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Chuẩn Giáo dục Tiếng
Nhật là gì nhỉ?
Chúng ta cùng
tìm hiểu nhé!

Chuẩn Giáo dục Tiếng Nhật
JF được xây dựng dựa trên quan niệm
“Học tiếng Nhật để hiểu biết lẫn nhau”

Việc hiểu biết lẫn nhau
giữa con người cần cả yếu
tố ngôn ngữ và văn hóa
phải không?

Ngày nay, chúng ta đang sống trong một xã hội toàn cầu hóa với sự giao lưu vượt qua ranh giới của mỗi quốc
gia và vùng lãnh thổ.
Điều quan trọng trong một xã hội như vậy là sự hiểu biết lẫn nhau giữa con người với con người.
Và để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau thông qua giao tiếp bằng ngôn ngữ, có hai năng lực cần thiết:

Đúng vậy!

Năng lực giải quyết vấn đề: là năng lực sử dụng ngôn ngữ để xử lý các vấn đề cụ thể.
Năng lực hiểu biết đa văn hóa: là năng lực hiểu biết và tôn trọng văn hóa của nhau.
Với mục tiêu nuôi dưỡng hai năng lực này, Chuẩn Giáo dục Tiếng Nhật JF (Chuẩn JF) được phát triển để hỗ trợ
việc giảng dạy tiếng Nhật trong thực tiễn tại các cơ sở giáo dục tiếng Nhật trên toàn thế giới.

Du học sinh: Erin

Giáo viên: Honigon

“ Erin thử sức với tiếng Nhật ” http://www.erin.ne.jp/
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Chuẩn JF dùng Can-do để biểu
hiện các cấp độ.
Trong Chuẩn JF, việc đánh giá trình độ năng lực tiếng Nhật không dựa vào tiêu chí bạn biết những mẫu
ngữ pháp nào, bao nhiêu từ vựng và bao nhiêu chữ Hán mà dựa vào tiêu chí năng lực giải quyết vấn đề,
tức là “Với tiếng Nhật, bạn có thể làm được việc gì?”

6 cấp độ và ví dụ cho Can-do

Can-do thể hiện năng lực giải quyết vấn đề ở dạng câu “Tôi có thể làm ~”, được chia thành 6 cấp độ từ
A1 đến C2, giống như CEFR(1). Do đó, có thể đánh giá trình độ tiếng Nhật theo tiêu chí đồng nhất với
những ngôn ngữ khác.

C1

Chuẩn JF đưa ra hai loại Can-do là CEFR Can-do và JF Can-do(2). Trong khi CEFR Can-do hướng tới những
miêu tả trừu tượng có khả năng áp dụng rộng rãi thì JF Can-do hướng đến việc đưa ra ví dụ về các hoạt
động ngôn ngữ cụ thể trong những tình huống giả định. Bằng việc dùng những Can-do này làm mục tiêu
học tập, chúng ta có thể thiết kế các bài học hướng đến mục tiêu là giao tiếp trên thực tế.

Có thể dùng bảng biểu, sơ
đồ, v.v. để trình bày chi tiết, rõ
ràng về một bản kế hoạch và
trả lời một cách chính xác các
câu hỏi trong cuộc họp ở nơi
làm việc nếu được chuẩn bị
trước.

B1
Có thể giới thiệu tỉ mỉ ở mức
độ nhất định về địa danh,
sản vật của một khu du lịch
nổi tiếng với vai trò là hướng
dẫn viên nếu được chuẩn bị
trước.

A2
A1
B i ết nói l ờ i c ảm ơ n b ằn g
những câu nói cố định đơn
giản như “Cảm ơn”, “Tôi đã
được anh/chị giúp đỡ nhiều”
trước mọi người trong một
buổi tiệ c chia tay mà mọi
người tổ chức cho mình khi
chuy ển công t ác hay t hôi
việc, v.v..

