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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: NGÔN NG ANH 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN (Thứ tự trong CTĐT) 

 

1. Tên học phần : NÓI 3 

Tên tiếng Anh: SPEAKING 3 

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: Lê Thị Ngọc Diệp, Đoàn Nguyễn Phương Thái, Nguyễn 

Thanh Minh 

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

- Điện thoại liên hệ:  

- Email: k.nn@vanlanguni.edu.vn 

- Thời gian học: học kỳ 1, trong vòng 14 tuần 

-  Địa điểm học: cơ sở 1 ĐH Văn Lang 

- Cách liên lạc với giảng viên: Liên hệ với GV qua địa chỉ email 

3. Số tín chỉ: 2 tín chỉ  

4. Trình độ: dành cho sinh viên năm hai 

5. Phân bổ thời gian: 40 giờ 

- Giờ trên lớp :    40 giờ 
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 Nghe giảng lý thuyết :  10 giờ 

 Làm bài tập trên lớp :  20 giờ 

 Tự học có hướng dẫn :  10 giờ 

    - Tự nghiên cứu :   30 giờ 

6. Học phần tiên quyết: Nói 1 và 2 

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

Mục tiêu môn học 

7.1. Về kiến thức: 

Cung cấp cho sinh viên ngữ vựng (từ vựng, cụm từ, cấu trúc) và ý tưởng giúp sinh viên 

có thể tham gia thảo luận nhóm và thuyết trình trước đám đông. 

7.2. Về kỹ năng: 

- Cung cấp chiến lược và kỹ năng trong việc thảo luận nhóm và thuyết trình 

7.3. Về thái độ: 

- Tạo thái độ yêu thích môn học và ý thức tự nâng cao khả năng thuyết trình và thảo luận 

nhóm bằng tiếng Anh của sinh viên 

Kết quả dự kiến của môn học/Chuẩn đầu ra môn học  

- Sinh viên có khả năng áp dụng ngữ vựng (từ vựng, cụm từ, cấu trúc) và ý tưởng đã thảo 

luận trong lớp để thực hiện một bài thuyết trình hoặc thảo luận nhóm 

- Sinh viên có khả năng chọn lựa chiến lược và kỹ thuật hợp lý trong việc thuyết trình và 

thảo luận nhóm 

- Sinh viên có khả năng sử dụng các công cụ tìm kiếm thông tin và powerpoint hiệu quả 

trong việc tìm kiếm thông tin cần thiết và thể hiện ý tưởng 

- Sinh viên có khả năng đánh giá và tự sửa lỗi khi thuyết trình và thảo luận nhóm 

- Sinh viên có thái độ tích cực trong học tập và nâng cao kiến thức 

Ma trận tích hợp giựa Chuẩn đầu ra môn học và Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo 

                   Chuẩn đầu ra môn học 

Chuẩn đầu ra chương  

trình đào tạo 

Chuẩn 

đầu ra a  

Chuẩn 

đầu ra b  

Chuẩn 

đầu ra c  

Chuẩn 

đầu ra d  

Chuẩn 

đầu ra e 

Chuẩn đầu ra về kiến thức (1c: Có kiến thức cơ bản 

và chuyên sâu về lĩnh vực chuyên ngành ngôn ngữ 
x x 
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Anh)  

Chuẩn đầu ra về kiến thức (1d: Hiểu biết được mô 

hình tương tác khác nhau trong tiếng Anh)   
x 

  
 

Chuẩn đầu ra về kiến thức (1e: Có kiến thức giao 

tiếp và khả năng ứng xử bằng ngôn ngữ Anh)  
x x 

  
 

