
 

  

 

 2012年 11月 25日(日)に、国際交流基金ベトナム日本文化交流センターで、「ウェブサイトを効果的に使おう」というテーマでセミナ

ーを行いました。 

 講師は、国際交流基金関西国際センター(以下：ＫＣ)の川嶋恵子(かわしま けいこ)先生です。 

 当日は、13名(日本人 11名、ベトナム人 2名)の参加者のもと、多様な日本語学習に対応できる日本語学習ウェブサイトとは何かを

話し合ったり、実際に日本語学習ＷＥＢサイトの使い方を見てみたりと、楽しく、有意義な時間を過ごすことができたと思います。 

 日本語教育セミナーの内容と、今回のセミナーで取り上げた日本語学習ウェブサイトの一部を紹介します。 

 皆さんは、日本語を勉強する時、日本語を学ぶためのサイトを使ったことがありますか? 

 日本語を学ぶためのサイトがインターネットにはたくさんあります。ＫＣでは、多様な日本語学習者に対応できるように日本語学習ウェブ

サイトを開発してきました。 

KCのウェブサイト開発の方向性は 4つあります! 

★継続学習(自国に帰ってからの学習ができる) 

★専門日本語研修(業務で行う専門的な日本語を学習することができる) 

★学習者への直接支援(日本で制作したものが海外にいる日本語学習者に直接届き、学習者は自分で日本語を学習することができる) 

★多様な学習者(教師が知らない分野に興味を持つ人も学習することができる) 

 日本語学習者一人ひとりの目的にあったウェブサイトを使うことで、日本語の学習効果を上げることができます。 

 今回の日本語教育セミナーでは、ＫＣの川嶋恵子先生を講師に招き、必要な情報を検索するだけではないインターネットの使い方を紹

介しました。 

 

  
 

日本語教育セミナーの内容 

 

日本語学習のためのＷＥＢサイト 

 

 世界中の若者の間で、今、日本のアニメ･マンガは大人気です。日本語学習者の多くがアニメ･マンガをきっかけに日本語を学び
始めるとも言われています。しかし、さまざまなキャラクターや幅広いジャンルなど、アニメ･マンガの日本語には、教科書や辞書には

載っていない表現も多く、アニメ･マンガを日本語で理解するのはなかなか難しいもの。 

 ＫＣでは、アニメ･マンガ好きの日本語学習者のために、趣味の延長として楽しみながら日本語・日本文化に興味をもってもらえる

サイトを目指して、アニメ･マンガに現れるキャラクターやジャンルの日本語を楽しく学べる E ラーニングサイト「アニ メ・マンガの日本

語」を開発しました。 

◆サイトの特徴 

 (1) 海外で人気のあるアニメ･マンガ作品の実際のセリフなどに基づいて作成しました。教科書

や辞書にはない、アニメ･マンガに現れる生き生きとした日本語を学べます。  

 
(2) アニメ風のキャラクターやマンガによる解説など、アニメ･マンガの世界観の中で学べます。 

 
(3) 興味やレベルによって学習内容や方法を自分で選んで、クイズやゲームで楽しく学べます。 

 

日本語教育セミナー  

～ウェブサイトを効果的に使おう～  11月 25日(日) 
 

KCが開発したＷＥＢサイト 
アニメ・マンガの日本語 http://anime-manga.jp 

 

日本語でケアナビ  http://nihongodecarenavi.com 

  「日本語でケアナビ」は、日本語・英語・インドネシア語の多言語用語集サイトです。看護や介護の仕事をする人たちの日本語学
習のために、開発しました。 

◆サイトの特徴 

 

病院や施設での看護・介護の仕事で使う基本的なことば、いっしょに働く人たちとのコミュニケーションでよく

使うことば、日本での生活に役に立つ ことばなど、全部で 8,000語（項目）余り収録しています。 

また、ことばの使い方がわかりやすいように約 4,400の例文もあります。例文は、初級で 学習する文型を使っ

ています。介護の動作や器具など、必要なものには、イラストがついています。 

 初級の日本語学習者にとって むずかしいかどうか、仕事でよく使うかどうかを考えて、日本語の勉強に大切だ

と考えられるものから 3つのランクに分かりやすく表示しています。 

 



 

 

  

 「NIHONGO eな」は、インターネット上にある日本語学習に役に立つサイトやツールを、わかりやすく紹介するサイトです。世界中の

日本語学習者がインターネットを利用して日本語を楽しんだり、学んだりするのをサポートすることを目的として作られています。 

◆「NIHONGO eな」でこんなことができます!! 

