Giáo trình giảng dạy tiếng Nhật mới có thể sử dụng miễn phí.
"Irodori - Tiếng Nhật trong đời sống"
Truy cập bản gốc (Tiếng Nhật) ở đây
"Irodori - Tiếng Nhật trong đời sống" (sau đây gọi tắt là "Irodori"), là giáo trình giảng dạy tiếng Nhật mới được tạo ra
bởi Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật bản. Hiện tại cả 3 phần trong đó "Sơ cấp 1", "Sơ cấp 2" được ra mắt vào tháng 3 năm
2020, "Nhập môn" được ra mắt vào tháng 11 năm 2020 đều được hoàn thiện và phát hành.

Irodori là gì

Liên hệ

Câu hỏi thường gặp

Phiên bản các ngôn ngữ

Hãy chọn giáo trình
Nhập môn

Sơ cấp 1

Sơ cấp 2

Tài liệu bổ trợ

Website của "Irodori" :（www.irodori.jpf.go.jp）
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Tất cả được sử dụng miễn phí!
Đặc trưng của "Irodori" là tất cả mọi thứ đều được sử dụng miễn phí. Dù ở bất kì nơi nào trên thế giới, người dùng đều
có thể tải xuống miễn phí file PDF từ trang Web nên bạn có thể tải về máy tính bảng hay điện thoại thông minh để xem
hoặc in ra để dùng. Cả 3 phần có tổng cộng 1,433 trang! Tất cả giáo trình đều được cung cấp hoàn toàn miễn phí.

Tải xuống hàng loạt

Tải và nghe trực tuyến từng bài

Nghe trực tuyến

"Irodori" hoàn toàn phù hợp với người học!
"Irodori" là giáo trình giảng dạy dành cho những người sống tại Nhật bản theo đúng như phần tiêu đề nêu ra "Tiếng
Nhật trong đời sống". Theo Chuẩn Giáo dục tiếng Nhật JF, "Nhập môn" tương đương trình độ A1, "Sơ cấp 1" "Sơ cấp
2" tương đương trình độ A2. Mục đích là dành cho những người lần đầu tiên học tiếng Nhật đạt đến trình độ tiếng Nhật
cơ bản cần thiết đủ để có thể sinh sống tại Nhật. Bắt đầu từ trình độ sơ cấp như “Giới thiệu bản thân”, “Gọi món tại nhà
hàng”, “Sử dụng phương tiện di chuyển”, dần dần có thể “Đi bệnh viện”, “Đi du lịch”, “Tham gia vào một sự kiện ở địa
phương”, Chuẩn bị trước cho động đất, bão lụt”, hoặc “Nói với mọi người tại nơi làm việc về ước mơ tương lai của mình”.
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Danh sách chủ đề các bài
Nhập môn

Sơ cấp 1

Sơ cấp 2

Bài 1 - Bài 2

Tiếng Nhật đầu tiên

Tôi của bây giờ

Những người quanh tôi

Bài 3 - Bài 4

Về bản thân

Mùa và thời tiết

Tại nhà hàng

Bài 5 - Bài 6

Món ăn yêu thích

Thành phố của tôi

Cùng đi du lịch nào

Bài 7 - Bài 8

Nhà và nơi làm việc

Cùng nhau ra ngoài

Sự kiện ở địa phương

Bài 9 - Bài 10

Cuộc sống hang ngày

Học tiếng Nhật

Sự kiện thường niên và
các phép lịch sự

Bài 11 - Bài 12

Những việc tôi thích
làm

Món ăn ngon

Mua sắm khéo léo

Bài 13 - Bài 14

Đi bộ quanh khu phố

Liên lạc trong công
việc

Dịch vụ đa dạng

Bài 15 - Bài 16

Ở cửa hàng

Cuộc sống khoẻ mạnh

Thiên nhiên
trường

Bài 17 - Bài 18

Trong ngày nghỉ

Giao thiệp

Cuộc đời của tôi

và

môi

Đây là giáo trình hoàn toàn phù hợp với đối tượng "Tôi muốn đến Nhật Bản từ bây giờ" hay những người đang sinh
sống tại Nhật nhưng tiếng Nhật chưa tốt. Ngoài ra Giáo trình này cũng hữu ích để chuẩn bị cho "Japan Foundation Test
for Basic Japanese (JFT-Basic)", hay bài kiểm tra xác định xem bạn có năng lực tiếng Nhật cơ bản trong các tình huống
cuộc sống thực tế ở Nhật hay không.

