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I. HỌC TẬP 

Em tên là Nguyễn Văn Khang, là sinh viên trường Đại học Triều Dương. Đến với 

trường Đại học Triều Dương em được học tập và giao lưu với nhiều bạn mới, thầy cô 

mới và một môi trường rất khác, học hỏi được rất nhiều điều mới đi nhiều nơi, học 

tập và tìm hiểu. Thầy cô luôn vui tươi , luôn giúp đỡ học sinh lúc khó khăn. Dù không 

cùng ngôn ngữ và văn hóa nhưng các thầy cô luôn cố gắng hết mình, nỗ lực hiểu học 

sinh, giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và học tập của học sinh. Khi ở nước ngoài 

vì ngôn ngữ khác biệt, em sợ sẽ rất áp lực nhưng thầy cô luôn tạo cảm giác gần gũi, 

giúp đỡ học sinh về những vấn đề cuộc sống. Hơn nữa thầy cô rất dễ gần, luôn có 

những bài giảng hay và hấp dẫn giúp em có thêm kiến thức marketing. Ngoài ra trường 

luôn trang bị đầy đủ thiết bị học tập giúp học và làm bài dễ dàng, môi trường phát 

triển vô cùng tuyệt vời. Em tự hào và hạnh phúc khi là sinh viên của Đại học Triều 

Dương. 

Ngày khai giảng của lớp mình Một tiết học hằng ngày 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1858945874495915&set=pcb.1858947947829041&__cft__%5b0%5d=AZW7MxJqsoSO3z-CLJDEK_ryihfRjSgdCNDd8md0kPh-sXpJt7F_9Pg4Gm4ZiqnCQUT5_T02NiKF91XUimnx2G0o2nIVhIBhX-peO4pwtwXmf8xziY21vNaet5Fk_TjI978&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1858946051162564&set=pcb.1858947947829041&__cft__%5b0%5d=AZW7MxJqsoSO3z-CLJDEK_ryihfRjSgdCNDd8md0kPh-sXpJt7F_9Pg4Gm4ZiqnCQUT5_T02NiKF91XUimnx2G0o2nIVhIBhX-peO4pwtwXmf8xziY21vNaet5Fk_TjI978&__tn__=*bH-R


Thầy cô hay mua đồ ăn cho chúng mình Tiết học với thầy chủ nhiệm 

 

II. MỘT SỐ NÉT VĂN HÓA TẠI ĐÀI LOAN 

Mình ở đây một thời gian, mình thấy Đài Loan có văn hóa trà chiều. Thật ra cũng 

không có gì phức tạp, chỉ đơn giản là tầm 15-16h thì sẽ tìm một loại bánh ngọt hoặc trà 

sữa nhâm nhi, như một khoảng thời gian trong ngày dành để nói chuyện giải lao vậy. 

Giống như Tết Nguyên Đán ở Việt Nam, người dân cũng sẽ tất bật dọn dẹp và 

trang hoàng nhà cửa, với mong muốn quét bỏ hết những điều xui xẻo trong suốt một 

năm qua và đón một năm mới thật phấn khởi. Những con đường bắt đầu khoác lên mình 

những tấm biển sặc sỡ. Nếu mọi người có đi du lịch Đài Loan dịp Tết thì đừng quên 

những khu chợ mua sắm ở 大稻埕(Đại Đạo Trình). Ở nơi này các bạn có thể mua quà 

biếu người thân, bạn bè nào là những món đặc sản thực phẩm như thịt heo nướng giòn, 

bánh nướng nhân dứa, kẹo hạnh phúc …. Người Đài Loan cũng thích năm mới đen đỏ 

một chút bằng trò chơi mạt chược và không quên những chiếc phong bì mừng tuổi đỏ 

chót với số tiền đẹp như là 666, 888 (không có số lẻ, tránh số bốn). 

