
                                                                                                                

 

 

毎号、「シンチャオ先生」「生徒にインタビュー」としてお届けしているコーナーですが、今号は、中学時代から日本語

を勉強し、今はご自身の母校である中学校で日本語教師をしている方にお話を伺いました。インタビューに答えてくださ

ったのは、現在、ハノイの Ly Thuong Kiet中学校と Be Van Dan中学校で日本語を教えている Nguyễn Ngọc Hàさんです。 

  ◆ Ha さんが日本語を学び始めたのは、いつ、どこでですか。 

2005年、6年生の時、Ly Thuong Kiet中学校で日本語を勉強し始めました。 

 
◆ Ha さんが日本語を勉強し始めた頃は、まだ同じ中学生で日本語を勉強していた人が少な

かったと思います。自分にとって、日本語を勉強するということは、どういうことでしたか。 

小学校 1年生から英語を勉強しましたが、その当時から、日本の漫画、アニメのおかげで日本

語が好きでした。その時、子供向けの英語の作品はあまりなく、ほとんどが厚くてつまらない本や

教科書ばかりでした。ですが漫画はそれとは違って、面白くて新しいことを私にもたらしてくれまし

た。漫画をきっかけに、日本語がどんどん好きになって、ストーリーの本を読んだり、母からお金

をもらってアニメの DVDを借りて家で見たりするようにもなりました。最初は気分転換のためでし

たが、だんだんと興味が沸き、夢中になってしまいました。日本語は、私の人生の最初の 10年

間、私と一緒に歩んでくれたのです。私が中学生になる時、日本語が勉強できる学校は、リ・トゥ

ン・キエット中学校での 2 クラスしかなかったため、そのクラスに入りたい場合、試験を受けなけ

ればなりませんでしたので、私は夏休み中一生懸命試験のために勉強をしました。 

先生になってから、生徒に日本語だけでなく、日本文化を知ることも勧めています。日本語を身

に付けるためには、言葉だけではなく、心で感じるのが必要だと思うからです。 

◆ 日本語の勉強で大変だったことは、どんなことですか。 

私は Ted Chiang という作家の Story of Your Life という短編小説の中のある文に興味があります。それは「言語は人間の世界観に影

響を受ける」という文です。 

これは正しいと思います。大学生時代、ハノイ大学で勉強しながら多言語の同級生と触れ合うことができました。英語学部の学生は正

直で、フランス語学部の学生はエレガントで、中国語の学生は好きなことに夢中で、それぞれの各学部の特徴があると思っています。 

では、日本語の学生はどうでしょうか。言うのは恥ずかしいですが、勉強がよくでき、ルールを遵守し、自分のことは自分で決められるの

で、日本語学部の学生は自信を持っています。「他人に迷惑をかけずに、自分のことをしっかりやる」という日本人のような考え方を持っ

ているからでしょうか。 

しかし、何にでも 2つの面があると思います。遠回しの言い方のせいで笑いながら泣くことがあるでしょう。日本人が自分の言いたいことを

はっきり言い出すときは少ないため、聞き手、読み手を勘違いさせることが多いでしょう。あいまいな回答、例えば「そうだと思いますが、

そうではない」と言われると、頭が痛くなるほど意味わからないことも少なくありません。 

◆ 日本語を勉強していて良かったなと思ったことは、どんなことですか。 

私にとって日本語は、この世界を歩んでこられた、それを可能にした大切な鍵とも言えます。日本語を通じて、地球の向かい側に住んで

いる日本語・日本文化が大好きな友達と知り合うことができました。自分が調べたことについて話し合うため、何時間も使ってしまったこ

ともありました。言語は空間、時間、年齢を飛び越えて、同じ気持ちを持っている人々をつなげる橋とも言えるでしょう。 

 



 

 

