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  Ngày càng phát triển hơn nữa! 

"Học tiếng Nhật trực tuyến JF Minato" 
 

Truy cập bản gốc (Tiếng Nhật) ở đây 

 
 "Học tiếng Nhật trực tuyến JF Minato" (dưới đây được gọi là "Minato") là một nền tảng học tiếng Nhật mà bất cứ 

ai trên thế giới cũng có thể sử dụng. Ở "Minato", người dùng có thể tham gia những khóa học trực tuyến và có được 

thông tin về các website, các ứng dụng học tiếng Nhật khác. Chúng tôi đã xây dựng "Minato" nhằm cung cấp cơ hội 

học tiếng Nhật đến những người muốn bắt đầu học tiếng Nhật mà không thể đến lớp học bởi những hạn chế về địa 

lý, thời gian hay vấn đề kinh tế...và những người trên toàn thế giới muốn bắt đầu học tiếng Nhật từ bây giờ. 

 Chúng tôi xin giới thiệu đến độc giả  sự trưởng thành của "Minato" từ sau bài báo lần trước "Ngày càng phát triển 

hơn nữa! Học tiếng Nhật trực tuyến JF Minato" (tháng 2 năm 2019) 

"Minato" nhìn từ những con số (Chú ý 1)
 

----------------------                       ----------- 

 Sau 4 năm rưỡi kể từ khi "Minato" được công bố tháng 7 năm 2016, số người đăng ký thành viên cũng như số 

người tham gia các khóa học tiếng Nhật đang tiếp tục tăng lên. Số người đăng ký thành viên lên tới hơn 200.000 

người từ khắp nơi trên 198 quốc gia và cho đến nay đã có trên 320.000 người (Chú ý 2) tham gia vào các khóa học. 

Số lượng và loại khóa học cũng tăng lên, với 25 loại khóa học, chúng tôi đã liên tục khai giảng 67 "Khóa tự học" mà 

người học có thể học bất cứ lúc nào. 

 Chúng tôi xin được giới thiệu một số khóa học được khai giảng trong 1, 2 năm nay. 

Giới thiệu khóa học (1):  Khóa học được khai giảng bởi Trung tâm Giao lưu Quốc 

tế Kansai 
---------------------------                                                              ------ 

 Tại Trung tâm Giao lưu Quốc tế Kansai, bắt đầu từ “Khóa học Marugoto" là khóa học tổng hợp về ngôn ngữ và 

văn hóa Nhật Bản, 18 loại khóa tự học đã được khai giảng. Trong đó, chúng tôi xin được giới thiệu 2 khóa học mới 

được khai giảng sau năm 2019 là "Chữ Hán A1-1" và "Thư pháp A1". 

Khóa học "Chữ Hán A1-1" (Khai giảng tháng 7 năm 2019) 
----------------------------------------------------------------- 

  

Học về ý nghĩa, cách đọc, hình dạng chữ Hán Hoạt động đọc menu có sử dụng các chữ Hán đã học 

https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/news/202103.html
https://minato-jf.jp/
https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/news/201902.html
https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/news/201902.html
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Đây là khóa học mà người học có thể học được từ vựng viết bằng chữ Hán thông qua các giáo trình tương tác. Bắt 

đầu từ việc biết về lịch sử và đặc trưng của chữ Hán, người học sẽ thực hiện các hoạt động học tập mang tính trải 

nghiệm bằng các menu hoặc blog... Ngoài ra còn có các giáo trình hỗ trợ sử dụng cho việc luyện tập đánh máy, viết 

tay. 

<Ngôn ngữ: Tiếng Anh> 

Khóa học "Thư pháp A1" (Khai giảng tháng 3 năm 2020) 
--------------------------------------------------------------- 

  

Video về cách cầm bút lông Giới thiệu những kiểu chữ khác nhau 

Đây là khóa học nhập môn dành cho đối tượng là những người chưa từng học thư pháp. Người học có thể học được 

những kiến thức cơ bản về thư pháp, cách viết, từ vựng liên quan thông qua các video và qua việc trả lời bài quiz 

(các câu hỏi nhanh). Để người học có thể trải nghiệm thư pháp trong thực tế, chúng tôi cũng đã giới thiệu những bản 

viết mẫu hay những dụng cụ để người học có thể thay cho công cụ viết thư pháp. Người học có thể tham khảo chúng 

để viết và đăng tác phẩm của mình lên nhóm. 

<Ngôn ngữ: Tiếng Anh> 

Giới thiệu khóa học (2): Khóa học được khai giảng bởi các cơ sở ở nước ngoài của 

Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản 
---------------------------         ----------------                            -  ------ 

 Tính đến nay, các khóa tự học được các cơ sở ở nước ngoài của JF khai giảng đã tăng lên 7 loại. Trong đó chúng 

tôi muốn giới thiệu đến quý độc giả khóa học mới được khai giảng sau năm 2019. 

