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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM  

TRUNG ƯƠNG TP.HỒ CHÍ MINH  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần 

[1] Tên học phần: Tiếng Anh 3 

Tên tiếng Anh: English 3 

Mã học phần: [ ] 

[2] Học phần thuộc khối kiến thức: 

Kiến thức giáo 

dục đại cương 

Kiến thức chuyên nghiệp 

Cơ sở của ngành Chuyên ngành Bổ trợ và nâng cao  

(tự chọn) 

x    

 

[3] Đối tượng sinh viên: (trình độ/ngành/năm học/học kỳ) 

+ Trình độ: Cao đẳng    

+ Ngành học: Giáo dục Mầm non   

+ Năm học: 2 

[4] Số tín chỉ: 2 

Phân bổ thời gian: 

+ Lý thuyết trên lớp (15 tiết/tín chỉ): ----------------------------------------- 10 tiết 

+ Bài tập trên lớp (15 tiết/tín chỉ):-------------------------------------------- 20 tiết 

+ Tự học, tự nghiên cứu:  ------------------------------------------------------ 30 tiết 

[5] Yêu cầu của học phần về phòng học, trang thiết bị cần thiết để giảng dạy:  

+ Phòng học:  Phòng học lý thuyết 

+ Phòng thi:   Phòng thi lý thuyết 

+ Tổ chức thi: Phòng Đào tạo tổ chức  Khoa tổ chức  

+ Trang thiết bị cần thiết: Máy chiếu + bảng phấn + Loa và dây kết nối âm 

thanh với loa ngoài + Kết nối Internet 

+ Yêu cầu đặc biệt khác: Không  

[6] Các học phần liên quan (nếu có): 

+ Học phần tiên quyết: Tiếng Anh 1, tiếng Anh 2   

+ Học phần song hành: Không 

+ Học phần kế tiếp: Không  

2. Thông tin về đơn vị phụ trách chuyên môn, giảng viên giảng dạy 

[1] Khoa/Phòng: Tiếng Anh 

Tổ bộ môn:  

[2] Giảng viên biên soạn đề cương:  

+ Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Mẫn   

+ Học hàm - Học vị:  Thạc sĩ  

+ Địa chỉ cơ quan: 182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TP.HCM 

+ Điện thoại liên hệ:  0395305352 

+ Hộp thư điện tử (emai): mannguyenthingoc@ncehcm.edu.vn 
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+ Họ và tên: Phạm Ngọc Thùy Dương 

+ Học hàm – Học vị: Thạc sĩ 

+ Địa chỉ cơ quan: 182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TP.HCM 

+ Điện thoại liên hệ: 0918840627 

+ Hộp thư điện tử (email): duongphamngocthuy@ncehcm.edu.vn  

[3] Giảng viên phụ trách giảng dạy: Nguyễn Thị Ngọc Mẫn 

+ Học hàm - Học vị: Thạc sĩ 

+ Địa chỉ cơ quan: 182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TP.HCM 

+ Điện thoại liên hệ: 0395305352 

+ Hộp thư điện tử (emai): mannguyenthingoc@ncehcm.edu.vn 

+ Thời gian và địa điểm làm việc: 7:30-11:15; hoặc 12:45-4:20 tại cơ sở 2  

[4] Cách liên lạc với giảng viên: Điện thoại hoặc Email. 

3. Mô tả tóm tắt nội dung học phần  

Học phần Tiếng Anh 3 là học phần thứ 3 trong chương trình Tiếng Anh dành cho sinh 

viên không chuyên. Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức chung về ngôn ngữ 

(ngữ pháp và từ vựng), giúp sinh viên rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc 

và viết) và sử dụng tiếng Anh trong các tình huống đời thực ở trình độ Sơ cấp (Bậc 2). 

Học phần này gồm 2 đơn vị bài học (bài 11 và bài 12) về các chủ đề: Kế hoạch/dự định 

trong tương lai và trải nghiệm trong quá khứ. 

