
Cùng kết nối và trò chuyện! Dạy và học với "Marugoto" 
 

Truy cập bản gốc (Tiếng Nhật) ở đây 

 

   "Marugoto - Ngôn ngữ và Văn hoá Nhật Bản" (dưới đây gọi là Marugoto) là giáo trình tiếng Nhật được 

biên soạn dựa trên khung Chuẩn Giáo dục tiếng Nhật JF (dưới đây gọi là JFS). Bộ giáo trình là thành quả từ 

nhiều cuộc thảo luận giữa các giảng viên chuyên nhiệm thuộc Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản về cách học, 

cách dạy, cách đánh giá theo JFS. Sau quá trình thử nghiệm tại Ban Khoá học tiếng Nhật (JFkouza) thuộc các 

chi nhánh nước ngoài của Quỹ Giao lưu Quốc tế, giáo trình chính thức được phát hành từ năm 2013-2017 với 

9 cuốn từ Nhập môn (A1) đến Trung cấp 2 (B1). 

  Bản tin kỳ này sẽ cung cấp các thông tin mới nhất về Marugoto: tình hình phát hành phiên bản nước ngoài, 

phiên bản điện tử; trang chủ Marugoto "Marugoto Site"  cung cấp đầy đủ tài liệu bổ trợ và dữ liệu dành cho 

giáo viên; sự gia tăng số người sử dụng Marugoto ở trong và ngoài Nhật Bản,....  

 

 

Tình hình phát hành phiên bản nước ngoài, phiên bản điện tử 

  

   Marugoto được phát hành bởi nhà xuất bản Sanshusha với song ngữ Nhật-Anh, độc giả có thể mua giáo 

trình tại Nhật Bản hoặc đặt hàng từ Nhật Bản nếu ở nước ngoài. Để đưa giáo trình đến với nhiều độc giả quốc 

tế, chúng tôi đã và đang phát hành phiên bản nước ngoài tại các nước. Bảng 1 thể hiện tình hình phát hành 

Marugoto ở các nước tính đến tháng 11 năm 2021. Với phiên bản nước ngoài, những nội dung tiếng Anh (ví 

dụ: câu đề bài) sẽ được dịch sang ngôn ngữ của mỗi nước. Ngoài ra, các quốc gia/khu vực lân cận cũng sẽ dễ 

dàng mua được giáo trình (Chú thích 1).  

   Vui lòng truy cập trang chủ Marugoto "Marugoto Site"  để biết về thông tin liên hệ của nhà xuất bản 

và nơi mua giáo trình tại mỗi nước. 

  

Năm phát hành 

Năm 2013 
Nhập môn 

Năm 2014 
Sơ cấp 1 

Năm 2014 
Sơ cấp 2 

Năm 2015 
Sơ-Trung cấp 

Năm 2016 
Trung cấp 1 

Năm 2017 
Trung cấp 2 

https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/news/202111.html
https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/education/jf/
https://www.marugoto.org/
https://www.marugoto.org/
https://www.marugoto.org/
https://www.marugoto.org/


Bảng 1: Tình hình phát hành Marugoto tại các nước (tính đến tháng 11 năm 2021) 

  Ngôn ngữ dịch 
Nhập 

môn 
Sơ cấp 1 Sơ cấp 2 

Sơ-Trung 

cấp 
Trung 

cấp 1 

Trung 

cấp 2 

Hàn Quốc Tiếng Hàn         〇 〇 

Trung Quốc Tiếng Trung 〇 Dự kiến Dự kiến Dự kiến Dự kiến Dự kiến 

Indonesia Tiếng Indonesia 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

Thái Lan Tiếng Thái 〇 〇 〇 〇 〇   

Phillipines - 〇           

Việt Nam Tiếng Việt 〇 〇 〇 〇 〇 Dự kiến 

Malaysia - 〇 〇         

Myanmar Tiếng Myanmar 〇           

Ấn Độ - 〇 〇 〇 〇     

Peru Tiếng Tây Ban Nha 〇           

Ai Cập Tiếng Ả Rập Dự kiến           

 

   Ngoài ra, vào tháng 10 năm 2020, toàn bộ 9 cuốn Marugoto bản điện tử cũng đã được phát hành. Bản 

điện tử này được tạo lập dựa trên bộ Marugoto của nhà xuất bản Sanshusha nên có ngôn ngữ Nhật-Anh. Phiên 

bản này được bán trên Amazon Kindle, và Google Play Books, tuy nhiên độc giả cần lưu ý là tùy vào quốc 

gia/khu vực mà sẽ có những nơi không mua được hoặc cần các điều kiện khác nhau khi mua. 

