
Trang web IRODORI bổ sung mục mới “Hướng dẫn 

giảng dạy IRODORI” gồm video hướng dẫn 

 

 

Truy cập bản gốc (Tiếng Nhật) ở đây 
 

 

 “IRODORI: Tiếng Nhật trong đời sống” (dưới đây gọi là IRODORI) là giáo trình được biên soạn dành 

cho người học tiếng Nhật với mục đích sinh sống tại Nhật Bản, người dùng có thể tải miễn phí toàn bộ 

giáo trình từ trang web https://www.irodori.jpf.go.jp/ . Giáo trình còn có tài liệu đi kèm và phiên bản 

các ngôn ngữ khác nhau để các cơ sở đào tạo tiếng Nhật trên thế giới đều có thể sử dụng. 

 IRODORI là giáo trình dựa trên “phương châm chú trọng hành động”, hướng tới việc giải quyết vấn đề 

trong các tình huống giao tiếp. Giáo trình có mục tiêu học tập là Can-do – những việc có thể làm bằng 

tiếng Nhật trong cuộc sống thực tế tại Nhật Bản. Tuy nhiên, theo một số thầy cô chưa có kinh nghiệm với 

Hướng dẫn giảng dạy IRODORI 

Hướng dẫn giảng dạy IRODORI 

Video hướng dẫn giảng dạy 

Cách sử dụng "IRODORI: Tiếng Nhật trong đời sống" 

Cách triển khai theo từng hoạt động Nhập môn (A1) 

Giáo án: Hoạt động 3-5 bài 5, hoạt động 5 bài 6 Nhập môn (A1) 

Cách sử dụng "IRODORI: Tiếng Nhật trong đời sống" 

Ví dụ bài 7 Sơ cấp 1 (A2) 

Giáo án: Hoạt động 1-4 bài 7 Sơ cấp 1 (A2) 
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giờ học chú trọng hành động với mục tiêu là Can-do thì “không biết phải dạy thế nào”, “tôi gặp khó khăn 

vì giáo trình này khác với các giáo trình và cách dạy từ trước tới nay”. Đặc biệt, có những thầy cô đã quen 

với cách dạy tập trung ngữ pháp – cách dạy phổ biến trong đào tạo tiếng Nhật từ trước tới giờ, mọi người 

có thể bị bối rối về cách dạy của IRODORI hoặc dạy theo cách không phù hợp với phương châm của 

IRODORI. 

 

Trích từ video giới thiệu IRODORI  

 

Bạn có đang dạy như thế này không? Suy nghĩ về cách dạy IRODORI 

 Cùng suy nghĩ về các ví dụ cụ thể. 

☹Giải thích toàn bộ ngữ pháp, sau đó mới đi vào luyện tập/hoạt động 
 

→Có những thầy cô cho rằng ban đầu, mình phải giải thích toàn bộ ngữ pháp sẽ học ngày hôm đó. Tuy nhiên, 

theo nghiên cứu tiếp nhận ngôn ngữ thứ 2 (SLA), việc nghe giải thích và học các kiến thức ngữ pháp không 

liên quan đến khả năng giao tiếp. Dựa trên lý thuyết này, IRODORI chú trọng vào quá trình: chú ý đến các mẫu 

câu được sử dụng khi giao tiếp thực tế, từ đó tự phát hiện quy luật.  

 

 

https://youtu.be/e4cCeu_hwiY
https://youtu.be/e4cCeu_hwiY


☹Không cho nghe hội thoại mẫu mà cho đọc thầm/đọc thành tiếng 

script 
 

→IRODORI chú trọng việc input bằng âm thanh vì học viên cần input thật nhiều để có thể tự mình nói 

được. Hội thoại mẫu trong mỗi hoạt động là phần input để nghe hiểu, học viên không cần cố gắng để đọc 

thành tiếng phần này. 

☹Đưa ra các câu ví dụ cho cùng một mẫu câu ở các ngữ cảnh khác nhau 
 

→Giả sử khi dạy mẫu câu "～と、～" (khi, thì), giáo viên đưa ra nhiều ví dụ ở nhiều ngữ cảnh khác nhau 

như "ボタンを押
お

すと、動
うご

きます (khi bạn nhấn nút thì nó sẽ chuyển)" "右
みぎ

に曲
ま

がると、郵
ゆう

便
びん

局
きょく

があ

ります (khi bạn rẽ phải thì sẽ có bưu điện)" "春
はる

になると、桜
さくら

が咲
さ

きます (khi mùa xuân tới thì hoa 

đào sẽ nở)".  Với IRODORI, vì việc học mẫu câu là để hoàn thành Can-do nên giáo viên không cần đưa 

ra những ví dụ không liên quan đến việc hoàn thành Can-do. Những ví dụ thuộc ngữ cảnh khác sẽ được 

đưa ra và luyện tập khi xuất hiện lại mẫu câu đó trong hoạt động có mục tiêu Can-do thuộc ngữ cảnh đó. 

