～Bài viết của học sinh Khóa học dành cho giáo viên tiếng Nhật - Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản～
Để hướng tới thúc đẩy hơn nữa hoạt động đào tạo tiếng Nhật tại Việt Nam, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản
tại Việt Nam - Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản đang triển khai Chương trình đặc biệt tăng cường đào tạo Giáo
viên tiếng Nhật đang giảng dạy tại các Cơ sở đào tạo tiếng Nhật, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy
tiếng Nhật tại Việt Nam. Sau đây là câu chuyện của một học viên đã tham gia khóa tập huấn tại Hà Nội và thành
phố Hồ Chí Minh.
【Giáo viên kiêm Thành viên Hội đồng Quản trị Công Ty
Cổ Phần Đào Tạo & Dịch Vụ Kis Cosmos Chị Nguyễn Thị Dung】
“Xin chào tất cả các bạn! Mình là Dung Cosmos” chính là câu mà mình hay nói ở đầu mỗi
video khi quay. Năm 2014 mình đã lập kênh youtube và fanpage Facebook với cùng tên
gọi là “Học tiếng Nhật Cosmos”. Sau đó 2 năm mình cùng với các tiền bối thành lập Công
ty cổ phần Đào tạo & Dịch vụ Cosmos. Mình đã rất vất vả trong việc cải tiến cách dạy học
để phù hợp với học sinh người Việt Nam học tiếng Nhật. Trong lúc đó, tháng 12 năm ngoái
mình đã được tham gia “khoá đào tạo giáo viên tiếng Nhật mới” do Quỹ giao lưu quốc tế
Nhật Bản tổ chức. Tại khoá học này mình đã được học rất nhiều điều như tiến trình một
giờ học ngữ pháp hay các hoạt động để giúp giờ dạy đọc hiểu thêm thú vị.Và khi thử áp
dụng những điều ấy vào giờ dạy thực tế, mình đã nhìn thấy khuôn mặt bừng sáng của học
sinh khi giải được các câu hỏi sau hồi lâu suy nghĩ. Ngoài ra, mình còn học được những
điều rất bổ ích với một người quản lý đào tạo mà đầu tiên phải kể đến là cách đánh giá học
sinh, phân tích tài liệu học, thiết kế khoá học. Thêm vào đó, mình còn được tìm hiểu làm
thế nào để đưa yếu tố văn hoá và kiến thức về Nhật Bản học vào giờ học một cách hiệu
quả. Hơn thế, thông qua các chuyện kể về kinh nghiệm từ các thầy cô giáo mình đã hiểu
được sự vất vả niềm vui để trở thành một người giáo viên tiếng Nhật chuyên nghiệp. Từ đó
mình càng muốn cố gắng hơn nữa để có thể kế tục các bậc tiền bối ấy. Mình rất mong sẽ
nhận được sự giúp đỡ từ tất cả các bạn.

【ĐH Kinh tế tài chính tp. Hồ chí Minh ChịNguyễn Ngọc Minh】
Hiện tại tôi đang giảng tiếng Nhật tại các trường đại học. Hơn bất
cứ thứ gì việc giảng dạy thật vô cùng thú vị. Tôi nghĩ rằng bất kỳ ai
cũng muốn mình trở nên dạy thật giỏi. Tuy nhiên điều quan trọng
nhất là truyền đạt được niềm vui học tập đến người học.
Trước khi tham gia khóa học này tôi nghĩ rằng mình là người giảng
dạy giỏi cấp nhất nhưng điều đó đã sai. Ở đây tôi nào là được hướng
dẫn nhiều cách giảng dạy hay từ nhiều giảng viên nào là xây dựng
được những giờ học thú vị. Không chỉ là việc học đơn giản mà tôi
nghĩ là cách giảng dạy hiệu quả.
Sau này tôi không những giảng dạy tiếng Nhật cho học viên mà còn
hướng dẫn họ cách tra cứu thông tin Nhật Bản.
Tôi quyết tạo nên một giờ dạy thú vị
Để trò hiểu tôi sẽ cho trò xem thật nhiều bối cảnh.
Tôi sẽ nói với trò rằng dù là giáo viên đi nữa cũng phải tiếp tục học.
Dù vất vả thế nào cũng sẽ cố gắng thật nhiều mà không từ bỏ. Rất
yêu nào là việc học nào là việc dạy.

