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Cập nhật toàn diện trang “Minna no Kyozai”  

Truy cập bản gốc (Tiếng Nhật) ở đây 

“みんなの教材サイト  (Minna no Kyozai)” 

 là trang web cung cấp các dữ liệu hỗ trợ cho giáo 

viên tiếng Nhật, được ra mắt vào năm 2002 bởi Trung 

tâm Quốc tế Tiếng Nhật, Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật 

Bản ¹. Tháng 5 năm 2018, trang web được cập nhật 

và bổ sung nhiều tính năng để dễ sử dụng và tiện ích 

hơn. Hai nhân vật là Sakura và Musashi cũng xuất 

hiện trong diện mạo mới với vai trò hướng dẫn về 

trang web.    

 

Dưới đây là những điểm mới của trang web: 

 Cập nhật thêm dữ liệu, cải thiện công cụ tìm 

kiếm dễ dàng hơn  

 Tổng hợp đầy đủ các dữ liệu có thiết lập mục 

tiêu Can-do 

 Bổ sung mục “マイページ (Trang của tôi)” 

để lưu trữ/chia sẻ dữ liệu 

Trang chủ “みんなの教材サイト (Minna no Kyozai)” mới (sau khi đăng nhập) 

 

 

 

 

 

1. Tìm kiếm dữ liệu dễ dàng hơn! 

Giờ đây, người dùng có thể tìm kiếm dữ liệu theo chủ đề 2 hoặc theo ngữ pháp, mẫu câu. Tại mục “トピック

で探す (Tìm theo chủ đề)”, người dùng có thể tìm thấy ý tưởng cho hoạt động trong lớp, bài đọc, hình minh họa, 

ảnh, video,…theo từng chủ đề như “買い物 (Mua sắm)”, “学校と教育 (Trường lớp và giáo dục)”. Mục “文型・

文法で探す (Tìm theo ngữ pháp, mẫu câu)” tổng hợp các dữ liệu học tập hữu ích và nội dung giải thích ngữ pháp 

dành cho giáo viên theo từng ngữ pháp, mẫu câu. 

Bạn có thể lưu lại dữ liệu trong  

“マイページ (Trang của tôi)”! 
Bạn có thể đăng tải dữ liệu trong 

“みんなの広場 (Diễn đàn cho mọi người)”! 

https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/news/201808.html
https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/news/201808.html
https://minnanokyozai.jp/
https://minnanokyozai.jp/
https://minnanokyozai.jp/
https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/news/images/201808_01_l.jpg
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                  “トピックで探す (Tìm theo chủ đề)”                             “文法・文型で探す (Tìm theo ngữ pháp, mẫu câu)” 

  

Công cụ tìm kiếm theo từ khóa đã được cải thiện để người dùng có thể tìm kiếm nhiều hơn các dữ liệu tương 

ứng với điều kiện. Ngoài ra, người dùng cũng có thể tìm kiếm dữ liệu bằng cách xem “教材一覧 (Danh sách tài 

liệu giảng dạy)” ở thanh bên trái.  

 

Thanh bên giúp tìm kiếm dữ liệu từ “教材一覧 (Danh sách tài liệu giảng dạy)” 

 

Tìm kiếm dữ liệu 

Tìm kiếm chủ đề 

Bạn có thể tìm kiếm dữ liệu liên quan đến 15 chủ đề của Chuẩn Giáo dục tiếng Nhật JF.  

Đây là nguồn dữ liệu hữu ích cho các giờ học theo chủ đề. 

Tôi và gia đình 

Nơi sinh sống và môi trường sống 

Thời gian rảnh và giải trí 

Cuộc sống và đời người 

Công việc và nghề nghiệp 

Du lịch và giao thông 

Sức khỏe 

Mua sắm 

Thói quen ăn uống 

Bạn có thể tìm kiếm dữ liệu hữu ích cho giờ học của mình theo ngữ pháp, mẫu câu. 

Tìm kiếm dữ liệu 

Tìm theo ngữ pháp, mẫu câu 

Trong mục 関連する文法・文型, bạn có thể thấy các ngữ pháp, mẫu câu  

khác thường được dùng kết hợp. 

