
 

Hôm nay lớp đã học bài gì ạ? 

Cả lớp đã học đến bài 8 "Căn phòng đẹp quá nhỉ". 

 

Lần này chúng tôi đã đến thăm lớp học "Tiếng Nhật tổng hợp 

A1" do Quỹ Giao lưu Quốc tế - Trung tâm Giao lưu Văn hóa 

Nhật Bản tại Việt Nam (văn phòng Hồ Chí Minh) tổ chức. 
 

Người trả lời phóng vấn là cô Phương - giáo viên phụ trách 

lớp.   

 

Cảm ơn cô Phương và các bạn học viên rất nhiều! 

 

Cô có thể giới thiệu qua về lớp học này được không? 

Đây là khóa nhập môn tiếng Nhật được bắt đầu từ tháng 10 

năm nay với 13 học viên. Trong số đó có cả những người 

đang đi làm cũng như các bạn sinh viên. Giáo trình chúng 

tôi sử dụng để dạy và học là cuốn "Hoạt động" và "Hiểu" 

của giáo trình "Marugoto (nhập môn A1)". 

Không khí lớp học thế nào ạ? 

Khi nói chuyện bằng tiếng Việt, mọi người rất sôi nổi và 

náo nhiệt, nhưng việc sử dụng tiếng Nhật trong lớp thì vẫn 

còn gặp khá nhiều khó khăn. Sau những giờ học trên 

trường và giờ làm, hẳn ai cũng mệt mỏi, nhưng vào lớp rồi 

mọi người đều rất cố gắng học. Mọi người cũng luôn hoàn 

thành bài tập về nhà đầy đủ nữa. 

Bài học có khó không ạ? 

Nội dung thì không khó, nhưng phần hội thoại khá dài nên 

cả lớp phải vừa nhìn sách vừa luyện tập. Đây là lần đầu 

tiên mọi người được xem một bản thiết kế nhà của Nhật 

nên cả lớp rất thích thú. Mọi người cứ vừa xem vừa bàn so 

sánh phòng của các bé bên Nhật với các bé nhà mình vô 

cùng rôm rả. Trong sách cũng có rất nhiều tranh ảnh nên 

việc học không hề nhàm chán chút nào. 

 



 

国際交流基金ベトナム日本文化交流センター（ホーチミン）

で開講されている「総合日本語講座Ａ１」についてうかがい

ました。 

質問に答えてくれたのは、日本語教師の Phuong先生です。 

Q.このクラスのことをおしえてください。 

 

２０１７年１０月から始まった入門のコースで、今１３人の学

習者がいます。１３人は社会人や大学生です。「まるごと（入

門Ａ１）」の「かつどう」と「りかい」を使って勉強しています。 

 

Q.どんなクラスですか。 

 

ベトナム語で話すときはうるさいくらいにぎやかですが、日本

語を使うのはまだまだはずかしいようです。みなさん、大学

や仕事のあとで疲れていますが、授業ではがんばっていま

す。宿題にも積極的にとりくんでいます。 

 Q.この日はどんなことを勉強したんですか。 

 

「まるごと（入門Ａ１）」第８課、「いい部屋ですね」 

を勉強しました。 

 

Q.難しかったですか。 

 

難しくはなかったですが、会話が少し長かったので、本を見

ながら練習しました。みなさんは日本の家の間取り図を見

たのが初めてで、とても興味を持ったようです。日本の子ど

もの部屋と、自分の子どもの部屋を比べてみんなでいろい

ろ話したりしました。教科書には絵や写真がたくさんあるの

で、みなさん楽しんで勉強しています。 

 

 
Phuong先生、クラスのみなさん、 

     どうもありがとうございました！ 


