
 

忘れがたい思い出     ～海外日本語教師短期研修（冬期）に参加して～ 

                  ダナン外国語大学 日本語・韓国語・タイ語学科 LE CHI HUY 先生 
  2013 年 1 月 23 日の午前中に、初めて日本を訪ねる私はいろいろな不安を抱いて日本語国際センターに到着しました。

しかし、心配する必要がなかったということが、まもなく明らかになりました。浦和センターのスタッフの手厚い出迎え、

開講式での所長先生の親しいご挨拶、親切な新しい友達は私の不安をスッキリ取り除きました。それで安心して 2 ヶ月の

海外日本語教師短期研修を始めることができました。2 ヶ月は長い時間とは言えませんが、この研修を通じて、いろいろ

な役に立つ知識を身につけました。 

  まず、日本語を教える経験がまだ 3 年にもなっていなかった私にとって、日本語の教授法の授業がとても参考になり

ました。教授法を中心にした授業で初級の読解や会話などから日本事情までいろいろな教え方を学べました。研修が終わ

る前に研修生は一人かグループで日本語の教授法について発表しました。発表会で日本語教育専門家のセンターの先生方

に貴重なアドバイスをいただきました。それだけではなく、外国人に教えている他の研修生と経験を交換できました。教

授法以外に、文法と総合日本語という授業もありました。先生の立場で授業を受けてくださいと先生方によく言われたお

かげで、日本語能力とともに教授法も伸びたと思います。 

  もう一つは JF スタンダードです。行く前に聞いたことがあったのですが、研修の授業で詳しく教えていただきまし

た。何を教えるかというよりも学習者は何ができるかというのは大事だと分かるようになりました。その結果、「中級読

解マイクロスキルシラバス」というテーマを選んで、タジキスタン人の研修生と発表しました。来学期我が校でこのシラ

バスを使ってみようと思っています。 

  最後に、日本の文化・社会がもっと理解出来るようになったと思います。茶道、書道、歌舞伎など日本の伝統文化を

体験するチャンスをいただきました。それ以外にも、いろいろなところへ行ったり、いろいろな人と話したりすることが

できました。 

  この研修は非常に勉強になったと思います。研修で学んだことを生かして、我が校だけでなく、ダナンとベトナムの

日本語教育の役に立てれば幸いです。この場を借りて、ベトナム日本文化交流センターおよび浦和の日本語国際センター

をはじめ、国際交流基金のご支援に心よりお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。 

 

 

海外日本語教師短期研修（冬期）は、2013 年 1 月 23 日か

ら 3 月 15 日の 52 日間に渡って浦和の日本語国際センター

で実施されました。20 カ国・地域から 38 名が参加し、その

うちベトナムからは 4 名が参加しました。 

研修では、日本語文法、教授法、日本事情などの授業の他に

学校訪問、書道などの文化体験、研修旅行もありました。 

研修については、国際交流基金や当センターのＷＥＢサイト

で毎年 11 月頃公募しています。 



 

Một kỉ niệm khó quên          Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng, Khoa Nhật-Hàn-Thái Thầy Lê Chi Huy 

   

 Sáng ngày 23 tháng 1 năm 2013, tôi đặt chân tới Trung tâm tiếng Nhật Urawa của Quỹ Giao lưu Quốc tế với nhiều lo âu của người lần 

đầu tiên đặt chân tới Nhật. Nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra là mình không cần phải lo lắng nhiều. Sự đón tiếp nồng ấm của thầy cô và 

nhân viên Trung tâm Urawa, bài phát biểu với những lời lẽ thân tình của cô hiệu trưởng trong lễ khai giảng và những người bạn mới tốt 

bụng đã giúp tôi trút bỏ được nỗi lo của mình. Nhờ đó tôi có thể yên tâm bắt đầu khóa kiến tập ngắn hạn dành cho giáo viên tiếng Nhật kéo 

dài hai tháng.  Hai tháng không phải là khoảng thời gian dài nhưng qua khóa kiến tập này tôi đã học được rất nhiều kiến thức bổ ích cho 

công việc giảng dạy.  