 

Tìm kiếm dữ liệu 

D
an

h
 sách

 tài liệu
 g

iản
g

 d
ạy

 

Hoạt động trong lớp 

Đọc hiểu 

Hình minh họa 

Hình ảnh 

Video 

Giải thích ngữ pháp cho giáo viên 

Phương pháp giảng dạy, ý tưởng cho  

giờ học Giáo án 

Tìm theo loại dữ liệu 

Bộ lọc tìm kiếm: hoạt động trong lớp/đọc hiểu 

Mục đích hoạt động (có thể chọn nhiều mục) Chữ viết Từ vựng Ngữ pháp, mẫu câu 
Hội thoại 

Có Can-do Nghe hiểu Viết đoạn văn Đọc hiểu Hiểu biết văn hóa 

Gợi ý tìm kiếm với bộ lọc 

Hoạt động trong lớp Đọc hiểu 

Vui lòng nhập một từ khóa Tìm kiếm 



3 
 

2. Cập nhật thêm dữ liệu! 

Trang web mới có nhiều dữ liệu đa dạng, người dùng có thể tìm kiếm 9 loại dữ liệu sau: hoạt động trong lớp, 

đọc hiểu, hình minh họa, hình ảnh, video, giải thích ngữ pháp cho giáo viên, phương pháp giảng dạy/ý tưởng cho 

giờ học. Ở lần cập nhật này, trang web được bổ sung 150 dữ liệu 3, người dùng cũng có thể tìm kiếm video, hình 

ảnh và các bài viết hữu ích cho việc chuẩn bị bài giảng từ 4 trang web: “Vượt thử thách tiếng Nhật cùng Erin bản 

WEB”  (chú thích 1) “Hirogaru – biết thêm về Nhật Bản và tiếng Nhật”  “MARUGOTO+ (MARUGOTO Plus)” 

 “Thông tin giáo dục tiếng Nhật” . 

          

 

3. Tổng hợp đầy đủ các dữ liệu có thiết lập mục tiêu Can-do 

Can-do là câu thể hiện mức độ thành thạo ngôn ngữ ở các hoạt động ngôn ngữ cụ thể. Bằng việc hướng đến 

các mục tiêu Can-do, giáo viên sẽ dễ dàng triển khai giờ học hướng đến việc đào tạo năng lực giải quyết vấn đề 

(năng lực sử dụng tiếng Nhật để có thể hoàn thành các vấn đề cần thiết cho các tình huống thực tế). Bằng việc đánh 

giá sau mỗi hoạt động xem mình đã có thể hoàn thành mục tiêu Can-do chưa, giáo viên có thể tiến hành hoạt động 

một cách trọn vẹn từ mục tiêu đến đánh giá. 

◆ Bổ sung “JFS 教材 (Tài liệu giảng dạy JFS)” 

Ở trang web mới này, tài liệu giảng dạy được biên soạn dựa trên các mục tiêu Can-do theo phương châm của 

chuẩn Giáo dục tiếng Nhật JF được gọi là “JFS 教材 (Tài liệu giảng dạy JFS)”. Toàn bộ các tài liệu này đều chú 

trọng vào việc đào tạo năng lực giải quyết vấn đề và năng lực hiểu biết đa văn hóa (năng lực hiểu và tôn trọng các 

văn hóa khác).  

“JFS 教材 (Tài liệu giảng dạy JFS)” gồm các dữ liệu đã đăng tải ở trang web cũ: “JFS 読解活動集 (Tổng 

hợp các hoạt động đọc hiểu JFS)”, trong đó có “A1 活動集（読解） (Tổng hợp các hoạt động A1 (đọc hiểu))” và 

“A2 活動集（読解） (Tổng hợp các hoạt động A2 (đọc hiểu))” 4 dành cho học viên sơ cấp; “JFS B2 教材 (Tài 

liệu giảng dạy JFS B2)” dành cho học viên cao cấp kết hợp luyện tập nhiều kỹ năng; “JFS 授業案 (Giáo án JFS)” 

(A1~B2) giới thiệu trình tự giờ học với mục tiêu giải quyết vấn đề. Danh sách các nội dung này có thể xem tại “JFS

教材を探す (Tìm kiếm tài liệu giảng dạy JFS)”. 

https://www.erin.jpf.go.jp/
https://www.erin.jpf.go.jp/
https://hirogaru-nihongo.jp/
http://marugotoweb.jp/
http://marugotoweb.jp/
https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/index.html
https://erin.ne.jp/
https://hirogaru-nihongo.jp/
http://marugotoweb.jp/
https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/index.html
https://www.erin.jpf.go.jp/
https://hirogaru-nihongo.jp/
http://marugotoweb.jp/
https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/index.html
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“JFS 教材を探す (Tìm kiếm tài liệu giảng dạy JFS)”” ) 

Bản tin giáo dục tiếng Nhật số tiếp theo (dự kiến đăng tải vào tháng 9) (chú thích 2) sẽ giới thiệu chi tiết về đặc 

trưng, cách sử dụng của “JFS B2 教材 (Tài liệu giảng dạy JFS B2)”.  

