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MỘT SỐ ĐỀ XUẤT ĐỂ DẠY NGHE Ở HỌC PHẦN 4 HIỆU QUẢ 
            

   ThS. Nguyễn Phương Chi 
           ThS. Nguyễn Thị Hà Giang 

           ThS. Võ Đoàn Thơ 
I. Thực trạng giảng dạy 
Với thời lượng 45 tiết giảng dạy  4 units với đủ 4 kỹ năng  giống như các học phần trước, có thể nói 
dạy Nghe ở học phần 4 luôn là một thử thách đối với giáo viên.  
Về  lý thuyết,  kỹ năng Nghe là  một trong những kỹ năng khó nhất đối với sinh viên do phần lớn 
ngôn ngữ nghe là informal và spontaneous, sử dụng colloquial, các âm được luyến láy,vv. Nhưng 
trong thực tế, giáo viên dạy học phần 4 còn gặp một số khó khăn khác: 
 Áp lực về thời gian: do phải quân bình 4 kỹ năng, nên không đủ thời gian để luyện Nghe cho 

sinh viên.  
 Trình độ Nghe giữa các sinh viên trong lớp không đồng đều. 
 Bài Nghe từ học phần 3 sang học phần 4 có sự chênh lệch rất nhiểu về độ dài và khó, khiến 

cho tâm lý sinh viên khá hụt hẫng.  
 Kiến thức nền của sinh viên chưa đủ nhiều để nắm bắt và thảo luận những ý chính. 
 Bài tập Nghe thiết kế khá đơn điệu, không đa dạng các loại hình bài tập, chủ yếu là True/ 

False, Fill in the blank, Answer questions, Multiple choice với những câu hỏi mang tính chất 
tổng hợp, khó cho sinh viên trả lời.  

Chính những lý do đó đã khiến cho một số giáo viên  khai thác bài Nghe khá đơn điệu:  
 Giáo viên yêu cầu sinh viên đọc câu hỏi trong sách trước khi nghe. Sau khi nghe xong sinh 

viên trả lời câu hỏi trong sách. Nếu sinh viên trả lời chưa đúng thì giáo viên cho nghe lại, hỏi 
lại và trả lời lại  Có giáo viên thì yêu cầu sinh viên lên bảng viết lại từ hoặc câu mà các em 
nghe được. Nếu em nào nghe tốt hoặc đã nghe ở nhà rồi thì không mấy khó khăn trả lời được, 
còn hầu hết các em không nghe được.   

 Một số phần nghe dài và khó  như phần 3 và  4 thì giáo viên có khuynh hướng dạy như đọc 
hiểu, lý do là các em không nghe được và không nắm được nội dung bài. Trong những tình 
huống như thế, giáo viên yêu cầu sinh viên mở audioscript và nghe lại. Giáo viên giải thích từ 
mới, cho sinh viên đọc lại, hoặc làm việc theo nhóm, theo cặp để trả lời câu hỏi của bài tập. 
Kết quả của hoạt động này là những câu trả lời gần như là chính xác với sự gợi ý và giúp đỡ 
của giáo viên. Qúa trình cứ lặp đi lặp lại như vậy trong giờ dạy nghe. 

II. Cơ sở lý thuyết dạy Nghe 
Theo Adrian Doff (1988), Nghe được chia thành 2 loại: “Casual listening” tức là nghe không có mục 
đích cụ thể và không có nhiều tập trung, ví dụ như nghe nhạc khi đang làm bài tập hay đang tán gẫu 
với bạn bè. Hình thức còn lại là “ Focussed listening”: nghe có mục đích để tìm thông tin, đây cũng là 
hình thức được sử dụng trên lớp.” Ở hình thức này, giáo viên mong sinh viên lắng nghe chăm chú và 
nhớ những gì đã nghe. Để cho việc nghe dễ dàng hơn, giáo viên thường đưa ra những listening 
activities nhằm cung cấp cho sinh viên một vài ý tưởng về điều mà sinh viên sẽ nghe cũng như sẽ phải 
làm gì sau khi nghe xong. Điều này sẽ giúp cho sinh viên thành công trong việc làm bài tập, cũng như 
nâng cao động cơ học tập của họ. (Ur,1996) 
Cũng theo Ur (1996), một số Listening activities hay phổ biến sử dụng là: 
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 Obeying instructions:  người học thực hiên hành động, hay vẽ hình, hoặc tranh theo hướng 
dẫn. 

 Ticking off items: người học đánh dấu từ hay hay thành phần nghe được trên cơ sở một bài 
text hay bức tranh cho sẵn. 

