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 Trò chuyện về YKI
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• Học để thi YKI và quốc tịch
– Các yếu tố bên trong:

 Nền tảng ngôn ngữ
 Kinh nghiệm

• Học để dùng / hòa nhập
– Các yếu tố bên trong và bên ngoài

• Yếu tố khác
– Công việc
– Gia đình
– Dự định tuơng lai
– Nghĩa vụ quân sự

1. Mục đích học

Nhanh, gọn, hiệu quả

Dùng được sau khi qua kì thi YKI

Source: Helsingin Aikuisopisto

Tiếng Phần Lan hay tiếng Thụy Điển?
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• Phát âm
• Từ vựng
• Ngữ pháp

2. Độ khó

Tiếng Phần 
Lan

Tiếng Thụy Điển

Đ
ộ 

kh
ó

Tiếng Phần Lan hay tiếng Thụy Điển?
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3. Độ phổ biến

• Tùy vào nơi bạn đang ở

– Nên cân nhắc ở cấp độ:
 khu vực, thành phố, khu phố
 VD: Kauniainen/Grankulla, Espoo

• Tùy vào nơi bạn muốn ở

– Mở rộng thị trường qua Thụy Điển?

• Tùy vào đời sống xã hội của bạn

– Giao tiếp với nhiều bạn nói tiếng Phần hay tiếng Thụy Điển?

– VD: Luckan

Source: Wikimedia Common

Tiếng Phần Lan hay tiếng Thụy Điển?
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4. Sở thích và đam mê

Image sources can be found in the speaker note section.

Tiếng Phần Lan hay tiếng Thụy Điển?
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Trải nghiệm cá nhân: đạt mục tiêu điểm 3 kì thi YKI tiếng Phần Lan

Trình độ Thời 
gian

Nguồn/ khóa học Đầu ra

Từ 0 - A2.1 3-6 
tháng

2 khóa học ngữ pháp để đạt 
A2.1, tương đương học đến 
nửa cuốn Suomen Mestari 2

● Biết sử dụng thì hiện tại và quá khứ
● Hiểu hậu tố
● Biết từ vựng cơ bản 

Ôn luyện YKI 
- Beginner

2 tháng ● Khóa ôn luyện 4 kỹ năng 
(VD: học tại Omnia) 

● Hoặc khóa học gia sư 
trực tuyến

● Hiểu cấu trúc đề thi
● Thực hành các chủ đề trong bài thi YKI 

(khoảng 7 chủ đề) 

Ôn luyện YKI 
- Chuyên sâu

6-12 
tháng

Tự học với sách, bạn bè, gia 
sư

● Focus on writing based on topic
● Able to speak YKI topic with limited 

times 

https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enFI711FI711&sxsrf=ALiCzsbZAg3rgFOmOu1Nm0Ci_T21G5GxTw:1652286291549&q=Suomen+Mestari+2&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjHheaL7tf3AhVqhosKHasqDWAQkeECKAB6BAgBEDM
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7 chủ đề trong bài thi Viết và Nói YKI tiếng Phần

1. Ihminen ja lähipiiri – Person and Inner Circle - Con người và vòng bạn bè
2. Arkielämä ja asiointi – Daily life and Running Errands / Chuyện thường ngày
3. Yhteiskunta – Society / Xã hội
4. Luonto ja ympäristö – Nature and Environment / Tự nhiên và môi trường
5. Vapaa-aika ja harrastukset –  Freetime and hobbies / Sở thích, thói quen
6. Terveys ja hyvinvointi – Health and well-being / Sức khỏe và an sinh
7. Työ ja koulutus – Work and Education / Công việc và học tập
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Tài liệu, kênh học tiếng Phần Lan 

Writing: Kynä käteen! 

This book is suitable in the beginning of practising 
YKI writing. Follow this book, you will be able to 
write task 1 and 2 in YKI test

Cuốn sách mở đầu cho quá trình luyện Viết cho 
YKI. Có thể viết bài 1 và 2 của bài thi sau khi theo 
học sách này.

Writing and speaking: Ykäänkö vai 
ykiinkö – Highway to hill Gimara

This book covers speaking and writing 
topics in YKI test format

Cuốn sách bao gồm các chủ đề Nói và 
Viết theo cấu trúc bài thi YKI

Gimara Youtube channel

This channel has many speaking 
examples 

Kênh Youtube có nhiều ví dụ nói

https://finnlectura.fi/oppimateriaalit/kyna-kateen?fbclid=IwAR1SpI5qKXw9yHYzlS4cwl8X0GtKxoWV6SfVHadwrHVnENzA4QUCVcT3bXo
https://www.facebook.com/teamgimara/?__cft__[0]=AZUIH5MVR8kWFHuYWMXkcTaDZP5rpclkCdFPdVBeEL1vOLU7Sy0an7As9y0pfXJJyDwJyxJ0EoVdz7yXUT6dvOYRqMcrDm4HKCzrAWlH21CA8_6TpATSV7F03GytKVFT6xBAegZT6-1CG11sE8b7r8Upj1_ejdLUzdyLjURTuwvU34trpm7B2u3IyqJzbcABPpU&__tn__=kK-R
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Học Tiếng Thuỵ Điển
Các khoá học: 
1/ Từ các trường đại học ví dụ Hanken, Arcada, các trường khác có thể dạy khoá A1 A2. 

