
                                                                                                                

 

 

この「生徒にインタビュー」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、                                 

フエ高等短期師範大学で日本語を勉強している Trần Thị Thanh Huyềnさんです。 

 

 

 約３年前から日本語を勉強し始めました。大学３年生のころです。どうして日本語を勉

強しようと思ったかというと外国語を勉強することが楽しくて、好きだからです。外国語を勉

強したら、世界中のいろいろな人と話せると思い、また、日本の文化と日本のアニメにも興味

がありました。とくに、漫画はほとんどベトナム語で読みましたが、アニメだけは日本語で見ま

した。日本語の専攻はとても良く、卒業後は就職しやすく、私の夢はいつか日本へ留学する

ことです。そのため、日本語を勉強しようと思いました。 

私の先生はいつもクラスで日本語を教えてくれ、ときどき、生活の経験も教えてくれました。先生は親切で専門

知識があり、とてもいい人です。勉強するとき、わからないことについては、先生にいろいろ聞きました。先生は詳

しく分かりやすく説明してくれます。私達の発音がよくない時も、先生は私達に教えてくれました。先生は東京の人

なので、日本語の発音は分かりやすいです。先生の授業は絵を描いて教えて、例をあげます。先生の授業はい

つも面白い授業でした。 

日本語は世界で一番難しいと思います。日本語の中で難しいことはたくさんがありますが、その中でも私にとっ

て難しいことは自動詞と他動詞です。私は勉強しても、なかなか覚えられません。いつも間違えてしまいました。

また、漢字もいっぱいあって、とても複雑に感じます。漢字は勉強するのは難しいですが楽しいです。例えば、「名

字」という単語で「名」という漢字が「みょう」と読まれていますが、「有名」という単語では「めい」です。多くの漢字

は、他の漢字に似ている要素を含んでいます。新しい要素を付ける時、漢字の意味の変化を学ぶのは楽しいで

す。 

つまり、私の言いたいことは日本の教育はとても大好きだと言うことです。なぜかといういと、日本人の子供は自

立できるように育てられています。勉強以外にいろいろな活動に参加して、例えば音楽クラブ、野球クラブもして

います。今私の日本語はまだ上手じゃないのでこれからも、日本語を                             

勉強し続けます。私の夢は日本語の先生になることです。遠い将来、                          

日本語でどんなことができるかまだわかりませんが、近い将来、生徒                            

に日本語を教えていることでしょう。 

 



Góc “Phỏng vấn học sinh” và “Xin chào Sensei”, là những bài viết về cảm nhận và trải nghiệm từ những 

quan điểm khác nhau của giáo viên người Việt dạy tiếng Nhật và học sinh Việt Nam đang học tiếng Nhật 
trong cùng một môi trường.  

 

                                                                                                                

 

 

  

 

                                Tham gia phỏng vấn số này là bạn Trần Thị Thanh Huyền- sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế 

 

 

 

 

Tôi bắt đầu làm quen với Tiếng Nhật khoảng 3 năm trước, lúc đang  là sinh viên năm 3. Lý do tại sao 

tôi học tiếng Nhật đó là vì tôi thích ngoại ngữ và việc học ngoại ngữ rất vui. Tôi nghĩ rằng nếu học ngoại ngữ thì 

có thể giao tiếp với nhiều người trên thế giới và tôi rất thích phim hoạt hình và văn hóa Nhật Bản. Hầu hết các 

truyện tranh tôi đều đọc bằng tiếng Việt chỉ riêng các bộ phim hoạt hình là tôi xem bằng tiếng Nhật. Tôi cho 

rằng học chuyên ngành tiếng Nhật là một điều tốt, sau khi tốt nghiệp có thể dễ dàng xin được việc. Ước mơ của 

tôi là được đi du học tại Nhật cho nên tôi đã quyết định học tiếng Nhật.                                     

Ngoài việc dạy tiếng Nhật, thỉnh thoảng giáo viên còn chia sẻ cho chúng tôi về những kinh nghiệm 

trong cuộc sống. Các thầy cô đều rất thân thiện và có kiến thức chuyên môn sâu rộng.Trong quá trình học có chỗ 

nào không hiểu, tôi đều hỏi lại và được các thầy cô giải thích mọi thắc mắc một cách chi tiết, dễ hiểu và luôn chỉ 

bảo rất tận tình khi chúng tôi phát âm sai. Không những thế, trong giờ học các thầy  còn dạy cho chúng tôi vẽ 

tranh và cho ví dụ. Tiết học tiếng Nhật lúc nào cũng thú vị.              

Tôi cho rằng tiếng Nhật là ngôn ngữ khó học nhất trên thế giới. Có rất nhiều cái khó nhưng trong đó đối 

với tôi cái khó nhất là "tha động từ" và "tự động từ". Cho dù tôi có học thì cũng không thể nào nhớ nổi và hay bị 

nhầm. Ngoài ra, có rất nhiều chữ Kanji, việc học Kanji cũng vô cùng phức tạp. Kanji rất khó học nhưng tôi cảm 

thấy chữ kanji vô cùng thú vị. Ví dụ, chữ "名"trong từ "名字" đọc là "みょう", nhưng trong từ "有名" nó lại được 

đọc là "めい". Nhiều từ Kanji có yếu tố giống với các từ Kanji khác nhưng khi thêm yếu tố mới vào thì nghĩa 

của từ Kanji cũng sẽ biến đổi theo, tôi cảm thấy điều này thật thú vị.  

Tôi cũng rất thích cách giáo dục của Nhật Bản. Trẻ con ở Nhật được giáo dục tính tự lập ngay từ lúc 

nhỏ. Ngoài việc học, các em được tham gia rất nhiều hoạt động như câu lạc bộ âm nhạc, bóng chày,... Tuy bây 

giờ tiếng Nhật của tôi vẫn chưa được tốt lắm, nhưng tôi  sẽ tiếp tục cố gắng.                                       

 Ước mơ của tôi là trở thành giáo viên dạy tiếng Nhật. Trong tương lai xa tôi chưa biết có thể sử dụng 

tiếng Nhật vào công việc gì nhưng điều tôi có thể làm trong tương lai gần là dạy tiếng Nhật cho các em học sinh. 


