
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 Nâng cao năng lực tiếng Nhật 
 

 Xin chào tiền bối 
Cô Nguyễn Ngọc Hà, giáo viên tiếng Nhật tại trường THCS Lý Thường Kiệt và  

trường THCS Bế Văn Đàn (Hà Nội) 

 

 Việc làm bằng tiếng Nhật 
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 Lớp học tiếng Nhật vui vẻ 

 

 Thông báo  ‐Cộng sự tiếng Nhật kỳ 4 đã bắt đầu! 

 
 Những trải nghiệm với tiếng Nhật của tôi 

Tạp chí điện tử số thứ 7 - tháng 11/2017        

của Trung tâm Giao Lưu Văn Hóa Nhật Bản tại Việt Nam 

- Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản 

Nihongojin ơi No.7 



 

 

Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam - Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản 

Chuyên gia tiếng Nhật OTSUKA Takeshi 

 

Ở chuyên mục số lần này tôi sẽ giới thiệu tới các bạn phương pháp để có thể giỏi tiếng Nhật. 

Các bạn hãy thử áp dụng xem nhé. 

 

Trước hết tôi muốn các bạn xem xét và tự trả lời giúp câu hỏi “Bạn đang học tiếng Nhật như 

thế nào?”. Có 1 nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người muốn giỏi ngoại ngữ là những người có 

“năng lực nhận thức thay đổi tốt”. 

 

Năng lực nhận thức thay đổi là gì? Chắc các bạn đều thấy lạ về khái niệm này phải không? 

Nói một cách đơn giản đó là việc “tự lên kế hoạch học tập, tự quan sát bản thân và tự đánh giá 

kết quả học tập của bản thân” đối với việc học ngoại ngữ. Có nghĩa là những người muốn giỏi 

ngoại ngữ là những người sẽ tự quyết định việc học ngoại ngữ của mình sẽ như thế nào. 

 

 Đây là bài tập cho các bạn. Các bạn hãy thử làm những việc sau nhé.  

1) Hãy lập kế hoạch và mục tiêu cho việc học tiếng Nhật của mình cho 3 tháng tới. 

※Các bạn hãy cố gắng lập thật chi tiết. 

2) Hãy ghi nhật ký việc học hàng ngày. 

※Có thể ghi rất đơn giản như “Đã học gì, trong bao nhiêu phút?” 

3) Sửa lại kế hoạch nếu không thực hiện được như kế hoạch ban đầu đã đề ra 

   ※ Việc thường xuyên kiểm tra tiến độ học và xem lại kế hoạch là rất quan trọng. 

4) Hãy tự đánh giá xem sau 3 tháng mình đã đạt được bao nhiêu % so với kế hoạch đã đề ra. Và 

hãy tự tìm câu trả lời cho câu hỏi vì sao mình đã đạt được mục tiêu và vì sao chưa đạt 

được. 

5) Hãy lập kế hoạch và mục tiêu cho việc học tiếng Nhật trong 3 tháng tiếp theo.  

Và tiếp tục lặp lại các bước (2) ~ (5) như trên. 

 

 Chắc sẽ có nhiều bạn thắc mắc “chẳng phải việc lên kế hoạch và mục 

tiêu là công việc của giáo viên hay sao?”. Tuy nhiên việc “mỗi cá nhân có 

trách nhiệm với việc học tiếng Nhật của bản thân” là điều rất cần thiết. 

 

Nâng cao năng lực tiếng Nhật  Số thứ 7 

“Bạn học tiếng Nhật như thế nào?” 



                                                                                                                

 

 

Ở số lần này chuyên mục “Xin chào Sensei” cũng chính là chuyên mục “Phỏng vấn học sinh”, và chúng tôi xin gửi tới các 

bạn cuộc trò chuyện với một cô giáo đã từng là học sinh khóa tiếng Nhật đầu tiên khi tiếng Nhật được giảng dạy ở cấp 

trung học cơ sở tại Việt Nam và hiện cô cũng đang là giáo viên tiếng Nhật của chính ngôi trường cấp 2 mình đã từng học. 

Đó là cô Nguyễn Ngọc Hà, cựu học sinh và hiện là giáo viên tiếng Nhật của trường Lý Thường Kiệt - Hà Nội, đồng thời 

cô Hà cũng đang giảng dạy tiếng Nhật tại trường THCS Bế Văn Đàn. 

。 

  

◆ Cô bắt đầu học tiếng Nhật khi nào, ở đâu? 

Lớp 6 (2005) tại trường THCS Lý Thường Kiệt. 

 

◆ Khi cô bắt đầu học tiếng Nhật chắc chưa có nhiều học sinh THCS học tiếng Nhật như 

cô, vậy việc học tiếng Nhật đối với cô có ý nghĩa gì? 

Cho dù được học tiếng Anh từ năm lớp 1 thế  nhưng tôi đã sớm hình thành tình yêu với ngôn 

ngữ Nhật nhờ chăm chỉ đọc truyện tranh và xem phim hoạt hình. Hồi ấy, chẳng có mấy tác 

phẩm tiếng Anh dành cho trẻ con, đa phần là truyện chữ hoặc sách giáo trình dày cộp, khô 

khan. Truyện tranh thì khác, vừa gần gũi nhẹ nhàng lại vừa mang lại mở ra cả chân trời mới 

mẻ. Ban đầu chỉ là đọc truyện tranh rồi đọc cả truyện chữ, đọc không đủ phải mày mò xin mẹ 

thuê bang xem phim hoạt hình.là giải trí, rồi thành sở thích, càng ngày càng say mê hơn. Cứ 

như vậy tiếng Nhật đã dồng hành suốt cả 10 năm đầu đời cùng với tôi. Đến khi vào cấp 2, cả 

mùa hè tôi cặm cụi ôn thi để vào lớp chọn, đơn giản bởi vì trường Lí Thường Kiệt có đề án học 

thí điểm ngôn ngữ 2 là Tiếng Nhật chỉ dạy có 2 lớp thôi. 

