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Epilogue

Nguyễn Thị Thu Thảo 
Nă m 2, khoa dịch vụ kinh doanh

Xin chào và rất vui khi được gặp lại các bạn. Mới đó mà một kỳ học nữa 
lại kết thúc. Trong học tập và sinh hoạt tại Hàn Quốc chắn hẳn có rất nhiều 
khó khă n, vất vả nhưng mình tin chắc rằng các bạn sẽ có thể thích nghi và 
vượt qua được tất cả. Mình rất vui khi được cùng bạn Nguyễn Thị Quỳnh 
Hảo, đại diện cho du học sinh Việt Nam đang học tại trường nữ Gwangju 
giới thiệu về những kế hoạch, những hoạt động của trường cùng với đó là 
giới thiệu về ẩm thực và danh lam thắng cảnh Việt Nam tới bạn bè quốc 
tế. Rất mong những bài viết của tụi mình sẽ mang đến cho các bạn những 
thông tin hữu ích. Và tụi mình sẽ cố gắng nỗ lực không ngừng để truyền 
tải đến cácbạn những bài viết hay và đa dạng nhất.

Nguyễn Thị Quỳnh Hảo
Nă m 1, khoa dịch vụ kinh doanh

Mình có sở thích là đi du lịch, khám phá và giúp đỡ mọi người. Mình may 
mắn được đến Hàn Quốc, vùng đất Gwangju nơi có những ngọn núi nổi 
tiếng với kinh tế phát triển và đặc biệt là cùng chung ngôi trường đại học 
nữ Kwangju với các bạn. Mình đến Hàn Quốc đã được gần 3 nă m rồi. Có 
thể nói mình rất may mắn vì khi mình đến các anh chị đi trước đã giúp đỡ 
mình rất nhiều trong học tập cũng như thích nghi với cuộc sống nơi đây. 
Và mình mong bản thân cũng có thể trở thành người có thể giúp đỡ các 
bạn nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống ở Hàn Quốc. Rất vui vì được 
cùng các bạn giao lưu, học tập và chia sẻ những kinh nghiệm, những kiến 
thức, thông tin bổ ích qua các bài báo với vai trò là biên tập viên.
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Nửa học kì cuối năm 2019
THÔNG TIN HỌC ĐƯỜNG

Khoa Giáo dục Mầm non của trường đại học nữ Kwangju 
đã đến thăm, khám phá không gian lớp học và tiến hành 
các bài giảng đặc biệt tại trường trung học phổ thông Naju 
vào ngày 12 tháng 10 nhằm trải nghiệm chuyên ngành đại 
học. Sau bài phát biểu chào đón của trưởng khoa giáo dục 

mầm non Cha Young-Hee, đã có cuộc tham quan môi 
trường học tập và xem xét các tài liệu giảng dạy được tạo 
bởi các học sinh trong khoa giáo dục mầm non. Giáo sư 
ngành giáo dục mầm non Kwak Kyung-hwa đã có một bài 
giảng đặc biệt về chủ đề ‘cách yêu thương’ và ‘huấn luyện 
cảm xúc’ cho trẻ em, sau bài giảng thuyết giáo sư dành thời 
gian trả lời những câu hỏi, những thắc mắc và hướng dẫn 
những điều cần chuẩn bị để trở thành một giáo viên mầm 
non.

Những sinh viên tham gia đã có một khoảng thời gian đầy 
ý nghĩa khi được trực tiếp đến Phòng Giáo dục Mầm non, 
được hiểu thêm về phương pháp huấn luyện cảm xúc để 
trở một giáo viên tốt 

Khoa giáo dục mầm non. Tiến hành các bài giảng đặc biệt và tham quan không gian 
học tập nhằm trải nghiệm chuyên ngành đại học

 Khoa Giáo dục trung học đặc biệt của Đại học Phụ nữ 
Gwangju đã lên kế hoạch và thực hiện một bài giảng 
chuyên sâu giáo dục đặc biệt vào ngày 4 tháng 10 năm 
2020. Các bài giảng chuyên sâu giáo dục đặc biệt về các kỳ 
thi việc làm là một trong những chương trình để nâng cao 
năng lực công việc, và đã được lên kế hoạch và thực hiện 

theo nhu cầu của sinh viên theo học trong học kỳ ba năm 
2019.

 Bài giảng đặc biệt này được tổ chức bởi CEO viện nghiên 
cứu giáo dục đặc biệt Seojin, tập trung vào các xu hướng 
gần đây và chiến lược kiểm tra theo lĩnh vực chuyên sâu 
giáo dục đặc biệt. Đặc biệt là chương trình lần này được 
đánh giá rất cao thông qua phân tích nhu cầu của sinh viên

 Trưởng khoa giáo dục đặc biệt biệt trong giáo dục trung 
học cho biết, để tăng cường khả năng cho học sinh làm bài 
kiểm tra việc làm, khoa có một bài giảng chuyên sâu giáo 
dục đặc biệt, chuẩn bị phòng thi riêng của khoa, giảng về 
các chương trình giảng dạy cho giáo viên tại trường. Chúng 
tôi sẽ lập kế hoạch và điều hành một chương trình xây dựng 
năng lực việc làm.

Khoa giáo dục trung học đặc biệt, chuyên sâu giáo dục đặc biệt các kì thi bổ nhiệm 
năm 2020
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Thư viện Đại học 
Phụ nữ Gwangju 
đã thông báo vào 
ngày 24 rằng Ngày 
KWU-Cinema được 
tổ chức tại Maum 
Lounge trên tầng 7 

của trụ sở trường đại học. Sự kiện này được tổ chức nhằm 
cung cấp cho các sinh viên đại học của trường có cơ hội 
xem phim dễ dàng hơn với mục đích chia sẻ tấm lòng. 
Hwang Ran-hee, giám đốc thư viện nói: "Chúng tôi sẽ đóng 
góp cho đời sống văn hóa của các sinh viên đại học của 
chúng tôi bằng cách chiếu các bộ phim thuộc nhiều chủ đề 
khác nhau.“

Thư viện, tổ chức ngày KWU-Cinema lần thứ 2 năm 2019

 Khoa Điều dưỡng của trường đại học nữ Kwangju vào 
ngày 30 đã tổ chức Lễ trao giải Nightingale lần thứ 22 vào 
năm 2019 với sự tham gia của các khách mời, giáo viên và 
phụ huynh trong và ngoài nước. Lễ cam kết Nightingale, 

105 học sinh trước khi thực hiện bước đầu tiên trong thực 
hành lâm sàng đã tiến hành nghi thức thắp nến và lời thề 
Nightingale để trở thành một người điều dưỡng chuyên 
nghiệp kế thừa tinh thần cao quý của Nightingale. Để chúc 
mừng điều này các điều dưỡng và các học sinh năm nhất đã 
tạo nên một điệp khúc thông qua tổ chức một dàn hợp 
xướng.

