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Vai trß ngo¹i ng÷

� TiÕng Anh ®−a vµo bËc tiÓu häc

� Ngo¹i ng÷ trë thµnh mét tiªu chuÈn: xin viÖc, 
vµo biªn chÕ, n©ng bËc, ®Ò b¹t

� Häc vÞ. Häc hµm: tiÕng Anh

� Mét sinh viªn, mét nhµ khoa häc kh«ng thÓ
chØ ®äc s¸ch tiÕng ViÖt, chØ nãi tiÕng ViÖt

� Mét sè m«n khoa häc d¹y b»ng tiÕng Anh



Häc ngo¹i ng÷

� Kh«ng cÇn n¨ng khiÕu

� CÇn häc ®Òu ®Æn, kh«ng tËp trung nhiÒu råi
bá l=ng ®i

� CÇn ph−¬ng ph¸p häc: nghe, nãi, ®äc, viÕt, sö
dông tõ ®iÓn & th− viÖn

� CÇn tËn dông c¸c ph−¬ng tiÖn: m«i tr−êng
b¶n ng÷ (audio, video, computer, internet)



Häc nghe (Listening)

§Þnh h−íng sai

� Nghe tiÕng Anh theo kiÓu ng−êi ViÖt nghe
tiÕng ViÖt. Nghe cho ra tõng tõ.

� Ng−êi Anh nãi thÕ nµo?

� §Æc thï tiÕng Anh nãi?         



Häc nghe
§Æc thï tiÕng Anh nãi

� Ng−êi Anh nãi nhanh? Ba tèc ®é: chËm
(slow), b×nh th−êng (normal), nhanh (fast)

VÝ dô

UK businesses continue to be high visible in 
Vietnam (slow), (normal)

Why don’t you buy it? I just admire it. (fast)



Häc nghe
Träng ©m tõ (Word Stress)

� Mçi tõ tiÕng Anh ®Òu cã mét träng ©m

Mét ©m tiÕt: stay, short, pen

Hai ©m tiÕt: ‘happy, ‘during

re’cord, in’vest

Ba ©m tiÕt: ‘industry, a’nother

Bèn ©m tiÕt: e’conomy, deli’gation

Trªn 4 ©m tiÕt: ,moderni’sation



Häc nghe
LuyÕn ©m (Sound Linking)

NÕu kh«ng nghe ®−îc luyÕn ©m, kh«ng nhËn
diÖn ®−îc tõ.

Those_are_my two sons, Tim_and Tom.

The window ledge_is moving.

We_are_in the forest_in the morning.

He’s_over there!



Häc nghe
Träng ©m c©u (Sentence Stress)

� §¸nh ®iÖn tÝn

� Trong mét c©u chØ cã tõ quan träng ®−îc
nhÊn m¹nh

I like to walk to the office when the weather is good

I like to walk to the office when the weather is good

I like to walk to the office when the weather is good

VËy khi nghe tiÕng Anh chØ cÇn nghe träng ©m.



Häc nghe
HiÓu nghÜa qua träng ©m c©u

Bµi tËp: Nghe vµ b¾t träng ©m.

late … meeting (chËm, häp)

� rainy…windy…today (m−a, giã, h«m nay)

� want…fry…eggs (muèn, r¸n, trøng)

� he…home…late…every day (anh ta, nhµ, muén, mçi
ngµy)

Häc nghe ph¶i ®óng ph−¬ng ph¸p vµ kiªn tr×.



Häc nãi (Speaking)

� TËp nãi theo kiÓu ng−êi Anh nãi (tõ, c©u).

VÝ dô: My ‘parents are ‘farmers. They ‘work in 
the ‘field ‘every ‘day.

� Kh«ng sî m¾c lçi. Lçi lµ quy

quy tr×nh ph¸t triÓn ng«n ng÷

tù nhiªn

� Thùc hiÖn small talk hµng ngµy



Häc nãi : Simplification
®¬n gi¶n ho¸

� Nãi ®¬n gi¶n: dïng mÉu c©u ®¬n. Chia nhá
nh÷ng ý phøc t¹p ®Ó nãi ®¬n gi¶n

VÝ dô: Yesterday I went to see my parents 
living in the country with my brother and 
sister who are very young.

