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VAI TRÒ CỦA NGƯỜI GIÁO VIÊN LÀ TẠO DỰNG 
NIỀM ĐAM MÊ VỚI NGÔN NGỮ 

Chia sẻ của thầy NGUYỄN HOÀNG LÂM – giảng viên Khoa Tiếng Nhật trường Đại học FPT 

 

Trong số tạp chí này, Ban Biên tập đã phỏng vấn thầy Nguyễn Hoàng Lâm - giáo viên trường Đại học FPT. Thầy 

Lâm là giáo viên được trường tiến cử tham gia Khóa đào tạo Giáo viên tiếng Nhật mới Lần thứ 4 (tổ chức từ ngày 

22/8/2020 đến 24/1/2021) do Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức.   

    

May mắn có được nhiều cơ hội trải nghiệm khi 

còn là sinh viên 

Thầy Nguyễn Hoàng Lâm tại khuôn viên trường Đại học FPT 

(Cung cấp ảnh: Thầy Lâm) 

 

- Cơ duyên nào đã đưa thầy đến với tiếng Nhật? 

“Tôi bắt đầu học tiếng Nhật sau khi nhập học tại trường 

Đại học FPT. Ban đầu, với vốn tiếng Anh của mình, tôi 

từng mong muốn theo đuổi ngành báo chí. Tuy nhiên, 

sau đó tôi đã thay đổi ý định và chọn vào Đại học FPT 

theo sự khuyên bảo của gia đình. Bản thân tôi là người 

rất yêu thích ngôn ngữ, và có lẽ chính vận mệnh đã đưa 

tôi đến với tiếng Nhật khi Khoa Ngôn ngữ Nhật được 

Đại học FPT thành lập đúng lúc tôi đang mong muốn 

học một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Trong khoảng 

thời gian theo học tại trường, mỗi năm tôi đều có cơ hội 

được đi Nhật, và đến giờ tôi vẫn thấy bản thân thật may 

mắn khi đã chọn Đại học FPT.” 

 

- Có phải vốn tiếng Nhật của thầy đã được cải thiện 

trong thời gian ở Nhật? 

“Đúng vậy. Sau khi nhập học nửa năm, tôi đã có cơ hội 

du học tại Trường Đại học Rissho theo chương trình trao 

đổi. Trong suốt 11 tháng học tập tại Nhật Bản, nhờ vào 

việc kết bạn với hai sinh viên người Nhật sống cùng ký 

túc xá, tôi đã có thể nâng cao vốn tiếng Nhật của mình. 

Một người là thành viên câu lạc bộ bóng đá, người còn 

lại là thành viên câu lạc bộ âm nhạc. Do ở cạnh phòng 

nhau và có chung niềm yêu thích đối với nhạc rap, tôi 

và bạn sinh viên ở câu lạc bộ âm nhạc đã trở thành bạn 

tốt và hiện tại vẫn còn giữ liên lạc với nhau. Sau đó tôi 

quay trở lại Việt Nam. Thời điểm học năm 2, tôi cũng 

đã có cơ hội được đến Nhật trong vòng 1 tuần theo 

chương trình Giao lưu Văn hóa hợp tác với trường Đại 

học Bunkyo. Và khi lên năm 3, điều tác động lớn đến 

con đường tương lai sau này của tôi chính là khoảng thời 

gian 4 tháng làm trợ giảng tiếng Anh tại trường THPT 

thuộc tỉnh Chiba theo chương trình Thực tập sinh Quốc 

tế được tổ chức bởi AIESEC. Khi đó, tôi đã thực sự cảm 

nhận được rằng bản thân mình phù hợp với nghề giáo.” 

 

Nghề giáo - nghề cho phép bản thân sống đúng 

với bản chất vốn có 

- Thầy quan niệm như thế nào về nghề giáo? 

“Đội ngũ giảng viên Khoa tiếng Nhật của trường Đại 

học FPT không chỉ nhiệt tình mà còn tạo cho sinh viên 

chúng tôi nhiều cơ hội để sử dụng tiếng Nhật. Tuy một 

số yêu cầu có hơi đột ngột như: “Các em hãy phiên dịch 

câu này sang tiếng Nhật”, nhưng chúng tôi cũng đã được 

tạo điều kiện để làm những việc đơn giản trong trường. 