 Các nước không thể mua bản điện tử (gồm cả việc mua qua Amazon Kindle và Google Play Books): 

Algeria, Iraq, Libya, Morocco, Palestine, Tunisia, Yemen. 

 Các nước có thể mua từ Amazon.com nhưng không thể mua trực tiếp qua Amazon của nước đó: Hàn 

Quốc, Úc, New Zealand, Brazil, Ấn Độ, Mexico. 

 Các nước chỉ có thể mua qua Google Play Books: Ai Cập, UAE, Bahrain, Jordan, Oman, Qatar, Ả Rập 

Xê Út. 

 

 

 

 

 

Tài liệu bổ trợ và dữ liệu dành cho giáo viên được cung cấp đầy 

đủ 
  

 Trên trang chủ Marugoto "Marugoto Site" , ngoài dữ liệu âm thanh của Marugoto, độc giả có thể tải các 

tài liệu bổ trợ và dữ liệu dành cho giáo viên như: tờ check Can-do, danh sách từ vựng,…(Chú thích 2). Những tài 

liệu này được biên dịch bởi Ban Khóa học tiếng Nhật JFkouza thuộc các chi nhánh nước ngoài. Chúng tôi sẽ 

tiếp tục cập nhật các tài liệu đã được biên dịch lên trang chủ Marugoto "Marugoto Site" . 

 

Đang bán trên Kindle store Mua trên Google Play 

https://www.marugoto.org/
https://www.marugoto.org/
https://www.marugoto.org/
https://www.marugoto.org/
https://play.google.com/store/search?q=%E3%81%BE%E3%82%8B%E3%81%94%E3%81%A8%E3%80%80%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%B0%E3%81%A8%E6%96%87%E5%8C%96&c=books&hl=ja&pcampaignid=pcampaignidMKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
https://play.google.com/store/search?q=%E3%81%BE%E3%82%8B%E3%81%94%E3%81%A8%E3%80%80%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%B0%E3%81%A8%E6%96%87%E5%8C%96&c=books&hl=ja&pcampaignid=pcampaignidMKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%81%BE%E3%82%8B%E3%81%94%E3%81%A8+%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%B0%E3%81%A8%E6%96%87%E5%8C%96&rh=n:2275256051&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&ref=nb_sb_nosss
https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%81%BE%E3%82%8B%E3%81%94%E3%81%A8+%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%B0%E3%81%A8%E6%96%87%E5%8C%96&rh=n:2275256051&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&ref=nb_sb_nosss


Bảng 2: Tải tài liệu＞Tình hình biên dịch tài liệu bổ trợ sang các ngôn ngữ 

(tính đến tháng 11 năm 2021) 

 

※Vui lòng xem file "『まるごと』サポート教材（多言語版）一覧【PDF：79KB】"  để biết cụ thể về ngôn 

ngữ dịch. 

   Trong các tài liệu về Marugoto, có cả những tài liệu được chi nhánh nước ngoài của Quỹ Giao lưu Quốc 

tế tự biên soạn và đăng tải trên trang chủ của chi nhánh đó. Ví dụ, văn phòng Văn hóa Nhật Bản tại thành phố 

Koln đã chỉnh sửa lại "phiếu tự đánh giá" để các giáo viên tại Đức dễ sử dụng hơn, đồng thời họ biên soạn tài 

liệu luyện chữ Hán để đáp ứng nhu cầu của người học nước này. Những tài liệu này có thể tải về từ trang "tải 

tài liệu Marugoto tiếng Đức" . Còn ở trung tâm Văn hóa Nhật Bản tại thành phố Toronto, họ đăng tải "bộ tài 

liệu bổ trợ cho dự án giáo trình Marugoto"  gồm: dữ liệu điện tử, đường dẫn video,... có thể sử dụng với 

