
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訪日研修に参加しました！！   Tham gia chuyến nghiên cứu thăm Nhật Bản.  

 

 

 

Diem Ha先生 

海外日本語教師上級研修とは… 

日本語教師としてより一層高度な専門的知識や技能を求める者で、かつ日本語教育の実践において実現し

たい日本語教材製作、教授法、カリキュラムの開発等の課題や解決したい問題点を具体的に有する者（個

人または 3 名までのチーム）を対象に行う 2 カ月間の研修。日本語教授歴が 5 年以上で、日本語能力試験

Ｎ１程度以上の日本語運用能力をもっていることなどが条件で、毎年 11月頃に公募を行っています。 

Khóa nghiên cứu thượng cấp dành cho giáo viên tiếng Nhật ở nước ngoài 

là khóa nghiên cứu trong 2 tháng dành cho đối tượng (cá nhân hoặc một đội khoảng đến 3 người) là những người 

mong muốn nâng cao vượt bậc kỹ năng kiến thức chuyên môn với tư cách là giáo viên tiếng Nhật, là những người có 

vấn đề cụ thể cần giải quyết hoặc các đề tài như khai phát chương trình giảng dạy, phương pháp giảng dạy, thiết kế tài 

liệu tiếng Nhật để thực hiện trong thực tiễn giáo dục tiếng Nhật. Vào khoảng tháng 11 hàng năm, chương trình lại 

tuyển người tham gia dựa trên điều kiện tham dự là những người có khả năng tiếng Nhật tương đương với cấp độ N1 

của kỳ thi năng lực Nhật ngữ trở lên với kinh nghiệm giảng dạy trên 5 năm. 

 

Khóa nghiên cứu thượng cấp dành cho giáo viên tiếng Nhật ở nước ngoài 

Cô Nguyễn Thị Diễm Hà – Đại học Yersin Đà Lạt 

Năm 2007 tôi đã từng được tập huấn giáo viên khóa ngắn hạn mùa hè tại Trung tâm Quĩ giao lưu Quốc tế Nhật Bản và năm 2012 

vừa qua lại được tham gia khóa tập huấn giáo viên cao cấp tại đây. So với khóa tập huấn mùa hè năm 2007 thì khóa tập huấn giáo 

viên cao cấp năm 2012 rất vất vả nhưng tôi đã học được rất nhiều từ khóa học này. Tại đây tôi đã được giới thiệu rất nhiều 

phương pháp giảng dạy, ví dụ như cách thiết kế bài khóa học; làm giáo trình; khai triển chương trình giảng dạy, cách tạo đề kiểm 

tra, đề thi; cách thiết kế bài giảng, đề cương ; cách giảng dạy văn hóa Nhật Bản ….Tôi đã được trang bị rất nhiều kiến thức cho 

việc giảng dạy tiếng Nhật. Giảng viên hướng dẫn tôi đã giúp tôi rất nhiều trong việc tự nghiên cứu với đề tài nghiên cứu của tôi 

là: “ Chương trình giảng dạy, đề cương chi tiết cho chương trình tiếng Nhật trung cấp dành cho sinh viên đại học Việt Nam và cải 

tiến chương trình giảng dạy, đề cương chi tiết thuộc chương trình tiếng Nhật sơ cấp”.  

Hiện nay tôi vừa giảng dạy tiếng Nhật vừa áp dụng những gì đã nghiên cứu trong quá trình tập huấn để bài giảng luôn hấp dẫn và 

hiệu quả đáp ứng nhu cầu của sinh viên và hoàn thành đề tài nghiên cứu trên. Trong thời gian tập huấn chúng tôi được chăm lo về 

mọi phương diện nên có thể tập trung nghiên cứu. Hơn nữa được gặp gỡ các bạn ở các nước khác, cùng nhau học tập nghiên cứu 

và trao đổi thông tin, thật là một cơ hội tuyệt vời. Từ nay tôi muốn tiếp tục đem những gì đã học đuợc đóng góp cho sự nghiệp 

giáo dục tiếng Nhật của trường đại học Yersin nói riêng và nuớc Việt Nam nói chung.Từ đáy lòng mình tôi xin gởi lời cảm ơn 

chân thành đến Trung tâm Quĩ giao lưu quốc tế Nhật Bản, đến cảm ơn quí thầy cô của Trung tâm.  

 

海外日本語教師上級研修 

（ダラットヤーシン大学 NGUYEN THI DIEM HA 先生） 

２００７年に国際交流基金日本語国際センターの夏短期研修に参加しました。今回、またここで２ヶ月間、上級研修

に参加させていただき、短期研修と比べて上級研修は大変でしたが、たくさん勉強できました。今回の研修ではいろ

いろな教授法を紹介していただきました。例えばコースデザイン、教材制作、カリキュラム開発、テスト開発、授業

デザイン、そして日本文化の教え方などで、色々な知識を得ることが出来ました。担当の先生にヒントやアドバイス

を頂き、自分の研究テーマを研究できました。私の研究テーマは「ベトナムの大学生のための中級シラバスとカリキ

ュラム及び初級シラバスとカリキュラム改善案」でした。現在日本語を教えながら、研修で学んだことを利用して学

生のニーズと授業の目的に合った魅力的で効果的な授業を作り、研究のプロジェクトを完成したいと思っています。 

センターでの研修中には、何から何まで良くしていただいて、何も心配することがなく、集中して研究が出来ました。

そして各国からの研修参加者のみなさんに出会って、一緒に研究できたり、情報交換ができたりして、私にとって素

晴らしいチャンスだったと思っています。本当に感謝しています。 

これからもセンターで学んだ事を生かしてダラットヤーシン大学またはベトナムの日本語教育に力を入れ続けたいと

思います。最後に言葉では足りないとは思いますが、もう一度心から「ありがとうございました」という言葉を言わ

せていただきます。本当にありがとうございました。 

 


