
 

 

 

Góc "Xin chào Sensei" và "Phỏng vấn học sinh" - tiếp theo chuyên mục trang trước, đăng những cuộc trao đổi hay phỏng vấn giữa 

giáo viên người Việt đang dạy tiếng Nhật và học sinh đang học tiếng Nhật, phóng sự về những trải nghiệm,  quan điểm khác 

nhau của người dạy và người học. 

Chuyên mục lần nàylà cuộc trò chuyện với bạn Trần Thị Bích Phượng, học viên lớp tiếng Nhật JF của Trung tâm Giao lưu Văn 

hóa Nhật Bản tại Việt Nam - Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (cơ sở Hồ Chí Minh). 

◆Bạn học tiếng Nhật từ bao giờ? 

Em đã bắt đầu học tiếng Nhật vào cuối năm 2 đại học, 

khoảng hơn 3 năm trước. 

◆Tại sao bạn lại học tiếng Nhật? 

Em thích học ngoại ngữ. Lúc bé, em còn tưởng tượng nếu 

mình giỏi ngoại ngữ thì sẽ có thể nói chuyện được với rất 

nhiều người trên thế giới. Thời gian này em học tiếng Anh, 

nhưng khi em lớn lên thì niềm đam mê với Nhật Bản và tiếng 

Nhật cũng lớn lên theo. Đầu tiên và dễ thấy nhất, truyện tranh 

và phim hoạt hình là hai thứ đã tạo động lực không nhỏ cho 

công cuộc học tiếng Nhật của em. Mỗi khi đọc truyện hay xem 

phim hoạt hình, em đều phải chờ bản dịch, hoặc tìm phụ đề. 

Đôi lúc em không thích điều này, nên đã quyết định học tiếng 

Nhật, và ước mơ một ngày em có thể đọc truyện và xem phim 

hoạt hình mà không cần phụ đề nữa. 

◆Bạn thấy cô Oanh là cô giáo như thế nào? 

Lớp em chủ yếu do cô Oanh đứng lớp giảng dạy. Cô thân thiện, dễ gần, và rất giỏi về chuyên môn. Trong quá trình học, em và 

mọi người trong lớp thắc mắc và hỏi cô rất nhiều vấn đề, nhưng cô không những không tỏ ra bực bội, mà còn giải thích cặn kẽ và 

dễ hiểu cho tụi em.Em cảm thấy mình thật may mắn khi được học ở lớp này. 

◆Những khó khăn trong việc học tiếng Nhật của bạn là gì? 

Có nhiều thứ khó, nhưng đối với em có lẽ vấn đề về động từ là khó khăn nhất. Thứ nhất, tiếng Nhật có tha động từ và tự động từ. 

Nhìn có vẻ giống giống nhau nhưng ý nghĩa và cách dùng của hai dạng này thì khác xa nhau. Trong tiếng Việt, hai hình thức này 

không tồn tại, hoặc đơn giản chỉ được coi là một, nên với tiếng Nhật lúc nào em cũng dùng lẫn lộn hai thể này. Thêm nữa, khi đã 

chọn đúng được tha động từ hay tự động từ rồi, thì lại phải chia động từ, mà trong tiếng Nhật, động từ có rất nhiều thể, mỗi thể lại 

có cách dùng và ý nghĩa khác nhau nữa. 

◆Những điều thú vị  khi học tiếng Nhật của bạn là gì? (Bạn đã có điều thú vị nào không?) 

Tuy việc học Hán Tự khó nhưng cũng vui nữa. Tiếng Việt mình cũng dùng từ Hán Việt. Mà âm Hán Việt và âm On trong Hán Tự 

(lúc học tiếng Nhật) nghe tựa tựa nhau, và do có cùng nguồn gốc từ tiếng Hán, nên ý nghĩa đơn lẻ của chúng được hiểu như nhau. 

Vậy nên, khi nghe âm On và được nhìn mặt chữ Hán thì em có thể thử đoán nghĩa của câu được. Chỉ có điều, cách người Nhật sử 

dụng chữ Hán có phần khác với người Việt, nên tuy chữ Hán thì vậy, nhưng ý nghĩa thì lại thay đổi, có khi khác hẳn hoàn toàn. 

◆Bạn thích gì ở nước Nhật cũng như tiếng Nhật? 

Ngoài truyện tranh và phim hoạt hình thì em ngưỡng mộ nền giáo dục bên Nhật. Trẻ con bên đó được rèn giũa để trở thành người 

tốt tính và tự lập. Ngoài việc học, học sinh tiểu học còn “bị” bắt tham gia những hoạt động khác, vì vậy mà tụi nhỏ có thể phát 

triển một cách toàn diện, vừa có kiến thức, vừa có sức khỏe. 

◆Bạn muốn sử dụng tiếng Nhật như thế nào? Tương lai bạn muốn làm nghề gì? 

Hiện tại, trình độ Nhật ngữ còn kém, nên em sẽ còn phải tiếp tục học nhiều nữa. Vậy nên, tương lai xa xôi thì em vẫn chưa biết 

mình có thể sẽ làm gì. Nhưng tương lai gần hơn, thì có lẽ em có thể dịch truyện tranh (những truyện đơn giản thôi), và sau đó chia 

sẻ cho mọi người. Việc này có lẽ sẽ giúp ích cho nhiều người (những người có cùng cảnh ngộ với em trước đây). 


