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Vòng quanh thế giới với Lễ hội đa văn hóa 
International Festival 

 

Mỗi quầy đại diện cho một đất nước với những câu đố thú vị 

GD&TĐ - Lễ hội đa văn hóa (International Festival) do đại học RMIT Việt Nam tổ chức đã thu 
hút hàng trăm bạn trẻ đến từ nhiều quốc gia bởi tính quốc tế và nhiều hoạt động phong phú. 
  

Lễ hội đã dẫn người tham dự “du lịch” tại các điểm đến hấp dẫn ở châu Á như  Nhật, Hàn, Đài Loan, 
Việt Nam; sang châu Âu ghé thăm  Ý, Tây Ban Nha, Đức, và qua châu Úc đến với đất nước của 
những chú Kangaroo thông qua các quầy hoạt động sáng tạo. 

Bùi Minh Anh - Sinh viên ngành Truyền thông Chuyên nghiệp Đại học RMIT - hào hứng chia sẻ 
“Thời đại này không chỉ cần IQ, chỉ số cảm xúc EQ (Emotional Quatient) mà còn cần CQ tức là 
Culture Quotient, em đến tham dự sự kiện để có thêm hiểu biết về nhiều nền văn hóa đa dạng để có 
thể tự tin hơn trong giao tiếp với các bạn nước ngoài.” 



 

 Lễ hội đã dẫn người tham dự “du lịch” tại các điểm đến hấp dẫn trên thế giới 

Mỗi quầy đại diện cho một quốc gia, các sinh viên RMIT đã biến tấu nhiều trò chơi để qua đó người 
tham dự tìm hiểu về văn hóa, phong tục, trang phục và những địa điểm nổi tiếng của vùng đất đó. 

Nguyễn Thị Hồng Nhung - Sinh viên ngành Truyền thông Chuyên nghiệp đại học RMIT - cho biết 
thêm: “RMIT là trường đại học quốc tế, ngay trong lớp em cũng có các bạn đến từ Úc, Sybia và 
Triều Tiên, dù nói chuyện nhiều với các bạn nhưng em chưa có dịp tìm hiểu về văn hóa đặc sắc của 
nước các bạn ấy. Hôm nay là một dịp tuyệt vời để em làm điều đó.” 

 

Lễ hội đa văn hóa là sự kiện do bộ phận Đời sống Sinh viên, Đại học RMIT 
tổ chức  



Ngoài ra, một loạt các hoạt động đang rất được lòng giới trẻ như thử thách tìm kho báu R-
unstoppable, trình diễn trang phục, vẽ Hanna, vẽ Chibi, bói bài Tarot, và tận mắt chứng kiến nghệ 
nhân làm tò he cũng là các hoạt động níu chân các bạn trẻ. 

Lễ hội đa văn hóa là sự kiện do bộ phận Đời sống Sinh viên, Đại học RMIT tổ chức tháng 4/2018. 
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