
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

何をしましたか 
私はみんなさんといっしょにダンスをしたり、おもしろいゲームをしたり
しました。私は先生たちにわかいときはおもしくていみがたくさんあ
る、わかくなるチャンスがあったら、何をいちばんしたいだときいてお
もしろいこたえをたくさんもらいました。 
 

感想 
私はこんどのキャンプがほんとうにいみがたくさんあるおもいます。私たちについてこのキャンプはあたしいともだちにあったり、よくお
もしろいことをべんきょうしたりするチャンスです。キャンプにさんかしたとき、ボランテイアたちと先生たちはほんとうにとてもねっしん
でたのしくてげんきです。こんどのキャンプはむずかしくわすれないきねんです。みんなさんはだれでも日本語がじょうずです。それ
では、私はよく日本語をべんきょうしなければなりません。 
ぼうけんー 100％ゆうき 
 
 

 

どんなイベントに参加しましたか 

 2016年ベトナム高校生にほんご人 100人訪日事業 

 
 

 

Phạm Trung Đức さん                Tran Dai Nghia中学校（ビンズオン） 

どんなイベントに参加しましたか 
ベトナム中学生日本語キャンプ 2017 

 
 

 

本人が書いた日本語をそのまま掲載しています。 

何をしましたか 
新しい 友だち と 楽しくあそびましたり、日本人 の先生 と ベトナム人 
の先生と 日本語で 話したり、はじめて 知り合い 人 と ねたりしました。 

感想 
はじめて 日本語 の キャンプ に さんかする こと は おもしろい でした。この イベント の あとで、色々な べんきょう の もの が 

あります。みなさん は 日本語 が上手で、ねっしんで、しんせつ でした。そして、ユーモア でしたよ。いっし
ょ に みなさん と あたら しい ゲーム を あそんだり、食べたり、話したりする こと は とても 楽しいでし
た。でも、時間 が 短い でしたから、「さよなら」と いったとき、さびしい になりました。だから、チャンス があ
ったら、もういちど こんな キャンブ に さんかしたい です。 

Trần Lê Minh Tâm さん                  Phan Chau Trinh 高校（ダナン） 

感想 
 
私にとって、日本に来るのは私の夢です。今それは現実になりました。私はずっと幸せな気
持ちを持っています。日本の色々な景色を見物しました。たくさんの面白い文化も経験し
ました。本当に素晴らしかったです。それに日本のたくさん美味しい食べ物を食べて、とて
も大好きでした。私は日本人と同じように日本にいる時間を過ごしました。そのことは必ず
忘れにくい思い出だと思います。この珍しい機会をくれて、かめのり財団、国際交流基金に
ありがたい気持ちをいつも持っています。熱心なガイドのわたなべさん、親切な通訳の Phu 
Giaさん、スタッフの人、黒田先生、松本先生、現代文明の日本を紹介してくれて、もっとこ
の国について知っています。皆様、ありがとうございました。 
 

（執筆者が書いた日本語をそのまま掲載しています） 

（執筆者が書いた日本語をそのまま掲載しています） 

Lạc Chấn Huy さん                  Tran Dai Nghia中学校（ビンズオン） 

 

 

どんなイベントに参加しましたか 

 2017年ベトナム高校生にほんご人 100人訪日事業 

 
 

 

各種イベントに参加している

みんなの声を集めました！！ 

どんなイベントに参加しましたか 
ベトナム中学生日本語キャンプ 2017 

私はイベントにたくさんさんかしました。げきをしたり、ダン
スをしたり、みんなさんにおもしろい日本語のもんだいを
きいたりしました。 
 
 
 

 

何をしましたか 
私はみんなさんといっしょにダンスをしたり、おもしろいゲームをしたり
しました。私は先生たちにわかいときはおもしくていみがたくさんあ
る、わかくなるチャンスがあったら、何をいちばんしたいだときいてお
もしろいこたえをたくさんもらいました。 

