CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA KINH TẾ - TÀI CHÍNH

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần
1.1. Mã học phần: 1010484

1.2. Tên học phần:Tiếng Anh cơ bản 1

1.3. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

1.4.Tên tiếng Anh:Basic English 1

1.5. Số tín chỉ:

04

1.6. Phân bổ thời gian:
-

Lý thuyết:

20 tiết

-

Bài tập và thảo luận nhóm:

40 tiết

-

Tự học

120 giờ

1.7. Các giảng viên phụ trách học phần:
-

Giảng viên phụ trách chính

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:
1.8. Điều kiện tham gia học phần:

TS. Lương Thị Lý
ThS. Trần San Đào
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Vân

-

Học phần tiên quyết:

Không có

-

Học phần học trước:

Không có/Không yêu cầu

1.9. Đơn vị phụ trách học phần:

Bộ môn Tiếng Anh không chuyên

1.10.Ngành đào tạo:

Tài chính – Ngân hàng

2. Mục tiêu học phần
2.1. Mục tiêu chung
Học phần cung cấp kiến thức nền về xã hội, khoa học đời sống, kỹ năng nghe, nói, đọc, viết
tiếng Anh cơ bản, vốn từ vựng phong phú về các chủ đề khác nhau giúp sinh viên có thể vận
dụng vào việc học tập, công việc liên quan đến đọc hiểu, nghe hiểu các tài liệu khác nhau. Đồng
thời sinh viên biết rút ra ý chính và gắn kết các ý trong bài đọc viết, nghe, nói, và sử dụng từ
điển thành thạo để tìm các từ mới trong bài đọc, viết, nghe, nói, có khả năng vận dụng linh hoạt
những thủ thuật đọc, viết, nghe, nói để xác định những thông tin cần thiết trong bài đọc, nghe,
nói và để dự đoán nội dung và ý nghĩa của bài, truyền đạt thông tin qua các hoạt động nói, viết.
Bên cạnh đó, sinh viên sẽ được phát triển tư duy logic, kỹ năng làm việc cá nhân, theo cặp,
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nhóm, phát huy thái độ tích cực, chủ động để đáp ứng tốt hơn cho việc học tập và công việc sau
khi tốt nghiệp.
2.2. Mục tiêu học phần cụ thể
2.2.1.Về kiến thức:
- Vận dụng kiến thức nền về các chủ đề xã hội, khoa học đời sống, văn hóa, giáo dục, giải trí
được cung cấp qua bài giảng, từ vựng được cung cấp qua bài giảng, tự học và sử dụng tự điển
để giải quyết các dạng bài tập đọc, nghe, nói, viết ở mức độ sơ cấp đến tiền trung cấp (A1A2/
bậc 1/3 khung năng lực ngoại ngữ quốc gia).
- Vận dụng được các chiến lược đọc hiểu, nghe hiểu cơ bản và các từ vựng theo chủ đề để đọc
và nghe hiểu các bài đọc và nghe về các chủ điểm quen thuộc liên quan đến cuộc sống hàng
ngày như công việc, sự kiện đang diễn ra trong cuộc sống. Nêu được ý chính, ý phụ của bài
nghe, nói, đọc, viết và hàm ý của tác giả để dự đoán nội dung và ý nghĩa của bài đọc và nghe,
để truyền đạt thông tin khi nói và viết. Sắp xếp ý tưởng một cách hợp lý, bảo đảm tính nhất
quán, chính xác khi nghe, nói, đọc, viết. Liên kết các ý tưởng trong câu khi nghe, nói, đọc, viết.
- Sử dụng được những từ vựng và mẫu cấu trúc câu trong các tình huống giao tiếp để nói về các
chủ điểm quen thuộc liên quan đến cuộc sống hàng ngày như công việc, sự kiện đang diễn ra
trong cuộc sống.
2.2.2. Về kỹ năng:
- Đọc nhanh, ghi chú ý chính, ý phụ của bài đọc, hàm ý của tác giả để dự đoán nội dung và ý
nghĩa của bài đọc và truyền đạt thông tin khi nói hoặc viết.
- Nghe tập trung (focus listening), ghi chú ý chính, ý phụ của bài đọc, hàm ý của tác giả để dự
đoán nội dung và ý nghĩa của bài đọc và truyền đạt thông tin khi nói hoặc viết.
- Ghi chú và truyền đạt thông tin qua các loại hình nói, viết khác nhau ở mức độ đơn giản.
- Phán đoán tình huống đọc, nghe hiểu và diễn giải lại nội dung một cách chính xác qua hoạt
động nói và viết.
- Làm việc cá nhân và nhóm, sử dụng kỹ năng giao tiếp, tư duy logic và giải quyết vấn đề.
2.2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Xây dựng tác phong chuyên nghiệp trong học tập và cuộc sống.
- Rèn luyện thái độ học tập và sống tích cực, tự tin, biết tự điều chỉnh bản thân mình thích nghi
với mọi hoàn cảnh; trung thực, khiêm tốn, thân thiện với mọi người.
- Rèn luyện kỹ năng nghe, nói, đọc, viết trên lớp và tự học ở nhà.
- Nhận thức được tầm quan trọng của môn học, mục đích ứng dụng của môn học tiếng Anh này
trong việc học tập các môn học khác trong chương trình đào tạo và trong công việc sau khi tốt
nghiệp.
- Phát huy tối đa khả năng sáng tạo khi thực hiện các hoạt động trên lớp cũng như ở nhà.
- Tạo thói quen tự tin, ý thức tự học, tự nghiên cứu và học tập suốt đời.
3. Chuẩn đầu ra của học phần:
Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng:
Ký hiệu

Nội dung CĐR HP (CLO)
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CĐR HP
CLO1

- Vận dụng được các chiến lược đọc hiểu, nghe hiểu cơ bản và các từ vựng theo
chủ đề để đọc và nghe hiểu các bài đọc và nghe về các chủ đề khác nhau liên
quan đến xã hội, văn hóa, giải trí, du lịch, đời sống, công việc của sinh viên như
gia đình, bạn bè, công việc, mua sắm, nghề nghiệp, nhân cách, học tập, nghề
nghiệp, thời gian, giải trí, du lịch, ẩm thực;
- Sử dụng được những từ vựng trong các tình huống giao tiếp để nói và viết về
các chủ điểm quen thuộc liên quan đến cuộc sống hàng ngày như công việc, sự
kiện đang diễn ra trong cuộc sống.
- Sắp xếp ý tưởng một cách hợp lý, bảo đảm tính nhất quán, chính xác khi nghe,
nói, đọc, viết. Liên kết các ý tưởng trong câu khi nghe, nói, đọc, viết.
- Nêu được ý chính, ý phụ của bài nghe, nói, đọc, viết và hàm ý của tác giả để
dự đoán nội dung và ý nghĩa của bài đọc và nghe, để truyền đạt thông tin khi nói
và viết.

