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 Lớp học tiếng Nhật vui vẻ 
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Cuốn sách nhàm chán nhất trên thế giới này, chắc chắn là… sách giáo khoa (SGK)!  

Chắc nhiều bạn sẽ gật đầu đồng ý với ý kiến trên nhỉ! Có bạn sẽ cảm thấy cứ đọc SGK là buồn ngủ, hay 

không thể cho vào đầu được những nội dung của SGK. Thế nhưng rõ ràng việc đọc nhiều tiếng Nhật là 

điều vô cùng cần thiết khi học tiếng Nhật phải không các bạn? Vậy thì, trong chuyên mục Nâng cao năng 

lực tiếng Nhật số này tôi sẽ giới thiệu tới các bạn việc “đọc nhiều” để các bạn vừa đọc sách tiếng Nhật (không phải là SGK), 

vừa có thể thư giãn được. 

 

Đọc nhiều là gì? 

Theo website “Đa ngôn ngữ đa đọc” từ” đọc nhiều” được định nghĩa là “việc vừa thư giãn, vừa đọc ngày càng nhiều từ có nội 

dung đơn giản của một ngoại ngữ nào đó”. Tuy nhiên trong cách đọc này có một vài đặc trưng riêng. 

Ở kỹ năng đọc nhiều, người đọc sẽ không tra từ điển với những từ chưa biết nghĩa mà cứ tiếp tục đọc. 

Và kỹ năng này sẽ được bắt đầu đọc từ những nội dung đơn giản. Khi đọc không bắt buộc cứ phải đọc 

những cuốn sách “chính thống” như SGK mà có thể lựa chọn những cuốn sách mà bản thân thấy có thể 

đọc được, có vẻ thú vị như truyện tranh, manga. Khi đang đọc, nếu bạn cảm thấy không hiểu được nữa 

hay không thấy thú vị nữa thì bạn có thể dừng đọc cuốn sách đó và chuyển sang đọc cuốn sách khác. 

Việc có thể đọc sách tiếng Nhật một cách chủ động và thoải mái sẽ giúp người đọc duy trì việc đọc của 

mình và ngay cả khi không hiểu thì người đọc cũng sẽ nhớ được nhiều từ và cách diễn đạt mới. 

 

Nên đọc cuốn sách như thế nào? 

Website “Đa ngôn ngữ đa đọc” NPO có xuất bản nhiều cuốn sách để đọc nhiều song rất khó để tìm mua tại Việt Nam. Tuy 

nhiên các bạn có thể tải sách điện tử E-book được làm với mục đích giúp người đọc áp dụng phương pháp đọc nhiều này. Tôi 

xin giới thiệu  hai website dưới đây để bạn đọc tham khảo. 

 

よむよむ (Yomu Yomu) của Trung tâm tiếng Nhật quốc tế Kansai 

KC Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản 

Có 24 bài đọc từ trình độ A1 đến A2/ B1 theo khung CEFR  

http://www.jfkc.jp/clip/yomyom/index.html 

 

Sách đọc cho việc học tiếng Nhật 

Có nhiều bài đọc cho trình độ từ 0 đến 4 

http://tadoku.org/learners/book_ja/yomimono_learners 

Các bạn sẽ thử hình thức đọc này chứ?  

 

引用サイト: NPO多言語多読 http://tadoku.org/ 

 Không giống như cách đọc hiểu hay đọc dịch thông thường là vừa tra từ điển vừa đọc thật nhiều đoạn văn khó 

bằng tiếng nước ngoài. 

 Bắt đầu từ cuốn sách có các đoạn văn ngắn dễ đọc và cứ đọc liên tục, bỏ qua các từ không hiểu nghĩa.  

