
TRONG GIAO TIẾP!
Luyện tập bằng phương pháp Shadowing: 
Lặp lại vui nhộn và phù hợp với khả năng của bản thân.

Trường đại học Waseda có số lượng sinh viên quốc tế nhiều nhất Nhật 
Bản, hiện nay một năm trường tiếp nhận khoảng 5,000 sinh viên quốc 
tế. Đồng thời, trường cũng dày công đào tạo tiếng Nhật cho các sinh 
viên này. Mặt khác, Khoa nghiên cứu giảng dạy tiếng Nhật của trường 
còn đào tạo ra rất nhiều giáo viên tiếng Nhật ưu tú trên toàn thế giới.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG NHẬT ĐẶC SẮC TẠI TRƯỜNG ĐẠI 
HỌC WASEDA - NƠI QUY TỤ CÁC SINH VIÊN TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

KHÓA HỌC ĐẶC BIỆT CHUYÊN VỀ “PHÁT ÂM TIẾNG NHẬT” 
NHẰM TRUYỀN TẢI ĐƯỢC NỘI DUNG MUỐN NÓI.

“Phát âm” là một trong những khó khăn lớn nhất đối với rất nhiều 
người học tiếng Nhật, thế nhưng hiện nay rất khó để tìm ra một giáo 
trình luyện tập phát âm hay. Giảng viên của khóa học này là Giáo sư 
Toda Takako, người đã nghiên cứu chuyên sâu lâu năm về vấn đề phát 
âm tiếng Nhật. Giáo sư Toda Takako muốn gửi thông điệp đến tất cả 
các bạn học viên rằng “thông qua khóa học này những người học tiếng 
Nhật trên toàn thế giới sẽ cố gắng luyện tập phát âm để có thể sử dụng 
tiếng Nhật diễn đạt được những điều mình muốn nói” .
Ngôn ngữ sử dụng trong khóa học là tiếng Nhật. Tuy nhiên, khóa học 
cũng cung cấp phụ đề tiếng Anh và một số ngôn ngữ khác. 

PHÁT ÂM TIẾNG NHẬT TRONG GIAO TIẾP

Tên khóa học

TODA TAKAKO
Giảng viên

BẮT ĐẦU TỪ THÁNG 11 NĂM 2016
Thời gian khóa học

※Dự kiến

WasedaX

こんにちは !

Học phí

MIỄN PHÍ HOÀN TOÀN
(Phí cấp chứng chỉ là 49 USD)

Giáo sư Khoa nghiên cứu giảng dạy 
tiếng Nhật trường ĐH Waseda

Thời gian bắt đầu tuyển sinh

THÁNG 7 NĂM 2016

Japanese Pronunciation for Communication

CÙNG LUYỆN TẬP

PHÁT ÂM 
 TIẾNG NHẬT