 

 

 

 サイト検索 
「読む」｢文法｣などのカテゴリーからサイトを探すことができます。そのサイトでできること、使い方を紹介します。  

 

 
 ｅなコレ 

「ゲームとかなを覚えたい」「日本語でメールが書きたい」など、具体的な活動や機能から、役に立つサイトをまと

めて紹介します。  

 

 

 フリーワード検索 
キーワードを入力してサイトを探します。  
 

  ｅな情報局 
ウェブサイトやその使い方について、情報を集めます。  
 

 

ＮＩＨＯＮＧＯ eな http://nihongo-e-na.com 

他にもこんなＷＥＢサイトがあります!! 

  

 
授業の教材を集めたい… 

エリンが挑戦！にほんごできます。 http://erin.ne.jp/ 

いろいろな映像つきスキットを見て、学

習した表現を実際の場面でどう使えば

いいか学ぶことができます。たくさんの

映像とクイズやゲームで、楽しく日本語

の学習や日本文化を知ることができま

す。ベトナムで放送されました。 

 

日本語の自習をしたい… 

Online Nihongo  http://www.onlinenihongo.com/ 

「かな」の書き順や読み方（発音）が学

習できるサイトです。複数のクイズで、

ひらがな・カタカナをチェックすることが

できます! 

ひらがな・カタカナの書き順がアニメー

ションでわかります。音声も聞くことがで

きるので、便利です。 

 

 

 

日本語教育セミナーの様子 

インターネット日本語試験 すしテスト  http://momo.jpf.go.jp/sushi/ 

 すしテストは、「いつでもどこの国でも、受験者が楽しみながら自分の日本語能力を試すことができる」を基本コンセプトにした日本
語学習ＷＥＢサイトです。海外で日本語を学習している初等・中等教育段階の年少者のため、彼らの日本語学習意欲の向上に寄

与し、その学習の継続を奨励することを目的に開発されました。 

  

 

 

 

 

  
 

すしテストのメインキャラクターである「はなまるくん」のすし屋に来店し、日本語のテストを受験します。 

日本語のテストは、「平仮名」「カタカナ」「基礎的な漢字(50 文字)の表記」「文法や語彙に関する基礎的な

知識」「簡単なあいさつをするための知識」等を、測定します。 

 
すしテストで高得点を得ると、すし一貫がもらえます。点数によって、もらえる寿司ネタが変化するなど、

受験者を飽きさせない要素も豊富です!! 

楽しみながら日本語を勉強したい… 

実際に色々なサイトを見せて紹介 

してくれました。 

http://www.onlinenihongo.com/


 

 

 

  

Ngày 25/11/2012 (Chủ nhật), tại Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản – Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam đã diễn ra 

buổi hội thảo với chủ đề “Cùng sử dụng website có hiệu quả”. 

Giảng viên là cô giáo Kawashima Keiko của Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản – Trung tâm Quốc tế Kansai. 

Trong buổi hội thảo, với số lượng 13 người tham dự (gồm 11 người Nhật và 2 người Việt Nam), người tham dự đã được trải qua 

những giờ phút thư giãn đầy ý nghĩa với các hoạt động như: trao đổi về thế nào là một website học tiếng Nhật có khả năng đáp ứng 

được việc học tập tiếng Nhật đa dạng, trực tiếp tìm hiểu về cách sử dụng các website học tiếng Nhật… 

Trong khi học tiếng Nhật, các bạn có sử dụng các website để học tiếng Nhật không? 

Có rất nhiều trang web học tiếng Nhật trên Internet. Tại Trung tâm Quốc tế Kansai, các trang web học tiếng Nhật nhằm đáp ứng đối tượng 

người học tiếng Nhật đa dạng đang được triển khai xây dựng.  

Các trang web (học tiếng Nhật) của Trung tâm Quốc tế Kansai được phát triển theo 4 hướng: 

★Học tập liên tục (sau khi về nước vẫn có thể học tiếp) 

★Đào tạo tiếng Nhật chuyên môn (có thể học tiếng Nhật chuyên môn được sử dụng trong công việc) 

★Hỗ trợ trực tiếp cho người học (những nội dung được biên soạn tại Nhật được trực tiếp gửi đến người học tiếng Nhật ở nước ngoài, người học  

 có thể tự mình học tiếng Nhật) 

★Số lượng người học phong phú (những người có hứng thú với lĩnh vực mà giáo viên không biết cũng có thể học được) 

Bằng việc sử dụng những website tương ứng với mục đích của từng đối tượng học tiếng Nhật, người học có thể nâng cao hiệu quả của việc học 

tiếng Nhật. 

