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Chuyên gia tiếng Nhật OTSUKA Takeshi 

 

Ở chuyên mục số lần này tôi sẽ giới thiệu tới các bạn phương pháp để có thể giỏi tiếng Nhật. 

Các bạn hãy thử áp dụng xem nhé. 

 

Trước hết tôi muốn các bạn xem xét và tự trả lời giúp câu hỏi “Bạn đang học tiếng Nhật như 

thế nào?”. Có 1 nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người muốn giỏi ngoại ngữ là những người có 

“năng lực nhận thức thay đổi tốt”. 

 

Năng lực nhận thức thay đổi là gì? Chắc các bạn đều thấy lạ về khái niệm này phải không? 

Nói một cách đơn giản đó là việc “tự lên kế hoạch học tập, tự quan sát bản thân và tự đánh giá 

kết quả học tập của bản thân” đối với việc học ngoại ngữ. Có nghĩa là những người muốn giỏi 

ngoại ngữ là những người sẽ tự quyết định việc học ngoại ngữ của mình sẽ như thế nào. 

 

 Đây là bài tập cho các bạn. Các bạn hãy thử làm những việc sau nhé.  

1) Hãy lập kế hoạch và mục tiêu cho việc học tiếng Nhật của mình cho 3 tháng tới. 

※Các bạn hãy cố gắng lập thật chi tiết. 

2) Hãy ghi nhật ký việc học hàng ngày. 

※Có thể ghi rất đơn giản như “Đã học gì, trong bao nhiêu phút?” 

3) Sửa lại kế hoạch nếu không thực hiện được như kế hoạch ban đầu đã đề ra 

   ※ Việc thường xuyên kiểm tra tiến độ học và xem lại kế hoạch là rất quan trọng. 

4) Hãy tự đánh giá xem sau 3 tháng mình đã đạt được bao nhiêu % so với kế hoạch đã đề ra. Và 

hãy tự tìm câu trả lời cho câu hỏi vì sao mình đã đạt được mục tiêu và vì sao chưa đạt 

được. 

5) Hãy lập kế hoạch và mục tiêu cho việc học tiếng Nhật trong 3 tháng tiếp theo.  

Và tiếp tục lặp lại các bước (2) ~ (5) như trên. 

 

 Chắc sẽ có nhiều bạn thắc mắc “chẳng phải việc lên kế hoạch và mục 

tiêu là công việc của giáo viên hay sao?”. Tuy nhiên việc “mỗi cá nhân có 

trách nhiệm với việc học tiếng Nhật của bản thân” là điều rất cần thiết. 
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“Bạn học tiếng Nhật như thế nào?” 
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この「日本語力アップ」では、みなさんの日本語が上手になるためのさまざまな学習

法が紹介されています。ぜひ、いろいろな方法にチャレンジしてください。 

 

でも、その前にちょっと考えてもらいたいことがあります。それは、「あなたは日本

語学習にどのように向き合うのか？」ということです。ある研究では、外国語が上手に

なる人は「メタ認知能力が高い」と指摘しています。 

 

メタ認知能力？ あまり聞きなれない言葉ですね。簡単に言うと、外国語の学習に関

して「自分で学習計画を立て、自分で自分を観察し、自分で学習結果を評価する」とい

うことです。つまり、外国語が上手になる人は、どのように外国語学習に向き合ってい

くか、自分で決めているのです。 

 

 では、皆さんに宿題です。以下のことに取り組んでみてください。 

１） ３カ月間先までの日本語の学習計画と目標を立てましょう。 

※できるだけ具体的に考えてください。 

２）毎日、学習の記録をつけましょう。 

※「何を、何分勉強したか」など簡単でいいですよ。 

３）計画通りに進まなくなったら、計画を修正しましょう。 

   ※ 常に学習の進捗をチェックし、計画を見直すことが重要です。 

４）３カ月後、目標に対して、何パーセントくらい達成できたか、自分で評価しましょ

う。また、どうして達成できたか、達成できなかったか、考えましょう。 

５）次の３カ月の学習計画と目標を立てましょう。後は（２）～（５）の繰り返しです。 

 

 「学習の計画や評価って先生がやることじゃないの？」と思う人

も多いかもしれません。でも、「自分の日本語の学習については、自

分が責任を持つ」という気持ちがとても大切なのです。 
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「日本語学習にどう向き合いますか？」 