感想 
私はこんどうのキャンプがほんとうにいみがたくさんあるおもいます。私たちについてこのキャンプはあたしいともだちにあったり、よくお
もしろいことをべんきょうしたりするチャンスです。キャンプにさんかしたとき、ボランテイアたちと先生たちはほんとうにとてもねっしんで
たのしくてげんきです。こんどのキャンプはむずかしくわすれないきねんです。みんなさんはだれでも日本語がじょうずです。それで
は、私はよく日本語をべんきょうしなければなりません。 
ぼうけんー 100％ゆうき 
 
 
 
 
 
 

（執筆者が書いた日本語をそのまま掲載しています） 



 

 

 

こうｚ 

ポラリスアイドルグループ                               （ハノイ） 

どんなイベントに参加しましたか 

日本語フェスティバル 2017 

 
 

 

何をしましたか 
パフォーマンス部門で、歌っておどりました。 

BÙI THỊ MỸ TRINH 

イベントに参加するのは今回 3回目です。3回ともパフォーマ
ンスしました。日本語の歌を歌うのが大好きな私は、日本語フ
ェスティバルでポラリスのみんなさんと歌って踊って、盛り上が
って、とても良かったです。また、アイドルに興味があるので、
すこしでもアイドル文化を広げたいなっていう気持ちで今回参
加した結果、アイドルが好きな人と友達ができて、ほんとうに
嬉しかったです。 
又日本語フェスティバルに参加したいとおもいます。 

（執筆者が書いた日本語をそのまま掲載しています） 

 

 

ベトナム中学生日本語キャンプ2017 2017年7月24日～26日に行われ、ベトナムの 5都市（ハ
ノイ、フエ、ダナン、ホーチミン、ビンズオン）から 54名の学生、23名の教師、6名の大学生が集まり、
三日間日本語を使った活動を行いました。 
2017年ベトナム高校生にほんご人100人訪日事業 2017年 6月13日～21日、フエの Hai Ba 
Trung高校、Quoc Hoc高校、ダナンの Phan Chau Trinh高校、ハノイのViet Duc高校の生徒が訪日し、
教育機関や企業、施設を訪問したり、そこで出会った日本人やベトナム人の先輩と交流したりしました。 
日本語フェスティバル2017 2017年 4月 24日にハノイで行われた、スピーチ部門とパフォーマンス
部門からなるイベントです。ハノイ、ハイフォン、フエ、ダナンから出場者が集まりました。 

何をしましたか 
 
 
 
 

 

Trần Thị Khánh Linh 

今回、Japan Foundationが主催したイベントに参加したのは
初めてです。このイベントには大きな意味があり、また私たちも
幸せな時間を過ごせました。イベント中、主催者から熱心にサ
ポートしていただきました。パフォーマンス部門だけでなく、スピ
ーチ部門にも参加しました。日本を愛する若者にとってはいい
活躍の場だと思います。運営・実施に関していくつかの問題が
ありますが、イベントが成功しました。来年、イベントがもっと成
功するように、主催者にイベントの規模及び内容を改善してほ
しいと思います。本当にありがとうございました。 

（執筆者が書いたベトナム語を翻訳して掲載しています） 

 

 

本人が書いた日本語をそのまま掲載しています。 

発行／国際交流基金ベトナム日本文化交流センター 

監修／安藤敏毅（同センター 所長） 

     小川京子（同センター 日本語上級専門家） 

編集／久保田育美（同センター 日本語指導助手） 

     長田あさみ（同センター アジアセンター調整員） 

翻訳／Vuong Linh Chi（同センター アシスタントプログラムオフィサー） 

     Hồ Thị Hoài Nam（ハイフォン大学 日本語教師） 

感想 

 Pham Viet Anh 

私は初めて日本語フェスティバルに参加し、初めてステージ
に立つことができました。主催者はみんな思慮深く、熱心で、
私たちに何から何まで丁寧に聞いてくださいました。ステージ
には日本のような照明設備があるなど、いろいろなものが全部
きちんと用意されていたおかげで、私たちのパフォーマンスは
うまくいきました。本当にありがとうございました。 