Trong buổi hội thảo giáo dục tiếng Nhật lần này, chúng ta được đón cô giáo Kawashima Keiko của Trung tâm Quốc tế Kansai, và đã được giới 

thiệu về cách thức sử dụng Internet không chỉ với mục đích là tìm kiếm những thông tin cần thiết. 

 

Nội dung Hội thảo Giáo dục tiếng Nhật 

 

Các trang web dành cho việc học tiếng Nhật 

 

Hiện nay, anime và manga của Nhật Bản đang được giới trẻ trên toàn thế giới ưa thích. Rất nhiều người đã bắt đầu học tiếng Nhật với lí do bắt 

nguồn từ anime và manga. Tuy nhiên, do sự đa dạng về nhân vật và sự phong phú của các thể loại, các từ tiếng Nhật trong anime hay manga của 

Nhật có nhiều từ và cấu trúc không được đưa vào trong sách giáo khoa và từ điển, việc hiểu được anime hay manga bằng tiếng Nhật là một việc 

rất khó. 

Tại Trung tâm Quốc tế Kansai, để phục vụ cho các đối tượng học tiếng Nhật vì niềm yêu thích đối với anime và manga, hướng đến một trang 

web vừa giúp người học thư giãn với sở thích của mình vừa đồng thời đem lại cho người học hứng thú đối với tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản, 

Trung tâm đã xây dựng trang web học trực tuyến “tiếng Nhật trong anime và manga”, là trang web giúp cho người học có thể vui học tiếng Nhật 

từ các nhân vật và thể loại xuất hiện trong anime và manga.  

 ◆ Đặc điểm của trang web 

Được biên soạn dựa trên lời thoại thực tế trong các tác phẩm anime và manga đang được ưa chuộng tại nước ngoài. Học 

các từ tiếng Nhật “sống” xuất hiện trong anime và manga mà không có trong sách giáo khoa hay từ điển. 

 Học tiếng Nhật thông qua thế giới quan của anime và manga như các nhân vật theo phong cách anime hay các giải thích 

từ manga. 

 

 

Có thể tự mình lựa chọn nội dung học tập và phương pháp tùy theo sở thích và cấp độ và có thể vui học với 

những câu đố hay trò chơi. 

 

 

Hội thảo Giáo dục tiếng Nhật 

~Cùng sử dụng website có hiệu quả~         25/11(Chủ nhật) 

Trang web do Trung tâm 

Quốc tế Kansai xây dựng 
Tiếng Nhật trong Anime và Manga  http://anime-manga.jp  

CareNavi bằng tiếng Nhật http://nihongodecarenavi.com 

 

 

“CareNavi bằng tiếng Nhật” là trang web bộ từ vựng chuyên dụng đa ngôn ngữ gồm tiếng Nhật, tiếng Anh và tiếng Indonesia. Trang web được 

xây dựng cho đối tượng người học tiếng Nhật là những người làm công tác điều dưỡng hay chăm sóc sức khỏe. 

◆Đặc trưng của trang web 
Những từ ngữ cơ bản sử dụng trong công tác điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe tại các bệnh viện hay các cơ sở xã hội, 

những từ ngữ thường dụng trong giao tiếp với người cùng làm việc, những từ ngữ có ích cho đời sống sinh hoạt tại Nhật 

Bản, tất cả gồm 8000 từ (mục từ) được biên soạn. 

 Ngoài ra, có gần 4400 mẫu câu để người sử dụng có thể dễ dàng hiểu được cách sử dụng của các từ. Các mẫu câu sử dụng 

ngữ pháp sơ cấp. Những điều cần thiết như động tác hay các dụng cụ chăm sóc đều có minh họa kèm theo. 

 Trang web được hiển thị theo 3 cấp có chú ý đến các vấn đề như đối với người học tiếng Nhật sơ cấp liệu có khó không, 

có thường xuyên sử dụng trong công việc không, có quan trọng đối với việc học tiếng Nhật không.  