Nhắc đến ẩm thực Đài Loan không thể bỏ qua chợ đêm. Chợ đêm được xem là 

một trong những biểu tượng của Đài Loan. Tại đây, có rất nhiều món ăn làm nên thương 

hiệu ẩm thực Đài Loan. Một số món tiêu biểu như: bánh cơm tiết, mì hàu, bánh tro, 

nhục viên, mì đam…đặc biệt phải kể đến món đậu phụ thối. Nguồn gốc đậu phụ thối là 

từ Trung Quốc, tuy nhiên nó lại thu hút và phổ biến hơn ở Đài Loan. Đậu phụ qua quá 

trình lên men, có mùi khó ngửi nhưng chế biến lên rất ngon và nhiều người còn nghiện 

cả mùi ấy. Đậu phụ thối được bày bán khắp nơi với nhiều hình thức chế biến khác nhau 

từ chiên, xào, hấp đến ướp lạnh. Món ăn này cũng khá phổ biến tại Việt Nam hiện nay. 

Nó nổi tiếng như vậy nhưng mình vẫn không ăn được món ăn này vì mùi quá nặng. 

 

III. MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP 

Hello, chào cả nhà! Mình là Kim Dung một du học sinh Việt Nam tại Đài Loan. 

Hiện nay mình đang theo học ngành Marketing tại trường Đại học Triều Dương. Cũng 
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như các bạn du học khác mình được thầy cô giới thiệu và mình đã lựa chọn ngôi 

trường này. 

Theo học tại Triều Dương hơn 5 tháng mình cảm thấy môi trường học tập ở đây 

rất tốt. Đầu tiên là nhận được sự quan tâm nhiệt tình từ các thầy cô bộ môn khi biết bọn 

mình là du học sinh nên luôn tìm cách đơn giản hoá bài học, tìm nhiều cách giảng khác 

nhau để giúp học trò của mình tiếp thu được bài học. Xong bên cạnh đó còn có sự chăm 

sóc chu đáo đến từ các thầy cô hướng dẫn, cô hỏi chúng mình : "Đã quen với cuộc sống 

sinh hoạt bên này chưa, ăn được đồ bên này chưa, tình hình học tập có theo kịp không? 

Ra đường nhớ chú ý xe cộ, có gì khó khăn thì cứ nói cô sẽ cố gắng giúp đỡ ...". Những 

lời hỏi thăm của thầy cô khi ở nơi đất khách quê người làm mình rất ấm lòng.  

Với một ngôi trường có nên giáo dục hiện đại thì Triều Dương không chỉ đầu tư ở 

khía cạnh học tập, mà trường còn luôn ủng hộ và tạo cơ hội cho học sinh tổ chức và 

tham gia các lễ hội, hoạt động giao lưu trong trường. Cũng từ những hoạt động đó mà 

mình cảm nhận được sự nhiệt tình của các bạn người Đài cũng như hiểu thêm về văn 

hoá nơi đây.  

Nếu có ai hỏi mình "Bạn thích nhất điều gì ở trường Triều Dương?" , câu trả lời 

của mình sẽ không phải là sự giáo dục từ đội ngũ giáo viên xuất xắc có kinh nghiệm 

giảng dạy hay những trang thiết bị hiện đại của trường, mà sẽ là " Mình thích không 

khí tươi mát,trong lành khi ở trong trường." Có thể bởi trường được xây dựng trên núi 

lại trồng nhiều loại cây và hoa, đặc biệt nhất là view của trường rất là đẹp, tùy chọn một 

góc để chụp ảnh cũng làm mình cảm thấy hoá ra chụp ra một tấm ảnh đẹp cũng không 

khó.  

Đây là những cảm nhận của mình đối với Triều Dương sau nửa năm theo học tại 

đây. Mình sẽ tiếp tục khám phá những giá trị tốt đẹp của trường, cũng sẽ nỗ lực học tập 

để không bị các bạn bỏ lại phía sau. Cảm ơn sự giúp đỡ của nhà trường, của thầy cô và 

của các bạn trong suốt thời gian qua. 