 Hãy bắt đầu đọc từ những cuốn sách phù hợp với năng lực hiện tại của bản thân. Đọc những nội dung mà mình 

có thể hiểu được và muốn đọc, đồng thời bỏ qua những từ chưa biết nghĩa để tìm kiếm điều thú vị ở phía trước. 
Theo website “Đa ngôn ngữ đa đọc NP0” (phần gạch chân là nhấn mạnh của tác giả) http://tadoku.org/teachers/t-about 

 

Nâng cao năng lực tiếng Nhật - Số 5 

      Khuyến khích việc đọc nhiều 

―Vừa thư giãn vừa đọc tiếng Nhật!― 

Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhậ  t Bậ n tậ i Việ  t Nam 

Quỹ  Giao lưu Quố c tệ  Nhậ  t Bậ n  
 

Chuyên gia tiệ ng Nhậ  t Tomonari Kuroda 

 

Yomu Yomu KC 

 http://www.jfkc.jp/clip/yomyom/index.html 

 

http://www.jfkc.jp/clip/yomyom/index.html


                                                                                                                

 

 

 

Góc "Xin chào Sensei" và "Phỏng vấn học sinh" sẽ đăng những cuộc trao đổi, phỏng vấn giáo viên người Việt đang dạy tiếng Nhật 

và học sinh đang học tiếng Nhật ở cùng một cơ sở để hiểu được trải nghiệm, quan điểm khác nhau khi đứng ở vị trí người dạy và 

người học. 

Tham gia phỏng vấn trong số lần này là cô Trương Thị Thu Thủy- giảng viên tiếng Nhật trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế 

 

◆Cô bắt đầu học tiếng Nhật từ khi nào và cô đã làm giáo viên được bao lâu rồi? 

Tôi bắt đầu học tiếng Nhật từ năm 1999. Sau khi tốt nghiệp đến bây giờ tôi đã làm việc 

liên quan tới Nhật Bản và dạy Tiếng Nhật được 13 năm . 

◆Tại sao cô lại muốn trở thành giáo viên dạy tiếng Nhật?          

    Tôi tốt nghiệp năm 2004, sau khi tốt nghiệp tôi làm hướng dẫn viên tiếng Nhật ở một công 

ty du lịch. Mong muốn trở thành giáo viên là ước mơ lúc nhỏ của tôi, tôi nghĩ rằng nếu làm 

giáo viên thì sẽ làm chủ được thời gian của mình và có thời gian dành cho gia đình hơn. 

Năm 2007, tôi thi tuyển giáo viên vào trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế. Thế là 

ước mơ của tôi đã thành hiện thực. 

◆Điều vất vả của cô khi làm giáo viên tiếng Nhật là gì? 

     Tôi cho rằng điều vất vả nhất là việc dạy chữ Katakana và 

Hiragana cho những học sinh mới học tiếng Nhật lần đầu. 

Tiếp đến là việc dạy chữ Kanji. Học sinh hay nhầm lẫn và 

không thể nhớ nổi chữ Kanji, điều này cũng là một trong 

những điều khó khăn. Mỗi ngày bản thân phải tra cứu rất 

nhiều phương pháp dạy để làm thế nào để sinh viên có thể 

nhớ được chữ Kanji một cách hiệu quả. 

◆Niềm vui của cô khi làm giáo viên dạy tiếng Nhật là gì?                           

Việc nhận được những thông báo như: "Em đã đậu kỳ thi năng 

lực tiếng Nhật" hay "Em đã có thể sử dụng tiếng Nhật trong 

công việc" từ những học viên mình đã dạy là điều đáng mừng 

nhất khi làm một giáo viên dạy tiếng Nhật. 

◆Suy nghĩ của cô về sinh viên đang học tiếng Nhật?  

    Những sinh viên tôi đang dạy hầu hết đều nhiệt tình, chăm 

chỉ trong học tập. Nhiều bạn năng nổ hay phát biểu sôi nổi 

làm cho không khí lớp học luôn vui vẻ. Tuy nhiên cũng có 

một vài bạn còn rụt rè, thiếu tự tin khi phát biểu hay khi 

giao tiếp với người Nhật. Điều này cũng là một trong 

những khó khăn của người dạy tiếng Nhật. 

◆Cô mong muốn gì ở các bạn sinh viên đang học    

tiếng Nhật? 

 Ngoài dạy tiếng Nhật tôi còn dạy cho sinh viên của mình 

về quy tắc, cách làm việc của người Nhật. Tôi mong các 

bạn vận dụng được những điều đã học vào trong thực tế 

cuộc sống. 