（執筆者が書いたベトナム語を翻訳して掲載しています） 

 

 

Lê Công Vương さん                   Phan Chau Trinh 高校（ダナン） 

Tran Thi Phuong Hoa 

私は初めて日本語フェスティバルに参加できて、嬉しく思いま
した。イベントが開催されている間、主催者に熱心にサポートし
ていただいて、ありがとうございました。しかしイベントでは運
営・実施に関していくつかの問題があります。イベントがうまくい
くように、主催者に準備のことを改善してほしいと思います。日
本を愛するベトナムの若者のための活躍の場を作ってくれる
主催者に対し、感謝を申し上げたいです。 

（執筆者が書いたベトナム語を翻訳して掲載しています） 

 

 

どんなイベントに参加しましたか 

 2017年ベトナム高校生にほんご人 100人訪日事業 

 
 

 

感想 
 
一週間にいろいろな場所へいきました。あそびながら、べんき
ょうしました。わたしはうれしかったです。そして、わたしもにほ
んのぶんかをべんきょうして、にほんのきれいなけしきをみられ
ました。おまけに、いろいろな学校へ来ました。特に、わたしは
関東国際高校がだいすきでした。関東国際高校はきれいだ
し、ひろかったです。関東国際高校のがくせいはねっしんで、こ
ころがひろかったです。それで、わたしは関東国際高校がだい
すきでした。さいごに、わたしは Japan Foudation と Kamenori
おかげでいろんなけいけんをしました。ありがとうごさいました。 
 
 

 

（執筆者が書いた日本語をそのまま掲載しています） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Lê Minh Tâm           Trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) 

Bạn đã tham gia vào sự kiện nào? 

 Chương trình tham quan Nhật Bản dành cho 100 học sinh THPT đang tiếng Nhật ở Việt Nam 

 
 

 

Cảm tưởng 
Em đã được làm quen với tiếng Nhật từ những ngày đầu chập chững vào cấp hai. Những ngày đầu tiên đó y hệt như đứa trẻ mẫu 

giáo, bi bô đọc những chữ cái Hiragana khó nhằn. Và cũng từ những bài học văn hóa thú vị của các thầy cô người Nhật, em đã sớm 

cảm thấy gần gũi hơn với xứ sở này. Nước Nhật trong em đa diện đến diệu kì, vừa trầm mặc, bí ẩn với tinh thần kỉ luật thép, lại vừa 

sống động, thơ trẻ và lấp lánh những phép màu của trí tưởng tượng. Hình ảnh của một nước Nhật như thế gói gọn trong từng trang 

sách giáo khoa và cũng chính vì vậy mà khát khao một lần được nhìn thấy Nhật Bản tận mắt, được trải nghiệm những văn hóa tuyệt 

vời của “xứ sở Mặt trời mọc” trong em ngày một lớn dần. Năm năm theo đuổi tiếng Nhật, có lẽ hạnh phúc nhất chính là giây phút 

được biết tin ước mơ bao lâu nay của mình cuối cùng cũng thành sự thật. Mỗi ngày trôi qua được sống trên đất Nhật đối với em còn 

tuyệt vời hơn cả những giấc mơ. Cảm giác mỗi ngày được sử dụng tiếng Nhật để giao tiếp, để học tập và trao đổi thật sự đối với em 

là một niềm vui khó tả. Em đã được tham quan rất nhiều địa danh nổi tiếng, được giới thiệu những văn hóa thú vị nơi đây và được 

trải qua một thời gian ngắn sống như một người Nhật thực thụ. Được đặt chân đến đây rồi mới thấy hình ảnh về nước Nhật được 

nhìn thấy tận mắt quả thật còn tuyệt vời hơn những gì em tưởng tượng. Đó chính là đất nước của những con người thân thiện và 

hiếu khách, là một nơi chứa đựng vô vàn những giá trị nhân văn và nền tảng văn hóa thú vị. Mỗi ngày được học hỏi những điều mới 

lạ, được ăn những món ăn ngon – là linh hồn của nền ẩm thực xứ Phù Tang đối với em đó chính là những ngày tháng tuyệt vời nhất 

mà không phải ai cũng có cơ hội được trải nghiệm. Thông qua chương trình, em cảm thấy đây chính là cơ hội quý báu cho những ai 

