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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần : MÔN NÓI 4
Tên tiếng Anh: SPEAKING 4
Môn học thuộc khối kiến thức:
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

Kiến thức giáo dục
đại cương □
Bắt buộc □

Kiến thức cơ sở ngành □

Tự chọn □

Bắt buộc

Tự chọn □

Kiến thức chuyên ngành 
Bắt buộc 

Tự chọn □

2. Giảng viên giảng dạy
- Giảng viên phụ trách môn học:
STT
Họ và tên
1. ThS. Ngô Thị Cẩm Thùy
2. ThS. Huỳnh Lê Phượng Cơ

Email hoặc điện thoại
ngothicamthuy@vanlanguni.edu.vn
huynhlephuongco@vanlanguni.edu.vn

Giờ lên lớp
Thứ 5

3. ThS. Lê Thị Ngọc Diệp
lethingocdiep@vanlanguni.edu.vn
Thứ 5
4. ThS. Phạm Thị Thùy Trang phamthithuytrang@vanlanguni.edu.vn
Thứ 4
5. CN Đoàn Nguyễn Phương doannguyenphuongthai@vanlanguni.edu.vn
Thái
- Địa chỉ cơ quan: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh (Phòng 306B);
- Điện thoại liên hệ: số điện thoại của Khoa và số điện thoại liên lạc của giảng viên
- Thời gian học:
Môn học được thực hiện vào học kỳ 2
- Địa điểm học: phòng học, cơ sở 1 (45 Nguyễn Khắc Nhu, F. Cô Giang, Q.1).
3. Số tín chỉ: (chưa thực hiện theo tín chỉ)
4. Trình độ: dành cho sinh viên năm thứ hai
5. Phân bổ thời gian:
Môn học này gồm 2 phần:
-

Phần lý thuyết: 20 tiết

-

Phần thực hành: 25 tiết

6. Học phần tiên quyết: Môn Nói 3
7. Mục tiêu và kết quả dự kiến của môn học
7.1. Mục tiêu môn học
a. Cung cấp cho sinh viên:
1

- những kỹ thuật, kỹ năng sử dụng trong thảo luận nhóm và nói chuyện trước đám đông
- ngôn ngữ sử dụng trong thảo luận nhóm và nói chuyện trước đám đông
- một số kiến thức trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và xã hội để sinh viên có thể giao tiếp trong
cuộc sống.
b. Tạo cơ hội, khuyến khích sinh viên tự học và hợp tác với ; sử dụng công nghệ trong học tập
7.2. Kết quả dự kiến của môn học/Chuẩn đầu ra môn học
Sau khi kết thúc môn học, nếu sinh viên tham gia học một cách nghiêm túc, sinh viên:
- Tham gia và điều tiết có hiệu quả một cuộc thảo luận nhóm trong khoảng thời gian 10 phút về
các chủ đề học thuật.
- Sử dụng khá bài bản và lưu loát từ vựng , cấu trúc và kỹ năng ứng xử trong thảo luận nhóm
nhằm tạo sự đồng thuận cao.
- Trình bày bài thuyết trình có bài bản bằng cách kết hợp nhiều kỹ năng và phương tiện khác
nhau,
- Tự tin tham gia vào các cuộc đối thoại, thảo luận theo nhóm và cũng như nói trước công
chúng.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Môn học này trang bị cho sinh viên những kiến thức về cách thức thảo luận nhóm và các
kỹ thuật nói trước công chúng.
10. Tài liệu phục vụ môn học
10.1 Sách/Giáo trình chính (ghi rõ tên sách, tác giả, NXB, năm XB)
1. Chase, B.T., Johannsen, K.L. (2012). Pathways 3: Listening, Speaking, and Critical
Thinking. Heinle Cengage Learning.
2. Sarosy, P., Sherak, K. (2013). Lecture Ready 2: OUP.
10.2 Sách/giáo trình tham khảo
1. Chase, B.T., Johannsen, K.L. (2012). Pathways 4: Listening, Speaking, and Critical
Thinking. Heinle Cengage Learning.
2. Lucas, S.E. (nam xuat ban). The Art of Public Speaking. McGraw-Hill Education.
3. Williams, E.J. (2008). Presentations in English. Macmillan Education.
10.3 Tư liệu trực tuyến
http://www.indiabix.com/group-discussion/topics-with-answers/
https://www.mindtools.com/CommSkll/PublicSpeaking.htm

