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Listen

Why is listening comprehension 
so difficult for L2 learners?

- cannot control
- comes and goes fast

- learners loose concentration quickly

- lack of background knowledge and 
common culture

- heavy processing

What do effective listeners do?

- know why, what

- use background knowledge

- pay attention while listening

- self-evaluate listening skills

- identify problems and seek solutions

- develop and implement strategies

Teaching How vs. Teaching What How to help students
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SMART goals

S :  Specific
M :  Measurable
A :  Achievable
R :  Relevant
T :  Time-based

Here are some potential goals for listening:

1. Orientation (analysis): determine big/overall picture by 
looking for essential facts about participants, their roles, 
their relationship, the location, the setting, the kind of 
event, the emotional tone.

2. Identification: identification of familiar elements, such as 
       names of people, places, cognates, adjectives.
3. Main idea (synthesis): determine major ideas
4. Specific details: determine essential details
5. Exact replication: word for word
6. Intention (of speaker, writer)

(From Dr. Joan Rubin)

Listening goals

Is it a SMART goal?

Listen to a news report

1. Level: beginning
2. Goals: understand main idea, know who, what,  why
3. Listen to about five minutes at a time and 
    do it a few times
4. Do several times in the next two or three days

Is it a SMART goal?

Listen to a news report

1. Level: intermediate
2. Goals: identify individual words: names of people, 
               places, and events
3. Listen to no more than one minute at a time
    and do it a few times
4. Do several times in the next two or three days

Suggested lesson plan
for teaching an authentic listening

I. Objectives

II. Pre-listening

III. Listening

IV. Post-Listening

Suggested lesson plan
for teaching an authentic listening

V. Extra Activities
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Dự báo thời tiết

II. PreListening

Cúm AH1N1 tại Việt Nam

II. PreListening

Watch a video clips

III. Listening

1. Listen/watch only
2. Listen and circle (or note) the words you hear

5. Listen again and get the whole picture of the listening 
(gist)

6. Listen and fill in blanks

3. Listen again. What is the context?
4. Listen and find out some elements/details

IV. PostListening

- Discuss students listening successfully
- Discuss their problems and help them with solutions
- Discuss some differences between language in 

textbook and in reality 
Questions????
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Non- Interactive Listening



Listening to authentic materials 

and practice strategies of listening comprehension
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Đoàn báo chí Lào thăm báo Tuổi trẻ












1. Listen only





2. Listen and note the words you hear



































3. Listen. What is the gist/context?





4. Listen and note what details upon which you want to focus. For example, listen and find out 

a. when and where?



b. who and how many?



c.  what is being discussed?



d.  what did they do?





5. Get the whole picture of the visit (gist).







6. Write down a few words or structures you want to practice or use 

Trả lời các câu hỏi sau:



1. Đoàn báo chí Lào thăm báo Tuổi Trẻ ngày



 30/7/2009	 7/3/2009	 31/7/2009





2. Địa chỉ tòa soạn báo Tuổi Trẻ số



 63 Hoàng Văn Thụ	

 60A Hoàng Văn Thụ	

 6A Hoàng Văn Thụ





3. Số thành viên trong đoàn là:



 12 người	 20 người	 10 người





4. Thành viên trong đoàn báo chí Lào là:



 phóng viên	

 nhân viên	

 ban biên tập





5. Đoàn báo chí Lào và báo Tuổi trẻ đã không trao đổi thông tin về:



 tình hình báo chí hai nước	

 chính sách lương cho phóng viên	

 những kinh nghiệm làm báo





6. Đoàn báo chí Lào:



 đã tham quan phòng làm việc Việt - Lào	

 đã tham quan tòa soạn báo	

 đã tham quan TPHCM




Điền vào chỗ trống





Đoàn báo chí Lào thăm báo Tuổi Trẻ 



Chiều ngày 31/7/2009 đoàn báo chí nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào đã đến thăm toà soạn báo Tuổi Trẻ tại số 60A Hoàng Văn Thụ, __________ __________, Quận Phú Nhuận, TPHCM. Đoàn do ông Pineprathana Phanthamaly, Cục phó Cục Truyền thông Đại chúng thuộc Bộ Thông tin __________ __________ Lào làm trưởng đoàn. 10 thành viên là các phóng viên thuộc thông tấn xã Lào, báo nhân dân, __________ __________ __________quốc gia Lào và thời báo Viêng Chăn đã cùng trao đổi __________ __________ với ban biên tập, phóng viên Tuổi trẻ về tình hình báo chí của hai nước, __________ __________ , chế độ ưu đãi và những kinh nghiệm làm báo. Đoàn cũng đã __________ __________ toà soạn báo, tham khảo quy trình làm báo của báo Tuổi trẻ. Hy vọng qua chuyến thăm này sẽ ngày càng thắt chặt tình anh em hai nước Việt – Lào __________ __________ , tình thân giữa Tuổi trẻ với các đơn vị báo chí Lào nói riêng.
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Đoàn báo chí Lào thăm báo Tuổi Trẻ 



Chiều ngày 31/7/2009 đoàn báo chí nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào đã đến thăm toà soạn báo Tuổi Trẻ tại số 60A Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TPHCM.  Đoàn do ông Pineprathana Phanthamaly, Cục phó Cục Truyền thông Đại chúng thuộc Bộ Thông tin Văn hóa Lào làm trưởng đoàn. 10 thành viên là các phóng viên thuộc thông tấn xã Lào, báo nhân dân, đài truyền hình quốc gia Lào và thời báo Viêng Chăn đã cùng trao đổi thông tin với ban biên tập, phóng viên Tuổi trẻ về tình hình báo chí của hai nước, chính sách, chế độ ưu đãi và những kinh nghiệm làm báo.  Đoàn cũng đã tham quan toà soạn báo, tham khảo quy trình làm báo của báo Tuổi trẻ.  Hy vọng qua chuyến thăm này sẽ ngày càng thắt chặt tình anh em hai nước Việt – Lào nói chung, tình thân giữa Tuổi trẻ với các đơn vị báo chí Lào nói riêng.
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1. Listen only





2. Listen and note the words you hear



































3. Listen. What is the gist/context?





4. Listen and note what details upon which you want to focus. For example, listen and find out 

a. when and where?



b. who and how many?



c.  what is being discussed?



d.  what did they do?





5. Get the whole picture of the visit (gist).







6. Write down a few words or structures you want to practice or use 
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