
 “Tập huấn trực tuyến dành cho giáo viên tiếng Nhật tại 

nước ngoài” của Trung tâm Quốc tế tiếng Nhật đã bắt đầu! 

 

Truy cập bản gốc (Tiếng Nhật) ở đây 

 

 Bản tin kỳ này sẽ giới thiệu về chương trình do Trung tâm Quốc tế tiếng Nhật - Quỹ Giao lưu Quốc tế 

thực hiện từ năm 2021 “海外
かいがい

日本語
に ほ ん ご

教師
きょうし

オンライン研修
けんしゅう

 (Tập huấn trực tuyến dành cho giáo viên 

tiếng Nhật tại nước ngoài)”. 

1. Quá trình bắt đầu chương trình tập huấn trực tuyến 

 Từ khi thành lập năm 1989, Trung tâm Quốc tế tiếng Nhật - Quỹ Giao lưu Quốc tế (dưới đây gọi là 

“NC”) đã thực hiện 1 chương trình tập huấn giáo viên (dưới đây gọi là “tập huấn tại Nhật Bản”), mời 

giáo viên tiếng Nhật từ các nước đến Nhật Bản. Mỗi năm ước tính có khoảng 450 người tham gia đến từ 

hơn 50 nước. Tuy nhiên, vào năm ngoái (2020), do ảnh hưởng từ sự lan rộng của dịch bệnh Covid-19 

trên toàn cầu, toàn bộ việc tập huấn sang Nhật phải tạm dừng, vì vậy NC đã tổ chức tập huấn trực tuyến 

lần đầu tiên.  

 Tập huấn tại Nhật Bản năm ngoái dành cho người tham gia (người muốn tham gia) đã bị tạm dừng 

trước đó. Phần lớn nội dung chương trình là giờ học trực tuyến 1 tuần 1 buổi, kéo dài trong khoảng 1 

tháng. Khóa học tiếng Nhật và phương pháp giảng dạy được lên chương trình và thực hiện phù hợp với 

mục đích và đặc trưng của từng phần tập huấn. Đối với nhiều giáo viên tại NC, tập huấn trực tuyến là 

trải nghiệm lần đầu, tuy nhiên trải nghiệm này đã tạo cơ hội cho các giáo viên tiếng Nhật trên khắp thế 

giới cùng học tập giữa bối cảnh dịch bệnh Covid-19.  

 Ngoài ra, trong một số nội dung tập huấn có sử dụng giáo trình On-demand dành cho việc tự học được 

các NC nghiên cứu và phát triển 2. Năm ngoái, NC đã biên soạn tài liệu cho 6 chủ đề, ngoài việc triển 

khai khóa tự học cho mỗi chủ đề này, NC cũng thực hiện các khóa học có giờ học trực tuyến cho 3 trong 

số 6 chủ đề đó. Với những thành quả này, từ năm nay, NC sẽ triển khai “Tập huấn trực tuyến dành cho 

giáo viên tiếng Nhật tại nước ngoài” (dưới đây gọi là “tập huấn trực tuyến”).  
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2. Tập huấn trực tuyến năm 2021 

  

 Tập huấn trực tuyến năm nay đã khai giảng với 5 chủ đề dưới đây. 

  

 (1) ~ (3) là khóa học có giờ học trực tuyến, sử dụng tài liệu chuyên dụng (đã được áp dụng thử 

nghiệm năm ngoái). Người học có thể học lý thuyết về các chủ đề phương pháp giảng dạy và kiến thức 

cơ bản để giảng dạy. Để nhiều thầy cô có thể tham gia, khóa học đã được thay đổi về ngày tháng và 

khung giờ, mỗi chủ đề được thực hiện thành khóa học 2 buổi.  

 (4) và (5) là tập huấn trực tuyến mới được triển khai năm nay, nội dung dựa trên những kinh nghiệm 

có được khi chuyển nội dung “テーマ別
べつ

研修
けんしゅう

 (tập huấn theo chủ đề)” trong chương trình tập huấn tại 

Nhật trước đây thành hình thức trực tuyến vào năm ngoái. Đây là khóa học diễn ra 1 lần.  

 Mỗi khóa tiếp nhận đối đa 15 người: gồm cả những người có thể nói tiếng Nhật như ngôn ngữ mẹ đẻ, 



giáo viên quốc tịch Nhật Bản; có thể tham gia từ nước khác. Giờ học trực tuyến sử dụng công cụ họp 

trực tuyến Zoom và công cụ giao tiếp theo nhóm Slack(chú thích 1) dùng cho những liên lạc khác. 

 

3. Thực tế triển khai tập huấn trực tuyến – “Phương pháp dạy 

đọc hiểu” 

 Dưới đây là phần giới thiệu tình hình thực tế khi triển khai tập huấn trực tuyến với ví dụ (3) tập huấn 

phương pháp dạy đọc hiểu.  

 Trước khi tập huấn bắt đầu, người tham gia sẽ được thông báo về đường dẫn đến trang dành riêng cho 

người tham gia như dưới đây. Ở trang này, người tham gia có thể xem giới thiệu về khóa học và truy cập 

tài liệu chuyên dụng. 

 

 

 

 

 

Khóa học trực tuyến dành cho giáo viên tiếng Nhật (phương pháp giảng dạy) 

Phương pháp dạy đọc hiểu 
Giáo viên phụ trách: Hatta Naomi 

Giáo viên chuyên nhiệm Trung tâm Quốc tế tiếng Nhật, Quỹ Giao lưu Quốc tế 

Lưu ý:  Đây là trang dành cho người tham gia khóa tập huấn của Trung tâm Quốc tế Nhật Bản JF 



 

Trang web dành cho người tham gia tập huấn trực tuyến 

 

3.1 Về tài liệu chuyên dụng 

 Tài liệu chuyên dụng là tài liệu tự học trực tuyến theo từng chủ đề, gồm các kiến thức cơ bản về 

phương pháp giảng dạy. Tài liệu đọc hiểu chuyên dụng được điều chỉnh lại từ nội dung cuốn Bộ sách 

Phương pháp giảng dạy tiếng Nhật (7) “Yomukoto o Oshieru (Phương pháp dạy đọc)” (nhà sách Hitsuji, 

năm 2006), bổ sung thêm Chuẩn Giáo dục tiếng Nhật JF  và kiến thức, nguồn tài liệu mới nhất về 

giảng dạy đọc hiểu. Phương châm biên soạn tài liệu này giống với các chủ đề khác, đó là: thông qua tài 

liệu chuyên dụng, thể hiện được chuỗi thành quả của tập huấn giáo viên của NC sau khi phát hành bộ 

sách Phương pháp giảng dạy tiếng Nhật. 

https://www.jpf.go.jp/j/urawa/j_rsorcs/o_book04.html
https://www.jpf.go.jp/j/urawa/j_rsorcs/o_book04.html
https://jfstandard.jp/
https://jfstandard.jp/
https://jfstandard.jp/


  

Bộ sách Phương pháp giảng dạy tiếng Nhật của Quỹ Giao lưu Quốc té và cây Chuẩn Giáo dục tiếng Nhật JF 

 

 Ví dụ, khi giới thiệu về phương pháp dạy đọc cụ thể, bộ sách đã đưa ra các dẫn chứng là: bộ sách 

“Marugoto – Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản” , “JFS読解
どっかい

活動集
かつどうしゅう

（B1） (Tổng hợp các hoạt động 

đọc hiểu JFS (B1))” (có trong Trang Minna no Kyozai ), và các bài đọc JLPT. 

 

Ví dụ về slide “Câu hỏi và cách đọc (đọc hiểu Sơ cấp)”, Part 1 bài 2 tài liệu chuyên dụng 

 

 

Quỹ Giao lưu Quốc tế  

Bộ sách phương pháp giảng dạy tiếng Nhật - tập 7 

Nhà sách Hitsuji 

Phương pháp dạy đọc 

Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ được thể hiện bằng hình ảnh các cành cây 

Thu nhận 
Đọc, nghe 

Sản sinh 

Tương tác 

Nói, viết nội dung mạch lạc 

Tương tác với người khác để 

nói, viết 
Ghi chép, tóm tắt, chép lại 

Suy đoán, giành quyền nói,… 
Văn bản 

Chiến lược 

Năng lực giao tiếp bằng ngôn ngữ được thể hiện bằng hình ảnh rễ cây 

Năng lực cấu trúc ngôn ngữ 

Năng lực ngôn ngữ xã hội 

Năng lực ngữ dụng 

Năng lực về từ vựng, ngữ pháp, phát âm, chữ cái, biểu thị,… 

・・・Năng lực sử dụng ngôn ngữ  

phù hợp với tình huống hoặc 

mối quan hệ với đối phương 

Năng lực xây dựng hội thoại, độ trôi chảy, 
độ chính xác 

Cách đọc bottom-up (2) Cấu trúc câu, thay đổi cách nói 

Khi trả lời câu hỏi về câu có cấu tạo phức tạp 
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3.2 Phương pháp học trong khóa học 

Khoá học đọc hiểu được thực hiện mỗi tuần 1 lần (90 phút) x 6 buổi học trực tuyến. Buổi đầu tiên là 

buổi giới thiệu khóa học, 5 buổi học tiếp theo được giảng dạy theo tài liệu chuyên dụng với 5 Part. 

 Nội dung và phương pháp học trong khóa học này được giới thiệu trong buổi trực tuyến đầu tiên. 