3

Tăng những việc bạn “Có thể làm” trong đời sống tại Nhật bản!
Trong "Irodori", "Can-do" được dùng để chỉ những gì bạn "có thể làm" bằng tiếng Nhật trong các tình huống về cuộc
sống tại Nhật, đây chính là mục tiêu của việc học. Ví dụ : Với trình độ "Nhập môn", "Bạn có thể giới thiệu bản thân một
cách đơn giản bằng cách nói tên và quê quán của mình", hay "Bạn có thể hỏi về những địa điểm như nhà vệ sinh hoặc
cây ATM"; Với trình độ "Sơ cấp", "Bạn có thể liên lạc với nơi làm việc qua điện thoại khi nghỉ hoặc đến muộn", "Bạn
có thể đọc các bài đánh giá trực tuyến, đọc được những thông tin liên quan đến hương vị, giá cả", "Bạn có thể hỏi người
bán hàng về thông tin sản phẩm, trả giá để được mua rẻ hơn khi mua các sản phẩm điện máy". Những điều cần thiết trong
cuộc sống thực tế tại Nhật bản như trên trở thành mục tiêu của việc học.

Các hoạt động khác nhau để đạt được "Có thể làm"!
Trong các hoạt động của mỗi bài, các nhiệm vụ khác nhau sẽ được thực hiện để đạt được "Can-do". Đầu tiên, nghe file
âm thanh thật nhiều. File âm thanh trong "Irodori" có 1,129 tệp với tổng thời lượng là 9 giờ 18 phút. Tất nhiên, tất cả các
file âm thanh đều miễn phí. Bạn có thể tải xuống để nghe hoặc có thể phát trực tiếp từ trang web. Nghe file âm thanh
nhiều sẽ giúp ta quen tai và chuẩn bị tốt cho cuộc sống ở Nhật. Ngoài ra, bằng cách "In put - nhập" một lượng lớn từ
vựng ngay từ đầu sẽ liên kết đến các hoạt động "Out put - đầu ra" tiếp theo. Sau khi nghe file âm thanh, chúng ta tiếp tục
luyện tập để có thể sử dụng tiếng Nhật thật sự bằng cách hiểu sơ lược về nội dung, nói đuổi, đóng vai.
Bởi vì trình tự luyện tập kết hợp các phương pháp giảng dạy mới nhất và kết quả của “Lý thuyết thụ đắc ngôn ngữ”
thứ hai nên sẽ không có vấn đề gì nếu giờ học tiến hành theo trình tự của giáo trình. Ngay cả những giáo viên ít kinh
nghiệm cũng có thể tiến hành suôn sẻ mà không khó khăn gì.
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Món ăn yêu thích
Tôi thích mì udon

Tái hiện lại những hình ảnh trực quan được sử dụng ở Nhật bản!
Khi luyện tập đọc và viết, giáo trình sử dụng hình ảnh trực quan gắn liền với thực tế trong cuộc sống và những tài liệu
được tái hiện lại gần với đồ vật thật hết mức có thể như thực đơn, biển quảng cáo cửa hàng, bảng biển trong thành phố,
màn hình SNS và các công cụ nhắn tin.
Ngoài những hình ảnh được tái hiện gần với đồ vật thật, giáo trình còn sử dụng nhiều ảnh và hình minh hoạ màu.
Những trang giấy đẹp và thú vị sẽ nâng cao động lực cho người học.
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Nhiều cách diễn đạt sinh động!
Giáo trình "Irodori" - với mục đích có thể sinh sống tại Nhật - đã dùng nhiều tiếng Nhật hay được nghe trong thực tế
cuộc sống hàng ngày tại Nhật. Ví dụ như: Trong hầu hết các giáo trình dành cho người mới bắt đầu thường chỉ được học
"V-ません" cho dạng phủ định của động từ, nhưng trong Giáo trình Irodori, người học sẽ học song song cả "V-ないで
す" ngay từ đầu. Bởi vì trong cuộc sống hàng ngày, "V-ないです" được sử dụng thường xuyên hơn "V-ません". Ngoài
ra, ngay từ đầu giáo trình "Nhập môn", người học cũng thường xuyên nghe thấy các đoạn hội thoại có sử dụng thể thường
mà không sử dụng thể "desu/masu". Các câu khẩu ngữ và lối nói bình dị như "すいません（Tôi xin lỗi）", "見れる（Có
thể thấy）" cũng thường được sử dụng. Bởi vì trong cuộc sống hàng ngày ở Nhật, bạn sẽ thường xuyên nghe thấy kiểu
tiếng Nhật như thế này nên chúng tôi đã đưa vào để bạn có thể nghe và hiểu được ngay từ giai đoạn đầu. Đây là điểm
độc đáo của Giáo trình Irodori và cũng rất hữu ích cho việc học giao tiếp khi sinh sống tại Nhật bản.

