
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Thầy VÕ MINH ĐỨC, Trường Đại học Cần Thơ】 

Các giảng viên tham gia chương trình đào tạo giảng viên giảng dạy tiếng Nhật năm 2018 đều cho rằng, nội dung chương trình 

thật có ích. Nội dung chương trình huấn luyện không chỉ về kiến thức giảng dạy tiếng Nhật (Chuẩn theo Châu Âu – Chuẩn 

Nhật Bản) mà còn giúp hiểu sâu hơn về văn hóa xã hội Nhật Bản hiện tại. Nội dung hay nhất là việc khai thác và đi thu thập tài 

liệu giảng dạy. Giảng viên đã được đi nhiều nơi nỗi tiếng ở vùng Kansai như Osaka, Kyoto, Nara... để thực hiện việc thu thập 

tài liệu. Chương trình quả thật là cơ hội tuyệt vời. 

Những điều tôi muốn đưa vào thực tiễn từ những nội dung đã được đào tạo là phải thay đổi nội dung mới để giảng dạy cho 

học viên học thi năng lực tiếng Nhật; và tôi muốn truyền tải thực trạng Nhật Bản hiện nay cho các đối tượng khác. 

Một điều tôi thực sự ngạc nhiên là tính cách chịu đựng phi thường của người Nhật đối với sự biến đổi khí hậu, động đất và 

mưa bão. Thực tế là sau khi hai ngày chúng tôi đến Nhật thì động đất mạnh đã xảy ra, và người Nhật trong vùng bị ảnh 

hưởng đã bình tĩnh tự tin suy nghĩ các cách có hiệu quả để đối phó các khó khăn trong cuộc sống hàng ngày mà họ gặp phải.  

 

 

 

 

【Cô Hoàng Thu Trang, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN】 

Xây dựng chương trình Sách giáo khoa ở bậc giáo dục Trung 

học Việt Nam 

Chúng tôi là Trần Kiều Huế và Hoàng Thu Trang, tham gia trong  

Dự án xây dựng chương trình Sách giáo khoa ở bậc giáo dục Trung học 

tại Việt Nam (học tiếng Nhật là ngoại ngữ thứ nhất ở 4 năm Trung học Cơ sở và 3 năm Tiểu học). Để hướng tới đào tạo 

kỹ năng học tập chủ động cho học sinh Trung học, chúng tôi đã đến Nhật Bản tham gia tập huấn. 

Tại Việt Nam, đã bắt đầu triển khai đào tạo tiếng Nhật chương trình 7 năm ở bậc giáo dục Trung học từ năm 2003. Sau 

đó vào năm 2008, chính phủ Việt Nam đã quyết định đưa ngoại ngữ vào chương trình giáo dục bắt buộc từ năm thứ 3 

Tiểu học. Tiếng Nhật cũng được đưa vào là ngoại ngữ thứ nhất giống như tiếng Anh, bắt đầu thử nghiệm ở bậc Tiểu học 

từ 9/2016 với 5 trường, tại Hà Nội là 4 trường, Hồ Chí Minh là 1 trường. 

Với đề án này, đội ngũ giáo viên trường Đại học Ngoại Ngữ Đại học Quốc Gia Hà Nội được sự hỗ trợ của The Japan 

Foundation, đã bắt đầu biên soạn bộ Sách giáo khoa 10 năm từ năm thứ 3 Tiểu học đến hết bậc Trung học phổ thông. 

Hiện nay, biên soạn Sách giáo khoa cấp Tiểu học cũng đã tương đối hoàn thành, và hiện tại hướng tới xây dựng Sách 

giáo khoa bậc Trung học bắt đầu sử dụng từ 2020, đang bắt đầu viết bản thảo về các chương trình, bài học cho cấp 

Trung học cơ sở. Chính vì vậy, chúng tôi đã đăng ký tham dự chương trình tập huấn này để được các Chuyên gia của 

Quỹ hướng dẫn. 

Qua khóa tập huấn này, chúng tôi đã có cái nhìn đa chiều về các bài test đóng vai theo chuẩn giáo dục tiếng Nhật JF, về 

các kiểu học ngôn ngữ dựa trên Instructional Design (ID, Thiết kế giảng dạy), Trình tự xây dựng tài liệu giảng dạy, Kỹ 

năng thế kỷ 21 (21 Century Skills), Học tập ngôn ngữ thứ hai (SLA), cũng như hiểu sâu hơn về phương pháp, những 

kiến thức cần thiết cho dự án này. Sau khi về nước, chúng tôi sẽ vận dụng những kiến thức có được qua những lần thảo 

luận với các Chuyên gia, những tài liệu của Trung tâm để soạn thảo các tài liệu giảng dạy, biên soạn bộ sách giáo khoa 

tập trung phát huy sự chủ động của học sinh Trung học cơ sở.  

