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 「せんせいお～い!」読者アンケート結果 

「せんせい お～い！」11号の内容について、読者の皆さまにアンケートを行いました。  

16名の方がアンケートに答えてくれました。  

今回の結果は、今後「せんせい お～い！」を配信する時の参考にさせていただきます。  

今号では、「せんせい お～い！」11号のアンケート結果の一部を紹介します。 

 

 「役 

「せんせい お～い！」11号の内容について、読者の皆さまにアンケートを行いました。  

16名の方がアンケートに答えてくれました。  

今回の結果は、今後「せんせい お～い！」を配信する時の参考にさせていただきます。  

今号では、「せんせい お～い！」11号のアンケート結果の一部を紹介します。  

1） 「せんせい お～い！」の情報は役に立ちますか?  

 

 

 

 

 

 

 

 

1）「せんせい お～い！」の情報は役に立ちますか? 

「役に立つ」…12名 

「ふつう」…3名 

「無記入」…1名 

2) 1)の回答に対して、どうして、そう思われましたか? 

 

「役に立つ」 

★日本語教育セミナーに参加し、「せんせい お～い ！」でセミナ  

ーについての報告を読み、再度復習できて役に立ったから。  

また、「参加したかったのに、参加できなかったセミナーの内容  

が詳しく記されていて、とてもためになりました！」との声も。  

★日本語だけではなく、日本文化など分かるようになったから。  

★一つの地域だけではなく、他の地域の日本語教育関連の情報  

が掲載されているから。  

「ふつう」 

★新しい情報が少ないから。 

 
「せんせい お～い！」11号で、好きな記事は何ですか? 

【第 1位】「ワンポイント文化紹介」と「日本語教育セミナーの報告」  

【第 2位】イベントのお知らせ  

【第 3位】ＪＦ日本文化体験講座の報告  

 

 

 

 

 

 

 

 

日本の卒業式シーズンというこ

ともあり、「好きな人の第 2ボタ

ン」について紹介しました。 

2月に「音声」をテーマにしたセミナ

ーを、3月に「ポップカルチャー」をテ

ーマにしたセミナーを報告しました。  

 

他に、どんな記事があったら良いと思いますか? 

★日本に留学に行きたい人のための色々な情報があると良い。  

★国際交流基金ベトナム日本文化交流センター図書室の、日本語教育関係の新刊図書案内があると良い。  

★お悩み相談コーナーがあると良い。日本語を教えている先生から、質問や意見を募集して、その中からいくつかピックアップしてもら  

い、日本語専門家からコメントをいただけるようなコーナーがあると役に立つと思う。  

★学生から、「歌を歌ってください！」というリクエストをされる。でも私が知っている歌と学生が知っている歌は違うので、かみ合わない。  

「ベトナム人が日本人に歌ってもらいたい歌ランキング」があれば、今後のベトナムライフが充実するかも!?!?  

日本人でも歌えるベトナム語の歌も知りたい。 

 

他にも、読者の方からこんな感想をいただきました！！ 

★「せんせい お～い！」の内容は面白く、デザインも分かりやすくて良い。  

★日本語を勉強している人や日本に興味を持っている人などに、日本や日本語についての情報をたくさん提供できるので、とても  

良い。 

★ベトナム語版と日本語版があると良い。印刷した時、少しページ数が多いので。  

★情報量が多いので、毎回楽しみにしている。ベトナム語があるのもベトナム人の先生にとって有効だと思う。日本人の先  

生は勿論、ベトナム人の先生にも色々なイベントや情報を知ってもらえる、とても良いメールマガジンだと思う。  

★今まで「せんせい お～い！」のおかげで、色々な情報が分かるようになった。  

★初めて「せんせい お～い！」を読んだが、面白い！普段授業以外に、こんなに充実したものを作成するのは、本当に大変なこ  

とだと思う。次回も、ものすごく楽しみにしている。  

★日本語教育セミナーの様子など、細かく報告しているので、参加できなかった場合だけではなく、参加した場合でも非常に参考  

になる。これからもがんばって続けてほしい。いつも楽しみにしている。 

 

たくさん嬉しいコメントを  

いただきました!! 

読者の皆さまに役立つ情報を配信できるよう、編集部一同がんばります!! 

 「茶道で学ぶ日本語」につ
いて紹介しました。 

国際交流基金が行う、様々なイベ

ントについて紹介しました。 



 

Tổng hợp kết quả Thăm dò ý kiến độc giả của tạp chí Sensei Ơi! 

 
Chúng tôi đã có bản điều tra về nội dung dành cho các độc giả của “Sensei ơi!” số 11. Có 16 

người đã giúp trả lời.Kết quả lần này sẽ được đưa vào “Sensei ơi!” số sau. 