Sau này, khi dạy học sinh, ngoài kiến thức tôi cũng khuyến khích các em tiếp xúc với văn hoá 

Nhật Bản càng nhiều càng tốt. Có lẽ vì tiếng Nhật đôi khi không thể diễn tả bằng lời mà phải 

cảm nhận bằng con tim. 

◆ Điều gì là khó khăn nhất với cô khi học tiếng Nhật? 

Tôi rất tâm đắc một câu nói trong truyện ngắn Story of Your Life của Ted Chiang rằng : 

"Ngôn ngữ có thể ảnh hưởng đến thế giới quan của con người." 

Nếu thử quan sát, chắc chắn bạn sẽ nhận ra điều này. Ví dụ như tôi học ở trường Đại Học Hà Nội và may mắn được tiếp xúc với sự đa 

dạng ngôn ngữ tại nơi đây 

Các bạn khoa Anh hào sảng, thẳng thắn, khoa Pháp thanh lịch, sang trọng, khoa Hàn cả cách ăn mặc hay nói chuyện đều rất dễ thương, 

còn khoa Trung thì hơi mơ mộng.  

Thế còn sinh viên Khoa Nhật thì sao? 

Nói ra thì hơi xấu hổ vì tự khen nhưng tôi luôn hãnh diện khi là sinh viên khoa Nhật.  Học tập tốt, lao động tốt, giữ gìn vệ sinh thật tốt, 

rất ít khi để bị nhắc nhở về sự tự giác. 

Phải chăng vì các bạn đã thấm nhuần tư tưởng "làm tốt việc của mình để không ảnh hưởng tới ai" giống như người Nhật ? 

Nhưng cái gì cũng có hai mặt. Sự khiêm nhường và nói giảm nói tránh đôi khi gây ra những điều gây rắc rối dở khóc dở cười. Rất ít khi 

người Nhật trực tiếp bộc lộ suy nghĩ của mình, chẳng trách là những người không viết sẽ không thể nào hiểu rõ chính xác ý kiến của 

họ. Các câu trả lời "あいまい" hay những từ "trông vậy mà chẳng phải vậy"   tuỳ vào văn cảnh mà lại mang lớp nghĩa khác nhau thật 

khiến người ta đau đầu. 

 



 

 

◆ Điều gì cô thấy hay nhất khi học tiếng Nhật? 

Đối với tôi, tiếng Nhật như chiếc chìa khoá vàng mở cửa để tôi bước chân ra thế giới rộng lớn này.  

Nhờ học tiếng Nhật mà tôi quen những người bạn ở bên kia lục địa cũng mê văn hoá Nhật khủng khiếp. Chúng tôi có thể dành cả tiếng 

để buôn những thứ chúng tôi mày mò được cho nhau mà không thấy chán. 

Ngôn ngữ là cầu nối cho những tâm hồn đồng điệu đến với nhau, vượt qua không gian, thời gian hay tuổi tác. 

◆ So với thời cô còn là học sinh, cô thấy các em học sinh cũng như các giờ học tiếng Nhật bây giờ có khác gì không? 

Có lẽ sự khác nhau lớn nhất đó là các em bây giờ tiếp cận tiếng Nhật dễ dàng hơn rất nhiều. Từ internet đến sách báo truyện tranh, chỉ 

cần chịu khó lên mạng tìm kiếm một chút là có rất nhiều thể loại khác nhau cho các em lựa chọn.Hơn nữa, bố mẹ của các em học sinh 

đã hiện đại hơn, hiểu được tầm quan trọng của ngôn ngữ hơn nên luôn hỗ trợ hết sức cho con trong quá trình học tiếng Nhật. 

◆ Cuối cùng, cô có lời nhăn gì muốn gửi tới các em học sinh đang học tiếng Nhật 

và các giáo viên tiếng Nhật khác không? 

Thầy Phạm Hưng Long, người viết quyển SGK lớp 6 thí điểm đầu tiên tôi học  may sao 

lại trở thành thầy giáo tôi tại trường Đại Học. Mỗi khi viết mail, thầy đều viết một câu 

thành ngữ tiếng Nhật khích lệ tinh thần học sinh. Câu nào cũng rất hay và ý nghĩa, nhưng 

tôi thấy thấm thía nhất là câu: 

“Đường đi ngàn dặm, bắt đầu từ bước đầu tiên”-千里の道も一歩より始まる 

Tiếng Nhật hay bất kì ngôn ngữ nào cũng thế. Quá trình học là một con đường dài mà có 

lẽ đi cả đời không tới đích. Nhưng mà phúc thực sự nằm ở quá trình, chứ không phải kết 

quả. Vậy nên nếu không dám bước những bước đầu tiên, bạn sẽ không bao giờ tận 

hưởng được những cảm xúc thú vị mà ngôn ngữ mang lại. Cố lên nhé !!! 

◆ Hiện tại cô đang dạy tiếng Nhật ở trường nào? Và tại sao cô lại chọn cho mình con đường trở thành giáo viên tiếng Nhật? 

