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GIỚI THIỆU MỘT SỐ PHẦN MỀM HỌC TIẾNG ANH TRÊN
SMARTPHONE
CN. Phạm Thị Kim Oanh
Phòng Khảo thí – Kiểm định chất lượng
TÓM TẮT
Điện thoại thông minh đã trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống. Mọi người không chỉ sử dụng nó
để trò chuyện với bạn bè mà còn có thể giải trí, duyệt internet, liên lạc qua thư điện tử và nhiều hơn
nữa. Tuy nhiên, có thể bạn chưa biết một điều rằng bạn có thể học tiếng Anh bằng chiếc điện thoại của
mình. Với sự hỗ trợ của một số ứng dụng, bạn dễ dàng trau dồi ngoại ngữ mọi lúc, mọi nơi. Đây là điều
thú vị mà bài báo muốn chia sẻ nhằm giúp người học cải thiện tiếng Anh của mình.
Từ khóa: Duolingo, Busuu, English ant plus, English for kids, học tiếng Anh trên điện thoại thông minh
SUMMARY
The smartphone has become an important part of people’s live. Not only do they use it for talking to
their friends, but they can also play games, browse the internet (check different websites online), go
through their emails, and much more. However, one thing which you probably don’t know is that you
can use your smartphone to learn your English language. With the help of an app, you can easily study
your English whenever and wherever. Here is an interesting feature that the article will share to help
students improve their English.
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1. GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ
Xu hướng học tiếng Anh để hòa nhập
vào thế giới đang là mối quan tâm của rất
nhiều người, nhiều tầng lớp trong xã hội. Các
hình thức tự học tiếng Anh ngoài giờ lên lớp
đã được biết đến như sinh hoạt câu lạc bộ
tiếng Anh, học tiếng Anh trên máy tính, tham
gia các lớp học ngoại ngữ ở các trung tâm…
nhưng các hình thức học này đòi hỏi người
học phải thu xếp thời gian và công việc, như
vậy liệu có một công cụ hỗ trợ nào cho phép
chúng ta học tiếng Anh mọi lúc mọi nơi mà
không ảnh hưởng nhiều đến công việc và thời
gian sinh hoạt hàng ngày. Bài viết này sẽ giới
thiệu cho chúng ta một công cụ hỗ trợ việc
học tiếng Anh như thế.
Như chúng ta đều biết, trong xã hội hiện
nay phần lớn mọi người sử dụng smartphone
trong việc liên lạc thông tin với nhau, phục
vụ giải trí… nhưng có một tính năng nữa của
smartphone mà chúng ta cần khai thác, đó là
việc sử dụng các phần mềm học tiếng Anh

trên smartphone; cụ thể là trên hệ điều hành
Android; thiết nghĩ đó là công cụ rất hữu ích
để chúng ta học và ôn tiếng Anh mọi lúc mọi
nơi mà không cần phải mang theo sách vở
như trước đây nữa. Thứ nhất, những ứng
dụng này dễ sử dụng, hiệu quả thường được
thiết kế với tính thân thiện rất cao, cấu trúc rõ
ràng, mạch lạc nên chúng ta có thể truy cập
phần bài cần học rất nhanh, không tốn thời
gian tìm kiếm. Hơn nữa, chúng ta không thể
không nhắc đến lợi ích “rẻ tiền” của những
ứng dụng này thậm chí nhiều ứng dụng còn
được cung cấp miễn phí. Và cuối cùng những
ứng dụng này là một công cụ lý tưởng để gắn
kết những người có chung đam mê công nghệ
và cùng mục tiêu học tốt tiếng Anh. Trong
phạm vi bài báo này, chúng tôi xin giới thiệu
4 phần mềm học tiếng Anh miễn phí trên hệ
điều hành Android.
2. NỘU DUNG
2.1. Ứng dụng di dộng Duolingo
2.1.1. Đặc điểm
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Duolingo có nhiều ưu điểm so với các
ứng dụng cùng loại, hỗ trợ các nền tảng di
động phổ biến là iOS (iPhone/iPad),
Windows Phone và Android, người dùng vẫn
có thể học bằng laptop với phiên bản web.