   
※ Bản dịch từ bài viết tiếng Nhật của tác giả. 

 

※ Bài viết của tác giả không chỉnh sửa. 

※  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Cô Hoàng Thu Trang, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN】  

Mùa hè vừa qua, tôi đã đến Nhật Bản theo dự án làm chương trình sách giáo khoa tiếng Nhật Trung học cơ sở. 

Khoá tập huấn khá vất vả vì chúng tôi phải làm việc từ sáng đến tối muộn. Tuy nhiên, trước ngày về nước, được cô 

Ogawa chuyên gia của Quỹ giao lưu Quốc tế Nhật Bản giới thiệu, lần đầu tiên chúng tôi được xem kịch 

Taishuengeki (kịch Đại chúng). Tôi đã từng xem các loại kịch truyền thống của Nhật Bản như Kabuki và No vì vậy 

tôi đã nghĩ chắc Taishuengeki cũng giống những loại kịch truyền thống kia thôi nhưng khi xem thì tôi mới hiểu rằng 

chúng hoàn toàn khác nhau. 

Một buổi diễn kịch Taishu được chia ra làm 3 phần, phần chào hỏi của diễn viên, phần diễn kịch và phần show nhảy 

múa. Phần diễn kịch có nội dung về cuộc sống ở bối cảnh ngày xưa khá đơn giản và dễ hiểu hơn tôi tưởng. Phần 

tôi thích nhất là show biểu diễn cuối cùng của các diễn viên. Các diễn viên diện những bộ kimono rất đẹp và nhảy 

múa. Ở phần chào hỏi ban đầu khi tôi chưa biết zacho là ai, họ có vai trò gì trong đoàn kịch, nhưng tôi đã thật sự 

cuốn hút bởi ánh mắt của một diễn viên và sau đó tôi mới biết đó là zacho của đoàn. Đó là một zacho vô cùng cuốn 

hút nên cho tới cuối buổi diễn, mỗi khi diễn viên đó xuất hiện tôi đều thấy hồi hộp (^:^). Một điểm cuốn hút nữa của 

kịch Taishu có lẽ là phần âm nhạc của show biểu diễn cuối cùng. Có những bản nhạc hiện đại và cả những bản 

nhạc đã có từ lâu. Tôi nghĩ rằng xem kịch Taishu không chỉ được thưởng thức bằng mắt mà còn được thưởng thức 

bằng tai nữa. Lần đi xem kịch này tôi đã tìm thêm được nhiều bài hát mới rất hay.  

Có lẽ phần hào hứng nhất của buổi diễn là lúc các fan hâm mộ cảm ơn và tặng thưởng cho diễn viên. Những người 

hâm mộ cài rất nhiều những tờ tiền một vạn yên xoè như cái quạt giấy vào cổ áo trước ngực của diễn viên. Chúng 

tôi ngạc nhiên tới mức trợn mắt và há hốc mồm trước sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ.  

Kết thúc buổi biểu diễn, tôi vẫn vô cùng hưng phấn. Trên tàu về chúng tôi vô cùng hứng khởi và còn nói vui với 

nhau về việc sẽ thành lập Câu lạc bộ những người hâm mộ kịch Taishu tại Việt Nam mà cô Ogawa là chủ tịch còn 

tôi là phó chủ tịch câu lạc bộ,câu lạc bộ của chúng tôi sẽ giới thiệu loại hình nghệ thuật này tới Việt Nam. Sau khi về 

Việt Nam, tôi đã thử tìm hiểu về kịch Taishu trên Google và Youtube, tôi nghĩ rằng câu chuyện trên tàu không dừng 

lại là câu chuyện đùa cho vui mà với tư cách là một giáo viên đang dạy các môn văn hoá ở trường đại học, tôi sẽ 

thực hiện mong muốn này của mình.  ※ Bản dịch từ bài viết tiếng Nhật của tác giả. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【カントー大学 Vo Minh Duc 先生】 

国際交流基の「2018 東南アジア日本語教員養成大学移動講座」というプログラムは教師として本当に役に立っ

たと思います。プログラムの内容は日本語教育（CEFR Can-do と JF Can-do）に関することだけではなく、現在

の日本人や日本文化・社会への深い理解などです。特別な内容はタスク開発と素材収集です。これに関するフィ

ールドワークを行うために、参加した先生達が関西地方の多くの有名な所（大阪・京都・奈良など）へ行きまし

た。とてもいいチャンスでした。 

学んだことから実践したいことは、学習者のためには新しい内容の授業をして、日本語学習者ではない人達に

は現在の日本の現状を伝えることです。 

驚いたことは、天気の変化や地震や大雨などに対する日本人の我慢強さです。実際、私達が訪日した二日後に、

大雨に続き大きな地震が起きました。でも、その影響を受けた日本人は自信を持って日常生活の困難に対する効

果的な方法を考えていました。 

 