CLO2

- Phân tích được các dạng câu hỏi trong bài đọc hiểu, nghe hiểu, viết và nói để
chọn lựa phương án phù hợp.
- Vận dụng kiến thức nền được cung cấp qua bài giảng, từ vựng được cung cấp
qua bài giảng, tự học và tự điển để giải quyết các dạng bài tập đọc, nghe, nói,
viết ở mức độ sơ cấp đến tiền trung cấp (A1A2/ bậc 1/3 khung năng lực ngoại
ngữ quốc gia).
- Vận dụng các cấu trúc văn phạm, từ vựng, mẫu câu nói, cụm thành ngữ đã học
vào những tình huống thích hợp khi giao tiếp bằng lời nói và văn bản trong các
tình huống trong giao tiếp xã hội thông thường và môi trường học tập.

CLO3

Tổng hợp lại được các câu hỏi sử dụng cùng một chiến lược trong các bài nghe,
nói, đọc, viết tương ứng với chủ đề được giao.

CLO4

Tự chọn được các tài liệu đọc, nghe, viết, nói mở rộng để tự học và cải thiện kỹ
năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh.

CLO5

Có khả năng giải quyết vấn đề, sử dụng kỹ năng giao tiếp, tư duy logic trong
một số tình huống thực tế.

CLO6

Có khả năng làm việc cá nhân và theo nhóm.

4. Mối liên hệ giữa CĐR HP (CLO) với CĐR CTĐT (PLO)
Mức độ đóng góp của CLO vào PLO được xác định cụ thể:
L (Low) – CLO có đóng góp ít vào PLO
M (Medium) – CLO có đóng góp vừa vào PLO
H (High) – CLO có đóng góp nhiều vào PLO

Chú thích: H - Cao, M - Vừa, L - Thấp - phụ thuộc vào mức hỗ trợ của CLO đối với
PLO ở mức bắt đầu (L) hoặc mức nâng cao hơn mức bắt đầu, có nhiều cơ hội được thực hành,
thí nghiệm, thực tế,…(mức M) hay mức thuần thục (H))
Bảng 4.1.Mối liên hệ của CĐR HP (CLO) đến CĐR của CTĐT (PLO)
PLO1

CLO1
CLO2
CLO3
CLO4

PLO2

PLO3

H
H
H
H

PLO4

PLO5

PLO6

PLO7

PLO8

PLO9

M
M
M
H

L
L
L
L

PLO10

PLO11

3

H
H

CLO5
CLO6

M
M
M

H

Tổng hợp HP

M

L
L

H

L

5. Đánh giá học phần:
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá của học phần
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở học
phần
Đánh giá

Trọng số

Nội dung, hình thức đánh

Trọng

Phương

Liến

Hướng

dẫn

giá

số con

pháp

quan

phương

pháp

đánh

đến

đánh giá

giá

CĐR
nào

ở

bảng
4.1
(1)

(2)

(3)

(4)

1. Điểm giữa học kỳ

Chuyên cần

(Trung bình cộng của

- Tham dự đầy đủ 100% số

điểm chuyên cần, các lần

tiết của học phần

(5)

(6)

(7)

10%

kiểm tra thường xuyên
và tự học)

Kiểm tra thường xuyên

50%

lần 1 (Tuần 5):

10%

CLO 1
CLO 2

1 bài kiểm tra (trắc nghiệm
khách quan và tự luận) trên
lớp kỹ năng nghe (15-20
phút) và viết (30 – 45 phút).
Làm bài cá nhân.
Các

bài

tập

nghe,viết

tương ứng chiến lược và từ
vựng theo chủ đề của Unit
6,7.
Kiểm tra thường xuyên
lần 2 (Tuần 10)

10%

CLO 1
CLO 2

-1 bài kiểm tra trên lớp kỹ
năng nói (3-5 phút /cặp sinh
viên phút) Các bài tập nói,
tương ứng chiến lược và từ
vựng theo chủ đề của Unit
6,7,8,9
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Kiểm tra thường xuyên

10%

lần 3 (Tuần 14)

CLO 1
CLO 2

1 bài kiểm tra (trắc nghiệm
khách quan và tự luận) trên
lớp kỹ năng nghe (15-20
phút) và đọc (45 – 60 phút).
Làm bài cá nhân
Các bài tập đọc, nghe
tương ứng chiến lược và từ
vựng theo chủ đề của Unit
6,7,8,9,10
Kiểm tra hoạt động tự
học (Tuần 13)
Hoàn tất các bài tập được
giao10%
- không làm 1 bài  8%
- không làm 2 bài  5%
- không làm 3 bài  2%
- không làm 4 bài  0% )

10%

CLO 2
CLO 3
CLO 4
CLO 5
CLO 6

Sinh viên làm việc theo
nhóm thảo luận, chọn lựa
và tổ hợp lại được các câu
hỏi sử dụng cùng 1 chiến
lược trong 5 bài đọc hiểu
tương ứng (phần critical
thinking). Sau khi đã nhận
được phản hồi của giảng
viên thì chuyển cho các
nhóm khác chọn phương án
trả lời phù hợp.
Bài tập lớn: Sinh viên làm
việc cá nhân, chọn tài liệu
nghe, nói, đọc, viết mở
rộng và làm bài tập của GV
giao.
Đánh
cuối kỳ

giá

50%

Bài kiểm tra cuối kỳ:

CLO 1

- Bài thi tự luận và trắc

CLO 2

nghiệm khách quan 90 phút
bao gồm kỹ năng đọc hiểu
(60 phút) và nghe hiểu (30
phút). Làm bài cá nhân

b. Chính sách đối với học phần
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b.1. Nhiệm vụ của sinh viên:
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau:
- Đến lớp đúng giờ và tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết và thực hành.
- Thực hiện đầy đủ các bài tập cá nhân, cặp, nhóm trong lớp và ở nhà.
- Tham dự đầy đủ các buổi kiểm tra trong quá trình học và kiểm tra kết thúc học kỳ.
- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.
- Nghiên cứu trước bài học theo nội dung do giảng viên yêu cầu
b.2. Cách tính điểm
-