Sự kiện này là một buổi lễ ý nghĩa, trong đó sinh viên nhắc 
lại tinh thần Nightingale một lần nữa để thiết lập nhận thức 
đúng đắn về điều dưỡng thông qua các kỷ luật mà họ đã 
học được cho đến nay, để tôn trọng cuộc sống của con 
người và cam kết phát triển y tế.

Khoa Điều dưỡng, bản cam kết Nightingale lần thứ 22 năm 2019

 Trung tâm việc làm Đại học Gwangju đã tổ chức một 
chương trình thử sức hình ảnh vào ngày 2 tháng 10 nửa 
cuối năm 2019. Chương trình được thiết kế cho các học sinh 
chuẩn bị tìm việc làm, từng bước từ chọn màu cá nhân cho 
đến quay hình ảnh để tăng cường sự tự tin trong phỏng 
vấn. Sau khi tiến hành chọn màu cá nhân để tạo hình ảnh tự 
tin, các cảnh quay tiếp tục được thực hiện cùng với các dịch 
vụ trang điểm và tạo kiểu tóc nhằm thể hiện sự ấn tượng 
của mình.  Lee Jun-su, giám đốc trung tâm việc làm của 

trường đại học cho 
biết chúng tôi sẽ 
tiếp tục tiến hành 
n h i ề u  c h ư ơ n g 
trình khác nhau để 
nâng cao năng lực 
việc làm cho sinh 
viên của chúng tôi và không ngừng hổ trợ để mọi người tìm 
được một công việc tốt nhất.

Trung tâm việc làm Đại học, vận hành chương trình thử thách hình ảnh vào nửa cuối năm 2019



 Đúng ngày Hangul nam 2019, viện giáo dục giáo dưỡng 
thời kì đầu  đầu tiến hành cuộc thi bưu thiếp đẹp. Lễ trao 
giải tác phẩm xuất sắc được tiến hành ngày 4 tháng 11. 

Cuộc thi được tiến 
hành với chủ đề “ thắp 
sáng Hangul” thông 
qua biểu hiện hình ảnh 
sáng tạo của “nguyên 
âm” và “ phụ âm” một 
din sản văn hóa của 
Hàn Quốc. Mục đích của nghiên cứu này là để phản ánh vẻ 
đẹp và tầm quan trọng của Hangeul, trau dồi năng lực 
chuyên môn và sáng tạo của sinh viên.

Kim Young-mi, viện trưởng viện giáo dục giáo dưỡng thời 
kì đầu đã tao tặng những người chiến thắng bằng chứng 
nhận và giải thưởng đồng thời gửi lời chúc mừng "Tôi hy 
vọng bạn sẽ phát triển như “ Huấn dân chính âm – bảng chữ 
cái Hangul đúng đắn để dạy cho dân ”
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Cầu vòng hoạt động tình nguyện, vẽ tranh tường tại trạm cứu hỏa phía tây Gwangju

 Câu lạc bộ tình nguyện Rainbow đã làm việc vào ngày 9 
tháng 11 tại hành lang của sở cứu hỏa phía tây Gwangju để 
thiết lập sự sẵn sàng cho sự liêm chính. Hoạt động vẽ tranh 
tường này được thiết kế để cải thiện tính thẩm mỹ và sự gần 
gũi của các tòa nhà cũ bằng cách tạo ra các bức tranh tường 
trong hành lang thường được mọi người sử dụng. Trong 
các bức tranh tường, khẩu hiệu của trạm cứu hỏa và nhân 
vật lính cứu hỏa 'Heroi' được trang trí đầy màu sắc.

Kim Young-don, người đứng đầu sở cứu hỏa phía tây, cho 
biết sự kiện này đã giúp nhân viên và tình nguyện viên của 
chúng tôi làm mới lại nét đẹp của người lính cứu hỏa.

Chúng tôi mong muốn được nhìn thấy những bức tranh 
tường mới đến gần với mọi người và biến chúng thành một 
điểm đến phổ biến cho các sở cứu hỏa.

Viện giáo dục giáo dưỡng thời kì đầu tiến hành cuộc thi bưu thiếp đẹp.

Nửa học kì cuối năm 2019
THÔNG TIN HỌC ĐƯỜNG
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THẮNG CẢNH BA MIỀN 
BẮC-TRUNG-NAM

Miền Bắc vốn được thiên nhiên ưu ái tạo cho rất nhiều điểm đến danh lam thắng 
cảnh đẹp, nhiều điểm đến là thiên đường nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới được các 
trang tạp trí du lịch uy tín trên thế giới đăng tải ca ngợi. Nếu ai có dịp khám phá 
hết danh lam thắng cảnh ở miền bắc Việt Nam thì mới thấy hết được sự hùng vĩ 
của núi rừng đặc trưng của vùng Mộc Châu, Sapa hay những bãi biển tuyệt đẹp 
vốn là thiên đường nước kì quan ở điểm đến du lịch Hạ Long. Tất cả tạo cho Miền 
Bắc luôn có sức hút mê hồn du khách trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó là Miền Trung yêu dấu mang vẻ đẹp hung vĩđược ví như là vùng đất 
chỉ có thể “cày lên sỏi đá” và thường xuyên phải gánh chịu những thiên tai từ thiên 
nhiên. Nhưng ở nơi đây lại sở hữu những địa điểm danh lam thắng cảnh nổi tiếng 
thu hút khách du lịch trong nước và ngoài nước. Miền Trung tuy không được thiên 
nhiên ban tặng sự màu mỡ và khí hậu như Miền Bắc và Miền Nam. Nhưng Miền 
Trung cũng là một nơi đáng để bạn và gia đình đến để tham quan, nghỉ dưỡng và 
du lịch. Nếu một lần bạn được đặt chân đến nơi đây bạn sẽ được trải nghiệm một 
cảm giác khác lạ.