Giao diện chương trình hoàn toàn bằng tiếng
việt, thân thiện, rất dễ sử dụng.

Duolingo được xem là một công cụ đã
làm biến đổi hoàn toàn việc học ngoại ngữ
trên các thiết bị di động. Ứng dụng này áp
dụng phương pháp học tập rất đơn giản, lặp
đi lặp lại các bài học, từ vựng trong một giao
diện đẹp và trực quan để tạo cảm hứng cho
học viên.

Cùng hỗ trợ ba cấp bậc cho người học,
Busuu tương thích với iPhone và
Smartphone Android. Điểm hay của Busuu
nằm ở cách ứng dụng này kết nối người học
với những người bản địa qua mạng xã
hội, giúp họ luyện tập tương tác.

Duolingo phân chia rõ ràng ba cấp
bậc: mới học, trung bình và cấp cao. Theo đó,
người dùng tùy ý chọn khóa học, luyện tập
theo trình độ rồi dần dần nâng cao. Duolingo
có các bài học, bài tập về câu từ, ngữ pháp
lẫn luyện nghe và phát âm. Đây chính là yếu
tố đặc biệt của ứng dụng so với nhóm cùng
loại.

2.2. Ứng dụng di dộng Busuu
2.2.1. Đặc điểm

2.2.2 Hướng dẫn cài đặt
Trên điện thoại, chạm vào biểu tượng
CH Play, trên thanh Google play gõ chữ:
Busuu rồi chạm nút
Dò tìm, xuất hiện cửa sổ trên đó chọn tiếp
ứng dụng Busuu: Learn English with busuu
rồi chạm vào nút
Cài đặt, xuất hiện cửa sổ kế tiếp, chạm tiếp
vào nút Chấp nhận, chương trình sẽ tự động
cài vào smartphone của bạn. Sau khi hoàn
thành việc cài đặt, biểu tượng Busuu sẽ xuất
hiện trên smartphone của bạn, chạm vào biểu
tượng sẽ xuất hiện cửa sổ cho phép bạn
tương tác với chương trình. Giao diện chương
trình bằng tiếng anh, đơn giản, rất dễ sử
dụng.

2.1.2. Hướng dẫn cài đặt
Trên điện thoại, chạm vào biểu tượng
CH Play, trên thanh Google play gõ chữ:
Duolingo rồi chạm nút Dò tìm, xuất hiện cửa
sổ trên đó chọn tiếp ứng dụng Duolingo: Học
anh văn miễn phí hoặc Duolingo Test Center
(tham gia các bài test của Duolingo) rồi chạm
vào nút Cài đặt, xuất hiện cửa sổ kế tiếp,
chạm tiếp vào nút Chấp nhận, chương trình
sẽ tự động cài vào smartphone của bạn. Sau
khi hoàn thành việc cài đặt, biểu tượng
Duolingo sẽ xuất hiện trên smartphone của
bạn, chạm vào biểu tượng sẽ xuất hiện cửa sổ
cho phép bạn tương tác với chương trình.

2.3. Ứng dụng di dộng English Ant plus
2.3.1. Đặc điểm
English Ant plus của PINGCOM có 2
phiên bản: Teen và Office. Bản Teen phù hợp
với các bạn là học sinh, sinh viên. Bản Office
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phù hợp cho giới văn phòng. Các tính năng
của ứng dụng bao gồm:
- Luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, đọc
hiểu với các bài hát karaoke, VOA, đọc hiểu,
bài luận, các câu chuyện tiếng Anh;
- Làm quen, rèn luyện kỹ năng thi Toeic,
Toefl;
- Sổ tay giao tiếp Anh-Việt, Việt-Anh gồm
các câu giao tiếp cơ bản trong các lĩnh vực:
du lịch, ẩm thực, kinh doanh, xã hội;
- Tài liệu mẫu giúp soạn thảo các mẫu lý lịch,
thư giao dịch, hợp đồng.
Giao diện chương trình thân thiện, dễ sử
dụng, dễ nhìn, bạn muốn sử dụng phần nào
thì cứ chạm các biểu tượng và sử dụng. (xem
hình bên dưới).