☹Phần luyện nói cuối bài chỉ dừng lại ở việc thay thế từ ngữ và hội thoại 
 

→Mục tiêu cuối cùng của phần luyện nói là: trong tình huống thực tế, vừa suy nghĩ về mục đích hội thoại, 

vừa trao đổi thông tin cần thiết, từ đó tự mình nói những thông tin có thật. Do đó, phần hội thoại phân vai 

cuối cùng không dừng lại ở việc thay thế từ ngữ và nói. Quan trọng là học viên vừa suy nghĩ về tình huống 

và mục đích, vừa luyện tập để nói được điều mình thực sự muốn nói. 

Mục “いろどりの教
おし

え方
かた

 (Hướng dẫn giảng dạy IRODORI)” 

 Nội dung phía trên chỉ là ví dụ mang tính tham khảo. Tuy nhiên, hiện trạng này phản ánh nguyện vọng 

của các giáo viên là muốn hiểu rõ hơn về cách giảng dạy IRODORI, đặc biệt là mong muốn có tài liệu 

giúp các giáo viên (kể cả các giáo viên đang có cách dạy tập trung ngữ pháp) hiểu ngay được cách giảng 

dạy của IRODORI. Để đáp ứng nguyện vọng này, mục “Hướng dẫn giảng dạy IRODORI” đã được ra mắt 

trên trang chủ IRODORI vào tháng 5 năm 2022, trong đó có các video hướng dẫn giảng dạy. 



 “いろどりの教
おし

え方
かた

 (Hướng dẫn giảng dạy IRODORI)” là mục dành cho các giáo viên đã và đang 

hoặc sẽ giảng dạy với IRODORI. Hiện tại, mục này gồm có 2 video hướng dẫn giảng dạy và giáo án. 

Trong tương lai, mục này dự kiến sẽ được bổ sung thêm đường dẫn đến video hội thảo về IRODORI, các 

thông tin như “hỏi và đáp về cách giảng dạy”. 

 Biểu tượng để di chuyển đến mục “いろどりの教
おし

え方
かた

 (Hướng dẫn giảng dạy IRODORI)” ở cạnh biểu 

tượng “付属
ふ ぞ く

教材
きょうざい

・資料
しりょう

 (Tài liệu giảng dạy đi kèm)” trong trang chủ. Người dùng có thể nhấp chuột 

vào biểu tượng đó để chuyển đến mục “いろどりの教
おし

え方
かた

 (Hướng dẫn giảng dạy IRODORI)”.  

 

  

Tài liệu giảng dạy đi kèm Hướng dẫn giảng dạy IRODORI 
Khóa học tiếng Nhật online IRODORI 

(di chuyển đến trang khác) 



Về video hướng dẫn giảng dạy 

 2 video hướng dẫn giảng dạy dưới đây đã được đăng tải:  

1. 『いろどり 生活
せいかつ

の日本語
に ほ ん ご

』の使
つか

い方
かた

 ― 入門
にゅうもん

（A1）活動
かつどう

別
べつ

の進
すす

め方
かた

 ― (Cách sử dụng 

“IRODORI: Tiếng Nhật trong đời sống” – Cách triển khai theo từng hoạt động Nhập môn (A1)) (83 phút) 

2. 『いろどり  生活
せいかつ

の日本語
に ほ ん ご

』の使
つか

い方
かた

 ― 初級
しょきゅう

1（A2）第
だい

7課
か

を例
れい

に  ― (Cách sử dụng 

“IRODORI: Tiếng Nhật trong đời sống” – Ví dụ bài 7 Sơ cấp 1 (A2)) (67 phút) 

 Video 1 ghi lại hình ảnh lớp học trực tiếp tại văn phòng đại diện Phnom Penh, Campuchia – Quỹ Giao 

lưu Quốc tế Nhật Bản. Người dùng có thể xem toàn bộ 4 buổi học sử dụng bài 5 và bài 6 sách Nhập môn 

(A1), các giờ học này được thực hiện theo từng kỹ năng gồm: 2 buổi với hoạt động “Nói”, 1 buổi với hoạt 

động “Viết” và 1 buổi với hoạt động “Đọc”. Video 2 là giờ học trực tiếp được thực hiện tại Trung tâm 

Văn hóa Nhật Bản tại Bangkok, Thái Lan – Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản, ghi lại giờ học với bài 7 sách 

Sơ cấp 1 (A2). Video này gồm: phần dẫn nhập vào bài học, hoạt động 1 “Nghe”, hoạt động 2 “Nói”, hoạt 

động 3 “Đọc”, hoạt động 4 “Viết”.    