 

http://anime-manga.jp/


 

 

“Nihongo e な” là website giới thiệu một cách dễ hiểu những trang web hay công cụ có ích cho việc học tiếng Nhật trên Internet. Trang web 

được xây dựng với mục đích hỗ trợ người học tiếng Nhật trên khắp thế giới sử dụng Internet để vui học tiếng Nhật.  

 

 

 

 

Tìm kiếm trang web 

Có thể tìm kiếm các trang web từ các mục phân loại như “Đọc” hay “Ngữ pháp”. Giới thiệu các tính năng và cách sử dụng 

của trang web đó. 

 

 

e na kore (cái này hay nhỉ) 

Giới thiệu khái quát các trang web có ích từ các hoạt động và tính năng cụ thể như “Tôi muốn nhớ các trò chơi và chữ 

Kana”, “Tôi muốn viết mail bằng tiếng Nhật”. 

 

 

Tìm kiếm từ tự do 

Nhập từ chìa khóa và tìm kiếm trang web. 

 

 

Trung tâm thông tin eな 

Thu thập các thông tin về các trang web và cách thức sử dụng của chúng. 

 

 

Nihongo e な  http://nihongo-e-na.com 

 

Ngoài ra còn có các trang Web như sau! 
 

  

 
Tôi muốn thu thập các tài liệu của giờ học… 

 

Erin thách thức! Tôi có thể nói tiếng Nhật. http://erin.ne.jp/ 

 

1 

Tôi muốn tự học tiếng Nhật… 

 
Online Nihongo  http://www.onlinenihongo.com/ 

 

 

Đây là trang web có thể học được thứ tự viết 

các nét hay cách đọc (phát âm) của chữ Kana. 

Người dùng cũng có thể kiểm tra được 

Hiragana và Katakana thông qua rất nhiều câu 

đố. 

Thứ tự viết các nét của Hiragana và Katakana 

được hiển thị bằng hình ảnh động nên rất dễ 

hiểu. Trang web cũng hết sức tiện lợi vì bạn có 

thể nghe được phát âm của các chữ cái. 

 

 

 

Hình ảnh của buổi Hội thảo giáo dục tiếng Nhật 

 

Kì thi tiếng Nhật trên Internet  Sushi Test http://momo.jpf.go.jp/sushi/ 

 
“Sushi Test” là trang web học tiếng Nhật lấy tiêu chí cơ bản là “dù ở bất kỳ đất nước nào, vào thời điểm nào người dự thi cũng có thể tự mình 

kiểm tra thử năng lực tiếng Nhật một cách vui vẻ và hào hứng”. Trang web được xây dựng nhằm mục đích góp phần nâng cao ý thức học tiếng 

Nhật và khuyến khích việc học tiếng Nhật một cách liên tục cho đối tượng thiếu niên thuộc cấp độ tiểu học và trung học đang học tiếng Nhật ở 

nước ngoài.  

 

 

 

 

  
 

Tôi muốn vui học tiếng Nhật một cách hào 

hứng 

 

Người tham dự được giới thiệu và 

được xem tận mắt các trang web khác 

nhau. 

 

Người làm bài thi sẽ đến cửa hàng sushi của nhân vật chính của Sushi Test là Hanamaru-kun để làm bài test tiếng Nhật. Bài 

test tiếng Nhật này giúp người thi đo được năng lực trong các lĩnh vực “Hiragana”, “Katakana”, “Kí hiệu của 50 chữ Hán 

cơ bản”, “Kiến thức ngữ pháp và từ vựng cơ bản”, “Kiến thức chào hỏi đơn giản”… 

 Nếu được điểm cao trong bài test sushi, bạn sẽ nhận được một suất sushi. Tùy vào điểm số mà các loại sushi nhận được 

cũng sẽ khác nhau, các yếu tố giúp cho người làm bài test không cảm thấy chán nản cũng hết sức phong phú!! 

 

Thông qua quan sát các tình huống kịch kèm 

theo rất nhiều hình ảnh phong phú, người dùng 

có thể học được cách làm thế nào để sử dụng 

các mẫu tiếng Nhật đã học trong các tình huống 

thực tế. Người dùng có thể học tiếng Nhật và 

hiểu biết thêm rất nhiều về văn hóa Nhật Bản 

một cách vui vẻ thông qua rất nhiều hình ảnh và 

các câu đố hay trò chơi. Đây là trang web học 

tập sử dụng nhân vật Erin đã được phát sóng tại 

Việt Nam. 

 

http://nihongo-e-na.com/
http://erin.ne.jp/
http://www.onlinenihongo.com/