◆Cô muốn trở thành một giáo viên như thế nào?        

    Tôi muốn trở thành một giáo viên vững về chuyên môn và 

có nhiều cách dạy phong phú. Tôi cũng hi vọng rằng việc 

dạy và học tiếng Nhật ở trường tôi sẽ ngày càng phát triển 

hơn nữa. 

Cô Thủy và các bạn sinh viên trong chuyến tập huấn tại Nhật 



Góc “Phỏng vấn học sinh” và “Xin chào Sensei”, là những bài viết về cảm nhận và trải nghiệm từ những 

quan điểm khác nhau của giáo viên người Việt dạy tiếng Nhật và học sinh Việt Nam đang học tiếng Nhật 
trong cùng một môi trường.  

 

                                                                                                                

 

 

  

 

                                Tham gia phỏng vấn số này là bạn Trần Thị Thanh Huyền- sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế 

 

 

 

 

Tôi bắt đầu làm quen với Tiếng Nhật khoảng 3 năm trước, lúc đang  là sinh viên năm 3. Lý do tại sao 

tôi học tiếng Nhật đó là vì tôi thích ngoại ngữ và việc học ngoại ngữ rất vui. Tôi nghĩ rằng nếu học ngoại ngữ thì 

có thể giao tiếp với nhiều người trên thế giới và tôi rất thích phim hoạt hình và văn hóa Nhật Bản. Hầu hết các 

truyện tranh tôi đều đọc bằng tiếng Việt chỉ riêng các bộ phim hoạt hình là tôi xem bằng tiếng Nhật. Tôi cho 

rằng học chuyên ngành tiếng Nhật là một điều tốt, sau khi tốt nghiệp có thể dễ dàng xin được việc. Ước mơ của 

tôi là được đi du học tại Nhật cho nên tôi đã quyết định học tiếng Nhật.                                     

Ngoài việc dạy tiếng Nhật, thỉnh thoảng giáo viên còn chia sẻ cho chúng tôi về những kinh nghiệm 

trong cuộc sống. Các thầy cô đều rất thân thiện và có kiến thức chuyên môn sâu rộng.Trong quá trình học có chỗ 

nào không hiểu, tôi đều hỏi lại và được các thầy cô giải thích mọi thắc mắc một cách chi tiết, dễ hiểu và luôn chỉ 

bảo rất tận tình khi chúng tôi phát âm sai. Không những thế, trong giờ học các thầy  còn dạy cho chúng tôi vẽ 

tranh và cho ví dụ. Tiết học tiếng Nhật lúc nào cũng thú vị.              

Tôi cho rằng tiếng Nhật là ngôn ngữ khó học nhất trên thế giới. Có rất nhiều cái khó nhưng trong đó đối 

với tôi cái khó nhất là "tha động từ" và "tự động từ". Cho dù tôi có học thì cũng không thể nào nhớ nổi và hay bị 

nhầm. Ngoài ra, có rất nhiều chữ Kanji, việc học Kanji cũng vô cùng phức tạp. Kanji rất khó học nhưng tôi cảm 

thấy chữ kanji vô cùng thú vị. Ví dụ, chữ "名"trong từ "名字" đọc là "みょう", nhưng trong từ "有名" nó lại được 

đọc là "めい". Nhiều từ Kanji có yếu tố giống với các từ Kanji khác nhưng khi thêm yếu tố mới vào thì nghĩa 

của từ Kanji cũng sẽ biến đổi theo, tôi cảm thấy điều này thật thú vị.  

Tôi cũng rất thích cách giáo dục của Nhật Bản. Trẻ con ở Nhật được giáo dục tính tự lập ngay từ lúc 

nhỏ. Ngoài việc học, các em được tham gia rất nhiều hoạt động như câu lạc bộ âm nhạc, bóng chày,... Tuy bây 

giờ tiếng Nhật của tôi vẫn chưa được tốt lắm, nhưng tôi  sẽ tiếp tục cố gắng.                                       

 Ước mơ của tôi là trở thành giáo viên dạy tiếng Nhật. Trong tương lai xa tôi chưa biết có thể sử dụng 

tiếng Nhật vào công việc gì nhưng điều tôi có thể làm trong tương lai gần là dạy tiếng Nhật cho các em học sinh. 



