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NGUYỄN HỮU LINH
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- KIỀU MỸ LINH

- Tốt nghiệp khoa Ngôn ngữ và Văn 
Hoá Nhật Bản Đại Học Ngoại Ngữ 
Đại Học Quốc Gia Hà Nội

- Du học  sinh trao đổi Đại Học 
Kanazawa

- Giải hùng biện NASIC CUP năm 
2016

- Ban biên soạn chương trình Tiếng 
Nhật IT của Talenta. 6

https://www.facebook.com/talenta.vn/?__tn__=K-R&eid=ARAMR6Wp454Om47rMKNiYA6Xy2mKO9kZS85PFUtT-phpvEMrkHedj3Qg0o15Ud774j-LbNsV8RZG3_yX&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCZZfWlSfWcGgH0nJzhvx75MMS6RkPLKDCaT6zNtYxs6OqxycZSeSmBZMbAc6VTbtyAdaoXLci8Dr3DKqF07tCSBvCZRfd3WeNOb283Zt2HFOs9PEx3aS8-nPADYVO_CjbD5b7ZoNgT8t80G9VHKRZaA9hel9XY5k4RfgRpOaD6w-fx6dMPXetSxRLmfpd9ibQGpx49JwSsI2DzYO7GPNUpTAiF7nHtWHTv8gwGx-ANs08Od0kQ6r0EBNPZW3ZsqPY3Fok6C8M8L7uaD-KyRx2QqXBfKvoJDVR843H16BuTh04IYr_mPl3GVpcMWhTM4d6x5LofXWRrnAM82ewrbgHyT7GeYX70aofzaH8HeNukVIc
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konnichiwa

Xin chào

Tôi xin phép về trước
�
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osaki ni shitsureeshimasu
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arigatoogozaimasu
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otsukaresamadeshita

Cảm ơn

Anh/ chị đã vất vả cả ngày rồi
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Xin Chào

Tôi xin phép về trước
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Chiến lược học tiếng Nhật IT
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1.Phán đoán qua tình huống

2. Luyện tập cách diễn đạt

3.Môi trường giao tiếp 
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• Học sinh xem video tình huống

1.Phán đoán qua tình huống

Ø Dễ hình dung cách sử dụng từ, ngữ pháp

Ý nghĩa+ Ngữ cảnh

Ø Học sinh cảm thấy hứng thú với bài giảng

Ø Tiết kiệm thời gian
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• Từ vựng chuyên ngành IT

2.Luyện tập cách diễn đạt

• Cách diễn đạt�� Hyogen

Java?

Ø Phong phú vốn từ vựng

Ø Linh hoạt trong giao tiếp

Ø Nắm bắt được tâm ý của đối phương
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• Tạo hội thoại qua role play

3.Môi trường giao tiếp

• Giao tiếp với người Nhật

Ø Tạo môi trường giao tiếp

Ø Học sinh tự tin khi nói

Ø Làm quen với công việc thực tế
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Mô hình đào tạo
6 tháng chính thức và tối đa 6 tháng dự bị
Mô hình đào tạo
6 tháng chính thức và tối đa 6 tháng dự bị

Kỹ năng
giao tiếp

Kỹ năng
chuyên môn

Sơ cấp Sơ trung cấp

Kỹ sư onsite 
Nhật Bản
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1 Sơ cấp
Đạt khả năng vận dụng tiếng Nhật 
trong những tình huống và chủ đề 
hẹp, gần gũi với sinh hoạt thường 
ngày

Nhập môn Cơ bản

2 Sơ trung cấp
Đạt khả năng vận dụng tiếng Nhật 
trong những tình huống và chủ đề 
liên quan rộng hơn đến cộng đồng 
xung quanh mình 3 Trung cấp

Đạt khả năng vận dụng tiếng Nhật 
trong những tình huống và chủ đề 
rộng về tự nhiên và xã hội 4 Chuyên sâu

Đạt khả năng vận dụng tiếng Nhật 
trong những tình huống và chủ đề 
của công việc chuyên môn

1 Nhập môn
Nắm bắt về qui trình phát triển 
phần mềm và các công cụ hiệu 
quả được sử dụng trong công việc 
phát triển phần mềm, làm quen 
với ngôn ngữ lập trình

2 Cơ bản
Cơ bản về lập trình web, phát 
triển được các website có sử dụng 
cơ sở dữ liệu ở mức độ tương đối 
đơn giản 

3 Nâng cao
Nắm vững các framework cả 
frontend và backend được sử 
dụng cho phát triển một hệ thống 
web hoàn chỉnh có tính tương tác 
cao.

4 Vận dụng
Hoàn thành một dự án thực từ 
khách hàng Nhật vận dụng kiến 
thức thu được từ các khoá học 
trước



Xin cảm ơn!

15

�����	����
��


