
 

 

 

Trong góc “Phỏng vấn học sinh” và “Xin chào Sensei”, chúng tôi sẽ đăng bài viết về cảm nhận và trải nghiệm từ 
những quan điểm khác nhau của giáo viên dạy tiếng Nhật người Việt và học sinh Việt Nam đang học tiếng Nhật trong 
cùng một môi trường sau khi được lắng nghe chia sẻ từ họ. 

Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn bạn Nguyễn Ngọc Thắng, học viên đang theo học tiếng Nhật tại Trường Nhật 
ngữ Yuki. 

 

♦ Bạn học tiếng Nhật từ bao giờ? 

Mình biết đến tiếng Nhật từ khi còn nhỏ qua các sách truyện Manga và phim 

hoạt hình nhưng chính thức học tiếng Nhật thì từ tháng 9 năm 2015 khi quyết 

định đi du học Nhật Bản.Sau khi tìm hiểu trên mạng các trường Nhật ngữ ở Hà 

Nội tôi đã chọn Nhật ngữ Yuki vì đó là ngôi trường có chất lượng đào tạo tốt. 

Hơn nữa 1 người bạn láng giềng của tôi cũng đã từng là du học sinh của Yuki.  

♦ Tại sao bạn chọn tiếng Nhật? 

Khi xem phim, đọc truyện Nhật mình đã rất thích tiếng Nhật rồi, khi mình học 

THPT bố mình lại làm việc cho công ty Nhật, khi đó mình được bố kể và 

truyền cảm hứng về tác phong làm việc và văn hóa của Nhật, nên mình dần có 

định hướng rõ ràng cho bản thân trong việc sẽ du học và làm các công việc liên 

quan đến tiếng Nhật. Từ đây mình lựa chọn học ngôn ngữ này. 

♦ Bạn thấy cô Vũ Thị Phương là cô giáo như thế nào? 

   Cô không chỉ giỏi về kiến thức tiếng Nhật, am hiểu văn hóa Nhật mà còn luôn cố gắng tìm cách diễn đạt phù hợp 

nhất với từng học sinh. Cô và các giáo viên của Nhật ngữ YUKI cũng rất hay tổ chức các hoạt động ngoại khóa 

vừa bổ ích vừa lý thú cho học sinh chúng mình. Mình còn thực sự cảm động khi biết các học sinh trước đây của 

cô dù đã sang Nhật du học hay làm việc, chỉ cần liên lạc là cô hỗ trợ hết sức. Mình cảm thấy may mắn vì được 

học cô Phương. Cô là một giáo viên rất có chuyên môn và có tâm với nghề. 

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

   Thực sự cho tới hiện giờ, mình học tiếng Nhật khoảng 1 năm. Đó là khoảng thời gian không phải quá dài nhưng 

cũng không phải là quá ngắn nhưng có thể nói nhờ cô Phương mà mình chưa gặp phải khó khăn gì lớn trong việc 

học, tất cả đều được giải thích rõ ràng, và mình nghĩ quan trọng chỉ là ý thức của bản thân trong việc học tập. 

Mình nghĩ chỉ có thắc mắc chứ chưa có khó khăn. 

♦ Những điều thú vị khi học tiếng Nhật của bạn là gì? 

   Học tiếng Nhật thì có nhiều điều thú vị lắm, đặc biệt là chữ hán vì mỗi chữ Hán lại có cách ghép các bộ, các nét 

có liên quan đến cả ngữ nghĩa một cách logic nữa. Học chữ Hán mình còn biết thêm những câu tục ngữ hay, 

những chiêm nghiệm trong cuộc sống thú vị. 

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

   Mình thích tác phong làm việc và văn hóa ứng xử trong xã hội 

Nhật: chuẩn mực và khoa học. 

♦ Bạn muốn sử dụng tiếng Nhật như thế nào? Tương lai bạn muốn làm    

nghề gì? 

   Mình muốn hiểu được ngôn ngữ này, có thể giao tiếp tốt với người 

bản xứ và đọc hiểu các tài liệu chuyên ngàng Công nghệ thông tin 

vì đây cũng là định hướng nghề nghiệp tương lai của bản thân mình. 

Hơn nữa, nếu có thể mình muốn sẽ làm việc tại Nhật. 

 