Điểm chuyên cần:
+ Tham dự đầy đủ : 10 điểm
+ Vắng 2 buổi : 5 điểm
+ Vắng 3 buổi : 0 điểm
+ Vắng có phép: trừ điểm theo từng trường hợp cụ thể

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10
(từ 0 đến 10), làm tròn đến 0.5.
- Điểm đánh giá học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học
phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số
thập phân.
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần
Bảng 6.1. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần
Tuần

Nội dung

/Tiết

Số tiết

CĐR của bài

Liên

Phương

Hoạt động

Tên bài

(LT/TH

học

quan

pháp giảng

học của

đánh giá

đến

dạy đạt

sinh viên

(ở cột 3

CĐR

CĐR

(5)

(6)

/TT
(1)
1
4 tiết

(2)

(3)

Giới thiệu môn học
(nội dung học, hướng dẫn
phương pháp học tập trên
lớp và tự học, quy định
việc học tập trên lớp và tự
học ngoài lớp, thời gian
dự kiến cho các bài kiểm
tra thường xuyên và kiểm
tra cuối học phần và hình
thức kiểm tra, đánh giá)
UNIT 6. SPEED

(1LT +
3TH )

(4)
- Vận dụng
được các chiến
lược đọc hiểu,
nghe hiểu cơ
bản và các từ
vựng theo chủ
đề để đọc và
nghe hiểu các
bài đọc và
nghe về chủ đề
SPEED liên
quan đến đời
sống
- Sử dụng được
những từ vựng
trong các tình
huống
giao
tiếp để nói và

CLO 1

bảng 5.1)
(7)

- Thuyết

- Nghe

giảng

giảng, ghi

- Hướng dẫn

chú

sinh viên

- Trả lời câu

làm việc

hỏi

theo cá nhân,

- Suy nghĩ

cặp, nhóm.

và chia sẻ

- Hướng dẫn

từng cặp

sinh viên

- Thảo luận

làm bài tập,

cặp, nhóm

rèn luyện các

theo nội

kỹ năng

dung yêu

(8)
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-Reading 1: Hurry up

viết về các chủ
điểm liên quan
đến cuộc sống,
giải trí, nghỉ
dưỡng.

and slow down!
Vocabulary preview
- Writing: Making a

- Phân tích
được các dạng
câu hỏi trong
bài đọc hiểu,
nghe hiểu, viết
và nói để chọn
lựa phương án
phù hợp.

comparison (Using
commas and colons)
Grammar
- Listening 1 : It’s fun to
be scared (Listening for
tone of voice)

- Vận dụng
kiến thức nền
được cung cấp
qua bài giảng,
từ vựng được
cung cấp qua
bài giảng, tự
học và tự điển
để giải quyết
các dạng bài
tập đọc, nghe,
nói, viết ở mức
độ sơ cấp.

Vocabulary preview
- Speaking: Comparing
vacations (Talking about
similarities

CLO 2

and

differences)

nghe nói,

cầu của bài

đọc, viết.

học

- Yêu cầu

- Làm bài

sinh viên

tập

nhắc lại nội

- Nghiên

dung bài học

cứu:

hoặc lên

+ Tài liệu

bảng ghi lại

[1]: nội

ý chính

dung từ

- Sửa bài tập

trang 57-65
+ Tài liệu
[2]: nội dung
từ trang 5765
- Tra cứu các
từ mới, cấu
trúc câu và
rèn luyện kỹ
năng

- Vận dụng các

nhanh để lấy

cấu trúc văn
phạm, từ vựng,
mẫu câu nói,
học

tình

huống

thích

nghe

tập
tin,

nói để truyền
đạt thông tin
- Làm trước

hợp khi giao

các bài tập từ

tiếp bằng lời

vựng và các

nói và văn bản
trong các tình
huống

tin,

thông

vào

những

thông

trung để lấy

cụm thành ngữ
đã

đọc

trong

điểm

văn

phạm

quan

trọng

giao tiếp xã hội
thông thường
và môi trường
học tập.
2

UNIT 6. SPEED (cont.)

4 tiết

-Reading 2: Keeping up
with the Tarahuma
- Writing: Writing task
Grammar
- Listening 2:

(1LT +
3TH )

- Vận dụng
được các chiến
lược đọc hiểu,
nghe hiểu cơ
bản và các từ
vựng theo chủ
đề để đọc và
nghe hiểu các

CLO1

- Thuyết

- Nghe

giảng

giảng, ghi

- Hướng dẫn

chú

sinh viên

- Trả lời câu

làm việc

hỏi

7

The race to be the lowest
- Speaking:
Speaking Task

bài đọc và
nghe về chủ đề
SPEED liên
quan đến đời
sống, giải trí,
nghỉ dưỡng.
- Sử dụng được
những từ vựng
trong các tình
huống
giao
tiếp để nói và
viết về các chủ
điểm liên quan
đến cuộc sống,
giải trí.
- Phân tích
được các dạng
câu hỏi trong
bài đọc hiểu,
nghe hiểu, viết
và nói để chọn
lựa phương án
phù hợp.
- Vận dụng
kiến thức nền
được cung cấp
qua bài giảng,
từ vựng được
cung cấp qua
bài giảng, tự
học và tự điển
để giải quyết
các dạng bài
tập đọc, nghe,
nói, viết ở mức
độ sơ cấp.

CLO 2

theo cá nhân,

- Suy nghĩ

cặp, nhóm.

và chia sẻ

- Hướng dẫn

từng cặp

sinh viên

- Thảo luận

làm bài tập,

cặp, nhóm

rèn luyện các

theo nội

kỹ năng

dung yêu

nghe nói,

cầu của bài

đọc, viết.

học

- Yêu cầu

- Làm bài

sinh viên

tập

nhắc lại nội

- Ôn tập lại

dung bài học

và học từ

hoặc lên

vựng các bài

bảng ghi lại

đã học.

