
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn Nguyễn Mai Phương                            Trường THCS Tô Hoàng（Hà Nội） 

 

） 

Bạn đã tham gia vào sự kiện nào? 
 
Hội trại tiếng Nhật dành cho học sinh THCS tại Việt Nam năm 2016 

 
- Em đã tham gia vào chương trình đố vui Nhật Bản 

- Em đã làm robot 

- Em đã tham gia đốt lửa trại 

 
 

 

Bạn đã làm những gì? 
 
- Em đã thu thập sticker (nhãn dán) 

- Em đã làm robot cùng với các bạn 

- Em cùng hát và nhảy múa với các bạn 

trong chương trình đốt lửa trại. 

 

Cảm tưởng 
 
Em có nhiều ấn tượng tốt với Hội trại tiếng Nhật. Em đã học hỏi được nhiều điều trong chương trình Đố vui Nhật Bản. Làm robot 

thì hơi khó một chút nhưng mà rất thú vị. Chương trình đốt lửa trại là vui nhất nhưng mà kết thúc sớm quá. Em còn muốn chơi 

nữa. Em muốn lần nào cũng được tham gia vào Hội trại tiếng Nhật. 

 
 

 

Bạn Hoàng Hương Giang                       Trường THCS Láng Thượng（Hà Nội） 

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

tại Việt Nam năm 2016 

 
 

 

Bạn đã làm những gì? 
 
Em đã kết bạn được với nhiều người. Chúng em cùng nhau vui chơi và 

tham gia các trò chơi Nhật Bản. 

Cảm tưởng 
 

Em cảm thấy rất vui. Em đã biết thêm được rất nhiều điều hay. Em muốn được tham gia Hội trại một lần nữa. 

 
 

 
Bạn Nguyễn Thị Phương Thu                   Trường Đại học Luật Hà Nội（Hà Nội） 

） 

Bạn đã tham gia vào sự kiện nào? 
 
Hôi nghị nghiên cứu sinh Nhật Bản, Nghiên cứu tiếng Nhật 

và văn hóa Nhật Bản dành cho các nhà nghiên cứu trẻ tuổi 

tại Nhật Bản 

 
Mình đã được tham gia rất nhiều hoạt động bổ ích. Ví dụ như 

hàng tuần, từ thứ 2 tới thứ 6, giờ học Tiếng Nhật sẽ bắt đầu từ 

9 giờ sáng và kết thúc vào lúc 12 giờ trưa. Giáo viên rất nhiệt 

tình nên trong giờ học mình và mọi người có thể thoải mái trao 

đổi về bài học cũng như những điều mà mình thắc mắc muốn 

biết câu trả lời. 

Ngoài ra, mình còn được đi tới nhiều nơi cùng các bạn trung 

tâm khác. Ví dụ như trong 2 ngày 3-4/9 mình đã được đi tới 

địa danh Noto và đến khảo sát khá nhiều địa điểm ở đây. Ví dụ 

như ngày 3/9 mình đã tới con đường bãi biển Chirihama, tới 

đền Keta Taisha, đến Thủy cung Nojima, hay sang tới ngày 

4/9 mình cùng đoàn đi tới địa điểm Chợ sáng ở Wajima, đến 

bảo tàng Kiriko, cánh đồng ruộng bậc thang và 1 số nơi khác 

nữa. 

Không chỉ vậy, mình và mọi người còn được cùng nhau tham 

dự các buổi học trải nghiệm văn hóa Nhật Bản như Trà Đạo, 

Viết Thư Pháp hay thử làm bánh Wagashi – loại bánh truyền 

thống của Nhật. 

 

 

Bạn đã làm những gì? 
 
Tới tỉnh Ishikawa, mình đã được tham dự những tiết học tiếng 

Nhật ở trung tâm cũng như đọc tham gia các buổi học trải 

nghiệm văn hóa Nhật Bản rất bổ ích và thú vị.  

Mình kết giao được với những người bạn mới thân thiện,và đặc 

biệt được trải nghiệm cuộc sống cùng với gia đình người Nhật. 

Thông qua đó, mình đã học hỏi được thêm rất nhiều điều mới 

mẻ trong phong cách sinh hoạt của người Nhật mà trước đây 

mình chưa biết. 