Trước tiên, người tham gia cần chuẩn bị cho buổi học trực tuyến: sử dụng tài liệu chuyên dụng để tự học 

(thời gian học mỗi Part khoảng 1 tiếng). Trong buổi học trực tuyến mỗi tuần, người học sẽ nghe giáo 

viên hướng dẫn, nói chuyện trực tiếp với các bạn học viên khác và giáo viên, sau đó tự nhìn lại những gì 

đã học sau buổi học trực tuyến. 

 

Slide sử dụng trong buổi học trực tuyến đầu tiên để giới thiệu khóa học 1 

 

Slide sử dụng trong buổi học trực tuyến đầu tiên để giới thiệu khóa học 2 

Về khóa học này 

Tiến trình học 

Tự học 

Video 

Giáo trình 

Câu đố kiểm tra  

mức độ hiểu 

(bài tập trong giờ học trực tuyến) 

khoảng 1 tiếng? 

Giờ học trực tuyến 

Trao đổi với người tham gia  

khác và giáo viên 

thứ 3 hàng tuần 

Tự học 

Nhìn lại nội dung học 

Cách học trong khóa học này 

Nhìn lại việc học, việc dạy của bản thân 

Học từ "sự khác biệt" 

Vui vẻ tiếp nhận "sự khác biệt" 

Cố gắng trong khả năng có thể 

(không cố quá sức) 

Cơ quan 
Người học 

Ngôn ngữ mẹ đẻ 

Kinh nghiệm 

Kiến thức 

Môi trường 

Tiếng Nhật 

Đất nước 
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 Điểm đặc sắc trong tập huấn trực tuyến của NC là tạo môi trường kết nối các giáo viên tiếng Nhật trên 

toàn thế giới. Tuy mỗi người có hoàn cảnh, kiến thức nền khác nhau nhưng tất cả cùng suy nghĩ về một 

chủ đề phương pháp giảng dạy, cùng thảo luận và mở rộng sự hiểu biết của mình. Ngoài ra, người học 

không chỉ nói chuyện trực tiếp trong buổi học trực tuyến mà có thể sử dụng Slack trước và sau buổi học 

để thảo luận, trao đổi thông tin với các bạn học khác và giáo viên. 

 

3.3 Ý kiến từ người học và giáo viên phụ trách 

 Cuối cùng, bản tin xin gửi tới độc giả kết quả khảo sát cuối khóa học và ý kiến từ người học và giáo 

viên phụ trách về 3 khóa học thực hiện từ tháng 4 ~ tháng 6 năm nay, bao gồm cả nội dung về (1) Chuẩn 

giáo dục tiếng Nhật JF và (2) Giáo dục tiếng Nhật và văn hóa. 

Kết quả khảo sát cuối khóa học (Người tham gia: 30 người từ 13 quốc gia) 

  



 Kết quả khảo sát cho thấy về tổng thể, người tham gia đánh giá cao về khóa học. Dưới đây là các ý 

kiến cụ thể 3. 

 

Ý kiến từ người tham gia khóa “読解
どっかい

の教
おし

え方
かた

 (Phương pháp dạy đọc hiểu)” 

 

⚫ Vì có giờ học trực tuyến nên tôi có động lực để hoàn thành bài tập và tự học trước ngày đó. 

Ngoài ra, tôi được nghe ý kiến của các học viên khác, cũng như có thời gian nói chuyện cùng 

mọi người, tôi thấy rất hữu ích. 

⚫ Khóa học có ưu điểm là một khóa tập huấn mà người học có thể tham gia từ bất cứ đâu, khác 

với tập huấn mà chỉ có thể tham gia tại một địa điểm ở Nhật Bản. 

Tôi rất mong JF tiếp tục tổ chức nhiều khóa tập huấn trực tuyến như thế này trong thời gian 

tới. 

⚫ Đối với các giáo viên đang giảng dạy, chắc chắn đây là cơ hội để mọi người vận dụng những 

gì đã học trong khóa tập huấn vào nơi làm việc. 

Tôi cho rằng để thực hiện được khóa tập huấn như hiện nay, các thầy cô đã phải cân nhắc 

nhiều về thời gian, phương pháp,…. Tôi thấy các thầy cô và nhân sự đã rất nỗ lực để khóa tập 

huấn diễn ra suôn sẻ. 

 

Như vậy, khóa tập huấn được người tham gia đánh giá là khóa học kết hợp tự học với giờ giảng trực 

tuyến, tạo cơ hội học tập trực tuyến cho các giáo viên trên toàn thế giới. Tiếp theo, dưới đây là ý kiến từ 

giáo viên phụ trách khóa học về những phát hiện, những cảm nhận về giá trị chỉ có được khi thực hiện tập 

huấn trực tuyến, đánh giá về thiết kế khóa học. 