ý chính

- Nghiên

- Sửa bài tập

cứu trước
+ Tài liệu
[1]: nội
dung từ
trang 67-75
+Tài liệu [2]:
nội dung từ
trang 67-75
- Tra cứu các

- Vận dụng các

từ mới, cấu

cấu trúc văn

trúc câu và

phạm, từ vựng,

rèn luyện kỹ

mẫu câu nói,

năng

cụm thành ngữ

nhanh để lấy

đã

vào

thông

tin,

những

tình

nghe

tập

huống

thích

học

đọc

trung để lấy

hợp khi giao

thông

tin,

tiếp bằng lời

nói để truyền

nói và văn bản

đạt thông tin

trong các tình

- Làm trước

huống

trong

các bài tập từ

giao tiếp xã hội

vựng và các

thông thường

điểm

văn
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3
(1LT
+
3TH )

UNIT 7. VISION
-Reading 1: Is seeing
really believing?
Vocabulary preview
- Writing: Describing
colors (Writing complete
sentences)
Grammar
- Listening 1: Our
world, our senses
(Recognizing different
types of numbers)
Vocabulary preview
- Speaking: Taking part
in a quiz (Asking for
repetition & clarification)

(1LT +
3TH )

và môi trường

phạm

học tập.

trọng

- Vận dụng
được các chiến
lược đọc hiểu,
nghe hiểu cơ
bản và các từ
vựng theo chủ
đề để đọc và
nghe hiểu các
bài đọc và
nghe về chủ đề
VISION
- Sử dụng được
những từ vựng
trong các tình
huống
giao
tiếp để nói và
viết về các chủ
điểm liên quan
đến quan điểm,
thế giới, nhận
thức
- Phân tích
được các dạng
câu hỏi trong
bài đọc hiểu,
nghe hiểu, viết
và nói để chọn
lựa phương án
phù hợp.
- Vận dụng
kiến thức nền
được cung cấp
qua bài giảng,
từ vựng được
cung cấp qua
bài giảng, tự
học và tự điển
để giải quyết
các dạng bài
tập đọc, nghe,
nói, viết ở mức
độ sơ cấp.
- Vận dụng các
cấu trúc văn
phạm, từ vựng,
mẫu câu nói,
cụm thành ngữ
đã

học

vào

những

tình

huống

thích

CLO 1

CLO 2

quan

- Thuyết

- Nghe

giảng

giảng, ghi

- Hướng dẫn

chú

sinh viên

- Trả lời câu

làm việc

hỏi

theo cá nhân,

- Suy nghĩ

cặp, nhóm.

và chia sẻ

- Hướng dẫn

từng cặp

sinh viên

- Thảo luận

làm bài tập,

cặp, nhóm

rèn luyện các

theo nội

kỹ năng

dung yêu

nghe nói,

cầu của bài

đọc, viết.

học

- Yêu cầu

- Làm bài

sinh viên

tập

nhắc lại nội

- Ôn tập lại

dung bài học

và học từ

hoặc lên

vựng các bài

bảng ghi lại

đã học.

ý chính

- Nghiên

- Sửa bài tập

cứu trước
+ Tài liệu
[1]: nội
dung từ
trang 67-75
+Tài liệu [2]:
nội dung từ
trang 67-75
- Tra cứu các
từ mới, cấu
trúc câu và
rèn luyện kỹ
năng

đọc

nhanh để lấy
thông

tin,

nghe

tập
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hợp khi giao

trung để lấy

tiếp bằng lời

thông

nói và văn bản

nói để truyền

trong các tình

đạt thông tin

huống

trong

- Làm trước

giao tiếp xã hội

các bài tập từ

thông thường

vựng và các

và môi trường

điểm

văn

học tập.

phạm

quan

tin,

trọng
4

UNIT 7. VISION(cont.)

4 tiết

-Reading 2: Colors and
flags
Vocabulary skill
- Writing: Writing task
Grammar
- Listening 2: Dans le
noir (Listening for
transition questions)
- Speaking: Speaking
Task

(1LT +
3TH )

- Vận dụng
được các chiến
lược đọc hiểu,
nghe hiểu cơ
bản và các từ
vựng theo chủ
đề để đọc và
nghe hiểu các
bài đọc và
nghe về chủ đề
VISION
- Sử dụng được
những từ vựng
trong các tình
huống
giao
tiếp để nói và
viết về các chủ
điểm liên quan
đến quan điểm,
thế giới, nhận
thức
- Phân tích
được các dạng
câu hỏi trong
bài đọc hiểu,
nghe hiểu, viết
và nói để chọn
lựa phương án
phù hợp.
- Vận dụng
kiến thức nền
được cung cấp
qua bài giảng,
từ vựng được
cung cấp qua
bài giảng, tự
học và tự điển
để giải quyết
các dạng bài
tập đọc, nghe,
nói, viết ở mức
độ sơ cấp.
- Vận dụng các
cấu trúc văn

CLO 1

CLO 2

- Thuyết

- Nghe

giảng

giảng, ghi

- Hướng dẫn

chú

sinh viên

- Trả lời câu

làm việc

hỏi

theo cá nhân,

- Suy nghĩ

cặp, nhóm.

và chia sẻ

- Hướng dẫn

từng cặp

sinh viên

- Thảo luận

làm bài tập,

cặp, nhóm

rèn luyện các

theo nội

kỹ năng

dung yêu

nghe nói,

cầu của bài

đọc, viết.

học

- Yêu cầu

- Làm bài

sinh viên

tập

nhắc lại nội

- Ôn tập lại

dung bài học

và học từ

hoặc lên

vựng các bài

bảng ghi lại

đã học.

ý chính

- Nghiên

- Sửa bài tập

cứu trước
+ Tài liệu
[1]: nội
dung từ
trang 67-75
+Tài liệu [2]:
nội dung từ
trang 67-75
- Tra cứu các
từ mới, cấu
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phạm, từ vựng,

trúc câu và

mẫu câu nói,

rèn luyện kỹ

cụm thành ngữ

năng

đã

vào

nhanh để lấy

những

tình

thông

tin,

huống

thích

nghe

tập

học

đọc

hợp khi giao

trung để lấy

tiếp bằng lời

thông

nói và văn bản

nói để truyền

trong các tình

đạt thông tin

huống

trong

- Làm trước

giao tiếp xã hội

các bài tập từ

thông thường

vựng và các

và môi trường

điểm

văn

học tập.

phạm

quan

tin,

trọng
5
4 tiết

TEST 1 (Listening &
Writing)

4TH

- Phân tích
được các dạng
câu hỏi trong
bài nghe hiểu,
viết để chọn
lựa phương án
phù hợp.

CLO 2

Tổng hợp lại
được các câu
hỏi sử dụng
cùng
một
chiến
lược
trong các bài
nghe,
viết
tương ứng với
chủ đề trong
bài kiểm tra.