 True/ False: Dựa trên bài vừa nghe, người học sẽ chọn câu trả lời True/ False 
 Cloze: Bài nghe có những khoảng trống, người học nghe và điền vào những từ thiếu. 
 Skimming and scanning: Người học nghe một đoạn không dài lắm, sau đó sẽ chỉ ra ý chính 

của bài(skimming) hay một số thông tin giới hạn nào đó( scanning). 
 Answering questions: Sau khi nghe, người học phải viết trả lời câu hỏi. 
 Note-taking: Người nghe đưa ra những ghi chú sau khi nghe một đoạn thuyết trình ngắn. 
 Paraphrasing: Người nghe viết lại bài nghe sử dụng từ ngữ khác 
 Summarizing: Người nghe được yêu cầu viết bài tóm tắt những gì mình đã nghe. 

III. Các giai đoạn dạy Nghe 
Theo Rixon, (1986), quá trình dạy Nghe có thể chia làm 3 giai đoạn : pre-listening stage, while-
listening stage and post-listening stage.  
 Pre-listening stage:  giáo viên tạo động cơ học tập cho sinh viên bằng cách cung cấp kiến 

thức nền của bài học, hoặc đặt câu hỏi liên quan đến bài học. Mục đích là giúp sinh viên tập 
trung chú ý vào giai đoạn While-listening. 

 While-listening stage: giáo viên cho sinh viên nghe và yêu cầu trả lời câu hỏi liên quan đến 
bài. Tùy thuộc vào trình độ ngôn ngữ của sinh viên và mức độ khó của bài Nghe, mà giáo viên 
quyết định số lần nghe, thông thường là khoảng 3 lần. 

 Post-listening stage: ngoài việc kiểm tra câu trả lời, giáo viên phải giúp sinh viên củng cố 
kiến thức bài nghe. Giáo viên có thể giải thích từ vựng, hoặc cho sinh viên thảo luận về chủ đề 
vừa  nghe, v.v 

IV. Đề xuất  
Trong việc học nói chung và học ngoại ngữ nói riêng sự tiến bộ của người học phụ thuộc vào kiến 
thức, việc luyện tập, sự chuyên cần và khả năng, nhưng nếu giáo viên có phương pháp hay và đúng thì 
sẽ giúp cho người học đat được kết quả tốt hơn. Với mục đích giúp sinh viên học Nghe hứng thú hơn, 
và  dựa trên cơ sở lý thuyết dạy Nghe và thực tế giảng dạy, nhóm chúng tôi đã thiết kế lại Listening 
activities ở các units 7, 8, 9 và 10 ở HP 4, theo các trình tự của quá trình dạy Nghe. 
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IV. Listening activities (units 7, 8, 9, 10) 
UNIT 7: MARKETING 
Listening: Successful marketing 
Activity 1: Cross-word 

  1               

   2              

3         -        

 4                

     5            

  6               

 
1. (adjective) Getting a desired aim or result done 
2. (noun) A person who buys goods or services from a shop or business 
3. (noun – 2 words) An understanding of the ways in which business works successfully 
4. (noun) The exchanging of information or news 
5. (noun) The ability to do something well; expertise 
6. (noun) A plan of action designed to achieve a long-term or overall aim 

KEY: _______________________________ 
Activity 2: Discussion 
How can these factors affect marketing? 

Customers  Business sense Communication skill 

 
 
 

  

Activity 3: Table completion 

What should marketers have? What are their purposes? What can they do? 

- Passionate (1) ________ for 
the customers. 

- Understand the customers’ 
needs and 
(2)______________ 

- Talk to customers 
- Meet them regularly 
- Analyse all the business 

data and (3) _________ 
____________. 

- Analyse the data and 
(4)___________. 

- Strong business sense - Have an (5)__________ - (6)__________the 
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understanding of how the 
company make money 

consumer need with a 
company’s (7) _______ and 
capabilities. 

- Great communication skills 

- Get people (8)___________ 
what’s behind the 
(9)_____________ 

- Be (10)____________to 
deliver for themselves and 
for the business. 