Chuẩn đầu ra về kỹ năng cứng (1a: Có khả năng sử 

dụng thành thạo kỹ năng ngôn ngữ) 
x x 

 
x  

Chuẩn đầu ra về kỹ năng cứng (1b: Có khả năng 

giao tiếp trình bày trước cử toạ) 
 x x   

Chuẩn đầu ra về kỹ năng mềm (2b: có thể sử dụng 

ứng dụng tin học văn phòng) 
  x   

Chuẩn đầu ra về kỹ năng mềm (2c: Biết quản lý 

nhóm, làm việc nhóm và nghiên cứu các vấn đề 

ngôn ngữ) 
 

x 
  

 

Chuẩn đầu ra về thái độ (3: Có tinh thần học hỏi, 

nâng cao hiệu quả công việc) 
   x x 

Dòng là chuẩn đầu ra của CTĐT, Cột là chuẩn đầu ra của môn học. 

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về ngôn ngữ (từ vựng, mẫu câu) và các 

kỹ năng, kỹ thuật liên quan đến thuyết trình và thảo luận nhóm bằng tiếng Anh cũng như những 

kiến thức liên quan đến những chủ đề như xã hội, giáo dục, sức khoẻ, … để giúp sinh viên xây 

dựng một bài thuyết trình và thảo luận nhóm hiệu quả. 

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 trọng 

(%) 

Sinh viên có khả năng áp 

dụng ngữ vựng (từ vựng, 

cụm từ, cấu trúc) và ý 

tưởng đã thảo luận trong 

Giảng viên thuyết 

giảng 

 

Sinh viên thảo luận 

Thảo luận, thuyết 

trình 
20 

Chuẩn đầu 

ra về kiến 

thức (1c; 

1e); Chuẩn 

Kiểm tra giữa kỳ 30 

Cuối kỳ 50 
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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 trọng 

(%) 

lớp để thực hiện một bài 

thuyết trình hoặc thảo 

luận nhóm 

 đầu ra về 

kỹ năng 

cứng (1a);  

Sinh viên có khả năng 

chọn lựa chiến lược và kỹ 

thuật hợp lý trong việc 

thuyết trình và thảo luận 

nhóm 

 

Giảng viên thuyết 

giảng và đưa ví dụ 

 

Sinh viên thực hành 

Thảo luận, thuyết 

trình 
20 

Chuẩn đầu 

ra về kiến 

thức 

(1c;1d; 

1e); Chuẩn 

đầu ra về 

kỹ năng 

cứng (1a; 

1d); 

Chuẩn đầu 

ra về kỹ 

năng mềm 

(2c) 

Kiểm tra giữa kỳ 30 

Cuối kỳ 50 

Sinh viên có khả năng sử 

dụng các công cụ tìm 

kiếm thông tin và 

powerpoint hiệu quả trong 

việc tìm kiếm thông tin 

cần thiết và thể hiện ý 

tưởng 

Giảng viên thuyết 

giảng và đưa ví dụ 

 

Sinh viên thực hành 

  Chuẩn đầu 

ra về kỹ 

năng cứng 

(1b); 

Chuẩn đầu 

ra về kỹ 

năng mềm 

(2b) 

Kiểm tra giữa kỳ 30 

Cuối kỳ 50 

Sinh viên có khả năng 

đánh giá và tự sửa lỗi khi 

thuyết trình và thảo luận 

nhóm 

Giảng viên thuyết 

giảng và đưa ví dụ 

 

Sinh viên thực hành 

Thảo luận, thuyết 

trình 
20 

Chuẩn đầu 

ra về kỹ 

năng cứng 

(1a); 

Chuẩn đầu 

ra về thái 

độ (3) 

Kiểm tra giữa kỳ 30 



Ngành Ngôn Ngữ Anh- Đại học Văn Lang                                                                         Đề cương chi tiết ĐC.35 

5 
 

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 trọng 

(%) 

Có thái độ tích cực trong 

học tập và nâng cao kiến 

thức 

Sinh viên và thực 

hành 

 

Thảo luận, thuyết 

trình 
20 

Chuẩn đầu 

ra về thái 

độ (3) 