4. Mục tiêu và kết quả dự kiến của học phần 

 Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong học phần này, sinh viên có thể:  

1.1. Kiến thức:  

- Nhận diện, giải thích và sử dụng được các câu và cấu trúc như: Chỉ kế hoạch trong 

tương lai (Be+going to, Present continuous with the verbs to go and to come), chỉ một 

dự đoán có căn cứ trong tương lai (Be+going to), chỉ mục đích (to+ V_inf), chỉ thời tiết 

như thế nào (What’s the weather like?), Chỉ sự đề xuất (Shall I?, Shall we?, Let’s, 

Could, Why don’t we?), chỉ sự trải nghiệm (Present Perfect + ever and never, Present 

Perfect + yet, already and just), chỉ một sự kiện trong quá khứ (Simple Past), được sử 

dụng thường xuyên liên quan đến nhu cầu giao tiếp cơ bản về các kế hoạch, dự định, dự 

đoán trong tương lai, các trải nghiệm trong quá khứ, du lịch và mô tả thời tiết. 

- Nhận diện, giải thích và sử dụng được các từ vựng cơ bản như tính từ mô tả thời tiết 

(Adjectives to describe weather), các cụm từ mô tả lịch trình làm việc của ai đó (Daily 

working schedule), Trạng từ cho thì hiện tại hoàn thành (Adverbs of present perfect 

tense), Giới từ (Prepositions), các tính từ mô tả về một kì nghỉ (Adjectives to describe a 

holiday), tên các quốc gia và thủ đô của chúng (Countries and their capitals), hình thức 

quá khứ phân từ của một số động từ (Past participles), Động từ (Verbs), các từ vựng có 

nội dung liên quan đến giao thông, du lịch (Transport and travel vocabulary), để có thể 

diễn đạt ngắn gọn kế hoạch, dự định, dự đoán trong tương lai, mô tả thời tiết, kì nghỉ, 

lịch trình làm việc, lễ hội, những việc có thể làm hoặc không nên làm khi thời tiết tốt 

hoặc xấu, trải nghiệm trong quá khứ, khám phá của loài người trong các tình huống 

hằng ngày.   

1.2. Kỹ năng: Sinh viên được luyện tập và từng bước hoàn thiện các kỹ năng sau:  

- Nghe: Hiểu những cụm từ và cách diễn đạt liên quan tới kế hoạch, dự định trong tương 

lai, dự đoán, lịch trình làm việc, và trải nghiệm khi được diễn đạt chậm và rõ ràng trong 

các trường hợp bài thi và giao tiếp hằng ngày. Áp dụng được ý chính, xác định được 

chủ đề của các hội thoại quen thuộc hằng ngày. Suy luận được ý chính trong các câu 

chuyện kể, các cuộc phỏng vấn, các bài nói mô tả ngắn, rõ ràng, đơn giản trong các 
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trường hợp bài thi và giao tiếp hằng ngày. Suy luận ra người được miêu tả và các thông 

tin trong bản tin dự báo thời tiết, các thông báo ngắn tại nhà ga, sân bay.  

- Nói: Giao tiếp một cách đơn giản và trực tiếp về các chủ đề quen thuộc hằng ngày liên 

quan đến tương lai, dự đoán và kinh nghiệm. Áp dụng mô tả được các kế hoạch trong 

tương lai gần của bản thân, đưa ra dự đoán cho một sự việc, nói về những việc mình đã 

làm và mục đích của chúng, thực hiện một cuộc phỏng vấn về các lễ hội truyền thống 

trong cộng đồng, mô tả thời tiết trong quá khứ, hiện tại và tương lai . Đưa ra được những 

đề xuất, truyền đạt sự hiểu biết, quan điểm, nhận định của mình một cách đơn giản 

trong các chủ đề về sự kiện trong quá khứ và trải nghiệm; Có thể kể lại một câu chuyện 

đã được nghe hoặc đã đọc; Có thể phân tích đơn giản, đưa ra ý kiến và nhập vai trong 

các tình huống giao tiếp về bản thân, xã hội, giao thông, du lịch, tương lai, dự đoán và 

trải nghiệm. 