CLO 3

- Cho làm

Kiểm tra lần

Kiểm tra

bài kiểm tra

1 (Tuần 5):

thường

(Lần 1)

bài kiểm tra

xuyên lần

(trắc nghiệm

1

khách quan

Các

và tự luận)

tập

trên lớp kỹ

nghe,viết

năng

nghe

tương ứng

(15-20 phút)

chiến lược

và viết (30 –

và từ vựng

45

theo

chủ

Làm bài cá

đề

của

nhân.

Unit 6,7.

phút).

bài

Ôn tập:
Các bài tập
nghe,viết
tương ứng
chiến lược
và từ vựng
theo chủ đề
của Unit 6,7.
- Nghiên
cứu trước
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+ Tài liệu
[1]: nội
dung từ
trang 77-85
+Tài liệu [2]:
nội dung từ
trang 77-85
- Tra cứu các
từ mới, cấu
trúc câu và
rèn luyện kỹ
năng

đọc

nhanh để lấy
thông

tin,

nghe

tập

trung để lấy
thông

tin,

nói để truyền
đạt thông tin
- Làm trước
các bài tập từ
vựng và các
điểm

văn

phạm

quan

trọng
6
4 tiết

UNIT 8. EXTREMES
-Reading 1: Earth’s
final frontier
Vocabulary preview
- Writing: Giving your
opinion (Using
transitions to add and
emphasize information)
Grammar
- Listening 1: Ultimate
memory (Listening for
words used to classify
items)
Vocabulary preview

(1LT +
3TH )

- Vận dụng
được các chiến
lược đọc hiểu,
nghe hiểu cơ
bản và các từ
vựng theo chủ
đề để đọc và
nghe hiểu các
bài đọc và
nghe về chủ đề
EXTREMES
- Sử dụng được
những từ vựng
trong các tình
huống
giao
tiếp để nói và
viết về các chủ
điểm liên quan
đến trái đất,
môi
trường
sống,
quan

CLO 1

- Thuyết

- Nghe

giảng

giảng, ghi

- Hướng dẫn

chú

sinh viên

- Trả lời câu

làm việc

hỏi

theo cá nhân,

- Suy nghĩ

cặp, nhóm.

và chia sẻ

- Hướng dẫn

từng cặp

sinh viên

- Thảo luận

làm bài tập,

cặp, nhóm

rèn luyện các

theo nội

kỹ năng

dung yêu

nghe nói,

cầu của bài

đọc, viết.

học
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- Speaking: Interviewing

điểm cá nhân,
trí nhớ.

about memory (Taking
time

to

think

- Phân tích
được các dạng
câu hỏi trong
bài đọc hiểu,
nghe hiểu, viết
và nói để chọn
lựa phương án
phù hợp.

before

speaking)

CLO 2

- Vận dụng
kiến thức nền
được cung cấp
qua bài giảng,
từ vựng được
cung cấp qua
bài giảng, tự
học và tự điển
để giải quyết
các dạng bài
tập đọc, nghe,
nói, viết ở mức
độ tiền trung
cấp.

- Yêu cầu

- Làm bài

sinh viên

tập

nhắc lại nội

- Ôn tập lại

dung bài học

và học từ

hoặc lên

vựng các bài

bảng ghi lại

đã học.

ý chính

- Nghiên

- Sửa bài tập

cứu trước
+ Tài liệu
[1]: nội
dung từ
trang 77-85
+Tài liệu [2]:
nội dung từ
trang 77-85
- Tra cứu các
từ mới, cấu

- Vận dụng các

trúc câu và

cấu trúc văn

rèn luyện kỹ

phạm, từ vựng,

năng

mẫu câu nói,

nhanh để lấy

cụm thành ngữ

thông

tin,

đã

vào

nghe

tập

những

tình

trung để lấy

huống

thích

học

thông

đọc

tin,

hợp khi giao

nói để truyền

tiếp bằng lời

đạt thông tin

nói và văn bản

- Làm trước

trong các tình

các bài tập từ

huống

vựng và các

trong

giao tiếp xã hội

điểm

văn

thông thường

phạm

quan

và môi trường

trọng

học tập.
7
4 tiết

UNIT 8. EXTREMES
(cont.)
-Reading 2: Super
Sherpa
Vocabulary skill
- Writing: Writing task
Grammar

(1LT +
3TH )

- Vận dụng
được các chiến
lược đọc hiểu,
nghe hiểu cơ
bản và các từ
vựng theo chủ
đề để đọc và
nghe hiểu các
bài đọc và

CLO 1

- Thuyết

- Nghe

giảng

giảng, ghi

- Hướng dẫn

chú

sinh viên

- Trả lời câu

làm việc

hỏi

theo cá nhân,
cặp, nhóm.
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- Listening 2: Exploring
environment
- Speaking: Speaking
Task

nghe về chủ đề
EXTREMES
- Sử dụng được
những từ vựng
trong các tình
huống
giao
tiếp để nói và
viết về các chủ
điểm liên quan
đến trái đất,
môi
trường
sống,
quan
điểm cá nhân,
trí nhớ.
- Phân tích
được các dạng
câu hỏi trong
bài đọc hiểu,
nghe hiểu, viết
và nói để chọn
lựa phương án
phù hợp.
- Vận dụng
kiến thức nền
được cung cấp
qua bài giảng,
từ vựng được
cung cấp qua
bài giảng, tự
học và tự điển
để giải quyết
các dạng bài
tập đọc, nghe,
nói, viết ở mức
độ tiền cấp.
- Vận dụng các
cấu trúc văn
phạm, từ vựng,
mẫu câu nói,
cụm thành ngữ
đã

học

vào

những

tình

huống

thích

hợp khi giao
tiếp bằng lời
nói và văn bản
trong các tình
huống

trong

giao tiếp xã hội
thông thường
và môi trường

CLO 2

- Hướng dẫn

- Suy nghĩ

sinh viên

và chia sẻ

làm bài tập,

từng cặp

rèn luyện các

- Thảo luận

kỹ năng

cặp, nhóm

nghe nói,

theo nội

đọc, viết.

dung yêu

- Yêu cầu

cầu của bài

sinh viên

học

nhắc lại nội

- Làm bài

dung bài học

tập

hoặc lên

- Ôn tập lại

bảng ghi lại

và học từ

ý chính

vựng các bài

- Sửa bài tập

đã học.
- Nghiên
cứu trước
+ Tài liệu
[1]: nội
dung từ
trang 87-95
+Tài liệu [2]:
nội dung từ
trang 87-95
- Tra cứu các
từ mới, cấu
trúc câu và
rèn luyện kỹ
năng