【Giám đốc Trung tâm đào tạo Quang Trung Anh Nguyễn Hồng Việt】
Xin chào các bạn
Mình là Nguyễn Hồng Việt, có kinh nghiệm dạy tiếng Nhật cho các bạn Thực Tập
sinh khoảng 3 năm. Việc dạy tiếng Nhật đối với mình là việc tình cờ.
Sau khi về nước mình được cô giáo Nhật cũ gọi về Trung tâm để hổ trợ cô, mình
quyết định làm việc ở đấy. Sau một thời gian công tác, mình cảm thấy mình yêu
thích nghề dạy tiếng Nhật này.
Tuy nhiên, với một người tay ngang, không học qua trường lớp đào tạo bài bản,
mình cũng chỉ dám nhận mình là Sempai, truyền đạt lại cách học tiếng Nhật, các
chú ý đời sống sinh hoạt và tập quán người nhật cho các bạn học viên.
Sau thời gian được cô Nhật chỉ dạy mình vẫn luôn nung nấu ý định, tìm kiếm và
tham gia những khoá học về việc giảng dạy tiếng Nhật. Mình muốn học từ những
bước cơ bản nhất, vì với vai trò quản lý, mình muốn không chỉ giảng dạy tiếng
Nhật cho các bạn học viên mà còn muốn bổ sung thêm các kĩ năng giảng dạy cho
các giáo viên mới chưa có kinh nghiệm.
Đến năm 2017 mình biết đến quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản. Kể từ đó mình luôn theo dõi các khoá học do Quỹ tổ chức,
đến năm 2018, thật vui khi biết Quỹ tổ chức 3 chương trình đào tạo giáo viên:
• chương trình giảng dạy sơ cấp tại Hải Phòng.
• chương trình đào tạo giáo viên Trung Cấp tại Hà Nội, mình đã đăng kí và thật may mắn được tham gia hết các khoá học.
• Hiện tại, mình đang tham gia khoá thứ 3 là Chương trình đào tạo giáo viên tiéng nhật mới với thời gian là 4 tháng.
Qua những khoá mình tham gia, đến thời điểm hiện tại đã đi được hơn nữa chặng đường khoá thứ ba Shinki, mình cảm
thấy rất tuyệt vời khi được tham gia khoá học. Các phương pháp giảng dạy mới của giáo viên chuyên gia tiếng Nhật của
Quỹ cùng các giáo viên chuyên môn tiếng Nhật ở các trường Đại Học quốc gia hà nội đã giúp mình rất nhiều trong công
tác đào tạo.
Không chỉ được dạy cơ bản các kĩ năng giảng dạy, mình còn học được trải nghiệm các phương pháp giảng dạy mới, sự tỉ
mĩ, chu đáo, không chỉ giúp mình hoàn thiện tư duy giáo dục mà còn giúp được học viên hoạt động nhiều hơn, nâng cao
tự tin, năng lực giao tiếp, nhờ đó các học viên cảm thấy thú vị hơn, vui hơn.
Mình cảm ơn Quỹ đã tổ chức các buổi học để các bạn thích nghề giáo viên tiếng Nhật như mình có cơ hội học hỏi, trao
đổi, giao lưu. Mình hy vọng các khoá học sẽ được tổ chức nhiều hơn, thường xuyên hơn để tất cả các bạn đang giảng dạy
tiếng Nhật có cơ hội học tập bài bản hơn, nâng cao chất lượng đào tạo hơn.
Xin chân thành cám ơn.

―国際交流基金 教師向け講座受講生の声―
国際交流基金ベトナム日本文化交流センターでは、ベトナムにおける日本語教育の推進のために、ベトナムの日本語教育
の将来を見据え、日本語教師養成のための講座を強化しています。今回はハノイで行われた新規日本語教師育成講座、
ホーチミンで行われた教授法講座に参加された方にお話を伺いました。

【キズコスモス教育・サービス株式会社取締役及び教師 Nguyễn Thị Dung 様】
「皆さん、こんにちは。コスモスのズンです。」というのは毎回ビデオを録画するとき、ビデ

