
Phương pháp của Hippo 

Ở viện nghiên cứu giao lưu ngôn ngữ, Giáo sư Suzanne Flynn của 

trường đại học Massachusetts, Giáo sư Kuniyoshi Sakai của trường đại 

học Tokyo cùng bắt đầu dự án nghiên cứu chung ”Thần kinh học về đa 

ngôn ngữ”. Dự án đầu tiên sẽ được thực hiện trên máy fMRI trong phòng 

nghiên cứu thầy Sakai, trường đại học Tokyo, nhằm kiểm tra việc sử dụng 

nhiều thứ tiếng mang lại những những hiểu quả như thế nào đến khả năng 

nhận thức và học ngôn ngữ. Đối tượng tham dự sẽ bao gồm những người 

biết nói ít nhất 3 thứ tiếng, bao gồm cả thành viên câu lạc bộ Hippo Family.   

Dự án nghiên cứu “ Thần kinh học về đa ngôn ngữ” 

October 
 

LEX Thuyết trình Đa ngôn ngữ 2017 
LEX Multilingual Presentation (LMP) là chương trình thuyết trình đa ngôn ngữ dưới hình thức TED Talks dành 

cho những bạn trẻ từ độ tuổi 16-25 tuổi. Người tham gia phải sử dụng ít nhất 3 ngôn ngữ để truyền đạt thông điệp 
của mình đến với thế giới, dựa trên các kinh nghiệm bản thân về đa ngôn ngữ, đa văn hóa. Chương trình thách 
thức chúng ta trong việc thật sự đón nhận những giá trị của đa ngôn ngữ và văn hóa mà LEX/ Câu lạc bộ gia đình 
Hippo đã nhận ra. 

Thẻ nhớ kỷ niệm 35 năm 
Nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập, LEX/ Câu lạc bộ gia đình Hippo đã ra 
mắt các tài liệu về ngôn ngữ được lưu lại vào trong các thẻ nhớ ( SD 
Cards). Sản phẩm gồm có 3 loại: Loại Standard, Standard Plus và 
Premium. Trong đó, loại Premium bao gồm tất cả các tài liệu đã được lưu 
lại trong suốt 35 năm qua. Hiện đang được bán tại Nhật Bản, các thẻ nhớ 
này sẽ là những bước đi đầu tiên tuyệt vời để tạo ra một môi trường đa 
ngôn ngữ hiệu quả. 

Giống như một em bé bắt đầu hiểu được tiếng mẹ đẻ trước khi đọc sách giáo khoa,các 
thành viên của Hippo học ngôn ngữ bằng cách tiếp xúc và trải nghiệm.Điều này được thực 
hiện nhờ vào các tài liệu đa ngôn ngữ được thu âm bởi chính những người sử dụng tiếng 
bản địa của mình trên toàn thế giới, bao gồm các câu chuyện thường nhật. Bằng cách liên 
tục phát những đoạn ghi âm này, chúng tôi đã tạo ra một môi trường giúp chúng tôi tiếp thu 
nhiều ngôn ngữ cùng lúc. 

  Một trong những hoạt động quan trọng nhất tại LEX/ Câu lạc bộ gia đình 
Hippo là “Metakatsu”, hay là “Hát ngôn ngữ”. Đây là một hoạt động bắt 
chước những gì nghe được, trong đó nhấn mạnh vào việc bắt nhịp những 
âm điệu, vần và các đặc trưng của những ngôn ngữ khác nhau. 

Học đa ngôn ngữ một cách tự nhiên 

Thêm một yếu tố nữa của môi trường đa ngôn ngữ là kết nối với mọi 
người trên thế giới. Hippo đa quốc gia homestay là thành viên ở cùng với 
gia đình host family, và ngược lại thành viên sẽ tiếp nhận khách từ nước 
ngoài đến đất nược mình. 

