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KHOA DU LỊCH 

Bộ môn Quản trị dịch vụ lữ hành 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần: 

Tên học phần: TIẾNG PHÁP CHUYÊN NGÀNH 1   

- Tiếng Pháp : FRANÇAIS DU TOURISME 1 

Mã học phần:      Số tín chỉ: 02 

Đào tạo trình độ: Đại học   

Học phần tiên quyết: Tiếng Pháp A1.1 

2. Thông tin về giảng viên:  

Họ và tên: Nguyễn Thị Hà Trang   Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Điện thoại: 0935606267          Email: hatrangnt@ntu.edu.vn 

Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên: không   

Địa điểm, lịch tiếp SV: VP Pháp ngữ 

3. Mô tả tóm tắt học phần:   

 Học phần trang bị cho người học những nội dung cơ bản và nâng cao về ngôn ngữ 

tiếng Pháp dùng trong đời sống, du lịch và doanh nghiệp. Học phần 1, nằm trong chuỗi các 

học phần tiếng pháp chuyên ngành, là học phần sẽ tập trung vào các vấn đề phát sinh trong 

đời sống xã hội nói chung cũng như trong cộng đồng Pháp ngữ nói riêng và cung cấp các cấu 

trúc ngữ pháp tiếng Pháp được sử dụng trong giao tiếp. Từ đó, làm nền tảng kiến thức, từ 

vựng cho sinh viên để sẵn sàng tiếp thu kiến thức thuộc lĩnh vực chuyên môn sâu về kinh 

doanh, khách sạn, nhà hàng và hướng dẫn tour du lịch ở các học phần Tiếng pháp chuyên 

ngành kế tiếp. 

4. Mục tiêu: 

 Giúp người học có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể giao tiếp và làm việc 

bằng tiếng Pháp trong đời sống, du lịch và doanh nghiệp nói chung. 

5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể: 

a) Hiểu các cấu trúc ngữ pháp cơ bản sử dụng trong đời sống hàng ngày. 

b) Phát triển từ vựng một số chủ đề thuộc đời sống hàng ngày 

c) Thực hành và thành thạo giới thiệu bản thân. 

d) Thực hành và thành thạo giới thiệu về gia đình. 

e) Hiểu về Cộng đồng Pháp ngữ và một số nét văn hóa của các quốc gia thành viên Cộng 

đồng Pháp ngữ. 

f) Hiểu được ngôn ngữ, đất nước, con người, văn hóa của Pháp. 
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6. Kế hoạch dạy học:  

6.1 Lý thuyết: 

STT Chương/Chủ đề 

Nhằm 

đạt 

KQHT 

Số 

tiết 

Phương pháp 

dạy – học 

 

Kế hoạch 

dạy- học 

theo tuần 

Chuẩn bị của 

người học 

1 

1.1 

1.2 

Présentation  

Présentation personnelle 

Présentation de la 

famille 

 

a,b,c,d 

 

12 

Livestream 

Hướng dẫn phát 

âm 

Làm bài tập 

Thảo luận nhóm 

trên zoom/lớp 

Tuần 

2,3,4,5 Xem các video đã 

cung cấp 

Học các cấu trúc 

câu, từ vựng 

2 

2.1. 

 

2.2. 

2.3. 

Francophonie 

Présentation de la 

Francophonie 

Pays membres de la 

Francophonie 

 

 

a,b,e 

 

 

6 

Livestream/Thuyế

t giảng  

Làm bài tập 

Thảo luận nhóm 

trên zoom/lớp 

Tuần 7,8,9 
Xem các video đã 

cung cấp 

Học các cấu trúc 

câu, từ vựng 

3 

 

3.1. 

 

3.2. 

3.3. 

La France 

Présentation de la France 

Sites touristiques 

françaises 

Gastronomie française 

Musique française 

 

a,b,f 

 

12 
Livestream/Thuyế

t giảng  

Làm bài tập 

Thảo luận nhóm 

trên zoom/lớp 

Tuần 

10,11,12, 

13,14,15 
Xem các video đã 

cung cấp 

Học các cấu trúc 

câu, từ vựng 

7. Tài liệu dạy và học: 

 

 

 

 

STT 

 

 

 

 

Tên tác 

giả 

 

 

 

 

Tên tài liệu 

 

 

 

Năm 

xuất 

bản 

 

 

Nhà 

xuất 

bản 

 

 

 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

 

Mục đích sử dụng 

 

Tài liệu 

chính 

 

Tham khảo 

 

1 
 

 
 

Tiếng Pháp sơ cấp 

   

Giảng viên 
 

x 

 

8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:  

 Yêu cầu SV khi dạy – học theo hình thức E-learning, cụ thể như sau: 

- Chuẩn bị đầy đủ thiết bị và phần mềm cần thiết theo hướng dẫn của Trường. 
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- Chủ động tìm hiểu và làm quen với hệ thống NTU E-learning và ứng dụng Zoom 

và các ứng dụng khác do GV giới thiệu. 

- Tham gia học tập, thảo luận, làm bài tập, bài kiểm tra trên NTU E-learning và 

hệ thống khác theo yêu cầu của GV. 

- Tham gia học trực tuyến trên Zoom theo lịch học. 

 Yêu cầu SV đối với mỗi chủ đề: 

- Sinh viên cần nghiên cứu trước những yêu cầu cụ thể GV đặt ra. 

- Sẽ có những bài kiểm tra ngắn trong thời gian (lấy điểm cá nhân, điểm cộng/điểm 

trừ). 

- Đọc tài liệu theo yêu cầu của giảng viên, học từ vựng, cấu trúc câu. 

- Chuyên cần/thái độ/Phát biểu 

- Thực hành nghe nói tại lớp/zoom 

- Chuẩn bị thuyết trình về các chủ để được giao tại lớp hoặc thông qua zoom. 

9. Đánh giá kết quả học tập:  

9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến): 

Tuần 

thứ 
Hình thức kiểm tra 

Chủ đề/Nội dung 

được kiểm tra 
Nhằm đạt KQHT 

4-5 Kiểm tra nghe nói trên 

zoom/diễn đàn.  

Bài viết nộp e-learning 

Xem video 

Chủ đề 1 a,b,c,d 

7-9 Kiểm tra nghe nói trên zoom.  

Kiểm tra từ vựng trên zoom 

Bài viết nộp e-learning 

Xem video 

Chủ đề 2 

 

 

 

a,b,e 

 

10-15 Kiểm tra nghe nói trên zoom.  

Kiểm tra từ vựng trên zoom 

Bài viết nộp e-learning 

Xem video 

Thuyết trình 

Chủ đề 3 f,b,f 

9.2 Thang điểm học phần: 

STT Hình thức đánh giá Nhằm đạt KQHT Trọng số (%) 

1 Các lần kiểm tra               a,b,c,d,e,f 50 

2 Chuyên cần/thái độ 

3 Thi kết thúc học phần a,b,c,d,e,f 50 
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        TRƯỞNG BỘ MÔN      GIẢNG VIÊN 

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

 

                                

                                                                          Nguyễn Thị Hà Trang  

 

      

 
 


