
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

NGÀNH ĐÀO TẠO: NGÔN NGỮ ANH  

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

 

1. Tên học phần : TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS 

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 

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

- Điện thoại liên hệ: Khoa Ngoại ngữ: 028 38365177;  

- Email: huynhlephuongco@vanlanguni.edu.vn 

- Thời gian học: Theo thời khóa biểu của Khoa 

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

- Cách liên lạc với giảng viên 

Qua email hoặc gặp trực tiếp tại văn phòng 

3. Số đơn vị học phần: 3 

4. Trình độ: dành cho sinh viên năm thứ 3 

5. Phân bổ thời gian:  

- Trình bày lý thuyết + Thảo luận + dạy mẫu: 45 tiết; 

6. Học phần tiên quyết: Sinh viên phải học xong phần kiến thức đại cương 



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

Mục tiêu môn học 

Môn học này cung cấp cho người học những kiến thức, phương pháp giảng dạy thiếu nhi. 

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

Sau khi hoàn thành khóa học, nếu sinh viên học nghiêm túc, họ có thể: 

- hiểu và mô tả những đặc điểm tính cách của thiếu nhi; 

- biết cách quản lý lớp học thiếu nhi; 

- nắm bắt kỹ thuật, phương pháp dạy các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho thiếu nhi; 

- tự tin hơn trong việc giảng dạy tiếng Anh 

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức nổi bật về khái niệm và tính cách của “Young 
Learners”( thiếu nhi học tiếng Anh) và cách quản lý lớp học thiếu nhi; các kỹ thuật, phương pháp 
lồng ghép bài hát, trò chơi, kể chuyện bằng tiếng Anh vào dạy các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết 
cho thiếu nhi. 

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 

Phương pháp Tỷ trọng 
(%) 

hiểu và mô tả những đặc 
điểm tính cách của thiếu 
nhi; 

- biết cách quản lý lớp học 
thiếu nhi; 

- nắm bắt kỹ thuật, 
phương pháp dạy các kỹ 
năng nghe, nói, đọc, viết 
cho thiếu nhi; 

- tự tin hơn trong việc 
giảng dạy tiếng Anh 

Giảng viên thuyết 
giảng 

Sinh viên thuyết 
trình, dạy mẫu 

Giảng viên và sinh 
viên thảo luận 

 

 

 

Hiện diện 5 

Trao đổi / 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) 

Teaching English to Young Learners, compiled by Foreign Languages Faculty - 2017 

10.2 Tư liệu trực tuyến 

https://sites.google.com/site/huynhlephuongco/teachingenglishtoyounglearners  

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, thuyết trình,  

làm việc nhóm, đọc tài liệu và làm bài tập về nhà)    : 20% 

+  Kiểm tra giữa kỳ (thi viết)       : 30% 

+  Thi kết thúc học phần (thi viết)       : 50% 

 

Xếp loại đánh giá 

Theo quy chế 25 

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

Kiểm tra giữa kỳ: hình thức thi, thời gian làm bài thi  

Tự luận 

Thời giàn: 60 phút 

 

Nội dung học 
phần 

Câu hỏi/nội dung  

đánh giá 

Mức độ đạt của lĩnh vực đánh giá 

Điểm 
Hiểu biết 

vấn đề 
Phân tích 

vấn đề Ứng dụng 

Điểm đánh 
giá 

Điểm đánh 
giá 

Điểm đánh 
giá 

      



 

 

Nội dung học 
phần 

Câu hỏi/nội dung  

đánh giá 

Mức độ đạt của lĩnh vực đánh giá 

Điểm 
Hiểu biết 

vấn đề 
Phân tích 

vấn đề 
Ứng dụng 

Điểm đánh 
giá 

Điểm đánh 
giá 

Điểm đánh 
giá 

Module – 1 

Teaching 
Young 
Learners 

1. The Young 
Language 
Learners 1 1 0 2,0 

 2. Different types of 
young learners  1 1 0 2,0 

 3. Class 
management and 
class atmosphere 

2 0 0 2,0 

 4. Creating, 
adapting, and 
evaluate for 
language learning 

2 0 0 2,0 

 5. Planning for 
children’s 
language 

2 0 0 2,0 

Tổng cộng 10 2 0 10 

 

Thi kết thúc học phần: hình thứ́c thi, thời gian làm bài thi  

Tự luận 

Thời gian: 90 phút 

 



  Hiểu biết 
vấn đề 

Phân tích 
vấn đề Ứng dụng 

 