Lúc ấy, tôi chợt nghĩ rằng “A, mình muốn trở thành một 

người giáo viên như vậy”, và cảm thấy bản thân có vẻ 

phù hợp với nghề giáo. Sau đó vào khoảng thời gian 

thực tập vào năm 3 đại học. Tôi đã dành thời gian trao 
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đổi thảo luận với các em học sinh cấp ba về phương 

pháp học một thứ tiếng, hay về sự thú vị của tiếng Anh. 

Dường như niềm đam mê đối với ngôn ngữ của tôi đã 

lan tỏa, khiến cho các em ấy vô cùng hứng thú. Khi đó, 

tôi vô cùng hạnh phúc khi được đứng trên bục giảng, 

biết được cảm giác khi người khác đón nhận, hiểu được 

rằng bằng cách này tôi có thể sống đúng với bản ngã của 

chính mình. Và tôi đã quyết định chọn lĩnh vực giáo dục 

làm đích đến nghề nghiệp của bản thân.” 

 

Trung tâm Giao lưu Quốc tế FPT – nơi trau dồi 

kỹ năng và kiến thức xã hội 

- Sau khi tốt nghiệp đại học thầy đã ngay lập tức trở 

thành giáo viên? 

“Đáng tiếc là không phải vậy. Nhận thấy nghề giáo đòi 

hỏi nhiều kinh nghiệm về mặt xã hội, sau khi tốt nghiệp 

tôi đã công tác tại Trung tâm Giao lưu Quốc tế FPT 

thuộc trường Đại học FPT. Đó là Trung tâm Liên kết – 

Hợp tác với các trường đại học nước ngoài, phụ trách 

việc lên kế hoạch cũng như thực hiện các chương trình 

giao lưu cùng các trường đối tác. Công việc của tôi tại 

Trung tâm là làm việc với các trường đại học tại Nhật 

Bản. Trong quá trình làm việc, tôi cũng đã có 2 chuyến 

công tác tới Nhật, chủ yếu là các trường đại học tại khu 

vực Kanto và Kansai. Sau gần 2 năm làm việc tại Trung 

tâm, cảm thấy bản thân đã trau dồi được những phẩm 

chất và kỹ năng cần có của một người giáo viên, tôi 

quyết định ứng tuyển vào vị trí giáo viên Khoa Ngôn 

ngữ Nhật Bản của trường Đại học FPT. Tôi chính thức 

trở thành giáo viên của Khoa từ tháng 9 năm 2020.”- 

thầy Lâm chia sẻ. 

    Trường Đại học FPT được thành lập vào năm 2006 

bởi Tập đoàn FPT (Corporation for Financing and 

Promoting Technology) – doanh nghiệp công nghệ 

thông tin hàng đầu tại Việt Nam. Trường có 4 cơ sở tại 

4 thành phố lớn: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần 

Thơ. Do FPT là doanh nghiệp toàn cầu với lĩnh vực kinh 

doanh chính là cung cấp các sản phẩm dịch vụ công 

nghệ thông tin, Đại học FPT cung cấp các chương trình 

đào tạo bậc cử nhân và thạc sĩ với các nhóm ngành Công 

nghệ thông tin (IT), Kỹ thuật phần mềm, Kinh tế, Ngôn 

ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật… Nhờ vào việc liên kết với 

các doanh nghiệp, sinh viên của trường có thể được trải 

nghiệp OJT (On-the-Job Training) tại các công ty con 

của Tập đoàn FPT ngay trong khoảng thời gian theo học 

tại trường. Điều đó mang lại kết quả tích cực với tỉ lệ 

sinh viên có việc làm cao sau khi ra trường.  

 

Niềm yêu thích Nhật Bản của học sinh chính là 

thành công của người giáo viên 

- Thầy phụ trách những môn học nào tại trường? 

“Hiện tại tôi phụ trách giảng dạy các em sinh viên theo 

học chuyên ngành Tiếng Nhật và Kỹ thuật phần mềm. 