11. Phương pháp đánh giá kết quả học tập của sinh viên
Yêu cầu chung
- 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, thuyết trình,
làm việc nhóm, làm bài tập về nhà)
+ Kiểm tra giữa kỳ

: 20%
: 30%
2

+ Thi kết thúc học phần

: 50%

Hình thức, nội dung, thời lượng và tiêu chí chấm điểm
Kiểm tra giữa kỳ: thảo luận theo nhóm, mỗi nhóm 10-15 phút

Tiêu chí chấm điểm phần thi nói
(Group Discussion)
1. Contribution to the dícusssion
2. Asking questions during the dícussion

Trọng số
(%)
15%
15%

Kết quả
5pts
5pts

Thi kết thúc học phần: thuyết trình theo nhóm, mỗi nhóm 15 phút

1.
2.
3.
4.
5.

Tiêu chí chấm điểm phần thi nói
(Group Presentation)
Topic selection & proper orrganization
Use of verbal language
Clarity & vocal variety
Non-verbal language
Visual aids

Trọng số
(%)
10%
10%
10%
10%
10%

Kết quả
2pts
2pts
2pts
2pts
2pts

12. Yêu cầu của môn học
Sinh viên nên tham dự lớp học đầy đủ, tham gia thảo luận xây dựng bài trên lớp và
chuẩn bị bài tập kỹ năng ở nhà để tự củng cố kiến thức cho bản thân. Sinh viên cần nghiêm túc
thực hiện bài kiểm tra giữa kỳ và bài thi kết thúc học phần.
13. Nội dung chi tiết môn học
Gender & Society
o Talking about rules & expectations
o Expressing & explaining opinions
o Arguing an opinion using reasons
Marketing
o Useful Expression
Human Migration
o Asking for reasons
o Telling a personal history
o Analyzing ideas for a presentation
Work habits in the U.S.
o Useful expression
o Group discussion
Making a living, making a difference
o Showing interest in what a speaker is saying
o Combining different strategies in a group discussion
A world of words
o Preparing your speech
o Language for starting and finishing your presentation
Science
o Different factors to consider when delivering a speech
o Signposting language for structuring your speech
o Pausing and chunking in delivery
Traditional & Modern Medicine
o

Deciding on the purpose of your presentation
3

o

Employing “Jump start” techniques in introduction

Media Studies – Getting the news in the High-Tech Age
o

Phrasing the central idea

o Employing different techniques for the conclusion
Emotions & Personality
o
o
o
o
o

Expressing emotions
Supporting your ideas with examples statistics
Using visual aids to add power to the content.
Describing information on visuals.
Describing numbers and trends

14. Kế hoạch giảng dạy và học tập cụ thể
Trình bày kế hoạch giảng dạy và học tập theo bảng sau.
Buổi/Tuần/ Số giờ Nội dung bài học
ngày
trên lớp

Tuần 1

3

Tuần 2

3

Tuần 3

3

Tuần 4

3

Tuần 5

3

Tuần 6

3

Hoạt động dạy
và học hoặc
nhiệm vụ của
sinh viên
o Introduction
Giảng viên thuyết
o Free topic for discussion
giảng
o Brain storm + note taking
Sinh viên thảo
o Leading the discusion
luận
o Entering the discussion
Sinh viên làm bài
tập trên lớp
Lớp trưởng cho
lớp chọn và lập
danh sách nhóm.
Gender & Society
Giảng viên thuyết
o Taking about rules & giảng
expectations
Sinh viên làm bài
o Expressing & explaining tập nhóm
opinions
o Arguing an opinion using
reasons

Tài liệu cần đọc

Marketing
o Reviewing previous speaking
strategies
o Exchanging Opinions
Human Migration
o Contributing Your Ideas to
the Discussion
o Asking for reasons
o Telling a personal history

Giảng viên thuyết
giảng
Sinh viên làm bài
tập nhóm
Giảng viên thuyết
giảng
Sinh viên làm bài
tập nhóm