Yesterday I went to see my parents. They live in 
the country. My brother and sister live with 
them. They are very young.



Häc nãi : Message reduction
gi¶m thiÓu th«ng ®iÖp

� Kh«ng nãi nh÷ng ý phøc t¹p

� Kh«ng nãi v¨n hoa s¸o rçng: diÔn ®¹t trùc
tiÕp vµo ý ®Þnh nãi

� Gi¶m bít ®é dµi cña th«ng ®iÖp

� Tr¸nh sö dông hµm ý



Häc nãi: Topic avoidance
NÐ tr¸nh chñ ®Ò phøc t¹p

� Nh÷ng chñ ®Ò thÓ hiÖn t×nh c¶m mét c¸ch
phøc t¹p

� Nh÷ng chñ ®Ò mang tÝnh tranh luËn

� Nh÷ng chñ ®Ò thÓ hiÖn quan ®iÓm: 

quan ®iÓm sèng, quan ®iÓm t×nh yªu, 

t×nh b¹n…



Häc tõ vùng
ch−¬ng tr×nh chÝnh kho¸

� C¸c bËc tõ trong tiÕng Anh:

400, 700, 1000, 1400, 1800, 2500. (Oxford)

� Liªn t−ëng tõ trong v¨n c¶nh: (Free Time)

� §o¸n tõ trong v¨n c¶nh

� When bwana comes…

Everybody stands up saying, “Hello”.

He waves his hand, “Good morning, students”



Häc tõ vùng
lo¹i h×nh ngoµi chÝnh kho¸

� §äc chuyÖn (VOV: Häc tiÕng Anh qua c¸c 
c©u chuyÖn kÓ)

� Häc h¸t (Sing to Learn): Nghe vµ chÐp

� Games & Quiz 

(Scrabble, Crosswords)

� Xem TV nãi tiÕng Anh



Häc ®äc (reading)

§Þnh h−íng sai

� §äc tõng tõ, tõng c©u vµ dÞch ra tiÕng ViÖt ®Ó hiÓu.

� §äc lan man, kh«ng biÕt c¸ch ghi chÐp

� Kh«ng ph©n biÖt c¸c lo¹i ®äc kh¸c nhau: ®äc ®Ó häc
(read for learning), ®äc ®Ó gi¶i trÝ (read for 
pleasure)

� L−êi ®äc s¸ch, chØ nghe gi¶ng vµ häc theo bµi ghi



Häc ®äc
C¸c môc ®Ých ®äc

Reading for survival: ®äc ký hiÖu, biÓu b¶ng
(signs: stop, exit, gents)

Reading for learning: ®äc ®Ó lÊy nh÷ng kiÕn
thøc míi, ®äc ®Ó më réng bµi häc, ®äc ®Ó
thi…

Reading for pleasure: truyÖn ng¾n, tiÓu thuyÕt, 
th¬, c¸c lo¹i h×nh nghÖ thuËt kh¸c



Häc ®äc
§äc lÊy th«ng tin chÝnh

Read for Gist

� §äc mét l−ît tõ ®Çu ®Õn cuèi: chñ ®Ò cña
toµn bµi

� §äc tõng ®o¹n: t×m c©u chñ ®Ò

� §äc vµo néi dung tõ ®o¹n ®Ó lÊy th«ng tin vÒ
chñ ®Ò cña ®o¹n

� Ghi chÐp



Häc ®äc
§äc lÊy th«ng tin hç trî

Read for Supporting Details

� X¸c ®Þnh th«ng tin chÝnh tõng ®o¹n.