Nếu một lần bạn được du lịch tại phía Nam của tổ quốc, bạn không nên bỏ qua 
cơ hội tham quan những danh lam thắng cảnh Miền Nam ở tại Sài Gòn, đảo Phú 
Quốc và chợ nổi Cái Bè. Đặc biệt là chợ nổi Chợ Cái đây là một điểm du lịch hấp 
dẫn mang sắc thái đậm nét của miền Tây Nam Bộ. Vẻ đẹp của Cái Bè (tỉnh Tiền 
Giang) mang nét duyên của miền quê, thuần chất miệt vườn, không cầu kỳ theo 
kiến trúc tiên tiến. Ở đây, vườn nối tiếp vườn, sông nối tiếp sông, kênh rạch thì đan 
xen như mạng nhện, bởi vậy phương tiện giao thông hoàn toàn bằng đường 
thủy. Những phố ven sông là những vựa trái cây, vựa tôm cá, vựa xăng dầu, gạo, 
than củi. Là huyện có nhiều vườn cây ăn trái lớn nhất tỉnh Tiền Giang với những 
đặc sảnnhư cam sành, cam mật, xoài cát, ổi xá lỵ, quýt đường…

Việt nam vốn nổi tiếng là một quốc gia tươi đẹp với nhiều 
địa điểm thu hút rất nhiều khách du lịch cả trong và ngoài 
nước. Danh lam thắng cảnh nước ta là niềm tự hào đáng để 
khoe với bạn

TẠP CHÍ HỌC ĐƯỜNG KWU
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Việt Nam có 54 dân tộc gồm 
3 vùng miền với sự đa dạng 
về văn hóa, tín ngưỡng và ẩm 
thực. Trải dài theo mảnh đất 
hình chữ S là những cảnh đẹp 
thiên nhiên nối tiếp nhau. 
Thiên nhiên trù phú ban tặng 
cho đất Việt muôn vàng đặc 

sản tinh túy của đất trời. Có lẽ hiếm có một quốc gia nào trên thế giới có 
nền ẩm thực phong phú như Việt Nam. Món Việt không chỉ ngon về 
hương vị mà còn mướt mắt với sự kết hợp mượt mà của các nguyên liệu 
tươi ngon được mẹ thiên nhiên ban tặng. Mỗi vùng miền đều có những 
món ngon nức tiếng đậm đà hương vị riêng nhưng vẫn phản phất 
chung nét hồn Việt. Suốt hành trình từ Nam chí Bắc, bản đồ ẩm thực hiện 
ra với đầy đủ sắc, hương vị làm say lòng thực khách bốn phương. Núi 
rừng Tây Bắc hùng vĩ với những thảm rừng xanh bạt ngàn mang trông 
mình vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc. Ẩm thực của miền ngược cũng giản 
đơn, bình dị như con người, phong cảnh nơi đây. Không cầu kỳ, hoa mĩ, 
nêm nếm nhiều nguyên liệu khác. Khi chế biến món ăn, người dân bản 
xứ hầu như chỉ sử dụng những gì “trời ban” từ núi rừng. Nếm thử một lần 
như nếm trọn hương vị đất trời nơi đầu lưỡi. Một lần ngược lên vùng cao, 
bước chân của người lữ khách không khỏi chậm dần bởi hương thơm 
“quyến rũ” của các món thịt rừng. Trong thời tiết se se lạnh, sương mù 
lãng đãng giữa núi non còn gì tuyệt vời hơn khi thưởng thức món thịt 
trâu gác bếp trứ danh nồng nàn vị lá mắc kén. Từng thớ thịt đậm đà với 
chất thịt dai ngọt tự nhiên, cay cay vị ớt, thơm thơm mùi lá rừng và 
hương bị đặc trưng của lá mắc kén (một loại tiêu rừng). Thớ thịt màu đỏ 
bắt mắt thấm đều gia vị cho vào miệng sẽ cảm nhận ngay hương vị của 
núi rừng lan tỏa. Nhấm nhám với chút rượu cần, nhai chầm chậm miếng 
thịt trâu gác bếp để thấy vị ngọt đậm đà tự nhiên của thịt. Nhắc đến ẩm 
thực Tây Bắc, không thể không kể đến món cơm Lam truyền thống của 
đồng bào Tày, Dao, Giáy. Cơm được nấu từ nếp Tú Lệ, nếp nương Mường 
Lò đặc biệt thơm dẻo. Nguồn nước suối ngọt lành của vùng cao góp 
phần quan trọng tạo hương vị ngọt thanh của hạt cơm. Gạo nếp được 
cho vào các ống lam làm từ tre, trúc rồi nướng trên bếp lửa giữ lại nguyên 
vẹn cái ngọt thơm của thiên nhiên. Ống cơm Lam nóng hổi, thơm nức 
mùi nếp mới, ngọt dẻo, nếm một lần là quyến luyến khó quên. Tạm xa rời 
núi rừng Tây Bắc trùng trùng điệp điệp về với miền xuôi đồng bằng Bắc 
Bộ, cái nôi lâu đời của nền văn hóa Đại Việt. Nơi đây đã chứng kiện sự 
hưng thịnh rồi suy vọng của biết bao triều trại. Chính vì lẽ đó, ẩm thực 
Bắc Bộ nói chung cũng như ẩm thực Hà Nội nói riêng mang đậm 
nét thanh tao, nhã nhặn của cung đình. Món ăn Bắc chú 
trọng cả mỹ và vị. Cách chế biến nhẹ nhàng, tinh tế, vị 
thanh đạm, lối trang trí mang tính chiêm ngưỡng. 
Cách thưởng thức món ăn chậm rãi, nhẹ nhàng 
được hình thành từ truyền thống lâu đời qua 
hơn ngàn năm lịch sử dân tộc. Là nơi hội tụ văn 
hóa Việt suốt nhiều triều đai, món ăn Bắc là đại 
diện của tinh hoa ẩm thức Việt Nam trước bạn 
bè thế giới. Khi nói đến ẩm thưc Việt Nam, 
người ta sẽ nhớ ngay đến Phở Hà Nội, bún chả, 
chả cá Lã Vọng... Có thể nói đây là những tượng 
đài ẩm thực giúp món ăn Việt để lại dấu ấn mạnh 
mẽ với bạn bè quốc tế. Tiếp tục cuộc hành trình ẩm 
thực dọc 3 miền đất nước, về với miền Trung đầy nắng, 