Năm nay tôi rất vui mừng vì được nhận công tác tại trường THCS Lý Thường Kiệt, sau đúng 10 năm tôi được quay lại trường, được dắt 

tay các em học sinh vào thế giới tiếng Nhật rực rỡ thú vị. Song hành với đó, tôi cũng vô cùng háo hức khi là giáo viên đầu tiên, cũng là 

năm đầu tiên việc dạy tiếng Nhật tại trường Bế Văn Đàn.  

Giáo viên tiếng Nhật cấp 2 của tôi là cô Miến và cô Ofune Chisato. Nếu không có 2 cô thì tôi đã không thích thú và chờ đón các tiết 

tiếng Nhật đến thế. Thế nhưng phải lên cấp 3, khi tôi được học cô Lê Hằng, cách cô giảng bài hay truyền động lực học khiến tôi ngưỡng 

mộ cô biết bao. Cô Hằng với tôi lúc ấy chẳng khác gì idol Hàn Quốc với các bạn teen bây giờ.  

Bởi vậy khi mới là sinh viên năm 3  tôi đã hăm hở đi dạy ở một trung tâm tiếng Nhật hiếm hoi dành cho trẻ em tại Hà Nội. Điều đáng 

buồn là chỉ 1/10 các em đi học vì thực sự thích, còn lại đều do bố mẹ ép. Nhìn cảnh ấy tôi hoang mang lắm, tôi biết những thứ nếu làm 

miễn cưỡng đều sẽ không đem lại kết quả tốt nhất. Thế nên tôi càng nung nấu ý định bỏ bùa mê  tiếng Nhật tới các em như cách các 

thầy cô trong dự án đã truyền đến tôi năm nào. Mong sao các em yêu tiếng Nhật một cách nhẹ nhàng và dễ chịu như tôi ngày xưa. 



 

Góc "Việc làm  tiếng Nhật" sẽ đăng bài phỏng vấn về trải nghiệm và cảm nhận của người Việt Nam trong quá trình làm việc 

trong các doanh nghiệp Nhật Bản. Ngoài ra, trong chuyên mục này chúng tôi cũng đăng bài phỏng vấn  về những kinh 

nghiệm của người Nhật Bản hiện đang cùng làm việc trong công ty Nhật Bản tại Việt Nam. 

Trả lời phỏng vấn số này là chị Nguyễn Thị Hồng Thủy, Trưởng phòng hành chính, công ty NIPPON KONPO HO CHI 

MINH INC. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hỏi đáp với nhân viên 

 Việt Nam 

 

◆Cơ duyên nào đưa bạn đến với công việc hiện tại? 

(Vì sao bạn lại chọn công việc hiện tại?) 

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã làm việc trong công ty 

Nhật Bản trên 4 năm, tuy nhiên khối lượng công việc ở 

công ty đó rất nhiều, hàng ngày tôi phải làm thêm giờ, 

ngoài ra cơ hội giao tiếp với người Nhật rất ít. Khi đó, 

tôi vừa có con nhỏ, vừa muốn dành thời gian cho gia 

đình, hơn nữa lại muốn làm công việc cùng với người 

Nhật... và đúng lúc tôi định tìm một công ty phù hợp với 

nguyện vọng để thay đổi công việc, cơ duyên đã cho tôi 

gặp Công ty bao bì Nhật Bản. Tại nơi làm hiện nay, tôi 

đã có thời gian dành cho gia đình và cơ hội sử dụng 

tiếng Nhật nhiều hơn. 

 

◆Bạn có thể nói qua về công việc hiện 

tại của bạn được không? (Bạn sử 

dụng tiếng Nhật trong công việc khi 

nào?) 

Hiện tại, tôi đang đảm nhiệm công việc 

phiên dịch và nhân sự. Tôi sử dụng tiếng 

Nhật khi phiên dich trong cuộc họp và 

khi báo cáo với cấp trên về nội quy liên 

quan đến nhân sự. 

◆Bạn thấy công việc thú vị nhất 

khi nào? 

Khi tôi có thể hoàn thể hoàn thành 

công việc lần đầu tiên làm, tôi cảm 

thấy vui vì đã đạt được kết quả. 

 

◆Khi nào bạn cảm thấy công việc là vất vả nhất? 

Tôi cảm thấy vất vả khi phải đưa ra các nội quy và để những công 

nhân và nhân viên mới tuyển vào chấp hành theo. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

◆Bạn muốn trở thành người như thế 

nào?                               

Tôi muốn nâng cao kiến thức về các quy 

định của nhà nước liên quan đến công 

việc của bản thân. Tôi cũng muốn học 

tiếng Nhật nhiều hơn và trở thành  người 

có thể làm việc bằng tiếng Nhật trong 

nhiều tình huống hơn. 

 

 

 

 
 

 

 

◆Bạn có thể đưa ra vài lời khuyên với những bạn 

muốn được làm công việc có sử dụng tiếng Nhật được 

không? 

Tiếng Nhật là một ngôn ngữ khó, vì vậy nếu bạn muốn sử 

dụng tiếng Nhật làm việc, hãy học tiếng Nhật một cách 

nghiêm túc ngay từ bây giờ. 

 

◆Bạn học tiếng Nhật từ khi nào? (Bạn học 

tiếng Nhật ở đâu và học được bao lâu rồi?) 

Tôi bắt đầu học tiếng Nhật từ  tháng 9 năm 

1999 tại trường Đại học Khoa học Xã hội và 

Nhân văn TP Hồ Chí Minh. 