Nắm vững kiến thức Ngôn ngữ - Ngữ pháp!
Đôi khi cũng có hiểu nhầm rằng vì là giáo trình hướng đến mục tiêu "Có thể làm - Can-do" nên phần ngữ pháp sẽ
không được xử lý một cách kĩ càng, nhưng trong "Irodori", bạn chắc chắn sẽ được học ngữ pháp kĩ. Trong phần hoạt
động mỗi bài học đều có phần chú ý ngữ pháp xem mẫu câu và cách diễn đạt nào được sử dụng để đạt được Can-do. Sau
đó, bạn sẽ tự mình suy nghĩ về ý nghĩa và cách sử dụng mẫu câu đó, đồng thời khám phá các quy tắc của tiếng Nhật.
Bằng việc thay vì để giáo viên giải thích, người học sẽ tự suy nghĩ, chú ý các quy tắc về cách thức và cách sử dụng sẽ
làm cho việc học ngữ pháp sâu hơn.
Cuộc đời của tôi
Tôi định mở công ty của riêng mình trong tương lai
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Không chỉ ngữ pháp mà còn có một góc dành cho việc học chữ Hán. Trong "Irodori", bạn có thể học toàn bộ 429 chữ
Hán thông qua cả 3 phần "Nhập môn", "Sơ cấp 1", "Sơ cấp 2". Tất cả các chữ Hán này đều được xuất hiện trong phần
hội thoại và đọc hiểu vì vậy bạn có thể vừa nghĩ về ý nghĩa vừa học được qua mạch văn của bài.
Tại nhà hàng
Tôi bị dị ứng nên không ăn được

Sự phong phú các mục về cuộc sống và văn hoá Nhật Bản!
Cuối mỗi bài đều có mục " Lời khuyên cho cuộc sống tại Nhật". Ở mục này, chúng tôi sử dụng rất nhiều hình ảnh để
giới thiệu những điều khác nhau về Nhật bản. Ngoài việc giải thích về món ăn Nhật Bản, các địa điểm tham quan du lịch,
các sự kiện hàng năm..., còn có giải thích về truyện tranh, phim hoạt hình, văn học, thể thao, J-pop,... và cả cách đi xe
buýt, cách sử dụng nhà vệ sinh,....
Cách sử dụng bốt karaoke cũng được hướng dẫn. Không chỉ biết về văn hoá, sự kiện liên quan đến Nhật Bản, bạn còn
có thể thu được những kiến bổ ích, tiện lợi cho cuộc sống tại Nhật. Bạn có thể đọc mục này như một hoạt động tiếng
Nhật trong giờ học, hoặc cũng có thể sử dụng thông tin trong mục này để viết bài giới thiệu một điều gì đó về Nhật Bản.
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Có thể sử dụng cùng với Giáo trình "Marugoto" !
"Irodori" có thể nói là một giáo trình chị em của giáo trình giảng dạy tiếng Nhật "Marugoto - Ngôn ngữ và Văn hoá
Nhật Bản" (sau đây gọi tắt là "Marugoto") cũng do Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản phát hành. "Marugoto" là tài liệu
giảng dạy chủ yếu dành cho những người đang học tiếng Nhật có quan tâm, hứng thú về ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản
ở nước ngoài, giáo trình lên đến trình độ Trung cấp (B1). Mặt khác, "Irodori" là tài liệu giảng dạy hướng đến những
người sống ở Nhật với mục tiêu học tiếng Nhật cơ bản đến trình độ Sơ cấp (A2). "Irodori" và "Marugoto" có thể sử dụng
bổ trợ cho nhau vì các chủ đề và ngữ pháp của mỗi bài học có liên quan chặt chẽ với nhau.
Ví dụ, bạn có thể sử dụng các trang web như "Marugoto+ (Marugoto Plus)", "JF Japanese e-Learning Minato" của
khoá học Marugoto để bổ trợ cho "Irodori". Ngược lại, khi dạy Giáo trình Marugoto, bạn có thể sử dụng các hoạt động
của "Irodori", cho đọc phần "Ghi chú ngữ pháp", "Lời khuyên cho cuộc sống ở Nhật" để bổ trợ.
Ngoài ra, sau khi học xong phần "Sơ cấp 2" của giáo trình "Irodori" mà vẫn muốn học lên, bạn có thể học tiếp bằng
giáo trình "Sơ-Trung cấp", "Trung cấp" của giáo trình "Marugoto" mà hoàn toàn không có trở ngại nào. Nếu có thể sử
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dụng nhuần nhuyễn những phần mình muốn dùng từ cả "Irodori" và "Marugoto" thì khả năng về cách giảng dạy sẽ được
mở rộng ra rất nhiều.