gió. Không được thiên nhiên ưu đãi như người anh em ở hai đầu tổ quốc, 
miền Trung là vùng đất cằn cõi hứng chịu nhiều bão lũ nhất Việt Nam. 
Người dân nơi đây luôn trân trọng từng loại nguyên liệu, thực phẩm từ 
thiên nhiên để kết hợp khéo léo chúng lại với nhau một cách tài tình. 
Hầu hết các tỉnh Trung Bộ đều tiếp xúc với biển. Nên hải sản là nguyên 
liệu đặc trưng góp mặt trong nhiều món ăn của đồng bào nơi đây. Đây 
cũng là lí giải vì sao các món ăn của người Trung đều được nêm nếm 
thêm ớt. Vị cay nồng của ớt làm giảm đi vị tanh của hải sản, giữ ấm cho 
bao tử người dân vùng biển.

Nếu Hà Nội là trung tâm chính trị, văn hóa, ẩm thực của Bắc Bộ trong 
nghìn năm lịch sử Thăng Long thì xứ Huế mộng mơ chính là tinh hoa của 
ẩm thực miền Trung. Văn hóa ẩm thực Huế được chia thành hai loại là ẩm 
thực cung đình và ẩm thực dân gian. Ẩm thực cung đình Huế nổi tiếng 
bởi sự cầu kỳ, tỉ mỉ. Theo nghiên cứu văn hóa, món ăn Huế được cấu 
thành từ các món chay (Phật giáo là Quốc đạo dưới triều Nguyễn), món 
cung đình, và món dân dã. Dù là nguyên liệu quý hiếm hay mộc mạc, 
đơn sơ cũng được người Huế chế biến thành những món ăn tinh xảo. 
Mỗi món ăn đều mang bóng 
dáng sự quyền quý, thanh nhã 
được hình thành trong hơn 1 
thế kỷ làm kinh đô đất Việt. 
Bên cạnh cao lương mỹ vị 
cung đình, món ăn thường 
ngày của người Huế cũng nổi 
tiếng về nét tinh tế, hiền hòa 
như con người đất cố đô. Chỉ 
cần một lần thưởng thức món Huế, thực khách sẽ dễ dàng nhận ra cái 
chất Huế đậm đà không lẫn vào đâu được. Nó nên thơ, trữ tình, nền nã 
nhưng đầy vấn vương như bức tranh phong cảnh hữu tình. Xuôi về cực 
Nam tổ quốc là bức tranh ẩm thực đa dạng, sôi động mang đầy sức trẻ 
của vùng đất mới. Không có bề dày lịch sử nghìn năm như ẩm thực Bắc 
và Trung Bộ. Ẩm thực miền Nam hình thành là sự giao thoa văn hóa của 
nhiều dân tộc chung sống như Kinh, Khmer, Hoa, Chăm. Họ là những 
người đầu tiên đến khai hoang, sinh sống ở Nam Bộ. Cho đến thế kỷ XVII, 
Trịnh – Nguyễn phân tranh, một bộ phận cư dân người Việt phải từ bỏ 
quê hương vào Nam sinh sống, lập nghiệp. Quá trình chung sống lâu dài 
giữa các dân tộc tạo nên nét văn hóa mới cho ẩm thực miền Nam. Người 
dân Nam Bộ sinh sống ở vùng đồng bằng sông nước trĩu nặng phù sa 
được thiên nhiên đặt biệt ưu ái. Mùa khô hay mùa lũ đều có những đặc 
sản trứ danh. Khẩu vị người miền Nam ưa ngọt khác với sự thanh nhạt 
của miền Bắc, cũng không chuộng vị cay đầm của ớt như người Trung.

Nhờ đặc điểm khí hậu thuận lợi, cá tôm, cây trái sum suê 
quanh năm. Nên mâm cơm người miền Nam rất phong 

phú, phải nói là “mùa nào thức nấy”. Không chú trọng 
kiểu cách, món Nam Bộ mang hương vị đơn sơ, mộc 

mạc, chân chất. Nhưng có sứ hấp dẫn rất đặc biệt 
nhờ sự phố hợp nguyên liệu đa dạng với hương vị 
riêng được hình thành từ sự giao thoa ẩm thức của 
các dân tộc trong quá trình chung sống lâu dài.

Trên chuyến hành trình dọc theo chiều dài đất 
Việt, thực khách không khỏi choáng ngợp trước 

trăm ngàn món ngon không sao kể xiết. Dù ẩm thực 
mỗi vùng miễn đều có bản sắc riêng nhưng trong cốt 

cách vẫn mang nét hồn Việt đồng nhất. Đậm đà vị dân tộc 
không thể xóa nhòa.

