
 

◆どうして日本語パートナーズとして活動しようと思いましたか 

以前ホーチミンで日本語教師をしており日本に戻りましたが、しばらくしてまたベトナムで働きたいと思う

ようになりました。そしてこれなら私でも役に立てるのではと日本語パートナーズに応募しました。 

 

◆ベトナムやベトナム人の好きなところは何ですか 

豊かな自然、美味しい食べ物、人情味ある人々はもちろん

ですが・・・一言で言うと、毎日生きているという実感が

あることです。同時に居心地の良さも感じます。エネルギ

ッシュで前向きな人々といると、こちらもいつの間にか元

気になります。大きく動くうねりの中に我が身を置いてい

る得難い体験と感じています。 

 
◆日本語パートナーズとしてどんな活動をしていますか 

クイニョンの高校でベトナム人の先生 2名の日本語授業に

一緒に入っています。（写真右） 

私は会話や発音をしたり生徒のノートを見たり、また日本文

化紹介では浴衣の着付けや巻き寿司作り、折り紙などもしま

した。生徒たちは浴衣がとても良く似合います。着付けでは

お互いに手伝い自分達で着られるようになりました。浴衣姿

をすぐ Facebookにアップする生徒も多く学校中で話題にな

りました。（写真左） 

授業に入り生徒たちの屈託ない笑顔を見ている時が一番幸せ

です。ベトナム人の先生に「今日は試験なので授業に入らな

くてもいいです」と言われるとその日は生徒に会えないので

とても残念で寂しく感じます。 

ベトナムには「先生の日」があり、生徒が日頃の感謝の気持

ちを先生に伝える日だそうです。当日多くの生徒たちが家に

来て日本語で歌をうたい、手作りのプレゼントをくれました。生徒たちが忙しい学校生活の中で準備してく

れたことが嬉しく、また感動しました。（写真右下） 

 
◆これからどんな活動がしたいですか 

ベトナム人の先生が学年末に「日本祭り」を企画して

いますので協力して一緒に作り上げていきたいと思い

ます。今まで日本語クラスで学んできた生徒が、地域

の人たちや日本語学習をしていない生徒に巻き寿司を

作ったり浴衣を着せたりして日本を紹介できたらいい

なと思っています。日本ファンが増えると嬉しいです

から。それと同時に日本でもベトナムファンを増やし

たいと思います。日本へ帰ってからの私の課題です。 

クイニョンで日本語授業を行っているのは今、レクイドン高校だけです。でも喫茶店にいると「私は日本語

を勉強しています」と若いベトナム人によく声をかけられます。日本語を勉強したい人はたくさんいるので、

もっと日本語学習の場が広がればいいなと思います。日本語を勉強している人たちがお互い交流できる場を

作れたらいいなと思います。一方、私はベトナムにいるのにベトナム語が上手く話せないなぁと反省してい

ます。ベトナム語は難しいですが、ベトナム人にとっても日本語は難しいですから言い訳できませんよね。

残り 3ヵ月、少しでもベトナム語が話せるようになり、地元の方々と友達の輪を広げたいと思います。 

このコーナーでは、ベトナムで日本語パートナーズとして活
躍している先生方に、普段の活動や日本語パートナーズを通
して感じたことについてのお話を伺い、掲載しています。  
今号のインタビューに答えてくれたのは、Quy Nhonの高校で
日本語の授業をサポートしている 高村 安代先生です。 



 

 

◆Tại sao cô quyết định làm cộng sự tiếng Nhật? 

Trước đây tôi đã dạy tiếng Nhật ở TP Hồ Chí Minh. Sau khi về Nhật một thời gian, tôi quyết định quay lại Việt Nam 

làm việc ở lĩnh vực gì mình có thể giúp ích được, và đó là lý do tôi đăng ký làm cộng sự tiếng Nhật. 

 

◆Cô thích gì ở Việt Nam và người Việt? 

Thiên nhiên phong phú, nhiều món ăn ngon, tình người nồng ấm... 

Nói tóm lại là ở đây tôi cảm nhận thấy cuộc sống sôi động hàng 

ngày.Hơn nữa nơi đây rất dễ sống,  con người tràn đầy năng 

lượng luôn giúp tôi cảm thấy năng động và có thể chiêm nghiệm 

bản thân qua những trải nghiệm trong công việc. 