 

 Ở chuyên mục “Làm việc bằng tiếng Nhật” ngoài những bài viết thể hiện quan điểm, góc nhìn của người Việt 

đang làm việc trong công ty Nhật về công việc, chúng tôi cũng đăng những câu chuyện của người Nhật đang làm 

việc trong cùng công ty để độc giả có thể hiểu đươc quan điểm về công việc giữa người Việt và người Nhật khác 

nhau như thế nào.                                                                                                                         

Lần này, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với ông Ito Norihiko - công ty NIPPON KONPO Hồ Chí Minh 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆Anh có thể giới thiệu về công ty của mình được 

không?                                                                              

Công ty hiện tại tôi đang làm là công ty thành viên của 

NIPPON KONPO VIETNAM CO., LTD (thành lập năm 

2006 tại Hà Nội) - một công ty con thuộc Tập đoàn Nikko 

Holdings, được thành lập vào năm 2011 để mở rộng kinh 

doanh tại khu vực phía Nam của Việt Nam. Trụ sở công ty 

đặt tại tỉnh Bình Dương, hiện có 3 người Nhật và khoảng 

200 nhân viên người Việt Nam và công ty đang phát 

triển với quy mô rộng trên nhiều lĩnh vực kinh doanh 

dịch vụ cung ứng và hậu cần bao gồm xuất nhập 

khẩu, hải quan, vận tải trong nước, kho bãi, bao bì... 

 

 

◆Khi anh làm việc với nhân viên là người Việt Nam 

thì anh cảm thấy có những điều vui mừng và ngạc 

nhiên như thế nào?                                                                               
Khi tôi thấy nhân viên Việt Nam trong môi trường làm 

việc thiếu các vật dụng cần thiết như bàn ghế làm việc, túi 

đựng đồ,... đã tự tạo ra các vật dụng đó từ những đồ có sẵn, 

tôi thực sự ngạc nhiên vì sự khéo léo của họ. Ngoài ra, giở 

nghỉ ăn trưa, nhân viên thường cắt trái cây cùng ăn với 

nhau, tôi đã rất vui khi được họ cắt trái cây và mời tôi ăn 

cùng. 

 

 

◆Anh nghĩ như thế nào về người Việt Nam khi làm 

việc có sử dụng tiếng Nhật  hay người Việt Nam có 

quan tâm đến Nhật Bản, tiếng Nhật khi làm việc?                           

Tôi thực sự khâm phục vì có nhiều người Việt Nam có thể 

sử dụng tốt tiếng Nhật - một ngôn ngữ được cho là khó 

nhất trong các ngôn ngữ. Đồng thời tôi cảm nhận ở người 

Việt Nam có sự quan tâm sâu sắc tới Nhật Bản. Tôi đã học 

được rất nhiều về cách nghĩ và văn hóa Việt Nam và tôi 

thấy cần phải nhìn nhận lại về bản thân và về nước Nhật. 

 

◆Điều anh kỳ vọng và mong muốn ở nhân viên người 

Việt Nam là gì?                                                            

Tôi mong muốn nhân viên Việt Nam có trách nhiệm hơn 

trong công việc của  mình. Lấy một ví dụ như: khi tôi yêu 

cầu nhân viên thực hiện công việc, tôi đã nhận câu trả lời 

từ họ rằng: "tôi đã đề nghị những người liên quan thực 

hiện, nhưng họ  không trả lời, nên tôi không thể làm 

được". Trong trường hợp này, công việc của nhân viên 

không phải là đề nghị người liên quan thực hiện, mà chính 

là phải thực hiện công việc, do đó nếu nói về kết quả thì nó 

đồng nghĩa với việc không làm gì cả. Trong các doanh 

nghiệp Nhật Bản, công việc đương nhiên sẽ không thể trôi 

chảy nếu chỉ có mỗi người Nhật thực hiện, do đó tôi mong 

muốn nhân viên Việt Nam sẽ có trách nhiệm và nỗ lực 

trong công việc nhiều hơn.   

◆Ngoài ra, anh có thể kể một câu chuyện cho độc giả 

về nhân viên Việt Nam được không?                          

Có lần tôi được mời đến dự bữa tiệc sinh nhật cậu con trai 

của nhân viên trong công ty và hôm đó tôi mới biết đến 

một nhà hàng chuyên dành cho tổ chức tiệc sinh nhật. Nhà 

hàng này rất tuyệt vời, giống như một nơi tổ chức tiệc kết 

hôn. Tôi rất ấn tượng là ngoài tiệc của chúng tôi, còn có 

tiệc sinh nhật của những người khác và tại  nhà hàng có số 

lượng phòng nhiều vậy mà kín đặc khách.Tôi từng được 

nghe kể người Việt Nam rất trân trọng thời gian cùng với 

gia đình và tôi đã có cảm nhận thật sự về điều đó. 

Câu hỏi cho người Nhật 



 

 

 

Tôi quyết định đi du học để nâng cao kiến thức chuyên môn để 

có những định hướng mới trong nghề nghiệp. 

Tôi đã học chuyên ngành International Cooperation Policy tại 

trường APU 

 

◆Tại sao bạn lại có dự định đi du học? Bạn đã 

nghiên cứu (học) về gì trong thời gian du học? 

◆Cuộc sống du học của bạn như thế nào? 

 

◆Với bạn điều gì là thú vị khi đi du học? 

。 

◆Với bạn điều gì là khó khăn trong thời gian du học? Và 

theo bạn để hạn chế những khó khăn đó thì chúng ta 

cần chuẩn bị gì trước ở Việt Nam? 