Có thể thuyết trình với bố cục
rõ ràng, chặt chẽ về một chủ
đề phức tạp. Ngoài ra, có thể
giải thích một cách tỉ mỉ
những điểm bổ sung,
nguyên nhân, ví dụ liên quan
để triển khai luận điểm và lập
luận về quan điểm của mình.

B2

(1) là tên viết tắt của "Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment" (Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ
chung của châu Âu) đã được Ủy ban Châu Âu công bố năm 2001. Hiện đang được đưa vào áp dụng rộng rãi như một khung chuẩn chung tại các cơ sở
giảng dạy và học tập ngôn ngữ trên thế giới.
(2) CEFR Can-do là Can-do do CEFR cung cấp. JF Can-do là Can-do do Quỹ Giao lưu Quốc tế xây dựng. Có thể tìm kiếm CEFR Can-do và JF Can-do trên
trang MinnanoCando
http：//jfstandard.jp/cando/

C2

Trong những dịp như tiệc
cưới của bạn bè, có thể nhìn
giấy nh ớ và nói m ột c ách
ngắn gọn, đơn giản lời chúc
cũng như mối quan hệ với
cô dâu, chú rể, v.v..

Có thể tự tin đối đáp, phát
biểu một cách rõ ràng về
những nội dung phức tạp,
thậm chí liên quan đến
những chủ đề mà người
nghe không biết. Có thể thay
đổi cách nói một cách linh
hoạt sao cho phù hợp với
người nghe.
【CEFR Can-do】

【CEFR Can-do】

【JF Can-do】

【JF Can-do】

【JF Can-do】

【JF Can-do】

Rất cụ thể và dễ hiểu
nên mục tiêu của bản thân
cũng trở nên rõ ràng
hơn nhỉ!

Nhìn vào Can-do,
chúng ta sẽ biết được
với trình độ nào mình có
thể đạt được
khả năng gì.

Người sử dụng ngôn ngữ ở
mức độ cơ bản
● Có

thể hiểu và sử dụng được các
cách diễn đạt trong cuộc sống hàng
ngày cũng như cách nói vòng vo, có
mào đầu để đạt được mong muốn
cụ thể.

● Có

thể giới thiệu về bản thân hoặc
người khác và có thể đặt câu hỏi hay
trả lời về những thông tin cá nhân
như: đang sống ở đâu, quen với ai,
có những thứ gì, v.v...

● Có

thể đối đáp đơn giản nếu người
đối thoại nói chậm, rõ ràng và sẵn
sàng hợp tác giúp đỡ.

● Có

thể hiểu được các câu văn hoặc
các cách diễn đạt thường dùng
trong các vấn đề liên quan trực tiếp
đến bản thân như: thông tin cá nhân
cơ bản, thông tin gia đình, mua sắm,
hàng xóm, công việc, v.v..

● Có

thể trao đổi thông tin về các sự
việc gần gũi thường ngày nếu trong
phạm vi đơn giản và thường nhật.

●Có thể dùng ngôn từ đơn giản để giải

thích về hoàn cảnh, cuộc sống
quanh mình cũng như những sự việc
nằm trong các lĩnh vực mang tính
cần thiết hay liên quan trực tiếp với
bản thân.

Người sử dụng ngôn ngữ ở
mức độ độc lập
●Có thể hiểu những điểm mấu chốt về

các chủ đề gần gũi thường dùng
trong công việc, trường học, giải trí
nếu sử dụng cách nói quy chuẩn.

●Có

thể xử lý hầu hết các tình huống
có thể xảy ra khi đi du lịch tại nơi sử
dụng ngôn ngữ đang học.

●Có thể tạo ra một bài viết mạch lạc,

được liên kết bằng những cách thức
đơn giản về các chủ đề gần gũi mà
cá nhân quan tâm. Đồng thời, có thể
trình bày về các trải nghiệm, sự
kiện, ước mơ, nguyện vọng, hoài
bão của bản thân và trình bày giải
thích lý do một cách ngắn gọn về ý
kiến hay kế hoạch của mình.