 

 

 

 

 

 



Ý kiến từ giáo viên phụ trách 

 

 

⚫ Chúng tôi có thể cảm nhận tình đoàn kết giữa các thầy cô (người tham gia) khi mọi người 

cùng trò chuyện, hỏi thăm tình hình ở các nơi, trợ giúp nhau qua tính năng chat của Zoom. 

Tình đoàn kết đó chỉ hiện rõ trong khoảng thời gian này, giữa những người đến từ các nơi 

khác nhau, có hoàn cảnh khó khăn khác nhau. Đây cũng là niềm khích lệ đối với các giáo viên 

chúng tôi. 

⚫ Tôi đã nhận ra nhiều điều chỉ có ở giờ học trực tuyến, ví dụ: đôi lúc tôi bị ngắt kết nối do 

đường truyền; tôi rất vui khi thấy mặt những học viên bình thường hay tắt camera; tôi cảm 

nhận được không gian và âm thanh xung quanh màn hình phía học viên.   

⚫ Giờ học trực tuyến khác hoàn toàn với giờ học tại lớp, tuy nhiên tôi nghĩ rằng đây là cơ hội 

học tập tốt nếu học viên có tinh thần ham học. Ngoài ra, tuy không dễ để duy trì việc tự học 

nhưng giờ học trực tuyến sẽ giúp học viên hình thành thói quen tự học theo năng lực của mình.  

 

 

4. Tập huấn trực tuyến của NC trong tương lai 

 Trên đây là phần giới thiệu về tập huấn trực tuyến của năm nay. Trong tương lai, NC sẽ tiếp tục thực 

hiện các khóa tập huấn trực tuyến. Hiện tại, tập huấn trực tuyến năm tới (2022) (chú thích 2) đang tuyển sinh, 

dự kiến gồm 6 khóa học. Trong đó có các khóa học đã triển khai năm nay: (1) Chuẩn giáo dục tiếng 

Nhật JF, (2) Giáo dục tiếng Nhật và văn hóa, (3) Phương pháp dạy đọc hiểu; ngoài ra còn có các khóa sử 

dụng tài liệu chuyên dụng mới: (4) Phương pháp dạy hội thoại, (5) Phương pháp dạy ngữ pháp, (6) 

Phương pháp dạy viết đoạn văn. Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết trên trang web của NC “海
かい

外
がい

日
に

本
ほん

語
ご

教
きょう

師
し

 オンライン研修
けんしゅう

 (Tập huấn trực tuyến dành cho giáo viên tiếng Nhật tại nước ngoài)”  

và “Hướng dẫn chương trình tuyển sinh của Quỹ Giao lưu Quốc tế”. 

 “Tập huấn trực tuyến dành cho giáo viên tiếng Nhật tại nước ngoài” là khóa học tạo điều kiện để mọi 

người có thể tham gia, kể cả những người không thể đến Nhật vì lý do công việc hay gia đình. Khóa học 

là cơ hội gắn kết mọi người trên thế giới – những người có cùng mối quan tâm về chủ đề nào đó, là nơi 

để mọi người cùng học tập. Kính mong các thầy cô tiếng Nhật trên khắp thế giới tham gia tập huấn giáo 

viên kiểu mới của NC trong tương lai.  

https://www.jpf.go.jp/j/urawa/trnng_t/nc_ot.html
https://www.jpf.go.jp/j/urawa/trnng_t/nc_ot.html
https://www.jpf.go.jp/j/urawa/trnng_t/nc_ot.html


1. Tham khảo thông tin về tập huấn giáo viên của NC tại Bản tin giáo dục tiếng Nhật “30 năm thành lập 

Trung tâm Quốc tế tiếng Nhật – Bước đặt nền móng để hỗ trợ giảng dạy tiếng Nhật tại nước ngoài”. 

2. NC đã thực hiện dự án nghiên cứu khảo sát về tập huấn trực tuyến năm 2018 và cân nhắc khả năng 

triển khai các khóa tập huấn trực tuyến. 

3. Ý kiến từ người tham gia 3 khóa học cũng được công khai trên trang web của NC “Ý kiến của người 

tham gia tập huấn” . 

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

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 日本語国際
にほんごこくさい

センター「海外日本語教師
かいがいにほんごきょうし

オンライ

ン研修
けんしゅう

」が始
はじ

まりました！(đăng tải vào tháng 10 năm 2021) 

https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/news/202110.html 

 

Chú thích: 

1. “Slack” là công cụ chat để các thành viên cùng nhóm có thể giao tiếp với nhau. 

2. Tập huấn trực tuyến năm 2022 đã kết thúc. Thông tin về các khóa tập huấn giáo viên tiếng Nhật tại 

nước ngoài sắp tới sẽ được cập nhật tại trang: 

tiếng Nhật https://www.jpf.go.jp/j/program/japanese.html#jp_3 

tiếng Anh https://www.jpf.go.jp/e/program/japanese.html#jp_3 
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