Marugoto cấp độ B1. Đây là kết quả của dự án được thực hiện bởi các giáo viên đầy nhiệt huyết đến từ nhiều 

vùng của Canada. Họ đã biên soạn và đăng tải bộ tài liệu dành cho Trung cấp 1 (B1) với dự án lần 1 (tháng 8 

năm 2020) và bộ tài liệu dành cho Trung cấp 2 (B1) với dự án lần 2 (tháng 6 - tháng 8 năm 2021). Bên cạnh 

đó, trang chia sẻ dữ liệu dành cho giáo viên khắp thế giới - "Minna no Kyozai"  còn cung cấp danh sách 

đường dẫn Padlet do người dùng đăng tải dành cho các giáo viên giảng dạy với Marugoto - "danh sách đường 

dẫn cẩm nang Marugoto"  (chú thích 3). 

 

https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/news/pdf/news202111.pdf
https://www.jki.de/jp/japanische-sprache/marugoto/download-von-deutschsprachigen-materialien
https://www.jki.de/jp/japanische-sprache/marugoto/download-von-deutschsprachigen-materialien
https://jftor.org/language/resources/teacher/marugoto-materials-collection/
https://jftor.org/language/resources/teacher/marugoto-materials-collection/
https://minnanokyozai.jp/kyozai/top/ja/render.do
https://minnanokyozai.jp/kyozai/material/KMN00507/ja/render.do
https://minnanokyozai.jp/kyozai/material/KMN00507/ja/render.do
https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/news/pdf/news202111.pdf
https://www.jki.de/jp/japanische-sprache/marugoto/download-von-deutschsprachigen-materialien
https://jftor.org/language/resources/teacher/marugoto-materials-collection/
https://minnanokyozai.jp/
https://minnanokyozai.jp/kyozai/material/KMN00507/ja/render.do


 
 

"Bộ tài liệu bổ trợ cho dự án giáo trình Marugoto" - Trung tâm Văn hóa Nhật Bản tại Toronto 

 

 

 
 

"Danh sách đường dẫn cẩm nang Marugoto" đăng tải bởi người dùng - "Minna no Kyozai" 

 

Sự gia tăng số người sử dụng Marugoto 

 
 Marugoto được sử dụng rộng rãi tại Ban Khoá học tiếng Nhật JFkouza của các nước (bộ phận được thành 

lập bởi chi nhánh nước ngoài của Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản và Trung tâm phát triển nhân lực Nhật Bản). 

Với mục đích phổ cập và định hình phương thức giáo dục tiếng Nhật theo JFS, JFkouza đã triển khai lần lượt 

nhiều khoá học từ năm 2011. Tính đến năm 2020, có 13.041 người đang học tiếng Nhật tại 28 cơ sở JFkouza 

trên thế giới, tổng số học viên trong 10 năm lên tới 161.925 lượt người học. 



 
 Ban đầu, Marugoto được biên soạn dành cho đối tượng là người trưởng thành ở nước ngoài, học vì sở thích 

hoặc trau dồi kiến thức. Tuy nhiên, giáo trình cũng được sử dụng tại cả những trường cấp 2, cấp 3 trong và 

ngoài Nhật Bản. Tại Nhật Bản, Marugoto được dùng làm giáo trình môn tiếng Nhật dành cho du học sinh ngắn 

hạn tại đại học J. F. Oberlin; tại đại học Toyo , chương trình học được đổi mới với giáo trình chính là 

Marugoto Nhập môn (A1) đến Trung cấp 2 (B1). Ngoài ra, có thể thấy ngày càng nhiều lớp học tiếng Nhật 

tình nguyện ở các vùng lựa chọn Marugoto để giảng dạy. Tại các nước, số lượng cơ quan sử dụng Marugoto 

cũng tăng dần, không chỉ các trường cấp 2, cấp 3 mà cả các trường tiếng Nhật tư nhân, cơ quan phái cử tu 

nghiệp sinh đào tạo học viên sang Nhật làm việc. 