Ẩm thực Việt Nam:
 Khi món ăn mang linh hồn dân tộc
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Chúng ta hãy đi xem những ngôi sao 

Khi gió lạnh thổi từng chút một
Bầu trời đêm lấp lánh.
Sau một ngày dài trên đường về nhà.
Đột nhiên tôi nghĩ về bạn

Bây giờ bạn đang ở đâu
Bạn có muốn đi xem những ngôi sao với tôi không
Bạn có muốn ra trước nhà không
Bạn có thể đi ra với một chiếc áo khoác nhẹ

Tôi sẽ không đi quá xa
Nhưng tôi muốn nắm tay bạn
Tôi không biết tên một chòm sao đẹp
Bạn sẽ đi với tôi chứ

Khi gió lạnh thổi từng chút một
Tôi đã nghĩ về bạn rất nhiều
Đi qua đêm yên tĩnh sau một ngày dài
Bầu trời đêm thật đẹp

Bây giờ bạn đang ở đâu và đang làm gì
Bạn có muốn đi xem những ngôi sao với tôi không
Tôi muốn bạn đi với tôi
Có rất nhiều điều tôi muốn nói với bạn
Tôi sẽ không vội vàng

Nhưng tôi muốn nắm tay bạn
Tôi không biết một tên chòm sao đẹp
Bạn sẽ đi với tôi chứ
Bước chân của tôi cùng với bạn
Nơi bạn đang hướng tới
Nhưng tôi không biết nó ở đâu

Tôi cô đơn trên bầu trời đêm
Nếu đi bộ với bạn
Tôi cũng thấy đủ rồi

Một này thắm đượm tươi đẹp

Trong những bước chân nặng nề của bạn
Tôi thấy bạn
Không phải mấy nét chữ mà là lời nói của tôi
Tôi có thể ôm lấy bạn
Tổn thương trong tôi đến dường nào
Tôi có thể làm gì không

Baay giờ tôi mong đợi ở bạn
Vào cuối ngày, bất cứ khi nào
Làm cho ngày của bạn tốt hơn
Để mong đến ngày mai
Bạn không cần phải nói với tôi tất cả mọi thứ
Nhắm mắt lại và cảm nhận sự ấm áp

Những lời nói nhẹ nhàng đến trái tim của bạn
Đặt lại gánh nặng
Với một trái tim vụng về
Nếu tôi có thể nghỉ ngơi
Bạn thật đáng quý
Nếu bạn có thể cho tôi biết

Tôi mong đợi bạn bây giờ
Vào cuối ngày
Làm cho ngày của bạn tốt hơn
Để mong đến ngày mai
Bạn không cần phải nói với tôi tất cả mọi thứ
Nhắm mắt lại và cảm nhận sự ấm áp

Thở ra một cách nhẹ nhàng
Tất cả hành lý hôm nay
Tôi mong đợi bạn bây giờ
Vào cuối ngày
Làm cho ngày của bạn tốt hơn
Để mong đến ngày mai
Bạn không cần phải nói với tôi tất cả mọi thứ
Nhắm mắt lại và cảm nhận sự ấm áp

Giới thiệu bài hát chỉ có lời tiếng Hàn

tải Baek Ye Rin

TẠP CHÍ HỌC ĐƯỜNG KWU
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Giới thiệu bộ phim 
đến tiếng Hàn

Giới thiệu một bộ phiên tài liệu ‘tiếng Hàn’ di sản đẹp của đất nước. Hangul 
là tên chữ viết đặc trưng của Hàn Quốc. Để kỷ niệm Ngày Hangeul, chúng tôi 
muốn giới thiệu một bộ phim về Hangeul, di sản cao quý và đẹp đẽ của Hàn 
Quốc

 Bộ phim tên là 'Malmoy', chứa những câu chuyện về những 
người giữ gìn tiếng nói và tinh thần dân tộc của chúng ta. 'Mal-
moi' là một bộ phim được phát hành vào ngày 9 tháng 1 năm 
nay, tựa đề 'Malmoi' có nghĩa là thu thập các từ của từng địa 
phương tại Hàn Quốc. Bộ phim là bộ phim như thế nào? Hiệp 
hội Ngôn ngữ Hàn Quốc, được thành lập năm 1921, là một tổ 
chức được thiết kế để nghiên cứu và bảo vệ ngôn ngữ và chữ 
viết của Hàn Quốc. Bộ phim này ghi lại câu chuyện của Hiệp hội 
Ngôn ngữ Hàn Quốc, trung tâm của những năm 1940, khi chính 
sách xóa bỏ thời kỳ thực dân Nhật Bản đạt đến đỉnh cao. Nhờ 
những nỗ lực cống hiến của những người liều mạng và giữ gìn 
tiếng nói của Hàn Quốc, đây là một bộ phim tạo ra niềm tự hào 
về 'Hangul'.

MALMOE
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 Câu chuyện về sự sáng tạo của Hangeul không có lịch sử. ‘Narat-
malsami, nhân vật chính của bộ phim 'Naratmalsami' mà người 
dân Hàn Quốc ai cũng biết đó chính là Sejong. Ý tưởng tạo ra các 
chữ viết đặc trưng của Hàn Quốc vô cùng sâu sắc, giúp cho người 
dân có thể đọc và hiểu tiếng hàn một cách dễ dàng. Nhờ ý thức 
mạnh mẽ về mục tiêu của vua Sejong, người Hàn Quốc hiện đang 
sử dụng bộ chữ viết Hangeul. Sau khi xem bộ phim này, mọi người 
sẽ dành tình yêu cho 'Hangul' nhiều hơn

The King’s Letters

“Ở đâu có người, ở đó có tiếng nói. Ở đâu có tiếng 
nói, ở đó nhất định có con đường độc lập.”
“Một tiếng nói là nơi chứa đựng tinh thần của 

đất nước”.
"Khi các chữ cái tập hợp lại, chúng trở thành các 

từ; khi các từ được tập hợp lại, chúng trở thành 
các tiếng nói; khi tiếng nói được tập hợp lại, chúng 
trở thành linh hồn."

“Mọi người đều biết có bao nhiêu hạt 
trong một quả đào, nhưng không ai biết 
có bao nhiêu quả đào trong một hạt đào.”
“Để không bị diệt vong, tôi muốn cho tất 

cả bách tính biết đến thế giới tri thức.”
“Khó khăn không phải là làm nên chữ 

viết mà là giữ gìn và phát triển.”