◆Hiện bạn đang công tác tại đâu? 

Chuyên mục "Con đường tới Nhật Bản" sẽ là những 

cuộc trao đổi với những người Việt Nam đã từng có 

kinh nghiệm du học tại Nhật Bản. 

Ban biên tập chúng tôi nghĩ rằng trong số các bạn đang 

học tiếng Nhật có nhiều bạn có mong muốn du học Nhật 

Bản. Chính vì vậy, chúng tôi hi vọng là qua chuyên mục 

này các bạn sẽ tìm được cho mình những thông tin hữu 

ích, như phải chuẩn bị những gì để đi du học, hay tiếng 

Nhật cần đạt trình độ nào, và sẽ hiểu thêm cuộc sống tại 

Nhật Bản qua chính những chia sẻ của các anh/chị trong 

chuyên mục này. 

• Hạnh phúc: 

ếp cận một nền văn hóa mới, những kiến thức mới 

ờng học chuyên nghiệp, tác phong làm việc nghiêm 

túc đòi hỏi cá nhân tôi phải thay đổi phong cách học, từ đó giúp 

tôi trở nên chuyên nghiệp hơn khi quay trở lại công việc của 

mình. 

Được tìm hiểu văn hóa Nhật qua việc đi du lịch tới các vùng 

miền của Nhật, thưởng thức các món ăn, các hoạt động văn hóa 

cộng đồng. 

ợc thưởng thức các loại thức ăn ngon của Nhật. 

• Vất vả: 

ộc sống tại Nhật đòi hỏi du học sinh phải hòa nhập thông 

qua việc hiểu chính văn hóa của Nhật, vì vậy phải hiểu tiếng 

Nhật. 

ọc sinh sẽ đi làm thêm bán thời gian, thời gian làm việc 

nghiêm túc vì vậy bản thân phải luôn cố gắng. 

 

ợc tiếp cận các kiến thức mới trong trường học 

quốc tế APU. 

ợc tìm hiểu và sống với cộng đồng người Nhật, 

tôi luôn cố gắng hòa nhập, từ đó tôi nhận được sự tin yêu 

của những người hàng xóm là người Nhật. 

ợc gặp và kết bạn với các bạn bè quốc tế cùng 

học tại Nhật. 

 

 

• Khó khăn: 

ản ngôn ngữ: Khả năng nghe và hiểu tiếng Nhật. 

ời Nhật không biết tiếng Anh, do đó để có thể hòa nhập 

tốt vào cộng đồng dân cư Nhật, cần phải nghe và hiểu tiếng Nhật 

để có thể tuân thủ đúng các quy định. 

ự chuyên nghiệp về phong cách làm việc: Đúng giờ, thời 

gian làm việc. Tại trường học cũng như các cơ quan quản lý đòi 

hỏi sự chính xác cao về thời gian làm việc, sự đúng giờ, đúng 

hạn. Do đó, nếu như không nghiêm túc tuân thủ theo các quy 

định này, du học sinh sẽ gặp nhiều rắc rối. 

• Sự chuẩn bị trước khi đi du học: 

ải chuẩn bị các kiến thức cơ bản về tiếng Nhật để có thể tồn 

tại được trong cuộc sống hàng ngày tại Nhật. 

ức nghiêm túc về thời gian làm việc, hiểu rõ tầm quan 

trọng về HẠN CHÓT (Deadline) để tránh gặp những phiền phức 

khi sống, học tập và làm việc tại Nhật. 

ức tuân thủ nghiêm túc luật pháp tại Nhật để tránh 

những hình phạt pháp lý. 

ời sáng lập Trung tâm Ngoại Ngữ Titan 

(TITAN EDUCATION ĐÀ NẴNG) và Trường mầm non 

giáo dục sớm TUỔI THẦN TIÊN tại Đà Nẵng. 

 

ự chuyên nghiệp trong công việc. 

ức tuân thủ các quy định. 

ả năng chịu áp lực làm việc trong môi trường chuẩn mực. 

◆Những kinh nghiệm có được trong thời gian du học 

tại Nhật đã giúp gì cho bản thân cũng như công việc 

hiện tại của bạn? 

Tác giả số lần này: 

Chị Ngô Thị Phương Chi - người sáng lập 

Trung tâm Ngoại Ngữ Titan và Trường mầm non 

giáo dục sớm TUỔI THẦN TIÊN tại Đà Nẵng - 

cựu du học sinh trường Đại học APU - Nhật Bản 

 

◆Bạn có lời khuyên gì dành cho các bạn du học 

sinh tương lai không? 

Chuẩn bị kỹ về Tiếng Nhật để nhanh chóng hòa nhập với 

cộng đồng người Nhật. 

ọc tập và làm việc tại Nhật. 

ức tuân thủ các quy định về pháp luật. 

ẩn bị tài chính để có đủ chi phí cho cuộc sống trong thời 

gian đầu khi qua Nhật. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Học sinh lớp 8 - Trường THCS Ngô Sĩ Liên 

(Hà Nội) 
 
Khi học lên lớp 8, ngữ pháp học trong sách trở nên khó 

hơn.  

Trong giờ học này, tôi đưa ra các tình huống sử dụng 

thể "te" học trong bài đầu tiên của học kỳ mới để cho 

học sinh yêu cầu người khác thực hiện và tạo thành 

nhóm hội thoại sử dụng mẫu câu "Vte kudasai". 

Nhóm nào cũng đưa ra tình huống cụ thể nên đã lập 
được các đoạn hội thoại thú vị. 

