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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  
1. Tên học phần: Tiếng Anh chuyên môn TDTT (English for Gymnastics and 

Sports) 

- Mã số học phần : TC114 

- Số tín chỉ học phần : 2   

- Số tiết học phần : 30 tiết lý thuyết và 60 giờ tự học. 

2. Đơn vị phụ trách học phần: Khoa Giáo dục thể chất 

- Bộ môn: Thể thao chuyên ngành 

3. Điều kiện tiên quyết: XH025 

4. Mục tiêu của học phần:  

Mục 

tiêu 
Nội dung mục tiêu 

CĐR 

CTĐT 

4.1 

Đọc và hiểu được nội dung của những bài đọc bằng tiếng Anh 

liên quan đến chuyên ngành TDTT như các môn thể thao phổ 

biến và các sự kiện thể thao quan trọng. 

2.1.3.b 

 

2.1.3d 

4.2 
Biết và hiểu những từ vựng tiếng Anh thông dụng liên quan đến 

chuyên ngành TDTT. 
2.2.1a 

 

4.3 

Có khả năng dịch những bài viết ngắn từ tiếng Anh sang tiếng 

Việt thông qua việc sử dụng những kiến thức và từ vựng tiếng 

Anh về thể dục thể thao.  

 

2.2.2b 

4.4 
Vận dụng những cấu trúc ngữ pháp căn bản trong giao tiếp tiếng 

Anh thông dụng liên quan đến chuyên ngành TDTT. 
3.3.b 

5. Chuẩn đầu ra của học phần: 

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

 Kiến thức   

CO1 

  Đọc hiểu đã được học ở các học phần tiếng Anh căn 

bản để hiểu và trả lời câu hỏi về các bài đọc tiếng Anh về 

chuyên ngành TDTT. Có khả năng lập kế hoạch, thảo 

luận và làm việc theo nhóm để hoàn thành bài tập nhóm 

được giao. 

4.1 2.1.3.b 

CO2 

Hiểu về kiến thức và từ vựng tiếng Anh chuyên ngành 

TDTT để hiểu và làm tốt những bài tập về từ vựng trong 

ngữ cảnh mới.  

4.1 
2.1.3.d  

 

 Kỹ năng   

CO3 
Có khả năng thuyết trình hay báo cáo một chủ đề thuộc 

chuyên ngành TDTT đang học. 
4.2 

2.2.1a 

 

CO4 Vận dụng giao tiếp bằng tiếng anh về một vài chủ đề 4.3 2.2.2.b 



 

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

 Kiến thức   

thuộc chuyên ngành TDTT  đang học. 

 Thái độ/Mức độ tự chủ và trách nhiệm   

CO5 
Có trách nhiệm với công việc mình làm và các thành 

viên trong nhóm. 
4.4 2.3.b 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 
Học phần “Tiếng Anh chuyên môn TDTT” được thiết kế nhằm trang bị cho 

sinh viên học chuyên ngành TDTT những từ vựng tiếng Anh và kiến thức thuộc 

chuyên ngành này thông qua các bài đọc tiếng Anh về cách rèn luyện thể chất, các 

môn thể thao phổ biến và các sự kiện thể thao quan trọng. Học phần gồm có 06 bài 

học, mỗi bài gồm có 3 phần chính là “Bài đọc”, “Từ vựng” và “Bài luyện dịch”. Ngoài 

ra, một số bài học còn có các bài kiểm tra ngắn về kiến thức thể thao của SV.   

