CHƢƠNG TRÌNH MÔN HỌC ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH
Tên môn học: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH
Mã số của môn học: MH30
Thời gian của môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra 2 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC:
-Vị trí: Môn học được bố trí sau khi học xong các môn học chung, trước các môn học, mô đun đào tạo
chuyên môn nghề.
-Tính chất:
+ Môn học Tiếng Anh chuyên ngành quản trị mạng máy tinh là môn học bổ trợ kỹ năng thực hành
nghề cho các mô đun chuyên ngành nghề quản trị mạng máy tinh ;
+ Môn học này giúp cho người học phát triển được kiến thức và kỹ năng cần thiết về sử dụng tiếng Anh
chuyên ngành để đọc, hiểu các tài liệu kỹ thuật trong lĩnh vực quản trị mạng máy tính.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
- Về kiến thức:
+ Sử dụng được các thuật ngữ chuyên ngành liên quan đến ngành Quản trị mạng máy tính.
- Về kỹ năng:
+ Phát âm chính xác các thuật ngữ chuyên ngành liên quan đến ngành Quản trị mạng máy tính.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, tích cực, chủ động và hợp tác trong học tập.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian :
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2. Nội dung chi tiết:
UNIT 1: CONFIGURATION
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:
Sau khi học xong bài học này, người học có khả năng:
- Liệt kê được các từ vựng để mô tả về cấu trúc máy tính bằng tiếng anh.
- Phát âm chính xác các từ, thuật ngữ chuyên ngành thuộc chủ đề Configuration
- Rèn luyện cho người học thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, tích cực, chủ động
và hợp tác trong học tập.
1. Vocabulary
Thời gian: 3 giờ
2. Exercises
Thời gian: 3 giờ

UNIT 2: OPERATING SYSTEMS
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:
Sau khi học xong bài học này, người học có khả năng:
- Liệt kê được các từ vựng để mô tả về hệ điều hành của máy PC bằng tiếng anh.
- Phát âm chính xác các từ, thuật ngữ chuyên ngành thuộc chủ đề Operating systems.
- Rèn luyện cho người học thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, tích cực, chủ động
và hợp tác trong học tập.
1. Vocabulary
2. Exercises

Thời gian: 3 giờ
Thời gian: 3 giờ

UNIT 3: INTERNET SOFTWARE
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:
Sau khi học xong bài học này, người học có khả năng:
- Liệt kê được các từ vựng để mô tả về phần mềm internet bằng tiếng anh.
- Phát âm chính xác các từ, thuật ngữ chuyên ngành thuộc chủ đề Internet software
- Rèn luyện cho người học thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, tích cực, chủ động và hợp tác
trong học tập.
1. Vocabulary
Thời gian: 3 giờ
2. Exercises
Thời gian: 2 giờ
3. Test 1
Thời gian: 1 giờ

UNIT 4: ELECTRONIC COMMUNICATION
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:
Sau khi học xong bài học này, người học có khả năng:
- Liệt kê được các từ vựng để mô tả về các kênh giao tiếp điện tử bằng tiếng anh.
- Phát âm chính xác các từ, thuật ngữ chuyên ngành thuộc chủ đề Electronic communication
- Rèn luyện cho người học thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, tích cực, chủ động và hợp
tác trong học tập.
1. Vocabulary
Thời gian: 3 giờ
2. Exercises
Thời gian: 3 giờ

UNIT 5: SECURITY AND PRIVACY ON THE INTERNET
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:
Sau khi học xong bài học này, người học có khả năng:
- Liệt kê được các từ vựng để mô tả về sự an toàn và tính riêng tư trên Internet bằng tiếng
anh.
- Phát âm chính xác các từ, thuật ngữ chuyên ngành thuộc chủ đề Security and privacy on the
Internet
- Rèn luyện cho người học thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, tích cực, chủ động và hợp
tác trong học tập.
1. Vocabulary
Thời gian: 3 giờ
2. Exercises
Thời gian: 2 giờ
3. Test 2
Thời gian: 1 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: máy tính, máy chiếu, loa, đài, đĩa.
3. Giấy A0, A4, handout.
4. Các điều kiện khác: không
V. Nội dung và phƣơng pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Kiến thức:
+Từ vựng về các chủ đề : Cấu hình máy tính, hệ điều hành của máy tính,phần mềm Internet, các kênh
giao tiếp điện tử , sự an toàn và tính riêng tư trên Internet.
- Kỹ năng:Nghe, nói, đọc, viết Tiếng Anh
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:Chủ động, tự giác trong học tập.
2. Phương pháp: - Kết hợp giữa các bài tập làm trên lớp, các bài tập tự làm ở nhà và bài thi đánh giá
được thực hiện dựa trên nền kiến thức cơ bản của môn học.
VI. Hƣớng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: HSSV hệ cao đẳng
2. Hƣớng dẫn về phƣơng pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: lấy học sinh làm trung tâm
- Đối với người học: + phát triển các kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng đọc, nói và viết.
+ chủ động hợp tác trong các hoạt động căp, nhóm, cá nhân
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Vocabulary: Cung cấp cho người học những thuật ngữ cần thiết liên quan đến chủ điểm của mỗi bài
học. Đồng thời giúp người học củng cố và ghi nhớ các thuật ngữ đó.
4. Tài liệu tham khảo:
Tài liệu hướng dẫn môn học Anh văn chuyên ngành, Tiếng Anh chuyên ngành CNTT (English for IT
& Computer users) – Thạc Bình Cường (chủ biên), Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, 2007
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

