
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

1. Thông tin chung về môn học  

 Tên môn học: TIẾNG ANH  

 Mã môn học: MH06 

 Số tín chỉ: 03 

 Thuộc chương trình đào tạo: Hệ chính qui, Bậc Trung cấp 

 Loại môn học:  

 Bắt buộc:  

 Tự chọn:   

 Các môn học trước: Không 

 Phân bố thời gian học:  

 Lý thuyết: 30 tiết 

 Bài tập, thảo luận, thực hành, thí nghiệm: 56 tiết 

 Kiểm tra: 04 tiết 

 Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: KHOA KHCB-KT 

 

2. Mục tiêu của môn học 

Sau khi học xong chương trình ở trình độ trung cấp, người học đạt được trình độ năng 

lực Tiếng Anh Bậc 1 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, cụ thể: 

Về kiến thức 

Nhận biết và giải thích được các cấu trúc ngữ pháp cơ bản về thành phần của câu, cách 

sử dụng thì hiện tại và quá khứ, phân loại danh từ, đại từ và tính từ; nhận biết được các từ 

vựng về giới thiệu bản thân và người khác, các hoạt động hàng ngày, sở thích, địa điểm, 

thực phẩm và đồ uống, các sự kiện đặc biệt và kỳ nghỉ. 

Về kỹ năng 
a) Kỹ năng nghe: Theo dõi và hiểu được lời nói khi được diễn đạt chậm, rõ ràng, có khoảng 

ngừng để kịp thu nhận các thông tin về các chủ đề liên quan đến thành viên gia đình, các 

hoạt động giải trí trong thời gian rảnh rỗi, vị trí đồ vật trong nhà, các loại thức ăn và đồ 

uống phổ biến, các hoạt động trong các dịp lễ hoặc sự kiện đặc biệt, du lịch, các hoạt động 

hàng ngày và các sở thích. 

b) Kỹ năng nói: Đưa ra và hồi đáp các nhận định đơn giản liên quan đến các chủ đề rất 

quen thuộc như tự giới thiệu bản thân, gia đình, nghề nghiệp, trình bày sở thích, đặt câu 

hỏi về số lượng, trình bày về những ngày lễ hoặc sự kiện đặc biệt, du lịch, các hoạt động 

hàng ngày và các sở thích. 

c) Kỹ năng đọc: Đọc hiểu các đoạn văn bản ngắn và đơn giản về các chủ đề thông qua các 

bài đọc có liên quan đến giới thiệu bạn bè, các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, nơi chốn, 

các món ăn và thức uống phổ biến, các ngày lễ đặc biệt và kỳ nghỉ, các hoạt động hàng 

ngày và các sở thích. 
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d) Kỹ năng viết: Viết được những cụm từ, câu ngắn về bản thân, gia đình, trường lớp, nơi 

làm việc, sở thích và các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, mô tả nhà ở, thức ăn và đồ 
uống, các lễ hội và dịp đặc biệt, các kỳ nghỉ và các sở thích. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- Nhận thức được tầm quan trọng của ngoại ngữ nói chung và Tiếng Anh nói riêng, có trách 

nhiệm trong việc sử dụng tiếng Anh trong đời sống, học tập và nghề nghiệp; 

- Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng tiếng Anh vào học tập, lao 

động và các hoạt động khác. 

 

3. Tóm tắt nội dung môn học  

Môn học Tiếng Anh cung cấp kiến thức về các cấu trúc ngữ pháp, vốn từ vựng Tiếng 

Anh thông dụng ở trình độ tiền trung cấp và giới thiệu về văn hóa, đất nước, con người ở 

các quốc gia nói Tiếng Anh. Từ đó giúp người học rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ bao 

gồm đọc, nghe, nói, viết ở mức độ tiền trung cấp. 

 

4. Tài liệu học tập 

 Tài liệu học tập chính: 

[1] BLĐ-TB-XH, TCGDNN, “Tài liệu dạy học – Môn Tiếng Anh”, TRONG CHƯƠNG 

TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP (Kèm theo Công văn số 147/TCGDNN-

ĐTCQ ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) 

 Tài liệu tham khảo: 

[1] Tim Falla & Paul A. Davies, Solutions Elementary (2nd edition), Oxford University 

Press, 2012. 

[2] Miles Craven, Breakthrough Plus 1, MacMillan Education, 2013. 

[3] Herbert Puchta & Jeff Stranks, More! 1, Cambridge University Press, 2008. 

[4] Jack C. Richards, Tactics for Listening (2nd edition), Oxford University Press, 2015. 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập của môn học  

 Giảng dạy phần lý thuyết cơ bản. 

 Luyện nghe, nói, đọc, viết. 

 Thực hành và làm bài tập áp dụng. 

 

6. Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên 

 Học sinh phải hiện diện đầy đủ các buổi học trên lớp, tuân thủ các quy định về thời gian.  

 Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận trên lớp, chuẩn bị bài trước khi đến lớp. 

 Cần chủ động tự học, tìm kiếm thông tin tài liệu về môn học trên thư viện và trên internet, 
trao dồi kỹ năng học nhóm, tham khảo tài liệu mà giáo viên yêu cầu. 
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7. Thang điểm đánh giá: Theo thang điểm 10 

 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học 

8.1. Đối với môn học lý thuyết hoặc vừa lý thuyết vừa thực hành 

8.2. Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số chung là 40% 

8.2 Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ:  Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 60% 

 Hình thức thi: trắc nghiệm 

 Thời lượng thi: 60 phút  

 Học sinh không được tham khảo tài liệu. 

 

9. Nội dung chi tiết môn học và phân bổ thời gian 

Số 

TT 
Tên đơn vị bài học Tổng số 

Thời gian (giờ) 

Lý 

thuyết 

Thực hành, 

thảo luận, 

bài tập 

Kiểm 

tra 

1 
Bài 1: Gia đình và bạn bè (Family and 

friends) 
9 3 6   

2 Bài 2: Thời gian rảnh rỗi (Leisure time) 9 3 6   

3 Bài 3: Địa điểm (Places) 9 3 6   

4 
Bài 4: Các loại thực phẩm và đồ uống 

(Food and drink) 
9 3 6   

5 
Ôn tập và kiểm tra (Consolidation & 

test) 
9 3 4 2 

6 
Bài 5: Các sự kiện đặc biệt (Special 

occasions) 
9 3 6   

7 Bài 6: Kỳ nghỉ (Vacation) 9 3 6   

8 
Bài 7: Các hoạt động hàng ngày 

(Activities) 
9 3 6   

9 Bài 8: Sở thích (Hobbies and interests) 9 3 6   

10 
Ôn tập và kiểm tra (Consolidation & 

test) 
9 3 4 2 

  Tổng cộng 90 30 56 4 

 