 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Chuyên mục "Con đường tới Nhật Bản" là những cuộc trao đổi với người Việt Nam có kinh nghiệm du học tại Nhật Bản. 

。 
Ban biên tập nghĩ rằng trong số các bạn đang học tiếng Nhật, rất nhiều bạn có mong muốn du học Nhật Bản. Chính vì vậy, chúng 

tôi hi vọng 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 Sempai. 

 

Em đang học tại trường Ritsumeikan Asia Pacific University, tại thành phố Beppu, tỉnh Oita tại Nhật. 

Ngay từ nhỏ, nhờ chị gái mà em đã sớm tiếp xúc với nền văn hóa đại chúng của Nhật Bản như manga và 

anime, nên em đã sớm có hứng hứng thú với nền văn hóa đặc sắc và đa dạng tại nơi giao thoa, hòa quyện 

giữa truyền thống và hiện đại của Nhật Bản. Đó là lí do mà em quyết định du học tại Nhật để nghiên cứu 
chuyên sâu chuyên ngành Văn hóa-Xã hội- Truyền thông. 

 

Nhân vật số lần này： 

Bạn Lê Thế Đôn   

Trường Đại học Châu Á Thái Bình Dương Ritsumeikan 

Trường em theo học là trường quốc tế, việc học và giao tiếp trên trường hoàn toàn là bằng tiếng Anh, nên không yêu 

cầu phải có trình độ tiếng Nhật lúc nhập học. Dù vậy, em vẫn bắt đầu học tiếng Nhật ngay lúc nhận được kết quả 

thông báo nhập học và học bổng của trường vì em nghĩ sang Nhật dù ở trong môi trường quốc tế, nhưng nơi mà mình 

sinh sống vẫn là Nhật Bản nên biết một chút trước khi sang sẽ tốt hơn. 

 

 

Em đang sống tại thành phố Beppu, tỉnh Oita. Về mặt địa lí, nơi đây khá giống với thành phố em sinh 

ra và lớn lên là Đà Nẵng, diện tích không lớn nhưng đều có đầy đủ sông, biển, và núi. Vì là thành phố 

vệ tinh thuộc một tỉnh cũng không lớn lắm, nên chi phí sinh hoạt cũng không cao như những thành 

phố lớn khác. Mỗi tháng, cả tiền ăn ở và những phụ phí linh tinh thì em tốn khoảng từ 6-7 man yên 
Nhật (khoảng 12-14 triệu đồng). 

 

Vì là ngôi trường quốc tế nên lúc mới qua em cũng không bị áp lực chuyện tiếng Nhật như nhiều trường hợp các 

bạn du học sinh tại Nhật ở những nơi khác. Tuy nhiên lúc chuyển xuống sống dưới phố thì bắt buộc phải dùng 

tiếng Nhật, nên lúc học tiếng Nhật trên trường cũng phải đặc biệt chú ý. Áp lực học hành thì cũng có, nhưng cũng 

không hẳn là lớn, có lẽ do chương trình giáo dục của trường cũng khá hiện đại theo mô hình của Âu Mĩ nên học 

sinh Việt Nam lúc mới sang có hơi bỡ ngỡ nhưng một khi đã làm quen rồi thì cũng không có vấn đề gì. Thật sự 

mà nói nếu học đại học mà chỉ học không thôi thì còn thừa rất nhiều thời gian rảnh. Sinh viên đại học có hơn 

nhau thì chắc cũng chỉ là hơn nhau về cách sử dụng thời gian rảnh của mình. Trong trường của em có rất nhiều 

hội nhóm và câu lạc bộ, và trường cũng cực kì cổ vũ và tạo điều kiện cho học sinh tham gia các hoạt động ngoại 

khóa, tình nguyện. Hiện em cũng đang tham gia tổ chức Hội Thanh niên - Sinh Viên Việt Nam tại Nhật Bản 

VYSA (Vietnamese Youth and Student Association at Japan) chi nhánh APU. Tổ chức này có nhiều hoạt động 

và sự kiện chủ yếu là để hỗ trợ và giúp đỡ sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản. Ngoài việc học và tham gia các hoạt 

động ngoại khóa, em cũng đi làm thêm để trang trải sinh hoạt.  

