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Ngày 20/10/2021 lễ trao Giải thưởng Quỹ Giao lưu
Quốc tế Nhật Bản đã diễn ra. Năm nay là lần trao giải
thưởng thứ 48 và là lần đầu tiên được trao cho người
nhận giải Việt Nam, nhằm tôn vinh những đóng góp
trong lĩnh vực giáo dục tiếng Nhật. Khoa Ngôn ngữ và
Văn hóa Nhật Bản, Trường Đại học Ngoại ngữ đồng
nhận giải thưởng cùng với Khoa tiếng Nhật, Trường
Đại học Ngoại thương tại Hà Nội và Khoa tiếng Nhật,
Trường Đại học Hà Nội. Trong những năm gần đây,
giáo dục tiếng Nhật tại Việt Nam đã phát triển mạnh
mẽ. Theo Báo cáo điều tra các Cơ quan đào tạo tiếng
Nhật của Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản năm 2018, số
người học tiếng Nhật của Việt Nam đứng thứ 6 trên
toàn cầu, tăng 2.7 lần, số cơ quan đào tạo tiếng Nhật
tăng 3.7 lần, và số giáo viên tiếng Nhật tăng 3.9 lần so
với thời điểm 3 năm trước vào năm 2015, đứng đầu thế
giới về tốc độ gia tăng số người học tiếng Nhật. Ngoài
ra, số lượng thí sinh tham dự Kỳ thi năng lực tiếng
Nhật (JLPT) cũng gia tăng mạnh mẽ, lần đầu vào năm
1996 là 319 người, sau 22 năm vào năm 2018 đạt được
69,843 người, tăng gấp 219 lần. Trường Đại học Ngoại
ngữ, ĐHQGHN bắt đầu giảng dạy tiếng Nhật từ năm
1992, là trường triển khai chương trình Sư phạm tiếng
Nhật, đào tạo Giáo viên tiếng Nhật chính quy cho bậc
phổ thông duy nhất tại Việt Nam, và bắt đầu đào tạo
Thạc sỹ lần đầu tiên tại Việt Nam từ năm 2009. Nguồn
nhân lực ưu tú của 3 trường theo thời gian đã tạo nên sự
gắn kết bền chặt giữa hai nước Nhật - Việt. Đồng thời,
cả 3 trường đã cùng liên kết, cống hiến cho sự phát
triển mở rộng đào tạo tiếng Nhật tại bậc giáo dục phổ
thông như hiện nay.

08