Trên điện thoại, chạm vào biểu tượng
CH Play, trên thanh Google Play gõ chữ:
English Ant plus rồi chạm nút Dò tìm, xuất
hiện cửa sổ trên đó chọn tiếp ứng dụng Học
anh văn PINGCOM Company xuất hiện cửa
sổ, chạm tiếp vào nút Cài đặt, xuất hiện cửa
sổ kế tiếp, chạm tiếp vào nút Chấp nhận,
chương trình sẽ tự động cài vào Smartphone
của bạn. Sau khi hoàn thành việc cài đặt, biểu
tượng Học tiếng anh sẽ xuất hiện trên
smartphone của bạn, chạm vào biểu tượng sẽ
xuất hiện giao diện cho phép bạn khám phá
những điều thú vị của chương trình. Giao
diện chương trình hoàn toàn bằng tiếng Việt,
dễ hiễu và dễ sử dụng. Điểm khác biệt của
ứng dụng có những tính năng miễn phí, có
những tính năng đòi hỏi người sử dụng cần
mua quyền để sử dụng tất cả các chức năng
của phần mềm.
2.4. Ứng dụng di động English for kids
2.4.1. Đặc điểm
English for kids là ứng dụng giúp các
bé học tiếng Anh bằng nhiều phương pháp
kèm hình ảnh minh họa đẹp, trực quan, đầy
màu sắc. Các bé có thể vừa học vừa chơi
thông qua các đoạn video sinh động, dễ hiểu.
Ứng dụng cung cấp từ vựng với các mức độ
từ cơ bản đến nâng cao, nhờ đó vốn từ vựng
của các bé sẽ được tích lũy dần. Đặc biệt là
các bé có thể sử dụng English for kids ngoại
tuyến và không cần phải đăng nhập.

2.3.2. Hướng dẫn cài đặt
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2.4.2. Hướng dẫn cài đặt
Trên điện thoại, chạm vào biểu tượng
CH Play, trên thanh Google Play gõ chữ:
English for kids rồi chạm nút Dò tìm, xuất
hiện cửa sổ trên đó chọn tiếp ứng dụng Tiếng
Anh cho bé, xuất hiện cửa sổ, chạm tiếp vào
nút Cài đặt, xuất hiện cửa sổ kế tiếp, chạm
tiếp vào nút Chấp nhận, chương trình sẽ tự
động cài vào smartphone của bạn. Sau khi
hoàn thành việc cài đặt, biểu tượng Tiếng
Anh cho bé sẽ xuất hiện trên smartphone của
bạn, chạm vào biểu tượng sẽ xuất hiện giao
diện cho phép bạn khám phá những điều kỳ
thú của chương trình. Giao diện chương trình
hoàn toàn bằng tiếng Việt, thân thiện, rất dễ
sử dụng.
3. KẾT LUẬN
Có nhiều phương thức học tiếng Anh
với những ưu nhược điểm riêng mà người
học có thể lựa chọn cho phù hợp với điều
kiện của mình. Tuy nhiên việc tận dụng một
công cụ hỗ trợ học tiếng Anh “mọi lúc mọi
nơi” như smartphone là điều cần quan tâm vì
phần lớn mọi người đều sở hữu một chiếc
điện thoại thông minh để phục vụ cho các
nhu cầu khác nhau của mình. Bài báo không

có tham vọng làm một cuộc cách mạng trong
việc học ngoại ngữ nhưng với việc khai thác
các tính năng sẵn có của smartphone đối với
người bận rộn đặc biệt đối với các bạn học
sinh, sinh viên sống xa nhà, thiếu thốn các
phương tiện nghe nhìn, thì đây cũng là giải
pháp tốt giúp các bạn trau dồi ngoại ngữ.
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