 

“JFS 読解活動集 (Tổng hợp hoạt động đọc hiểu JFS)” (A2)                      “JFS B2 教材 (Tài liệu giảng dạy JFS B2)” 

      5. Đọc tờ giới thiệu du lịch                                              2. Họp bằng tiếng Nhật!?

Tìm kiếm tài liệu giảng dạy JFS 

Tìm theo loại dữ liệu 

Theo thể loại Theo cấp độ 

Hoạt động trong lớp 

Tài liệu giảng dạy JFS B2 Cùng vui với tiếng Nhật! 

Họp bằng tiếng Nhật!? 

Truyền đạt như thế nào? 

Thử thách với "đoạn văn theo tình 

huống" 

Tổng hợp các hoạt động đọc hiểu JFS 

Đọc và hiểu được thời gian hoạt động và ngày nghỉ 

Dữ liệu 2: Tham quan Oumihachiman 

Người bạn cùng đi tour Kansai (ở dữ liệu 1) nói rằng muốn đến Omihachiman - địa điểm gần hồ  
Biwa vào ngày.thứ 2 

(15/4) - ngày tham quan tự 

do. Hãy xem tờ giới thiệu 

du lịch về Omihachiman 

mà người bạn đó đã đưa 

cho bạn. 

Họp bằng tiếng Nhật!? 

Mục tiêu 
Có thể tham gia thảo luận một cách tích cực trong 

cuộc họp tương đối trang trọng. 

Tình huống 

Mục tiêu cụ thể 

Thảo luận trong cuộc họp đánh giá cuộc thi hùng 

biện để quyết định thứ hạng 

Tham gia thảo luận một cách tích cực 

Tìm kiếm dữ liệu 

Đây là tài liệu giảng dạy dựa trên chuẩn Giáo dục tiếng Nhật JF. Mục tiêu của hoạt động được đặt  

ra bởi Can-do ( bạn có thể làm gì và làm được bao nhiêu với tiếng Nhật) 

Đọc hiểu 

Tài liệu giảng dạy JFS B2 ② 
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“JFS 授業案 (Giáo án JFS)” (A2) 

Hỏi cách đi đến điểm đích 

 

◆ Thiết lập mục tiêu Can-do cho các hoạt động trong lớp 

 Trong “教科書を作ろう (Cùng soạn giáo trình)” – Tổng hợp hoạt động trong lớp dành cho học viên Sơ cấp, 

Can-do mục tiêu được hiển thị trong cả 10 hoạt động. Người dùng sẽ dễ dàng hiểu được các hoạt động này hướng 

đến mục tiêu là mình có thể làm gì trong tình huống thực tế.  

Giáo án ＜A2＞   Hỏi cách đi đến điểm đích 

Cấp độ 

Mục tiêu 

Loại hình hoạt động 

Hoạt động 

Năng lực 

Kiến thức, năng 

lực cần thiết để 
hoàn thành Can-

do 

Từ vựng 

Cách diễn 

đạt 

Mẫu câu 

Thời gian giờ học dự kiến 
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 Để tìm kiếm 10 hoạt động có mục tiêu Can-do, người dùng đánh dấu vào ô “Can-do あり (Có Can-do)” để tìm 

kiếm theo bộ lọc, hoặc tìm từ khóa “Can-do”.  

 

Hoạt động trong lớp “教科書を作ろう (Cùng soạn giáo trình)”  

5-8 Cùng rủ 

◆ Hiển thị Can-do liên quan ở trang “Minna no Can-do” 

Khi người dùng nhấp chuột vào “目標 Can-do (Mục tiêu Can-do)” của dữ liệu thiết lập mục tiêu Can-do, màn 

hình sẽ chuyển đến trang “みんなの Can-do サイト (Minna no Can-do)” 5. Người dùng cũng có thể truy cập “関

連 Can-do (Can-do liên quan)” và “同じカテゴリーの Can-do (Can-do cùng loại)”, đây là các nội dung hữu ích 

Mục tiêu Can-do 

Có thể rủ một người bạn đến sự kiện bằng cách truyền đạt thời gian của sự kiện đó, 

hỏi người đó có đi cùng không bằng  

từ ngữ ngắn gọn/có thể đáp lại lời rủ của ai đó. (A2) 
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để hiểu nội dung và đặc trưng cấp độ của mục tiêu Can-do, đồng thời giúp xác nhận năng lực cần thiết để đạt được 

mục tiêu Can-do.  