   Đã 8 năm kể từ khi giáo trình Nhập môn (A1) được phát hành, các buổi giới thiệu Marugoto do các 

chuyên gia tiếng Nhật tổ chức nhằm giới thiệu phương châm, cách giảng dạy của Marugoto tại các nước vẫn 

đang diễn ra sôi nổi. Bên cạnh đó, có thể nhận thấy các sự kiện giao lưu, học hỏi giữa các giáo viên cũng đã 

được triển khai với cơ duyên bắt đầu từ Marugoto. Tại văn phòng Văn hoá Nhật Bản Koln đã được đề cập phía 

trên, sự kiện "Phòng trò chuyện trực tuyến Marugoto" đã được tổ chức 2 lần, năm ngoái và năm nay. Sự kiện 

thu hút trên 50 người tham gia mỗi lần, gồm những người ở trong và ngoài nước Đức. Đây là nơi để mọi người 

chia sẻ bí quyết giảng dạy, những người lần đầu sử dụng Marugoto sẽ nhận lời khuyên từ người dùng có kinh 

nghiệm với giáo trình. Tại trung tâm Giao lưu Văn hoá Nhật Bản tại Việt Nam, tháng 9 năm 2020, khoá học 

trực tuyến thí điểm Marugoto Sensei Ơi! (“Ơi” là từ tiếng Việt dùng khi kêu gọi) bắt đầu được triển khai. Đây 

là khoá học mang tính thực tiễn mà trong đó, học viên sẽ trau dồi tiếng Nhật với giáo trình Sơ-Trung cấp 

(A2/B1), đồng thời tìm hiểu cách giảng dạy dựa trên JFS, cuối cùng tự đóng vai trò là giáo viên để thực hiện 

giờ học mẫu trực tuyến. Khoá học này là nơi giao lưu học hỏi của rất nhiều đối tượng người học, ngoài các 

giáo viên hiện đang giảng dạy tại đại học/trường tiếng Nhật, còn có sinh viên chuyên ngành tiếng Nhật muốn 

trở thành giáo viên và những người muốn quay lại nghề giáo. 

 Nhóm phát triển giáo trình thuộc trung tâm Quốc tế Nhật Bản sẽ tiếp tục nỗ lực để đưa giáo trình bản Nhật-

Anh đến nhiều độc giả, phát hành thêm nhiều phiên bản giáo trình của các nước và cung cấp thêm các tài liệu 

đa dạng giúp việc sử dụng thuận tiện hơn. Bên cạnh đó, nhóm mong muốn có thể hỗ trợ các học viên và giáo 

viên toàn thế giới - các cá nhân được gắn kết bởi Marugoto. 

Nơi thành lập JFkouza (tính đến tháng 10 năm 2020) 

Tây Âu 

Rome 

Koln 

Madrid 

Paris 

Đông Âu 

Budapest 
Moscow 
Kiev 
Tashkent  

Trung Đông, châu Phi 

Cairo 

Nam Á 

New Delhi 

Đông Á 
Seoul 
Ulaanbaatar 
 
 

 

Bắc Mỹ 
Toronto 
Los Angeles 

Trung Nam Mỹ 
Mexico 
Sao Paulo 

Châu Đại dương 

Sydney 

Đông Nam Á 
Jakarta 
Bangkok 
Manila 
Kuala Lumpur 

Hà Nội 
Hồ Chí Minh 
Viêng Chăn 
Phnom Penh 

Almaty 
Nur-Sultan 
Bishkek 

Đông Âu 

https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/report/202010.html
https://www.marugoto.org/about/voice/japan/
https://www.marugoto.org/about/voice/japan/


 

※Hình minh hoạ này dựa trên hình ảnh cổ động Marugoto . Hình ảnh cổ động đó được thông qua bởi chương 

trình "Against Covid19 - thông điệp đến từ các nhân vật trong giáo trình tiếng Nhật"  (chi nhánh đào tạo 

thông tin Nhật Bản và tiếng Nhật từ xa - đại học Tsukuba). Kính mời độc giả sử dụng hình minh hoạ này làm 

hình nền trực tuyến. 