đọc

nhanh để lấy
thông

tin,

nghe

tập

trung để lấy
thông

tin,

nói để truyền
đạt thông tin
- Làm trước
các bài tập từ
vựng và các
điểm

văn

học tập.
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phạm

quan

trọng
8
4 tiết

UNIT 9. LIFE
-Reading 1: Coming of
age
Vocabulary preview
- Writing: Describing a
memorable day (Using
transitions to sequence
events)
Grammar
- Listening 1: A life
lesson (Listening to
stories)
Vocabulary preview
- Speaking: Telling a
story (Asking for more
information)

(1LT +
3TH )

Vận
dụng
được các chiến
lược đọc hiểu,
nghe hiểu cơ
bản và các từ
vựng theo chủ
đề để đọc và
nghe hiểu các
bài đọc và
nghe về chủ đề
LIFE.
- Sử dụng được
những từ vựng
trong các tình
huống
giao
tiếp để nói và
viết về các chủ
điểm liên quan
đến cuộc sống,
bài học về
cuộc sống.
- Phân tích
được các dạng
câu hỏi trong
bài đọc hiểu,
nghe hiểu, viết
và nói để chọn
lựa phương án
phù hợp.
- Vận dụng
kiến thức nền
được cung cấp
qua bài giảng,
từ vựng được
cung cấp qua
bài giảng, tự
học và tự điển
để giải quyết
các dạng bài
tập đọc, nghe,
nói, viết ở mức
độ tiền trung
cấp.

CLO 1

CLO 2

- Thuyết

- Nghe

giảng

giảng, ghi

- Hướng dẫn

chú

sinh viên

- Trả lời câu

làm việc

hỏi

theo cá nhân,

- Suy nghĩ

cặp, nhóm.

và chia sẻ

- Hướng dẫn

từng cặp

sinh viên

- Thảo luận

làm bài tập,

cặp, nhóm

rèn luyện các

theo nội

kỹ năng

dung yêu

nghe nói,

cầu của bài

đọc, viết.

học

- Yêu cầu

- Làm bài

sinh viên

tập

nhắc lại nội

- Ôn tập lại

dung bài học

và học từ

hoặc lên

vựng các bài

bảng ghi lại

đã học.

ý chính

- Nghiên

- Sửa bài tập

cứu trước
+ Tài liệu
[1]: nội
dung từ
trang 87-95
+Tài liệu [2]:
nội dung từ
trang 87-95
- Tra cứu các

- Vận dụng các

từ mới, cấu

cấu trúc văn

trúc câu và

phạm, từ vựng,

rèn luyện kỹ

mẫu câu nói,

năng

cụm thành ngữ

nhanh để lấy

đã

vào

thông

tin,

những

tình

nghe

tập

huống

thích

học

đọc

trung để lấy

15

9
4 tiết

UNIT 9. LIFE (cont.)
-Reading 2: Gardening
380 kilometers above the
Earth
Vocabulary skill
- Writing: Writing task
Grammar
- Listening 2: Heifer
International (Listening
for past & present time
signals)
- Speaking: Speaking
Task

(1LT +
3TH )

hợp khi giao

thông

tiếp bằng lời

nói để truyền

nói và văn bản

đạt thông tin

trong các tình

- Làm trước

huống

trong

các bài tập từ

giao tiếp xã hội

vựng và các

thông thường

điểm

văn

và môi trường

phạm

quan

học tập.

trọng

- Vận dụng
được các chiến
lược đọc hiểu,
nghe hiểu cơ
bản và các từ
vựng theo chủ
đề để đọc và
nghe hiểu các
bài đọc và
nghe về chủ đề
LIFE.
- Sử dụng được
những từ vựng
trong các tình
huống
giao
tiếp để nói và
viết về các chủ
điểm liên quan
đến cuộc sống,
môi
trường
sống, bài học
về cuộc sống.
- Phân tích
được các dạng
câu hỏi trong
bài đọc hiểu,
nghe hiểu, viết
và nói để chọn
lựa phương án
phù hợp.
- Vận dụng
kiến thức nền
được cung cấp
qua bài giảng,
từ vựng được
cung cấp qua
bài giảng, tự
học và tự điển
để giải quyết
các dạng bài
tập đọc, nghe,
nói, viết ở mức
độ tiền trung
cấp.

CLO 1

CLO 2

tin,

- Thuyết

- Nghe

giảng

giảng, ghi

- Hướng dẫn

chú

sinh viên

- Trả lời câu

làm việc

hỏi

theo cá nhân,

- Suy nghĩ

cặp, nhóm.

và chia sẻ

- Hướng dẫn

từng cặp

sinh viên

- Thảo luận

làm bài tập,

cặp, nhóm

rèn luyện các

theo nội

kỹ năng

dung yêu

nghe nói,

cầu của bài

đọc, viết.

học

- Yêu cầu

- Làm bài tập

sinh viên

- Ôn tập lại

nhắc lại nội

và học từ

dung bài học

vựng các bài

hoặc lên

đã học ở tuần

bảng ghi lại

1 đến tuần 9,

ý chính

chuẩn bị làm

- Sửa bài tập

bài kiểm tra
thứ hai.
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- Vận dụng các
cấu trúc văn
phạm, từ vựng,
mẫu câu nói,
cụm thành ngữ
đã

học

vào

những

tình

huống

thích

hợp khi giao
tiếp bằng lời
nói và văn bản
trong các tình
huống

trong

giao tiếp xã hội
thông thường
và môi trường
học tập.
10
4 tiết

TEST 2 (Speaking –
Roleplays)
4TH

- Phân tích
được các dạng
câu hỏi trong
bài nói để chọn
lựa phương án
phù hợp.
- Tổng hợp lại
được các câu
hỏi sử dụng
cùng
một
chiến
lược
trong
hoạt
động nói tương
ứng với chủ đề
trong bài kiểm
tra.