Khóa học "Survival Japanese A1 (Phiên bản dành cho du lịch)" (Khai giảng tháng 3 năm 2019) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Đây là khóa học mà người học học được các biểu hiện của ngữ pháp, từ vựng và hội thoại đơn giản để có thể sử dụng 

khi đi du lịch Nhật Bản. 

<Sản xuất bởi: Trung tâm Văn hóa Nhật Bản JF Madrid. Ngôn ngữ: Tiếng Tây Ban Nha> 
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Khóa học "Hirogaru Nihongo A2 (Vol.1) (Khai giảng tháng 6 năm 2019) 

Khóa học "Hirogaru Nihongo A2 (Vol.2) (Khai giảng tháng 6 năm 2020) 
------------------------------------------------------------------------------- 

  

Khóa học "Hirogaru Nihongo A2 (Vol.1) Khóa học "Hirogaru Nihongo A2 (Vol.2) 

Đây là khóa học mà người học sử dụng trang web "Hirogaru - mở rộng  kiến thức Nhật Bản và tiếng Nhật hơn nữa" 

để vừa nghe, đọc các câu chuyện về 12 chủ đề trong Vol.1 và Vol.2 vừa học thêm được các từ vựng mới. 

<Sản xuất bởi: Trung tâm văn hóa Nhật Bản JF Kuala Lumpur. Ngôn ngữ: Tiếng Anh> 

Khóa học "Hướng dẫn du lịch Thái Lan A1-A2" (Khai giảng tháng 2 năm 2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Đây là khóa học mà người học có thể học được tiếng Nhật để giới thiệu về thành phố tới những người bạn quen biết 

đến từ Nhật Bản, lấy bối cảnh là thành phố Bangkok. 

<Sản xuất bởi: Trung tâm Văn hóa Nhật Bản JF Bangkok. Ngôn ngữ: tiếng Thái> 

Khóa học "TRAVEL JAPAN WISH A HAPPINESS @ MATSUE A1-A2" (Khai giảng tháng 4 năm 2020) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Khóa học bằng tiếng Thái Khóa học bằng tiếng Việt 

Đây là khóa học mà người học vừa học tiếng Nhật du lịch, vừa tham quan thành phố Matsue tỉnh Shimane nổi tiếng 

với chủ đề "cầu duyên". 

https://hirogaru-nihongo.jp/en/
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<Sản xuất bởi: Trung tâm Văn hóa Nhật Bản JF Bangkok và Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam. 

Ngôn ngữ: tiếng Thái và tiếng Việt> 

Khóa học "Nihongo☆Rakuraku"A1 (Khai giảng tháng 12 năm 2020) 
--------------------------------------------------------------------------- 

 

Đây là khóa học mà người học có thể học tiếng Nhật cơ bản của đời sống hằng ngày dựa trên giáo trình 

"Nihongo☆Rakuraku" đang được sử dụng tại các trường trung cấp nghề ở Indonesia. 

<Sản xuất bởi: Trung tâm Văn hóa Nhật Bản JF Jakarta. Ngôn ngữ: tiếng Indonesia> 

Ví dụ về việc sử dụng "Minato" ở những cơ sở giáo dục tiếng Nhật 
------------------------                                                                              --- 

 Khóa tự học "Minato" được tạo ra để người học có thể tự học đồng thời giáo viên cũng có thể sử dụng khóa tự học 

như một giáo trình giảng dạy (Chú ý 3). Đặc biệt, năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, hoạt động giảng 

dạy được thực hiện trực tuyến khắp nơi trên thế giới. Có những cơ sở giáo dục ở nước ngoài đã sử dụng "Minato" để 

không bị gián đoạn việc học ngay cả trong tình trạng bị phong tỏa (lockdown). Chúng tôi xin giới thiệu 2 ví dụ về 

việc sử dụng "Minato". 

Việc sử dụng "Minato" trong các giờ học ở trường Trung học phổ thông (Hợp chủng quốc Hoa Kỳ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Trong các giờ học trực tuyến, học sinh sử dụng "Khóa học Marugoto" phù hợp với năng lực của từng cá nhân để 

học. Người học sẽ sử dụng khoảng một nửa thời gian của giờ học để tự học sao cho phù hợp với tốc độ của bản thân. 