� Th«ng tin nµo hç trî cho th«ng tin chÝnh: minh ho¹, 
ph©n tÝch, më réng

� Ghi chÐp

Cïng mét lóc ®äc lÊy th«ng tin chÝnh vµ th«ng tin hç
trî chÝnh lµ ®äc chi tiÕt (Listen for everything)



Häc ®äc
§äc lÊy th«ng tin cÇn ®Õn

Read for Wanted Information

� §äc mét l−ît tõ ®Çu ®Õn cuèi mét lÇn

� §äc l¹i tõ ®Çu víi tèc ®é chËm h¬n. Dõng ë
nh÷ng chç cã th«ng tin m×nh ®ang t×m kiÕm

� §äc kü ®o¹n cã th«ng tin ®ã. Ghi chÐp



Häc viÕt

§Þnh h−íng sai

� §−a ra nh÷ng ý t−ëng phøc t¹p

� T×m c¸ch viÕt v¨n hoa

� ViÕt b»ng tiÕng ViÖt råi dÞch sang tiÕng Anh

H�y viÕt ®¬n gi¶n: ý t−ëng ®¬n gi¶n, 

c©u ®¬n



Häc viÕt
ViÕt g×?

� ViÕt th− cho b¹n bÌ (Informal letters)

� ViÕt ®¬n, b¶n khai (Formal letters)

� B−u thiÕp (Postcards)

� ViÕt tãm t¾t bµi ®äc (Summary)

� ViÕt b¸o c¸o khoa häc (héi nghÞ, chuyªn ®Ò)

(Report & Presentation)

� ViÕt luËn v¨n (Essay & Dissertation) 



VIẾT TIỂU LUẬN
(ESSAY)

� INTRODUCTION (Phần mở đầu)

1. Có cần phải định nghĩa thuật ngữ nào trong tiêu
đề không?

2. Tại sao chủ đề ta sắp viết lại quan trọng?

3. Làm thế nào để hạn chế bớt ý kiến tranh luận?

4. Có thể chia bài viết thành những phần nhỏ được
không?



VIẾT TIỂU LUẬN
(ESSAY)

� THE MAIN BODY

1. Bắt đầu bằng một câu thông báo vấn đề sẽ
được trình bày.

2. Công bố những cứ liệu đã thu thập được
một cách chị tiết.

3. Kết thúc từng vấn đề bằng một ví dụ minh
hoạ.



VIẾT TIỂU LUẬN
(ESSAY)

� THE CONCLUSION

Tương lai của vấn đề hoặc ảnh hưởng của
vấn đề vừa trình bày đối với các bình diện có
liên quan, hoặc làm thế nào để cải thiện vấn
đề vừa trình bày.



VIẾT TÓM TẮT
(SUMMARISING)

� Ba loại tóm tắt:

1. Tóm tắt một văn bản trong một hai câu
(dùng đưa vào phần abstract)

2. Ghi lại toàn bộ nội dung của một văn bản
(tổng lược: global summarising)

3. Tóm tắt thông tin mình cần đến (selective 
summarising)



VIẾT TÓM TẮT
(SUMMARISING)

Bốn bước tiến hành một tóm tắt
1. Skimming: ấn tượng về nội dung
2. Đọc lấy ý chính (main ideas)
3. Gấp văn bản lại, tự mình viết tóm tắt.
4. Công bố ý chính + ý hỗ trợ quan trọng nhất. 

Công bố những quan điểm có liên quan
(nếu có)



Tra tõ ®iÓn

§Þnh h−íng sai

� Mét tõ tiÕng Anh sÏ cã mét tõ tiÕng ViÖt
t−¬ng ®−¬ng

� Tra tõ ®iÓn tõ míi ®Ó dÞch bµi ®äc

� Ch−a biÕt kü thuËt tra nªn chËm vµ khã t×m 
nghÜa thÝch hîp



Kü thuËt tra tõ ®iÓn

� VÞ trÝ cña vÇn (tõ): ®Çu, gi÷a, cuèi. (Cì tay)

� Dïng entry trªn gãc tr¸i vµ ph¶i ®Ó t×m ®Õn tõ
cÇn tra. VÝ dô double

� Tõ xÕp theo vÇn ABC: dam-damn-daring-
dark-date-datebook-dazzle-d.b.a.-deal …

� Entry ABC: de-deacon-deactivate-dead-…

� N¾m v÷ng cÊu t¹o cña mét entry



CÊu t¹o môc tõ
entry

C¸c tiªu ®Ò       �noun �adv.

�verb �det.

�adj.

