
QC06-B03

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

MÔN HỌC

Nghe 4

Mã môn : LIS32024

Dùng cho các ngành

TIẾNG ANH

                                      Khoa phụ trách

                     KHOA NGOẠI NGỮ

ISO 9001:2008



QC06-B03

THÔNG TIN VỀ CÁC GIẢNG VIÊN

CÓ THỂ THAM GIA GIẢNG DẠY MÔN HỌC

1. ThS. Nguyễn Thị Thuý Thu – Giảng viên cơ hữu

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ

- Thuộc khoa: Ngoại ngữ

- Địa chỉ liên hệ: Khoa ngoại ngữ - Đại học dân lập Hải Phòng

- Điện thoại: 0989 641083                          Email: thuntt@hpu.edu

2. ThS.Chu Thị Minh Hằng – Giảng viên cơ hữu

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ

- Thuộc khoa: Ngoại ngữ

- Địa chỉ liên hệ: Khoa ngoại ngữ - Đại học dân lập Hải Phòng

- Điện thoại: 0914 278 038                       Email: hangchu1983@yahoo.com

3. CN. Phan Thị Mai Hương - Giảng viên cơ hữu

- Chức danh, học hàm, học vị: Cử nhân

- Thuộc khoa: Ngoại ngữ

- Địa chỉ liên hệ: Khoa ngoại ngữ - Đại học dân lập Hải Phòng

- Điện thoại: 0168 66 88 988                       Email: maihuongpt@gmail.com

4. ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Giảng viên cơ hữu

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ

- Thuộc khoa: Ngoại ngữ
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- Địa chỉ liên hệ: Khoa ngoại ngữ - Đại học dân lập Hải Phòng

- Điện thoại: 0914866272                       Email: hoantq@hpu.edu.vn

1.    Thông tin chung về môn học

-        Tên môn học: Nghe 4

-        Số tiết học: 45(2 tín chỉ,45p/tiết)

-        Loại môn học: Bắt buộc

- Các môn học tiên quyết: Nghe 1, 2, 3

- Các môn học kế tiếp: Luyện âm

- Các yêu cầu đối với môn học: Môn học này được thiết kế dành cho sinh 

viên ngành Ngoại Ngữ đã kết thúc 3 học phần môn thực hành Nghe

- Các hoạt động:

         + Luyện tập trên lớp

         + Làm bài tập nhóm, thảo luận.

2.    Mục tiêu của môn học: Sau khi kết thúc môn học, sinh viên: 

-        Về kiến thức: Sau khi học xong học phần này, sinh viên có kỹ năng 

nghe và tự ghi lại thông tin một cách có hiệu quả, biết tóm tắt và đưa ra phản 

hồi từ những mẩu tin, truyện, bài giảng và các bài hội thoại. Sinh viên còn có 

thể nghe được các dạng bài, các tình huống khác nhau trong cuộc sống từ 

những cuộc nói chuyện hàng ngày đến những bài nói chuyện có tính chất 

trang trọng như  bài giảng, hội thảo, thảo luận v.v…Ngoài ra si nh viên còn 

phát huy khả năng nói cũng như phản xạ trong các tình huống giao tiếp hàng 

ngày
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-        Về kỹ năng:  Nghe hiểu những bài nói chuyện, hội thoại, phỏng vấn , 

biết phân tích giọng nói, cuộc nói chuyện, bài giảng, nghe nhiều ý kiến 

khác nhau về cùng một chủ đề.

-        Thái độ, chuyên cần: rèn luyện được thái độ nghiêm túc, chăm chỉ, có kỷ 

luật trong công việc.

3.    Tóm tắt nội dung môn học: 

Học phần này củng cố và phát triển kiến thức và kỹ năng nghe đã được 

học ở các học phần trước: Môn họ c được thực hiện dựa trên các chủ điểm và 

tình huống trong giáo trình chính Contemporary 1.Ngoài ra, các tình huống 

phụ trợ được khai thác từ các nguồn khác nhau, sử dụng các phư ơng tiện trợ 

giảng khác nhằm giúp cho sinh viên đạt được các kỹ năng giao ti ếp cần thiết 

theo yêu cầu của môn học

4.  Học liệu:

1) David Nunan, Listen in Book 1

2) Jack C.Richard (1999) Tactics for listening –  basic. CUP

3) Green, J Listening book 1, Cassell’s Foundation skills Series

4) Miles Craven, Listening Extra: A Resource Book of Multi-Level Skills 

Activities,  CUP

5) John McClintock (1994) Let’s listen. CUP 

6) VOANEWS. Com

7) BBCNEWS. Com

8) ABCNEWS. Com

5.  Nội dung và hình thức dạy – học:

Week Unit Pds Content Goals

1 1. Happiness 3 Psychology Note main ideas and 
details

2 2. New kinds of 
food

3 Biology Note subtopics

3 3. Public Art 3 Art Note descriptions



QC06-B03

4 4. Journey to 
Antarctica

3 History Note dates and events

5 Review + test 1

6 5. Violence on 
Television

3 Media Studies Note numbers

7 6. Too old to 
learn?

