
Những người đương đầu với thử thách

7 / 10 / 2010

14 / 10 / 2010

28 / 10 / 2010

4 / 11 / 2010

25 / 11 / 2010

2 / 12 / 2010

Chương trình Film của Nhật bản

“Project X” là câu chuyện đã không được biết đến, lấy những người Nhật vô danh thành nhân vật trung tâm của câu chuyện.  Những dự án vĩ 
đại cho thấy sức mạnh tiềm tàng của người Nhật, sự phát minh ra những sản phẩm mới đã làm thay đổi 1 cách mạnh mẽ cuộc sống con người. 
Sau chiến tranh, nước Nhật sử dụng 1 cách hữu hiệu các nguồn tri thức, làm cho các lực lượng cá nhân tự phát huy nguồn lực bởi hình thức 
làm việc nhóm. Phía sau hậu đài của những sự kiện mang tính cách mạng của Nhật Bản sau chiến tranh đó, đã có những con người như thế 
nào. Phía sau bóng dáng của thành công, đã có chăng những câu chuyện và vô số những tổn thất đã được vượt qua 1 cách thầm lặng như thế 
nào. Trong chương trình truyền hình này, bằng cách cho thấy những câu chuyện mang tính cách mạng và thách thức của những người tiên 
phong, từ đó truyền lại sự dũng cảm dám đối đầu với thử thách cho những người Nhật của thế kỷ 21 để vượt qua thử thách mới.  

 Cuộc chiến vì linh hồn của Honda

 （SUBARU) Chiếc xe hơi đầu tiên dành cho gia đình.

 (FUJITSU) Nghiên cứu bắt đầu từ chữ “Yêu”

Thứ 5    18:30 - 19:15

Cac ban hay nghien cuu bi quyet phat trien dat nuoc Nhat Ban

Co phu de tieng Vietnam

Mien phi vao

 Con tàu của suy ngẫm – Câu chuyện về tàu Shinkansen

         
　　（SONY) Ngày hồi sinh  Đặt cược vào chú chó robot

         Dưa Melon đỏ. Cuộc chiến 20 năm của vùng đất phía Bắc
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復活の日　ロボット犬にかける

執念が生んだ新幹線 ～老友90歳・飛行機が姿を変えた～

日本初のマイカー てんとう虫 町を行く ～家族たちの自動車革命～

プラズマテレビ 愛の文字から始まった

赤いメロン　北の大地の20年戦争

世界を驚かせた一台の車 ～名社長と闘った若手社員たち～


