trần Gia Bảo Viết さん、共に学ぶ島原 京吾さん、担任の荒木 貴美代先生にお話を伺いました。 

島原 京吾さん 
バオ君とは毎日一緒に授業を受け、休み時間では
互いにジョークを言い合ったりして楽しんで会話
しています。また休日にはクラスのみんなとケー
キ屋やラーメン屋に行ったり、ゲームセンターで
遊んだりして交流を深めています。バオ君の知ら
ない日本語は電子辞書で調べて英語でコミニケー
ションをとっています。なのでバオ君には英語の
大切さを気付かせてもらいました。 
バオ君はサッカー部に所属していて夜遅くまで練
習する努力家です。また彼はとても人気者で廊下
に出ればいつも誰かに話しかけられています。さ
らに写真がとるのが好きで知らない人でも[写真
を撮ろう]と言っていろんな人と交流しています。 
バオ君はどんどん日本語が上手になっていってい
ます。自分もバオ君のように頑張りたいです。 

 

荒木 貴美代先生 
BAO 君の担任の荒木と申します。 
アジア架け橋プロジェクトから本校に BAO 君を含め３
人の留学生が来ました。日々の授業のなかで、文化や習
慣の違いについて意見交換する機会もたくさんあり、
BAO 君はいつも積極的に自分の考えを述べてくれます
ので、日本人のクラスメイトの刺激になっています。彼
はとても素直で明るい性格なのでクラスにも馴染んで
います。また、彼はサッカー部に所属し、週３回程度練
習に参加しております。サッカー部には寮生も多く、生
活を共にする中で彼らとも仲良くなり、学年、クラスを
超えて友達ができたようです。先月は練習試合に出して
もらったと嬉しそうに話をしてくれました。体育祭で
は、クラス代表としてリレーに出場してもらいました。
クラブ生や寮生からも大声援を受け、一生懸命走ってく
れました。また、文化祭では、ベトナムの民族衣装を全
校生徒に披露でき、異文化理解の良い機会になりまし
た。あと３ヶ月で帰国すると思うと寂しいですが、残り
の時間を有意義に過ごして欲しいです。 

 

 

Trần Gia Bảo Viết さん 
私は 2 ヶ月日本に住んでいます。 ここでの生活に慣れてきました。今はサッカークラブに参加し、多くの友達を作
りました。私を多く手伝ってくれた親友は、阿部太陽さんと長島さん、島原さんです。毎日とても楽しく、エネル
ギーが一杯です。私の周りの人たちはいつも楽しく仲が良いです。私が現在学んでいる学校は成美高校です。ここ
は学生が学び、自分のあらゆる面を発展させられる良い環境だと思います。来たばかりの時は日本語をうまく話せ
なかったので、異文化や日常生活に困ることが多かったです。当初、日本人は非常に厳しく、友人になることは難
しいと思ったので心細かったです。しかし、出口さんに誘われサッカークラブに加入しました。サッカークラブに
加入して以来、友達が多くなり、生活に慣れ、毎日幸せになっています。 たくさん日本語やこれまで知らなかった
多くの日本のことが学べました。 ここに住んで経験を得たのでここで生きる初心者のためにいくつかのアドバイス
をしたいです。まず、自分の周りの人々を見るのに時間を使い、日本人の学び方、日本人の遊び方を勉強してくだ
さい。日本人と友達になる最初の方法は、できるだけ日本人の名前の覚え方を学ぶことです。最初は 難しいですが、
連想法で覚えてください。日本人に会い、名前を呼んで挨拶すると、いい印象を与えられます。そして心を開いて
もっと話してください。ノートや鉛筆でメモを取ってください。また 携帯電話を使って新しい単語を入力したほう
がいいです。スポーツクラブに参加することも、友達を作り、日本語を学ぶ最も良い方法です。できる限り全力を
尽くしてください。 

 
※執筆者の日本語を一部修正して掲載しています。 

 


