
 

 

  

日本語と私 

 このコーナーでは、ベトナムで日本語教育に関わっている先生方と日本語との出会いや現在に至

るまでの経歴についてのお話を伺い、掲載しています。 

 今号は、ホーチミンにあるドンズー日本語学校の副校長 Nguyen Thi Duyen 先生にインタビューを

しました。Nguyen Thi Duyen 先生の日本語との出会いや、日本語の先生になろうと思ったきっかけ

など、普段聞くことのできない貴重なお話を伺うことができました。 

 

東遊(ドンズー)日本語学校の由来 

ドンズー日本語学校は、ベトナム民族独立運動「東遊運動」に由来し、「東遊日本語学校」と名付

けました。東遊運動とは、「東に学ぶ」つまり、日本から学ぶという意味です。正確には、「遊」

ではなく、日本語にない漢字を用いています。 

 

 

まずは、「ドンズー日本語学校」について紹介！！ 

ドンズー日本語学校の歩み 

1959 年～1973 年 現校長 Nguyen Duc Hoe 日本留学 

1964 年 4 月 日本語塾を開設(東京) 

1967 年 4 月 ベトナム人留学生寮(東遊学舎)設立(東京) 

1973 年 7 月 兄弟奨学金会設立(青葉奨学会前身) 

1991 年 4 月 ドンズー日本語学校設立(ホーチミン市) 

1995 年 11 月 岡本正先生ご夫妻ご支援の下、現本校工事開始 

1996 年 12 月 本校完成 

2006 年 4 月 学生数約 5000 名!!過去最高数。分校 3 校、教員約 60 名!! 

2011 年 10 月 Binh My(HCM から車で 1 時間)留学生育成センター設立 

2012 年 6 月 学生数約 3600 名、分校 6 校、教員数約 50 名 

 
ドンズー日本語学校の教育の特徴 

① 漢字教育に力を入れ、漢字・語彙力が高く、日本語文章が読み書

きできます。 

② ベトナム人教師が語彙・文法を導入し、日本人らしい話し方の練

習を行います。 

③ 日本人教師が発音、会話指導し、日本人らしい話し方の練習を行

います。 

「日本語がやさしい・たのしい・わかりやすい」をモットーとし、難し

くて敬遠されがちな日本語を学生が継続して勉強できるよう工夫してい

ます。 

次のページでは、Duyen 先生のインタビューを 

掲載します！！ 

      Dong Du の 2 つの頭文字 D,D を重ね合わ 

せたものです。そしてベトナムから見て東へ、つま

り日本へ向かって進むことをあらわしています。 

皆さん、知っていましたか?? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この日はテストでした!! 

漢字の練習をする時に

使っていた教材。難し

い漢字がたくさん!! 



 

  

 

NGUYEN THI DUYEN 先生へのインタビュー 

NGUYEN THI DUYEN 副校長 

ドンズー日本語学校 

 

いつから日本語を勉強していますか。 

私は 1998 年に、大学で第二外国語として日本語を勉強しました。そし

て、1998 年の 12 月からドンズー日本語学校で日本語を勉強しました。 

2000 年の 2 月に卒業して、3 月に日本語教師として、ドンズー日本語学

校に入りました。まずは 6 か月間、教授法の研修を受けました。 

 

