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Chúng tôi đưa cả các nội dung dành cho trẻ em và cộng đồng vào trong 
chương trình đào tạo tiếng Nhật được giảng dạy tại trường nhằm mục đích đào 
tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp có khả năng đóng góp cho xã hội đa văn 
hóa của Nhật Bản.

Những vấn đề mà người nước ngoài sống tại Nhật Bản có thể gặp phải là các 
vấn đề thuộc nhiều lĩnh vực như hành chính, giáo dục, y tế, và pháp luật v.v... 
Phiên dịch viên cộng đồng là chuyên viên có vai trò là chiếc cầu nối, nối những 
người thuộc cộng đồng thiểu số về ngôn ngữ và văn hóa với xã hội chính bằng 
sự hỗ trợ qua việc phiên dịch và dịch thuật dựa vận dụng các kỹ năng ngôn 
ngữ, kỹ năng phiên dịch - dịch thuật và các kiến thức cũng như sự hiểu biết về 
lĩnh vực đa ngôn ngữ và đa văn hóa của Nhật Bản.

Các vấn đề mà xã hội đa văn hóa đang phải đối mặt là các vấn đề thuộc nhiều 
lĩnh vực và đan xen phức tạp. Dựa trên kiến thức thực tiễn về sự đa ngôn ngữ 
và đa văn hóa của Nhật Bản, bằng cách thúc đẩy sự tham gia và hợp tác của 
nhiều người, điều phối viên xã hội đa văn hóa làm công việc chuyên môn, tạo 
ra các hoạt động và các cơ chế mới để giải quyết không chỉ các vấn đề của 
từng cá nhân mà cả các vấn đề mang tính xã hội.

Vai trò cụ thể

Tư vấn giáo dục tiếng Nhật 
cho trẻ em và cộng đồng

Phiên dịch viên cộng đồng

Điều phối viên xã hội đa 
văn hóa

Loại nghề nghiệp

[Loại nghề nghiệp và vai trò cụ thể của nguồn 
nhân lực chuyên nghiệp trong xã hội đa văn hóa]

Với 3 hoạt động chính là giáo dục, nghiên cứu và hợp tác xã hội, dự án này nhằm mục đích đào tạo nhân lực chuyên nghiệp cần 
thiết cho một xã hội đa văn hóa. Về giáo dục, trung tâm cung cấp các chương trình học ở mức độ đại học. Về nghiên cứu, trung 
tâm thúc đẩy việc hợp tác nghiên cứu thực tiễn của các nhà nghiên cứu và các người thực hành về các vấn đề của xã hội đa ngôn 
ngữ và đa văn hóa, nhằm mục tiêu xây dựng chương trình giảng dạy để đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp và thiết lập cơ chế 
chứng nhận. Về hoạt động hợp tác xã hội, áp dụng thành quả của việc giáo dục và nghiên cứu, trung tâm thúc đẩy các hoạt động 
cống hiến cho xã hội như hoạt động giáo dục cho những người đã đi làm và hỗ trợ cho người nước ngoài ở Nhật Bản v.v...

Dưới đây là các loại nghề nghiệp và mô tả nội dung công việc của nguồn nhân lực chuyên nghiệp đóng một vai trò quan trọng trong 
một xã hội đa văn hóa.

Tổng quan về 
Dự án Đào tạo Nguồn nhân lực xã hội đa văn hóa

Hội thảo Kỷ niệm thành lập Trung tâm 
(ngày 8 tháng 7 năm 2006)

Ông Aoyama Toru, 
Giám đốc Trung tâm

Trường Đại học Ngoại ngữ Tokyo đã và đang phấn đấu đào tạo nguồn nhân lực có 
thể hoạt động hiệu quả ở nước ngoài. Sự toàn cầu hóa diễn ra vào những năm gần 
đây đã làm bộc lộ rõ các vấn đề ở Nhật Bản có nguyên nhân gây ra bởi sự đa ngôn 
ngữ và đa văn hóa đang ngày càng tiến triển. Để phát triển nguồn nhân lực có khả 
năng đối phó với những vấn đề trong nước này, trường đã thành lập Trung tâm 
Giáo dục và Nghiên cứu đa ngôn ngữ đa văn hóa vào tháng 4 năm 2006.

