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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
NGÀNH ĐÀO TẠO: TIẾNG ANH

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần : Listening 4

Mã học phần :

Môn học thuộc khối kiến thức:

Kiến thức giáo dục
đại cương □

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Bắt buộc Tự chọn □
Kiến thức cơ sở ngành □ Kiến thức chuyên ngành

Bắt buộc □ Tự chọn □ Bắt buộc Tự chọn □

2. Giảng viên giảng dạy

- Giảng viên phụ trách môn học: Huỳnh Lê Phượng Cơ và Ngô Thị Cẩm Thùy

- Địa chỉ cơ quan: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh (Phòng 601B);

- Điện thoại liên hệ: Khoa Ngoại ngữ: 08 38365177; ĐTDĐ: 0918490067 ( Cô Phượng
Cơ); 09066707097 (Cô Cẩm Thùy)

- Email: huynhlephuongco@vanlanguni.edu.vn (Cô Phượng Cơ)

ngothicamthuy@vanlanguni.edu.vn (Cô Cẩm Thùy)

- Thời gian học: học kỳ 2, theo thời khóa biểu của khoa

- Địa điểm học: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

- Cách liên lạc với giảng viên

Qua email hoặc gặp tại văn phòng khoa

3. Số đơn vị học phần: 3

4. Trình độ: dành cho sinh viên năm thứ 2

5. Phân bổ thời gian:

3 tiết / tuần

6. Học phần tiên quyết: Listening 1, 2, 3

7. Mục tiêu và kết quả dự kiến của môn học

Mục tiêu môn học: Cuối khoá học sinh viên có khả năng:

 nghe hiểu bài thuyết giảng và đàm thoại mang tính học thuật
 ghi chú, ghi tốc ký, đặc biệt trong các môn học chuyên ngành
 áp dụng được vốn từ vựng và kiến thức liên quan đến thế giới khoa học tự nhiên và xã

hội trong giao tiếp liên quan đến học thuật , ví du: thuyết trình trên lớp, hoạt động thảo
luận nhóm…

 hiểu được trên 70% các bài nghe học thuật ngắn từ 3-5 phút trên các trang mạng được đề
xuất như TED TALKS,
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8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức mang tính học thuật về khoa học tự nhiên và xã
hội cũng như kỹ năng nghe hiểu và ghi chú thông qua các chủ điểm như: gender and society,
reproducing life, human migration, traditional and modern medicine, sociology,v.v..

9. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra môn học, hoạt động giảng dạy, phương pháp đánh
giá với chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra của
môn học

Các hoạt động dạy
và học

Phương pháp kiểm tra,
đánh giá sinh viên

Chuẩn đầu ra
CTĐT

Phương pháp Tỷ
trọn

g
(%)

- có khả năng nghe
hiểu bài thuyết giảng
và đàm thoại mang
tính học thuật

- có kỹ năng ghi chú,
ghi tốc ký

- sử dụng được vốn từ
vựng và kiến thức liên
quan đến thế giới khoa
học tự nhiên và xã hội
trong giao tiếp

- hiểu được trên 70%
các bài nghe học thuật
ngắn từ 3-5 phút trên
các trang mạng được
đề xuất như TED
TALKS,

- Giảng viên hướng
dẫn kỹ thuật nghe
- Sinh viên thực
hành nghe
- Trao đổi, đúc kết
kinh nghiệm

Hiện diện 5 - tập trung đào
tạo các kỹ năng
cơ bản
NGHE-NÓI-
ĐOC- VIẾT
cho sinh viên
- Có kiến thức
cơ bản nhất định
trong lĩnh vực
khoa học Xã
hội&Nhân văn
và Khoa học tự
nhiên nhằm tiếp
thu kiến thức
giáo dục chuyên
nghiệp và khả
năng học tập
nâng cao trình
độ.

Bài tập có chấm điểm
+ hoạt động trong lớp

15

Kiểm tra giữa kỳ 30

Cuối kỳ 50

10. Tài liệu phục vụ môn học

10.1 Sách/Giáo trình chính (ghi rõ tên sách, tác giả, NXB, năm XB)

1. Becky Tarver Chase, Kristin L. Johansen (2012). Pathways 3: Listening, Speaking,
and Critical Thinking. Heinle, Cengage Learning.