オの初めに私が言う言葉です。2014 年にコスモス日本語 Youtube チャンネルやコスモ
ス日本語 Facebook ファンページを開きました。その 2 年後、先輩方とコスモストレーニン
グ・サービス株式会社を設立することにしました。 ベトナム人日本語学習者に向けて、
日々教え方の改善に腐心していました。そのうちに、昨年の 12 月に国際交流基金主催
の新規日本語教師育成講座に参加することができました。本講座では、文法授業の流
れや読解授業を楽しくするための様々な活動を教わることができました。早速、自分の
授業に取り込んでみたところ、解けなかった問題が解けた瞬間に、ぱっと輝く学生の顔が
見えてきました。また、教育担当者にとって役に立つ学生評価をはじめ、教材分析、コー
スのデザインも勉強することができました。ほかにも、授業でどのように日本事情・日本文
化を効果的に入れ込むかも、教えていただきました。更に、先生方からの経験談を聞い
て、プロフェッショナルの日本語教師になる道の大変さ、楽しさがよく分かり、そんな先輩
方に次ぐことができるように頑張りたいと思っております。どうぞ宜しくお願いいたします。
※執筆者の日本語原稿をそのまま掲載しています。

【ホーチミン市経済金融大学 Nguyễn Ngọc Minh 様】
今大学で日本語を教えています。何よりも教えるのは面白いです。誰
でもうまく教えられるようになりたいと思います。しかし一番大切なのは
学習者に楽しさを伝えることです。
この講座に参加する前にも一番上手に教えていると思っていましたが、
それは違いました。ここでは色々な先生により良い教え方を習ったり、
面白い授業を作ったりしました。単に勉強だけでなく、効果的な教え方
が必要です。
今後も、学生に日本語を教えるし、日本事情の調べ方を教えます。
いい授業を作るつもりです。学生がわかるようにたくさんの場面を見せ
てあげます。
学習者に先生でも勉強を続けますよと言います。いくら大変でもあきら
めずに、ぐっと我慢します。習ったり、教えたりするのが大好きです。
※執筆者の日本語原稿をそのまま掲載しています。

【クァンチュン教育センター センター長 Nguyễn Hồng Việt 様】
皆さん、こんにちは。
私は Nguyen Hong Viet です。実習生の為に日本語を約３年間教えた経験がありま
す。私が日本語を教えることになったのは偶然です。
日本から帰国した後、昔の恩師から手伝いに来て欲しいと依頼され、私はしばらくセン
ターで働くことに決めました。そこで始めた日本語教師の仕事が、私は大好きだと感じ
ました。
しかし、正式な訓練校に通っていない私は、自分自身を先輩と認識し、後輩に日本語
を学ぶ方法を伝え、更に日本人の日常生活と日本の習慣にも注意を払って教えるこ
とを意識しています。
私は恩師に日本語を学んだ後、いつも自分の意図を確認、認識し、日本語の授業を
見つけて参加しようとしました。最も基本的なステップから学びたいと思いました。
センター長として、仲間の学生に日本語を教えるだけでなく、経験の浅い新しい教師に
も教育のスキルアップをさせたいのです。
2017 年に私は国際交流基金ベトナム日本文化交流センターについて知りました。それ以来、私は国際交流基金ベトナム日本文
化交流センターが主催するコースを常に見てきました、そして 2018 年までに、基金が 3 つの教師養成コースを計画したことを知
ったのは素晴らしいことでした。ハイフォンで第 1 回現職日本語教師教授法講座（初級レベルの教授法）、ハノイで第 2 回現職日
本語教師教授法講座（中級レベルの教授法）に登録し、全てのコースに出席することが出来たのはラッキーでした。
現在、新規教師育成講座に参加しています。（4 ヶ月位）私は今まで修了したコースに加え、更に第 3 の新規コースに進むことが
出来ました。私はコースに参加する時とても良い気分です。
国際交流基金ベトナム日本文化交流センターの日本語専門家とハノイ国家大学外国語大学の日本語専門教師の新しい教授
法は私自身を訓練するのに大いに役立ちました。
私は基本的な教育スキルを習得しただけでなく、新しい指導方法、注意力（集中力）、思慮深さを学び、自分自身の教育思考を
向上させるだけでなく、その内容を反映させた授業で 学生さんが面白い！楽しい！と感じ、皆さんの活動、会話力、自信をアッ
プしていければと思います。
私は学び、そして交流する機会に恵まれました。私達が日本語教師の仕事を楽しめるようにレッスンを構成、実践してくれた国際
交流基金ベトナム日本文化交流センターに感謝申し上げます。
日本語の教育を受けている全ての学生がより良い学習機会を得て、トレーニングの質を向上させることができるように、コースが
増々頻繫に編成されることを願っています。
どうもありがとうございました。
※執筆者の日本語原稿をそのまま掲載しています。