※執筆者が書いたベトナム語を日本語に翻訳して掲載しています。 

◆ 自分が生徒だったときと比べて、今の生徒や日本語授業について、変わったと思うことはありますか。 

大きな違いは今の子供が簡単に日本語と接することができることだと思います。本、漫画からインターネットに至るまでいろいろな情報が

手に入ります。それに、最近の保護者は言語の大切さがわかっているので、子供が日本語を勉強することを積極的に応援・サポートして

います。 

 

◆ 今、Ha さんは日本語の先生をしているそうですね。どこで教えていますか。また、どうして日本語教師の道を選んだのですか。 

今年、Ly Thuong Kiet中学校で日本語教師を務めるのは大変嬉しいことです。ちょうど卒業してから 10年後、学校に戻り、生徒を日本

語の世界へ案内できることになりました。それに、今年初めて日本語を導入することになった Be Van Dan中学校での初めての日本語

教師にもなれ、大変嬉しく思っています。 

中学校の日本語教師になったおかげで日本語がもっと好きになりました。しかし、日本語教師になりたいと思ったのは高校に入ってからで

す。その時、高校の日本語教師の Hang先生に会い、先生の授業を受けて、日本語学習の動機を与えてもらいました。Hang先生は当

時の私たちにとって、韓国人のアイドルみたいだったのです。 

それで、大学 3年生の時、ワクワクした気持を抱きながら、ハノイで唯一の子供向けの日本語センターで日本語を教え始めました。です

が、寂しかったのは、好きで日本語を勉強していたのは学習者の 10分の 1 だけで、残りの全員は親に勉強させられていたことです。本

当に勉強したいと思って勉強しない限り、いい結果が出ないとわかっていましたから、私は本当に心配しました。ですから、学生時代の先

生方が教えてくれたように、私も、生徒が楽しくリラックスしながら日本語が勉強できるように教える努力をしていきたいと思っています。 

 

◆ 最後に、日本語を勉強している生徒・学生たちへ、メッセージをお願いします。 

私の大学の日本語の先生は教科書『にほんご 6』の著者 Pham Hung Long先生でし

た。私が先生にメールをするたびに、先生は私を励ますために、いつもある日本語の

ことわざを添えてメールを返信してくれました。どのことわざも面白くて意味のあるもの

でしたが、一番好きなのは「千里の道も一歩より始まる」です。 

日本語をはじめ、外国語の勉強はゴールにたどり着かない長い道でしょう。しかし、幸

せは歩んでいくその道自体にあるのです。みなさん、最初の一歩を踏み出さないと、

言語がもたらしてくれる幸せが感じられませんよ。皆さん、頑張ってください。 

 



                                                                                                                

 

 

Ở số lần này chuyên mục “Xin chào Sensei” cũng chính là chuyên mục “Phỏng vấn học sinh”, và chúng tôi xin gửi tới các 

bạn cuộc trò chuyện với một cô giáo đã từng là học sinh khóa tiếng Nhật đầu tiên khi tiếng Nhật được giảng dạy ở cấp 

trung học cơ sở tại Việt Nam và hiện cô cũng đang là giáo viên tiếng Nhật của chính ngôi trường cấp 2 mình đã từng học. 

Đó là cô Nguyễn Ngọc Hà, cựu học sinh và hiện là giáo viên tiếng Nhật của trường Lý Thường Kiệt - Hà Nội, đồng thời 

cô Hà cũng đang giảng dạy tiếng Nhật tại trường THCS Bế Văn Đàn. 

。 

  

◆ Cô bắt đầu học tiếng Nhật khi nào, ở đâu? 

Lớp 6 (2005) tại trường THCS Lý Thường Kiệt. 

 

◆ Khi cô bắt đầu học tiếng Nhật chắc chưa có nhiều học sinh THCS học tiếng Nhật như 

cô, vậy việc học tiếng Nhật đối với cô có ý nghĩa gì? 