 

 

【ハノイ国家大学外国語大学 Hoang Thu Trang 先生】 

ベトナムの中等教育段階の教科書シラバス作成 

「2008-2020 年期国家教育システムにおける外国語教育・学習プロジェク 

ト」の教科書執筆のために国際交流基金の「海外日本語教師プロジェクト型 

研修」に Tran Kieu Hue と Huang Thu Trang が参加しました。 

ベトナムでは 2003 年に中等段階 7 年間の日本語教育が開始されました。 

その後 2008 年にベトナム政府は、小学校 3 年生からの外国語教育の導入を決定しました。日本語は、英語と同様

に第一外国語として位置づけられ、2016 年 9 月よりハノイ 4 校、ホーチミン 1 校の計 5 つの小学校で試行が開始

されました。 

それを受けて、ハノイ国家大学外国語大学の教師チームが JF の支援を受けて小学 3 年生から高校卒業時まで計

10 年間の教科書作成にあたることになりました。小学校の教科書作成はほぼ一段落し、現在は 2020 年から使用

する中学の教科書執筆に向けて、中学のシラバスや各課のプロトタイプを作成しています。そのため、本研修に

申し込み、国際交流基金日本国際センターの専門家のご指導を賜ることになりました。 

この研修を通して Instructional Design (ID インストラクショナルデザイン)、教材制作の手順、21 世紀型ス

キル (21 Century Skills)、第二言語習得 (SLA) に基づく言語習得モデル、JF 日本語教育スタンダード準拠ロー

ルプレイテストについて多角的な視点を持って、本プロジェクトに必要な知識、方法への理解を深めることがで

きました。センターで収集した資料と専門家とのディスカッションを通して得た知見を帰国してから教材作成作

業に応用し、中学生が主体的に学習に取り組めるような教科書を作成したいと思います。 

日本語教師の私たちにとって本研修プログラムは本当に役立ちました。国際交流基金・日本語国際センターの

皆様のご指導とご支援、誠に有難うございました。指導してくださった先生方、アドバイスをしてくださった先

生方、情報提供をしてくださった先生方、教材開発チームの皆さま、図書館、食堂、受付や警備室の皆さま、本

当にお世話になりました！今後ともどうぞよろしくお願い致します。    

   

※執筆者の日本語を一部修正して掲載しています。 

※執筆者の日本語を一部修正して掲載しています。 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【ハノイ国家大学外国語大学 Hoang Thu Trang 先生】 

この夏休みに、ベトナムの中等教育段階の教科書シラバス作成のプロジェクトで訪日しました。研修は本当に大

変でした。毎日朝から晩まで作業して、リラックスする時間が全然ありませんでした。でも、帰国の前日に、国

際交流基金の専門家の先生の招きで、はじめて大衆演劇を見に行きました。日本の伝統的な芸能の能と歌舞伎は

見たことがありましたから、大衆演劇も多分他の芸能と同じだろうと思っていました。でも、見て、全然違うと

分かりました。 

 大衆演劇は芝居とショーの三部構成で演じられます。芝居は人情劇で、内容は簡単で、思ったより分かりやす

かったです。一番気に入ったのは劇団に属する役者が踊るショーです。ラストショーで、綺麗な着物を着て踊る

役者の姿は素晴らしかったです。最初は、座長が誰か、どんな役割があるか分かりませんでしたが、見ているう

ちにすぐわかって、好きになりました。とても魅力的のある方で、ショーの最後まで、舞台に出演するたびに私

はドキドキしました。（ ^:^） 大衆演劇の魅力の一つは袴踊りなどで流れる壮大な曲でしょう。現代的な音楽も

あるし、昔の曲もあります。大衆演劇を見に行くと、新しい素敵な曲に出会えます。目から楽しむだけではなく、

耳からも楽しむことができます。 

 ラストショーの盛り上がりのもう一つの重要な要素はご祝儀だと思います。一万円札をつなぎ合わせてレイに

して役者の首にかけたり、扇状にして胸元にさしたりすることもあるそうです。役者のファンは本当に気前がよ

くてびっくりしました。 

観劇の後も、私は興奮が冷めず、帰り道、冗談で、ベトナムで大衆演劇ファンクラブを作って、専門家の先生

と私が会長と副会長になって、ベトナム人に大衆演劇を紹介しようと話し合いました。帰国してから、Google

と Youtube で大衆演技について調べてみました。そして、その時だけの冗談に終わらせないで、これから、大

学で日本の文化を教えている教師として、私は、ベトナム人に大衆演劇を紹介する義務があると思いました。私

の夢はいつか私の学生と、日本のことが好きなベトナム人とベトナムで大衆演劇を見ることです。                       

※執筆者の日本語を一部修正して掲載しています。 


