
 
タイ日本語国際キャンプ 2018 2018年 5月 1日～5日に行われ、ベトナム含むアジアの国際交流基金海外事務所のある国か

ら高校生と教師が集まり、日本語を使ってコミュニケーションする他、日本語をツールとして社会問題（ゴミ問題）について考えました。 

2018年ベトナム高校生にほんご人 100人訪日事業 2018年 6月 25日～7月 4日、ハノイの Kim Lien高校、フエの Nguyen 

Hue高校、ダナンの Phan Chau Trinh高校、ホーチミンの Marie Curie高校の生徒が訪日し、教育機関や企業、施設を訪問したり、そ

こで出会った日本人やベトナム人の先輩と交流したりしました。 
 
 

 

日本語パートナーズ第４期 クイニョン派遣 池田 暁子 様 

実は私、小さい時から「先生にだけはなりたくない。子供（当時

の私）を下に見て偉そうだしなんかむかつくわ～」って思ってた

んです（笑）。 

でも、この 10 ヵ月間、チュン先生と一緒に息の合った授業が出

来た時、クラスの空気が変わる瞬間を目の当たりにして考えが

変わりました。人の成長に関わることができる職業って本当に

素敵ですね。 

こんな思いになれたのは、派遣されて２か月位経ってからでし

ょうか。サポート役として派遣されている身分でどこまで踏み込

んでいいか悩んでいましたが、「私の持前のはっきり言う性格

を活かそう、サポート役ではなくチュン先生と授業を一緒に作り

上げていこう」という意識になってから色々と変わり始めたと思

います。 

それからは、授業の進め方で言い合いになることもありまし

た。でも、言い合いの後持ち寄った意見が同じだった時は感激

しました（笑）。年齢が近いこともあり、チュン先生とは恋愛の話

や人生の話も良くしましたね。しんどい時はお互いなんとなく気

づいたり。お互いの性格の「芯」がとても似ていたのかなと思い

ます。 

どんな国に行っても、目の前の人・事に対して一生懸命やるだ

けで、頑張った分必ずしも結果がついてくるものではなく、結果

がついてこなくても落ち込む必要はなく、原因を探って修正を

加えるだけ。そんな単純なことにも気づくことが出来た 10か月

間だったと思います。 

 

Le Qui Don高校 Trần Thành Trung 先生 
２０１５年に初めて、日本人のパートナーズと一緒に教えました。

その時から4年間が経ちました。良い勉強になったことはたくさん

あります。文化や言葉が違っても、何か問題があったら、できる

だけ落ち着いて、話し合った方がいいと思います。そうすると、問

題が解決できる可能性があり、同じ観点を見つけられるはずで

す。 

２０１５−２０１６年のパートナーズの先生でした。私の考えでは先

生はお母さんのような人でした。いつも、温かく色々な事を教え

てくれました。それだけでなく、私が生活で困ったことがあれば、

いつもアドバイスをくれました。 

２０１４−２０１５年のパートナーズの先生は本当に厳しい先生で

した。でも、先生のおかげで私は成長できました。例えば、課外

活動の計画が立てられるようになりました。 

２０１６−２０１７年のパートナーズの先生はとても優しかったで

す。でも今この機会に先生に謝りたいと思います。その時、私は

学校の仕事が忙しく一緒に教えられる時間が少なかったと思い

ます。 

２０１７−２０１８年のパートナーズの先生は本当に活発な人でし

た。スポーツも上手だし、生き生きとしていました。年齢も私ぐら

いだったので、一緒に教えるのはとても楽しかったです。もちろ

ん、時々意見が違って、けんかする事もありました。でも、授業の

ために二人で協力して、準備したり、話し合ったりしました。楽し

い授業も文化紹介もできました。計画を立てたり、NPの先生に

私の意見を理解してもらうのはすごく大変でしたが、暇な時、二

人でおしゃべりをしました。その時何でも打ち明けられて、楽しか

ったです。残念なのは二人でバドミントンの試合に出られなかっ

たことです。１０ヶ月は短かったですが、たくさんの思い出を作り

ました。楽しいことも寂しいこともありました。 

次のパートナーズの先生も生徒の希望や生徒のレベルを分かっ

て欲しいです。次は茶道の文化紹介をしていただけたらと思って

います。 

わたしたちの 10か月 

～教室で培ったベトナム人、日本人のパートナーシップ～ 

 

