
 

 

 

2013 年 1 月 13 日（日）に VJCC ホーチミンにて「茶道で学ぶ日本語」講座を行いました。 

午前と午後、計 2 回の講義を行い参加者は計 32 名でした。日本語関連の講座は通常、女性が多く参加してくれますが、

今回は茶道に興味のある方ならどなたでも参加できるという講座だったこともあり、男性も多く参加してくれました。講

座は、VJCC ホーチミンにある茶室で行なわれ、茶道の歴史や道具、茶道で使う日本語についての説明後、お茶を一服供

し、お茶を点てる体験もしました。講師は Do Van Khai 氏と Tran Bich Thuy 氏にお願いしましたので、ベトナム語で丁寧

な説明をしてくださり、参加した皆さんの満足度も高く、多くの参加者から参加して良かった、また参加したいというコ

メントをいただきました。皆さんのご要望にお応えして、6 月にも「茶道で学ぶ日本語」を実施する予定です。また、他

にもハノイとホーチミンで色々な文化体験講座を実施予定ですので、ぜひ当センターＷＥＢサイトを確認してみてくださ

い。 

 

  

 

Buổi học trải nghiệm văn hóa Nhật Bản của JF - “Tiếng Nhật qua nghệ thuật trà đạo”!! 

Chúng tôi vừa tổ chức buổi học “Tiếng Nhật qua nghệ thuật trà đạo” tại VJCC thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13 tháng 

1 năm 2013 (Chủ Nhật). Tổng số người tham gia buổi học cả sáng và chiều là 32 người. Thông thường, trong các buổi 

học liên quan đến tiếng Nhật, học viên nữ tham gia nhiều, tuy nhiên lần này học viên nam cũng tham gia khá đông đúng 

như tinh thần là buổi học dành cho những người yêu thích nghệ thuật trà đạo. Buổi học được tiến hành tại phòng thưởng 

thức trà trong khuôn viên VJCC thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi được nghe thuyết minh về lịch sử nghệ thuật trà đạo, 

học một số từ vựng sử dụng trong trà đạo và các dụng cụ cần thiết để pha trà, các học viên đã được thưởng thức và thử tự 

tay pha trà. Nhờ sự hướng dẫn chu đáo bằng tiếng Việt của thầy Đỗ Văn Khải và cô Trần Bích Thủy, người tham gia rất 

hài lòng, và chúng tôi nhận được những lời chia sẻ “được tham dự buổi học này thật là tốt”, “tôi muốn tham gia lần nữa” 

từ nhiều học viên. Để đáp ứng mong muốn đó của nhiều bạn, chúng tôi dự định sẽ thực hiện buổi học “Tiếng Nhật qua 

nghệ thuật trà đạo” vào tháng 6 sắp tới. Ngoài ra sẽ có nhiều buổi học trải nghiệm văn hóa Nhật Bản khác tại Hà Nội và 

thành phố Hồ Chí Minh, vì thế cho nên các bạn nhớ thường xuyên theo dõi trang web của trung tâm nhé.            

 

ＪＦ日本文化体験講座 「茶道で学ぶ日本語」を行いました！！ 