日本語を勉強するきっかけは何ですか。 

大学で第二外国語として外国語を勉強する時に、色んな外国語の中から日本語を選びました。選んだ理由は、その

時に「おしん」というドラマを見て、日本語を少しだけ聞いて、「日本語の発音と女性の声が凄くきれいだな」と

いう印象を持ったからです。その時から、「日本語を勉強したいな」と思いました。第一外国語は英語でした。そ

の時は、日本語は新しい言語でしたから、まだ勉強する人が少なかったんですね。 

大学で、1998 年に少し練習しましたけど、難しかったです。ドンズー日本語学校を知っていたので、ドンズー日本

語学校に入って日本語を勉強したら、日本語が好きになりました。 

大学で日本語を勉強していた時は、日本語があまり好きではなかったけど、ドンズー日本語学校に入って、日本語

を教える方法が、大学の日本語の授業と全然違ったんです。ドンズー日本語学校で日本語を勉強して 3 ヶ月で、日

本語で会話ができて、日本人の友達ができました。日本語を話すのがとても楽しくなりました。 
 

日本語の先生になって、苦労したことはありますか。 

教えた通りに生徒が日本語を勉強しなかったんですね。自分勝手に自分の練習の仕方で、日本語を勉強していたの

で、そのような生徒に怒ることもありました。苦労はいっぱいありますね。 
 

日本語の先生になって、嬉しいことはありますか。 

初めて、日本語能力試験対策を教えたクラスの学生が N1 に合格したんですよ。凄く嬉しかったです。学生が、お礼

に来てくれて、その時「自分も役に立ったな」と思いました。N5、N4、N3、N2 に合格したことも嬉しいですが、

N1 に合格した時は、凄く嬉しかったです。 
 

どんな生徒がドンズー日本語学校で勉強していますか。 

社会人や中学生や高校生、そして大学生など、様々な人が日本語を勉強しています。 
 

ドンズー日本語学校で、どんな日本語を勉強していますか。DUYEN 先生は、何を教えていますか。 

漢字や文法、会話など様々なことを勉強しています。 

私は初めて先生になった時の 2 年間は、初級を担当していました。月曜日から金曜日の午前 8 時から 11 時半まで

『みんなの日本語』を使って日本語を教えていました。昼は採点したり、授業を見学したりしました。夜は、5 時

半から 9 時まで授業をしていました。1 日 8 コマかな。『みんなの日本語』の 50 課までの宿題や文法や文型を全部

覚えています。 

2004 年から 1 年間日本に留学に行って帰ってきたら、管理の仕事が多くなったので、授業が少なくなりました。教

えるレベルも初級から中級と上級の授業を担当することになりました。上級の授業では、聴解で日本のドラマを見

たり、NHK のニュースを見たりしています。 
 

ドンズー日本語学校の生徒に望むことはなんですか。 

学生は、ドンズー日本語学校に申し込む時、「会話の授業がありますか」「日本人と話したい」「日本人の先生は

いますか」と聞くことが多いです。でも実際は、日本人の先生のクラスに来なくなってしまいます。単語を覚えな

いと日本人の先生と話せないから、恥ずかしいと思ってしまう生徒が多いようです。ドンズー日本語学校に入る時

は、みんな日本人と話したいと思っているけど、日本人の先生と積極的に話そうとしないので、会話が上手になら

ないんですね。日本語が上達できるよう、積極的に日本人の先生と話してほしいです。 
 

どんな先生になりたいですか。 

今より、いい先生になりたいです。これからもずっと先生を続けたいです。疲れた時は、生徒に会うと元気になる

から、ずっと生徒と一緒に授業を行いたいです。生徒からパワーを貰って、これからも元気に生徒と一緒に勉強し

たいです。 

 

 



 

 

  

Tiếng Nhật và tôi 

Trong góc nhỏ này, chúng tôi đăng tải những câu chuyện về các giáo viên có liên quan đến việc giáo 

dục tiếng Nhật, về cơ duyên với tiếng Nhật và về quá trình làm việc từ đó đến nay.  

Số báo này đã phỏng vấn cô Nguyễn Thị Duyên - Phó Hiệu trưởng trường Nhật ngữ Đông Du ở thành 

phố Hồ Chí Minh. Các bạn sẽ được nghe kể về mối lương duyên với môn tiếng Nhật của cô, về động 

cơ cô quyết định trở thành giáo viên tiếng Nhật và về những chuyện rất đáng quý mà đời thường bạn 

không thể nghe được.    

 

 
Trường lấy tên là trường Nhật ngữ Đông Du bắt nguồn từ một phong trào cách mạng trong cuộc vận 

động vì độc lập dân tộc Việt Nam. “Phong trào Đông du” có nghĩa là đi về phía Đông, tức là học tập từ 

nước Nhật. Tuy nhiên, từ “du” ở đây không phải là “vui chơi”, từ này sử dụng một từ Hán không có 

trong tiếng Nhật. 