 
◆Với vai trò là cộng sự tiếng Nhật, cô đảm nhận những 

công việc gì? 

Tôi tham gia giảng dạy tiếng Nhật cùng với 2 giáo viên ở 

trường THPT tại TP Quy Nhơn. (Ảnh bên phải). 

Công việc của tôi là dạy phần hội thoại, phát âm tiếng Nhật cho 

học sinh, chấm bài viết của học sinh, ngoài ra tôi còn giới thiệu 

văn hóa Nhật đến học sinh như: cách mặc áo Yukata, làm 

shushi, gấp giấy Origami... Học sinh mặc áo Yukata rất hợp. 

Các em học sinh đã có thể giúp nhau  mặc áo Yukata . Các em 

háo hức chia sẻ những tấm hình chụp mặc áo Yukata lên 

facebook và nó trở thành chủ đề trong các câu chuyện của các 

em trong giờ nghỉ giải lao. (Ảnh bên trái). 

Niềm hạnh phúc nhất với tôi là khi vào lớp tôi thấy những nụ 

cười rạng rỡ, vô tư trên khuôn mặt các em. Điều buồn nhất là 

khi tôi nghe cô giáo chủ nhiệm nói "hôm nay cô không phải 

đến dạy vì các em thi", buốn vì có nghĩa là hôm đó tôi không 

được gặp các em. 

 

Ở Việt Nam có "Ngày nhà giáo". Đó là ngày các em học 

sinh thể hiện lòng biết ơn đến các thày cô giáo. Trong 

ngày đó nhiều em đến nhà tôi tặng tôi những món quà tự 

làm, cùng nhau hát những bài hát tiếng Nhật. Tôi rất cảm 

động khi nhận được những món quà đó vì mặc dù rất bận 

học nhưng các em vẫn cố gắng tự làm để tặng tôi. (Ảnh 

phía dưới bên phải) 

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục này đăng phần phỏng vấn cộng sự tiếng Nhật. 

Đây là phần phỏng vấn cô Yasuyo Takamura, trợ giảng tiếng Nhật 
cho trường THPT tại TP. Quy Nhơn. 



 

◆Cô có mong muốn được tổ chức hoạt động gì? 

Tôi muốn giúp đỡ giáo viên người Việt tổ chức "lễ hội Nhật Bản" vào cuối năm học này. Ngoài ra tôi rất muốn các em 

học sinh đang học tiếng Nhật có thể giới thiệu văn hóa Nhật như cách làm sushi cuốn, các mặc áo yukata tới những 

người dân địa phương, và các em học sinh không học tiếng Nhật. Tôi sẽ rất vui khi thấy càng ngày càng có nhiều người 

hâm mộ nước Nhật, và tôi cũng mong muốn ở Nhật cũng có rất nhiều người Nhật hâm mộ Việt Nam. Đây là nhiệm vụ 

của tôi sau khi về nước. 

Ở TP. Quy Nhơn hiện nay chỉ có trường THPT Lê Quý Đôn giảng dạy môn tiếng Nhật. Nhưng ở các quán cà phê tôi 

thường nghe thấy các bạn trẻ nói chuyện với nhau "Tôi đang học tiếng Nhật". Số lượng người học tiếng Nhật ngày 

càng nhiều vì thế nếu có thêm nhiều nơi giảng dạy tiếng Nhật nữa thì hay biết mấy. Tôi cũng muốn có nhiều địa điểm 

để các bạn học tiếng Nhật có thể đến giao lưu bằng tiếng Nhật. Mặt khác, tôi cũng tự thấy đáng tiếc là mặc dù mình đã 

ở Việt Nam nhưng không hề giỏi tiếng Việt. Tôi thấy tiếng Việt khó, cũng giống như người Việt thấy tiếng Nhật khó 

vậy. Còn khoảng 3 tháng nữa là kết thúc nhiệm kỳ, tôi sẽ cố gắng nói chuyện được thêm bằng tiếng Việt và kết thêm 

nhiều bạn Việt Nam nữa. 