Trong vòng 5 năm kể từ năm tài chính 2006 đến năm tài chính 2010, thông qua 
“Dự án giáo dục và nghiên cứu đa ngôn ngữ đa văn hóa”, chúng tôi đã nỗ lực tìm 
hiểu để nắm bắt các vấn đề liên quan đến đa văn hóa tại Nhật Bản thông qua ba 
lĩnh vực hoạt động: giáo dục, nghiên cứu và hợp tác xã hội, đồng thời tìm ra 
phương hướng hoạt động cho Trung tâm. Kết quả là chúng tôi đã nhận ra sự cần 
thiết của việc đào tạo nguồn nhân lực có khả năng giải quyết các vấn đề ngày 
càng đa ngôn ngữ và đa văn hóa trong xã hội Nhật Bản.

Trong 5 năm kể từ năm tài chính 2011 đến năm tài chính 2015, tiếp tục lấy trọng 
tâm của hoạt động là giáo dục, nghiên cứu và hợp tác xã hội, chúng tôi sẽ từng 
bước phối hợp với cả việc giáo dục và nghiên cứu 27 ngôn ngữ và văn hóa trong 
trường, và thực hiện “Dự án đào tạo nguồn nhân lực xã hội đa văn hóa”.

Để giải quyết các vấn đề xã hội Nhật Bản phát sinh
do sự đa ngôn ngữ và đa văn hóa ngày càng tiến triển
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Hội thảo chuyên đề “Nghiên cứu xã hội đa 
ngôn ngữ đa văn hóa trên thế giới”

Hoạt động hỗ trợ học tập của trẻ em từ nước ngoài

Năm 2004: Thành lập Phòng Hỗ trợ giáo dục Cộng đồng đa văn hóa
[Năm tài chính 2004–2006]
Thực hiện “Hoạt động hỗ trợ học tập cho trẻ em nước ngoài đang sống tại 
Nhật Bản” trong chương trình hỗ trợ đáp ứng nhu cầu giáo dục hiện đại

Năm 2006: Thành lập Trung tâm Giáo dục và Nghiên cứu đa ngôn 
ngữ đa văn hóa
[Năm tài chính 2006–2010]
Thực hiện “Dự án giáo dục và nghiên cứu đa ngôn ngữ đa văn hóa”

Năm 2007: Sát nhập Phòng hỗ trợ cộng đồng đa văn hóa vào Trung tâm
Các hoạt động sau đây được thực hiện mà không sử dụng ngân sách của dự án
Năm tài chính 2006–2008
“Soạn thảo tài liệu giảng dạy cho trẻ em Brazil sống tại Nhật Bản” 
(dự án thực hiện chung với Mitsui & Co., Ltd.)
Năm tài chính 2007–2009
TA2007–2009
“Chương trình đào tạo Điều phối viên xã hội đa văn hóa” (dự án do 
Bộ Văn hoá, Giáo dục, Thể thao, Khoa học, Công nghệ ủy nhiệm 
thực hiện)

[Năm tài chính 2011-2015 (hiện nay)]
Thực hiện “Dự án đào tạo nguồn nhân lực xã hội đa văn hóa”