Tuy chuyên ngành nào cũng bắt buộc học tiếng Nhật, 

nhưng động lực học của sinh viên thì hoàn toàn khác 

biệt. Động lực học của hầu hết các em sinh viên chuyên 

ngành Kỹ thuật không được cao lắm. Tuy nhiên, tôi thấy 

điều giáo viên tiếng Nhật sơ cấp có thể làm được chính 

là khơi dậy ở sinh viên niềm yêu thích đối với tiếng Nhật 

cũng như Nhật Bản. Do đó, tôi liên tục suy nghĩ xem 

mình nên dạy gì trong mỗi tiết học. Tôi thấy thành công 

của người giáo viên chính là việc có thể khiến cho sinh 

viên ban đầu không có hứng thú trở nên yêu thích Nhật 

Bản và muốn học tiếng Nhật. Vì vậy, tôi muốn sử dụng 

bộ giáo trình “Irodori - Tiếng Nhật trong đời sống” do 

Qũy Giao lưu Quốc tế Nhật Bản biên soạn để giảng dạy 

cho các em sinh viên ngành Kỹ thuật phần mềm. Giáo 

trình này tập trung phát triển kĩ năng giao tiếp cũng như 

giúp người học hiểu rõ hơn về khả năng sử dụng tiếng 

của bản thân. Khi biết được năng lực tiếng Nhật của 

mình đến đâu, có thể làm gì, người học sẽ có thêm hứng 

thú với việc học. Tôi thấy đó chính là điều mà các em 

sinh viên ngành Kỹ thuật phần mềm đang thiếu.” 

    Dường như thông qua Khóa Đào tạo Giáo viên 

tiếng Nhật mới, thầy Lâm đã nhận thấy những ưu điểm 

của giáo trình “Irodori - Tiếng Nhật trong đời sống”. Do 

không có nhiều cơ sở đào tạo về phương pháp giảng dạy 

tiếng Nhật, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại 

Việt Nam đã hợp tác với Trường Đại học Ngoại ngữ - 

ĐHQG Hà Nội và Trường Đại học Hà Nội tổ chức Khóa 

Đào tạo Giáo viên tiếng Nhật mới. Khóa học có tổng 

200 giờ, được tổ chức vào thứ Bảy và Chủ nhật. Năm 

2020, khóa Đào tạo lần thứ 4 đã được tổ chức, và thầy 

Lâm đã được Đại học FPT tiến cử tham gia khóa học 

này. Nhờ vậy, Ban biên tập đã có cơ hội phỏng vấn thầy. 

 

Có thêm những người bạn từ khóa học  

- Lý do thầy tham gia Khóa Đào tạo Giáo viên tiếng 

Nhật mới là gì? 

“Tôi nhận được liên lạc từ nhà trường. Thực chất, khi 

học tại Khoa Tiếng Nhật, tôi chỉ học những kiến thức 

liên quan đến tiếng Nhật, kinh tế, IT, và biên phiên dịch 

chứ chưa từng học về phương pháp giảng dạy. Đó là lý 

do tôi tham gia khóa bồi dưỡng này, và cũng nhờ vậy 

mà tôi có thêm được 2 điều tuyệt vời. Điều đầu tiên là 

tôi học hỏi được rất nhiều kiến thức liên quan đến 
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phương pháp giảng dạy như Can-do, phát âm, ứng dụng 

ICT... Điều khiến tôi ấn tượng nhất chính là những giờ 

học về phát âm. Bản thân tôi thích phát âm và yêu   

cách phát âm của tiếng Nhật, nên trong những giờ học 

đó tôi đã được dạy về khẩu hình, cách đặt lưỡi, cách bật 

hơi…khi phát âm. Đó thật sự là những kiến thức tôi 

mong muốn được học. Một điều nữa là tôi đã có thêm 

được những người bạn. Thông qua khóa học, tôi đã có 

cơ hội quen biết và cùng học tập với những giáo viên 

nhiệt huyết đến từ những đơn vị khác, nhờ đó mở rộng 

thêm mạng lưới quan hệ của bản thân.” 

Thầy Nguyễn Hoàng Lâm tại khuôn viên trường Đại học FPT       

( Cung cấp ảnh: Thầy Lâm)  

 

Vai trò của người giáo viên là tạo dựng niềm 

đam mê với ngôn ngữ 

- Kế hoạch và ước mơ trong tương lai của thầy là gì?  

