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Nâng cao năng lực tiếng Nhật    Số thứ 1 

  Hãy nhờ các bạn người Nhật sửa giúp bài viết!! 

 

“Chúng ta phải làm gì để nâng cao năng lực tiếng Nhật?” 

Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta biết nhiều ngữ pháp, cách diễn đạt, chữ Hán và có thể giao tiếp bằng tiếng Nhật thường 

xuyên thì khả năng tiếng Nhật của chúng ta sẽ được nâng cao. Và tất nhiên ý chí quyết tâm cũng là một yếu tố rất 

quan trọng. 

Ôi dào, nếu đọc một bài giới thiệu về phương pháp học đặc biệt thì chả cần cố gắng cũng có thể giỏi tiếng 

Nhật…thì tốt biết bao các bạn nhỉ! Tuy nhiên thực tế thì chả có cách nào đơn giản như vậy cả mà chỉ có 1 con 

đường duy nhất là phải học tập liên tục. Tuy vậy chúng ta đều muốn có thể học một cách vui vẻ các bạn nhỉ! 

 

Ở số lần này tôi sẽ giới thiệu với các bạn trang web Lang-8. 

Ở trang web này khi bạn viết 1 bài văn bằng ngoại ngữ bạn  

đang học thì sẽ được người bản ngữ của ngoại ngữ đó sửa lại   

giúp. Có nghĩa là nếu bạn viết gì đó bằng tiếng Nhật thì sẽ có  

người Nhật sửa lại giúp bạn.Nhờ vậy mà bạn sẽ luyện tập được 

 kỹ năng viết tiếng Nhật nhiều và có thể kết nối thật sự với  

người Nhật.Các bạn có thể kết bạn với nhau và bạn cũng có thể  

sẽ nhận được nhiều tin nhắn động viên qua trang web này. Sử  

dụng trang web này các bạn sẽ thấy rất vui và có khi các bạn sẽ  

thấy hứng thú học tiếng Nhật hơn đó. 

 

 

Không chỉ nhận giúp đỡ mà các bạn cũng đừng quên giúp sửa 

các bài viết cho các bạn nước ngoài đang học tiếng Việt nhé 

(chúng ta càng giúp nhiều bạn khác thì chúng ta sẽ có nhiều 

điểm đánh giá tốt và nhờ đó bài viết của chúng ta sẽ được giúp 

sửa nhanh chóng). 

Các bạn có nghĩ rằng một điểm tuyệt vời của cách làm này 

những người học ngoại ngữ vừa có thể giúp đỡ lẫn nhau, vừa 

có thể giao lưu với nhau không? 

Nếu các bạn có thể đánh được tiếng Nhật thì các bạn chắc 

chắn hãy thử trang web này nhé. Tôi cũng đang dùng trang 

web này nên tôi rất vui nếu được gặp gỡ các bạn ở Lang-8. 

 

Hình 2 Bài viết đã được sửa lại cho dễ nhìn 

Nếu bạn chưa biết cách nhập tiếng Nhật thì bạn hãy tham khảo link hướng dẫn sau. 

http://a1.marugotoweb.jp/basic_training.php?p=t 

sau. 

 

Hình 1 http://lang-8.com/ 

http://a1.marugotoweb.jp/basic_training.php?p=t


日本語力アップ 第一回 

 日本人と友達になって作文を直してもらおう！ 

 

 

 

 

「日本語力を高めるためには、どうしたらいいの？？」 

文法や表現、漢字などの知識を増やしたり、実際に日本語を使ってたくさんコミュニケーションしたり

できると日本語の力が上がっていくと思います。また、やる気になることも重要ですね。 

 

特別な学習法の紹介文を読んだら、努力しなくてもすぐに日本語が上手になる…というのだったらいい

ですよね～。しかし現実は、外国語学習に王道なし。地道に学習を続けていくしかないのでしょう。た

だ、できるだけ楽しく続けていきたいですよね。 

 

今回は、Lang-8というサイトをご紹介します。 

このサイトでは、勉強している外国語で作文を書くと、そ

の外国語を話す人に直してもらえます。つまり、皆さんが

日本語で何かを書くと、日本人がその文を直してくれるの

です。 

日本語をたくさん書く練習になりますし、日本人と実際に

つながることができます。 

友達にもなれるし、応援メッセージをもらえることも多く

あるので、嬉しくなって、もっと日本語学習を頑張ろうと

いう気になるかもしれませんよ。 

 

 

自分が手伝ってもらうだけじゃなくて、お返しに、ベト

ナム語を勉強している外国の人の作文も直してあげてく

ださいね。（たくさん直してあげると得点がもらえて、

自分の作文も直してもらいやすくなります。） 

このように、外国語学習者たちが、お互いに助け合いな

がら交流していける点が素晴らしいと思いませんか。 

 

日本語入力*ができる人は是非、試してみてください。私

も使っていますので、Lang-8の中で皆さんに出会えるの

を楽しみにしています！ 

 

図 2 見やすい形で直してもらえます。 

図 1 http://lang-8.com/ 

国際交流基金 
ベトナム日本文化交流センター 

 

日本語専門家 佐藤修 

*PCで日本語を入力する方法がわからないという方はこちらを見てください。 
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