Thế giới của "Irodori" tiếp tục được mở rộng!
Giáo trình chính "Irodori" đã kết thúc với ba phần "Nhập môn", "Sơ cấp 1", "Sơ cấp 2" nhưng các tài liệu liên quan
như "Danh sách mẫu câu", "Danh sách chữ Hán" vẫn tiếp tục được ra mắt trên web ngay lúc này. Trong tương lai chúng
tôi dự định xuất bản cả "Danh sách từ vựng", "Video Hướng dẫn giảng dạy". Ngoài ra, các văn phòng ở nước ngoài của
Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản cũng đang làm việc để phát hành phiên bản các ngôn ngữ, một trong số đó đã được hoàn
thiện.
Phiên bản các ngôn ngữ! Irodori - Tiếng Nhật trong đời sống
Phiên bản Tiếng Việt! Irodori – Tiếng Nhật trong đời sống

Thêm vào đó, "Irodori" đã được đăng kí Quyền tác giả, bạn có thể tự do thêm vào tài liệu giảng dạy hoặc chia sẻ (Ghi
chú 1)

, vì vậy ngay sau khi được ra mắt, các giáo viên từ khắp nơi trên thế giới đều tạo ra các tài liệu giảng dạy cho riêng
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mình và chia sẻ chúng lên trên mạng internet. Ví dụ: Các trang trình chiếu Powerpoint có sử dụng PDF và file âm thanh
phục vụ cho giờ giảng, các file PDF có thêm chữ Romaji trong bài khoá, bản dịch "Lời khuyên cho cuộc sống ở Nhật"
bằng ngôn ngữ khác,... hiện có sẵn trên Twitter, mục "Minna no Hiroba" trong "Trang web Minna no Kyouzai
2)

. Ngoài ra trên Twitter, các thẻ "#irodorijp

" hay "#irodori

" (Ghi chú

" được dùng để chia sẻ báo cáo giảng dạy "Irodori" và

cảm tưởng khi sử dụng Giáo trình. Bạn có thể kết nối với giáo viên từ khắp nơi trên thế giới thông qua "Irodori" và chia
sẻ tài liệu cũng như phương pháp giảng dạy.

Tài liệu giảng dạy liên quan đến "Irodori" được đăng trên "Trang web Minna no Kyozai"

Powerpoint của bài 1, bài 2 - Sơ cấp 1 "Irodori" đã được làm.
Tại đây

Các Slide trình chiếu PowerPoint của u-z-(@UjiieYuta)

Hiện tại, Trung tâm Quốc tế Kansai của Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản đang tiến hành làm trang web học trực tuyến
"Khoá học online tiếng Nhật Irodori", nơi bạn có thể học trực tuyến giáo trình "Irodori", và dự định sẽ khai giảng khoá
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học Sơ cấp 1 (A2) vào tháng 5 năm 2021 (Ghi chú của người dịch). Thế giới "Irodori" sẽ ngày càng mở rộng. Mọi người hãy tải
ngay tài liệu giảng dạy này về và nhìn thử vào thế giới rộng lớn này nhé!

Ghi chú:
1: Chi tiết về Quyền tác giả, hãy xem "Quyền tác giả - Phương châm sử dụng" trong " Giới thiệu về trang web này
2: "Trang web Minna no Kyozai

".

" có chế độ đăng kí, vì vậy với lần đầu tiên sử dụng cần đăng kí tài khoản người dùng.

（ISOMURA Kazuhiro・FUJINAGA Kaoru／Giảng viên chuyên nhiệm – Trung tâm tiếng Nhật Quốc tế）

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

無料で使える新教材『いろどり

生活の日本語』

（Được đăng tải ngày 1 tháng 4 năm 2021）

https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/news/202104.html
(Ghi chú của người dịch）Khóa học Sơ cấp 1 (A1) và Sơ cấp 2 (A2) dự kiến tổ chức vào tháng 11 năm 2021.
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