đam mê tiếng Nhật như em được trải nghiệm và học hỏi rất nhiều điều thú vị và bổ ích từ con người và đất nước Nhật Bản. Em xin 

chân thành cảm ơn Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản Kamenori đã cho em cơ hội quý giá này, cảm ơn bác hướng dẫn viên nhiệt tình 

Watanabe, cô thông dịch viên thông thái và thân thiện Phu Gia và các chị nhân viên phục vụ, thầy Kuroda, thầy Matsumoto đã cho 

em biết một Nhật Bản rất khác, rất hiện đại và quá đỗi văn minh. Đây chắc chắn sẽ là những kỉ niệm khó quên nhất trong cuộc đời, 

là một niềm vinh hạnh và tự hào lớn hơn bao giờ hết. Trên tất cả, đây sẽ là động lực to lớn trên con đường theo đuổi tiếng Nhật của 

em để có thể quay trở lại đây một lần nữa. 

Phạm Trung Đức             Trường THCS Trần Đại Nghĩa (Bình Dương) 

何をしましたか 
私はみんなさんといっしょにダンスをしたり、おもしろいゲームをしたり
しました。私は先生たちにわかいときはおもしくていみがたくさんあ
る、わかくなるチャンスがあったら、何をいちばんしたいだときいてお
もしろいこたえをたくさんもらいました。 
 

Bạn đã tham gia vào sự kiện nào? 
Hội trại tiếng Nhật dành cho học sinh THCS 

tại Việt Nam năm 2017 
 
 

 Cảm tưởng 
Lần đầu tiên tham gia hội trại tiếng Nhật, em cảm thấy thực sự thú vị. Em đã học được nhiều điều bổ ích từ hội trại này. Tất cả các 

bạn đều giỏi tiếng Nhật, nhiệt tình, thân thiện và rất hài hước. Thật vui khi được cùng các bạn chơi trò 

chơi, cùng ăn và cùng trò chuyện. Thế nhưng khoảng thời gian đó thật ngắn ngủi, em thấy buồn khi 

phải nói lời chia tay với các bạn. Vì vậy, em mong nếu có cơ hội, em sẽ tham gia hội trại lần nữa.   

Bạn đã làm những gì? 
Em đã được vui chơi thoải mái cùng với những người bạn mới, trò chuyện 

bằng tiếng Nhật với giáo viên Nhật Bản, Việt Nam và được sống cùng với 

những bạn em mới quen lần đầu tiên. 

Bạn đã tham gia vào sự kiện nào? 
Hội trại tiếng Nhật dành cho học sinh THCS 

 tại Việt Nam năm 2017 
 
 

 

Tập hợp tiếng nói của tất cả mọi 

người tham gia vào các sự kiện!!! 

Lạc Chấn Huy   Trường THCS Trần Đại Nghĩa (Bình Dương) 

 
Bạn đã làm những gì? 
Em đã cùng các bạn nhảy múa, cùng chơi trò chơi. Khi trò chuyện 

hỏi giáo viên: "Tuổi trẻ thật thú vị và có nhiều ý nghĩa. Nếu có cơ 

hội quay trở lại, điều thầy/cô mong muốn nhất là gì?", em đã nhận 

được nhiều câu trả lời thú vị. 

