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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. 

Số lần này là cuộc phỏng vấn cô VƯƠNG THỊ BÍCH LIÊN, giáo viên khoa tiếng Nhật trường Đại học Thăng Long 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆Cô đã trờ thành giáo viên tiếng Nhật từ khi nào? Cô dạy 

tiếng Nhật được bao lâu rồi? 

Tôi tốt nghiệp đại học vào tháng 7 năm 1998, và đã làm 

giáo viên từ tháng 10 năm đó.  Tính đến nay, tôi đã làm 

giáo viên được 17 năm rồi. 

 

◆ Cô học tiếng Nhật từ khi nào? 

Tôi học tiếng Nhật từ khi vào đại học 

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

Từ hồi học phổ thông tôi đã được một cô giáo tâm huyết 

và tuyệt vời dạy vì thế trong tôi luôn thôi thúc một ước 

mơ là sẽ trở thành cô giáo như cô. Thêm nữa, trong thời 

gian học ở đại học tôi đã yêu thích tiếng Nhật, văn hóa 

Nhật, vì vậy tôi muốn nghiên cứu sâu hơn nữa ngôn ngữ 

và văn hóa Nhật này, cũng như mong muốn được truyền 

lại nhữngkiến thức đó cho các em học sinh, và chính nhờ 

các em học sinh tiếng Nhật mà chúng tôi có thể giới 

thiệu những nét đẹp của văn hóa Việt Nam đến các bạn 

Nhật. Với lý do trên, tôi đã trở thành giáo viên dạy tiếng 

Nhật. 

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

Giáo viên tiếng Nhật phải làm nhiều việc như từ việc soạn 

giáo án, giảng dạy, làm đề kiểm tra, chấm bài đến việc 

nghiên cứu…Những việc đó cũng đòi hỏi năng lực, thời 

gian, trí tuệ, lòng nhiệt tình. Điều vất vả nhất với tôi là 

làm cách nào để dạy những học sinh yếu kém có thể học 

tốt hơn. 

 

◆ Những niềm vui của cô khi làm giáo viên dạy tiếng 

Nhật là gì? 

Niềm vui lớn nhất của tôi là thấy kết quả học tập của học 

sinh tiến bộ, học sinh có thể tự tin thể hiện những suy nghĩ 

của mình bằng tiếng Nhật, đặc biệt là có thể  giao tiếp với 

người Nhật. 

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

Học sinh yêu thích tiếng Nhật và luôn cố gắng học. Giáo 

viên chúng tôi luôn khen học sinh "các em có thái độ học 

tập tốt, luôn cố gắng học tập, đúng là học sinh khoa Nhật!" 

 

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

Nhật? 

 Khi còn là sinh viên, các em hãy học tiếng Nhật không 

chỉ thụ động qua các bài học trên lớp mà hãy luôn tìm 

kiếm cơ hội để được sử dụng tiếng Nhật, tham gia giao 

lưu văn hóa và giao tiếp với người Nhật. Tôi mong 

muốn sau khi tốt nghiệp, các em sẽ là những người vun 

đắp cho mối qua hệ Việt Nam - Nhật Bản ngày càng 

phát triển và các em sẽ là tương lai của đất nước. 

 

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

Tôi muốn trở thành một giáo viên được học sinh tin tưởng, 

và luôn thấu hiểu những suy nghĩ của học sinh. 
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この「シンチャオ先生」と次の「生徒へのインタビュー」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れたのは、タンロン大学日本語学科 VUONG THI BICH LIEN 先生です。 
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◆いつから日本語の先生をしていますか。どのぐらい

日本語の先生をしていますか。 

  大学を 1998年 7月に卒業して、その 10月から
日本語の教師をしています。17年ぐらい日本語の教
師をしています。 

◆いつから日本語を勉強していますか。 

  大学に入ってから日本語を勉強しています。 

◆どうして日本語の先生になろうと思いましたか。 

  私は元々子供のころから学校の素晴らしい先生

に教えていただいて、将来良い教師になりたかったで

す。その上、大学で勉強している過程で日本語や日

本文化に興味が出てきて、もっと日本の言語や文化

を研究しながら、学生にその知識を伝えたり、日本語

の学生を通じて日本人にベトナムの良いことを伝えた

りしたいと思うようになりました。それで、日本語の教

師になろうと思いました。 

◆日本語の先生をしていて、大変なことは何ですか。 

  日本語の教師をしていて、教案作成、授業実施、
試験問題作成、採点から研究までのいろいろなことを
しなければなりません。それぞれに大変な点があります
が、どれにも力・時間・頭・心を含めてやらなくてはなり
ません。私にとって、一番大変なことは、学習能力が
弱い気がする学生に対して、どう指導すればいいか、
考えることです。 

 

◆日本語の先生をしていて、嬉しいことは何ですか。 

  嬉しいことは、学生の成績がどんどん上がっていく

ことから、自信を持って自分の考えを伝えたり能力を

表したりすること、特に日本人とのコミュニケーション

がとれることです。 

◆日本語を教えている生徒はどうですか。 

  自分の生徒は日本語が好きで一生懸命勉強してい
ます。学内の先生には「マナーが良くて、真面目できち
んと勉強している学生だったら、日本語専攻の学生にち
がいない！」と何度も褒めてもらいました。 

 

◆日本語を勉強している生徒に望むことは何ですか。 

  学生のときは、講義だけでなく、実際の日常生活で

も日本語を使ったり、日本の文化を体験したり、日本

人とのコミュニケーションを作ったりする機会を積極的

に探してください。社会人になったら、日越友好交流

関係を守り発展させ、自国の将来にとって頼もしい人

になることを期待しています。 

◆最後に、どんな先生になりたいですか。 

  学生の心にいつもいる頼もしい先生になりたいと思

っています。 