Còn trong số này, xin phép được giới thiệu một phần kết quả điều tra về “Sensei ơi!” số 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tin trên “Sensei ơi!” có bổ ích không? 

 
「Bổ ích」…12người 

「Binh Thường」…3 người 

「không trả lời」…1 người 

 

Tại sao bạn lại nghĩ như vậy? 

 

 

“Bổ ích” 

★ Vì sau khi tham gia seminar giáo dục tiếng Nhật, tôi có thể đọc lại nội 

dung của seminar này trên “Sensei ơi!”. Ngoài ra còn có ý kiến rằng “Nội 

dung của những seminar tôi không thể tham gia cũng được ghi lại cẩn 

thận nên rất bổ ích!”. 

★Vì không chỉ hiểu thêm về tiếng Nhật mà còn cả văn hóa Nhật Bản 

nữa. 

★Vì trên đó không chỉ có thông tin tại một mà còn tại nhiều khu vực có 

giáo dục tiếng Nhật. 

“Bình thường” 

★Vì có ít thông tin mới. 

 

 

 

Bài báo bạn thích nhất trên “Sensei ơi!” số 11 là gì? 

 
【Thứ 1】 “Giới thiệu một điểm văn hóa” và “Báo cáo về seminar giáo dục tiếng Nhật” 

【Thứ 2】Thông báo về các sự kiện 

【Thứ 3】Thông báo về các khóa học trải nghiệm văn của Nhật Bản của JF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã giới thiệu nhiều sự kiện do 

Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật 

Bản tổ chức. 

 

 

Nhân mùa tốt nghiệp của Nhật 
Bản, chúng tôi đã có bài giới 

thiệu về “Chiếc nút áo thứ 2 của 

người trong mộng” 

 

Ngoài ra, cần có những bài báo nào nữa? 

 

 
★Cần có nhiều thông tin dành cho những bạn muốn đi du học Nhật Bản. 

★Cần có hướng dẫn về những đầu sách mới liên quan đến giáo dục tiếng Nhật tại thư viện của trung tâm. 

★Cần có góc tư vấn. Nếu được, có thể chọn ra một vài câu hỏi và ý kiến từ các giáo viên đang dạy tiếng Nhật và sau đó có 

lời chỉ dẫn của các chuyên gia thì vô cùng hữu ích. 

★Tôi có nhận được yêu cầu hát một bài cho học sinh nghe. Nhưng những bài hát tôi biết lại không trùng với những bài hát 

mà học sinh biết. Nếu như có “Bảng xếp hạng các ca khúc mà người Việt Nam muốn người Nhật hát” thì có lẽ công việc sẽ 

suôn sẻ hơn!?!? Tôi cũng muốn biết cả những bài hát tiếng Việt mà người Nhật cũng có thể hát được nữa. 

 

 

 Ngoài ra chúng tôi còn nhận được những cảm tưởng như sau từ độc giả!! 

 

★“Sensei ơi!” có nội dung thú vị, thiết kế bài trí rất dễ hiểu. 

★Tạp chí đã mang đến rất nhiều thông tin về Nhật Bản cũng như tiếng Nhật dành cho những người đang học tiếng Nhật và yêu 

thích văn hóa Nhật Bản. 

★Nên có bản tiếng Việt và bản tiếng Nhật. Vì bản in hơi nhiều trang quá. 

★Tôi rất trông chờ vào các số báo vì lượng thông tin rất nhiều. Phần tiếng Việt rất có ích cho các giáo viên người Việt. Tôi nghĩ 

đây là một tờ báo điện tử tốt để thông báo đến không chỉ các giáo viên người Nhật mà còn cả người Việt về các thông tin và sự 

kiện. 

★Nhờ có “Sensei ơi!” mà tôi đã biết được rất nhiều thông tin. 

★Đây là lần đầu tiên tôi đọc “Sensei ơi!” nhưng tôi thấy rất thú vị! Tôi nghĩ để cho ra đời được một tờ báo đầy đủ thông tin như 

thế này thật vất vả. Tôi sẽ tiếp tục đón chờ số báo sau. 

★Vì nội dung các buổi seminar về giáo dục được trình bày rất chi tiết nên không chỉ trong trường hợp không thể tham gia 

seminar mà ngay cả đối với những seminar đã tham gia chúng tôi cũng tham khảo được rất nhiều. Tôi rất mong ban biên tập cố 

gắng tiếp tục. Tôi rất mong chờ các số tiếp theo. 

 

 

 

Đã có rất nhiều nhận 

xét tốt! 

Nhóm biên tập tạp chí luôn cố gắng để có thể gửi tới các bạn những thông tin hữu ích! 

 

Đã giới thiệu về “Học 

tiếng Nhật qua trà đạo”. 

 

Đã công bố nội dung của 
seminar tháng 2 về “âm thanh”, 

tháng 3 về “văn hóa giới trẻ”. 

 


