
 
 

 

この「シンチャオ先生」と次の「生徒にインタビュー」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ださったのは、バリア・ブンタウ大学 Trương Thị Loan先生です。 
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◆日本語を学び始めたのはいつからで、これまでどのぐらい日

本語の先生をしていますか。 

ハノイ国家大学外国語大学で日本語を学び始めたのは 1993 

年です。卒業してからこれまで 20年間日本語の仕事に携わ

ってきました。バリア・ブンタウ大学には、勤め始めて丸 10年

になります。 

◆日本語の先生をしていて、大変なことは何ですか。 

初めて日本語を学習する学生に、日本語の文字を教えること
が、一番大変だと思います。学習者がどうしたら簡単に文字を
覚えることが出来るか、いつも悩んでいます。文字の数が多い
ので、学生が途中で投げ出したり、授業に飽きたりすることが
ないように気を使い、様々な工夫を試みています。 

 

◆日本語を教えている生徒はどうですか。 

私が担当している学生はおおむね学習に真面目に取り組ん
でいます。熱心な学生は発言も質問も多くいつも楽しみで
す。 

只、まだ自分の学習に自信の持てない学生も何人かおり、こ
のような学生は授業中黙っていることが多く、とても残念で
す。教室ですから、失敗することや間違って恥ずかしい思い
をすることは当然なのですが、それを割り切れず恐怖心とか
羞恥心から逃れられない学生がまだまだいるようです。 

 

 

 

◆日本語を勉強している生徒に望むことは何ですか。 

学習者にはさまざまなニーズがあり、学習に取り組む方法もそ

れぞれです。目標も大小さまざまです。今のバリア･ブンタウ大

学の環境はこれまでにないくらい、しっかりと整備されています

ので、自分の日本語の勉強のためにそれらを十分に活用して

欲しいのです。そして、自分の目標に出来るだけ早く到達でき

るよう努力し、卒業後の自分自身の人生にうまく生かせるよう

に取り組んで欲しいものです。 

◆日本語の先生をしていて、嬉しいことは何ですか。 

何と言っても毎日学生と触れ合える事が私の喜びであり、自

分の指導した学生が立派に育っていく姿を見られることこそが

全てです。熱心な学生が、苦労しながら自分で日本語を作り

上げていく姿を見ると感動します。 

 

 

◆どうして日本語の先生になろうと思いましたか。 

教師になるのが子どものころからの夢でした。国家大学外国

語大学に入り、語学の専攻を何にするか決める時に、それま

でほとんど縁のなかった日本語を選んだのは、将来必ず日本

語がベトナム人にとって、必要とされる時代が来ると思ったか

らです。実は、その年に初めて国家大学外国語大学に日本

語学科が出来たのです。日本語のことについて知っている人

がまだ少なくて、不安もありましたが、卒業してから日本との貿

易や文化交流の架け橋になれるのではないかという期待もあ

りました。やっぱり、卒業後の同級生は今でもハノイをはじめ、

ベトナム全土で日本語教育の発展のために活躍しています。

今、私はバリア・ブンタウ大学で、日本語教師としての仕事に

とても充実感を味わっています。 

 

 

 

◆最後に、どんな先生になりたいですか。 

バリア・ブンタウ省は、工業、港湾事業、観光などの産業が

これから大きく発展していく要素がたくさん詰まっています。

将来多くの外国企業の進出が期待されていますが、その中

には日系企業も含まれます。私は日本語を教えることだけ

にとどまらず、日本の経営文化などについてさらに教養を深

め、バリア・ブンタウ大学と日本企業とのパイプ役としても、

関わっていかなければならないと思います。 

 



 
 

Góc "Xin chào Sensei" và "Phỏng vấn học sinh" sẽ đăng những cuộc trao đổi, phỏng vấn giáo viên người Việt đang 

dạy tiếng Nhật và học sinh đang học tiếng Nhật ở cùng 1 cơ sở để hiểu được trải nghiệm,  quan điểm khác nhau khi 

đứng ở vị trí người dạy và người học. 

Tham gia vào cuộc phỏng vấn của số này là cô Trương Thị Loan, giảng viên của trường Đại học Bà Rịa -Vũng Tàu. 
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◆Cô học tiếng Nhật từ khi nào và cô đã làm giáo viên được bao 

lâu rồi? 

Tôi bắt đầu sự nghiệp học tập Tiếng Nhật tại trường Đại học 

Ngoại ngữ- Đại học Quốc Gia Hà Nội từ năm 1993. Sau khi tốt 

nghiệp đại học tới nay tôi đã gắn bó với công việc liên quan tới 

Tiếng Nhật 20 năm rồi. Còn công tác tại trường Đại học Bà Rịa-

Vũng Tàu, với vai trò giảng viên Tiếng Nhật tính đến giờ vừa tròn 

10 năm 

◆Cô mong muốn gì ở các bạn sinh viên đang học tiếng Nhật? 