 Trong các video, ban đầu sẽ có phần giải thích chung về tiến trình các hoạt động, sau đó video sẽ đưa 

ra hình ảnh trang sách và tình hình lớp học thực tế, đồng thời giải thích ý nghĩa, mục đích, cách tiến hành, 

điểm lưu ý của từng phần. Nội dung video có đề cập đến các điểm quan trọng, tương tự như các ví dụ ở 

phần trên. Vì vậy, chỉ cần xem các video này, các giáo viên sẽ hiểu được những điểm quan trọng khi giảng 

dạy với IRODORI. Các giáo viên có thể hình dung mình ở vị trí dự giờ, xem toàn bộ giờ học theo trình tự 

từ đầu đến cuối, hoặc chỉ chọn xem những phần cần thiết với mình. 

 Các giờ học trong video sử dụng ngôn ngữ chung của từng quốc gia, tuy nhiên nếu là giờ học không có 

ngôn ngữ chung thì sẽ có phần giải thích kèm theo. Vì vậy, kể cả là giáo viên ở các lớp học trong Nhật 

Bản giảng dạy học viên từ nhiều quốc gia thì vẫn có thể tham khảo được các video này.  

 Ngoài ra, mỗi video giờ học còn được đăng tải kèm giáo án. Các giáo viên sẽ có cái nhìn tổng quát về 

tiến trình giờ học nếu vừa xem video vừa xem giáo án.  



 

Trích từ video Nhập môn (A1) 

 

Trích từ video Sơ cấp 1 (A2)  

 

Cách giảng dạy IRODORI hiểu được qua video 

 Thông qua video, người xem có thể nhận thấy: về cơ bản, với IRODORI giáo viên chỉ cần dạy theo 

đúng trình tự trong sách là được. 

 Có thể chúng ta thường được nói: "教科書
きょうかしょ

 “を” 教
おし

える (dạy bằng sách giáo khoa)" là sai, "教科書
きょうかしょ

 

“で” 教
おし

える (dùng sách giáo khoa để dạy)" mới là đúng. Tuy đây là ý kiến hướng đến cách dạy tập trung 

giao tiếp nhưng lại là câu chuyện của thời kì chỉ có những giáo trình tập trung ngữ pháp. Khi đó, để đặt 

một mẫu ngữ pháp trong bài học vào văn cảnh, giáo viên đã phải suy nghĩ tình huống “áp dụng ngữ pháp” 

và tái hiện lại trên lớp, hoặc giáo viên tự soạn/lấy từ giáo trình khác các hoạt động có tính ứng dụng, tính 

linh hoạt cao để giao tiếp.  

 Tuy nhiên, IRODORI là giáo trình được xây dựng với mục tiêu giao tiếp ngay từ ban đầu. Tiến trình 

giờ học để đạt được Can-do được xây dựng dựa trên SLA, các kết quả nghiên cứu phương pháp giảng dạy 

ngoại ngữ, vì vậy chỉ cần tiến hành giờ học theo đúng trình tự của sách thì sẽ có thể hoàn thành Can-do = 

có thể giao tiếp trong tình huống thực tế. Tất nhiên, ban biên soạn khuyến khích việc điều chỉnh để phù 

hợp với tình hình thực tế của mỗi nơi, nhưng trước tiên, các thầy cô nên giảng dạy theo đúng trình tự sách, 

từ đó hiểu được mục đích của giáo trình.  



 IRODORI là giáo trình tương đối dễ sử dụng. Đây là giáo trình mà ai cũng có thể giảng dạy hiệu quả, 

không cần tốn nhiều công sức để chuẩn bị bài giảng. Thêm nữa, đối với những giáo viên giàu kinh nghiệm 

giảng dạy, cảm thấy khó thay đổi tư duy giảng dạy tập trung vào ngữ pháp thì có thể thử sử dụng giáo 

trình sau khi xem video hướng dẫn giảng dạy.  

 Mong rằng mục “いろどりの教
おし

え方
かた

 (Hướng dẫn giảng dạy IRODORI)” hay những video hướng dẫn 

giảng dạy sẽ hữu ích với các thầy cô sử dụng IRODORI. 

(ISOMURA Kazuhiro／Giảng viên chuyên nhiệm tại Trung tâm Nhật ngữ) 

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

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 『いろどり』サイトに「いろどりの教
おし

え方
かた

」ペ

ージが開設
かいせつ

され、教
おし

え方
かた

動画
ど う が

がアップされました (đăng tải vào tháng 6 năm 2022) 

https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/news/202206.html 

 

Chú thích: 

Độc giả có thể xem thêm video hướng dẫn giảng dạy, video giờ học trực tuyến IRODORI tạo bởi Trung 

tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam tại mục TÀI LIỆU BỔ TRỢ của trang IRODORI phiên bản 

tiếng Việt.  
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	Truy cập bản gốc (Tiếng Nhật) ở đây