Các trải nghiệm của Hippo cũng bao gồm các câu lạc bộ hoạt động hằng tuần, nơi 
những thành viên cùng nhau chia sẽ các phát hiện ngôn ngữ của họ. Ở đây, sẽ có rất 
nhiều hoạt động diễn ra, bao gồm từ ca hát và nhảy múa, đến trò chơi, thảo luận và cùng 
nhau nghe lại những bản thu âm của bản thân nói bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Các 
thành viên giúp đỡ lẫn, động viên lẫn nhau trong việc phát triển ngôn ngữ. 

Trong suốt 35 năm, các thành viên của LEX/ Câu lạc bộ gia đình Hippo đã 
chia sẻ các ngôn ngữ trên khắp toàn thế giới. Chúng tôi nhận thấy rằng nếu 
thay đổi việc học ngoại ngữ giống như quá trình tiếp thu tiếng mẹ đẻ của 
mình, ai cũng có thể nói được nhiều thứ tiếng cùng lúc. Quan trọng là phải 
đắm mình vào trong môi trường đa ngôn ngữ, tiếp xúc với nhiều âm thanh và 
nhịp điệu từ nhiều ngôn ngữ khác nhau. 

Tạo ra môi trường để tự nhiên ngâm sâu vào âm thanh đa ngôn ngữ 

Hát “ngôn ngữ” : Ngôn ngữ là âm nhạc 

Bất cứ lúc nào, ở đâu, cùng với ai ！ 
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Câu lạc bộ gia đình Hippo
Viện Trải nghiệm, Thí nghiệm và Trao đổi Ngôn Ngữ (Viện LEX)
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Đây là một chương trình giao lưu văn hóa dưới dạng 
Homestay kéo dài từ 1 -2 tuần  dành cho các cá nhân, gia đình 
có trẻ em. Được bắt đầu tư năm 1981, chương trình đã mở 
rộng trên 20 nước, mỗi năm có khoảng 400 người ra hải ngoại 
và bắt đầu những tình bạn mới. 

Giao lưu homestay – Giao lưu gia đình – 

Dự án thực tập sinh quốc tế là một cơ hội thú vị dành cho 
những người trưởng thành trên mọi lứa tuổi với một trải 
nghiệm thay đổi cuộc đời tại nước ngoài. Thực tập sinh của 
WIP sẽ trải qua từ 1-12 tháng tình nguyện với LEX tại Nhật 
Bản, Hàn Quốc, Mỹ hay Mexico, hay thậm chí với những tổ 
chức hợp tác của chúng tôi trên 40 quốc gia khác nhau. Thực 
tập sinh sẽ có cơ hội được sống cùng các gia đình mới, tiếp 
nhận những nhịp điệu của đời sống hằng ngày. Dự án dành 
cho những người trưởng thành có năng lực từ 18 tuổi trở lên. 

World Internship Program (WIP) 

Năm 2016 Hippo Family Club mất đi người sang 
lập.đáng kính Yo Sakakibara. Nhưng tinh thần của 
Yo Sakakibara vẫn được kế thừa, hướng tai 
chúng ta đến đa ngôn ngữ, trái tim chúng ta đến 
cùng mọi ngườit trên thế giới.Vô cùng cảm ơn Yo 
Sakakibara. 

To Yo, thank you for everything! 
ありがとう！¡Muchos gracias! 谢谢！ 

Grazie! Danke! Merci beaucoup! 

Mỹ 

Cắm trại tuyết 

Hàn Quốc 
Nga 

Việt Nam 

Đài Loan 

Nhằm cải thiện tình bạn tại khu vực Châu Á, Dự án Châu Á của 
Hippo đã được thực hiện  với hai chương trình cắm trại đa ngôn 
ngữ. Chương trình được tổ chức tại Thượng Hải ( Trung Quốc) và 
Thái Lan, dành cho các học sinh trung học phổ thông từ các nước 
Châu Á như Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản. Mỗi năm, 
người tham gia tạo nên các tình bạn mới từ nhiều quốc gia khác, 
cùng nhau trải nghiệm và vui chơi trong các hoạt động đa ngôn 
ngữ cũng như có cơ hội thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên nơi đấy. 

