
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん、こんにちは。私はロックと申します。今、ホアンホアタム高校で日本語を学んでいます。５月に国際交流基金の 

プログラムで、私と５人の友達はベトナム代表として、タイキャンプに行かせて頂きました。一週間とはとても短い 

時間でしたが、私にとって貴重な体験ができた時間です。最初の思い出は先生達が様々なことを優しく教えてくれた事です。

いつも熱心に説明してくれ、外国なのにまるで自分の家に居るように感じられました。一週間で色々な事を学び、良い勉強

になりました。タイキャンプでは日本語を使って勉強したり、遊んだりしました。外国の友達ができ、ベトナムの美しい所

や文化などを紹介しました。タイキャンプではそれ以外に、環境について話し合いました。例えば、ゴミの分け方、ゴミ問

題の解決の仕方についてです。他のスキルも身につきました。それはグループで協力して活動し、一緒に発表するというこ

とです。良い体験でした。なかなか忘れられない思い出です。それに、タイのバンコクにも行きました。綺麗なタイを見て、

素敵な文化が分かるようになりました。少し疲れましたが、すごく楽しかったです。タイキャンプで色々な友達ができ、一

番楽しかった事は私達がお互いに自分の美しい国や異文化などを理解できたことです。七日間日本語ばかり話すということ

は良い経験になったと思います。これから、もっともっと一生懸命日本語を勉強しようと思います。また、機会があったら、 

他のプログラムにも行きたいです。 

 

Bạn Nguyễn Thiên Lộc さん Hoàng Hoa Thám 高校 (Đà Nẵng) 

Bạn Hồ Thúy Ly さん Hoàng Hoa Thám 高校 (Đà Nẵng) 

 各種イベントに参加しているみんなの

声を集めました！！ 

 

日本語と出会えたのは幸せです。特に、タイ日本語国際キャンプに参加でき、本当

に嬉しかったです。これは自分にとって新しい体験でした。キャンプに参加して、

他の国の友達と日本語で交流し、いろいろ勉強になりました。それに、キャンプの

活動に参加して、自分の日本語能力及びゴミに関する認識を高められたと感じまし

た。参加する前は、日本語でのコミュニケーションをすごく心配していましたが、

タイをはじめ世界のゴミ問題の改善方法について意見交換をしたり、皆の前で発表

したりしてから自信を持つようになりました。私だけではなく、私達にとってこれ

はとても有意義なプログラムです。最後にキャンプでいろいろなお世話をしていた

だいた先生方にお礼を申し上げます。 

 

 

Nguyễn Ngọc Quỳnh Như さん（ホーチミン Marie Curie 高校）             

私にとって今回訪日に参加できるのは本当にゆういぎで、ほこりまし

た。新聞やテレビなどを通じて日本を見たのに、たくさん驚いたことを

自分の目で見て感じました。例えば、日本では色々な物は自動的に稼働 

 したし、歩道で自転車を乗られたし、

道に喫煙所があったし、まだ小さい

は学校へ自分行ったし、めったに車

のクラクションが聞こえませんでし

た。さらに、私にとって忘れない思

い出は私たちは一緒にそっきょうで

歌いました。訪日のおかげで、私は

啓発だったし、良いマナーを学んだ

し、きれいな思い出を作ったし、素

晴らしい人になれました。最後、私

に今回機会を与えてくれたジャンパ

ンファンデーションとかめのり財団

のおかげでどうもありがとございま

した。 

 

 

Phạm Thị Thảo Ly さん（ダナン Phan Chau 

Trinh 高校） 

十日間で日本にいて、いろいろたいけんできました。一

番いい印象がのこっているのは東京学芸大附属国際中等

教育学校を訪問したのです。行く前に、学校を見物する

だけと思いました。でも生徒と一緒にお弁当を食べたり、

交流したり、本当の授業で日本人と勉強したりして、と

てもびっくりして、うれしく思います。先生方も生徒方

親切で、やさしかったです。いろいろ話して、れんらく

さきも教えてくれて、とてもかんどうしました。私はそ

の学校で勉強したい！今留学の夢が出てきました！でき

るだけ頑張っています。 

 

2018年ベトナム高校生にほんご人 100人訪日事業 

 

※執筆者の原稿をそのまま掲載しています。 

タイ日本語国際キャンプ 2018 

※執筆者の日本語を一部修正して掲載しています。 

※執筆者のベトナム語を翻訳して掲載しています。 

 

※執筆者のベトナム語を翻訳して掲載しています。 



  

 

 

 

 

Bạn Nguyễn Thiên Lộc - THPT Hoàng Hoa Thám (Đà Nẵng) (ảnh: Ngoài cùng bên phải) 

Xin chào mọi người. Em là Thiên Lộc, hiện em đang học lớp tiếng Nhật tại trường THPT Hoàng Hoa Thám. Tháng 5 vừa qua, được sự tài trợ của 

công ty Japan Foundation, em và 5 người bạn đã vinh dự trở thành đại diện Việt Nam tham dự Hội trại tiếng Nhật tại Bangkok, Thái Lan. Tuy chỉ 

diễn ra trong một tuần ngắn ngủi nhưng với em, đó là những trải nghiệm vô cùng quý giá. Ấn tượng đầu tiên của em về hội trại là sự thân thiện và 

nhiệt tình của các thầy cô giáo, họ giúp chúng em một cách vô cùng tận tình. Điều đó làm bọn em cảm thấy vô cùng thoải mái như đang ở nhà vậy! 

