
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさんの学校には通訳や翻訳の授業がありますか。授業ではどんな練習をしていますか。今回は英語や中国語の通訳

者や翻訳者が実際におこなっているトレーニング方法を紹介します。 

A．シャドーイング  

  シャドーイングは流れてくる音声を聞きながら、「影」のように すぐ後ろをできるだけ忠実 

  に声に出して言う練習方法です。具体的には次の手順で進めます。 

  ①リスニング：テキストを見ないで聞き、大体の内容をつかみます。 

  ②マンブリング：テキストを見ずに音声を聞き、口の中でブツブツつぶやきます。 

  ③テキスト・リーディング：テキストを見て意味を確認します。 

  ④シンクロ・リーディング： CDで音声を聞きながらテキストを音読します。 

  ⑤プロソディ・シャドーイング：            

      テキストを見ずに聞こえてくる音声を聞き、できるだけ正確に再現します。 

  ⑥コンテンツ・シャドーイング： 

      音声がある程度とれてきたら、意識を意味に向けてシャドーイングします。 

  この練習で正確に聞き取る能力が身に付きます。また、発音も改善されます。  
 

B．リプロダクション  

  音声をフレーズなどの意味単位でポーズを付けて聞きます。そして聞き取ったフレーズを 

  ポーズのところで、出来るだけ正確にリピートする練習です。この練習で、記憶力が向上 

  します。また、長い会話文を話せるようになります。 
 

C．クイックレスポンス  

  日本語を聞いたら、素早くベトナム語を言う、ベトナム語を聞いたら、素早く日本語を言   

  う練習です。この練習で反応のスピードがアップします。 
 

D．スラッシュ・リーディング  

  文章を文頭から情報単位毎にスラッシュ（／）を入れながら読む練習です。一文全てを読 

  むのではなく、とりあえず意味がわかったところでスラッシュを入れ、同時にスラッシュ 

  で区切ったまとまりごとに訳します。この練習で文頭から訳す癖が身に付きます。 
 

E．サイト・トランスレーション  

  文を見ながら声に出して訳していく練習です。この時、文を後ろから読んだり二度読みし 

  ないですすめます。スラッシュ・リーディングと違い、訳出した文章はできるだけ完全な 

  文章であることが求められます。日本語を語順どおりに理解していく練習なので、意味を 

  把握するスピードが速くなります。翻訳する際にも、この方法が役立ちます。 
 

どの練習にも大切なことは①簡単なものから始めること②短い時間で毎日続けること③録音したり振り返りを記入したりして

記録を残すことです。  

 

今回紹介した練習方法は通訳や翻訳の練習にとどまらず、日本語の上達にも役立つ練習なので、日本語の授業にぜひ取

り入れてみてください。 
 

 

 

専門家の部屋 

今号の執筆者 
国際交流基金ベトナム日本文化交流センター

小松原奈保 日本語専門家 

 

 

 

「専門家の部屋」とは、ベトナム在住の JF派遣専門家が、毎回、日

本語教授法に関するさまざまなテーマで書くコーナーです。 

 

第 2回  「通訳のトレーニング」 

 



 

 

 

 

 

 Ở trường các bạn có học dịch nói và dịch viết không? Trong những tiết học đó mọi người thường luyện tập như thế nào? 

Chuyên mục ngày hôm nay xin giới thiệu với các bạn một phương pháp rèn luyện kĩ năng dịch thuật đã và đang được các 

thông dịch, phiên dịch viên tiếng anh và tiếng trung sử dụng. 

A/Shadowing  

Shadowing là phương pháp luyện tập bằng cách vừa  nghe đoạn hội thoại đang diễn ra vừa nói theo ngay lập tức một cách 

chính xác nhất có thể nội dung vừa được nghe giống như một cái bóng (shadow). Các bước luyện tập cụ thể như sau: 

①Nghe: nghe không nhìn tài liệu và nắm bắt nội dung cơ bản 

②Nhẩm theo: tiếp tục nghe không nhìn tài liệu và nhẩm theo trong miệng 

③Đọc thầm: đọc tài liệu của bài nghe để xác nhận lại nội dung 

④Đọc song song thành tiếng: vừa nghe cd vừa đọc cùng lúc thành tiếng nội dung trong tài liệu. 