- Đọc: Suy luận, nhận xét, hiểu và trả lời được các câu hỏi trong các đoạn văn bản ngắn 

và đơn giản về các lễ hội truyền thống trong cộng đồng và những nhà khám phá; xác 

định được thông tin cụ thể trong các văn bản đơn giản như thư điện tử, tờ thông tin và 

các bài báo ngắn mô tả sự kiện, bài dự báo thời tiết đơn giản. 

- Viết: Viết một bức thư điện tử mô tả về một kì nghỉ một cách ngắn gọn, và viết một 

khổ thơ ngắn. 

- Kỹ năng khác: 

+ Tra tìm thông tin, thảo luận và thuyết trình, làm việc nhóm. 

+ Hợp tác; giao tiếp ứng xử, quản lý cảm xúc và ứng phó với những khó khăn trong học 

tập … 

1.3. Thái độ:  

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng. 

- Ý thức được trách nhiệm nghề nghiệp trước xã hội và cộng đồng; có đạo đức trong 

sáng, tình yêu nghề; có tinh thần cầu thị, chủ động sáng tạo trong công việc; thể hiện 

đạo đức, tác phong, ngôn phong giao tiếp chuẩn mực. 

- Yêu thích giờ học Tiếng Anh và sẵn sàng tham gia đóng góp quan điểm của mình, 

tranh luận, phản biện hoàn thiện giờ học. 

ĐỐI TƯỢNG: Sinh viên không chuyên ngữ  

5. Giáo trình và tư liệu 

Tài liệu tham khảo chính: 

1) American Headway Elementary 5th Student’s Book, Liz and Soars John, 

Oxford, (2019). 

2) American Headway Elementary 5th Workbook Book, Liz and Soars John, 

Oxford, (2019). 

3) American Headway Elementary 5th CD, Liz and Soars John, Oxford, (2019). 

Tài liệu tham khảo phụ:  

1) Oxford English grammar course - Basic, Michael Swan, Catherine Walter, 

Oxford, (2011).  

2) Oxford Picture Dictionary, Jayme Adelson, Goldstein, Norma Shapiro, Oxford, 

(2009). 

3) Oxford Practice Grammar Basic, Coe. N, Harrison M., Paterson K., Oxford, 

(2006). 

6. Phương thức đánh giá học phần  

[1] Yêu cầu chung của học phần theo quy chế: 
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+ Sinh viên 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 nghiêm túc thực hiện các yêu cầu của giảng viên đối với học phần; 

+ Sinh viên nghiêm túc thực hiện bài kiểm tra và bài thi kết thúc học phần; 

+ Sinh viên vi phạm quy chế thi sẽ bị xử lý theo quy định. 

[2] Để hoàn tất học phần, sinh viên phải “đạt”: 

+ Điểm tổng kết học phần  5,0 (năm) điểm theo thang điểm 10,0 (mười); 

+ Thực hiện đầy đủ các yêu cầu đánh giá học phần theo trọng số (%) của các 

điểm thành phần như sau: 

- Điểm quá trình:   ----------------------------------------- Chiếm (40)% (a) 

+ Cột 1: 

+ Cột 2: 

+ Cột 3:  

- Điểm thi cuối kỳ: ---------------------------------------- Chiếm (60)% (b) 

- Điểm tổng kết học phần:  --------------------------------(a) + (b) = 100% 

+ Xếp loại đánh giá của học phần: Theo thang điểm 10,0 

Xếp loại Thang điểm 10,0 Mức độ đáp ứng so với CĐR học phần 

Đạt yêu cầu tích 

lũy 
 

Đạt CĐR học phần theo cấp độ 

Xuất sắc Từ 9,0 đến 10,0  

Giỏi Từ 8,0 đến cận 9,0  

Khá Từ 7,0 đến cận 8,0  

Trung bình khá Từ 6,0 đến cận 7,0  

Trung bình Từ 5,0 đến cận 6,0  

Không đạt yêu cầu  Chưa đạt CĐR học phần, phải học lại 

Yếu Từ 3,0 đến cận 5,0  

Kém Từ 0,0 đến cận 3,0  

[3] Hình thức, nội dung, thời lượng và tiêu chí chấm điểm của các bài thi: 