 Đầu tiên phải kể đến kiến thức về phương pháp giảng dạy tiếng Nhật, vì tôi mới chỉ có gần ba năm kinh nghiệm giảng dạy. Trong các tiết 

học với trọng tâm là phương pháp giảng dạy, tôi đã học được nhiều cách dạy của các môn học khác nhau, từ nghe nói cho đến đất nước học. 

Trước khi khóa học kết thúc các học viên đã có một buổi phát biểu về phương pháp giảng dạy, có thể làm một mình hoặc theo nhóm. Tại 

buổi phát biểu này, chúng tôi đã nhận được rất nhiều lời khuyên và đóng góp ý kiến từ các thầy cô là chuyên gia về giảng dạy tiếng Nhật. 

Không chỉ có vậy, mọi người còn có thể trao đổi kinh nghiệm với các giáo viên đang giảng dạy tiếng Nhật cho người nước ngoài như mình. 

Ngoài các giờ học về giáo học pháp còn có giờ học ngữ pháp và tiếng Nhật tổng hợp. Các thầy cô thường khuyên chúng tôi hãy tham gia lớp 

học với góc nhìn là một người giáo viên, nhờ đó tôi nghĩ không những kiến thức về tiếng Nhật mà kiến thức giáo học pháp cũng tăng lên 

nhiều. 

 Ngoài ra, tôi còn được dạy về tiêu chuẩn giáo dục tiếng Nhật (JF Standard). Ở Việt Nam tôi cũng đã từng nghe qua nhưng đến khi tham 

gia đợt kiến tập lần này tôi mới được tìm hiểu kĩ hơn. Qua đó tôi nhận ra điều quan trọng không phải là dạy cho người học nội dung gì mà 

chủ yếu là sau khi kết thúc người học có thể làm được những gì. Chính vì thế mà trong buổi phát biểu về phương pháp giảng dạy tôi đã chọn 

đề tài “Đề cương chi tiết dạy kĩ năng đọc hiểu cấp độ trung cấp”. Và trong học kì tới tôi dự định sẽ áp dụng thử tại trường. 

 Cuối cùng, tôi đã hiểu thêm về văn hóa và xã hội Nhật Bản. Trong khóa học tôi đã có cơ hội trải nghiệm văn hóa truyền thống của Nhật 

Bản như trà đạo, thư pháp, kịch kabuki,… Ngoài ra tôi còn được đi thăm nhiều nơi, nói chuyện với nhiều người khác nhau.  

 Đối với bản thân tôi, tôi đã học được rất nhiều điều qua đợt kiến tập này. Tôi mong mình sẽ phát huy được những điều đã học để đóng góp 

một phần nhỏ cho giáo dục tiếng Nhật của Đà Nẵng cũng như của Việt Nam. Nhân dịp này, tôi cũng xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới 

Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, trung tâm tiếng Nhật Urawa và Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản. Xin chân thành cảm ơn. 

 

 

 

Khóa tu nghiệp ngắn hạn dành cho giáo viên tiếng Nhật (mùa xuân) 52 

ngày từ 23 tháng 1 năm 2013 đến 15 tháng 3 năm 2013 đã được thực hiện 

tại Trung tâm giao lưu quốc tế Nhật Bản, Urawa. Khoá học gồm 38 học 

viên từ 20 nước trên thế giới tham gia, trong đó có 4 người Việt Nam. Các 

học viên cũng được học ngữ pháp tiếng Nhật, phương pháp giảng dạy, tình 

hình Nhật Bản… Họ còn được  trải nghiệm văn hóa như thăm trường học 

Nhật Bản, thư pháp, du lịch… 

Các bạn có thể đăng kí tham gia khóa tu nghiệp này trên Website của Trung 

tâm JF tại Việt Nam hoặc Trung tâm giao lưu quốc tế vào tháng 11 hàng 

năm. 

 