●Có thể hiểu nội dung chính của một
bài viết phức tạp với những chủ đề
cụ thể và trừu tượng mà trong đó
chứa các lý luận mang tính học
thuật về lĩnh vực chuyên môn của
mình.
●Có thể nói tự nhiên, lưu loát với
người bản xứ mà không gây căng
thẳng cho cả hai bên.
●Có thể tạo ra những bài viết cụ thể,
rõ ràng về nhiều chủ đề ở phạm vi
rộng, giải thích được ưu, nhược
điểm của các phương án lựa chọn
dưới góc nhìn của bản thân.

Người sử dụng ngôn ngữ ở
mức độ thành thạo
● Có

● Có

● Có

●Có thể tổng hợp thông tin từ các bài

thể hiểu nội dung và nắm được
hàm ý của một bài viết dài với nội
dung chuyên sâu, đa dạng.

thể nói trôi chảy, tự nhiên mà
không tạo cảm giác đang tìm từ để
nói.

● Có

thể sử dụng ngôn từ linh hoạt,
hiệu quả tùy theo các mục đích mang
tính xã hội, học thuật, chuyên môn.

● Có

thể tạo ra một bài viết cụ thể,
chính xác, bố cục rõ ràng về một chủ
đề phức tạp. Tại đó, bài viết thể hiện
được khả năng vận dụng câu từ,
chắp nối, gắn kết câu đoạn một
cách thành thục.

thể dễ dàng hiểu được hầu hết
các nội dung mà bản thân nghe
được và đọc được.
nói, bài viết khác nhau, tạo dựng lại
bằng phương pháp nhất quán về
luận điểm và dẫn chứng. Có thể tự
trình bày một cách tự nhiên, lưu loát
và chính xác và ngay cả trong các
tình huống vô cùng phức tạp cũng
có thể diễn tả được sự khác biệt về
nét nghĩa chi tiết.

Các cấp độ đối chiếu theo chuẩn CEFR: thang đo tổng quát
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Cây Chuẩn JF thể hiện
những năng lực cần thiết trong giao tiếp.
Chuẩn JF biểu thị năng lực giao tiếp bằng ngôn ngữ thông qua hình
ảnh một cái cây.
Phần nhánh cây vươn rộng và hoa nở biểu trưng cho hoạt động
ngôn ngữ giao tiếp cụ thể, được chia thành 3 hoạt động: thu nhận,
sản sinh, tương tác

A1：Viết văn
Có thể viết blog bằng những câu ngắn,
đơn giản về những việc đã làm
trong ngày như:
đi đâu, làm gì, v.v..

Biểu thị minh họa cho hoạt động ngôn ngữ giao tiếp này là các
Can-do (phần hoa).
Phần rễ cây biểu trưng cho năng lực ngôn ngữ giao tiếp tương ứng
với các tri thức về tiếng Nhật như: chữ viết, từ vựng, ngữ pháp, v.v. và
hỗ trợ cho hoạt động ngôn ngữ giao tiếp.
Nhìn vào cây Chuẩn JF, ta có thể thấy rõ hoạt động ngôn ngữ giao
tiếp cho mục tiêu học tập là gì, các năng lực ngôn ngữ giao tiếp phục
vụ cho hoạt động ngôn ngữ đó là gì.

A2：Trao đổi trong tình huống
suồng sã, thân mật

B1：Đọc hiểu thông tin và nội
dung chính
Có thể đọc truyện tranh và hiểu
sơ lược cốt truyện
nếu lời thoại được
viết một cách đơn giản.

Có thể bàn bạc với bạn bè bằng
ngôn từ đơn giản, ngắn gọn
về địa điểm, thời gian
gặp nhau, v.v. để cuối
tuần cùng bạn bè đi đạp xe.