10. Tài liệu phục vụ môn học 

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

 Speaking 3 (2017). Lưu hành nội bộ 

10.2 Sách/giáo trình tham khảo 

 Grussendorf , M. (2007). English for Presentations. Oxford: OUP  

 Harrington , D. & LeBeau, C. (2009). Speaking of Speech – New Edition: Basic 

Presentation Skills for Beginners. MacMillam  

 Matthews, C. (1994). Speaking Solutions: Interaction, Presentation, Listening and 

Pronunciation Skills. Prentice Hall 

 Sarosy, P. & Sherak, K.  (2013). Lecture Ready 1: Strategies for Academic Listening and 

Speaking. 2nd Ed. Oxford: OUP 

 Thomson , K. (2007). English for Meetings. OUP 

 Williams, E.J. (2008). Presentations in English: Find your voice as a presenter. 

MacMillan 

10.3 Tư liệu trực tuyến 

 Google 

 You Tube 

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

11.1 Đối với phần lý thuyết 

Yêu cầu chung 

Để hoàn tất (“đạt”) môn học này, sinh viên phải: 

- 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 (4 bài tập)      : 20% 

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

Xếp loại đánh giá: Xếp loại theo quy chế 25 

Hình thức, nội dung, thời lượng và tiêu chí chấm điểm 

a. Giữa kỳ: Thi theo nhóm (4 người), mỗi nhóm 10 phút 

Speaker’s name 
Clarity 

(2pts) 

Participation 

(2pts) 

Pace 

(2pts) 

Problem 

Solving 

(2pts) 

Leader 

Control 

(2pts) 

A. Clarity: All members spoke loudly & clearly. 

B. Participation: All members contributed ideas & took equal part in the discussion. 

C. Pace: The discussion moved along at the right speed, without long pauses between speakers. 

D. Problem solving: The discussion moved in an organized, logical way toward the final decision. 

E. Leader control: the leader effectively guided the discussion, not taking too much or too little 

control. 

b. Cuối kỳ: Thi cá nhân, mỗi cá nhân 4 phút 

Physical message  

(6 points) 

Visual message  

(2 points) 

Story message 

 (2 points) 

Posture & 

 eye contact  

(2 points) 

Gestures 

(2 points) 

Voice inflection  

(2 points) 

Quality of visual 

 (1 point) 

Use of visual  

(1 point) 

 

 

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 phải tham gia kiểm tra giữa 

kỳ và cuối kỳ để đạt kết quả tốt nhất. Sinh viên vi phạm quy chế thi sẽ bị huỷ bài thi và mặc 

nhiên được chấm 0 điểm.  

Về nội dung. Môn học Nói 3 nhằm trang bị cho sinh viên ngành Ngôn Ngữ Anh những từ vựng, 

cụm từ và mẫu câu cũng như những kỹ thuật và chiến lược giúp sinh viên thực hiện một bài 

thuyết trình và thảo luận hiệu quả. Ngoài ra, trong mỗi chủ điểm bài học, sinh viên sẽ làm quen 

với những từ vựng thuộc một lĩnh vực nhất định.. Các nội dung này được trao đổi trong 14 tuần 

học theo lịch học cụ thể mô tả dưới đây. 

Về hoạt động học tập. Ngoài các bài giảng và thảo luận trong lớp, môn học còn có 1 bài thi giữa 

học kỳ, và bài thi kết thúc học phần.  

Bài thi giữa kỳ được thực hiện tại lớp từ tuần thứ 9 đến tuần 14 nhằm giúp sinh viên ôn tập lại 

những kiến thức đã học trong 8 tuần. Bài kiểm tra sẽ thực hiện với thời lượng 15 phút/ nhóm 

sinh viên, dưới hình thức thi nói và sinh viên không được sử dụng tài liệu. Nội dung ôn tập kiểm 

tra giữa học phần sẽ được trình bày trong giờ học cuối của tuần thứ 6. Sinh viên vắng thi kiểm 
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tra giữa học phần không có lý do chính đáng sẽ bị điểm 0. Những sinh viên vắng thi có lý do 

chính đáng sẽ được thi bổ sung. 

