
 

 

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. 

Chuyên mục lần này là cuộc phỏng vấn cô Vũ Thị Phương, giáo viên Trường Nhật ngữ Yuki. 
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◆Cô học tiếng Nhật từ khi nào và cô đã làm giáo viên được 

bao lâu rồi? 

Tôi bắt đầu học tiếng Nhật từ tháng 03/2008. Đến thời điểm 

hiện tại tôi đã dạy tiếng Nhật được 5 năm. 

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

Khi trở thành giáo viên tiếng Nhật điều khó khăn nhất là khi 

mình giảng cho những học viên mà khả năng tiếp thu ngoại 

ngữ có hạn, giảng đi giảng lại mà vẫn không hiểu.Tiếng Nhật 

là 1 ngôn ngữ khó không phải ai cũng có thể giỏi được.Tôi 

cũng đã từng ở vị trí như các em nên hơn ai hết tôi hiểu được 

và rất cảm thông với những  học viên như vậy.  

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

Tôi mơ ước học sinh của mình xác định rõ mục tiêu của cuộc 

đời và phấn đấu hết mình cho mục tiêu đó. 

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

là gì? 

Khi làm giáo viên điều hạnh phúc, vui mừng đối với tôi là 

học viên của mình thành công trên con đường mà các em 

đã chọn. Tôi nhiều khi mừng đến nỗi rơi nước mắt khi học 

viên gọi điện từ Nhật về báo em đã đỗ N2, N3 hoặc đã thi 

đỗ vào trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp của Nhật. Tôi 

luôn muốn dõi theo những bước ngoặt trong cuộc sống của 

các em như 1 người bạn thân. 

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

Ước mơ trở thành giáo viên tiếng Nhật của tôi bắt nguồn 

từ khi tôi mới bắt đầu học tiếng Nhật. Cô giáo tiếng Nhật 

của tôi khi đó đã đi làm việc tại Nhật 3 năm và trở về 

làm giáo viên. Vì lý do đó tôi tự nhủ ‘Nếu mình cố gắng 

sau khi từ Nhật trở về mình có thể trở thành giáo viên 

tiếng Nhật như cô Tâm không nhỉ?’. Ước mơ đó cứ lớn 

dần trong tôi. Tháng 9/2008 tôi đi Nhật. Lúc đó thật sự 

chồng tôi đang ở Nhật. Ban đầu chỉ với ý định sang Nhật 

gặp chồng nhưng khi bắt đầu học tiếng Nhật tôi đã cảm 

thấy rất thích tiếng Nhật. Văn hóa của đất nước Nhật 

Bản cũng thật thú vị.Trong quá trình 3 năm ở Nhật tôi đã 

được những người Nhật nhiệt tình chỉ dạy cho nhiều 

điều. Tôi thật sự biết ơn vì điều đó. Sau khi trở về Việt 

Nam tôi đã thử dạy gia sư ở nhà. Thời gian đầu thật sự là 

vất vả nhưng dần dần tôi đã tự tin hơn và có thể có 

những bài giảng thú vị.Đến thời điểm hiện tại nhờ sự 

giúp đỡ của mọi người mà tôi đã trải qua 5 năm đứng 

trên bục giảng dạy tiếng Nhật. Tôi thật sự cảm thấy rất 

hạnh phúc. Tôi muốn truyền đạt cho các học trò yêu quý 

của mình tất cả những kiến thức và những trải nghiệm 

mà tôi đã được học ở đất nước Nhật Bản xinh đẹp. 

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

Nói đến nghề  giáo viên thì chắc ai cũng sẽ hình dung 1 

công việc giống như  người đưa đò qua sông. Chuyến đò này 

cập bến thì lại quay lại để đón những hành khách của 

chuyến đò tiếp theo. Với bản thân tôi học sinh luôn là động 

lực để tôi phấn đấu làm việc. Với mỗi khóa học đều có 

những kỷ niệm đáng nhớ riêng. Học trò của tôi là những con 

người rất thú vị, luôn chăm chỉ học hành. 

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

Tôi muốn trở thành 1 giáo viên gương mẫu, 1 người phụ nữ 

biết cân bằng giữa thời gian dành công việc và thời gian 

dành cho gia đình. Tôi mong muốn sẽ có học sinh nói với 

mình rằng:’ Em muốn trở thành giáo viên như cô Phương’, 

‘Em muốn đi Nhật làm việc như cô Phương’.Tôi muốn cố 

gắng hơn nữa với công việc giáo viên hiện tại của mình. 