Ngoài ra, không thể không nhắc tới, đó chính là đồ ăn ở đây 

cực kì ngon với những món ăn nổi tiếng như Wagashi, mì 

ramen hachiban. 

 
Cảm tưởng 
 
Chuyến đi học tập và trải nghiệm văn hóa Nhật Bản lần này 

thực sự rất hữu ích đối với mình.  

Mình cảm thấy rất may mắn vì có được cơ hội tuyệt vời để trải 

nghiệm cuộc sống ở Nhật cũng như được hiểu thêm nhiều điều 

mới mẻ về đất nước Nhật Bản.  

Mình đã có rất nhiều thứ lần đầu tiên được làm ở nơi đây. Lần 

đầu làm bánh Wagashi hay như lần đầu đánh thử trống truyền 

thống của Nhật Bản… 

Quả thật, đây là quãng thời gian mà mình sẽ không thể nào 

quên. 

 

 
Tập hợp tiếng nói của tất cả mọi 

người tham gia vào các sự kiện!!! 



 

 

 

こうｚ 

Bạn Đỗ Việt Quốc Tiến         Trường THPT Trưng Vương（Thành phố  Hồ Chí Minh） 

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 

 
 

 

Bạn Nguyen Thuy Nhat Khanh   Trường THPT Trưng Vương（Thành phố  Hồ Chí Minh） 

 

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 

 
 

 

Bạn đã làm những gì? 
 
Em được thăm quan các trường đại học nổi tiếng của Nhật Bản, 

được tiếp xúc với nền văn hóa Nhật như mặc yukata, xếp hàng…, 

được tham quan núi Phú Sỹ, công ty Casio, cơ sở môi trường 

Ecopolish Itabashi được vinh dự tới Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật 

Bản và có cơ hội trao đổi với Qũy giao lưu quốc tế Nhật Bản… 

Ngoài ra em còn được đi dạo phố ở Nhật Bản, đi mua quà lưu niệm 

ở các cửa hàng tiện lợi ở Nhật Bản, chụp hình lại cảnh vật trên 

đường tham quan, trò chuyện bằng tiếng Nhật, ghi nhật ký hành 

trình để làm bài thu hoạch cho chuyến đi… 

 

 

Cảm tưởng 
 
Chuyến đi là một cơ hội học tập quý giá đối với em. Em 

được thấy nhiều thứ mà chỉ có ở Nhật Bản mới thấy, 

được tiếp xúc với nền văn hóa Nhật Bản một cách chân 

thực và sống động nhất, được tham quan các trường đại 

học, trường nghề và trường trung học phổ thông ở Nhật 

Bản. Vinh hạnh nhất là có cơ hôi được tiếp xúc với 

những người đóng vai trò chủ chốt trong mối quan hệ 

ngoại giao giữa Nhật Bản và Việt Nam. 

Cô Seki, cô Sasaki, cô Sasamura và chú Matsumoto là 

những con người rất tuyệt vời. Nhờ có sự hướng dẫn tận 

tâm của mọi người mà em mới có cơ hội được tận 

hưởng chuyến đi một cách trọn vẹn nhất. Xin chân thành 

cảm ơn mọi người! 

 
 
 

 
Bạn Phạm Thị Trang Nhung                       Học sinh khóa học văn hóa JF.（Hà Nội） 

（ハノイ） 

Bạn đã tham gia vào sự kiện nào? 
 

Buổi học trải nghiệm văn hóa Nhật Bản thông qua nghệ thuật Furoshiki 

 

 

Bạn đã làm những gì? 
 
-Em được học về lịch sử và sự phát triển của khăn gói 

-Được thực hành 1 số cách gói đồ dùng 

 

Cảm tưởng 
 
-Buổi học đem đến trải nghiệm về văn hóa Nhật rất thú vị 

-Việc sử dụng khăn gói (furoshiki) không những tiện lợi mà còn giúp 

bảo vệ môi trường. Thật tuyệt! 

-Em hy vọng Việt Nam cũng sẽ tìm được 1 giải phát tương tự khăn 

gói Nhật Bản (furoshiki) để thay thế túi ni lông. 