Bài thi kết thúc học phần sẽ được thực hiện theo sự bố trí của Khoa và thời gia dự kiến là 4 

phút/ sinh viên dưới hình thức thuyết trình với nội dung bao quát trong suốt 14 tuần học. Nội 

dung ôn thi sẽ được thông báo cụ thể vào tuần thứ 14.  

 

13. Nội dung chi tiết môn học 

Bài 1 

 - Nội dung 1: Giới thiệu chương trình học phần Speaking 3. 

 - Nội dung 2: Getting to know each other. 

 - Nội dung 3: Watching videos: a group discussion sample + posture and eye contact 

Bài 2 

- Presentations 

Unit 1: Posture and Eye Contact (Sách Speaking of Speech) 

- Nội dung 1: Posture: How not to do it. 

- Nội dung 2: Posture: How to do it & Practice. 

- Nội dung 3: Performance: Informative Speech. 

- Nội dung 4: Practice good posture and eye contact 

Group Discussions 

- Nội dung: Practice: Show Interest During the Discussion + Lead the Group Discussion (Sách  

Lecture Ready) 

Bài 3 

- Presentations 

Unit 2: Gestures (Sách Speaking of Speech +  Lecture Ready) 

- Nội dung 1: How to Use Gestures & Practice. 

- Nội dung 2: Performance: Layout Speech 

Group Discussions 

- Nội dung 1: Practice Enter the Discussion 

- Nội dung 2: Review and Practice Showing interest + Leading a discussion 

Bài 4 

- Presentations 

Unit 3 (sách Speaking of Speech + Lecture Ready) 

- Nội dung 1: Voice Inflection & Practice  

- Nội dung 2: Performance: Demonstration Speech. 

- Nội dung 3: Practice: Emphasize  
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Important Words + Pace Your Speech 

Group Discussions 

- Nội dung 1: Practice Contribute Your Ideas to the Discussion + Support Your Opinion. 

- Nội dung 2: Review and Practice previous speaking strategies. 

Bài 5 

Presentations 

Unit 4 (sách Speaking of Speech) 

- Nội dung 1: Performance: Explaining Visuals 

- Nội dung 2: Practice Explaining Visuals. 

- Nội dung 3: Signal a Transition 

Group Discussions 

Unit 4 (sách Lecture Ready) 

- Nội dung 1: Practice Interrupt and Ask for Clarification. 

- Nội dung 2: Review and Practice the previous speaking strategies. 

Bài 6 

Presentations 

Units 5 + 6 (sách Speaking of Speech) 

- Nội dung 1: Practice :Introduction. 

- Nội dung 2: Performance: Introduction. 

- Nội dung 3: Practice Create  

Rapport with the Audience 

- Nội dung 4: Practice Catch the Audience’s Attention 

Group Discussions 

- Nội dung 1: Practice Ask for More Information. 

- Nội dung 2: Review and Practice the previous speaking strategies. 

Bài 7 

Presentations 

Unit 7 (sách Speaking of Speech) 

- Nội dung 1: Practice: Body. 

- Nội dung 2: Performance:Body. 

- Nội dung 3: Practice Signal a Transition 

Group Discussions 

- Nội dung 1: Practice  Agree and Disagree + Show Respect for Other’s Opinions 

- Nội dung 2: Review and Practice the previous speaking strategies. 

 Bài 8 
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Presentations 

Unit 8 (sách Speaking of Speech) 

- Nội dung 1: Practice: Conclusion. 

- Nội dung 2: Performance: Conclusion. 

- Nội dung 3: On the Floor to Questions 

Group Discussions 

- Nội dung 1: Practice Connect Your Ideas to Other Students’ Ideas. 