⑤Shadowing phát âm: bỏ tài liệu, nghe và nhắc lại đúng những từ đã bắt được. 

⑥Shadowing nội dung: sau khi đã nắm được phần âm , chuyển sự tập trung về nội dung, vừa nghe vừa nhắc lại bài. 

Phương pháp  luyện tập này có thể giúp bạn nâng cao kỹ năng nghe hiểu. Ngoài ra còn giúp bạn cải thiện phát âm của mình 

nữa. 

 
B/Nhắc lại (Reproduction) 

Dừng băng và nghe theo từng đoạn là những  đơn vị âm thanh có nghĩa. Reproduction là phương pháp tập luyện bằng cách 

nhắc lại một cách chính xác nhất chuỗi âm thanh đã nghe khi đã dừng băng.Phương pháp này làm tăng cường trí nhớ và cũng 

có thể giúp bạn duy trì những cuộc hội thoại dài hơi hơn. 

 

C/Phản xạ nhanh (Quick response) 

Đây là phương pháp luyện tập bằng cách nghe xong tiếng Nhật lập tức nói sang tiếng Việt, hoặc nghe xong tiếng Việt lập tức 

nói sang tiếng Nhật. Phương pháp này giúp nâng cao tốc độ phản xạ . 

 

D/Đọc ngắt (Slash reading) 

Đây là phương pháp luyện đọc bằng cách ngắt từng đơn vị thông tin từ đầu câu bằng dấu gạch chéo (/). Ở phương pháp này, 

bạn không đọc hết toàn bộ câu. Trước tiên đặt dấu gạch chéo những chỗ đã hiểu nghĩa, sau đó dịch luôn những phần trong 

dấu gạch chéo đó. Phương pháp này giúp bạn tránh tật dịch word-by-word (dịch từng từ một). 

 

        E/Dịch đoán (Sight translation) 

Đây là phương pháp tập luyện bằng cách đọc bằng mắt và đồng thời dịch thành tiếng.  Ở phương pháp này, không đọc từ cuối 

câu trở lên, không đọc lại một câu 2 lần mà tiến hành dịch luôn. Khác với phương pháp đọc ngắt phía trên, phương pháp này 

đòi hỏi những câu được dịch phải là câu văn hoàn chỉnh cả về ngữ và nghĩa. Đây là phương pháp luyện tập kỹ năng đọc hiểu 

tiếng nhật theo trình tự sắp xếp các từ trong câu, nên sẽ giúp tốc độ nắm bắt nội dung được nâng cao. Phương pháp này cũng 

rất hữu hiệu khi dịch viết. 

 

Có ba điều quan trọng khi áp dụng những phương pháp tập luyện được nêu ở trên là  

1. Bắt đầu từ những gì đơn giản nhất ②Tập ít nhưng điều độ mỗi ngày③Lưu lại nhật ký bằng cách ghi chép lại hoặc 

thu âm.  

Các phương pháp được giới thiệu ở trên không những giúp ích cho việc luyện dịch mà còn hữu hiệu trong việc nâng cao khả 

năng tiếng Nhật nữa. Chính vì vậy các bạn cũng thử áp dụng những phương pháp này trong giờ học tiếng nhật xem sao nhé. 

 

 

 

 

Phòng chuyên gia 

 

Tác giả chuyên mục của tạp chí số lần này 

Chuyên gia tiếng Nhật Trung tâm giao lưu văn 

hóa Nhật Bản tại Việt Nam – Komatsubara Naho 

 

Ở chuyên mục này các chuyên gia JF hiện đang làm việc tại Việt 

Nam mỗi số sẽ đưa ra nhiều đề tài khác nhau về phương pháp 

giảng dạy tiếng Nhật. 

 

Số 2: Rèn luyện kỹ năng dịch thuật 

 