CLO 2

CLO 3

- Cho làm

- Làm bài

Kiểm tra

bài kiểm tra

kiểm tra

thường

(Lần 2)

(Lần 2)

xuyên lần

- Nghiên

2

cứu trước

Các

bài

+ Tài liệu

tập

nói

[1]: nội

tương ứng

dung từ

chiến lược

trang 97-105

và từ vựng

+Tài liệu [2]:

theo

chủ

nội dung từ

đề

của

trang 97-105

Units 6,7,

- Tra cứu các

8,9.

từ mới, cấu
trúc câu và
rèn luyện kỹ
năng

đọc

nhanh để lấy
thông

tin,

nghe

tập

trung để lấy
thông

tin,

nói để truyền
đạt thông tin
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- Làm trước
các bài tập từ
vựng và các
điểm

văn

phạm

quan

trọng
11
4 tiết

UNIT 10. WORK
-Reading 1: The
farmer’s lazy son
Vocabulary preview
- Writing: Describing
your future (Using
parallel structure)
Grammar
- Listening 1: Love your
job (Listening for lists )
Vocabulary preview
- Speaking: Giving a
talk (Introducing a talk)

(1LT +
3TH )

- Vận dụng
được các chiến
lược đọc hiểu,
nghe hiểu cơ
bản và các từ
vựng theo chủ
đề để đọc và
nghe hiểu các
bài đọc và
nghe về chủ đề
WORK
- Sử dụng được
những từ vựng
trong các tình
huống
giao
tiếp để nói và
viết về các chủ
điểm liên quan
đến công việc,
bài học về
cuộc sống liên
quan đến công
việc, kỹ năng
làm việc.
- Phân tích
được các dạng
câu hỏi trong
bài đọc hiểu,
nghe hiểu, viết
và nói để chọn
lựa phương án
phù hợp.
- Vận dụng
kiến thức nền
được cung cấp
qua bài giảng,
từ vựng được
cung cấp qua
bài giảng, tự
học và tự điển
để giải quyết
các dạng bài
tập đọc, nghe,
nói, viết ở mức
độ tiền trung
cấp.

CLO 1

CLO 2

- Thuyết

- Ôn tập lại

giảng

và học từ

- Hướng dẫn

vựng các bài

sinh viên

đã học.

làm việc

- Nghiên

theo cá nhân,

cứu trước

cặp, nhóm.

+ Tài liệu

- Hướng dẫn

[1]: nội

sinh viên

dung từ

làm bài tập,

trang 97-105

rèn luyện các

+Tài liệu

kỹ năng

[2]: nội

nghe nói,

dung từ

đọc, viết.

trang 97-105

- Yêu cầu

- Tra cứu các

sinh viên

từ mới, cấu

nhắc lại nội

trúc câu và

dung bài học

rèn luyện kỹ

hoặc lên

năng

bảng ghi lại

nhanh để lấy

ý chính

thông

tin,

- Sửa bài tập

nghe

tập

đọc

trung để lấy
thông

tin,

nói để truyền
đạt thông tin
- Làm trước
các bài tập từ
vựng và các
điểm

văn

phạm

quan

trọng

- Vận dụng các
cấu trúc văn
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12

UNIT 10. WORK (cont.)

4 tiết

-Reading 2: Leave it for
the robot
Vocabulary skill
- Writing: Writing task
Grammar
- Listening 2: Job skills
for the future (Listening
for the structure of a
talk)
- Speaking: Speaking
Task

(1LT +
3TH )

phạm, từ vựng,

- Nghe

mẫu câu nói,

giảng, ghi

cụm thành ngữ

chú

đã

vào

- Trả lời câu

những

tình

hỏi

huống

thích

- Suy nghĩ

hợp khi giao

và chia sẻ

tiếp bằng lời

từng cặp

nói và văn bản

- Thảo luận

trong các tình

cặp, nhóm

huống

theo nội

học

trong

giao tiếp xã hội

dung yêu

thông thường

cầu của bài

và môi trường

học

học tập.

- Làm bài tập

- Vận dụng
được các chiến
lược đọc hiểu,
nghe hiểu cơ
bản và các từ
vựng theo chủ
đề để đọc và
nghe hiểu các
bài đọc và
nghe về chủ đề
WORK
- Sử dụng được
những từ vựng
trong các tình
huống
giao
tiếp để nói và
viết về các chủ
điểm liên quan
đến công việc,
bài học về
cuộc sống liên
quan đến công
việc, kỹ năng
làm việc.
- Phân tích
được các dạng
câu hỏi trong
bài đọc hiểu,
nghe hiểu, viết
và nói để chọn
lựa phương án
phù hợp.

CLO 1

CLO 2

- Thuyết

- Nghe

giảng

giảng, ghi

- Hướng dẫn

chú

sinh viên

- Trả lời câu

làm việc

hỏi

theo cá nhân,

- Suy nghĩ

cặp, nhóm.

và chia sẻ

- Hướng dẫn

từng cặp

sinh viên

- Thảo luận

làm bài tập,

cặp, nhóm

rèn luyện các

theo nội

kỹ năng

dung yêu

nghe nói,

cầu của bài

đọc, viết.

học

- Yêu cầu

- Làm bài tập

sinh viên

- Ôn tập tất

nhắc lại nội

cả các bài đã

dung bài học

học.

hoặc lên

tất các bài

bảng ghi lại

tập về nhà.

Hoàn

ý chính
- Sửa bài tập

- Vận dụng
kiến thức nền
được cung cấp
qua bài giảng,
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từ vựng được
cung cấp qua
bài giảng, tự
học và tự điển
để giải quyết
các dạng bài
tập đọc, nghe,
nói, viết ở mức
độ tiền trung
cấp.
- Vận dụng các
cấu trúc văn
phạm, từ vựng,
mẫu câu nói,
cụm thành ngữ
đã

học

vào

những

tình

huống

thích

hợp khi giao
tiếp bằng lời
nói và văn bản
trong các tình
huống

trong

giao tiếp xã hội
thông thường
và môi trường
học tập.
13

Sinh viên làm việc theo

CLO 2

- Sửa bài

Sinh

viên

Kiểm tra

4 tiết

nhóm thảo luận, chọn lựa

CLO 3

kiểm tra

làm

việc

hoạt động

CLO 4

- Sửa bài tập

theo

nhóm

CLO 5

về nhà

thảo

luận,

CLO 6

- Thuyết

chọn lựa và

giảng

tổ hợp lại

- Hướng dẫn

được các câu

sinh viên

hỏi sử dụng

làm việc

cùng 1 chiến

theo cá nhân,

lược trong 5

cặp, nhóm.

bài đọc hiểu

- Hướng dẫn

tương

sinh viên sửa

(phần

bài tập cho

critical

rộng và làm bài tập của

nhau, ôn

thinking).