 

◎Cuộc sống cụ thể của bạn tại Nhật như thế nào? 

 

◎Bạn đang du học ở đâu và học lĩnh vực gì? 

◎Bạn sống ở tỉnh nào của Nhật? Chi phí sinh hoạt ở đó có đắt không? 

 

◎Bạn học tiếng Nhật từ khi nào? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

◎Bạn có lời khuyên gì cho những bạn có ý định đi du học Nhật không? 

◎Đi du học có điều gì vui và điều gì vất vả không? 

Các bạn có ý muốn đi du học Nhật, hay bất cứ đâu cũng vậy, mình xin có lời khuyên là, một khi đã quyết 

định đi du học thì phải có mục tiêu rõ ràng, rồi lấy đó làm kim chỉ nam cho tất cả mọi hoạt động của mình 

lúc đi du học. Cứ mỗi lúc buồn bã hay chán nản, thất vọng, bạn chỉ cần nhớ lại vì sao hồi trước mình 

quyết định đi du học, mình đã cố gắng tới mức nào, tại sao mình lại ở đây, thì ắt sẽ có động lực để tiếp tục 

phấn đấu. Vì thật sự, việc đi du học, đặc biệt ở Nhật, là cực kì khó khăn. Hơn nữa,  một khi đã đi du học 

rồi thì cũng nên tự xem mình là một “nhà ngoại giao”, cẩn thận với lời nói, hành vi của bản thân, vì ở đất 

khách, đôi khi người ta cũng chằng cần biết mình là ai, chỉ biết mình là người Việt thôi, mình làm gì đúng 

thì cả dân được tộc được tiếng thơm, còn làm gì sai là cả dân tộc muối mặt. Lúc trước, em có lần vinh dự 

được gặp và nói chuyện với bác Nguyễn Quốc Cường, là đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Nhật Bản. Bác 

cũng nói vui rằng các cháu sinh viên mới thực sự là những người đại sứ, vì tiếp xúc với người dân Nhật, 

truyền bá văn hóa Việt Nam cho người dân Nhật, thể hiện nét đẹp người Việt tại đất Nhật, chính là từng 

người Việt Nam tại Nhật, mà đông nhất là thanh thiếu niên sinh viên, còn bác chỉ ngồi trong phòng máy 

lạnh gõ máy tính và xử lí văn bản hàng ngày chứ cũng làm được gì đâu. Vì thế, mặc dù nơi đất khách quê 

người có rất nhiều cám dỗ, nhưng bản thân khi đã đi du học cũng nên cố gắng giữ mình, dù gì mình cũng 

mang theo thể diện của quốc gia trên người nữa.  

 

 

Đi du học thì vui nhất vẫn là việc được tới một đất nước xa lạ, được thăm thú cảnh quan và trực tiếp trải 

nghiệm những nét đặc trưng văn hóa của đất nước con người xứ lạ, thứ mà ta không thể nào có được lúc học 

ở Việt Nam. Ngôi trường em đang học là trường quốc tế, nên môi trường em đang tiếp xúc hàng ngày còn kì 

diệu hơn nữa; môi trường quốc tế đa văn hóa bên trong môi trường thuần các nét đẹp văn hóa truyền thống 

của Nhật Bản. Em vốn đã rất thích nền văn hóa đại chúng của Nhật từ lâu, và từ khi đến Nhật, em lại được 

trực tiếp tham gia và trải nghiệm, đắm chìm trong nền văn hóa đó. Lúc trước ở Việt Nam em chỉ thấy hình 

ảnh của các sự kiện như Comiket, Wonfes hay liveshow của các ca sĩ và nhóm nhạc mình yêu thích như thần 

tượng ảo Hatsune Miku thôi, nhưng sanh Nhật rồi em còn có thể tham gia những sự kiện, những buổi biểu 

diễn đó nữa. Bên cạnh đó, khó khăn cũng nhiều lắm, mà lớn nhất chắc là việc tự lập. Lúc còn ở Việt Nam, cái 

gì ba mẹ cũng lo cho hết, chỉ có đi học về, đi ngủ, đi chơi rồi lại học bài thôi, cuộc sống đơn giản cực kì. 