3 Linguistics Listen for signal 
phrases

8 7. Are we alone? 3 Astronomy Listen for rhetorical 
questions

9 8. Do the right 
thing 

3 Ethics Note definitions

10 Review + test 2 3

11 9. A good night’s 
sleep

3 Public health Note cause and effects

12 10. Negotiating 
for success

3 Business Note examples

13 11. Risking it 3 Statistics Note comparisons 
and contrast

14 12. The 
electronic brain

3 technology Choose the best note 
taking techniques

15 Review + test 3 3

5. Lịch trình tổ chức dạy – học cụ thể:

Tuần Nội dung Chi tiết về hình thức tổ chức 
dạy – học

Nội dung yêu cầu sinh 
viên phải chuẩn bị 
trước

Tổng

1 1. Happiness Topic Preview

Vocabulary Preview

Taking better Notes

Listening to the Lecture

Using your notes

Projects

Discussing 
proverbs about 
happiness

Conducting 
interviews about 
happiness

(tự học 1 tiết)

3
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2 2. New kinds of 
food

Topic Preview

Vocabulary Preview

Taking better Notes

Listening to the Lecture

Using your notes

Projects

Giving a 
presentation 
about genetically 
modified food

Researching a 
genetically 
modified food

(tự học 1 tiết)

3

3 3. Public Art Topic Preview

Vocabulary Preview

Taking better Notes

Listening to the Lecture

Using your notes

Projects

Planning a piece 
of public art

Researching an 
artist

(tự học 1 tiết)

3

4 4. Journey to 
Antarctica

Topic Preview

Vocabulary Preview

Taking better Notes

Listening to the Lecture

Using your notes

Projects

Evaluating 
supplies

Researching a 
famous explorer

(tự học 1 tiết)

3

5 Review + test 1 3

6 5. Violence on 
Television

Topic Preview

Vocabulary Preview

Taking better Notes

Listening to the Lecture

Using your notes

Projects

Debating violence 
on TV

Observing 
violence on TV

(tự học 1 tiết)

3

7 6. Too old to 
learn?

Topic Preview

Vocabulary Preview

Taking better Notes

Listening to the Lecture

Expressing 
opinions about 
skills

Researching 
critical skills in 

3
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Using your notes

Projects

animals

(tự học 1 tiết)

8 7. Are we 
alone?

Topic Preview

Vocabulary Preview

Taking better Notes

Listening to the Lecture

Using your notes

Projects

Choosing items to 
send on a rocket

Conducting a 
survey

(tự học 1 tiết)

3

9 8. Do the right 
thing 

Topic Preview

Vocabulary Preview

Taking better Notes

Listening to the Lecture

Using your notes

Projects

Discussing ethics 
and lying 

Researching an 
ethical decision

(tự học 1 tiết)

3

10 Review + test 2 3

11 9. A good 
night’s sleep

Topic Preview

Vocabulary Preview

Taking better Notes

Listening to the Lecture

Using your notes

Projects

Creating a poster 
about sleep advice

Keeping a sleep 
diary

(tự học 1 tiết)

3

12 10. Negotiating 
for success

Topic Preview

Vocabulary Preview

Taking better Notes

Listening to the Lecture

Using your notes

Projects

Researching 
negotiating 
techniques in 
different cultures

Role play a 
negotiation

(tự học 1 tiết)

3

13 11. Risking it Topic Preview

Vocabulary Preview

Taking better Notes

Ranking the risk 
of activities

Conducting a risk 

3
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Listening to the Lecture

Using your notes

Projects

perception survey

(tự học 1 tiết)

14 12. The 
electronic 
brain

Topic Preview

Vocabulary Preview

Taking better Notes

Listening to the Lecture

Using your notes

Projects

Discussing the 
effects of 
computers

Researching an 
invention

(tự học 1 tiết)

3

15 Review + test 3 3

7.    Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giáo viên:

Sinh viên cần có mặt tại lớp đủ số tiết theo yêu cầu, tích cực tham gia thảo 

luận, tham gia các hoạt động giáo viên tổ chức. Chuẩn bị bài tốt trước khi tới lớp 

học. Thực hiện tốt các bài tập giáo viên giao về nhà: nộp bài đúng hạn, chất lượng 

từ trung bình trở lên. Tham gia bài thi hết học phần.

8.    Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá:

Bài thi học phần môn nghe 4 gồm các dạng bài nghe như nghe và đánh số 

thứ tự, nghe trả lời câu hỏi, chọn T/ F/ Unknown, nghe và điền vào chỗ trống, nghe 

và viết câu trả lời ….

9.  Kiểm tra - đánh giá thường  xuyên

-        Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực 

thảo luận ...): 10%

-        Phần tự học, tự nghiên cứu và làm việc theo nhóm (Mỗi sinh viên sẽ làm 

việc theo 1 nhóm và hoàn thành ít nhất 1  bài tập lớn trong các lần kiểm 

tra giữa kỳ):  20%

-        Thi học phần: 70 %
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10. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập

- Chủ đề hay, phù hợp.

- Phần chuẩn bị rõ ràng phục vụ cho phần trình bày trên lớp. 

11. Lịch thi (kể cả thi lại): Theo sự bố trí nhà trường

Hải Phòng, ngày ... tháng ... năm 2011

Chủ nhiệm Bộ môn Người viết đề cương chi tiết

               Đặng Thị Vân                                                     Nguyễn Thị Quỳnh Hoa