GV giao.

luyện các kỹ

Sau khi đã

năng nghe

nhận

và tổ hợp lại được các câu
hỏi sử dụng cùng 1 chiến
lược trong 5 bài đọc hiểu
tương ứng (phần critical
thinking). Sau khi đã nhận
được phản hồi của giảng
viên thì chuyển cho các
nhóm khác chọn phương
án trả lời phù hợp.
Bài tập lớn: Sinh viên làm
việc cá nhân, chọn tài liệu
nghe, nói, đọc, viết mở

(1LT +
3TH )

- Phân tích
được các dạng
câu hỏi trong
bài đọc hiểu,
nghe hiểu, nói,
viết để chọn
lựa phương án
phù hợp.
- Tổng hợp lại
được các câu
hỏi sử dụng
cùng
một
chiến
lược
trong các bài
đọc hiểu, nghe
hiểu, nói, viết
tương ứng với
chủ đề trong
các bài tập.

tự học

ứng

được

20

nói, đọc,

phản hồi của

viết.

giảng

- Sửa bài tập

thì

viên
chuyển

cho
nhóm

các
khác

chọn phương
án trả lời phù
hợp.
Bài tập lớn:
Sinh viên
làm việc cá
nhân, chọn
tài liệu nghe,
nói, đọc,
viết mở rộng
và làm bài
tập của GV
giao
- Sinh viên
làm việc
theo cá
nhân, cặp,
nhóm theo
hướng dẩn
của GV
- Sinh viên
sửa bài tập
cho nhau, ôn
luyện các kỹ
năng nghe
nói, đọc,
viết theo
hướng dẩn
của GV
- Nghe
giảng, ghi
chú
- Trả lời câu
hỏi

21

- Suy nghĩ
và chia sẻ
từng cặp
- Thảo luận
cặp, nhóm
theo nội
dung yêu
cầu của bài
tập
- Sửa bài
tập, bài kiểm
tra
- Ôn tập lại
và học từ
vựng các bài
đã học.
- Chuẩn bị
thi kiểm tra
lần 3
14

TEST 3 (Listening &
Reading)

4 tiết

4TH

- Phân tích
được các dạng
câu hỏi trong
bài nghe hiểu,
đọc hiểu để
chọn
lựa
phương án phù
hợp.
- Tổng hợp lại
được các câu
hỏi sử dụng
cùng
một
chiến
lược
trong các bài
nghe hiểu, đọc
hiểu tương ứng
với chủ đề
trong bài kiểm
tra.

CLO 2

CLO 3

- Cho làm

- Làm bài

Kiểm tra

bài kiểm tra

kiểm

tra

thường

(Lần 3)

(Lần

3)

xuyên lần

Kiểm

tra

3

thường

1 bài kiểm

xuyên lần 3

tra

(Tuần 14)

nghiệm

1 bài kiểm

khách

tra

quan và tự

(trắc

(trắc

nghiệm

luận) trên

khách quan

lớp

và tự luận)

năng nghe

trên lớp kỹ

(15-20

năng

phút)

nghe

kỹ

và

(15-20 phút)

đọc (45 –

và đọc (45 –

60 phút).

60

Làm bài cá

phút).

Làm bài cá

nhân

nhân

Các

bài

Các bài tập

tập

đọc,

đọc, nghe

nghe

tương ứng

tương ứng
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chiến lược

chiến lược

và từ vựng

và từ vựng

theo chủ đề

theo

chủ

của Unit

đề

của

6,7,8,9,10

Unit

- Ôn tập lại

6,7,8,9,10

và học từ
vựng các bài
đã học. Rèn
luyện kỹ
năng nghe,
nói, đọc,
viết.
- Chuẩn bị
các câu hỏi
cần được
giải đáp
để nêu khi
gặp

giảng

viên ở tuần
15
15
4 tiết

Review & Feedback

việc

CLO 5

- Hệ thống

- Ôn lại tất

theo nhóm, sử

CLO6

lại kiến thức

cả các bài và

đã học

các kỹ năng

map” để hệ

- Hướng dẫn

đọc, nghe

thống lại từ

sv ôn bài cho

nói đã được

vựng theo chủ

kỳ thi cuối

học, chuẩn

đề đã học trong

học phần

bị thi cuối

các đơn vị bài

- Giải đáp

học phần

học

thắc mắc

- Nêu các

4TH

Làm

dụng

“mind

(unit)

-

trước.

Cho

sv

câu hỏi cần

- Thảo luận

CLO 5

cộng điểm và

được giải

theo cặp, nhóm

CLO 6

ký tên vào

đáp

bảng điểm

để khi gặp

để hoàn thành
các dạng bài

giảng viên

tập theo nội

- Nghe GV

dung ôn tập

hướng dẫn
ôn tập và ghi
lại những
nội dung
quan trọng
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- Nghe GV
phản hồi về
nội dung và
kết quả học
tập trong
suốt học
phần
- Đưa ra
nhận xét
ưu/khuyết
điểm trong
suốt học
phần
- Cộng điểm
và

ký

tên

bảng điểm

7. Học liệu:
Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo
TT

Tên tác giả

Năm

Tên sách, giáo trình, tên bài báo, văn bản

NXB, tên tạp chí/ nơi

xuất

ban hành

bản
Giáo trình chính
1

Bohlke, D

2012

Skillful Reading&Writing- Student’s Book 1,

Macmillan, Thailand

2

Baker, L. & Gershon,

2012

Skillful Listening& Speaking-Student’s Book 1

Macmillan, Thailand

S.
Sách, giáo trình tham khảo

3

Campbell-Howes, K.

2013

Writing A2 - Pre-intermediate

HarperCollins
Publishers Ltd ,
Published in Vietnam

4

Folse, K.S. Muchmore-

2011

Vokoun, A. & Solomon,

Great Sentences for Great Paragraphs ( Third

Heine

Edition) Book 1-

Learning

Listening – A2 Pre-intermediate.

Harper

Cengage

E.V.
5

Flint, C. & Flockhart, J.

2013

Collins

Publishers Ltd.

6

Jack C. Richards, J. C.

2010

Developing Tactics for Listening Pack A + B.

Oxford

University

Press
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7

Osborn, A.

2013

Reading A2 - Pre-intermediate,

HarperCollins
Publishers

Ltd

,

Published in Vietnam
8

Snelling, R.

2013

Speaking –A2 Pre-intermediate

Harper

Collins

Publishers Ltd

TP.HCM, ngày tháng năm 2019
Trưởng khoa

Trưởng bộ môn

Người biên soạn

TS. Lương Thị Lý
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