 - Nội dung 2: Review and Practice the previous speaking strategies 

Bài 9 

- Nội dung 1: Group Presentations 

- Nội dung 2: Group Discussions 

 - Nội dung 3: Mid-term exam 

Bài 10 

- Nội dung 1: Group Presentations 

- Nội dung 2: Group Discussions 

- Nội dung 3: Mid-term exam 

Bài 11 

- Nội dung 1: Individual Presentations 

- Nội dung 2: Discussions 

Bài 12 

- Nội dung 1: Individual Presentations 

- Nội dung 2: Discussions 

Bài 13 

- Nội dung 1: Individual Presentations 

- Nội dung 2: Discussions 

Bài 14 

- Nội dung 1: Individual Presentations 

- Nội dung 2: Discussions 

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 

 

3 - Nội dung 1: Giới thiệu 

chương trình học phần 

Speaking 3. 

Giảng viên thuyết 

giảng 

 

- Bài: Posture 

and Eye Contact 
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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 

 - Nội dung 2: Getting to 

know each other. 

 - Nội dung 3: Watching 

videos: a group discussion 

sample + posture and eye 

contact 

 

Sinh viên ghi chép 

và trả lời câu hỏi từ 

giảng viên  

Sinh viên làm bài 

tập trên lớp 

Lớp trưởng ghi 

nhận danh sách 

nhóm cho tuần đầu 

tiên 

(Sách  Speaking 

of Speech, từ 

trang 9 đến trang 

14) 

 - Use Good 

Posture and Eye 

Contact (Sách  

Lecture Ready, 

từ trang 12 đến 

trang 13) 

 - Bài: Show 

Interest During 

the Discussion 

(Sách  Lecture 

Ready, từ trang 

10 đến trang 11) 

- Bài: Lead the 

Group 

Discussion (Sách 

Lecture Ready, 

trang 22) 

Buổi 2  3  

Presentations 

Unit 1: Posture and Eye 

Contact (Sách Speaking 

of Speech) 

- Nội dung 1: Posture: How 

not to do it. 

- Nội dung 2: Posture: How 

to do it & Practice. 

- Nội dung 3: Performance: 

Informative Speech. 

Giảng viên thuyết 

giảng 

Sinh viên ghi chép 

và trả lời câu hỏi từ 

giảng viên  

Sinh viên làm bài 

tập trên lớp 

 

 

- Bài: Gestures 

(Sách Speaking 

of Speech, từ 

trang 18 đến 

trang 24) 

- Bài: Use Your 

Hands 

Effectively 

(Sách Lecture 

Ready, từ trang 
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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 

- Nội dung 4: Practice good 

posture and eye contact 

Group Discussions 

- - Nội dung: Practice: 

Show Interest During the 

Discussion + Lead the 

Group Discussion (Sách  

Lecture Ready) 

24 đến trang 25) 

- Bài Enter the 

Discussion (sách  

Lecture Ready, 

từ trang 36 đến 

trang 37) 

 

Buổi 3 

 

3  

Presentations 

Unit 2: Gestures (Sách 

Speaking of Speech +  

Lecture Ready) 

- Nội dung 1: How to Use 

Gestures & Practice. 

- Nội dung 2: Performance: 

Layout Speech 

Group Discussions 

- Nội dung 1: Practice 

Enter the Discussion 

- Nội dung 2: Review and 

Practice Showing interest + 

Leading a discussion 

-  

Giảng viên thuyết 

giảng 

Sinh viên ghi chép 

và trả lời câu hỏi từ 

giảng viên  

Sinh viên làm bài 

tập trên lớp 

Lớp trưởng ghi 

nhận danh sách 

nhóm cho tuần 3 

 

- Bài: Voice 

Inflection (sách 

Speaking of 

Speech, từ trang 

28 đến trang 35) 

- Bài Emphasize 

Important Words 

(sách Lecture 

Ready, từ trang 

116 đến trang 

117) 

- Bài: Pace Your 

Speech (sách 

Lecture Ready, 

từ trang 128 đến 

trang 129) 

- Bài Contribute 

Your Ideas to 

the Discussion 

(sách Lecture 

Ready, từ trang 

48 đến trang 49) 
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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 

- Bài: Support 

Your Opinion  

(Sách Lecture 

Ready, từ trang 

114 đến trang 

115) 

Buổi 4 3  

Presentations 

Unit 3 (sách Speaking of 

Speech + Lecture Ready) 

- Nội dung 1: Voice 

Inflection & Practice  

- Nội dung 2: Performance: 

Demonstration Speech. 

