
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên gia tiếng Nhật 

Satou Naoki 

 

Ông Satou Naoki, chuyên gia tiếng Nhật tại Thành phố Hồ Chí Minh, 

đã kết thúc nhiệm kỳ 3 năm và trở về nước vào ngày 10 tháng 8. 

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ 3 năm, tôi đã trở về nước vào ngày 10 tháng 8 năm 2016. 

Bây giờ nhìn lại mới thấy rằng thời gian 3 năm trôi qua thật nhanh. Việc được gặp gỡ những người 

làm giáo dục tiếng Nhật và tham gia vào công tác giảng giạy tiếng Nhật ở Việt Nam, mà trước hết 

là ở khu vực phía Nam tiêu biểu là thành phố Hồ Chí Minh, rồi tới tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, 

Đà Lạt, Bà Rịa-Vũng Tàu, Cần Thơ... đã trở thành một trải nghiệm quý báu đối với tôi. Trong các 

buổi hội thảo và hoạt động ngoại khóa, tôi đã nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều nguời. 

Từ tháng 12 tới tôi sẽ đến Myanmar. Tôi sẽ tham gia vào công tác giảng dạy tiếng Nhật ở các 

nước ASEAN giống như khi ở Việt Nam. Vì thế tôi cho rằng chúng ta sẽ có cơ hội gặp 

nhau.Trong thâm tâm tôi rất mong nhờ đến ngày đó. Từ đáy lòng mình, tôi chân thành chúc cho  

Giáo viên tiếng Nhật 

Sasamura Haruka 

 

Cô Sasamura Haruka, giáo viên tiếng Nhật tại Đà Nẵng, đã kết thúc 

nhiệm kỳ 2 năm 4 tháng và trở về nước ngày 12 tháng 10. 

Được sự giúp đỡ từ rất nhiều thành viên trong trường, đầu tiên là các giáo viên trường 

THCS, THPT ở Đà Nẵng, tôi đã trở về nước bình an. Trong hai năm vừa qua, đã có 

nhiều lúc tôi cũng suy nghĩ trăn trở rất nhiều và tự cảm thấy rằng mình vẫn còn nhiều 

điều thiếu sót. Tuy nhiên, mỗi khi đến lớp, được gặp gỡ những em học sinh đang hăng 

hái học tiếng Nhật thì tôi lại thấy mình nhiệt tình trở lại. Hơn nữa, phần lớn thời gian 

của tôi là dành cho học tập. Tôi có thể vừa trao đổi với giáo viên người Việt vừa tổ 

chức nhiều hoạt động ngoại khóa nhằm mục đích là để làm sao cho học sinh cảm thấy 

hứng thú dù chỉ một chút thôi với việc học tiếng Nhật. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân 

thành tới tất cả các bạn ở Việt Nam cũng như ở Nhật Bản đã giúp đỡ tôi rất nhiều 

trong thời gian qua! Tôi chưa từng bơi ở biển Đà Nẵng một lần nào. Một ngày nào đó 

nếu có cơ hội quay trở lại Việt Nam, tôi nhất định sẽ thử xuống biển ở đây. 

Giáo viên tiếng Nhật 

Sasaki Kaori 

 

Cô Sasaki Kaori, giáo viên tiếng Nhật tại Hà Nội, đã kết thúc 

nhiệm kỳ 2 năm và quay trở về nước vào ngày 06 tháng 8. 

Xin chào các bạn! 

Nhật Bản đã bước sang tiết trời mùa thu rồi. 

Trong suốt thời gian qua, tôi đã cùng làm việc với rất nhiều người biết tiếng Nhật ở 

Việt Nam. Đầu tiên phải kể đến là các bạn giáo viên và học sinh các trường THCS, 

THPT, trường đại học, trung tâm tiếng Nhật và các bạn người Nhật đang ở Việt 

Nam. Sau khi tạm biệt nơi mình đã công tác, tôi càng cảm nhận được rằng nơi đó 

có ý nghĩa to lớn như thế nào đối với tôi. Tôi sẽ rất vui nếu như việc học tiếng Nhật 

và văn hóa Nhật Bản sẽ mang đến cho các bạn những điều gì đó tốt đẹp. 

Cảm ơn các bạn đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong 2 năm vừa qua. Tôi hi vọng sẽ được 

gặp lại các bạn ở một nơi nào đó. Hẹn gặp lại! 

 

 

sự nghiệp của các bạn và công cuộc giảng dạy tiếng Nhật ở Việt Nam sẽ ngày càng phát triển hơn nữa trong tương lai. 

Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. 



 

 

 

 

Từ tháng 9 năm 2016, tiếng Nhật đã bắt đầu được giảng dạy tại các trường tiểu học ở Việt Nam! 

Hiện tại có 4 trường tiểu học ở Hà Nội, 1 trường ở thành phố Hồ Chí Minh đang dạy tiếng Nhật. 

 

 

🌸Thông tin mới🌸 

 

Chuyên gia tiếng Nhật 

Nakao Naho 

 

Ngày 25 tháng 7 vừa qua, chuyên gia tiếng Nhật 

Nakao Naho đã đến thành phố Hồ Chí Minh để bắt 

đầu nhiệm kỳ mới. 

Xin chào các bạn! Tôi là Nakao Naho, tôi đến công tác tại thành phố Hồ Chí 

Minh. Công việc của tôi chủ yếu là phụ trách hỗ trợ việc giảng dạy tiếng 

Nhật tại các trường trung học ở khu vực miền Nam Việt Nam. Tuy tôi mới 

chỉ đi dự giờ một số buổi học tại trường nhưng tôi cảm thấy rất vui khi 

chứng kiến cảnh các giáo viên cùng với học sinh đều nhiệt tình  học tiếng 

Nhật một cách rất vui vẻ. Kể từ bây giờ trở đi, tôi sẽ cố gắng nỗ lực để hoàn 

thiện bản thân và giúp đỡ mọi người trong công tác giảng dạy tiếng Nhật. 

Rất mong nhận được giúp đỡ của tất cả các bạn. 

 

Chuyên gia tiếng Nhật  

Kuroda Tomonari 

 

Ngày 2 tháng 10 vừa qua, chuyên gia tiếng 

Nhật Kuroda Tomonari đã đến Đà Nẵng để bắt 

đầu nhiệm kỳ mới. 

Xin chào các bạn! Đã lâu rồi không gặp lại các bạn. Tôi là Kuroda Tomonari, là 

chuyên gia tiếng Nhật được cử đến công tác tại Đà Nẵng. Công việc của tôi là phụ 

trách hỗ trợ cho việc giảng dạy tiếng Nhật ở Đà Nẵng, chủ yếu là giáo dục ở bậc 

trung học. Thực ra thì tôi đã từng tham gia vào công tác giáo dục tiếng Nhật ở Việt 

Nam dưới nhiều hình thức khác nhau từ năm 1995, trong đó có 4 năm ở Huế và 8 

năm ở thành phố Hồ Chí Minh. Lần này, tôi rất vui vì lại có cơ hội được quay trở lại 

Việt Nam - quê hương thứ 2 của tôi và làm việc tại thành phố mà tôi rất yêu thích, 

thành phố Đà Nẵng. Tôi sẽ dốc hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ. Vì thế rất 

mong nhận được sự giúp đỡ của tất cả các bạn. 

 

 

 

 