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

7.1. Lý thuyết 

 

TT Nội dung Lý thuyết Số tiết CĐR HP 

Unit 1. The Body, Health and Fitness 
5  

1.1. Reading: The Body, Health and Fitness 
  

1.2. Vocabulary 
  

1.3. Translation 
  

Unit 2. Sports in Our Life 
5  

2.1. Reading 
  

2.1.1. Passage One: Sports in Our Life 
 CO4, CO5 

2.1.2. Passage Two: Sports and Games 
 CO1; CO2; 

CO3,  

2.2. Vocabulary 
  

            2.3. Translation: Career Illness 
  

      Unit 3. The Olympics Games 
5  

            3.1. Reading: The Olympics Games 
 CO4, CO5 

3.2. Vocabulary 
 CO1; CO2; 

CO3, CO4, 

CO5 

3.3. Translation: Asking for Home Leave to 

Watch the World Cup 
  

3.4. Olympics Quiz 
  

Unit 4. SEA Games 
5 CO4, CO5 



 

TT Nội dung Lý thuyết Số tiết CĐR HP 

4.1. Reading: SEA Games 
 CO1; CO2; 

CO3 

4.2. Vocabulary 
  

4.3. SEA Games Quiz 
  

Unit 5. Football 
5  

5.1. Reading: Football 
  

5.2. Vocabulary 
 CO4, CO5 

5.3. Translation: Own Goal 
 CO1; CO2; 

CO3 

5.4. Sports Quiz 
  

Unit 6. FIFA 
3  

6.1. Reading: FIFA – How it Works 
  

6.2. Vocabylary 
 CO4, CO5 

6.3. Translation: How can I Kick the Ball into the 

Goal? 
 CO1; CO2; 

CO3 

 Midterm test 
  

Group work Groupwork Assignment 

Mỗi nhóm chọn và trình bày một môn thể 

thao mình yêu thích 

2  

 Review 
  

  

8. Phương pháp giảng dạy: 

- Thuyết trình để hướng dẫn cho sinh viên các kỹ năng đọc để tìm thông tin chính 

(skimming for main ideas), đọc để tìm lấy thông tin chi tiết (scanning for details), 

cách trả lời các câu hỏi về từ vựng, câu hỏi suy luận hay câu hỏi tìm đối tượng qui 

chiếu... 

- Tổ chức cho SV thảo luận theo đôi/nhóm về chủ đề của bài học. 

- Quản lí SV làm việc độc lập đối với một số hoạt động/bài tập của khóa học. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

10.1. Cách đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 



 

TT Điểm thành phần Quy định 
Trọng 

số 
CĐR HP 

1 Điểm bài tập nhóm - SV làm bài theo nhóm 15% CO5  

2 Điểm kiểm tra giữa 

học kỳ 

- SV làm bài cá nhân 15% CO1; CO2; 

CO3; CO4 

3 Điểm thi kết thúc 

học phần 

- SV làm bài cá nhân  70% CO1; CO2; 

CO3; CO4; 

CO5 

10.2. Cách tính điểm 

- 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 một chữ số thập phân.  

- Điểm 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, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo 

quy định về công tác học vụ của Trường.  

11. Tài liệu học tập:  

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 

[1] Tài liệu English for Gymnastics and Sports / Huỳnh Minh Hiền  … 

[2] English for Physical Education / Nguyễn Thị Bích Thủy – Ho Chi 

Minh City: 2002 
 

[3] The sports rules book : Essential rules for 54 sports / Thomas 

Hanlon.- 1st.- Champaign, Illinois: Human Kinetics, 1997.- 372 p., 28 

cm, 0880118075.- 796/ H241 

MFN: 109104 

[4] Athletic training : An introduction to professional practice / 

William E Prentice.- 1st.- Boston, MA: McGraw-Hill, 2006.- x, 

325, [14] p. ; ill. (some col.), 29 cm., 0073199052.- 617.1027/ P927 

MFN: 126350 

[5] Sport ethics : Applications for fair play / Angela Lumpkin, Sharon 

Kay Stoll, Jennifer M. Beller.- 3th ed..- Boston: McGraw-Hill, 

2003.- xiii, 274 p. ; ill., 24 cm, 0072462094.- 796.01/ L957 

MFN: 108554 

[6] A history and philosophy of sport and physical : From ancient 

civilizations to the modern world / Robert A. Mechikoff and Steven 

G. Estes.- 1st.- Boston: McGraw-Hill, 2002.- xviii, 379 p. ; ill., 

maps, 24 cm, 0072354127.- 796.09/ M486 

MFN: 129923 

[7] Sport in society : Issues & controversies / Jay Coakley.- 8th.- 

Boston: McGraw-Hill, 2004.- x, 614 p. ; ill., 24 cm, 0072556579.- 

306.483/ C543 

MFN: 136558 

[8] Foundations of physical education, exercise science, and sport / 

Deborah A. Wuest, Charles A. Bucher.- 16th edition.- Boston: 