 

Activity 4: Interviewing customers 

Products Customer’s profile Customer’s opinion 

 
 
 
 

  

UNIT 8: PLANNING 
Listening: The secret of good planning 
Activity 1: Matching 

WORDS  DEFINITIONS 

1. Mission (n)  a. a place to which somebody /something is going or being sent 

2. Vision (n)  b. following in order of time or place 

3. Jargon (n)  c.  the ability to think about or plan the future with great imagination 

4. Destination (n)  d. to start to do something new or difficult 

5. Structure (n)  e. that can develop into something or be developed in the future 

6. Sequentially (adv)   f. to improve something by making small changes to it 

7. Embark on (v)  g. an important official job that a person is given to do 

8. Valuable (a)  h. the state of being planned with all the parts linked together 

9. Potential (a)  i. very useful or important, worth a lot of money 

10. Refine (v)  j. words or expressions that are used by a particular profession 

Activity 2: Discussion 
1. What do you have to be clear about when planning in business? 

a. Budget  b. Objective  c. Responsibility 
2. What do you have to remember when you plan a journey? 

a. Money  b. Time   c. Destination 
3. Where can you have good guides when planning? 

a. The marketplace b. Inside the company c. From competitors 
4. What can you do when starting up a new business? 

a. Make your mistakes on paper 
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b. Embark on new projects 
c. Carry out the research 

5. Who should you talk to when you do research? 
a. Existing clients b. Potential clients c. Competitors’ clients 

6. What can the concerns of clients in independent research help? 
a. Shape the business moving forward 
b. Make the business better 
c. Satisfy clients’ concerns 

Activity 3: Note completion 

 
Activity 4: Multiple choices 
Which three things does she say a business plan is like? 

a. A working tool 
b. Something you do for your bank for a particular day of the week 
c. A template for any plan that you might produce for an external funder 
d. A route map 
e. An instrument that helps you research the market place 

1. Which three sources of finance does she not mention? 
a. A government grant 
b. A bank 
c. An equity partner 
d. A loan 
e. A business angel 
f. Leasing 

Activity 5: Planning 
-Make a marketing plan to launch a new product for your company 

Group  

Company  

Product  

Marketing plan  
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UNIT 9: MANAGING PEOPLE 
Activity 1: Discussion 

 
Activity 2: Note completion 

 
Activity 3: Filling blanks 
Interviewer: What changes have you noticed recently in the way people behave at work? 
Nigel Nicholson: Er, I think we – everything is (1)____________ much faster. We used to be, er, 
going at 50 kilometres an hour, and now we’re going at 150 kilometres an hor. Um, people are doing, 
trying to do more and more in (2)__________________. And the most important thing is to stand 

What 
makes a 

good 
manager?
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back and take a, a (3)___________________, as from a helicopter, you might say, to see where what 
you’re doing fits into a bigger picture, um, and to make time to reflect. We don’t reflect enough – it’s 
one of the things that gets driven out, gets destroyed by the amount of time pressure that we’re under. 
So (4)_________________ is what I would recommend people to do. 
Interviewer: Managing (5)______________________ can present particular problems. How can 
managers prepare themselves for this? 
Nigel Nicholson: The hardest thing of course is to figure out what you take for granted that other 
people don’t take for granted. Er, we, and it’s because we take it for granted that we don’t even think 
about it – the assumptions that we make. You step into another (6)___________ and you need to 
realize that you might understand what you don’t take for granted anymore, but do you understand 
how much other people are taking for granted in the new culture? Otherwise, you know these cultural 
(7)________________ are superficial. The real differences are still the important differences between 
people. You go and walk, work in another culture and just because people look the same through your 
eyes, that doesn’t mean to say they are the same. They’re unique and different 
(8)_________________ and you really need to remember that. 
Activity 4: Scenario 
Discuss the scenario and explain the problem below. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
UNIT 10: CONFLICTS 
Activity 1: Spelling bees 
Listen and spell the words. 

MARKETING PLANNING MANAGING 

   

   

   

   

What should people do to handle a group conflict? 
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Activity 2: What are the causes? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activity 3: Resolving a business dispute 
 
As a mediator, you should: 
- Get the personnel who have the ability to (1)_____________ to get involved in the mediation process. 
- Have full and (2)_________________ with parties in disputes. 
- Create an environment for the parties to discuss difficult issues thoroughly, both (3)______________. 
Requirements for a mediator: 
- Exercise (4)_______________. 
- Work skillfully with the parties to get full understanding about (5)_____________________ for future. 
Essential elements: 

- Create (6)____________ for a sufficient period of time. 
- Create the right atmosphere for (7)_________________________ to take place. 
- Have (8)_______________________ willing to grapple with issues. 

Activity 4: Case study: how to resolve the conflict? 
_______________ 
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Causes 
of 

disputes 

Unrealistic (1)___________________ 

Lack of (3)______________________ 

A change in (5)__________________ 

Lack of (2)____________________ 

Genuine (4)_____________ of view 

A change in (6)__________________ 

Failing (7) _____________________ Insufficiently thought (8)__________ 