Lịch sử

Trong khi sự di chuyển của con người trên quy mô toàn cầu 
ngày càng tăng do sự toàn cầu hóa thì số người nước 
ngoài hiện đang sinh sống tại Nhật Bản tăng lên tương 
đương gần 2% của tổng dân số, và sự đa ngôn ngữ đa văn 
hóa ngày càng tiến triển. Hiện nay, khi xu hướng người 
nước ngoài sống định cư tại Nhật Bản tăng đột ngột, nhiều 
vấn đề phát sinh trong cộng đồng, đòi hỏi cần gấp rút có 
các biện pháp để đối phó.
Trong bối cảnh tình hình xã hội như vậy, trường Đại học 
Ngoại Ngữ Tokyo đã thành lập Phòng Hỗ trợ Giáo dục 
Cộng đồng đa văn hóa vào tháng 10 năm 2004, và hỗ trợ 
sinh viên vận dụng những kiến thức học ở trường, tham gia 
thực hiện hoạt động tình nguyện. Các hoạt động phối hợp 
với cộng đồng khu vực, Ủy ban giáo dục, trường tiểu học 
và trường trung học như hỗ trợ học tập cho các học sinh là 
trẻ em nước ngoài đang sống tại Nhật Bản và giáo dục hiểu 
biết quốc tế đã tạo ra những thành tựu to lớn và gần đây 
chính quyền địa phương cũng đã bắt đầu yêu cầu chúng tôi 
thực hiện hoạt động hỗ trợ.

Từ bối cảnh như vậy, để hoàn thành nhiệm vụ vốn có của 
trường là đào tạo nhân lực, nghiên cứu, và cống hiến cho 
xã hội, nhận thức từ tầm quan trọng của việc giải quyết vấn 
đề phát sinh do sự đa ngôn ngữ và đa văn hóa ngày càng 
tiến triển trong xã hội Nhật Bản, năm 2006, trường đã 
thành lập Trung tâm Giáo dục và Nghiên cứu đa ngôn ngữ 
đa văn hóa. Năm 2007, sát nhập Phòng hỗ trợ giáo dục 
cộng đồng đa văn hóa vào Trung tâm và hỗ trợ cho các 
hoạt động tự giác tự nguyện của sinh viên.
Trung tâm giáo dục và nghiên cứu đa ngôn ngữ đa văn hóa 
đặt ra mục tiêu là góp phần giải quyết các vấn đề của xã hội 
đa ngôn ngữ đa văn hóa thông qua 3 lĩnh vực hoạt động: 
giáo dục, nghiên cứu và hợp tác xã hội; tích cực hoạt động 
nhằm hướng tới xây dựng một xã hội đa ngôn ngữ đa văn 
hóa không có sự phân biệt, thiên kiến và bài trừ, nơi những 
con người có ngôn ngữ, tập quán và văn hóa khác nhau có 
thể yên tâm sinh sống.

Bối cảnh thành lập Trung tâm

Bối cảnh

Thúc đẩy các hoạt động do sinh viên là chủ thể thực hiện

Đào tạo nguồn nhân lực là các chuyên viên chuyên 
nghiệp xã hội đa văn hóa

Đào tạo các công dân có kiến thức giáo dục phù hợp 
với một xã hội đa văn hóa

Thực hiện chế độ nghiên cứu sinh 
của Trung tâm

Phát hành tạp chí nghiên cứu

Tổ chức diễn đàn toàn quốc

Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu 
thực tiễn

Mở khóa học đào tạo nhân lực chuyên nghiệp xã hội đa 
ngôn ngữ và đa văn hóa

Thực hiện cơ chế giới thiệu phiên dịch viên cộng đồng

Thúc đẩy các hoạt động tình nguyện về ngôn ngữ

Sọan thảo tài liệu giảng dạy cho trẻ em từ nước ngoài

Xúc tiến phối hợp và hợp tác với cộng đồng, đoàn thể, 
cơ quan v.v...

Hợp tác
xã hộiNghiên cứu

Giáo dục

Ba lĩnh vực hoạt động của Trung tâm
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Nhóm các môn học về khoa học xã hội và nhân văn toàn 
cầu
Giới thiệu về lý thuyết xã hội đa ngôn ngữ đa văn hóa I
Giới thiệu về lý thuyết xã hội đa ngôn ngữ đa văn hóa II
Lý thuyết về xã hội đa ngôn ngữ đa văn hóa
Lịch sử và hiện tại của xã hội đa ngôn ngữ đa văn hóa
Thực hành về xã hội đa ngôn ngữ đa văn hóa

Đặc trưng:
Đối với các môn học trên, thực hiện các bài giảng với các nét đặc 
trưng như sau:

- Áp dụng phương pháp học dạng tham gia để đào sâu sự hiểu 
biết của sinh viên

- Mời các giảng viên là những người đang tích cực hoạt động 
trong lĩnh vực xã hội đa văn hóa đến giảng

- Thực hiện học tập phục vụ (Service learning) (học tập thực 
tiễn thông qua việc tham gia hoạt động cống hiến cho cộng 
đồng như là một phần của chương trình học)

Trường Đại học Ngoại ngữ Tokyo là trường đại học quốc gia 
duy nhất thực hiện giáo dục chuyên môn của 27 ngôn ngữ 
khác nhau. Để vừa phát huy được những đặc trưng của sinh 
viên học ngôn ngữ và văn hóa của các nước trên thế giới như 
kể trên vừa thúc đẩy hoạt động tình nguyện của sinh viên có 
khả năng cống hiến cho xã hội, Trung tâm đã mở “phòng hoạt 
động tình nguyện” (tại phòng 206, tòa nhà Nghiên cứu và 
Giảng dạy). Bố trí các điều phối viên tình nguyện để điều hành 
phòng hoạt động tình nguyện.

Ngoài “hoạt động hỗ trợ học tập cho trẻ em từ nước 
ngoài” được thực hiện dưới sự hợp tác với các tổ chức 
tự trị ở khu vực lân cận và “hoạt động giáo dục hiểu biết 
quốc tế” với sự tham gia của du học sinh, chúng tôi còn 
nỗ lực phát triển các chương trình mới như: “Hướng dẫn 
về hoạt động tình nguyện của sinh viên” và tổ chức thực 
hiện các buổi tập huấn, nhằm để khuyến khích sinh viên 
độc lập sáng tạo ra nhiều hoạt động mới.

Khuyến khích các hoạt động tình nguyện của sinh viên (phòng hoạt động tình nguyện)

Giới thiệu về Lý thuyết Xã hội đa ngôn ngữ đa văn hóa

Hướng dẫn về hoạt động tình 
nguyện của sinh viên

Nhóm các môn học chuyên ngành
Nhóm các môn học được giảng dạy trong ngành Ngôn ngữ ứng 
dụng và Truyền thông của Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa học được 
chia thành hai chuyên ngành là “Phiên dịch viên cộng đồng” và 
“Điều phối viên xã hội đa văn hóa”. Ngoài ra còn được cung cấp 
thêm các bài giảng về “Giáo dục tiếng Nhật cho trẻ em và cộng 
đồng” đáp ứng với nhu cầu của xã hội ngày càng đa ngôn ngữ và 
đa văn hóa ở Nhật Bản.

Nhập môn ngôn ngữ, văn hóa và giao tiếp
Giới thiệu về điều phối viên xã hội đa văn hóa
Giới thiệu về phiên dịch viên cộng đồng
Tiếng Anh thực tiễn
Ngôn ngữ thực tiễn (đa ngôn ngữ)
Thực tập cho điều phối viên xã hội đa văn hóa
Thực tập cho phiên dịch viên cộng đồng
Nghiên cứu điều phối viên xã hội đa văn hóa
Nghiên cứu phiên dịch viên cộng đồng

Nội dung của Chương trình đa ngôn ngữ đa văn hóa tổng hợp

 K

hoa Ngôn ngữ và Văn hóa học

Những 
con người có sự 

hiểu biết mang tính 
toàn cầu về ngôn ngữ và 
văn hóa của các khu vực 
trên thế giới cho phép họ 
có thể đóng một vai trò 

tích cực trong cộng 
đồng quốc tế

Khoa Quốc tế học và Khu vực học

Nguồn nhân lực được đào tạo tại

Nguồn nhân lực được đào tạo tại

Những 
con người có sự 

hiểu biết toàn cầu về 
lịch sử và cơ cấu xã hội 
của các khu vực trên thế 
giới cho phép họ có thể 
đóng một vai trò tích cực 

trong kinh doanh 
quốc tế.