Sản sinh
Thu nhận

Tương tác

Năng lực ngôn ngữ giao tiếp

Mình rất thích cùng
bạn bè người Nhật
đi chơi nhiều nơi.

Như vậy, “tương tác” với bạn bè
giỏi mới chính là điều quan trọng đối
với Erin, đúng không? Này nhé! Có
Can-do “Đi đạp xe với các bạn vào
cuối tuần” đấy!

Hoạt động ngôn ngữ giao tiếp

Từ vựng

Ngữ pháp

Chữ viết
Phát âm
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Năng lực cấu thành
Năng lực ngôn
ngôn ngữ
ngữ xã hội

Năng lực sử dụng và
phân biệt từ ngữ theo
từng đối tượng, hoàn
cảnh giao tiếp.

Năng lực
ngữ dụng

Năng lực xây dựng hội
thoại và đoạn văn có tính
thống nhất, phù hợp với
mục đích giao tiếp.
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“Marugoto - Ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản” là hình
thức học tiếng Nhật dựa theo Chuẩn JF.
“Marugoto - Ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản” được biên soạn với mục đích học tiếng Nhật để góp phần hiểu biết
đa văn hóa.

Đây là cuốn sách dành cho đối tượng
người trưởng thành được biên soạn dựa
trên Chuẩn Giáo dục Tiếng Nhật JF

Mục tiêu học tập được thể hiện
qua các Can-do.

lẫn nhau giữa mọi người trên thế giới, thông qua việc bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề và năng lực hiểu biết

Coi trọng sự hiểu biết đa
văn hóa

Quản lý việc học bằng cặp
tài liệu Portfolio
Viết văn

Cảm tưởng

NHẬP MÔN A1

SƠ CẤP 1 A2

Can-do
SƠ CẤP 2 A2

Có thể nói về cảm nhận của bản thân bằng
những câu ngắn, đơn giản khi đi mua sắm
cùng bạn, chẳng hạn như: “Trông yêu thế”,
“Tớ muốn lắm cơ”, v.v..

Bảng tự đánh giá
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Vậy thì quá
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rồi. ♥
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Nếu học đ ến
bài 16 thì có thể làm
được những việc
như thế này đấy!

08

●
●
●
●
●

●▲■

●▲■●▲■

●

●▲■●▲■●▲■

●

●▲■●▲■●▲■●▲■●▲■●▲■

●

●▲■●▲■●▲■

●
●
●

●▲■

●▲■●▲■

●

●▲■●▲■●▲■

●

●▲■●▲■●▲■●▲■●▲■●▲■

●

●▲■●▲■●▲■

●
●
●

●▲■

●
●
●
●▲■●▲■●▲■●▲■●▲■●▲■
●▲■●▲■●▲■

●
●
●

Người học có thể học kết hợp giữa ngôn ngữ và văn
hóa.
Không chỉ học về văn hóa Nhật Bản, người học còn
có cơ hội tư duy, so sánh với văn hóa của nước mình.
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Cặp tài liệu Portfolio dùng để cất giữ bảng tự đánh
giá bản thân, cảm nhận về giờ học và văn hóa, bài tập
làm văn, ghi chép bài phát biểu, v.v.. Cặp tài liệu
Portfolio do cá nhân tự quản lý nên có thể giúp người
học rèn luyện thái độ học tập nghiêm túc.
Ngoài ra, bạn có thể đưa cặp tài liệu Portfolio cho
thầy cô, bạn bè, gia đình xem để chia sẻ với họ về kết
quả hay quá trình học tập của mình.
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Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản đã triển khai nhiều chương trình đào tạo
tiếng Nhật ở nước ngoài theo Chuẩn Giáo dục Tiếng Nhật JF
“Marugoto – Ngôn ngữ và
văn hóa Nhật Bản”
Bộ giáo trình “Marugoto – Ngôn ngữ và văn hóa
Nhật Bản” được xây dựng dựa trên Chuẩn Giáo
dục Tiếng Nhật JF.