 

 

4. “Trang của tôi” để lưu trữ/chia sẻ dữ liệu đã hoàn thành! 

Mục “マイページ (Trang của tôi)” 6 đã hoàn thành với tính năng lưu trữ và dễ dàng áp dụng dữ liệu của trang 

tài liệu giảng dạy. Người dùng có thể thêm ghi chép và dán những đường dẫn của trang web liên quan vào dữ liệu 

đã lưu. Ngoài ra, người dùng cũng có thể lựa chọn Can-do và dán đường dẫn vào đó. Việc lưu lại mục tiêu Can-do 

của hoạt động với dữ liệu tương ứng sẽ giúp việc sử dụng thuận tiện hơn. 

Mục tiêu Can-do 

Đường dẫn tới "関連 Can-do (Can-

do liên quan)" và "同じカテゴリー

の Can-do (Can-do cùng loại)" 
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“教材フォルダ (Thư mục tài liệu giảng dạy)” có thể được chia sẻ công khai với toàn bộ người dùng của trang 

web 7. Khi tìm kiếm thư mục được chia sẻ công khai, người dùng sẽ xem được người khác đang sử dụng dữ liệu gì 

với mục đích gì, họ đang sử dụng Can-do như thế nào, từ đó tham khảo cho giờ giảng của mình. Người dùng cũng 

có thể chọn chia sẻ với đối tượng giới hạn, chỉ chia sẻ với giáo viên cùng cơ quan để làm việc cùng nhau. Trang 

web có chia sẻ thư mục tài liệu giảng dạy của thầy Musashi. Các bạn hãy tham khảo cách sử dụng nhé. 

 
“教材フォルダ (Thư mục tài liệu giảng dạy)” 

Danh sách dữ liệu về du lịch 

Danh sách dữ liệu 

Tổng hợp các hoạt động đọc hiểu JFS 

2. Đọc mail hoặc bài đăng mạng xã hội được gửi từ địa điểm du lịch 

5. Đọc tờ giới thiệu du lịch 

Ảnh Sakura và Musashi 

Địa điểm du lịch Oumihachiman 
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Các bạn hãy sử dụng trang tài liệu giảng dạy và “マイページ (Trang của tôi)” để thiết kế bài giảng và các 

hoạt động trong lớp. Các bạn có thể đăng tải ý tưởng bài giảng hoặc hoạt động của mình vào phần “みんなの広

場 (Diễn đàn cho mọi người)” để chia sẻ với người dùng khác. Ở trang web mới này, người dùng đã có thể thiết 

lập mục tiêu Can-do và đăng tải dữ liệu, ý tưởng giảng dạy. Có thể những dữ liệu và ý tưởng mà bạn đăng tải sẽ 

nhận được bình luận của người dùng khác. Chúng tôi rất mong chờ bài đăng từ các bạn. 

 

“みんなの広場 (Diễn đàn cho mọi người)” 

5. “Chuẩn Giáo dục tiếng Nhật JF” và “Minna no Can-do” cũng 

được cập nhật 

Cùng với trang tài liệu giảng dạy, trang “Chuẩn Giáo dục tiếng Nhật JF”  và “Minna no Can-do”  cũng 

được cập nhật. Người dùng có thể kết hợp truy cập 3 trang web này để việc sử dụng thuận tiện hơn. Ví dụ, người 

dùng trang tài liệu giảng dạy có thể tìm hiểu thêm về Can-do và tìm kiếm Can-do ở trang “Minna no Can-do”, xem 

ví dụ hoạt động ngôn ngữ cho các Can-do đó ở trang tài liệu giảng dạy hoặc trang “Chuẩn Giáo dục tiếng Nhật JF”. 

Các bạn hãy thử sử dụng các trang web này nhé. 

Diễn đàn cho mọi người 

Dữ liệu, ý tưởng trong bình luận gần 

nhất 

Bảng xếp hạng của mọi người 

Dữ liệu, ý tưởng của mọi người 

Đây là nơi tập hợp các dữ liệu, ý tưởng dùng để thiết kế giờ học, soạn tài liệu từ mọi người dùng trên thế giới. 