Ngành Ngôn ngữ và Thông tin học

Ngành Ngôn ngữ ứng dụng và Truyền thông

Ngành Văn hóa và Văn học

Ngành Khu vực học

Ngành Nghiên cứu Thế giới đương đại

Ngành Quan hệ Quốc tế

27 ngôn ngữ / 14 khu vực

Chương trình học về 
Khoa học Xã hội và 
Nhân văn Toàn cầu

Khoa Ngôn ngữ 
và Văn hóa học

Khoa Quốc tế 
học và Khu vực 

học

Năm thứ 1 Năm thứ 2 Năm thứ 3 Năm thứ 4

[Sơ đồ minh họa về cải tổ cơ cấu các khoa của Trường Đại học Ngoại Ngữ Tokyo]

nhóm các môn học về khoa học xã hội và nhân văn toàn cầu* để tiếp 
thu kiến thức chung về “xã hội đa ngôn ngữ đa văn hóa” mà bất kể 
ai nếu là học sinh tốt nghiệp trường Đại học Ngoại Ngữ Tokyo cũng 
nên phải có. Ngành Ngôn ngữ ứng dụng và Truyền thông bao gồm 
nhóm các môn học chuyên ngành để tiếp thu các kiến thức chuyên 
môn cơ bản* nhằm phục vụ cho việc xây dựng một xã hội cộng sinh 
đa văn hóa.
* Tham khảo “Nội dung của chương trình đa ngôn ngữ đa văn hóa 
tổng hợp” dưới đây.

Từ năm tài chính 2012, Trường Đại học Ngoại ngữ Tokyo có hai khoa: Khoa 
Ngôn ngữ và Văn hóa học và Khoa Quốc tế học và Khu vực học (xem hình 
minh họa).
Trung tâm này cung cấp Chương trình học về đa ngôn ngữ đa văn hóa 
tổng hợp, một chương trình giáo dục tìm hiểu nhiều mặt khác nhau về 
tình hình hiện nay của xã hội Nhật Bản ngày càng đa ngôn ngữ và đa 
văn hóa, như là một phần của Chương trình học về Khoa học Xã hội và 
Nhân văn Toàn cầu và ngành Ngôn ngữ ứng dụng và Truyền thông. 
Chương trình học về Khoa học Xã hội và Nhân văn Toàn cầu bao gồm 

Chương trình Đa ngôn ngữ Đa văn hóa Tổng hợp

Educationiáo dụcG
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Cấp chứng chỉ tham 
gia khóa họcCác môn học theo 

chuyên ngành

Cấp chứng chỉ tham 
gia khóa học

Nộp tiểu luận

Kiểm tra mức độ đạt 
được

(Qua thi viết)

Cá nhân nghiên cứu 
thực tiễn

Các môn học theo 
chuyên ngành

Các môn học theo 
chuyên ngành

Nộp báo cáo

Các môn học bắt buộc chung

Khóa học phiên dịch 
viên cộng đồng

Khóa học điều phối 
viên xã hội đa văn hóa

Quá trình của khóa học

Tập huấn cho tình nguyện viên về ngôn ngữ

Tư vấn pháp luật qua điện thoại

Thúc đẩy các hoạt động tình nguyện về ngôn ngữ
Giáo viên, nhân viên, sinh viên đang học sau đại học và cựu sinh 
viên của trường được đăng ký là tình nguyện viên về ngôn ngữ. 
Các tình nguyện viên hợp tác vào việc thực hiện hoạt động của 
các tổ chức công cộng như: điều hành hoạt động “Tư vấn do các 
chuyên viên thực hiện đối với người nước ngoài” do Mạng lưới 
Hỗ trợ người nước ngoài Tokyo thực hiện, phiên dịch đa ngôn 
ngữ, phiên dịch – dịch thuật đa ngôn ngữ trong tư vấn pháp luật 
do hội luật sư chủ trì thực hiện.
Mời các chuyên viên đến làm giảng viên để thực hiện các 
chương trình tập huấn nhằm hướng tới xây dựng một mạng lưới 
tình nguyện viên ngôn ngữ của trường trên toàn quốc.