Cảm tưởng 
Em nghĩ rằng hội trại lần này thực sự có nhiều ý nghĩa. Đối với chúng em, đây là một cơ hội để học hỏi thêm những điều bổ ích và 

có thêm nhiều bạn mới. Các anh chị sinh viên và giáo viên rất nhiệt tình, vui vẻ và sôi nổi. Hội trại lần này là kỷ niệm không bao 

giờ quên. Tất cả các bạn đều rất giỏi tiếng Nhật. Vì vậy, em thấy cần phải học tiếng Nhật nhiều hơn nữa. 

 
 
 
 
 
 

 Tập hợp tiếng nói của tất cả mọi 

người tham gia vào các sự kiện!!! 



 

 

 

こうｚ 

Hội trại tiếng Nhật dành cho học sinh THCS tại Việt Nam năm 2017  
Hội trại tiếng Nhật được tổ chức từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 7 năm 2017, với sự 

tham gia của 54 học sinh, 23 giáo viên và 6 sinh viên tới từ 5 thành phố của Việt 

Nam (Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Bình Dương). Hội trại đã tổ chức các 

hoạt động sử dụng tiếng Nhật trong 3 ngày. 

Chương trình tham quan Nhật Bản dành cho 100 học sinh THPT đang tiếng 

Nhật ở Việt Nam Từ ngày 13 đến ngày 21 tháng 6 năm 2017, học sinh các trường 

THPT Hai Bà Trưng, THPT Quốc Học (Huế), THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng), 

THPT Việt Đức (Hà Nội) đã đến Nhật tham quan cơ sở vật chất, doanh nghiệp, cơ sở 

giáo dục và gặp gỡ giao lưu với các anh chị sinh viên người Việt Nam và Nhật Bản. 
Lễ hội tiếng Nhật 2017 Lễ hội tiếng Nhật được tổ chức ngày 24 tháng 4 năm 2017 

tại Hà Nội, gồm 2 phần: hùng biện tiếng Nhật và biểu diễn văn nghệ, với sự tham gia 

của học sinh, sinh viên đến từ Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng. 

Polaris Idol Group                                  （Hà Nội） 

Phạm Việt Anh 

Mình lần đầu tiên được đứng trên sân khấu và cũng là lần đầu 

tiên tham gia lễ hội tiếng Nhật, mọi người trong BTC rất chu 

đáo và hỏi han chúng mình rất kĩ lưỡng về mọi thứ. Sân khấu 

cũng đã được chuẩn bị rất kĩ càng cùng hệ thống ánh sáng đạt 

tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản, hỗ trợ cho màn biểu diễn của 

mình rất nhiều. Cám ơn BTC. 

 

 

 

Bạn đã tham gia vào sự kiện nào? 

Lễ hội tiếng Nhật 2017 

 
 

 

Bạn đã làm những gì? 
Múa hát trong phần biểu diễn văn nghệ 

BÙI THỊ MỸ TRINH 

Đây là lần thứ 3 em tham gia lễ hội. Cả 3 lần đều biểu diễn 

văn nghệ. Đối với bản thân em là một người thích hát bài hát 

tiếng Nhật, được múa hát với các bạn nhóm Polaris trong Lễ 

hội tiếng Nhật thực sự tuyệt vời và hạnh phúc. Hơn nữa, vì 

yêu thích thần tượng, với mong muốn tham gia để mở rộng 

giao lưu văn hóa và đáp lại niềm mong muốn đó, trong lễ hội 

lần này em đã làm quen với các bạn có chung ý thích, điều đó 

thật là vui. 

Và em muốn tham gia lễ hội lần nữa. 

 

 

 

何をしましたか 
 
 
 
 

 

Trần Thị Khánh Linh 

Đây là lần đầu tiên mình tham gia một chương trình được tổ 

chức bởi Japan Foundation. Chúng mình đã có một khoảng 

thời gian vô cùng ý nghĩa và vui vẻ trong chương trình này. 