 

Lớp mình được thầy mời nước Chúng mình được thầy dẫn đi tham quan 
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I．學習 

我叫阮文康，我是朝陽大學的學生。來到朝陽大學，我有機會學習與交許多

新朋友、新老師和非常不同的環境互動，學到很多東西，去了很多新的地方。老

師們都很開朗，學生在困難的時候總是幫助。雖然老師們沒有相同的語言和文化，

但他們總是盡力而為，努力了解學生，解決學生生活和學習中的問題。當我在國

外，語言不一樣，我怕我會有壓力，但老師總是會有一種親切的感覺，幫助學生

解決很多問題。和藹可親，總有好的精彩講座，幫助我獲得更多的行銷知識。此

外在每間教室，學校配備齊全的學習設備，讓學生輕鬆學習和做作業。再加上優

良的發展環境, 我很自豪也很高興成為 朝陽大學的學生。 

II．台灣文化 

我来台灣一段時間我發現：這邊有下午茶文化！其實沒什麼複雜，大約 

3-4點，然後他們會找蛋糕或茶來吃喝,這段時間在一天中的閒聊時間。 

關於台灣的農曆新年！就像在越南一樣，大家也會忙著打掃和裝飾房子。渴

望一掃過去一年的所有不幸運，興奮地迎接新的一年，街道上開始掛著五顏六色

的招牌。如果你過年到台灣旅遊，別忘了大稻埕的購物市場。在這裡，你可以購

買到饋贈親友的禮物:有豬肉乾（香脆烤肉）、鳳梨酥（鳳梨酥）、牛軋糖（雪花

餅）…等特色美食。台灣人過年會打麻將，別忘了紅包，有好錢像 666，888（奇

數，避免數字四）。 

提到台灣美食就不能忽視夜市。夜市被認為是台灣的標誌之一。在夜市，

有許多菜品構成了台灣菜的名牌。一些典型的菜例如：大米布丁、蠔面、灰

餅、肉丸…等等，尤其是臭豆腐。臭豆腐的原產地來自中國，但在台灣更具吸

引力和受歡迎程度。豆腐，經過發酵過程，有一股難聞的氣味，但它非常好

吃，很多人沉迷於這種氣味。臭豆腐遍布台灣的很多地方。它有多種加工方

式，從油炸或清蒸或冷藏。這道菜今天在越南也很受歡迎。這道菜太有名了，

但我還是不敢吃這道菜，因為它太臭了! 

III．學習環境 

大家好！ 我叫金容-在台灣的越南學生。目前在朝陽學校學習行銷。這是老

師介紹給我的學校。 

在朝陽學習了五個多月，感覺這裡的學習環境非常好。老師知道我們是國際

學生，老師會熱情地關注我們，所以老師總是想方法簡化課程，找到許多不同的

教學方式來幫助我們的學生懂得課程。之後，在導師的細心照顧下，老師還問我

們：“你習慣這裡的日常生活了嗎？習慣這裡的食物了嗎？跟上學習情況了嗎？

路上要小心… ;如果 有 什麼 困難，請告訴我,我會協助你們"。老師的問候 讓 

我 覺得很 溫暖。 

作為一所有現代教育的學校，朝陽不僅在學習方面進行發展，而且總是找和



創造機會，讓學生組織和參與學校的節日和交流活動，也從這些活動中，我感受

到了台灣人的熱情，也更了解了這裡的文化。 

如果有人問我“你最喜歡朝陽學校的什麼？”我的回答會是“我喜歡在學

校時的爽涼空氣”，也許因為學校在山上，種了很多樹木花草。尤其是學校的景

色很美，隨意選擇一個角度都可以拍照，而很好看，也讓我覺得拍好照片並不難。 

以下是我在這裡學習快半年後對朝陽的感受。我會繼續探索學校好，也會努

力學習，不至於被台灣朋友甩在後面。感謝學校、老師和朋友們在過去的一段時

間對我們的支持。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


