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この「生徒へのインタビュー」と前の「シンチャオ先生」のコーナーでは、日本語を教えるベトナム人教師とその生徒であるベト

ナム人学習者の双方にお話しを伺い、同じ学びの場において立場の異なる視点から感じたことや経験について記事を掲載

しています。 

今号のインタビューに答えてくれたのは、タンロン大学日本語学科 3年生 NGUYEN MINH THI さんです。 

 

◆いつから日本語を勉強していますか。 

中学３年の時、自分で日本語を勉強しましたが、学校の勉強で忙しいあまり、中止しま

した。そして、大学の時また日本語を正式に勉強し始めました。 

◆どうして日本語を勉強しようと思いましたか。 

私はそもそも日本の漫画とアニメが好きです。日本語があまり分からなかったときから

アニメの主題歌を暗記し、歌うことができました。さらに、私の姉は大学の時に日本語

を勉強していました。彼女はいつも桜祭り、お茶会、太鼓演奏会などの日本文化体験イベントに連れて行ってくれました。そ

のおかげで、だんだん日本文化の世界に入っていきました。それで、日本語を勉強することにしました。 

◆VUONG THI BICH LIEN先生はどうですか。 

私はリェン先生に日本語と日本文化の科目を教えてもらいました。先生は日本語や日本文化に精通している学者だと思い

ます。素晴らしい教授法で、私たちに面白く、有益な授業をしてくれました。学部長としても教師としても、先生は大変忙しい

ですが、日本人と交流する機会を作ったり、就職フェアを行ったりし、いつも生徒たちに思いやりがあります。 

◆日本語を勉強していて難しいことはなんですか。 

日本語を勉強していて、難しいことは正確に言葉を使うことだと思っています。なぜなら、日本語の語彙は男性語・女性語、

話し言葉・書き言葉、地域差などがあり、非常に豊かだからです。正しく使えるように、いろいろな経験を積むのが必要だと思

います。 

◆日本語を勉強していて楽しいことはなんですか。（楽しいことがありましたか） 

私にとって、日本語の勉強は一つのパッションです。私は日本語があまりに好きすぎて、日本語さえ勉強すれば、ドライな文

法授業すら面白くなります。一番楽しいことは会話をすることだと思います。日本語の発音は非常に可愛く、会話をするたび、

歌を歌っている気がし、本当に楽しいです。 

◆日本や日本語の好きなところはどんなところですか。 

私は日本の伝統的な価値観を保存する方法が好きです。それは歌舞伎や囲碁についての漫画やドラマが製作されたり、三

味線や琴などの伝統的楽器を使う現代風の曲が作られたり、若者向けに革新的な着物が作られたりすることです。伝統的

な要素と現代的な要素を組み合わせることにより、伝統文化を日本人の若者に近づけるのみならず、日本文化を世界中で

人気のあるものにすることができると思います。 

◆これから日本語とどう関わっていきたいですか。

（日本語を使ってどうなりたいですか。将来どうな

りたいですか。） 

日本語を使い、日本文化を研究し、将来リェン

先生のような日本語や日本文化への愛を生徒

に伝えられる先生になりたいです。 
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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 này phỏng vấn bạn NGUYỄN MINH THI, sinh viên năm thứ 3 khoa tiếng Nhật trường đại học Thăng Long. 

 

◆Bạn học tiếng Nhật từ bao giờ? 

Tôi tự học tiếng Nhật từ lớp 8 nhưng vì việc học quá bận nên tôi đã bỏ cuộc. Sau đó, 

tôi bắt đầu học lại tiếng Nhật khi vào đại học. 

◆Tại sao bạn lại học tiếng Nhật? 

Từ nhỏ tôi rất thích phim hoạt hình và truyện tranh Nhật Bản. Tôi đã thuộc và có thể 

hát những bài hát tiếng Nhật ngay từ khi tôi chưa biết Nhật mấy. Lúc đó chị gái tôi 

học tiếng Nhật ở đại học. Chị thường đưa tôi đến tham dự lễ hội văn hóa Nhật Bản như lễ hội hoa anh đào, trà đạo, biểu 

diễn trống... và cứ như vậy tôi đã yêu văn hóa Nhật Bản và muốn học tiếng Nhật. 

◆Bạn thấy cô Vương Thị Bích Liên là cô giáo như thế nào? 

Cô Liên đã dạy tôi tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản. Cô rất giỏi tiếng Nhật cũng như hiểu sâu về văn hóa Nhật Bản. Bằng 

phương pháp sư phạm chuyên nghiệp, cô đã dạy chúng tôi những giờ học rất thú vị và bổ ích. Mặc dù cô rất bận rộn với  

công việc của trưởng khoa và công việc giảng dạy nhưng cô vẫn có thời gian tham gia tổ chức cho sinh viên giao lưu với 

người Nhật, lễ hội việc làm... 

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

Khi học tiếng Nhật, tôi thấy việc sử dụng đúng từ ngữ là khó nhất vì trong tiếng Nhật có những từ ngữ của nam,  nữ, từ ngữ 

trong văn phong nói, văn phong viết, từ địa phương. Để có thể sử dụng từ ngữ đúng thì đòi hỏi học sinh phải có nhiều trải 

nghiệm về sử dụng tiếng Nhật. 

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

Với tôi, việc học tiếng Nhật luôn làm tôi thích thú. Tôi rất thích tiếng Nhật nên mặc dù cả những lúc học môn ngữ pháp khô 

khan cũng làm tôi thích thú. Điều thú vị nhất với tôi là được học hội thoại. Phát âm tiếng Nhật nghe rất dễ thương. Khi nói 

tiếng Nhật tôi cứ cảm tưởng mình đang hát, thật là thú vị. 

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

Tôi thích cách người Nhật gìn giữ những giá trị truyền thống dân tộc. Cách họ đưa văn hóa kịch Kabuki, cờ vây..vào truyện 

tranh hay phim truyền hình. Cách họ chơi các nhạc cụ cổ truyền như đàn Shamisen, đàn Koto trong những bản nhạc đang 

được thịnh hành. Cách họ cách tân áo Kimono truyền thống để phù hợp với giới trẻ. Với việc hoà trộn giữa truyền thống và 

hiện đại đã làm cho văn hóa truyền thống gần gũi hơn với giới trẻ. Tôi nghĩ văn hóa Nhật Bản rất nổi tiếng trên thế giới. 

◆Bạn muốn sử dụng tiếng Nhật như thế nào? Tương    

lai bạn muốn làm nghề gì? 

Tôi muốn nghiên cứu văn hóa, và sử dụng tiếng Nhật 

trong tương lai.  Tôi muốn trở thành giáo viên như cô 

Liên, người có thể truyền ngọn lửa tình yêu tiếng Nhật 

và văn hóa Nhật đến sinh viên. 

 