Cho dù được học tiếng Anh từ năm lớp 1 thế  nhưng tôi đã sớm hình thành tình yêu với ngôn 

ngữ Nhật nhờ chăm chỉ đọc truyện tranh và xem phim hoạt hình. Hồi ấy, chẳng có mấy tác 

phẩm tiếng Anh dành cho trẻ con, đa phần là truyện chữ hoặc sách giáo trình dày cộp, khô 

khan. Truyện tranh thì khác, vừa gần gũi nhẹ nhàng lại vừa mang lại mở ra cả chân trời mới 

mẻ. Ban đầu chỉ là đọc truyện tranh rồi đọc cả truyện chữ, đọc không đủ phải mày mò xin mẹ 

thuê bang xem phim hoạt hình.là giải trí, rồi thành sở thích, càng ngày càng say mê hơn. Cứ 

như vậy tiếng Nhật đã dồng hành suốt cả 10 năm đầu đời cùng với tôi. Đến khi vào cấp 2, cả 

mùa hè tôi cặm cụi ôn thi để vào lớp chọn, đơn giản bởi vì trường Lí Thường Kiệt có đề án học 

thí điểm ngôn ngữ 2 là Tiếng Nhật chỉ dạy có 2 lớp thôi. 

Sau này, khi dạy học sinh, ngoài kiến thức tôi cũng khuyến khích các em tiếp xúc với văn hoá 

Nhật Bản càng nhiều càng tốt. Có lẽ vì tiếng Nhật đôi khi không thể diễn tả bằng lời mà phải 

cảm nhận bằng con tim. 

◆ Điều gì là khó khăn nhất với cô khi học tiếng Nhật? 

Tôi rất tâm đắc một câu nói trong truyện ngắn Story of Your Life của Ted Chiang rằng : 

"Ngôn ngữ có thể ảnh hưởng đến thế giới quan của con người." 

Nếu thử quan sát, chắc chắn bạn sẽ nhận ra điều này. Ví dụ như tôi học ở trường Đại Học Hà Nội và may mắn được tiếp xúc với sự đa 

dạng ngôn ngữ tại nơi đây 

Các bạn khoa Anh hào sảng, thẳng thắn, khoa Pháp thanh lịch, sang trọng, khoa Hàn cả cách ăn mặc hay nói chuyện đều rất dễ thương, 

còn khoa Trung thì hơi mơ mộng.  

Thế còn sinh viên Khoa Nhật thì sao? 

Nói ra thì hơi xấu hổ vì tự khen nhưng tôi luôn hãnh diện khi là sinh viên khoa Nhật.  Học tập tốt, lao động tốt, giữ gìn vệ sinh thật tốt, 

rất ít khi để bị nhắc nhở về sự tự giác. 

Phải chăng vì các bạn đã thấm nhuần tư tưởng "làm tốt việc của mình để không ảnh hưởng tới ai" giống như người Nhật ? 

Nhưng cái gì cũng có hai mặt. Sự khiêm nhường và nói giảm nói tránh đôi khi gây ra những điều gây rắc rối dở khóc dở cười. Rất ít khi 

người Nhật trực tiếp bộc lộ suy nghĩ của mình, chẳng trách là những người không viết sẽ không thể nào hiểu rõ chính xác ý kiến của 

họ. Các câu trả lời "あいまい" hay những từ "trông vậy mà chẳng phải vậy"   tuỳ vào văn cảnh mà lại mang lớp nghĩa khác nhau thật 

khiến người ta đau đầu. 

 



 

 

◆ Điều gì cô thấy hay nhất khi học tiếng Nhật? 

Đối với tôi, tiếng Nhật như chiếc chìa khoá vàng mở cửa để tôi bước chân ra thế giới rộng lớn này.  

Nhờ học tiếng Nhật mà tôi quen những người bạn ở bên kia lục địa cũng mê văn hoá Nhật khủng khiếp. Chúng tôi có thể dành cả tiếng 

để buôn những thứ chúng tôi mày mò được cho nhau mà không thấy chán. 

Ngôn ngữ là cầu nối cho những tâm hồn đồng điệu đến với nhau, vượt qua không gian, thời gian hay tuổi tác. 