Nhưng sau khi đi du học, tất cả mọi thứ từ việc thuê nhà, nấu ăn, giặt giũ, lau dọn, rồi cả làm thêm nữa, một 

mình phải tự quán xuyến, phải tự lo hết. Ban đầu em cũng thấy vất vả, nhưng rồi cũng quen. 

 

 

＊Hỏi đáp＊ 

 

Q&A về du học Nhật Bản 

Bạn có thể tra cứu rất nhiều thông tin về du học Nhật Bản 

trên website của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam qua 

link sau: 

http://www.vn.emb-japan.go.jp/jp/culture/jp_ryugaku.html 

http://www.vn.emb-japan.go.jp/jp/culture/jp_ryugaku.html


                                                                                                                

 

 

 

 

   Sau mỗi bài học tôi thường cho học sinh phát biểu về chủ đề của bài học đó. Sau đây là một số bài phát biểu 

mà học sinh đã chuẩn bị rất công phu và tôi rất tâm đắc. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau bài 3 SGK tiếng Nhật lớp 8, em 

học sinh này đã kì công cắt, dán, 

trang trí rất đẹp mắt thời khóa biểu 

một tuần để phát biểu  

Sau bài 7 SGK tiếng Nhật lớp 8 

nhóm học sinh này đã dàn dựng một 

vở kịch rất thú vị giữa hướng dẫn 

viên dẫn khách đến đia điểm du lịch 

và giới thiệu địa điểm đó  

 

Sau bài 8 SGK tiếng nhật lớp 8 học sinh tổ chức 
một khóa học phù với năng lực, sở thích của mình   

 

 

Nhóm học sinh này đã tổ chức  

khóa học ảo thuật, mang dụng cụ 

và làm ảo thuật ngay trước lớp 

 

 

Nhóm học sinh  này đã giói thiệu khóa học 

âm nhạc, một bạn đã hát bài sakura như ca 

sĩ Nhật, một bạn chơi ghita còn một bạn 

chơi Cajon.  Nhờ vậy cả lớp đã có những 
giờ học rất thú vị. 

 

Trường THCS Nguyễn Tri Phương (Tp.Huế) 

Giáo viên tiếng Nhật: cô Nguyễn Thị Nam Anh 



 

Để nâng cao năng lực tiếng Nhật và phát triển năng lực sáng tạo, kĩ năng làm việc nhóm, thuyết trình trước đám 

đông... tôi đã cho học sinh phát biểu sau từng chủ đề trong SGK. Thấy sự nỗ lực, ham học hỏi của các em, sự 

đầu tư hết sức công phu cho mỗi bài phát biểu, bản thân tôi nghĩ mình cần cố gắng nhiều hơn nữa. Vì thế, tôi đã 

tổ chức giờ học, cho học sinh phát biểu với chủ đề ngoài SGK "Robot và xã hội". Tiết học này không chỉ rèn 

luyện cho học sinh về các kỹ năng nêu trên mà còn giúp các em hiểu hơn về tinh thần, trách nhiệm đối với xã 

hội. Sau đây là một số hình ảnh của giờ học.  
 

 

 

 

 

 

Vẽ Robot để giới thiệu 

 

 

 
Trình bày về sản phẩm của nhóm. Sản phẩm 

của nhóm này có tên là "công nghệ giúp ngủ 

ngon". Các em không những nói được tiếng 
Nhật, mà còn có kiến thức về lý hóa 

 

Tôi nghĩ các em học sinh rất giỏi giang, năng động. Vì thế bản thân giáo viên cần tạo sân chơi để học sinh có cơ 

hội rèn các kỹ năng cần có trong thời đại mới. 😊 

 

 

                                               

Sản phẩm của các nhóm  

 

 

 
Học sinh thảo luận chọn vấn đề trong 

cuộc sống,  xung quanh mình đang 

gặp phải để nhờ Robot giải quyết 

 
Phác thảo về đặc điểm ngọai hình, 

tính năng của Robot 

 

 
Bắt đầu tiết học, các bạn có nhận ra 

bàn ghế được bố trí khác với mọi khi  
không nhỉ? 