Dự án châu Á：Cắm trại đa ngôn ngữ

Giao lưu homestay  – Giao lưu thanh thiếu niên – 

Hội trại đa ngôn ngữ được tổ chức hằng năm vào tháng 3 
và tháng 8, cung cấp một cơ hội hoàn hảo để tham gia các 
hoạt động đa ngôn ngữ của Hippo trong vẻ đẹp của thiên 
nhiên. Hội trại tuyêt ( Snow camp) đưa những người tham gia 
vào một thế giới phủ đầy tuyết ở tỉnh Nagano, nơi mọi người 
vui đùa hết mình trước khi nghỉ ngơi tại nhà trọ truyền thống 
của Nhật. Đối với Hội trại thiên nhiên (Nature camp) , cũng 
được tổ chức tại Nagano, nơi được bao phủ bởi hệ thống 
thực vật, động vật tuyệt diệu. Chào đón tất cả mọi người trên 
toàn thế giới, đây là những sự kiện giúp trải nghiệm đa ngôn 
ngữ - đa văn hóa thực sự. 

Thực tập tại Nhật bản 

Chương trình thực tập tại Nhật đã mang đến cho những 
người tham gia những trải nghiệm kỳ lạ đến tuyệt vời tại Trụ 
sở chính của LEX/ Câu lạc bộ gia đình Hippo tại Tokyo.  Các 
thực tập sinh sẽ được học hỏi và làm việc trong một môi 
trường đa ngôn ngữ, quốc tế tại đây. Từ việc tổ chức các 
hoạt động giao lưu, đến việc tham gia những buổi trao đổi, 
liên lạc với các tổ chức trong và ngoài nước. Thế nên, đây sẽ 
là một chương trình không hề nhàm chán chút nào ! 

Year Long Trao đổi du học trung học （YL） 
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Chương trình giao lưu thanh thiếu niên dưới dạng Homestay 
kéo dài khoảng từ 1 tuần – 1 tháng vào mùa xuân và mùa hạ, 
bao gồm các đối tượng tham gia là thanh thiếu niên từ lớp 5 đến 
sinh viên đại học. Mỗi năm có khoảng 650 thanh thiếu niên tham 
gia và có những trải nghiệm đáng nhớ ở nước ngoài. 

Chương trình này gần đây đã kỷ niệm 20 năm thực hiện vào năm 
2016, và ngày đang càng mở rộng và phát triển. Không chỉ những học 
sinh tại Nhật tham gia trao đổi sang nước ngoài, những học sinh từ bên 
ngoài cũng có thể đến Nhật. Mỗi năm có khoảng 120 học sinh trung 
học từ Nhật đi Mỹ, Pháp, Thái du học và cùng sinh hoạt, trải nghiệm 
cùng với gia đình mới của mình tại đó. Ngoài ra, năm 2016, còn có 25 
học sinh từ 7 nước khác đến Nhật trao đổi. YL đúng là một cơ hội tuyệt 
với để phát triển bản thân ! 

 Giao lưu Homestay tại Nhật đã nhận hơn 5000 người  từ 
hơn 120 quốc gia khác nhau. Trong số các đối tượng tham 
gia bao gồm các học sinh trao đổi, thực tập sinh, gia đình và 
thanh thiếu niên từ những tổ chức hợp tác trên toàn thế giới, 
những người đã có cơ hội đắm chìm vào trong nền văn hóa 
nước Nhật trong suốt quá trình tham gia vào nhiều hoạt động 
đa dạng của Hippo. 

Homestay tại Nhật bản 

Về Yo Sakakibara 
1930－2016

WIP in Kenya 