Điểm đánh 
giá 

Điểm đánh 
giá 

Điểm đánh 
giá 

Module 2 

Teaching 
Skills 

Teaching Listening 

1 1 0 2 

 Teaching Speaking 1 1 0 2 

 Teaching Reading 1 1 0 2 

 Teaching writing 0 1 1 2 

 Story activities 0 1 1 2 

Tổng cộng 3 5 2 10 

13. Nội dung chi tiết môn học 

Module 1 Teaching Young Learners 

 - The Young Language Learners 

 - Different types of young learners 

 - Class management and class atmosphere  

 - Creating, adapting, and evaluate for language learning 

 - Planning for children’s language 

Module 2+ 
3 

Teaching Skills + Activities 

 - Teaching Listening 

 - Teaching Speaking 

 - Teaching Reading 



 - Teaching writing 

 - Story activities 

14. Kế hoạch giảng dạy và học tập cụ thể 

Trình bày kế hoạch giảng dạy và học tập theo bảng sau. 

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 

Tuần 1 

 

3 - Giới thiệu môn học 
 

- Lập danh sách nhóm 
thuyết trình  
- Sinh viên đọc tài liệu 
và thảo luận cùng giảng 
viên 
 

The Young 
Language 
Learners 

Tuần 2  

 

3 - The Young Language 
Learners 

 

- Sinh viên thuyết 
trình nhóm về bài - 
Giảng viên mở rộng 
vấn đề 

- Thảo luận góp ý 

- Làm bài tập 

Different types 
of young 
learners 

Tuần 3 

 

3 - Different types of young 
learners 

 Sinh viên thuyết trình 
nhóm về bài Planning 
Instruction 

- Giảng viên đúc kết 

- Thảo luận 

- Làm bài tập 

Class 
management and 
class atmosphere 

Tuần 4 

 

3 - Different types of young 
learners (cont) 

Sinh viên thuyết trình 
nhóm về bài  

Giảng viên thuyết 
giảng 

- Thảo luận 

- Làm bài tập 

Tài liệu do giảng 
viên cung cấp 

Tuần 5 3 - Class management and Sinh viên thuyết trình Tài liệu do giảng 



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 

 class atmosphere nhóm về bài  

- Giảng viên  

- Thảo luận 

- Làm bài tập 

Creating, 
adapting, and 
evaluate for 
language 
learning 

Tuần 6 

 

3 - Creating, adapting, and 
evaluate for language 
learning 

 - Giảng viên thuyết 
giảng 

- Thảo luận 

- Làm bài tập 

Planning for 
children’s 
language 

Tuần 7 

 

3 - Planning for children’s 
language 

Sinh viên thuyết trình 
nhóm bài  

- Giảng viên thuyết 
giảng 

- Thảo luận 

- Làm bài tập 

Tài liệu do giảng 
viên cung cấp 

Tuần 8 

 

3 - Review 

- Mid-term exam 

 

 

- Giảng viên thuyết 
giảng 

- Thảo luận 

- Làm bài tập 

Teaching 
Listening 

Tuần 9 

 

3 Teaching Listening + 
Teaching Practice 

Sinh viên thuyết trình 
nhóm bài  

- Giảng viên nhận xét/ 
đúc kết 

- Thảo luận 

- Làm bài tập 

Teaching 
Speaking 

Tuần 10 

 

3 - Teaching Speaking+ 
Teaching Practice 

- Giảng viên thuyết 
giảng 

- Thảo luận 

Teaching 
Reading 



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 

- Làm bài tập 
Tuần 11 

 

3 - Teaching Reading + 
Teaching Practice 

Sinh viên thuyết trình 
nhóm  bài  

- Giảng viên nhận xét 
/ đúc kết 

- Thảo luận 

- Làm bài tập 

Teaching 
Writing 

Tuần 12 

 

3 - Teaching writing + 
Teaching Practice 

 

- Giảng viên thuyết 
giảng 

- Thảo luận 

- Làm bài tập 

Story Activities 

Tuần 13 

 

3 - Story activities+ Teaching 
Practice 

Sinh viên thuyết trình 
nhóm  bài  

- Giảng viên nhận xét 
/ đúc kết 

- Thảo luận 

- Làm bài tập 

Tài liệu do giảng 
viên cung cấp 

Tuần 14 

 

3 - Teaching Practice   

- Giảng viên thuyết 
giảng 

- Thảo luận 

- Làm bài tập 

Tài liệu do giảng 
viên cung cấp 

Tuần 15 3 - Ôn tập -  Ôn tập  

 

Đề cương được cập nhật ngày: 04/01/2018 

 



Trưởng Bộ môn 

 

 

 

ThS. Đỗ Phú Anh 

 

Giảng viên biên soạn 

 

 

 

ThS. Huỳnh Lê Phượng Cơ 
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