 

“日本語パートナーズ”事業 2014年度から東南アジアを中心とする

アジアの国々の主として日本語教育を実施している中等教育機関に、

幅広い世代の日本人を派遣し、現地の日本語教師と学習者の日本語

学習の「パートナー」として授業のアシスタントや会話の相手役といった

活動をするとともに、教室内外での日本語・日本文化紹介活動等を行

います。今回は 2018年度にパートナーとして 10か月間活動を共にし

たお二人にお話を伺いました。 
 

 

 

※執筆者のベトナム語を翻訳して掲載しています。 



Cô Ikeda Akiko - Cộng sự tiếng Nhật phái cử lần 
thứ 4 tại Quy Nhơn 
Thực sự từ nhỏ tôi đã từng nghĩ "lớn lên làm gì cũng được trừ trở 

thành giáo viên" vì tôi thấy các giáo viên khi nhìn bọn trẻ con 

chúng tôi lúc đó luôn tỏ ra rất vĩ đại nên tôi thấy hơi khó chịu 

(cười). Thế nhưng trong 10 tháng làm việc cùng với cô Trung 

với những giờ học thú vị và được trải nghiệm sự thay đổi không 

khí trong 1 lớp học tôi đã thay đổi quan điểm của mình. Được 

làm công việc liên quan đến sự trưởng thành của người khác thật 

là tuyệt vời. 

Có được sự thay đổi trong quan điểm như thế này có lẽ là sau 2 

tháng từ khi tôi được phái cử như 1 cộng sự tiếng Nhật. Khi 

được lựa chọn là công sự với vai trò hỗ trợ cho giáo viên địa 

phương, tôi đã rất băn khoăn không biết mình có thể làm được 

những gì, song nhờ ý thức được rằng "mình cần phải luôn thẳn 

thắn trong công việc và phải cùng cô Trung xây dựng giờ học 

vui vẻ chứ không phải chỉ đứng lớp với vai trò là người hỗ trợ" 

nên từ đó tôi đã thay đổi rất nhiều về suy nghĩ của mình. 

Chúng tôi cũng phải cùng trao đổi với nhau về cách triển khai 

giờ học và tôi rất cảm kích vì chúng tôi đã có cùng chung ý kiến 

khi trao đổi công việc (cười). Vì tuổi cũng gần bằng nhau nên 

chúng tôi hay trò chuyện về chuyện tình yêu và về con người. 

Khi mệt mỏi chúng tôi đều để ý và quan tâm tới nhau. Tôi nghĩ 

chúng tôi giống nhau ở điểm đều là những người sống "chân 

thành".  

Dù đi bất cứ đâu thì không phải chúng ta cứ chăm chỉ làm việc 

với con người và sự vật ở đó là sẽ cho kết quả mong muốn mà 

quan trọng là dù không có được kết quả như mong muốn chúng 

ta cũng không được nản mà phải tìm ra nguyên nhân và sửa chữa 

nó. Điều đơn giản này tôi cũng đã phải mất 10 tháng mới ngộ ra 

được. 

Chương trình "cộng sự tiếng Nhật" được triển khai  

từ năm 2014 với mục đích phái cử người Nhật ở nhiều lứa tuổi tới 

các trường dạy tiếng Nhật cấp trung học ở các nước mà tập trung là 

tại khu vực Đông Nam Á. Những người Nhật này sẽ đóng vai trò 

trợ lý trong giờ học để cùng với giáo viên nước bản địa giảng dạy 

tiếng Nhật cho học sinh, hội thoại cùng học sinh đồng thời họ cũng 

có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động giới thiệu tiếng Nhật và văn 

hóa Nhật ngoài giờ học. Chúng tôi đã có bài phỏng vấn 2 cộng sự 

đã tham gia chương trình phái cử năm 2018 này. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Trần Thành Trung- Trường THPT Lê Quý Đôn, 
Quy Nhơn 
Lần đầu tiên làm việc chung với các cộng sự người Nhật là năm 

2014. Tính đến giờ cũng đã trải qua được bốn nhiệm kì công sự, và 

mình đã rút ra được một điều là, có thể ngôn ngữ khác nhau, văn 

hóa khác nhau, nhưng hãy thẳng thắn nói chuyện, trao đổi, góp ý, 

bạn sẽ học hỏi được rất nhiều, và sẽ tìm ra nhiều điểm tương đồng 

của hai bên. 