 

Chú thích: 

1. Phiên bản nước ngoài được phát hành tại Malaysia, Ấn Độ, Ai Cập cũng được phân phối tại các nước, 

khu vực dưới đây: 

 Malaysia (Tegara Biru ): Singapore, Brunei 

 Ấn Độ (GOYAL Publishers ): Nepal, Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Maldives 

 Ai Cập (Dar Al-Maaref): các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất, Algeria, Yemen, Iraq, Iran, Oman, 

Qatar, Kuwait, liên bang Comoros, Ả Rập Xê út, Syria, Djibouti, Sudan, Somalia, Tunisia, Thổ Nhĩ Kỳ, 

Bahrain, Palestine, Mauritania, Morocco, Libya, Lebanon, Jordan. 

2. Để bảo hộ bản quyền tác giả, độc giả cần đăng ký tài khoản để tải tệp âm thanh. Tuy nhiên, các dữ liệu 

còn lại có thể tải mà không cần tài khoản.   

3. "Minna no Kyozai" là trang web cần tài khoản nên độc giả cần đăng ký để có thể xem nội dung trong 

trang. 

 

Thông tin tham khảo về Marugoto: 

1. Bản tin giáo dục tiếng Nhật - Thông tin về giáo dục tiếng Nhật 

 Tháng 9 năm 2013, giáo trình dựa theo chuẩn giáo dục tiếng Nhật JF có tựa "Marugoto - Ngôn ngữ 

và Văn hoá Nhật Bản" Nhập môn (A1) đã được xuất bản! 

 Tháng 6 năm 2015, giáo trình "Marugoto - Ngôn ngữ và Văn hoá Nhật Bản" Sơ-Trung cấp (A2/B1) 

đã được xuất bản! Vòng tròn "Marugoto" đang dần mở rộng! 

 Tháng 10 năm 2016, giáo trình "Marugoto - Ngôn ngữ và Văn hoá Nhật Bản" Trung cấp 1 (B1) đã 

được xuất bản! 

2. Ban Khoá học tiếng Nhật JF - Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản 

3. Năm 2021 "Từ những nơi thực hiện đào tạo tiếng Nhật trên thế giới" (báo cáo của các chuyên gia tiếng 

Nhật, Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản) 

 "Xây dựng môi trường dành cho người dùng (giáo viên sử dụng) Marugoto" (YOSHIOKA Chisato - 

Văn phòng Văn hoá Nhật Bản Koln) 

https://www.marugoto.org/webconf/marugotoCOVID19.jpg
https://www.intersc.tsukuba.ac.jp/~kyoten/against_covid19.html
https://www.telagabiru.com.my/
https://goyalpublisher.com/
https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/news/201309.html
https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/news/201309.html
https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/news/201506.html
https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/news/201506.html
https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/news/201610.html
https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/news/201610.html
https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/education/jf/
https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/dispatch/voice/voice/seiou/germany/2021/report01.html
https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/dispatch/voice/voice/seiou/germany/2021/report01.html
https://www.marugoto.org/webconf/marugotoCOVID19.jpg
https://www.intersc.tsukuba.ac.jp/~kyoten/against_covid19.html
https://www.telagabiru.com.my/
https://goyalpublisher.com/


 "Dù trong thời kỳ Corona, vẫn kết nối con người - ngôn ngữ - văn hoá" (KATAGIRI Junji, ITO Aki, 

ENDO Kaori, TAKEDA Motoko, ADACHI Kenji - Trung tâm Giao lưu Văn hoá Nhật Bản tại Việt Nam) 

 (HABUKI Miyuki / Giảng viên chuyên nhiệm - Trung tâm Quốc tế tiếng Nhật) 

 

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

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 つながって、はなそう！『まるごと』の展開 

 (đăng tải vào ngày 1 tháng 11 năm 2021) 

https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/news/202111.html 

(Ghi chú của người dịch) Các liên kết được đăng tải trong bài viết là từ thời điểm xuất bản phiên bản 

tiếng Nhật của bản tin, vì vậy cũng có những trường hợp không thể truy cập được. 

https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/dispatch/voice/voice/tounan_asia/vietnam/2021/report06.html
https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/dispatch/voice/voice/tounan_asia/vietnam/2021/report06.html
https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/news/202111.html
https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/news/202111.html