 



                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 18/03/2017, Cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật khối 

Trung học Phổ Thông (THPT) và Giọng hát tiếng Nhật 

khối Trung học cơ sở (THCS) TOPJ lần thứ 2 do Quỹ học 

bổng Giao lưu Châu Á tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội. Tại 

cuộc thi, các em học sinh THPT tham gia hùng biện bằng 

tiếng Nhật còn các em học sinh THCS tham gia biểu diễn 

văn nghệ bằng tiếng Nhật. Góc thông tin này xin gửi tới 

các bạn độc giả cảm nhận của hai em học sinh THCS đã 

tham gia cuộc thi. 

 

Bạn Phạm Lê Minh                                                         

- học sinh lớp 8A4 trường THCS Lý Thường Kiệt 

 

Bạn Vũ Hoàng Bảo Hân                                                                 

- học sinh lớp 7I2 trường THCS Trưng Vương 

 



Kanako Tajiri  

Người Việt Nam thật sự rất thân thiện, khi tôi gặp khó khăn dù 

không biết tiếng Nhật nhưng mọi người đã giúp đỡ tôi rất nhiệt tình 

và tôi rất cảm kích về điều đó. Tôi và các bạn của tôi đã có cơ hội 

được giới thiệu về Nhật Bản, về tỉnh Nagasaki yêu dấu ở một nơi 

tuyệt vời, điều này là một kỉ niệm đáng nhớ trong suốt cuộc đời tôi. 

Tôi yêu Việt Nam. 

Naoko Oishi                                                                                                                                                 

Tôi đã đến11 trường THCS và THPT với vai trò là một cộng sự tiếng Nhật ngắn hạn. Tôi vô cùng  ấn 

tượng khi các em học sinh ở đây chào đón 6 cộng sự chúng tôi một cách rất thân thiện. Tôi thật sự xúc 

động khi các em học sinh luôn chăm chú lắng nghe chúng tôi giới thiệu. Tuy đây là lần đầu tiên tôi 

đến Việt Nam nhưng tôi rất thích Việt Nam vì mọi người ở đây đối xử với chúng tôi rất thân thiện, đồ 

ăn ở Việt Nam cũng rất ngon. Cảm ơn mọi người. 

 Naoki Maki                                                                                     

Trẻ em Việt Nam rất năng nổ, sôi nổi  nên chính chúng tôi cảm thấy 

như mình cũng khỏe hơn khi tiếp xúc với các em. Ở mỗi ngôi trường 

chúng tôi đến, tôi đều học được nhiều kinh nghiệm quý báu khác 

nhau. Tôi đã trở nên thích Việt Nam đến nỗi khi nói đến nơi mà tôi 

muốn quay lại nhất đó chính là " Việt Nam". Cảm ơn mọi người. 

Mai Yoshioka                      

Đây là lần đầu tiên tôi sang Việt nam với vai trò là một cộng sự 

Tiếng Nhật, nên tôi đã rất lo lắng, nhưng nhờ vào sự giúp đỡ của 

mọi người xung quanh và các cộng sự ngắn hạn khác, tôi đã có thể 

hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các em học sinh Việt Nam đều rất 

ngoan, chăm chỉ trong học tập và rất hay cười. Đó thật sự là một 

trải nghiệm quý giá mà tôi không thể nào quên. Tôi muốn quay lại 

Việt Nam. 