Tìm kiếm dữ liệu, ý tưởng Đăng dữ liệu, ý tưởng Đọc hiểu 
Hình minh họa 

Hình ảnh 

Video Tệp âm thanh 
Khác 

Phân loại Tiêu đề Mô tả Tên người dùng Bình luận 

https://jfstandard.jp/
https://jfstandard.jp/cando
https://jfstandard.jp/
https://jfstandard.jp/cando
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1  Để sử dụng “Minna no Kyozai”, người dùng cần tạo tài khoản (giống như “Minna no Can-do”). 

2  Về chủ đề, chuẩn Giáo dục tiếng Nhật JF gồm 15 chủ đề. 

3  Mục “みんなの素材・アイデア (Dữ liệu, ý tưởng cho mọi người)” tổng hợp các dữ liệu được chia sẻ dưới 

hình thức là các bài đăng của Sakura và Musashi.  

4  Các tài liệu này cũng đã được giới thiệu ở Thông tin giáo dục tiếng Nhật Bản tin giáo dục tiếng Nhật “JF 日本

語教育スタンダードに準拠した読解教材「A1 活動集（読解）」と「A2 活動集（読解）」 (“Tổng hợp hoạt 

động A1 (đọc hiểu)” và “Tổng hợp hoạt động A2 (đọc hiểu)” - Tài liệu đọc hiểu dựa trên Chuẩn Giáo dục tiếng 

Nhật JF)” (ngày 31 tháng 7 năm 2017). 

5  Đây là cơ sở dữ liệu Can-do, có thể tìm kiếm và tải về Can-do. Trang này cũng có phần giải thích chi tiết về 

Can-do.  

6  Những dữ liệu mà người dùng đã đánh dấu “お気に入り (Quan tâm)” ở trang web cũ sẽ được chuyển vào thư 

mục tài liệu tên “お気に入り (Quan tâm)”. 

7  Mục “マイページ (Trang của tôi)” cũng có thư mục Can-do dùng để lưu trữ Can-do của “Minna no Can-do”. 

Thư mục tài liệu giảng dạy và thư mục Can-do đã được công khai thì toàn bộ người dùng của “Minna no Kyozai” 

và “Minna no Can-do” đều có thể xem được. 

（ITO Yukiko／Giáo viên chuyên nhiệm Trung tâm Quốc tế Nhật Bản） 

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

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

日本語
に ほ ん ご

教 育
きょういく

通信
つうしん

 日本語
に ほ ん ご

教 育
きょういく

ニュース「みんなの教 材
きょうざい

サイト」全面
ぜんめん

リニューアル！  

(đăng tải vào ngày 1 tháng 8 năm 2018) 

https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/news/201808.html 

 

Chú thích: 

1 Trang “Web 版エリンが挑戦！にほんごできます。 (Thử sức với Erin! Có thể nói tiếng Nhật - bản 

WEB)” đã ngừng hoạt động vào cuối tháng 7 năm 2020, đến tháng 8 năm 2020, trang web mới “『エリン

が挑戦！にほんごできます。』コンテンツライブラリー (Thư viện số “Vượt thử thách tiếng Nhật 

cùng Erin”)” đã đi vào hoạt động. Các bạn hãy sử dụng trang web mới (https://www.erin.jpf.go.jp/). Trang 

web mới này đã được giới thiệu ở bài viết bản tiếng Việt “Thư viện số “Vượt thử thách tiếng Nhật cùng 

Erin” chính thức khởi động!”. 

2 Tháng 9 năm 2018, bản tin có tiêu đề “JFS B2 教材を公開しました！ (Tài liệu giảng dạy JFS B2 đã 

Minna no Kyozai Minna no Can-do 
Trang của tôi 

Chuẩn Giáo dục tiếng Nhật JF 

https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/news/201707.html
https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/news/201707.html
https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/news/201707.html
https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/news/201707.html
https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/news/201808.html
https://www.erin.jpf.go.jp/
https://jfstatic.techup.cloud/files/2020/12/01101609/Thong-tin-Giao-d_c-ti_ng-Nh_t-s_1.pdf
https://jfstatic.techup.cloud/files/2020/12/01101609/Thong-tin-Giao-d_c-ti_ng-Nh_t-s_1.pdf
https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/news/201809.html
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được đăng tải!)” đã được phát hành. 

* Hình ảnh trang chủ của mỗi trang web có thể khác với thời điểm hiện tại.* 

https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/news/201809.html