Một bậc thầy tài ba

MALMOE
The King’s 

Letters

TẠP CHÍ HỌC ĐƯỜNG KWU
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Lễ hội có thể thưởng thức tại Jeju

 Art Jeju 2019 là lễ hội được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2016 tại Jeju, vốn là một vùng đất cằn cỗi của thị trường 
nghệ thuật. Và tình đến hiện tại, nó đang phát triển thành một thị trường nghệ thuật nơi mà có sự tham gia của các 
nghệ sĩ trong và ngoài nước. Lễ hội bao gồm các tác phẩm nghệ thuật được triển lãm trưng bày. Ngoài ra, đây là 
một buổi triển lãm đặc biệt để có thể thưởng thức các tác phẩm được các nhà nghệ thuật lấy cảm hứng từ biến đổi 
các phòng khách sạn thành các phòng triển lãm đa dạng.

 Lễ hội ở đảo Jeju lần này không chỉ cho phép các du khách tham quan chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật 
không chỉ giới hạn ở Jeju mà còn hướng tới các thị trường lớn hơn. Mục tiêu là giới thiệu đến công chúng thông 
điệp 'bất cứ ai cũng có thể chiêm ngưỡng nghệ thuật'. Vào năm ngoái, nếu triển lãm dựa trên tác phẩm gốc của 
"Caredatti" châu Âu, thì năm nay, dự kiến   sẽ tăng tỷ lệ các nhà văn nổi tiếng của Hàn Quốc bao gồm Kim Sung-oh 
và Lee Wal-jong.  Sự kiện này là cơ hội có thể nắm bắt và chiêm ngưỡng hơn 1000 tác phẩm nghệ thuật đương đại 
được lựa chọn cẩn thận. Chắc chắn đây sẽ là địa điểm tham quan đáng giá cho những bạn muốn đến Jeju để ngắm 
nhìn các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc này.

Nghệ thuật Jeju 
2019
Thời gian

 từ ngày 28 tháng 11 ~ ngày 1 tháng 12
Địa điểm

 Maison Gled Jeju
Phí vào cửa
 10000 won

A r t  J e j u  2 0 1 9
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 ‘Art Fresh’ là triển lãm trưng bày các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng thế giới thông qua ánh sáng. Ánh sáng chứa 
đựng những điều ảo diệu, huyền bí bởi sự vô hạn của độ sáng cũng như màu sắc, đôi khi lại mang đến sự kinh ngạc, 
kích thích trí tưởng tượng. Jeju LAF là buổi triển lãm tái sinh lại cánh đồng trà xanh rộng lớn thành một không gian 
triển lãm hấp dẫn. Nơi đây triển lãm đại diện cho nghệ thuật sắp đặt và điêu khắc quy mô lớn nhằm chia sẻ kinh 
nghiệm liên kết con người với thiên nhiên của Bruce Monroe. Ngoài ra, không gian triển lãm ngoài trời chứa đầy các 
tác phẩm như “Jen Lewin” và “Tom Fruin”, trong khi không gian bên trong là lạ bởi các tác phẩm của “Jean Pigozzi” 
và “Lee Byung-chan”.

Jeju LAF là người châu Á đầu tiên giới thiệu các tác phẩm đa dạng của các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới và tái sinh lên 
không gian có thể tận hưởng toàn cảnh đêm Jeju. Hy vọng sẽ mang đến một kỷ niệm tuyệt vời với những người 
thân yêu của mình tại Lễ hội ánh sáng Jeju được trang trí lộng lẫy hoành tráng bởi ánh sáng!

Lễ hội ánh sáng ở 
Jeju
Thời gian

 ngày 1 tháng 11 năm 2018
Địa điểm

 Lễ hội nghệ thuật ánh sáng
Phí vào cửa

người lớn 18.000won, 
thanh thiếu niên 10.000won

J e j u  L a f  S t a r l i g h t  F e s t i v a l
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 Vườn Soswaewon, nằm ở Damyang, Jeonnam, được xây 
dựng vào khoảng năm 1530 bởi Yangsanbo để đổi lấy thiên 
nhiên. Sau khi thầy Cho Kwang-jo bị lưu đày vì những bức 
vẽ kỳ lạ, anh nhận ra sự phù du của con đường làm quan và 
Yangsanbo đã trang trí khu vườn thiên nhiên ở thung lũng 
Changamchon khi 17 tuổi. Bởi sự trong lành và sạch đẹp 
nên có tên là Sosswae. Ngày nay, gần 500 năm, nó vẫn được 
duy trì và được ca ngợi tuyệt vời trong số các khu vườn tư 
nhân của Hàn Quốc. Vì vậy, Soswaewon được chỉ định nằm 
trong 40 danh lam thắng cảnh và 304 di tích quốc gia.

 Khu vườn có hình dạng hình thang tập trung trên thung 
lũng và có thể được chia thành Aeyangdan, Ogokmun, 

Jewoldang và Gwangpunggak. Cảnh quan chính của Vườn 
Soswaewon bao gồm tre, mận, thông, lan, tùng bách, hông, 
bằng lăng, táo gai, trắc bách diệp, thủy hoàng chi, mơ, nhót, 
lệ đường, v.v...và các loại thảo dược như cây bấc ngọt, cây 
mống mắt, hoa lilyturf tím, hoa bỉ ngạn, hoa cúc v.v..đã tạo 
nên phong cảnh tuyệt đẹp. Ngoài ra, bạn có thể nhìn thấy 
chữ viết và bức tranh của thời kỳ đó được điêu khắc trên 
phiến đá,khung gỗ với những bức tường tự nhiên được làm 
từ đất và đá bởi ý chí, giấc mơ của nhà nho sĩ đã từng làm 
nên một xã hội trong sạch. Công trình đã bị cháy do tại nạn 
lọc dầu, nhưng đến đây đã được 15 thế hệ con cháu khôi 
phục và xây dựng lại.
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Soswaewon, 
tản bộ Yang San-Bo cùng thầy Sosswae

 Daebongdae với ý nghĩa chờ đợi một 
đôi bàn tay quý giá như phượng hoàng. 
Một nơi chờ đợi chim phượng hoàng.

Ohgokmun làm nước dưới hàng rào 
chảy. Nếu bạn đi ra phía sau Ohgokmun 
này sẽ có một con suối dòng nước 
không hề thay đổi chảy suốt hơn 500 
năm.