Kensuke Sudo                              

Các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam ai cũng học tập rất hăng say 

và hồn nhiên nên không khí lớp học lúc nào cũng vui vẻ. Tuy đây 

là lần đầu tiên đến Việt Nam nhưng tôi hi vọng sẽ có cơ hội quay 

lại nơi này. Những kinh nghiệm mà tôi học được tại Việt Nam chắc 

chắc sẽ giúp tôi trưởng thành hơn. 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 bạn sinh viên của trường ĐH Nagasaki đã tới 

Hà Nội và Hải Phòng theo chương trình " Cộng 

sự tiếng Nhật ngắn hạn" được tổ chức từ ngày 

22/3/2017 ~ 2/4/2017. Các cộng sự tiếng Nhật 

ngắn hạn này không chỉ tới các trường trung 

học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông 

(THPT) để giao lưu, giới thiệu tiếng Nhật và 

văn hóa Nhật tới các em học sinh, mà còn được 

học rất nhiều tiếng Việt cũng như văn hóa của 

Việt Nam. Ở góc thông tin này, chúng tôi xin 

gửi tới các bạn cảm tưởng của các cộng sự 

tiếng Nhật ngắn sau khi tham gia chương trình. 

hạn. 

 

Momo  Miyazagi 

Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam nhưng tôi rất thích Việt Nam. 

Lần đầu tiên tôi biết được có rất nhiều người nói rằng họ có niềm 

hứng thú với nước Nhật, tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản đến vậy. 

Sau khi trở về Nhật Bản, tôi muốn học tiếng Việt. 



 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

Ngày 1/4/2017, chuyên gia tiếng Nhật của Quỹ tại Hà Nội là cô 

Hiroko Koga đã trở về Nhật Bản sau nhiệm kỳ 3 năm. 

Chuyên gia tiếng Nhật – 

 Hiroko Koga 

 

Công việc của tôi là phụ trách khóa học JF tuy nhiên 

chính bản thân tôis lại học hỏi được rất nhiều từ các 

giáo viên cùng dạy, và các bạn học sinh của khóa học. 

3 năm sinh sống ở Hà Nội là 3 năm vô cùng ý nghĩa 

trong cuộc đời giảng dạy tiếng Nhật của tôi. Tất nhiên 

cũng có nhiều khó khăn song nhờ sự giúp đỡ của bạn 

bè đồng nghiệp mà tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều. 

Tôi chỉ có một điều đáng tiếc là đã không đi du lịch 

nhiều nơi ở Việt Nam được nên nếu có cơ hội quay trở 

lại đây, tôi sẽ đi tham qua nhiều địa danh khác ngoài 

Hà Nội. Xin cảm ơn Việt Nam- đất nước đã giúp tôi 

trưởng thành hơn rất nhiều! 
 
 
 

 

Xin chào các bạn. Tôi là Otsuka mới tới Hà Nội nhận công 

tác. Tôi chủ yếu sẽ phụ trách khóa học JF và tôi hy vọng 

mình sẽ tham gia được nhiều công việc liên quan tới giáo 

dục tiếng Nhật tại Việt Nam. Tôi đã có khoảng 10 lần tới 

Việt Nam và Hà Nội là nơi mà từ trước tới nay tôi luôn 

muốn sống nhất. Ở Hà Nội có rất nhiều con ngõ, phố nhỏ 

thôi thúc tính hiếu kỳ trong tôi muốn tìm hiểu xem ở sâu 

trong đó có gì. Tôi sẽ cố gắng làm việc và sống thật vui vẻ 

trong nhiệm kỳ công tác này cùng với gia đình mình. 

Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn. 
 
 
 

 

Ngày 24/3/2017,  chuyên gia tiếng Nhật 

Takeshi Otsuka đã tới Hà Nội bắt đầu 

nhiệm kỳ công tác của mình. 

Chuyên gia tiếng Nhật - 

Takeshi Otsuka 

 

Tôi vẫn còn nhớ mình đã rất vui mừng vì nhận thấy Hà Nội là một nơi dễ sống hơn so với tưởng tượng rất 

nhiều khi lần đầu tiên tôi tới Việt Nam vào ngày 2/4/2014. Việt Nam là đất nước đầu tiên ở khu vực Đông 

Nam Á mà tôi đến sống, song với nhịp sống sôi động và sự thân thiện của người dân nơi đây đối với một 

người nước ngoài không biết tiếng Việt như tôi đã khiến tôi đã cảm thấy thật hạnh phúc.  
 
 

 