Soạn thảo tài liệu giảng dạy cho trẻ em từ 
nước ngoài
Từ năm 2006, phát triển các tài liệu giảng dạy cho trẻ em nước 
ngoài vừa học tiếng Nhật vừa học các môn học khác, và triển 
khai phát triển tài liệu bằng nhiều ngôn ngữ.
Cho đến nay các tài liệu bằng tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tagalog, 
tiếng Tây Ban Nha, và tiếng Việt đã được soạn thảo và được 
đăng trên Internet để có thể tải về miễn phí.

Trang web đăng các tài liệu giảng dạy cho trẻ em từ nước 
ngoài:

http://www.tufs.ac.jp/blog/ts/g/cemmer/social_02.html

Xã hội Nhật Bản, một xã hội ngày càng trở nên đa ngôn ngữ và đa 
văn hóa, đang phải đối mặt với nhiêu vấn đề như sự hiểu lầm và 
ma sát phát sinh do sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa, và các 
vấn đề phát sinh do thiếu sót của chế độ Nhật Bản. Vì vậy, đào tạo 
nguồn nhân lực để giải quyết các vấn đề như thế là một nhu cầu 
cấp thiết. Nhằm mục đích đáp ứng những nhu cầu này, Trung tâm 
này mở 2 khóa học là “Khóa học điều phối viên xã hội đa van hóa” 
và “Khóa học phiên dịch viên cộng đồng”, thuộc “Chương trình 
đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp về xã hội đa ngôn ngữ đa 
văn hóa” tại Học viện mở, trường Đại học Ngoại ngữ Tokyo. (tham 
khảo sơ đồ bên phải)

Điều phối viên xã hội đa văn hóa là gì?
“Điều phối viên xã hội đa văn hóa là một chuyên viên vừa thiết kế 
quy trình “Tham gia” → “Hợp tác” → “Sáng tạo” để giao tiếp và 
thông cảm với nhiều người khác trong các loại tổ chức và đưa ra 
giải pháp thiết thực, vừa xây dựng, triển khai và xúc tiến chương 
trình để thực hiện một xã hội mà tất cả mọi người khắc phục sự 
khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa và có thể sống thoải mái”

Phiên dịch viên cộng đồng là gì?
“Phiên dịch viên cộng đồng là chuyên viên hỗ trợ những người sử 
dụng ngôn ngữ thiểu số thông qua phiên dịch và dịch thuật, đóng 
vai trò là chiếc cầu nối để nối giữa cá nhân đó với xã hội chính”

(Cơ chế giới thiệu phiên dịch viên cộng đồng)
Sinh viên hoàn thành khóa học có thể đăng ký là phiên dịch 
viên cộng đồng nếu có nguyện vọng, và được giới thiệu cho 
các cơ quan công cộng, chẳng hạn như Hội luật sư.

Chương trình đào tạo nhân lực chuyên nghiệp về xã hội đa ngôn ngữ đa văn hóa

Social Partnershipợp tác xã hộiH
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Phát hành Tạp chí Nghiên cứu
“Đa ngôn ngữ đa văn hóa - Thực hành và nghiên cứu” là một 
tạp chí về nghiên cứu có phản biện do trung tâm phát hành. 
Mục đích là cung cấp các quan điểm đa dạng vượt ra ngoài 
khuôn khổ hiện hành của các chuyên ngành học để giúp độc 
giả hiểu rõ hơn về xã hội đa ngôn ngữ và đa văn hóa, đặt ra 
câu hỏi một cách rộng rãi đối với xã hội về ý nghĩa của những 
thành quả nghiên cứu của các nhà nghiên cứu và người thực 
hành, và cung cấp thông tin phản hồi cho người tại hiện 
trường biết. 

Chế độ nghiên cứu sinh của trung tâm
Các nhà nghiên cứu trẻ và các người thực hành không trực thuộc 
các viện nghiên cứu cụ thể nào trong và ngoại nước được ủy 
nhiệm là nghiên cứu sinh của trung tâm. Trung tân hỗ trợ việc 
nghiên cứu của họ nhằm kích hoạt các hoạt động của trung tâm.

