Ba lĩnh vực hoạt động của Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản

Giao lưu Văn hóa Nghệ thuật

●Giới thiệu đa dạng các loại
hình văn hóa, nghệ thuật của
Nhật Bản với quốc tế

●Thông qua các hoạt động
văn hóa, nghệ thuật, đóng góp
vào sự phát triển thế giới

Giáo dục tiếng Nhật

●Trang bị môi trường, nền
tảng cho việc phổ cập tiếng
Nhật tại nước ngoài
●Phổ cập tiếng Nhật có thể
đáp ứng với tình hình quốc gia
và lãnh thổ

Nghiên cứu Nhật Bản
Giao lưu Tri thức

●Hỗ trợ các nghiên cứu về
Nhật Bản tại nước ngoài

●Thúc đẩy hoạt động giao
lưu tri thức
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Khái quát về tình hình giảng dạy tiếng Nhật ở Việt Nam
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Số lượng các tổ chức giảng dạy, giảng viên và người học tiếng Nhật
(Theo điều tra của các tổ chức giảng dạy tiếng Nhật năm 2012 và 2015)
Số lượng tổ chức
(tổ chức)
2015
2012
Giáo dục Giáo dục tiểu học
trường Giáo dục trung học
học
Giáo dục đại học

219

Số lượng giảng viên
(người)
2015
2012

180

1,795

1,528

Ngoài giáo dục trường học

Tổng số

219

180

1,795

1,528

Số lượng người học
(người)
2015
2012
0
7
10,995
5,496
19,602
16,812
34,266

24,447

64,863

46,762

Số lượng người tham gia thi năng lực tiếng Nhật (tổ chức mỗi năm 02 lần)
Cấp độ

N1

N2

Thành phố thực hiện
Thực hiện 7/2017
(Hà Nội, T.p. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng)

Thực hiện 12/2017
(Hà Nội, T.p. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế)

N3
Khó

⇔

N4

N5

Dễ

Tổng số

1,774

6,725

10,148

8,602

6,058

33,307

2,176

7,427

11,220

10,274

6,838

37,935

Dự án đặc biệt tăng cường đào tạo Giáo viên tiếng Nhật
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１． Bối cảnh
 Dự án được xây dựng dựa trên Sáng kiến đào tạo Giáo viên tiếng Nhật của thủ
tướng Shinzo Abe trong bữa tiệc Hội nghị Giao lưu Quốc tế lần thứ 23 “Tương lai
Tương lai châu Á” diễn ra vào ngày 5 tháng 6 năm 2017 tại Tokyo. Tại hội đàm với
thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc diễn ra ngày 8 tháng 10 năm 2018, thủ
tướng Shinzo Abe cũng đề cập đến việc bắt đầu triển khai dự án này tại Việt Nam.。

２． Các vấn đề trong giáo dục tiếng Nhật tại Việt Nam và biện pháp đối ứng
 Vấn đề thiếu Giáo viên tiếng Nhật cùng với sự gia tăng số lượng người học tiếng
Nhật
→ “Khóa đào tạo mới Giáo viên tiếng Nhật”
 Cần thực hiện bồi dưỡng, hướng tới nâng cao về “chất” trong công tác giảng dạy
nhằm đáp ứng được sự đa dạng hóa trong động cơ học tiếng Nhật.
→ “Khóa bồi dưỡng Phương pháp giảng dạy tiếng Nhật cho đối tượng hiện
đang là Giáo viên”

Dự án đặc biệt tăng cường đào tạo Giáo viên tiếng Nhật
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１． Khóa đào tạo mới Giáo viên tiếng Nhật
＜Khóa đào tạo mới lần 1＞ Địa điểm： Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam

Cơ quan hợp tác, đồng tổ chức
Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội & Trường Đại học Hà Nội

Nội dung
①Kiến thức cơ bản về giảng dạy tiếng Nhật;
②Suy nghĩ cơ bản và cách nghĩ mới về việc giảng dạy tiếng Nhật;
③Đào tạo 4 kỹ năng; ④phân tích tài liệu, giáo trình; ⑤vận dụng ICT; ⑥kiến thức về chuẩn JF

Thời gian
8/12/2018 (Thứ Bảy) ~ 14/4/2019 (Chủ Nhật) (khoảng 4 tháng rưỡi) ※ (Thứ Bảy, Chủ Nhật)
Khóa học 200h (120h Phương pháp giảng dạy và 80h thực tập)

Đối tượng
① Người muốn trở thành giáo viên và mong muốn gắn bó với nghề giáo viên
② Người ở trình độ từ N3 trở lên hoặc tương đương
③ Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên

※ Chứng chỉ của khóa học này không phải là Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm để dạy trong các cơ sở
giáo dục Tiểu học, Trung học.
※ Từ năm sau sẽ xem xét thực hiện các khóa học tập trung vào ngày thường vào dịp nghỉ hè và tổ chức
ở các khu vực khác ngoài Hà Nội.

Dự án đặc biệt tăng cường đào tạo Giáo viên tiếng Nhật
２．Khóa bồi dưỡng Phương pháp giảng dạy tiếng Nhật cho đối tượng Giáo viên
 Nội dung
Thực hiện bồi dưỡng những nội dung kỹ năng phù hợp theo tình hình giảng dạy tiếng Nhật ở
từng địa phương, theo mong muốn của các Giáo viên ở các địa phương.
 Thời gian
Khoảng 2 ngày, chủ yếu vào Thứ Bảy, Chủ Nhật
 Đối tượng ※ Có thể thay đổi tùy tình hình thực hiện.
① Giáo viên tiếng Nhật tại các địa phương hoặc người có nguyện vọng trở thành Giáo viên
② Người có năng lực tiếng Nhật từ N3 trở lên hoặc tương đương

 Một số khóa đã và đang diễn ra
① Khóa bồi dưỡng Phương pháp giảng dạy tiếng Nhật lần 1 (Hải Phòng)
Chủ đề: Phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao năng lực giao tiếp ở trình độ Sơ cấp.
Từ 20 ~ 21/10 (Thứ Bảy, Chủ Nhật) 23học viên
① Khóa bồi dưỡng Phương pháp giảng dạy tiếng Nhật lần 2 (Hà Nội)
Chủ đề: Cách giảng dạy trình độ Trung cấp
Từ 20 ~ 21/11 (Thứ Bảy, Chủ Nhật) dự kiến 25 học viên

※ Tính đến tháng 3/2019, dự kiến sẽ tổ chức 7 ~ 8 khóa tại các địa phương.
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