Aeyangdan, một khoảng sân dưới bức tường bị gấp bởi 
chữ “� là nơi làm tan chảy tuyết nhanh nhất vào mùa 
đông

Điểm đặc sắc của 
Soswaewon



No Hyun-ju Kim Jin-hee Ha I-yan

Nguyen Thi 
Tho Thao
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Trong học kỳ này, cũng nghe nhiều 
nhưng đây là lần đầu tiên tôi được 
đến Soswaewon, nơi đây đẹp hơn 
nhiều so với những gì tôi thấy trên 
mạng hay được nghe từ bạn bè. Điều 
làm tôi ấn tượng nhất trong đó là các 
công trình, nhưng trải nghiệm đáng 
nhớ nhất trong tôi là được mặc han-
bok. Người ta nói rằng vì là tái hiện lại 
hanbok thời đó nên giá rất đắt, nhưng 
nếu một lần trong đời bạn được trực 
tiếp trải nghiệm mặc hanbok nơi đây 
bạn sẽ thấy vô cùng vinh dự và đặc 
biệt. Quanh vườn Soswaewon, có rất 
nhiều gia đình được các nhà văn học 
nổi tiếng làm thơ. Hầu hết mọi người 
không được ra vào nhưng dù chỉ là 
được nhìn thấy thôi cũng là một điều 
kỳ diệu. Lần sau nếu có cơ hội, tôi 
muốn  đến Sosswaewon xinh đẹp 
cùng bạn bè và người thân một lần 
nữa

 Soswaewon, với tên gọi Soswae vì 
nó trong lành và sạch đẹp, vì là lần 
đầu tiên đến đây nên tôi rất tò mò nơi 
này như thế nào. Những chú vịt cạnh 
con suối nhỏ chào đón chúng tôi bên 
phòng vé làm tâm trạng tôi bắt đầu 
cảm thấy thích thú. Tôi bắt đầu thay 
Hanbok thế kỷ 15 và đi tham quan 
quanh Soswaewon. Tôi được nghe 
thầy mô tả về Yangsanbo tôi có thể 
cảm nhận được vẻ đep của Soswae-
won. Và Aeyangdan để lại trong tôi 
cảm nhận sâu sắc nhất. Nghe giải 
thích rằng vì đó là một nơi đầy nắng ở 
Soswaewon nên thử đi theo hướng 
bờ tường tôi cảm thấy được sự ấm áp. 
Qua một kỳ thi mệt mỏi, tôi nghĩ rằng 
đây sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ của 
tôi khi lâu rồi mới được mặc Hanbok 
và hòa mình với thiên nhiên 

Tôi sống ở Jeonju và thường xuyên 
đến làng hanok. Vì vậy, Hanbok đối 
với tôi không còn là điều lạ lẫm nữa. 
Nhưng đây không phải là Hanbok mà 
tôi đã từng thấy mà là Hanbok ở giữa 
triều đại Joseon 1500 năm trước. Khi 
tôi nghe những lời giải thích về 
Soswaewon cùng với Hanbok, lời giải 
thích mang đến cho tôi những điều 
thú vị hơn. Tôi sẽ không bao giờ quên 
những ký ức khi đi qua Soswaewon 
với những lời giải thích mà tôi sẽ 
không thể nào được nghe nếu tôi đến 
một mình. Nếu bạn nghe nói về 
Damyang, tôi nhất định sẽ giới thiệu 
bạn nên đến Soswaewon một lần.

Đ á n h  g i á  v ề  v ư ờ n  S o s w a e w o n

Như ai đó đã nói "Du lịch và thay đổi địa 
điểm truyền đạt sức sống mới cho tâm 
trí.". Thật vậy, chuyến đi đến Soswaewon 
Garden này đã để lại ấn tượng sâu sắc 
với tôi. Một trong những khoảnh khắc 
đẹp nhất và hài lòng nhất của chuyến đi 
cho đến nay là lần tôi được mặt Hanbok 
truyền thống của thời đại Choson và bắt 
đầu khám phá văn hóa của Hàn Quốc. 
Mỗi khoảnh khắc của chuyến đi đó 
mang lại những điểm tham quan mới và 
trải nghiệm mới. Tôi đã có cơ hội xem 

buổi biểu diễn nhạc cụ truyền thống 
của Hàn Quốc và cả bài thuyết trình 

về những nhạc cụ này nữa. Tôi tin 
rằng nơi này sẽ là một trong những 
lựa chọn tốt nhất cho những ai 
muốn khám phá và cũng trải ng-
hiệm văn hóa Hàn Quốc.

TẠP CHÍ HỌC ĐƯỜNG KWU



Lễ chúc mừng phát thanh
 truyền hình lần thứ 20

 Trung tâm truyền thông của trường đại học 
nữ Gwangju đã tổ chức buổi hòa nhạc nhằm 
chia sẻ tình cảm với những người hàng xóm 
trước tòa nhà chính của trường đại học nữ 
Gwangju vào ngày 31 tháng 10. Trung tâm 
truyền thông cho biết: "Sự kiện này nhằm tạo 
cơ hội cho sinh viên xem các buổi biểu diễn 
nghệ thuật văn hóa với cư dân địa phương." 
Sự kiện này chứa đầy các màn trình diễn 
như Dàn hợp xướng giao cảm thế hệ 
làng Yangsan Tasun, Dàn nhạc Ocarina 
"Ye Hyang", Nhóm "EXIT" của Acapella 
và Đoàn kịch âm nhạc thiếu nhi "Thử 
thách Kia".