Tổ chức diễn đàn toàn quốc về nghiên cứu 
thực tiễn xã hội đa văn hóa
Bằng việc tạo ra cơ hội để chia sẻ các thành quả của hoạt động 
hợp tác nghiên cứu thực tiễn của trung tâm đồng thời các 
người thực hành và các nhà nghiên cứu về việc giải quyết các 
vấn đề về xã hội đa văn hóa trên toàn quốc cùng gặp nhau trao 
đổi ý kiến, thúc đẩy xây dựng mạng lưới trên toàn Nhật Bản.

Học thuậtHiện trường
thực hành

Người thực hành Nhà nghiên cứuQuan điểm cơ 
bản trong việc 

nghiên cứu của 
trung tâm

Nhóm nghiên cứu cơ bản:
Vai trò của trường đại học trong việc đạo tạo nhân lực 

chuyên nghiệp xã hội đa ngôn ngữ đa văn hóa

Hiện trường
Nhóm tư vấn cho 
người nước ngoài
Tổ chức tự trị

 Nghiên cứu viên đặc biệt của trường
 Nghiên cứu sinh của trung tâm
 Cá nhân đã hoàn thành chương trình đào tạo nhân lực chuyên 

nghiệp xã hội đa ngôn ngữ đa văn hóa
 Các nhà nghiên cứu và các giáo viên của trung tâm, giáo viên và 

sinh viên sau đại học của trường

Cố vấn
Các nhà trí thức 
bên ngoài nhà 
trường

Nhóm hợp tác nghiên cứu thực 
tiễn về phiên dịch viên cộng đồng

Nhóm hợp tác nghiên cứu thực tiễn 
về điều phối viên xã hội đa văn hóa

Hợp tác nghiên cứu thực tiễn

Hình thành 
năng lực 

của người 
thực hànhXây dựng lý thuyết Xây dựng lý thuyết

Xây dựng tiêu chuẩn chứng nhận

Thiết lập cơ chế chứng nhận

Lập chương trình đào tạo

Phiên dịch viên cộng đồng

Lập chương trình đào tạo

Điều phối viên xã hội đa văn hóa

[Sơ đồ minh họa chương trình hợp tác nghiên cứu thực tiễn]

văn hóa”, “phiên dịch viên cộng đồng” và “giáo dục tiếng Nhật 
cho trẻ em và cộng đồng”. Việc nghiên cứu liên quan đến 2 lĩnh 
vực đầu được dự kiến là sẽ tiến triển hơn nữa trong tương lai. 
Chính vì vậy, đặc biệt trong việc đào tạo “điều phối viên xã hội 
đa văn hóa” và “ phiên dịch viên cộng đồng”, chúng tôi không 
chỉ định hướng về nguồn nhân lực cần phải đào tạo, mà còn 
lập chương trình đào tạo, các tiêu chuẩn chứng nhận, và xác 
lập cơ chế chứng nhận.

Mặt khác, chúng tôi xúc tiến thực hiện nghiên cứu cơ bản phục 
vụ cho nghiên cứu về đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp 
của hai ngành nghề trên với đề tài là “vai trò của trường đại học 
trong đào tạo nhân lực chuyên nghiệp xã hội đa ngôn ngữ đa 
văn hóa”. Mục tiêu của nghiên cứu là để xác định sự đóng góp 
của cơ quan tổ chức giáo dục bậc cao liên quan đến kiến thức 
chuyên môn về xã hội ngày càng đa ngôn ngữ và đa văn hóa 
của Nhật Bản, đặc biệt là trong việc tạo ra và truyền bá nó.