Trong các nhiệm kì, người mình thích nhất và nhiều kỉ niệm nhất 

là cô cộng sự năm học 2015-2016. Cô giống như một “người mẹ” 

không chỉ hổ trợ mình trong quá trình giảng dạy mà còn cho mình 

những lời khuyên sâu sắc nhất trong cuộc sống. Cô cộng sự năm 

học 2014-2015 cực kì khó tính nhưng nhờ kinh nghiệm của cô 

mình đã biết cách lên kế hoạch tổ chức một buổi ngoại khóa tiếng 

Nhật. Chị cộng sự năm học 2016-2017 thì lại hiền nhất, và mình 

cảm thấy có lỗi vì năm đó mình đảm đương quá nhiều công việc 

nên không đồng hành nhiều cùng với chị. Và gần đây nhất là chị 

cộng sự năm học 2017-2018. Chị rất cá tính, năng động, lại chơi 

thể thao giỏi. Chị hơn mình 3 tuổi, độ tuổi không quá chênh lệch, 

tính cách cũng khá giống nhau, nên làm việc đôi lúc cũng rất ăn ý, 

đôi lúc cũng rất bất đồng. Trong giờ học, cùng nhau chuẩn bị công 

việc giảng dạy cho một tuần, cùng đóng vai rất nhập tâm để học 

sinh có thể hiểu nhanh tình huống, cùng lên kế hoạch cho buổi dạy 

văn hóa, đôi lúc cũng rất mệt vì tự mình phải lên kế hoạch, và phải 

giảng giải chi tiết để NP hiểu, … Trong cuộc sống, có lúc cả hai tự 

nhận ra sự thay đổi trong tình trạng sức khỏe của đối phương, cùng 

tám với nhau về chuyện riêng tư của cả hai, hay cùng nói xấu một 

ai đó (^_^)…chỉ tiếc là chị về nước khi cả hai chưa cùng nhau làm 

thành một team đánh cầu lông. Mười tháng, khoảng thời gian 

không quá dài cũng không quá ngắn để hiểu nhau, nhưng cũng đủ 

để cùng nhau trải qua biết bao kỉ niệm, vui có, buồn cũng có.  

Hi vọng cộng sự nhiệm kì tiếp theo sẽ hiểu tâm lí của học sinh, 

hiểu được năng lực tiếng Nhật hiện tại của các em, năng động, 

nhiệt tình, và chịu đựng được CP (^_^)… Đồng thời có thể giới 

thiệu một buổi trà đạo đậm chất Nhật cho các em học sinh (ước mơ 

nhiều năm của CP Quy Nhơn, vì không đủ cơ sở vật chất) 

Hội trại tiếng Nhật Quốc tế Thái Lan 2018 Từ ngày 1 ~ 5/5/2018, Hội trại tiếng Nhật quốc tế Thái Lan đã được tổ chức với sự tham 

gia của học sinh THPT và giáo viên tiếng Nhật tới từ các nước có trụ sở của Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản, trong đó có Việt Nam. Các 

em học sinh tham gia đã sử dụng tiếng Nhật là ngôn ngữ giao tiếp cũng như là công cụ để cùng trao đổi và đưa ra giải pháp đối với các vấn 

đề xã hội mà ở Hội trại này là đề tài về vấn đề rác thải. 

Chương trình 100 học sinh THPT Việt Nam sang Nhật năm 2018 Từ ngày 25/6 - 4/7 40 em học sinh đang học tiếng Nhật tại 4 

trường là THPT Kim Liên - Hà Nội, THPT Nguyễn Huệ - Huế, THPT Phan Châu Trinh - Đà Nẵng và THPT Marie Curie - tp. Hồ Chí 

Minh đã được mời sang Nhật để tham quan 1 số cơ quan giáo dục, doanh nghiệp và 1 số cơ sở khác của Nhật Bản, qua đó các em đã được 

gặp gỡ và giao lưu với nhiều người Nhật cũng như các anh chị người Việt đang học tập và làm việc tại Nhật. 

 
 

 