◆ So với thời cô còn là học sinh, cô thấy các em học sinh cũng như các giờ học tiếng Nhật bây giờ có khác gì không? 

Có lẽ sự khác nhau lớn nhất đó là các em bây giờ tiếp cận tiếng Nhật dễ dàng hơn rất nhiều. Từ internet đến sách báo truyện tranh, chỉ 

cần chịu khó lên mạng tìm kiếm một chút là có rất nhiều thể loại khác nhau cho các em lựa chọn.Hơn nữa, bố mẹ của các em học sinh 

đã hiện đại hơn, hiểu được tầm quan trọng của ngôn ngữ hơn nên luôn hỗ trợ hết sức cho con trong quá trình học tiếng Nhật. 

◆ Cuối cùng, cô có lời nhăn gì muốn gửi tới các em học sinh đang học tiếng Nhật 

và các giáo viên tiếng Nhật khác không? 

Thầy Phạm Hưng Long, người viết quyển SGK lớp 6 thí điểm đầu tiên tôi học  may sao 

lại trở thành thầy giáo tôi tại trường Đại Học. Mỗi khi viết mail, thầy đều viết một câu 

thành ngữ tiếng Nhật khích lệ tinh thần học sinh. Câu nào cũng rất hay và ý nghĩa, nhưng 

tôi thấy thấm thía nhất là câu: 

“Đường đi ngàn dặm, bắt đầu từ bước đầu tiên”-千里の道も一歩より始まる 

Tiếng Nhật hay bất kì ngôn ngữ nào cũng thế. Quá trình học là một con đường dài mà có 

lẽ đi cả đời không tới đích. Nhưng mà phúc thực sự nằm ở quá trình, chứ không phải kết 

quả. Vậy nên nếu không dám bước những bước đầu tiên, bạn sẽ không bao giờ tận 

hưởng được những cảm xúc thú vị mà ngôn ngữ mang lại. Cố lên nhé !!! 

◆ Hiện tại cô đang dạy tiếng Nhật ở trường nào? Và tại sao cô lại chọn cho mình con đường trở thành giáo viên tiếng Nhật? 

Năm nay tôi rất vui mừng vì được nhận công tác tại trường THCS Lý Thường Kiệt, sau đúng 10 năm tôi được quay lại trường, được dắt 

tay các em học sinh vào thế giới tiếng Nhật rực rỡ thú vị. Song hành với đó, tôi cũng vô cùng háo hức khi là giáo viên đầu tiên, cũng là 

năm đầu tiên việc dạy tiếng Nhật tại trường Bế Văn Đàn.  

Giáo viên tiếng Nhật cấp 2 của tôi là cô Miến và cô Ofune Chisato. Nếu không có 2 cô thì tôi đã không thích thú và chờ đón các tiết 

tiếng Nhật đến thế. Thế nhưng phải lên cấp 3, khi tôi được học cô Lê Hằng, cách cô giảng bài hay truyền động lực học khiến tôi ngưỡng 

mộ cô biết bao. Cô Hằng với tôi lúc ấy chẳng khác gì idol Hàn Quốc với các bạn teen bây giờ.  

Bởi vậy khi mới là sinh viên năm 3  tôi đã hăm hở đi dạy ở một trung tâm tiếng Nhật hiếm hoi dành cho trẻ em tại Hà Nội. Điều đáng 

buồn là chỉ 1/10 các em đi học vì thực sự thích, còn lại đều do bố mẹ ép. Nhìn cảnh ấy tôi hoang mang lắm, tôi biết những thứ nếu làm 

miễn cưỡng đều sẽ không đem lại kết quả tốt nhất. Thế nên tôi càng nung nấu ý định bỏ bùa mê  tiếng Nhật tới các em như cách các 

thầy cô trong dự án đã truyền đến tôi năm nào. Mong sao các em yêu tiếng Nhật một cách nhẹ nhàng và dễ chịu như tôi ngày xưa. 