Chuẩn Giáo dục Tiếng
Nhật JF

Thi nói bằng hình thức đóng
vai theo Chuẩn Giáo
dục Tiếng Nhật JF.
Bài thi nhằm đánh giá năng lực vấn đáp và phản
xạ ngôn ngữ
Giáo viên có thể áp dụng tùy theo trường hợp
cụ thể.

hỗ trợ phát triển năng lực giải quyết vấn đề và năng lực
hiểu biết đa văn hóa.
http://marugoto.org/

http://jfstandard.jp/roleplay/ja/render.do

Phát triển tài
liệu dạy học

Trang web Minna no Can-do là kho dữ liệu về Can-do.
Chuyên hỗ trợ việc giảng dạy tiếng Nhật thực tế bằng
cách sử dụng Can-do: thiết kế khóa học, thiết kế giờ
học, phát triển tài liệu dạy học, v.v..

Giáo trình
Trang web học tiếng Nhật bổ trợ

Khóa học tiếng Nhật JF là khóa học tiếng Nhật được tổ chức dựa theo
Chuẩn Giáo dục Tiếng Nhật JF.

“Marugoto +” là trang web được xây dựng theo nội dung
Bộ giáo trình cùng tên, có thể học tiếng Nhật và tìm hiểu
về văn hóa Nhật Bản dựa trên nền tảng tiếng Nhật đó.

“KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT
MARUGOTO ONLINE”

Đây là khóa học tiếng Nhật tổng hợp được
triển khai trên trang web học tiếng Nhật online
“
”.

https://www.marugoto-online.jp

Thiết kế bài thi
Triển khai phương pháp đánh giá
Khóa học tiếng Nhật JF

“Marugoto +”

http://marugotoweb.jp/

Đánh giá

http://jfstandard.jp/cando/

Đào tạo giáo viên
Thực hiện đào tạo theo Chuẩn
Giáo dục Tiếng Nhật JF đối với
giáo viên dạy tiếng Nhật tại nước
ngoài.

Paris

Hoạt động
giáo dục trong
thực tiễn
Thiết kế khóa học
Phát triển khung chương trình

London ●

Cologne

Kiev
●

Moskow

●

Astana

Budapest
Bishkek ●
● Roma
Tashkent ●

●

●

Madrid ●

Cairo ●

Almaty

Ulaanbaatar

●

Beijing
Seoul

New Delhi
Vientiane
Phnom Ｐenh
●

Hanoi
Manila
Ho Chi Minh

Bangkok

Los Angeles ●

Toronto
New York

●

Mexico ●

Kuala Lumpur
●

Jakarta

●
●

Sydney

San Paulo

Các trụ sở triển khai mô hình khóa học tiếng Nhật
JF Kouza
(28 quốc gia, 31 trụ sở tính đến tháng 4 năm 2017)

10

11

CÁC TRANG WEB LIÊN QUAN
TỚI Chuẩn Giáo dục Tiếng Nhật JF
Chuẩn Giáo dục Tiếng Nhật JF

http://jfstandard.jp/

Website giới thiệu về Chuẩn Giáo dục Tiếng Nhật JF.

Trang “Can-do” cho mọi người

http://jfstandard.jp/cando/

Trang “Can-do” cho mọi người là website dữ liệu “Can-do”,
thể hiện mức độ thành thạo tiếng Nhật dưới dạng câu “tôi có thể ~”

“Marugoto – Ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản”

http://marugoto.org/

Giáo trình “Marugoto - Ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản”,
được phát triển dựa trên Chuẩn Giáo dục Tiếng Nhật JF.

http: //www.jpf.go.jp /

Trung tâm tiếng Nhật Quốc tế, Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản
http: / /www.jpf.go.jp /j /urawa
Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản mong muốn đóng góp cho nền tri thức đa văn hóa trên toàn thế
giới thông qua việc thúc đẩy giáo dục tiếng Nhật tại nước ngoài.