McGrawHill, 2009.- xiv, 598 p., 24 cm, 9780073523743.- 796.07/ 

W959 

MFN: 181494 

[9] Sport and tourism : Globalization, Mobility and Identity / James 

Higham and Tom Hinch.- Amsterdam: Butterworth-Heinemann, 

2009.- xiv, 314 p. ; ill., 24 cm, 9780750686105.- 338.4791/ H638 

MFN: 183602 

[10] Introduction to physical education, exercise science, and sport 

studies / Angela Lumpkin.- 5th ed..- Boston, MA.: McGraw-Hill, 

2002.- 428 p. ; ill., 24 cm, 0072329017.- 613.71023/ L958 

MFN: 109065 

[11] Sports & Games / Maxwell L. Howell and Murray Phillips. 

Sydney: Time-Life Books. 
 



 

 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 
Lý thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 Unit 1: The Body, 

Health and Fitness 

 

2  - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: Phần Translation 

+ Tài liệu [11]: Đọc thêm bài đọc: 

The Beginning of Sports, trang 6  

2 Unit 2: Sports in 

Our Life 

 

2  - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: Phần Translation: 

Career Illness 
+ Tài liệu [11]: Đọc thêm bài đọc: 

Tennis and Table Tennis, trang 8 

3 Unit 3: The 

Olympics Games 

 

2  - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: Phần Translation: 

Asking for Home Leave to Watch 

the World Cup 

+ Tài liệu [11]: Đọc thêm bài đọc: 

Badminton and Volleyball, trang 

10 

4 Unit 4: SEA Games 2  - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: Phần Olympics 

Quiz 

+ Tài liệu [11]: Đọc thêm bài đọc: 

Basketball and Netball, trang 16 

5 Unit 5: Football 2  - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: Phần SEA Games 

Quiz 

+ Tài liệu [11]: Đọc thêm bài đọc: 

Martial Arts and fencing, trang 40 

6 Unit 6: FIFA 2  - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: Phần Translation: 

Own Goal 

+ Tài liệu [11]: Đọc thêm bài đọc: 

Track and Field, trang 42 

7 Bài tập nhóm 2  - Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: Phần Sports Quiz 

+ Tài liệu [11]: Đọc thêm bài đọc: 

Swimming and Diving, trang 48 

8 Bài tập nhóm 2  + Tài liệu [11]: Đọc thêm bài đọc: 

Wrestling, trang 38 

+ Nhóm thảo luận chọn một môn 

thể thao để trình bày theo yêu cầu 

9 Bài tập nhóm 2  + Tài liệu [11]: Đọc thêm bài đọc: 

Rugby, trang 18 

+ Phân công tìm tài liệu có liên 

quan đến môn thể thao mà nhóm 

đã chọn 

10 Bài tập nhóm 2  + Tài liệu [11]: Đọc thêm bài đọc: 

Cycling, trang 46 



 

Tuần Nội dung 
Lý thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

+ Tổng hợp tài liệu và phân công 

soạn bài báo cáo 

11 Bài tập nhóm 2  + Tài liệu [11]: Đọc thêm bài đọc: 

Golf, trang 30 

+ Phân công nội dung báo cáo cho 

mỗi thành viên trong nhóm 

12 Bài tập nhóm 2  Phân công nội dung báo cáo cho 

mỗi thành viên trong nhóm 
13 Bài tập nhóm 2  Phân công nội dung báo cáo cho 

mỗi thành viên trong nhóm 
14 Bài tập nhóm 2  Phân công nội dung báo cáo cho 

mỗi thành viên trong nhóm 
15 Ôn tập 2   

 

 


