
 

 

 

Những năm gần đây, các trường học, cơ sở giảng dạy tiếng Nhật tại Việt Nam đang ngày càng nhiều lên. Số lượng người tiếng 

Nhật, sử dụng tiếng Nhật trong công việc cũng tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, trong quá trình học tập và sử dụng tiếng Nhật, hẳn là 

không ít các bạn hay những người xung quanh bạn đang rơi vào những tình cảnh như sau: 

 

 

Ở số này, chúng tôi xin được giới thiệu những thông tin bổ ích dành cho các bạn! 

―"Minato" là gì vậy? ― 

"Minato" là trang web học tiếng Nhật trực tuyến do JF phát triển. Là nơi mà bạn có thể học 

tiếng Nhật trực tuyến, gặp gỡ, kết nối với học viên học tiếng Nhật trên toàn thế giới mà đang 

tham gia cùng khóa học với mình. Hiện trang web đang có khóa học tự học tiếng Nhật ở trình 

độ mới bắt đầu và khóa học tự học bảng chữ cái (Hiragana và Katakana). Và sắp tới chúng tôi 

dự định sẽ mở thêm nhiều khóa học với nhiều trình độ khác nhau nữa.  https://minato-jf.jp/ 

― "Minato" có những khóa học tiếng Nhật như thế nào?― 

Hiện tại "Minato" có khóa học trực tuyến do JF phát triển là khóa 

"Marugoto―Tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản―" (nhập môn), khóa học sử dụng 

sách tiếng Nhật. Ngoài ra, học viên có thể lựa chọn khóa học phù hợp với mục 

tiêu đề ra của bản thân qua các khóa học như: "Katsudo"- khóa học giúp nâng 

cao kỹ năng giao tiếp tiếng Nhật, "Katsudo & Rikai"- khóa học nhằm nâng cao 

tổng hợp các kỹ năng: đọc, nghe, nói, viết tiếng Nhật. 

―Ưu điểm của "Marugoto Khóa học tiếng Nhật trực tuyến"― 

Khóa học không chỉ có các câu hỏi giúp cho học viên có thể học từ vựng, ngữ pháp 

một cách hiệu quả, mà còn có những phần luyện tập hội thoại với đối phương qua 

video, nên học viên có thể học và vận dụng mang tính thực tiễn. Ngoài ra, khóa học 

cũng có thêm các bài tập dạng viết bài luận, các bài test giúp 

cho học viên luôn có động 

lực để học tiếng Nhật. 

Hơn nữa, tại trang Tiến độ học tập, học viên có thể kiểm tra quá trình 

học tập, tỷ lệ nộp bài tập của mình. Tại portfolio, học viên có thể đánh 

giá việc học tập của bản thân, xem những bài tập mình đã nộp, nhìn 

nhận lại quá trình học tập của mình một cách hiệu quả. 

― Kết nối học viên tiếng Nhật trên toàn thế giới với "Minato"― 

Khi đăng ký vào "Minato", học viên sẽ có cho mình cộng đồng giao lưu 

với những người nói tiếng Nhật mà đang sử dụng trang "Minato" trên toàn 

thế giới. Các bạn có muốn thử trò chuyện, giao lưu bằng tiếng Nhật với 

những người biết nói tiếng Nhật có cùng sở thích với mình không nào? 

 

Nâng cao năng lực tiếng Nhật  Số 4 

Sử dụng tiếng Nhật ở bất cứ mọi nơi, bất cứ lúc nào! 

― "Minato" -website học tiếng Nhật trực tuyến ― 

 

 Tương thích với điện thoại 

smart phone, tablet 

 

★Không có thời gian để đi học lớp học tiếng Nhật 

★Không có nơi để học tiếng Nhật ở gần nơi mình sinh sống, làm việc 

★Bạn muốn tự học một cách thoải mái, vui vẻ ngoài việc đi học ở lớp 

★Bạn muốn học theo khả năng, nhu cầu của bản thân 

 

Hiện tại ngôn ngữ giải thích của các khóa đang mở chỉ có tiếng Anh. Tuy nhiên, sắp tới chúng 

tôi sẽ mở rộng thêm thật nhiều khóa học với nhiều trình độ và nhiều ngôn ngữ giải thích khác 

nhau. Rất mong các bạn hãy ghé thăm trang web thường xuyên nhé! 

Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản  

Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam 

Chuyên gia tiếng Nhật  Koga Hiroko 

https://minato-jf.jp/


 

 

 

 

 近年、ベトナムでは日本語が勉強できる学校や機関が増え、日本語を勉強している人、日本語を使って仕事をしている人の数も

増えてきていますね。しかし、皆さん自身や皆さんの周りの方で、以下のような状況にある方々もいるのではないでしょうか。 

 

 

 

今回は、そんな皆さんにオススメの情報をご紹介します！ 

―「みなと」って何？― 

「みなと」は JF が開発した日本語 e ラーニングポータルサイトで、オンラインで日本語を

学んだり、同じコースで学んでいる世界中の日本語学習者と出会うことができる場です。

現在開講しているコースは入門レベルの日本語の自習コースと文字（ひらがな・カタカナ）

の自習コースですが、これからコースのレベルや種類も増えていく予定です。 

https://minato-jf.jp/ 

―「みなと」にはどんな日本語のコースがあるの？― 

「みなと」には現在、JF が開発した日本語コースブック『まるごと―日本のことばと

文化―』（入門）をオンラインで学べるコースが設けられています。日本語でのコミ

ュニケーション力向上に焦点を当てた「かつどう」のコースと、読む・聞く・話す・書

く力を総合的に向上させることを目指す「かつどう＆りかい」のコースがあるため、

目的や目標に合わせてコースを選ぶことができます。 

―「まるごと日本語オンラインコース」のいいところ― 

語彙や文法を効果的に学べる問題だけではなく、ビデオを相手にした会話練習

もあるので、より実践的に日本語を学ぶことができます。また、作文の宿題やテ

ストもあるので、モチベーションを保ちながら学習を進めることもできるでしょう。 

 

 

 

 

さらに、学習進捗のページでは、学習履歴や宿題提出率等をまと

めて確認でき、ポートフォリオでは自分の学習を評価したり、提出

物を閲覧したりしながら、効果的に学習を振り返ることができます。 

―「みなと」で世界中のにほんご人とつながる― 

「みなと」に登録すると、世界中の「みなと」を利用しているにほんご

人と交流できる場（コミュニティー）を持つことができます。みなさん

も同じ趣味や興味を持った世界中のにほんご人と日本語で交流・

情報交換してみませんか？ 

 

日本語力アップ 第 4回 

いつでもどこでも日本語を！ 

－日本語 e ラーニングサイト「みなと」－ 

 
スマホやタブレットにも

対応 

 

★日本語クラスに行く時間がない 

★近くに日本語が勉強できる場所がない 

★クラス以外でも楽しく自習したい 

★自分のペースで勉強を進めたい 

現在開講しているコースの解説言語は英語のみですが、これからコースの種類やレベル、解説
言語も順次増えていく予定ですので、ぜひ定期的にチェックしてみてください！ 

国際交流基金 

ベトナム日本文化交流センター 

日本語専門家 古閑紘子 

https://minato-jf.jp/