2. Peg Sarosy, Kathy Sherak (2013). Lecture Ready 2: Strategies for Academic
Listening and Speaking. Oxford University Press

10.2 Sách/giáo trình tham khảo

Helen S. Solorzano Jennifer P.L. Schmidt. (2008). NorthStar: Listening and Speaking,
Level 3, 3rd Edition. Pearson Longman10.3

10.3 Tư liệu trực tuyến

1. https://sites.google.com/site/ngothicamthuy/listening4

https://sites.google.com/site/ngothicamthuy/listening4
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2. https://sites.google.com/site/huynhlephuongco/listening4

11. Phương pháp đánh giá kết quả học tập của sinh viên

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu đánh giá môn học theo trọng số của các điểm thành phần như
sau:

+ Tham dự lớp đầy đủ + tham gia các hoạt động (phát biểu trên lớp, làm bài tập có chấm
điểm, làm bài tập về nhà) : 20%

+ Kiểm tra giữa kỳ (thi nghe) : 30%
+ Thi kết thúc học phần (thi nghe) : 50%

Xếp loại đánh giá
Theo quy chế 25
Hình thức, nội dung, thời lượng và tiêu chí chấm điểm

Ki m tra gi�a kỳ: hình th�c thi, th�i gian làm bài thi
Thời gian: 45 phút
Hình thức: Nghe bài thuyết giảng và đàm thoại dài, và trả lời câu hỏi dạng: trắc nghiệm , câu
hỏi chọn True / False, viết câu trả lời ngắn; hoàn chỉnh dàn bài hoặc mẫu theo số chữ yêu cầu;
hoàn chỉnh bài tóm tắt bằng số chữ theo yêu cầu.

Hình thức, nội dung, thời lượng và tiêu chí chấm điểm
Thời gian: 55 phút
Hình thức: Nghe bài thuyết giảng và đàm thoại dài, và trả lời câu hỏi dạng: trắc nghiệm A, B, C,
D; True / False; hoàn chỉnh dàn bài hoặc mẫu, trả lời câu hỏi theo số chữ yêu cầu, hoàn chỉnh
bài tóm tắt theo số từ yêu cầu

13. Nội dung chi tiết môn học

Trình bày nội dung chi tiết theo tên Chương, mục của chương và số giờ học của mỗi chương.

Giáo trình 1: Pathways 3
Chương 1: Gender and society

Note-taking
Listening for main ideas
Listening for details

Chương 2: Reproducing Life
Listening for main ideas
Listening for details
Stress patterns before suffixes
Emphasis on key words

Chương 3: Human Migration
Predicting content
Listening for main ideas
Listening for details

Chương 4: Fascinating Planet
Turning out distractions
Taking notes on a documentary

https://sites.google.com/site/huynhlephuongco/listening4
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Intonation or choices and lists

Chương 5: Making a Living, Making a Difference
Understanding a speaker’s purpose
Taking notes on a lecture

Chương 8: Traditional and Modern Medicine
Asking questions while listening
Listening for details
Making inferences

Chương 10: Emotions and Personality
Listening for main ideas
Listening for details

Giáo trình 2: Lecture Ready 2

Bài 1: Marketing
Chapter 1: Gender and Spending
Chapter 2: Ads are everywhere

Bài 1: Sociology
Chapter 1: Work Habits in the 21st Century
Chapter 2: Leisure Time in the 21st Century

Bài 1: Science
Chapter 1: Science and Pleasure: What We Eat
Chapter 2: Unique Solutions to Pollution

Bài 1: Media Studies
Chapter 1: Getting the News in the High-Tech Age
Chapter 2: Who’s on TV?

Bài 1: Linguistics
Chapter 1: What’s Up with Slang
Chapter 2: Global English

14. Kế hoạch giảng dạy và học tập cụ thể

Buổi/Tuần/
ngày

Số giờ
trên lớp

Nội dung bài học Hoạt động dạy và
học hoặc nhiệm vụ

của sinh viên

Tài liệu cần đọc

Buổi 1
(17/2/2017)

3 Giới thiệu môn học
Giới thiệu đề cương chi tiết
Qui định về trách nhiệm của
Giảng viên lớp và nhiệm vụ
của sinh viên
Ôn nhanh các kỹ năng nghe
của học kỳ trước

Giảng viên giới thiệu
tài liệu chính, tài liệu
tham khảo, trang trực
tuyến

Sinh viên làm các bài
tập ôn về kỹ năng của
học kỳ trước

Đề cương chi tiết
môn học

Buổi 2
(24/2/2017)

3 Từ vựng về giới tính và xã Giảng viên hướng dẫn Bài 1: Gender and
Society
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Buổi/Tuần/
ngày

Số giờ
trên lớp

Nội dung bài học Hoạt động dạy và
học hoặc nhiệm vụ

của sinh viên

Tài liệu cần đọc

hội
Nghe bài thuyết giảng về
tên, bài hội thoại và tranh
luận ngắn.

sinh viên luyện các kỹ
năng Nghe ghi chú,
lấy ý chính và chi
tiết Luyện phát âm
(Can/can’t)

(PATHWAYS 3)

Buổi 3 3 Từ vựng về khoa học trong
cuộc sống
Nghe bài hội thoại về một
tư liệu và cuộc nói chuyện
giữa các học viên.