 

Tiếng Nhật 8 Bài 1 Giáo viên 

 

Tập huấn khu vực dành cho giáo viên PTTH, 

PTCS (Hải Phòng) 
 
Đây là đợt tập huấn dành cho giáo viên giảng dạy tiếng Nhật 

tại các trường THPT, THCS của Hải Phòng. Trong buổi tập 

huấn này, các giáo viên đã có trải nghiệm một giờ học tiếng 

Thái lần đầu tiên học, mà hoàn toàn không sử dụng tiếng Việt 

hay tiếng Nhật. Các giáo viên vừa trải nghiệm giờ học lấy 

giao tiếp làm trung tâm với vai trò là người học, vừa nhìn 

nhận đánh giá lại giờ học từ quan điểm của giáo viên.  

Và chỉ trong một giờ học, các giáo viên đã có thể tự giới 

thiệu bản thân bằng tiếng Thái. Điều thú vị là ngay cả việc 

giới thiệu những thứ yêu thích cũng thể hiện theo tính cách 

của từng người! 

 

Xin chào các bạn sinh viên, học sinh học tiếng Nhật! 

Chẳng mấy chốc đã hai tháng trôi qua kể từ sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc. 

Góc học tiếng Nhật lần này tôi xin giới thiệu về giờ học và khóa học tập 

huấn mà tôi đã tham dự trong học kỳ mới.  
Các bạn hãy đón xem một không khí tràn ngập những cảm xúc:   
"Tôi muốn nói!", "Thật thú vị!" 

 

Tác giả số này: 

Cô Kubota Ikumi - Giáo viên tiếng Nhật  

Trung tâm Giao lưu Văn hoá Nhật Bản tại Việt Nam  

– Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản 

 
Học sinh lớp 9 - Trường THCS Khương Thượng (Hà Nội) 
 
"Khỉ thì có đuôi dài. Mặt và mông đỏ..." 

"Bò thì có mũi to. Mắt bé. Chân ngắn..." 
Có lẽ còn có thể nói được bao nhiêu đặc điểm của động vật...?! Tất cả các 

em đã phát hiện ra thật nhiều đặc điểm của động vật trong nhóm của 

mình! 

 

Tiếng Nhật 9 - Bài 1 Vườn bách thú 

 

Thông báo 

“Hãy nói!” 

・・・ 

“chan chɔɔp dɔɔk mai kha” 

Tôi thích hoa 

Cộng sự tiếng Nhật kỳ 4 đã bắt đầu! 

Cộng sự tiếng Nhật là những người đóng vai trò trợ giảng và tham gia vào hội thoại trên lớp để hỗ trợ cho học sinh và 

giáo viên tiếng Nhật tại các trường trung học ở Việt Nam, đồng thời các cộng sự cũng tham gia hỗ trợ tổ chức các hoạt 

động giới thiệu văn hóa Nhật Bản trên lớp học và ngoại khóa hỗ trợ cho giáo dục tiếng Nhật tại Việt Nam. Bên cạnh đó 

các cộng sự cũng sẽ học và tìm hiểu ngôn ngữ và văn hóa địa phương, qua đó trở thành nhịp cầu kết nối giữa Việt Nam 

và Nhật Bản. Chương trình năm nay được triểnh khai từ ngày 23/8 với 29 cộng sự làm việc tại 8 tỉnh thành là: Hà Nội, 

Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu. 

“Hãy cho tôi nước.” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Lê Minh Tâm           Trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) 

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 

 
 

 

Cảm tưởng 
Em đã được làm quen với tiếng Nhật từ những ngày đầu chập chững vào cấp hai. Những ngày đầu tiên đó y hệt như đứa trẻ mẫu 

giáo, bi bô đọc những chữ cái Hiragana khó nhằn. Và cũng từ những bài học văn hóa thú vị của các thầy cô người Nhật, em đã sớm 

cảm thấy gần gũi hơn với xứ sở này. Nước Nhật trong em đa diện đến diệu kì, vừa trầm mặc, bí ẩn với tinh thần kỉ luật thép, lại vừa 

sống động, thơ trẻ và lấp lánh những phép màu của trí tưởng tượng. Hình ảnh của một nước Nhật như thế gói gọn trong từng trang 

sách giáo khoa và cũng chính vì vậy mà khát khao một lần được nhìn thấy Nhật Bản tận mắt, được trải nghiệm những văn hóa tuyệt 

vời của “xứ sở Mặt trời mọc” trong em ngày một lớn dần. Năm năm theo đuổi tiếng Nhật, có lẽ hạnh phúc nhất chính là giây phút 

được biết tin ước mơ bao lâu nay của mình cuối cùng cũng thành sự thật. Mỗi ngày trôi qua được sống trên đất Nhật đối với em còn 

tuyệt vời hơn cả những giấc mơ. Cảm giác mỗi ngày được sử dụng tiếng Nhật để giao tiếp, để học tập và trao đổi thật sự đối với em 

là một niềm vui khó tả. Em đã được tham quan rất nhiều địa danh nổi tiếng, được giới thiệu những văn hóa thú vị nơi đây và được 

trải qua một thời gian ngắn sống như một người Nhật thực thụ. Được đặt chân đến đây rồi mới thấy hình ảnh về nước Nhật được 

nhìn thấy tận mắt quả thật còn tuyệt vời hơn những gì em tưởng tượng. Đó chính là đất nước của những con người thân thiện và 

hiếu khách, là một nơi chứa đựng vô vàn những giá trị nhân văn và nền tảng văn hóa thú vị. Mỗi ngày được học hỏi những điều mới 

lạ, được ăn những món ăn ngon – là linh hồn của nền ẩm thực xứ Phù Tang đối với em đó chính là những ngày tháng tuyệt vời nhất 

mà không phải ai cũng có cơ hội được trải nghiệm. Thông qua chương trình, em cảm thấy đây chính là cơ hội quý báu cho những ai 