 Mặc dù đó là một buổi biểu diễn ngoài trời 
và thời tiết lạnh, nhưng đó là một buổi biểu 
diễn ấm áp. Tôi đặc biệt ấn tượng với bài hát 
của Dàn hợp xướng thế hệ. Điều này là bởi vì 
thật tuyệt khi thấy các thành viên ở mọi lứa 
tuổi, từ học sinh tiểu học đến bà ngoại 80 tuổi 
ở làng Yangsan Tasun. Tôi đã xem rất nhiều du 
khách cổ vũ và tán thưởng, vì vậy tôi có thể có 
khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Ngoài ra, tôi 
nghĩ rằng tôi đã chuẩn bị rất nhiều ở đài phát 
thanh của Đại học nữ Gwangju. Chúng tôi 
mong muốn được xem chương trình tiếp 
theo.
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 Ngày nay, bạn có thể thấy nhiều người đang tận hưởng ngày Hal-
loween ở Hàn Quốc. Đặc biệt là có thể được nhìn thấy trong các 
công viên giải trí và nhà hàng, thậm chí có những nơi trẻ em có thể 
mặc trang phục trong trường mẫu giáo hoặc nhà trẻ.

 Vậy ngày Halloween này đã diễn ra như thế nào? Ngày nay, mọi 
người đều biết đó là một trong những lễ hội của nước Mỹ. Được 
biết đó là một lễ hội hóa trang, cho và nhận kẹo, nhưng thực ra 
Halloween bắt nguồn từ các nghi lễ của người Celtic cổ đại. Những 
ngày đầu tiên của năm mới bắt đầu vào ngày 1 tháng 11 chứ không 
phải vào ngày 1 tháng 1 mùa đông, họ tin rằng linh hồn sẽ ở trong 
cơ thể của một người khác trong một năm sau khi chết đi. Đó là lý 
do tại sao mọi người mặc trang phục ma và làm cho nhà của họ 
lạnh để ngăn linh hồn xâm nhập. Ngày Halloween bắt đầu từ đây.

 Lễ hội Halloween, giờ đây đã trở thành một sự kiện với quy mô lớn 
tại Hàn Quốc, và trong tương lai dự kiến   sẽ tiếp tục phát triển hơn 
nữa.

Bạn biết gì về 'Halloween'?

TẠP CHÍ HỌC ĐƯỜNG KWU
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Thành công với K-Beauty
 tại Cesalia, Mỹ

 Sephora cửa hàng mỹ phẩm lớn nhất thế giới, đã khai mạc triển lãm sắc đẹp Sephoria 
tại Los Angeles của Mỹ vào ngày 7 tháng 9. Thương hiệu Sephoria được ra mắt từ năm 
ngoái và cho đến tháng 10 vừa qua cửa hàng Sephora mới được thành lập tại Hàn Quốc. 
Đây là nơi giới thiệu các xu hướng làm đẹp mới nhất ra thị trường và để thông báo đến 
các thương hiệu nổi tiếng khác được bán tại Sephora. Sự kiện Sephoria năm nay, được 
tổ chức với chủ đề 'Beauty Hall of America' trong hai ngày, và chỉ mời 35 thương hiệu 
hoạt động tốt nhất ở Sephora. Thương hiệu Hàn Quốc Laneige và Innisfree là những 
người tham gia duy nhất sánh vai với các thương hiệu nổi tiếng.

 Vấn đề nóng năm nay là K Beauty. SEPORA được chiết xuất từ các nguyên liệu thiên 
nhiên cùng với sự ảnh hưởng từ K-beauty về quản lý da đã tạo nên chủ đề sự kiện với 
thông điệp ‘thiên nhiên’ và ‘nét đẹp thuần khiết’. Đây là lý do tại sao chúng tôi tạo ra một 
khu vực đặc biệt gọi là 'The Garden' bằng phương pháp kết hợp các nhãn hiệu chăm sóc 
da sử dụng các thành phần tự nhiên. Innisfree, sử dụng thành phần chính từ trà xanh, đã 
thu hút mọi ánh nhìn vào gian hàng phía trước của The Garden. Du khách đặc biệt ngạc 
nhiên trước hương thơm và độ ẩm của serum trà xanh và luôn lựa chọn K Beauty.

S e p h o r i a



Quản lý sức khỏe khi chuyển mùa

Giai đoạn giao mùa là giai đoạn biến đổi thời tiết nên có thể làm giảm khả 
năng miễn dịch và khiến bạn dễ mắc các bệnh về đường hô hấp. Vì vậy, 
chúng ta hãy tìm hiểu về những biện pháp để có thể ngăn ngừa bệnh một 
cách dễ dàng. 

1. Tập thể dục thường xuyên và nghỉ ngơi đầy đủ
 Người ta nói rằng để tăng khả năng miễn dịch của cơ thể nên tập thể dục tối thiểu 

trên 30 phút mỗi ngày. Tập thói quen ngủ nghỉ đúng giờ. Vì trong quá trình ngủ cơ thể 
mệt mỏi của chúng ta đang bắt đầu điều chỉnh trạng thái, làm linh hoạt  và phục hồi 
các chức năng.

2. Rửa tay sạch sẽ
 Bạn có biết rằng 70% bệnh lây nhiễm thông qua tiếp xúc bàn tay? Nếu bạn rửa tay 

đúng cách, bạn có thể ngăn ngừa một số loại bệnh do vi khuẩn hoặc vi rút gây ra. Khi 
rửa tay bạn nên rửa cẩn thận giữa các ngón tay và dưới móng tay của bạn trong ít nhất 
20 giây.

3. Uống nước ấm và trà
 Vào mùa thu và mùa đông, độ ẩm giảm và lượng nước trong cơ thể cũng giảm. 

Uống đủ 1,5 đến 2 lít mỗi ngày để duy trì cơ thể không bị khô vì uống nước ấm tốt cho 
việc lưu thông máu.

4. Duy trì nhiệt độ và độ ẩm phòng thích hợp
 Nếu sự chênh lệch lớn hơn 10 độ, khả năng miễn dịch của cơ thể sẽ giảm mạnh kh-

iến cơ thể dễ mắc bệnh. Nếu cơ thể bị căng thẳng, mệt mỏi khiến mất cân bằng hệ 
thống thần kinh gây khó khăn cho việc kiểm soát nhiệt độ cơ thể, làm chậm tốc độ 
trao đổi chất của cơ thể và làm giảm khả năng miễn dịch. Để ứng phó với sự thay đổi 
nhiệt độ tốt nhất bạn nên mặc nhiều lớp áo mỏng, đội mũ, khăn choàng, đeo khẩu 
trang và mang tất dài khi đi ra ngoài.
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