- Nội dung 3: Practice: 

Emphasize  

Important Words + Pace 

Your Speech 

Group Discussions 

- Nội dung 1: Practice 

Contribute Your Ideas to 

the Discussion + Support 

Your Opinion. 

- - Nội dung 2: Review and 

Practice previous 

speaking strategies. 

Giảng viên thuyết 

giảng 

Sinh viên ghi chép 

và trả lời câu hỏi từ 

giảng viên  

Sinh viên làm bài 

tập trên lớp 

 

 

- Bài: Effective 

Visuals (Sách 

Speaking of 

Speech, từ trang 

42 đến trang 48) 

- Bài Make 

Word Visuals 

(sách Lecture 

Ready, từ trang 

90 đến trang 91) 

- Bài: Interrupt 

and Ask for 

Clarification 

(sách Lecture 

Ready, từ trang 

62 đến trang 63) 

 

Buổi 5 3  

Presentations 

Unit 4 (sách Speaking of 

Speech) 

- Nội dung 1: Performance: 

Giảng viên thuyết 

giảng 

Sinh viên ghi chép 

và trả lời câu hỏi từ 

giảng viên  

 

- Bài: The Story 

Message (Sách 

Speaking of 

Speech, từ trang 
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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 

Explaining Visuals 

- Nội dung 2: Practice 

Explaining Visuals. 

- Nội dung 3: Signal a 

Transition 

Group Discussions 

Unit 4 (sách Lecture 

Ready) 

- Nội dung 1: Practice 

Interrupt and Ask for 

Clarification. 

- Nội dung 2: Review and 

Practice the previous 

speaking strategies. 

-  

Sinh viên làm bài 

tập trên lớp 

 

57 đến trang 61) 

- Bài The 

Introduction 

(sách Speaking 

of Speech, từ 

trang 62 đến 

trang 65) 

- Bài Catch the 

Audience’s 

Attention (sách 

Lecture Ready 

trang 38,39) 

- Bài: Create 

Rapport with the 

Audience (sách  

Lecture Ready, 

từ trang 64 đến 

trang 65) 

- Bài: Ask for 

More 

Information 

(sách Lecture 

Ready, từ trang 

74 đến trang 75) 

Buổi 6 3  

Presentations 

Units 5 + 6 (sách 

Speaking of Speech) 

- Nội dung 1: Practice 

:Introduction. 

- Nội dung 2: Performance: 

Introduction. 

Giảng viên thuyết 

giảng 

Sinh viên ghi chép 

và trả lời câu hỏi từ 

giảng viên  

Sinh viên làm bài 

tập trên lớp 

 

- Bài: The Body 

(Sách Speaking 

of Speech, từ 

trang 69 đến 

trang 74) 

- Bài Signal a 

Transition (sách 
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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 

- Nội dung 3: Practice 

Create  

Rapport with the Audience 

- Nội dung 4: Practice 

Catch the Audience’s 

Attention 

Group Discussions 

- Nội dung 1: Practice Ask 

for More Information. 

- - Nội dung 2: Review and 

Practice the previous 

speaking strategies. 

 Lecture Ready, 

từ trang 50 đến 

trang 51) 

- Bài Agree and  

Disagree (sách 

Lecture Ready, 

từ trang 88 đến 

trang 89) 

- Bài Show 

Respect for 

Other’s 

Opinions (sách 

Lecture Ready, 

từ trang 88 đến 

trang 89) 

 

Buổi 7 3  

Presentations 

Unit 7 (sách Speaking of 

Speech) 

- Nội dung 1: Practice: 

Body. 