+ Bài kiểm tra giữa kỳ: 

- Hình thức kiểm tra: tự luận và trắc nghiệm 

- Thời lượng: 45 phút 

Nội dung  

học phần 
Câu hỏi/Nội dung đánh giá 

Mức độ đạt của nội dung đánh 

giá 

Điểm Bài tập  

cơ sở 

Bài tập  

vận dụng 

Bài tập  

nâng cao 

Câu hỏi Câu hỏi Câu hỏi 

Bài 1 Từ vựng, Ngữ Pháp x   4 

Bài 1 Đọc  x  3 

Bài 1 Viết  x  3 

Tổng     10 

+ Bài thi cuối kỳ: 

- Hình thức thi cuối kỳ: Vấn đáp 

- Thời lượng: 11-14 phút 

Nội dung  

học phần 
Câu hỏi/Nội dung đánh giá 

Mức độ đạt của nội dung đánh 

giá 

Điểm Bài tập  

cơ sở 

Bài tập  

vận dụng 

Bài tập  

nâng cao 

Câu hỏi Câu hỏi Câu hỏi 

Bài 1, 2 Từ vựng x   2 

Bài 1, 2 Ngữ pháp  x  2 
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Bài 1, 2 Phát âm  x  2 

Bài 1, 2 Độ trôi chảy  x  2 

Bài 1, 2 Mức độ hoàn thành yêu cầu bài nói  x  2 

Tổng     10 

[4] Tiêu chí đánh giá/chấm điểm cụ thể: 

+ Tiêu chí chấm điểm đối với một câu hỏi thi viết: 

Tiêu chí chấm điểm một câu hỏi Kết quả Trọng số 

Nội dung 

Có đủ các ý theo yêu cầu và được liên kết 

chặt chẽ với nhau, có cấu trúc hợp lý, trình 

bày rõ ràng, mạch lạc. 

40% 

Hình thức Đúng hình thức theo từng thể loại bài viết 20% 

Từ vựng và cấu trúc câu Sử dụng đa dạng từ vựng và cấu trúc. 20% 

Độ chính xác Sử dụng ngôn ngữ một cách chính xác 20% 

  100% 

+ Tiêu chí chấm điểm đối với phần thi trắc nghiệm và tự luận: <THANG 

BLOOM> 

 

Tiêu chí chấm điểm một câu hỏi Kết quả 
Trọng 

số 

Phần tự luận và trắc nghiệm   

Viết hình thức đúng của động từ Khả năng đưa ra hình thức đúng của động 

từ ở thì quá khứ đơn. 
25% 

Chọn đáp án đúng Chọn ra đáp án đúng theo yêu cầu 

 
25% 

Phân biệt câu đúng sai   Cho ra đáp án đúng hoặc sai 25% 

Viết từ thích hợp vào chỗ trống Cho kết quả đúng theo yêu cầu 25% 

  100% 

7. Nội dung học phần (đề cương chi tiết của học phần) 

Bài 1. Unit 11. GOING FOR IT! 

Mục tiêu bài học: 

Kiến thức:  

- Nhận diện, giải thích và sử dụng được các câu và cấu trúc như thì tương lai gần (Be+going 

to), chỉ mục đích (to+ V_inf), chỉ kế hoạch trong tương lai (Present continuous with the verbs 

to go and to come), chỉ thời tiết như thế nào (What’s the weather like?), Chỉ sự đề xuất (Shall 

I?, Shall we?, Let’s, Could, Why don’t we?)  được sử dụng thường xuyên liên quan đến nhu 

cầu giao tiếp cơ bản về các kế hoạch trong tương lai, dự đoán có căn cứ và chỉ mục đích của 

hành động, Có thể trao đổi thông tin về thời tiết hoặc đề xuất hành động một cách lịch sự. 