Giảng viên hướng dẫn
sinh viên luyện các kỹ
năng lấy ý chính và
chi tiết Luyện phát
âm: cách đọc những
âm trước một số tiếp
vĩ ngữ

Bài 2:
Reproducing Life
(PATHWAYS 3)

Buổi 4 3 Từ vựng về xã hội học
Nghe bài giảng trên slides
và bài thảo luận nhóm

Giảng viên hướng dẫn
sinh viên luyện các kỹ
năng Nghe: đoán
trước nội dung, lấy ý
chính và chi tiết
Luyện phát âm: cách
phát âm khi nói nhanh

Bài 3: Human
Migration
(PATHWAYS 3)

Buổi 5 3 Từ vựng: khoa học về trái
đất
Nghe 1 đoạn tư liệu, nghe
bài đàm thoại thông thường

Giảng viên hướng dẫn
sinh viên luyện các kỹ
năng nghe về cách
loại bỏ sự mất tập
trung trong quá trình
nghe Luyện phát âm:
ngữ điệu khi nói về sự
lựa chọn và liệt kê.

Bài 4: Fascinating
Planet
(PATHWAYS 3)

Buổi 6 3 Từ vựng: kinh tế học, kinh
doanh
Nghe về sự so sánh, hỏi
đáp trong lớp học và bài
thuyết trình dựa vào nghiên
cứu trên mạng.

Giảng viên hướng dẫn
sinh viên luyện hiểu
theo ngữ cảnh, cách sử
dụng từ vựng mới
trong bài đối thoại

Bài 5: Making a
Living, Making a
Diference
(PATHWAYS 3)

Buổi 7 3 Từ vựng: sức khoẻ và
thuốc

Giảng viên hướng dẫn
sinh viên tập hỏi trong
lúc đang nghe, hỏi
thong tin và suy diễn

Bài 8: Traditional
and Modern
Medicine
(PATHWAYS 3)

Buổi 8 3 THI GIỮA KỲ

Buổi 9 3 Từ vựng: tâm lý học Giảng viên hướng dẫn
sinh viên hiểu nghĩa từ
theo ngữ cảnh, lấy
thông tin, ý chính.

Bài 10: Emotions
and Personality
(PATHWAYS 3)

Buổi 10 3 Từ vựng: giới tính và sự
chi tiêu; quảng cáo

Giảng viên hướng dẫn
sinh viên sử dụng kiến
thức cơ bản đoán nội
dung và hiểu

Bài 1: Marketing
(LECTURE
READY 2)

Buổi 11 3 Từ vựng: thói quen công
việc, thời gian giải lao

Giảng viên hướng dẫn
sinh viên nhận biết từ
chuyển ý trong khi

Bài 2: Marketing
(LECTURE
READY 2)
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Buổi/Tuần/
ngày

Số giờ
trên lớp

Nội dung bài học Hoạt động dạy và
học hoặc nhiệm vụ

của sinh viên

Tài liệu cần đọc

nghe

Buổi 12 3 Từ vựng: khoa học và sự
hài lòng, giải pháp cho ô
nhiễm

Giảng viên hướng dẫn
sinh viên nhận ra ví dụ
và lời giải thich qua
ngôn ngữ thyết trinh

Bài 3: Science
(LECTURE
READY 2)

Buổi 13 3 Từ vựng: công nghệ cao,
Television

Giảng viên hướng dẫn
sinh viên nghe lấy ý
chính qua cách dung
ngôn ngữ và cử chỉ

Bài 4: Media
Studies
(LECTURE
READY 2)

Buổi 14 3 Từ vựng: tiếng long, tiếng
Anh toàn cầu

Giảng viên hướng dẫn
sinh viên nhận biết sự
thay đổi qua cách phát
âm. Ôn tập chiến lược
Nghe

Bài 5: Linguistics
(LECTURE
READY 2)

Buổi 15 3 ÔN TẬP

Đề cương được cập nhật ngày: 09/01/2017

Trưởng Bộ môn

ThS. Huỳnh Lê Phượng Cơ

Giảng viên biên soạn

ThS. Huỳnh Lê Phượng Cơ
ThS. Ngô Thị Cẩm Thùy
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