“Tôi muốn trau dồi thêm kiến thức về tiếng Nhật cũng 

như ngôn ngữ học và áp dụng những điều đó vào công 

việc giảng dạy. Nếu bản thân người giáo viên không 

đam mê ngôn ngữ thì sẽ không thể truyền đạt được cảm 

xúc ấy đến học sinh. Tôi thấy vai trò của người giáo viên 

chính là có niềm đam mê đối với ngôn ngữ, qua đó tôi 

muốn tiếp tục cố gắng hơn nữa vì niềm đam mê. Tôi 

cũng đã học được một điều từ những thầy cô đã dạy tôi 

tiếng Nhật: làm được những gì khi sử dụng một ngôn 

ngữ cũng là một điều quan trọng. Những sinh viên tôi 

đang dạy sắp đạt đến trình độ trung cấp, do đó tôi dự 

định sẽ áp dụng mô hình Project Based Learning vào 

giảng dạy. Trong một lớp học, trình độ tiếng Nhật của 

mỗi sinh viên sẽ khác nhau, và ngay cả những sinh viên 

với trình độ tiếng chưa tốt cũng có những năng khiếu 

riêng, tôi thấy việc những sinh viên đó chưa tập trung 

được vào việc học chỉ là do các em ấy chưa khám phá 

ra khả năng của mình. Vì vậy, bằng cách làm việc theo 

nhóm để chuẩn bị cho những dự án, tôi hi vọng sinh viên 

có thể phát huy được khả năng của bản thân. Mong 

muốn của tôi là cùng sinh viên lập ra một Trung tâm văn 

hóa Nhật Bản trong trường học. Đó sẽ là nơi giúp sinh 

viên sử dụng tiếng Nhật như một công cụ để phát huy 

được tiềm năng của mình thông qua nhiều dự án khác 

nhau. Tôi cũng đang suy tính về việc để sinh viên liên 

lạc với người Nhật và tổ chức những chương trình giao 

lưu văn hóa.” Với những định hướng về một chương 

trình quy mô khá lớn như vậy, khi Ban Biên tập hỏi rằng 

thời gian dự kiến cho kế hoạch, thầy Lâm trả lời: “Tôi 

muốn thực hiện sau khi khóa sinh viên mình đang phụ 

trách tốt nghiệp.” Tuy thầy Lâm đã có kinh nghiệm làm 

việc tại Trung tâm Giao lưu Quốc tế nhưng chúng tôi 

vẫn ngạc nhiên trước ước mơ to lớn của người giáo viên 

mới bắt đầu sự nghiệp giảng dạy 5 tháng đó. 

 

Câu chuyện về cụm từ “Komorebi” 

- Động lực với niềm đam mê ngôn ngữ của thầy là gì?  

“Đó là chuyện xảy ra khi tôi đi dạo cùng bạn là người 

Nhật trong thời gian du học tại trường Đại học Rissho. 

Khi ấy, ánh nắng xuyên qua kẽ lá của những tán cây tạo 

nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Khi tôi đang thầm cảm 

thán trước vẻ đẹp ấy thì bạn tôi đã nói: “Komorebi”.   

Vì đó là một cụm từ không có trong tiếng Việt nên tôi 

đã có ấn tượng sâu về nó. Khi học một ngôn ngữ nào đó, 

ta sẽ gặp phải rất nhiều câu chuyện như vậy. Thông qua 

việc học một ngôn ngữ, ta có thể hiểu được cách nghĩ, 

văn hóa của con người ở đất nước đó. Và mỗi ngày tôi 

đều cảm nhận được niềm vui ấy.” 

   Xuất phát là một người đam mê ngôn ngữ, theo học 

tiếng Nhật tại trường đại học do gia đình đề xuất, sau đó 

đến Nhật Bản học tập cũng như trải nghiệm thực tập, 

cuối cùng tìm được và theo đuổi nghề nghiệp phù hợp 

nhất – giáo viên tiếng Nhật, đó là câu chuyện vô cùng 

nhiệt huyết và đầy đam mê của thầy Lâm. Chúng ta hãy 

cùng chờ đón những hoạt động sắp tới của thầy nhé. 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

Nội dung phỏng vấn trong bài viết đã được biên tập. Toàn bộ buổi 

phỏng vấn đều được thực hiện bằng tiếng Nhật.  
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