
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngoài ra, vào cuối buổi học, từng em học sinh đã chia sẻ 

ý kiến với nhau về việc sau khoảng 1 năm nữa các em sẽ 

tốt nghiệp, các em có thể sử dụng tiếng Nhật để làm gì, 

hay các em muốn làm gì với vốn tiếng Nhật của mình. 
Các em đã đưa ra rất nhiều ý kiến như là làm việc sử 

dụng tiếng Nhật, đi du học, du lịch, giao tiếp một chút, 

kết hôn....và 3anh chị đã đưa ra lời khuyên cho từng ý 
kiến khác nhau đó. Các em học sinh trong lớp cũng rất 

hứng thú lắng nghe và đưa ra rất nhiều câu hỏi. 

Vốn tiếng Nhật các bạn học trên lớp sẽ là cánh cửa giúp các bạn 

hiểu về con người và văn hóa Nhật Bản cũng như rất nhiều điều 
khác trong cuộc sống.Cho dù lý do học tiếng Nhật của bạn là gì thì 

môi trường để bạn có thể sử dụng tiếng Nhật ngoài lớp học là vô 

hạn. Tôi rất mong các bạn hãy luôn vui vẻ sử dụng và trải nghiệm 
tiếng Nhật không chỉ ở trong lớp học mà còn ở ngoài cộng đồng 

nữa. 
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Hình ảnh minh họa phía trên là phần tổng hợp từ rất nhiều 

những ý kiến và bình luận của học sinh về lý do học tiếng 

Nhật và cảm nghĩ của các em về tiếng Nhật. Nhìn chung thì 
mỗi em đều có lý do học tiếng Nhật khác nhau. Còn về cảm 

nhận của bản thân trong quá trình học tập thì có rất nhiều ý 

kiến được đưa ra, chẳng hạn như là "chữ Kanji thật khó". Tuy 
nhiên, cũng có những em lại cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và 

may mắn vì mình có thể nói được tiếng Nhật. Hơn nữa, thông 

qua chia sẻ kinh nghiệm của các anh chị đi trước, các em đã 
hiểu được rằng việc cảm nhận học tiếng Nhật vui, may mắn là 

điều rất quan trọng. Và tất nhiên các em còn rất lắng nghe các 

chia sẻ về bí quyết học tiếng Nhật nữa. 

Ngày 15 tháng 9 năm 2016, tôi có tổ chức một buổi học tại lớp 12 trường THPT Việt Đức, Hà Nội. Nội dung buổi học 

là ôn tập lại tất cả kiến thức tiếng Nhật mà các em đã được học trong suốt thời gian qua và suy nghĩ của bản thân về 

những công việc liên quan đến tiếng Nhật trong tương lai. Tôi có mời đến buổi học đây 3 cựu học sinh đã từng học 

tiếng Nhật để cùng trao đổi kinh ngiệm và đưa ra lời khuyên dành cho các em học sinh trong lớp. 
 

Các bạn học viên đang theo học tiếng Nhật thân mến! Chắc hẳn là 

hiện tại các bạn đang học tiếng Nhật cùng với rất nhiều bạn bè ở 

trong trường đúng không? Tôi nghĩ có rất nhiều bạn bè đang học 

tiếng Nhật ở xung quanh các bạn. Tuy nhiên, cơ duyên đưa các bạn 

đến với tiếng Nhật cũng như suy nghĩ của các bạn về tiếng Nhật có 

giống nhau không? Có lẽ là không đâu nhỉ. 
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