Lecture Ready 2
Unit 1
Chapter 2

Work habits in the U.S.
o Taking Turns
o Interrupting and Asking for
Clarification
Making a living, making a
difference
o Combining various strategies
in a group discussion
o Practice

Giảng viên thuyết
giảng
Sinh viên làm bài
tập nhóm
Giảng viên thuyết
giảng
Sinh viên làm bài
tập nhóm

Lecture Ready 2
Unit 2
Chapter 3

Pathways
Unit 1

Pathways
Unit 3

Pathways
Unit 5
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Buổi/Tuần/ Số giờ Nội dung bài học
ngày
trên lớp

Hoạt động dạy
và học hoặc
nhiệm vụ của
sinh viên

Review
Mid-term
Feedback

Giảng viên ôn tập
2- 3 nhóm thi
giữa kỳ
Giảng viên đánh
giá
Mid-term (cont’d)
Các nhóm còn lại
tiếp tục thi
Giảng viên đánh
giá
A world of words
Giảng viên thuyết
o Vocabulary and expressions giảng
related to literacy world.
Các nhóm luyện
o Presentation skills:
tập thuyết trình
- Preparing your speech
- Language for starting and
finishing your presentation

Tài liệu cần đọc

Ôn tập các bài đã học
từ Pathways & Lecture
Ready 2

Tuần 7

3

Tuần 8

3

Tuần 9

3

Tuần 10

3

Science
o Vocabulary and expressions
related to science.
o Presentation skills:
- Different factors to consider
when delivering a speech
- Signposting language for
structuring your speech
- Pausing and chunking in
delivery

Giảng viên thuyết
giảng
Các nhóm luyện
tập thuyết trình

- Lecture Ready 2
(Unit 3 - Chapter 6)
- Speaking 4- Chapter
4: Giving you first
speech (cont.)
- Presentation in
English – Step 1: Lay
solid foundation (pp.
17-21)

Tuần 11

3

Traditional
&
Modern
Medicine
o Vocabulary and expressions
related to medicine.
o Presentation skills:
- Deciding on the purpose of
your presentation
- Employing “Jump start”
techniques in introduction

Giảng viên thuyết
giảng
Các nhóm luyện
tập thuyết trình

- Pathways - Unit 8
- Speaking 4 - Chapter
5: Selecting a topic and
a purpose
- Presentation in
English – Step 2:
Connect with your
audience (pp.24-29)

Tuần 12

3

Media Studies – Getting the
news in the High-Tech Age
o Vocabulary and expressions
related to medicine.
o Presentation skills:
- Phrasing the central idea
Employing
different
techniques for the conclusion

Giảng viên thuyết
giảng
Các nhóm luyện
tập thuyết trình

- Lecture Ready 2
Unit 4 - Chapter 7
- Speaking 4 - Chapter
5: Selecting a topic and
a purpose
- Presentation in
English – Step 2:
Connect with your
audience (pp.30-34)
-

Ôn tập các bài đã học
từ Pathways & Lecture
Ready 2
- Pathways Unit 6
- Speaking 4Chapter 4: Giving you
first speech
- Presentation in
English – Step 1: Lay
solid foundation (pp. 916)
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Buổi/Tuần/ Số giờ Nội dung bài học
ngày
trên lớp

Tuần 13

3

Tuần 14

3

Tuần 15

3

Hoạt động dạy
và học hoặc
nhiệm vụ của
sinh viên
Emotions & Personality
Giảng viên thuyết
o Expressing emotions
giảng
o Supporting your ideas with Các nhóm luyện
examples and statistics
tập thuyết trình
- Using visual aids to add power Các nhóm luyện
to the content.
tập thuyết trình
- Describing information on
visuals.
- Describing numbers and trends
Review and practice
Các nhóm luyện
tập thuyết trình

Tài liệu cần đọc

- Pathways
Unit 10
- Speaking 4- Chapter
8: Supporting your
ideas
Presentation in
English – Step 3: Use
visuals to connect
(pp.36- 48)
Chọn đề tài theo chủ đề
đã học

Đề cương được cập nhật ngày: 12/02/2017
Trưởng Bộ môn

Giảng viên biên soạn
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