Chuyên gia tiếng Nhật cao cấp
KURIHARA YUKINORI

Ngày 30/6/2017, chuyên gia tiếng Nhật cao cấp của Quỹ tại
Hà Nội là thầy Kurihara Yukinori đã trở về Nhật Bản sau
nhiệm kỳ 3 năm 9 tháng.

Tôi là Kurihara Yukinori làm việc tại Trung tâm giao lưu
văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam với tư cách là chuyên gia
tiếng Nhật cao cấp. Tôi đến Việt Nam nhận công tác vào
tháng 9 năm 2013 và đã phụ trách công việc liên quan
đến giảng dạy tiếng Nhật được 3 năm 9 tháng. Trong thời
gian này tôi đã thực sự học hỏi và tích lũy được rất nhiều
qua việc giao lưu với các chuyên gia, các nhà nghiên cứu,
các giáo viên giảng dạy tại các cơ sở đào tạo tiếng Nhật ở
các trình độ sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Nhân dịp này tôi
muốn gửi lời cảm ơn tới toàn thế các bạn đã giúp đỡ để
tôi có được ngày hôm nay.
Trong thời gian tới tôi muốn vận dụng những kinh
nghiệm và những điều đã học tập tích lũy được ở Việt
Nam để truyền đạt lại cho tất cả các bạn học viên tiếng
Nhật đến từ các nước khác nhau trên thế giời tại Trung
tâm quốc tế Kansai thuộc Quỹ giao lưu quốc tế Kansai về
Nhật Bản, ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản.

Ngày 23/6 /2017, chuyên gia tiếng Nhật Ogawa
Kyoko đã tới Hà Nội bắt đầu nhiệm kỳ công tác
của mình.
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Xin chào các bạn. Tôi là Ogawa Kyoko mới nhận công tác tại
Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam từ cuối tháng
6. Từ trước tới nay tôi chủ yếu đảm nhận công việc liên quan đến
lĩnh vực đào tạo nhân lực cho các đối tượng như đại học, cao
học, người đi làm, thương mại quốc tế, giáo viên tiếng Nhật... tại
Nhật Bản, Úc, Đài Loan, Campuchia, Ấn độ. Ngoài ra, tôi còn
tham gia đảm nhận công việc liên quan đến thiết kế các khóa
học, biên soạn giáo trình... Trong thời gian tới tôi rất mong muốn
được thử thách những điều mới mẻ đối với việc giảng dạy tiếng
Nhật hết sức đa dạng tại Việt Nam. Rất mong nhận được sự giúp
đỡ của các bạn.

日本語上級専門家
栗原 幸則（くりはら ゆきのり）

６月３０日にハノイ駐在の栗原 幸則（くりはら ゆきのり）
日本語上級専門家が３年９カ月の任期を終え、帰国しました。

ベトナム日本文化交流センターで日本語教育上級
専門家をしてまいりました栗原幸則です。
ベトナムには 2013 年 9 月に赴任し、3 年 9 か月日
本語教育の世界におりました。
この間、初等、中等、高等、民間の多くの日本語教
育関係者と関わり合い、充実した日々を過ごすことが
できました。みなさまのお陰でここまで来られたこと感
謝しております。ありがとうございます。
今後はこれまでのベトナムでの知見を活かしつつ、日
本は関西にあります国際交流基金関西国際センタ
ーにて世界各地より来られる日本語学習者に日本
や日本語、日本文化を伝えてまいります。
今後共よろしくお願いいたします。

６月２３日に小川 京子（おがわ きょうこ）
日本語上級専門家がハノイに着任しました。
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はじめまして。6 月末からハノイのベトナム日本文化交流セ
ンターに勤務することになりました小川京子です。これまで、
日本、オーストラリア、台湾、カンボジア、インドで、主に大
学・大学院生、一般社会人、国際貿易人材、日本語教師
の育成のほか、各種コースデザインや教科書作成等に関わ
って来ました。今後はベトナムの多様な日本語教育界でさ
らに新たなチャレンジをすることになりそうで楽しみです。どう
ぞよろしくお願いいたします。