Tôi biết các em sinh viên, đến với ngành học Tiếng Nhật, mỗi 

em đều xuất phát từ những nhu cầu khác nhau và có những 

phương pháp học tập khác nhau. Và mỗi em cũng đều đặt ra 

cho mình những mục tiêu phấn đấu khác nhau. Trường Đại học 

Bà Rịa-Vũng Tàu hiện nay trang bị cho các em một môi trường 

học tập tốt nhất, vì vậy tôi mong muốn các em sinh viên ai 

cũng phải nỗ lực phát huy tối đa những điều kiện học tập thuận 

lợi mình đang có vào mục tiêu học tập Tiếng Nhật. Có như thế, 

các em mới có thể sớm hoàn thành được mục tiêu học tập của 

mình, và sau khi tốt nghiệp đủ tự tin, đủ bản lĩnh có thể vững 

bước trên con đường của mình. 

◆Điều vất vả của cô khi là giảng viên tiếng Nhật là gì? 

Tôi cho rằng, gian nan vất vả nhất đó là việc dạy chữ viết cho 

các em bắt đầu học Tiếng Nhật. Làm cách nào để các em có thể 

nhớ chữ một cách dễ dàng hơn, điều đó làm tôi trăn trở. Số lượng 

chữ nhiều như thế, nên khi dạy chữ tôi phải luôn lưu tâm suy 

nghĩ những phương pháp dạy, và phải liên tục truyền cảm hứng 

cho các em, không để các em nản và buông xuôi giữa chừng. 

◆Cô thấy những học sinh đang học tiếng Nhật thế nào? 

Sinh viên của tôi, hầu hết đều chăm chỉ, nỗ lực học tập. Có 

những sinh viên rất hăng hái phát biểu và đưa ra nhiều câu hỏi 

khiến tôi luôn cảm thấy hứng thú. 

Tuy nhiên, vẫn còn  những em thiếu tự tin, học chưa tốt. Những 

sinh viên này, đáng tiếc là thường rất trầm trong giờ học.Vì là 

lớp học nên những thất bại, thậm chí đôi khi là cả những cảm 

xúc xấu hổ khi mắc lỗi là chuyện đương nhiên. Nhưng dường 

như vẫn còn những em chưa bứt phá để có thể chiến thắng được 

cảm giác ngại ngùng sợ sệt đó. 

 

 

 

◆Những niềm vui của cô khi làm giáo viên dạy tiếng Nhật là gì? 

Được tiếp xúc với các em mỗi ngày, nhìn thấy các em sinh viên 

của mình trưởng thành đó là tất cả niềm vui của tôi. Đặc biệt, khi 

thấy hình ảnh những em sinh viên tích cực luôn gắng sức gây 

dựng vốn Tiếng Nhật cho mình tôi thực sự rất xúc động. 

 

 

◆Lý do cô muốn trở thành giáo viên dạy tiếng Nhật? 

Ước mơ làm cô giáo được phôi thai từ thời thơ ấu của tôi. 

Sau khi vào đại học, khi phải quyết định lựa chọn ngôn ngữ 

nào để học chuyên ngành thì tôi quyết định đến với Tiếng 

Nhật, một ngôn ngữ tôi chưa hề để tâm trước đó. Vì lý do 

chủ quan tôi cho rằng, Nhật Bản chắc chắn trong tương lai 

sẽ là đối tác quan trọng với Việt Nam. 

Thực tế, đó là năm đầu tiên trường Đại học bắt đầu triển 

khai đào tạo Tiếng Nhật. Vào thời ấy, người Việt Nam biết 

về Tiếng Nhật cũng còn ít, quả thật tôi cũng hơi chút lo lắng, 

nhưng vẫn hi vọng sau này ra trường sẽ có cơ hội trở thành 

nhịp cầu nối  cho sự giao thoa văn hóa và giao thương giữa 

Việt Nam và đối tác Nhật Bản. Và quả nhiên, sau khi ra 

trường đến nay, những người bạn cùng nhóm lớp với tôi 

cũng đều đặn mỗi ngày miệt mài góp sức vun đắp cho sự 

phát triển đào tạo Tiếng Nhật tại Hà Nội và nhiều địa 

phương khác trong cả nước. Bản thân tôi đang giảng dạy 

Tiếng Nhật tại Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu, tôi cũng luôn cảm 

thấy tự hào về công việc của mình. 

 

 

 

◆Cô muốn trở thành một giáo viên như thế nào? 

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với tiềm năng phát triển công nghiệp, 

cảng biển và du lịch,... trong tương lai gần đang được kỳ vọng 

là điểm hấp dẫn rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài, trong đó 

chắc chắn doanh nghiệp Nhật Bản cũng không ít. Tôi mong 

muốn không chỉ tiếp tục đóng góp trong công việc giảng dạy 

Tiếng Nhật cho sinh viên, mà sẽ tìm hiểu nhiều hơn về Văn hóa 

kinh doanh của người Nhật, để có thể góp phần nhỏ bé trong 

vai trò kết nối trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu với các doanh 

nghiệp Nhật Bản tại địa phương, dẫn dắt các em sinh viên đến 

được với cách doanh nghiệp một cách thuận lợi nhất. 