Trong thời gian diễn ra chương trình chúng mình đã được hỗ 

trợ và tạo điều kiện hết sức nhiệt tình từ các bạn trong ban tổ 

chức. Ngoài những tiết mục dự thi về năng khiếu chúng mình 

còn được dự cuộc thi hùng biện tiếng Nhật. Mình cảm thấy 

đây là một sân chơi vô cùng bổ ích dành cho các bạn trẻ có 

yêu thích đối với Nhật Bản. Tuy còn một vài hạn chế về mặt 

kỹ thuật và tổ chức nhưng chương trình đã diễn ra thành công 

tốt đẹp. Mình hy vọng năm sau ban tổ chức sẽ xây dựng hoàn 

thiện hơn về cả mặt quy mô lẫn nội dung để chương trình 

ngày càng phát triển hơn. Cám ơn chương trình và BTC rất 

nhiều. 

 

 

 

本人が書いた日本語をそのまま掲載しています。 

Lê Công Vương            Trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) 

 

Cảm tưởng 
 

 

Bạn đã tham gia vào sự kiện nào? 

Chương trình tham quan Nhật Bản dành cho 100 học sinh THPT đang tiếng Nhật ở Việt Nam 

 
 

 

Trần Thị Phương Hoa 

Mình lần đầu tiên tham gia chương trình lễ hội tiếng Nhật, 

mình rất vui và hào hứng. Trong khi chương trình diễn ra 

mình đã được các bạn bên ban tổ chức nhiệt tình hỗ trợ và tạo 

điều kiện, mình rất cảm ơn các bạn. Tuy nhiên chương trình 

vẫn còn có sự thiếu sót về các vấn đề kĩ thuật và tổ chức    
chương trình, hi vọng ban tổ chức sẽ hoàn thiện hơn trong các  

                  khâu chuẩn bị để chương trình diễn ra       

                  hiệu quả hơn. Rất cảm ơn ban tổ chưca  

                  đã tạo ra một sân chơi bổ ích cho các  

                  bạn trẻ Việt Nam yêu mến đất nước  

                  Nhật Bạn như bọn mình. 

 

 

 

Phát hành /  

Trung tâm Giao Lưu Văn Hóa Nhật Bản tại Việt Nam       

- Quỹ giao lưu Quốc tế Nhật Bản 

Chịu trách nhiệm nội dung /  

Toshiki Ando - Giám đốc Trung tâm 

Kyoko Ogawa - chuyên gia tiếng Nhật cấp cao của Trung tâm 

Biên tập /  

Kubota Ikum - Giáo viên tiếng Nhật của Trung tâm 

Osada Asami - Điều phối viên chương trình của Trung tâm 

Người dịch /  

Vương Linh Chi - Trợ lý chương trình 

Hồ Thị Hoài Nam - Giảng viên tiếng Nhật - ĐH Hải Phỏng 

Cảm tưởng 
Chuyến đi sang Nhật Bản lần này có thể nói là một chuyến đi của sự trải nghiệm, học hỏi, giao lưu 

để rèn luyện mình, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong suốt quảng đời học sinh của em, được 

học hỏi, tìm tòi thêm những kiến thức mới mẻ về Nhật Bản, là một chuyến đi vừa học vừa chơi, học 

được sự tự giác, tình bạn bè, sự gắn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa những người bạn, thầy cô giáo trong 

đoàn, kỹ năng giao tiếp, khả năng ứng xử, cách sống văn minh…hay vừa chơi khi được khám phá, 

đặt chân đến những nơi thiên nhiên hùng vĩ, thăm các trường học, Quỹ Giao lưu Quốc tế, nhà máy, 

công ty. Ngoài ra với sự giúp đỡ tận tình của các anh chị trong chương trình như bác Watanabe, cô 

Nha Trang, thầy Kuroda, chú Matsumoto,… đã làm chuyến đi trở nên thú vị, hấp dẫn và vui nhộn 

rất nhiều. Một lần nữa em xin cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệc là quỹ Kamenori và Japan 

Foundation đã tạo điều kiện cho em. 

 


