
                                                                                                                

 

 

 

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、フエ高等師範短期大学 Trương Thị Thu Thủy先生です。 

 

◆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。 

日本語を学び始めたのは１９９９年です。卒業した後今まで１３年間日本の仕事に携わっ

てきました。 

◆どうして日本語の先生になろうと思いましたか。 

２００４年に卒業した後、日本語ガイドとして旅行会社につとめましたが、教師になるのが子

供のころからの夢でしたし自分の時間を持つことができ、家族と過ごす時間があると思いま

した。２００７年に本校で日本語教師の募集がありました。私の夢は現実になりました。 

◆日本語の先生をしていて、大変なことは何ですか。 

初めて日本語を勉強する学生にとって、日本語のかな文字

を教えることは一番大変だと思います。次は漢字です。学生

は間違って覚えられなくて、本当に大きい問題になりました。 

毎日、学生が覚えるために自分で様々な工夫を調べなけれ

ばなりません。 

◆日本語の先生をしていて、嬉しいことは何ですか。 

日本語能力試験の後、学生から合格の知らせもらうこと、学

生が卒業後に仕事で日本語を使ってくれることです。 

◆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ほとんど学習に真面目だし熱心で

す。熱心な学生は発言が多く、私も楽しみです。でも発言し

たり、日本人と話したりする時、まだ恐る恐るで自信を持っ

ていない学生もいます。それはたまに先生たちを困らせまし

た。 

◆日本語を教えている生徒に、望むことは何ですか。 

日本語を教えるだけでなく、学生に日本人のマナーや真面

目な働き方もおしえることにしました。学生が日常生活に応

用できるようになることが希望です。 

 

◆最後に、これからどんな先生になりたいですか。 

私は、教える方法が豊富で、専門性を持った良い先生にな

りたいです。もっと本校の日本語教育を発展させていくことが

できると思います。 

日本での研修にて、学生さんと 

 



                                                                                                                

 

 

 

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 một cơ sở để hiểu được trải nghiệm, quan điểm khác nhau khi đứng ở vị trí người dạy và 

người học. 

Tham gia phỏng vấn trong số lần này là cô Trương Thị Thu Thủy- giảng viên tiếng Nhật trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế 

 

◆Cô bắt đầu học tiếng Nhật từ khi nào và cô đã làm giáo viên được bao lâu rồi? 

Tôi bắt đầu học tiếng Nhật từ năm 1999. Sau khi tốt nghiệp đến bây giờ tôi đã làm việc 

liên quan tới Nhật Bản và dạy Tiếng Nhật được 13 năm . 

◆Tại sao cô lại muốn trở thành giáo viên dạy tiếng Nhật?          

    Tôi tốt nghiệp năm 2004, sau khi tốt nghiệp tôi làm hướng dẫn viên tiếng Nhật ở một công 

ty du lịch. Mong muốn trở thành giáo viên là ước mơ lúc nhỏ của tôi, tôi nghĩ rằng nếu làm 

giáo viên thì sẽ làm chủ được thời gian của mình và có thời gian dành cho gia đình hơn. 

Năm 2007, tôi thi tuyển giáo viên vào trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế. Thế là 

ước mơ của tôi đã thành hiện thực. 

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

     Tôi cho rằng điều vất vả nhất là việc dạy chữ Katakana và 

Hiragana cho những học sinh mới học tiếng Nhật lần đầu. 

Tiếp đến là việc dạy chữ Kanji. Học sinh hay nhầm lẫn và 

không thể nhớ nổi chữ Kanji, điều này cũng là một trong 

những điều khó khăn. Mỗi ngày bản thân phải tra cứu rất 

nhiều phương pháp dạy để làm thế nào để sinh viên có thể 

nhớ được chữ Kanji một cách hiệu quả. 

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

Việc nhận được những thông báo như: "Em đã đậu kỳ thi năng 

lực tiếng Nhật" hay "Em đã có thể sử dụng tiếng Nhật trong 

công việc" từ những học viên mình đã dạy là điều đáng mừng 

nhất khi làm một giáo viên dạy tiếng Nhật. 

◆Suy nghĩ của cô về sinh viên đang học tiếng Nhật?  

    Những sinh viên tôi đang dạy hầu hết đều nhiệt tình, chăm 

chỉ trong học tập. Nhiều bạn năng nổ hay phát biểu sôi nổi 

làm cho không khí lớp học luôn vui vẻ. Tuy nhiên cũng có 

một vài bạn còn rụt rè, thiếu tự tin khi phát biểu hay khi 

giao tiếp với người Nhật. Điều này cũng là một trong 

những khó khăn của người dạy tiếng Nhật. 

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

tiếng Nhật? 

 Ngoài dạy tiếng Nhật tôi còn dạy cho sinh viên của mình 

về quy tắc, cách làm việc của người Nhật. Tôi mong các 

bạn vận dụng được những điều đã học vào trong thực tế 

cuộc sống. 

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

    Tôi muốn trở thành một giáo viên vững về chuyên môn và 

có nhiều cách dạy phong phú. Tôi cũng hi vọng rằng việc 

dạy và học tiếng Nhật ở trường tôi sẽ ngày càng phát triển 

hơn nữa. 

Cô Thủy và các bạn sinh viên trong chuyến tập huấn tại Nhật 