- Nhận diện, giải thích và sử dụng được các từ vựng cơ bản như giới từ (Prepositions), tính từ 

mô tả thời tiết (Adjectives to describe weather), các cụm từ mô tả lịch trình làm việc của ai đó 

(Daily working schedule), các tính từ mô tả về một kì nghỉ (Adjectives to describe a holiday),  

Động từ (Verbs), có nội dung liên quan đến các hoạt động hàng ngày, để có thể diễn đạt ngắn 

gọn kế hoạch, dự định, dự đoán trong tương lai, mô tả thời tiết, kì nghỉ, lịch trình làm việc, lễ 

hội, những việc có thể làm hoặc không nên làm khi thời tiết tốt hoặc xấu trong các tình huống 

hằng ngày. 

Kỹ năng: 

- Nghe: Hiểu những cụm từ và cách diễn đạt liên quan tới kế hoạch, dự định trong tương lai, 

dự đoán, lịch trình làm việc, khi được diễn đạt chậm và rõ ràng trong các trường hợp bài thi 

và giao tiếp hằng ngày. Áp dụng được ý chính, xác định được chủ đề của các hội thoại quen 
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thuộc hằng ngày. Suy luận được ý chính trong các câu chuyện kể, các cuộc phỏng vấn, các bài 

nói mô tả ngắn, rõ ràng, đơn giản trong các trường hợp bài thi và giao tiếp hằng ngày. Suy 

luận ra người được miêu tả và các thông tin trong bản tin dự báo thời tiết. 

- Nói: Giao tiếp một cách đơn giản và trực tiếp về các chủ đề quen thuộc hằng ngày liên quan 

đến tương lai, dự đoán. Áp dụng mô tả được các kế hoạch trong tương lai gần của bản thân, 

đưa ra dự đoán cho một sự việc, nói về những việc mình đã làm và mục đích của chúng, thực 

hiện một cuộc phỏng vấn về các lễ hội truyền thống trong cộng đồng, mô tả thời tiết trong quá 

khứ, hiện tại và tương lai. Có thể kể lại một câu chuyện đã được nghe hoặc đã đọc; Có thể 

phân tích đơn giản, đưa ra ý kiến và nhập vai trong các tình huống giao tiếp về bản thân, xã 

hội, tương lai, dự đoán và trải nghiệm. 

- Đọc: Suy luận, nhận xét, hiểu và trả lời được các câu hỏi trong các đoạn văn bản ngắn và 

đơn giản về các lễ hội truyền thống trong cộng đồng, xác định được thông tin cụ thể trong các 

văn bản đơn giản như thư điện tử, tờ thông tin và các bài báo ngắn mô tả sự kiện, bài dự báo 

thời tiết đơn giản. 

- Viết: Viết một bức thư điện tử mô tả về một kì nghỉ một cách ngắn gọn. 

Thái độ: 

-Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng. 

- Ý thức được trách nhiệm nghề nghiệp trước xã hội và cộng đồng; có đạo đức trong sáng, 

tình yêu nghề; có tinh thần cầu thị, chủ động sáng tạo trong công việc; thể hiện đạo đức, tác 

phong, ngôn phong giao tiếp chuẩn mực 

1.1 Grammar  

1.1.1 Going to future 

1.1.2 That’s the plan! 

1.2 Practice 

1.2.1. Talking about you 

1.2.2. Seeing the future now 

1.3 Why I am going there? Infinitive of purpose 

1.4 Practice: Talking about you 

1.5 Reading and speaking: Human towers  

1.6 Vocabulary and speaking: What’s the weather going to be like? 

1.7 Everyday English: Making suggestions 

1.8 Writing: Describing a holiday 

Bài 2. Bài 12. HAVE YOU EVER…? 