 

Bạn đã làm những gì? 
 
Em đã tự mình trải nghiệm đánh trống, thưởng thức các món ăn 

của Nhật Bản và món ăn Việt Nam tại Nhật, và chụp rất nhiều 

ảnh nữa. Trong quá trình tham quan Nhật Bản, em đã được đi rất 

nhiều danh lam thắng cảnh, chẳng hạn như là núi Phú Sĩ và các 

ngôi chùa, đền thờ nổi tiếng. Ngoài ra thì em đã ăn rất nhiều món 

ăn Nhật Bản.  

 

 

 

Cảm tưởng 
 
Đây là lần đầu tiên em đến Nhật Bản. Đó là một chuyến đi 

rất thú vị và ý nghĩa. Trước khi đến Nhật thì hầu như em 

không thể sử dụng được nhiều tiếng Nhật. Bây giờ thì em 

có thể tự tin nói chuyện với người Nhật rồi. Đặc biệt là em 

được hiểu thêm về Nhật Bản. Em đã học được nhiều điều, 

chẳng hạn như là hiểu thêm về văn hóa Nhật Bản, cách giải 

quyết, xử lý vấn đề của người Nhật Bản. Người Nhật Bản 

rất hiền lành và tốt bụng. Ngoài ra thì khi em đến Nhật Bản, 

thòi tiết hơi lạnh một chút nhưng người Nhật lại rất ấm áp. 

Cảm ơn tất cả mọi người. Em nhất định sẽ không bao giờ 

quên trải nghiệm này. 

 
 

 

Hội trại tiếng Nhật dành cho học sinh THCS tại Việt Nam năm 

2016 
Diễn ra từ ngày 26/7/2016~28/7/2016, tham dự hội trại có 54 em học 

sinh và 23 giáo viên đến từ 5 tỉnh thành phố lớn ở Việt Nam là Hà 

Nội, Huế, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương. Trong 

suốt 3 ngày diễn ra Hội trại, thông qua nhiều hoạt động ngoại khóa, 

các em đã được giao lưu kết bạn với các bạn bè học tiếng Nhật trên 

cả nước. 
 

Hôi nghị nghiên cứu sinh Nhật Bản, Nghiên cứu tiếng Nhật và 

văn hóa Nhật Bản dành cho các nhà nghiên cứu trẻ tuổi tại Nhật 

Bản 

Diễn ra từ ngày 23/8/2016~12/10/2016, tham dự hội nghị có 4 nhà 

nghiên cứu trẻ đến từ Việt Nam. Thông qua các buổi hội thảo nghiên 

cứu và trải nghiệm văn hóa tại tỉnh Ishigawa, những chuyến tham 

quan đến Tokyo và Kyoto, các nhà nghiên cứu trẻ đã có thêm nhiều 

hiểu biết về đất nước Nhật Bản để bổ sung vào công trình nghiên 

cứu của bản thân. 

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

đang tiếng Nhật ở Việt Nam 

Diễn ra từ ngày 12/6/2016~19/6/2016, chương trình có sự tham gia 

của các em học sinh thuộc các trường học có giảng dạy tiếng Nhật 

như trường THPT Trưng Vương (Thành phố Hồ Chí Minh), Trường 

THPT Hoàng Hoa Thám (Đà Nẵng). Thông qua chương trình này, các 

em đã được giao lưu, trải nghiệm văn hóa Nhật Bản cũng như được 

đến thăm các cơ sở giáo dục, các doanh nghiệp tại Nhật Bản. 

 

Buổi học trải nghiệm văn hóa Nhật Bản thông qua nghệ thuật 

Furoshiki 

Buổi học được tổ chức vào ngày 31 tháng 7 năm 2016 vói sự tham gia 

của 50 học viên. Thông qua buổi học này, các bạn vừa được học tiếng 

Nhật vừa được tăng thêm hiểu biết về nghệ thuật Furoshiki, cũng như 

có thể tự mình trải nghiệm việc gói đồ sử dụng khăn Furoshiki và tự 

thiết kế chiếc khăn Furoshiki của riêng mình. 

 

 