 Miễn phí nhưng ít mở, ít chỗ
2/ Arbis: có thể tìm trên trang web của Arbis hoặc https://ilmonet.fi/

 Các khoá rất rẻ, có khoá ôn thi Yki
3/ Học từ gia sư trực tuyến: italki, preply

 Đắt hơn, tutor chưa chắc có kinh nghiệm ôn Yki, tuy nghiên được sửa và nói nhiều.
4/ Swedishpod101: nhiều tài liệu để luyện nghe, từ mới, theo trình độ. Bài nghe ngắn, có giải thích rõ ràng
Các kênh giải trí:

● Yle arena Swedish: nhiều show khá thú vị, làm quen được giọng (accent) của người Phần nói tiếng Thuỵ Điển

● Amira är här: Nội dung khá vui, mọi người nói chậm, dùng từ ngữ đơn giản, có version còn hiện từ mới

● Orka plugga: Kênh đưa ra các tips học tập cho học sinh Thuỵ Điển, info graphic khá đẹp

https://ilmonet.fi/
https://urplay.se/program/199769-amira-ar-har-med-stodord-folj-doften
https://www.youtube.com/channel/UCD6MsEzsYtwJ7-iQMa5td-Q
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Học Tiếng Thuỵ Điển
Học kĩ năng:
1/ Học từ mới: dùng ứng dụng Anki, …
2/ Đọc: Các bài đọc từ Rivstart, bài tập trên KotiSuomessa, chuyển google thành tiếng Thuỵ Điển, đặt 
landing page của Chrome là Svenska Yle. Nếu có vốn từ tốt thì việc đọc sẽ rất dễ.
3/ Nghe: 

● Nghe thụ động: nghe nhạc, review sách bằng tiếng Thuỵ Điển, vlog, v v...
● Nghe chủ động: làm bài tập trong Rivstart, Kotisuomessa, Swedishpod101, tập viết chính tả

4/ Viết: luyện viết theo các chủ đề đơn giản, bảo vệ môi trường, đăng kí khoá học, review rạp chiếu phim 
etc, rồi gửi cho giáo viên, hoặc bạn biết tiếng để được sửa.
5/ Nói: luyện nói trong các giờ học, nếu được thì có thể học gia sư 1-1, dù chỉ 1 vài buổi trước thi cũng sẽ 
tiến bộ rất nhanh, hoặc luyện đọc to các bài đọc, nghe trong sách.
Cộng đồng học tiếng:
1/ Luckan : có nhiều chương trình VD: Svenska spår cafe, mentorpair, để giúp mọi người hoà nhập, cung 
cấp nhiều thông tin hữu ích. 

2/ Hellotalk: tìm bạn để luyện ngôn ngữ

3/ Các bạn polyglot trên youtube: nhiều tips học ngôn ngữ, thêm cảm hứng.

https://luckan.fi/
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● Accepted subtest combinations by Finnish Immigration Service “Migri” / tổ hợp kĩ năng được chấp nhận để nộp xin 

quốc tịch: https://migri.fi/en/national-certificate-of-language-proficiency-yki-

● Tổng hợp tài liệu YKI tiếng Phần Lan: Finnish YKI test materials

● Học tiếng Thụy Điển: bộ sách Rivstart, chương trình học của Arbis (tìm khóa học trên https://ilmonet.fi/?lang=sv,...

● Tổ chức Luckan tiếng Thụy Điển https://luckan.fi/

● Nguồn tiếng Thụy Điển:
○ Amira är här: https://urplay.se/program/199769-amira-ar-har-med-stodord-folj-doften
○ Orka plugga: https://www.youtube.com/channel/UCD6MsEzsYtwJ7-iQMa5td-Q
○ Yle arena Swedish
○ Swedishpod101

● Gia sư trực tuyến: italki, preply

● Ứng dụng học ngôn ngữ Anki, Hellotalk,...

Tham khảo

https://migri.fi/en/national-certificate-of-language-proficiency-yki-
https://drive.google.com/file/d/1UxDTyUQWXScrrvWuB4Myla8sZBDMTcb-/view?usp=sharing
https://ilmonet.fi/?lang=sv
https://luckan.fi/
https://urplay.se/program/199769-amira-ar-har-med-stodord-folj-doften
https://www.youtube.com/channel/UCD6MsEzsYtwJ7-iQMa5td-Q