Kết thúc giờ học, người học sẽ báo cáo tiến trình học tập của mình cho giáo viên qua mục "Quá trình học tập trên 

trang cá nhân". Vì các lớp có trình độ khác nhau nên việc tham gia khóa học nào được quyết định bằng "Bài kiểm tra 

khảo sát trình độ nhằm đề xuất khóa học". Vì có nhiều dạng luyện tập và hoạt động khác nhau nên ngay cả học sinh 

trung học cũng đã tham gia giờ học mà không cảm thấy chán. 

Việc sử dụng "Minato" ở các cơ sở đào tạo, tập huấn (Indonesia, Philippines) 
------------------------------------------------------------------------------------- 

 Thay cho việc không thể tổ chức hoạt động đào tạo, tập huấn tập trung, các cơ sở đã sử dụng "Khóa học marugoto" 

để tiến hành giờ học đảo ngược. Giáo viên quyết định "Khóa học marugoto" phù hợp với năng lực của từng người để 

người học thực hiện việc tự học trước, sau đó, trong giờ học trực tuyến sẽ tiến hành những hoạt động như hội thoại 

dựa trên những nội dung mà học sinh đã học. Nếu cần thiết, người học có thể sử dụng "Khóa học Hiragana" và "Khóa 

học Katakana" cho việc học trước bảng chữ. 

 

https://www.marugoto-online.jp/info/level_check_test/
https://www.marugoto-online.jp/info/level_check_test/
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Lời bình luận của người sử dụng "Minato" 
-------------                                                 -- --- 

 Từ những bình luận của người dùng "Minato", chúng tôi đã thấy được cách họ tiếp tục việc học ngay cả khi ảnh 

hưởng của dịch bệnh COVID-19. Chúng tôi xin giới thiệu một số bình luận của người dùng như sau. 

 

  

 

  

 

  

  

 

 

"Minato" trong tương lai 

 Tại Trung tâm Giao lưu Quốc tế Kansai, trong tương lai chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp những cơ hội học tiếng 

Nhật một cách vui vẻ cho mọi người trên thế giới. 

 Chúng tôi dự định sẽ khai giảng các khóa học như "Khóa học chữ Hán A1-2", " Khóa học trà đạo" của Trung tâm 

Giao lưu quốc tế Kansai, "Khóa học DEKIRU A1" của Trung tâm Văn hóa Nhật Bản tại Budapest, "Khóa học tiếng 

Nhật doanh nghiệp A2 từ trình độ sơ cấp" của Trung tâm Văn hóa Nhật Bản tại Mexico.    

 Các bạn hãy chờ đợi sự phát triển của "Minato" từ nay về sau nhé! Mời quý bạn đọc theo dõi những thông tin mới 

nhất được đăng tải trên website hoặc trên các tài khoản xã hội chính thức (Facebook, Twitter) của Trung tâm Giao 

lưu Quốc tế Kansai. 

 

 

Do ảnh hưởng của đại dịch nên không còn các giờ học ở trên lớp nhưng tôi đã có 

thể tiếp tục học tiếng Nhật bằng "Minato". (Đức) 

Tôi được học lại những kiến thức tôi đã từng được học ở trường. Và tôi vẫn có thể 

học được tại nhà ngay trong tình trạng hiện nay. (Colombia) 

Tôi đã tận dụng thời gian trong lúc bị phong tỏa (lockdown) để bắt đầu học tiếng 

Nhật, ngôn ngữ mà tôi đã rất muốn học từ trước. (Philippines) 

Sau khi tất cả các lớp học đã thay đổi thành hình thức trực tuyến do đại dịch, các 

khóa học trực tuyến "Minato" trở nên rất có ích cho cả giáo viên và học sinh. Sau 

khi học xong các khóa học trực tuyến "Minato", học sinh của tôi đã có thể giao tiếp 

một cách tích cực hơn trước trong các giờ học trực tuyến. (Malaysia) 

https://www.facebook.com/JFKansai/
https://twitter.com/JFKansai
https://kansai.jpf.go.jp/
https://kansai.jpf.go.jp/
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Ghi chú: 

1. Những con số không được ghi chú là những con số tại thời điểm cuối tháng 1 năm 2021 

2. Thống kê từ tháng 7 năm 2016 đến cuối tháng 1 năm 2021 

3. Để biết thêm thông tin vui lòng đặt câu hỏi ở mục "liên hệ" của "Minato" 

 

（MIYAKE Naoko／Chuyên gia Giáo dục tiếng Nhật – Trung tâm Quốc tế Kansai） 

*************************************************************************************************  

Bản gốc (Tiếng Nhật): Trang web của Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật bản  

「日本語教育通信」 日本語教育ニュース さらにますます発展中！「JF にほんご e ラーニング みな

と」（2021 年 3 月 1 日掲載）  

https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/news/202103.html 

https://minato-jf.jp/Contact/Inquiry
https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/news/202103.html