(IDIOM)

(PHRASAL VERB)

IDM

PHRV



STEPS TO GO
C¸c b−íc tra tõ ®iÓn

1. Tõ cÇn tra thuéc tõ lo¹i nµo?

2. NghÜa ®ang t×m thuéc nhãm nghÜa nµo? 

3. Trong nhãm nghÜa ®ã th× nghÜa sè mÊy lµ
thÝch hîp?

4. Tõ cÇn tra cã n»m trong IDM hay PHRV 
kh«ng?



T×M NGHÜA
Look for appropriate meaning

VÝ dô tra tõ double, tÝnh tõ

double /�����/

�adj.

TWICE AS MUCH/MANY (1) (nhiÒu gÊp hai lÇn)

WITH TWO PARTS (2) (cã hai bé phËn)

FOR TWO PEOPLE (3) (dïng cho hai ng−êi)

COMBINING TWO THINGS (4) (kÕt hîp hai yÕu tè)



T×M NGHÜA
choice of meaning

� Gi¶ sö b¹n cÇn ®Õn nghÜa sè 3: for two 
people. H=y xem phÇn gi¶i thÝch vµ vÝ dô
minh ho¹

FOR TWO PEOPLE  3. made for two people or 
things: a double bed/room

NÕu tõ ®ã n»m trong mét thµnh ng÷, h=y tra IDM

at the double? on the double? double or 
quits? double or nothing?

IDM



A lesson
Mét buæi häc

§Þnh h−íng sai

Mét buæi häc lµ mét Unit hoÆc mét phÇn cña
Unit

TËp trung qu¸ nhiÒu vµo ng÷ ph¸p. øng dông?
T×m hiÓu qu¸ nhiÒu vµo tõ míi. Sö dông?

Cè lµm hÕt c¸c bµi tËp trong s¸ch

DÞch



Class work
Sinh viªn lµm g× trªn líp?

Bèn thµnh tè cÇn ®−îc ph¸t huy trªn líp

1. LuyÖn ph¸t ©m (Pronunciation Practice)

2. LuyÖn nãi, nghe, ®äc, viÕt (Skills Practice)

3. Xem video (Audio-Visual Assistance): 
Language & Culture

4. H−íng dÉn ®äc chuyÖn (Guide to Reading)



English KnowHow

know-how = kiÕn thøc vµ kü n¨ng sö dông
trong mét lÜnh vùc nµo ®ã

know how = biÕt c¸ch vµ cã kh¶ n¨ng lµm ®−îc
viÖc g× ®ã

VËy gi¸o tr×nh English KnowHow gióp chóng
ta n¨ng lùc sö dông ng«n ng÷ vÒ c¶ 4 kü n¨ng



EKH: Thµnh tè

� Language focus

� In Conversation

� Focus on Grammar

� Vocabulary

� Language in Action

� Pronunciation Focus



1. LIFETIME.  Tom Hutchinson
2. ENGLISH CHANNEL. P. Viney

CÊu t¹o ch−¬ng tr×nh

� Ba tr×nh dé: 

S¬ cÊp (Elementary level)

TiÒn trung cÊp (Pre-Intermediate level)

Trung cÊp (Intermediate level)

� Dµnh cho løa tuæi häc sinh, sinh viªn (young 
adults & adults)



1. LIFETIME.  Tom Hutchinson
2. ENGLISH CHANNEL. P. Viney

§−a thùc tÕ cuéc sèng (Anh) vµo líp häc

� T¹o ®iÒu kiÖn cho sinh viªn hiÓu biÕt vÒ nÒn
v¨n ho¸ Anh (phong c¸ch giao tiÕp, tËp qu¸n, 
xö thÕ, v.v.). Tr¸nh ®−îc ‘sèc v¨n ho¸”

� LuyÖn tiÕng Anh trong m«i tr−êng b¶n ng÷

� G©y høng thó trong häc tËp

� Hç trî kh¶ n¨ng hiÓu lêi nãi



1. LIFETIME.  Tom Hutchinson
2. ENGLISH CHANNEL. P. Viney

Ho¹t ®éng víi video (Activities)

� Miªu t¶ (Description)

� Ph¸n do¸n (Prediction)

� KÓ chuyÖn (Re-telling)

� B×nh luËn (Comments)

� Tranh luËn (Argument)


