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Góc "Xin chào Sensei" và "Phỏng vấn học sinh" sẽ đăng những cuộc trao đổi, phỏng vấn giáo viên người Việt đang 

dạy tiếng Nhật và học sinh đang học tiếng Nhật ở cùng 1 cơ sở để hiểu được trải nghiệm,  quan điểm khác nhau khi 

đứng ở vị trí người dạy và người học. 

Số lần này là cuộc phỏng vấn cô Phạm Thị Phương Oanh - giáo viên tiếng Nhật của Trung tâm giao lưu văn hóa 

Nhật Bản tại Việt Nam - Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản. 
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◆Lý do cô muốn trở thành giáo viên dạy tiếng Nhật? 

  Năm 2002, tôi từ Hải Phòng vào thành phố Hồ Chí 

Minh để học đại học. Lúc đó, vì nhớ nhà, tâm trạng 

của tôi rất tệ. Thêm nữa, vì vào đại học tôi mới bắt đầu 

học tiếng Nhật từ những chữ cái a, i, u, e, o nên đã gặp 

phải không ít khó khăn. Việc học hành vất vả cộng 

thêm nỗi nhớ nhà khiến cho kết thúc học kỳ 1 của năm 

đầu tiên, tôi đã định từ bỏ việc học đại học và trở về 

Hải Phòng. Nhưng đúng lúc đó thật may mắn,  tôi đã 

nhận được rất nhiều những lời khuyên và sự khích lệ từ 

thầy giáo dạy tiếng Nhật, và tôi đã lại có thể tiếp tục 

theo học. Kể từ lúc đó, tôi đã ôm ấp giấc mơ trở thành 

một giáo viên giống như thầy. 

◆Điều vất vả của cô khi là giáo viên tiếng Nhật là gì? 

  Một trong những khó khăn khi làm giáo viên dạy 
tiếng Nhật là dạy như thế nào để học viên có thể vừa 
thoải mái vừa lĩnh hội được nhiều  kiến thức. Thêm nữa, 
tiếng Nhật được coi là một trong những ngôn ngữ khó, 
có nhiều ngữ pháp giống nhau nên  việc dạy những ngữ 
pháp đó như thế nào để giờ học có hiệu quả, học viên có 
thể sử dụng trôi chảy,  cũng là một trong những điều khó 
khăn. 

◆Cô học tiếng Nhật từ khi nào và cô đã làm giáo viên được 

bao lâ urồi? 

  Tôi bắt đầu học tiếng Nhật từ năm 2002. Cho tới bây 

giờ tôi đã dạy tiếng Nhật được khoảng 7 năm. 

◆Cô muốn trở thành một giáo viên như thế nào? 

  Tôi muốn trở thành một giáo viên mà học viên có thể 

tin cậy cả về tri thức cũng như nhân cách. 

◆Những niềm vui của cô khi làm giáo viên dạy tiếng Nhật 

là gì? 

  Việc nhận được những thông báo như:  “Em đã đậu 

kỳ thi năng lực tiếng Nhật” hay “Em đã có thể giao tiếp 

thực tế bằng tiếng Nhật” từ những học viên mình đã dạy 

là điều đáng mừng nhất khi làm một giáo viên dạy tiếng 

Nhật.Thêm nữa, để có thể dạy tốt cần phải tra cứu rất 

nhiều, chính trong những lúc tìm hiều đó, bản thân mình 

lại có thể học được nhiều điều. Tôi nghĩ điều đó cũng 

thật đáng mừng. 

◆Cô thấy những học sinh đang học tiếng Nhật thế nào? 

  Những học viên mà tôi đang dạy hầu hết đều là 

những bạn hoạt bát, thông minh. Ở trong lớp tôi những 

người đã đi làm chiếm phần đông nên việc tất cả mọi 

thành viên tập trung đúng giờ là điều tôi không bao giờ 

dám kỳ vọng tới nhưng  bù lại rất đông học viên dù có 

trễ đến mấy cũng cố gắng có mặt trong lớp. Các bạn ấy 

đều là những người vì yêu thích mà đã bắt đầu học 

tiếng Nhật nhưng cũng không có nhiều cơ hội sử dụng 

tiếng Nhật ngoài lớp học. 

◆Cô mong muốn gì ở các bạn sinh viên đang học tiếng 

Nhật? 

  Tôi muốn những học viên đang học có thể tự tin giao 

tiếp bằng tiếng Nhật. Và tôi muốn các bạn cố gắng vận 

dụng được những gì đã học vào trong thực tế cuộc sống. 