đam mê tiếng Nhật như em được trải nghiệm và học hỏi rất nhiều điều thú vị và bổ ích từ con người và đất nước Nhật Bản. Em xin 

chân thành cảm ơn Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản Kamenori đã cho em cơ hội quý giá này, cảm ơn bác hướng dẫn viên nhiệt tình 

Watanabe, cô thông dịch viên thông thái và thân thiện Phu Gia và các chị nhân viên phục vụ, thầy Kuroda, thầy Matsumoto đã cho 

em biết một Nhật Bản rất khác, rất hiện đại và quá đỗi văn minh. Đây chắc chắn sẽ là những kỉ niệm khó quên nhất trong cuộc đời, 

là một niềm vinh hạnh và tự hào lớn hơn bao giờ hết. Trên tất cả, đây sẽ là động lực to lớn trên con đường theo đuổi tiếng Nhật của 

em để có thể quay trở lại đây một lần nữa. 

Phạm Trung Đức             Trường THCS Trần Đại Nghĩa (Bình Dương) 

何をしましたか 
私はみんなさんといっしょにダンスをしたり、おもしろいゲームをしたり
しました。私は先生たちにわかいときはおもしくていみがたくさんあ
る、わかくなるチャンスがあったら、何をいちばんしたいだときいてお
もしろいこたえをたくさんもらいました。 
 

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

tại Việt Nam năm 2017 
 
 

 Cảm tưởng 
Lần đầu tiên tham gia hội trại tiếng Nhật, em cảm thấy thực sự thú vị. Em đã học được nhiều điều bổ ích từ hội trại này. Tất cả các 

bạn đều giỏi tiếng Nhật, nhiệt tình, thân thiện và rất hài hước. Thật vui khi được cùng các bạn chơi trò 

chơi, cùng ăn và cùng trò chuyện. Thế nhưng khoảng thời gian đó thật ngắn ngủi, em thấy buồn khi 

phải nói lời chia tay với các bạn. Vì vậy, em mong nếu có cơ hội, em sẽ tham gia hội trại lần nữa.   

Bạn đã làm những gì? 
Em đã được vui chơi thoải mái cùng với những người bạn mới, trò chuyện 

bằng tiếng Nhật với giáo viên Nhật Bản, Việt Nam và được sống cùng với 

những bạn em mới quen lần đầu tiên. 

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

 tại Việt Nam năm 2017 
 
 

 

Tập hợp tiếng nói của tất cả mọi 

người tham gia vào các sự kiện!!! 

Lạc Chấn Huy   Trường THCS Trần Đại Nghĩa (Bình Dương) 

 
Bạn đã làm những gì? 
Em đã cùng các bạn nhảy múa, cùng chơi trò chơi. Khi trò chuyện 

hỏi giáo viên: "Tuổi trẻ thật thú vị và có nhiều ý nghĩa. Nếu có cơ 

hội quay trở lại, điều thầy/cô mong muốn nhất là gì?", em đã nhận 

được nhiều câu trả lời thú vị. 

Cảm tưởng 
Em nghĩ rằng hội trại lần này thực sự có nhiều ý nghĩa. Đối với chúng em, đây là một cơ hội để học hỏi thêm những điều bổ ích và 

có thêm nhiều bạn mới. Các anh chị sinh viên và giáo viên rất nhiệt tình, vui vẻ và sôi nổi. Hội trại lần này là kỷ niệm không bao 

giờ quên. Tất cả các bạn đều rất giỏi tiếng Nhật. Vì vậy, em thấy cần phải học tiếng Nhật nhiều hơn nữa. 

 
 
 
 
 
 

 Tập hợp tiếng nói của tất cả mọi 

người tham gia vào các sự kiện!!! 



 

 

 

こうｚ 

Hội trại tiếng Nhật dành cho học sinh THCS tại Việt Nam năm 2017  
Hội trại tiếng Nhật được tổ chức từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 7 năm 2017, với sự 

tham gia của 54 học sinh, 23 giáo viên và 6 sinh viên tới từ 5 thành phố của Việt 

Nam (Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Bình Dương). Hội trại đã tổ chức các 

hoạt động sử dụng tiếng Nhật trong 3 ngày. 

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

Nhật ở Việt Nam Từ ngày 13 đến ngày 21 tháng 6 năm 2017, học sinh các trường 

THPT Hai Bà Trưng, THPT Quốc Học (Huế), THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng), 

THPT Việt Đức (Hà Nội) đã đến Nhật tham quan cơ sở vật chất, doanh nghiệp, cơ sở 

giáo dục và gặp gỡ giao lưu với các anh chị sinh viên người Việt Nam và Nhật Bản. 
Lễ hội tiếng Nhật 2017 Lễ hội tiếng Nhật được tổ chức ngày 24 tháng 4 năm 2017 

tại Hà Nội, gồm 2 phần: hùng biện tiếng Nhật và biểu diễn văn nghệ, với sự tham gia 

của học sinh, sinh viên đến từ Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng. 