Chương trình nghiên cứu của Trung tâm có đặc điểm lớn nhất 
đó là việc “hợp tác nghiên cứu thực tiễn” do các nhà nghiên 
cứu và các người thực hành cùng mang những kiến thức 
chuyên môn của họ đến để hợp tác thực hiện nhằm tìm giải 
pháp cho các vấn đề phát sinh trong xã hội ngày càng đa ngôn 
ngữ và đa văn hóa ở Nhật Bản

Chương trình nghiên cứu này xúc tiến việc nghiên cứu trong 3 
lĩnh vực sau:

1. Điều phối viên xã hội đa văn hóa
2. Phiên dich viên cộng đồng
3. Nghiên cứu cơ bản “Vai trò của trường đại học trong 

đào tạo nhân lực chuyên nghiệp xã hội đa ngôn ngữ đa 
văn hóa”

Mục đích của dự án này là đào tạo nguồn nhân lực xã hội đa 
ngôn ngữ đa văn hóa liên quan đến “điều phối viên xã hội đa 

Chương trình hợp tác nghiên cứu thực tiễn

Researchghiên cứuN
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Thành quả nghiên cứu
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Trường Đại học Ngoại ngữ Tokyo
Trung tâm Giáo dục và nghiên cứu đa ngôn ngữ đa văn hóa (Xuất bản tháng 4 năm 2012)

Phòng 319, tòa nhà Nghiên cứu và Giảng dạy  Trường Đại học Ngoại ngữ Tokyo  3-11-1 Asahi-cho, Fuchu-shi, Tokyo 183-8534
Điện thoại: 042-330-5441  Fax: 042-330-5448  Email: tc@tufs.ac.jp  Trang web: http://www.tufs.ac.jp/blog/ts/g/cemmer/

* Thông tin về các sự kiện và tuyển dụng ở Trung tâm được đăng trên tạp chí email (phát hành một lần hoặc hai lần hàng tháng).
Đăng ký trên trang web để nhận tạp chí gửi đến qua địa chỉ email của bạn.
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 Chuyển tàu ở ga Musashisakai thuộc tuyến JR Chuo sang tuyến 
Seibu-Tamagawa và xuống tại Ga Tama. Trường nằm cách ga 
khoảng 5 phút đi bộ. (Mất khoảng 40 phút từ ga JR Shinjuku)

 Lên xe buýt Keio chạy về hướng ga Tama tại North Exit ga Tobitakyu 
thuộc tuyến Keio và xuống tại điểm dừng Tokyo Gaikokugo 
Daigaku-mae. Thời gian đi xe buýt mất khoảng 10 phút.

Musashisakai Kichijoji

Tama

Fuchu Tobitakyu Meidai-mae

Shibuya
Shinagawa

Tokyo

Akihabara
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Ochanomizu
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Shinjuku
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Tuyến Chuo

Hướng dẫn giao thông

Giám đốc trung tâm (Giáo viên của Viện nghiên cứu quốc tế học tổng hợp)

Phó giám đốc trung tâm (Giáo viên của Viện nghiên cứu quốc tế học tổng hợp)

Điều phối viên dự án (Nghiên cứu viên của Trung tâm)

Giảng viên đặc biệt (Giáo viên của Trung tâm)

Giảng viên đặc biệt (Giáo viên của Trung tâm)

Toru Aoyama

Chika Takeda

Michiko Sugisawa

Minoru Naito

Mika Hasebe

Thành viên Ủy ban tư vấn của Trung tâm

Ủy ban xúc tiến 
đào tạo nhân 
lực chuyên 

ngành

Ủy ban xúc tiến 
nghiên cứu

Ủy ban xúc tiến 
giáo dục

Ủy ban tư vấn của Trung tâm

Ban điều hành

Các hoạt động của trung tâm được phê duyệt bởi Ban điều hành bao gồm các thành viên là giáo viên, 
nhân viên của trường, và thi hành bởi Ủy ban tư vấn của Trung tâm. Các hoạt động liên quan đến giáo 
dục, nghiên cứu và hợp tác xã hội được điều hành bởi các ủy ban xúc tiến riêng của từng chương trình.

Sơ đồ tổ chức của Trung tâm Giáo dục và Nghiên cứu đa ngôn ngữ đa văn hóa