 

 

 

Trước tiên là phần giới thiệu về trường Nhật ngữ 

Đông Du 

 

Từ 1959 đến 1973 Thầy Nguyễn Đức Hòe hiện đang là hiệu trưởng đi du học ở Nhật 

Tháng 4/1964 Thành lập trường tư thục dạy tiếng Nhật (Đông Kinh) 

Tháng 4/1967 Lập ký túc xá cho lưu học sinh người Việt (Đông Du học xá) (Đông Kinh) 

Tháng 7/1973 Lập Quỹ Khuyến học Huynh Đệ (tiền thân của Quỹ Học bổng Lá xanh) 

Tháng 4/1991 Thành lập trường Nhật ngữ Đông Du (thành phố Hồ Chí Minh) 

Tháng 11/1995 Khởi công xây dựng ngôi trường hiện nay dưới sự viện trợ của vợ chồng 

thầy Okamoto Tadashi 

Tháng 12/1996 Hoàn thành việc xây dựng trường 

Tháng 4/2006 Số học viên là khoảng 5000 người!! Tại thời điểm đó đây là con số rất lớn. 

Phân thành 3 trường, số giáo viên là khoảng 60 thầy cô. 

Tháng 10/2011 Thành lập trung tâm giáo dục lưu học sinh Bình Mỹ (từ thành phố Hồ Chí 

Minh đi bằng ôtô mất 1 tiếng) 

Tháng 6/2012 Số học viên khoảng 3600 người, lại tách thành 6 trường, số giáo viên là 50. 

 

Nét đặc trưng của việc giáo dục trong trường Nhật ngữ Đông Du  

① Chú trọng vào việc dạy Hán tự, giúp học viên có thể đọc viết bài văn 

tiếng Nhật, có khả năng về từ vựng Hán tự cao.  

② Giáo viên người Việt dạy ngữ pháp từ vựng và tổ chức luyện nói kiểu 

người Nhật. 

③ Giáo viên người Nhật dạy phát âm, đàm thoại và vẫn luyện nói theo kiểu 

người Nhật. 

Với phương châm “tiếng Nhật dễ hiểu, thú vị và đơn giản”, đội ngũ giáo viên 

trường đang đào sâu nghiên cứu để làm sao giúp học viên có thể liên tục học 

môn tiếng Nhật khó tiếp cận này. 

 

Trong trang kế tiếp, chúng tôi sẽ đăng tải đoạn 

phỏng vấn cô Duyên 

 

Hãy xem sự kết hợp 2 chữ cái đầu trong từ Đông Du. 

Sự kết hợp này diễn tả sự tiến về phía Đông nhìn từ 

Việt Nam, tức là hướng đến Nhật Bản. Các bạn có 

biết điều này không?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hôm đó là ngày thi. 

Tài liệu đã sử dụng khi 

học chữ Hán.Có rất 

nhiều chữ Hán khó 



 

 

 

 

Phần phỏng vấn cô Duyên 
 

Cô học tiếng Nhật từ khi nào? 

Tôi đã học tiếng Nhật như một môn ngoại ngữ 2 ở đại học vào năm 1998. 

Sau đó tôi tiếp tục học ở trường Nhật ngữ Đông Du từ tháng 12 năm 1998.  

Tháng 2 năm 2000, tôi tốt nghiệp đại học và rồi tháng 3 năm đó tôi vào 

trường Đông Du như là giáo viên tiếng Nhật. Trước đó, tôi phải qua khóa 

nghiên cứu phương pháp giảng dạy trong vòng 6 tháng. 

 

 
Nguyên do học tiếng Nhật của cô là gì? 

Lúc ở đại học, tôi đã chọn học tiếng Nhật như một môn ngoại ngữ thứ hai từ trong số rất nhiều ngoại ngữ khác. Lý do 

tôi chọn là vì lúc ấy tôi xem bộ phim truyền hình Oshin, tôi nghe được chỉ 1 chút tiếng Nhật và có ấn tượng “Phát âm 

tiếng Nhật và giọng nói của phụ nữ Nhật thật là nhẹ nhàng”. Kể từ khi ấy tôi đã muốn học tiếng Nhật. Ngoại ngữ một 

của tôi là tiếng Anh. Khi ấy vì tiếng Nhật là một ngôn ngữ mới nên còn ít người học. 