Polaris Idol Group                                  （Hà Nội） 

Phạm Việt Anh 

Mình lần đầu tiên được đứng trên sân khấu và cũng là lần đầu 

tiên tham gia lễ hội tiếng Nhật, mọi người trong BTC rất chu 

đáo và hỏi han chúng mình rất kĩ lưỡng về mọi thứ. Sân khấu 

cũng đã được chuẩn bị rất kĩ càng cùng hệ thống ánh sáng đạt 

tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản, hỗ trợ cho màn biểu diễn của 

mình rất nhiều. Cám ơn BTC. 

 

 

 

Bạn đã tham gia vào sự kiện nào? 

Lễ hội tiếng Nhật 2017 

 
 

 

Bạn đã làm những gì? 
Múa hát trong phần biểu diễn văn nghệ 

BÙI THỊ MỸ TRINH 

Đây là lần thứ 3 em tham gia lễ hội. Cả 3 lần đều biểu diễn 

văn nghệ. Đối với bản thân em là một người thích hát bài hát 

tiếng Nhật, được múa hát với các bạn nhóm Polaris trong Lễ 

hội tiếng Nhật thực sự tuyệt vời và hạnh phúc. Hơn nữa, vì 

yêu thích thần tượng, với mong muốn tham gia để mở rộng 

giao lưu văn hóa và đáp lại niềm mong muốn đó, trong lễ hội 

lần này em đã làm quen với các bạn có chung ý thích, điều đó 

thật là vui. 

Và em muốn tham gia lễ hội lần nữa. 

 

 

 

何をしましたか 
 
 
 
 

 

Trần Thị Khánh Linh 

Đây là lần đầu tiên mình tham gia một chương trình được tổ 

chức bởi Japan Foundation. Chúng mình đã có một khoảng 

thời gian vô cùng ý nghĩa và vui vẻ trong chương trình này. 

Trong thời gian diễn ra chương trình chúng mình đã được hỗ 

trợ và tạo điều kiện hết sức nhiệt tình từ các bạn trong ban tổ 

chức. Ngoài những tiết mục dự thi về năng khiếu chúng mình 

còn được dự cuộc thi hùng biện tiếng Nhật. Mình cảm thấy 

đây là một sân chơi vô cùng bổ ích dành cho các bạn trẻ có 

yêu thích đối với Nhật Bản. Tuy còn một vài hạn chế về mặt 

kỹ thuật và tổ chức nhưng chương trình đã diễn ra thành công 

tốt đẹp. Mình hy vọng năm sau ban tổ chức sẽ xây dựng hoàn 

thiện hơn về cả mặt quy mô lẫn nội dung để chương trình 

ngày càng phát triển hơn. Cám ơn chương trình và BTC rất 

nhiều. 

 

 

 

本人が書いた日本語をそのまま掲載しています。 

Lê Công Vương            Trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) 

 

Cảm tưởng 
 

 

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 

 
 

 

Trần Thị Phương Hoa 

Mình lần đầu tiên tham gia chương trình lễ hội tiếng Nhật, 

mình rất vui và hào hứng. Trong khi chương trình diễn ra 

mình đã được các bạn bên ban tổ chức nhiệt tình hỗ trợ và tạo 

điều kiện, mình rất cảm ơn các bạn. Tuy nhiên chương trình 

vẫn còn có sự thiếu sót về các vấn đề kĩ thuật và tổ chức    
chương trình, hi vọng ban tổ chức sẽ hoàn thiện hơn trong các  

                  khâu chuẩn bị để chương trình diễn ra       

                  hiệu quả hơn. Rất cảm ơn ban tổ chưca  

                  đã tạo ra một sân chơi bổ ích cho các  

                  bạn trẻ Việt Nam yêu mến đất nước  

                  Nhật Bạn như bọn mình. 

 

 

 

Phát hành /  

Trung tâm Giao Lưu Văn Hóa Nhật Bản tại Việt Nam       

- Quỹ giao lưu Quốc tế Nhật Bản 

Chịu trách nhiệm nội dung /  

Toshiki Ando - Giám đốc Trung tâm 

Kyoko Ogawa - chuyên gia tiếng Nhật cấp cao của Trung tâm 

Biên tập /  

Kubota Ikum - Giáo viên tiếng Nhật của Trung tâm 

Osada Asami - Điều phối viên chương trình của Trung tâm 

Người dịch /  

Vương Linh Chi - Trợ lý chương trình 

Hồ Thị Hoài Nam - Giảng viên tiếng Nhật - ĐH Hải Phỏng 

Cảm tưởng 
Chuyến đi sang Nhật Bản lần này có thể nói là một chuyến đi của sự trải nghiệm, học hỏi, giao lưu 

để rèn luyện mình, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong suốt quảng đời học sinh của em, được 

học hỏi, tìm tòi thêm những kiến thức mới mẻ về Nhật Bản, là một chuyến đi vừa học vừa chơi, học 

được sự tự giác, tình bạn bè, sự gắn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa những người bạn, thầy cô giáo trong 

đoàn, kỹ năng giao tiếp, khả năng ứng xử, cách sống văn minh…hay vừa chơi khi được khám phá, 

đặt chân đến những nơi thiên nhiên hùng vĩ, thăm các trường học, Quỹ Giao lưu Quốc tế, nhà máy, 

công ty. Ngoài ra với sự giúp đỡ tận tình của các anh chị trong chương trình như bác Watanabe, cô 

Nha Trang, thầy Kuroda, chú Matsumoto,… đã làm chuyến đi trở nên thú vị, hấp dẫn và vui nhộn 

rất nhiều. Một lần nữa em xin cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệc là quỹ Kamenori và Japan 

Foundation đã tạo điều kiện cho em. 

 