- Nội dung 2: 

Performance:Body. 

- Nội dung 3: Practice 

Signal a Transition 

Group Discussions 

- Nội dung 1: Practice  

Agree and Disagree + 

Show Respect for Other’s 

Opinions 

- Nội dung 2: Review and 

Giảng viên thuyết 

giảng 

Sinh viên ghi chép 

và trả lời câu hỏi từ 

giảng viên  

Sinh viên làm bài 

tập trên lớp 

Sinh viên thi giữa 

kỳ theo điều phối 

của giảng viên 

 

- Bài: The 

Conclusion  

(Sách Speaking 

of Speech, từ 

trang 87 đến 

trang 92) 

- Bài On the 

Floor to 

Questions (sách 

Lecture Ready, 

từ trang 76 đến 

trang 77) 

- Bài: Connect 

Your Ideas to 

Other Students’ 
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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 

Practice the previous 

speaking strategies. 

 

Ideas (sách 

Lecture Ready, 

từ trang 126 đến 

trang 127) 

 

Buổi 8 3  

Presentations 

Unit 8 (sách Speaking of 

Speech) 

- Nội dung 1: Practice: 

Conclusion. 

- Nội dung 2: Performance: 

Conclusion. 

- Nội dung 3: On the Floor 

to Questions 

Group Discussions 

- Nội dung 1: Practice 

Connect Your Ideas to 

Other Students’ Ideas. 

- Nội dung 2: Review and 

Practice the previous 

speaking strategies.  

 

Giảng viên thuyết 

giảng 

Sinh viên ghi chép 

và trả lời câu hỏi từ 

giảng viên  

Sinh viên làm bài 

tập trên lớp 

 

 

Buổi 9 3 
- Nội dung 1: Group 

Presentations 

- Nội dung 2: Group 

Discussions 

- Nội dung 3: Mid-term 

exam 

Giảng viên thuyết 

giảng 

Sinh viên ghi chép 

và trả lời câu hỏi từ 

giảng viên  

Sinh viên thi giữa 

kỳ trên lớp 

 

Buổi 10 3 - Nội dung 1: Group Giảng viên thuyết  
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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 

Presentations 

- Nội dung 2: Group 

Discussions 

- Nội dung 3: Mid-term 

exam 

 

giảng 

Sinh viên ghi chép 

và trả lời câu hỏi từ 

giảng viên  

Sinh viên thi giữa 

kỳ trên lớp 

 

Buổi 11 3 

 

- Nội dung 1: Individual 

Presentations 

- Nội dung 2: Discussions 

 

Giảng viên thuyết 

giảng 

Sinh viên ghi chép 

và trả lời câu hỏi từ 

giảng viên  

Sinh viên thi giữa 

kỳ trên lớp 

 

Buổi 12 3 

- Nội dung 1: Individual 

Presentations 

- Nội dung 2: Discussions 

 

Giảng viên thuyết 

giảng 

Sinh viên ghi chép 

và trả lời câu hỏi từ 

giảng viên  

Sinh viên thi giữa 

kỳ trên lớp 

 

Buổi 13 2 

 

- Nội dung 1: Individual 

Presentations 

- Nội dung 2: Discussions 

 

Giảng viên thuyết 

giảng 

Sinh viên ghi chép 

và trả lời câu hỏi từ 

giảng viên  

Sinh viên thi giữa 

kỳ trên lớp 

 

Buổi 14 2 - Nội dung 1: Individual 

Presentations 

Giảng viên thuyết 

giảng 
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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 

- Nội dung 2: Discussions 

 

Sinh viên ghi chép 

và trả lời câu hỏi từ 

giảng viên  

Sinh viên thi giữa 

kỳ trên lớp 

 

Đề cương được cập nhật ngày: 18/08/2017 
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