Năm 1998, tôi đã luyện một chút trong đại học nhưng khó quá. Sau khi đến trường Nhật ngữ Đông Du rồi theo học vì 

được nghe nói về trường thì tôi đã trở nên thích môn học này. Hồi học ở đại học, tôi không thích tiếng Nhật lắm, tuy 

nhiên phương pháp giảng dạy của trường Đông Du hoàn toàn khác so với đại học. Tôi đã có thể trò chuyện và làm 

bạn với người Nhật trong 3 tháng học ở Đông Du. Việc nói tiếng Nhật trở nên vô cùng thú vị. 
  

Khi đã thành giáo viên tiếng Nhật, cô có gặp khó khăn gì không? 

Học trò không học theo như mình dạy. Có lúc tôi nổi giận vì học trò cứ học bằng cách riêng của bản thân một cách 

tùy tiện. Khó khăn thì có nhiều lắm.  
 

Là giáo viên tiếng Nhật, cô có chuyện vui nào không? 
Tôi có học trò lớp luyện thi Năng lực Nhật ngữ đậu N1 đấy. Tôi sung sướng vô cùng. Học trò đến cảm tạ, khi ấy tôi chợt nghĩ 

mình cũng có ích nhỉ. Đậu N5, N4, N3, N2 cũng là niềm vui nhưng khi đậu N1 thì quả thật là một niềm vui rất lớn. 
 

Học viên đang học ở trường Đông Du là những ai? 

Nào là người đi làm, học sinh trung học cơ sở, học sinh trung học phổ thông và cả sinh viên nữa, rất nhiều người 

đang học tiếng Nhật ở đây. 
 

Các bạn ấy học gì ở trường Nhật ngữ Đông Du? Cô dạy bộ môn nào trong đó? 

Họ được học rất nhiều chẳng hạn như là Hán tự, văn phạm, Hội thoại. 

Hai năm đầu tiên làm giáo viên, tôi phụ trách các lớp sơ cấp. Tôi dạy có sử dụng giáo trình Minna no Nihongo (Tiếng 

Nhật cho mọi người) các buổi sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8g đến 11g rưỡi. Buổi chiều có khi chấm bài, có khi đi 

dự giờ. Buổi tối lại dạy từ 5g rưỡi đến 9g. Mỗi ngày chắc phải 8 tiết nhỉ. Tôi nhớ toàn bộ câu mẫu, ngữ pháp và bài 

tập đến bài 50 của giáo trình Minna no Nihongo.  

Sau khi đi du học Nhật Bản 1 năm từ 2004 trở về, vì công việc quản lý nhiều lên nên số giờ dạy của tôi ít đi. Tôi được 

sắp xếp phụ trách giờ học từ sơ cấp đến trung cấp và thượng cấp, thậm chí cả cấp độ giảng dạy. Hiện trong giờ học 

lớp thượng cấp, có khi xem phim truyền hình, có khi xem tin tức đài NHK. 
 

Nguyện vọng đối với học viên của trung tâm là gì? 

Tôi hay nghe các học viên khi ghi danh theo học với trường thường hỏi “Có lớp học đàm thoại không?”, “ Em muốn 

nói chuyện với người Nhật”, “Có giáo viên người Nhật không?”. Nhưng thực tế các bạn không đến những lớp học có 

giáo viên người Nhật. Hình như có nhiều học viên không thể trò chuyện với giáo viên người Nhật do không thuộc từ 

vựng nên trở nên xấu hổ. Đến với trung tâm, mọi người đều muốn trò chuyện với người Nhật nhưng lại không tích 

cực nói chuyện với giáo viên nên chẳng giỏi lên được. Tôi mong muốn các bạn tích cực trò chuyện với giáo viên để 

giỏi tiếng Nhật.   
 

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

Trở thành giáo viên giỏi hơn thế này. Tôi muốn tiếp tục làm giáo viên suốt từ bây giờ. Những lúc mỏi mệt hễ gặp học 

trò tôi lại phấn khởi trở lại nên tôi muốn cùng học trò tiến hành các giờ học mãi. Tôi nhận được sức mạnh từ học trò 

nên từ giờ tôi muốn cùng học trò học tiếng Nhật một cách hăng say. 

 

 

 

Cô Nguyễn Thị Duyên 

– Hiệu phó trường Nhật ngữ Đông Du 

 

 