Mục tiêu bài học: 

Kiến thức:  

- Nhận diện, giải thích và sử dụng được các câu và cấu trúc như chỉ sự trải nghiệm (Present 

Perfect + ever and never, Present Perfect + yet, already and just), chỉ một sự kiện trong quá 

khứ (Simple Past), được sử dụng thường xuyên liên quan đến nhu cầu giao tiếp cơ bản về các 

các trải nghiệm trong quá khứ, khám phá và du lịch. 

- Nhận diện, giải thích và sử dụng được các từ vựng cơ bản như tên các quốc gia và thủ đô 

của chúng (Countries and their capitals), hình thức quá khứ phân từ của một số động từ (Past 

participles), Động từ (Verbs), các từ vựng có nội dung liên quan đến giao thông, du lịch 

(Transport and travel vocabulary), để có thể diễn đạt ngắn gọn trải nghiệm trong quá khứ, 

khám phá của loài người và du lịch trong các tình huống hằng ngày   

Kỹ năng: 
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- Nghe: Hiểu những cụm từ và cách diễn đạt liên quan tới trải nghiệm và du lịch khi được 

diễn đạt chậm và rõ ràng trong các trường hợp bài thi và giao tiếp hằng ngày. Áp dụng được ý 

chính, xác định được chủ đề của các hội thoại quen thuộc hằng ngày. Suy luận được ý chính 

trong các câu chuyện kể, các cuộc phỏng vấn, các bài nói mô tả ngắn, rõ ràng, đơn giản trong 

các trường hợp bài thi và giao tiếp hằng ngày. Suy luận ra người được miêu tả và các thông 

tin trong các thông báo ngắn tại nhà ga, sân bay. 

- Nói: Giao tiếp một cách đơn giản và trực tiếp về các chủ đề quen thuộc hằng ngày liên quan 

đến trải nghiệm trong quá khứ. Đưa ra được những đề xuất, truyền đạt sự hiểu biết, quan 

điểm, nhận định của mình một cách đơn giản trong các chủ đề về sự kiện trong quá khứ  và 

trải nghiệm; Có thể kể lại một câu chuyện đã được nghe hoặc đã đọc; Có thể phân tích đơn 

giản, đưa ra ý kiến và nhập vai trong các tình huống giao tiếp về bản thân, xã hội, giao thông, 

du lịch, và trải nghiệm. 

- Đọc: Suy luận, nhận xét, hiểu và trả lời được các câu hỏi trong các đoạn văn bản ngắn và 

đơn giản về các những nhà khám phá của loài người; xác định được thông tin cụ thể trong các 

bài viết ngắn mô tả trải nghiệm du lịch trong quá khứ. 

- Viết: Viết một khổ thơ ngắn. 

Thái độ: 

- Yêu thích giờ học Tiếng Anh và sẵn sàng tham gia đóng góp quan điểm của mình, tranh 

luận, phản biện hoàn thiện giờ học. 

2.1 Grammar  

2.1.1 Present perfect + ever and never 

2.1.2 He’s been everywhere 

2.2 Practice 

2.2.1. Past participles  

2.2.2. Talking about you 

2.3 Are we ready yet? Present perfect + yet, already, just 

2.4 Practice 

2.4.1. Tense revision  

2.4.2. No, not yet 

2.4.3. Check it 

2.5 Reading and speaking: Explorers – ancient and modern   

2.6 Vocabulary and speaking: take and get 

2.7 Everyday English: transport and travel 

2.8 Writing: Write a poem 

8. Đề cương được biên soạn và cập nhật ngày: Tháng 01/2021 

9. Đề cương được thẩm định và thông qua ngày: Tháng 02/2021 

 TRƯỞNG KHOA  GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN  

 (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

  Phạm Ngọc Thùy Dương 

  Nguyễn Thị Ngọc Mẫn 

 

 