Trong bảy ngày tham gia hội trại, em và các bạn đã được sinh hoạt trong một môi trường hết sức bổ ích. Chúng em được học, chơi và quan trọng 

nhất là được sử dụng tiếng Nhật để kết bạn, giới thiệu với bạn bè quốc tế về nét đẹp văn hoá của đất nước em. Hội trại đã dạy em rất nhiều thứ, 

chẳng hạn như là tầm quan trọng của việc phân loại rác thải, những cách giải quyết vấn đề rác thải... Và những kĩ năng khác như là làm sao để có bài 

phát biểu tốt, tinh thần làm việc nhóm... Tất cả những điều đó đều là những điều vô cùng bổ ích mà em chắc chắn sẽ không bao giờ quên. Ngoài ra, 

hội trại còn tạo điều kiện cho chúng em có dịp được thăm quan, tìm hiểu những nét văn hoá độc đáo của nước chủ nhà Thái Lan qua chuyến thăm 

quan thủ đô Bangkok, tuy mệt nhưng em rất là vui. Bên cạnh những kĩ năng và bài học, hội trại còn giúp chúng em kết bạn quanh thế giới, tìm hiểu 

nét văn hoá của các nước tham gia hội trại, đó là một trong những điều làm em vui nhất khi tham gia hội trại này. Bảy ngày được sinh hoạt, sử dụng 

tiếng Nhật và tham gia các hoạt động giao lưu, học tập tại hội trại chắc chắn là những ngày mà em sẽ nhớ mãi không bao giờ quên. Em sẽ cố gắng 

học giỏi, trau dồi tiếng Nhật để có thể tham gia các chương trình khác của Japan Foundation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn Hồ Thúy Ly - THPT Hoàng Hoa Thám (Đà Nẵng) (Ảnh: Hàng 2 bên trái, đội mũ đen) 

 

Chương trình 100 học sinh THPT Việt Nam sang Nhật năm 2018 

 
 

 

Là một học sinh có cơ hội được tiếp xúc với tiếng Nhật- cũng chính là một điều hạnh phúc đối 

em. May mắn hơn trong quá trình học, em đã được tham gia Hội trại tiếng Nhật quốc tế tại Thái 

Lan. Đây thực sự là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ đối với em. Qua đây em được giao lưu với 

bạn bằng tiếng Nhật, điều đó giúp em học hỏi được thêm nhiều kiến thức hơn. Đồng thời được 

tham gia các hoạt động này em thấy trình độ tiếng Nhật của mình và khả năng nhận thức về rác 

được cải thiện và nâng cao. Trước đó, em đã từng lo lắng về vấn đề giao tiếp của chính mình 

sau khi được tham gia và thảo luận, phát biểu ý kiến trước tất cả các bạn để đưa ra những ý 

cải thiện tình hình rác thải ở Thái nói riêng và thế giới nói chung, em đã thấy mình tự tin hơn khi 

giao tiếp. Đây là một chuyến đi vô cùng ý nghĩa đối với chúng em. 

Cuối cùng, em cảm ơn thầy cô đã tận tình giúp đỡ chúng em trong suốt thời gian hội trại diễn ra 

để mọi chuyện trở nên suôn sẻ. 

 

 

 

 

Bạn Phạm Thị Thảo Ly - THPT Phan Châu Trinh (Đà 

Nẵng) 

10 ngày ở Nhật, được trải nghiệm nhiều. Điều ấn tượng nhất của em là 

chuyến thăm trường THPT Quốc tế thuộc Đại Học Nghệ Thuật Tokyo. 

Trước khi đến, em cứ nghĩ chỉ tham quan trường thôi, không ngờ em 

được cùng ăn cơm hộp với các bạn học sinh, được giao lưu, được cùng 

tham gia lớp học thực sự với học sinh Nhật Bản. Thầy Cô và các bạn 

rất tử tế và thân thiện. Các bạn đã trao đổi nhiều và cho địa chỉ liên lạc, 

em rất cảm động. Em muốn học tại trường đó biết bao! Bây giờ trong 

em ấp ủ giấc mơ du học Nhật. Em đang cố gắng hết mình 

 

Tập hợp tiếng nói của tất cả mọi 

người tham gia vào các sự kiện!!! 

 

 

Hội trại tiếng Nhật Quốc tế Thái Lan 2018 

Bạn Nguyễn Ngọc Quỳnh Như - THPT 

Marie Curie (tp. Hồ Chí Minh)    

Đối với em có thể tham gia chuyến đi đến 

Nhật lần này thật sự ý nghĩa và hãnh diện. 

Mặc dù đã thấy nước Nhật qua TV, báo chí 

nhưng tận mắt thấy và cảm nhận có nhiều 

điều mới mẻ khiến em ngỡ ngàng. Như là, 

hầu hết mọi thứ đều hoạt động tự động, có thể 

chạy xe đạp trên vỉa hè, có chỗ hút thuốc trên 

đường phố, trẻ em tự đi đến trường khi còn 

rất nhỏ và hiếm khi nghe thấy còi xe ô tô. Bên 

cạnh đó kỷ niệm không thể nào với em là ở 

buổi tiệc chia tay chúng em cùng hát ngẫu 

hứng chung với nhau. Qua chuyến đi này em 

được mở mang kiến thức, học cách ứng xử 

tốt, tạo nhiều kỷ niệm kỷ niệm đẹp và làm 

quen được những con người tuyệt vời. Cuối 

cùng em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất 

đến quỹ Kamenori và Japan Foundation đã 

đem đến cho em cơ hội này. 


