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Đề xuất mô hình giảng dạy 
kỹ năng nghe, nói tiếng Nhật

Tóm tắt:

Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, đối với các bạn học sinh - sinh viên, việc 
học biết thêm một ngoại ngữ mới là điều cần thiết hơn bao giờ hết. Nếu tiếng 
Anh là một lợi thế để hội nhập toàn cầu thì tiếng Nhật là một ngoại ngữ được 

công nhận là ngôn ngữ đầy tiềm năng để tìm được những việc làm lương cao và tính 
cạnh tranh lớn. Tuy vậy, dạy và học tiếng Nhật hiện nay vẫn đang theo những lối mòn 
truyền thống đã làm sự truyền tải cho sinh viên gặp nhiều khó khăn và chưa đáp ứng đủ 
theo yêu cầu nhân lực của các nhà tuyển dụng. Bài viết trình bày những nghiên cứu và 
ứng dụng công nghệ xây dựng phần mềm minh họa nhằm mục đích bước đầu đề xuất mô 
hình dùng công cụ phần mềm hỗ trợ người học tự luyện tập nâng cao kỹ năng nghe và 
nói tiếng Nhật. 

 Từ khóa: Học tiếng Nhật, dạy tiếng Nhật, luyện tập kỹ năng Nghe-Nói, phần 
mềm, ứng dụng công nghệ, kỹ năng, phương pháp dạy ngoại ngữ.

 Abstract: 
With the desire to introduce a useful support tool for teaching and learning Japanese 

in schools today, in order to improve and improve the quality of Japanese teaching 
and learning, we have researched and applied construction technology. Building the 
demonstration software to initially propose a model of using the tool software to help 
learners improve their Japanese speaking and listening skills. Thus, it is possible to help 
students discover new sources of knowledge, and find many good job opportunities in 
the integration period.

Keywords: Japanese teaching and learning, support tool, construction technology, 
demonstration software,  Japanese speaking and listening skills, job opportunities.


