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ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Số: 1402/QĐ-ĐHSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 08 năm 2015

QUYỂT ĐỊNH
Về việc Ban hành Chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ
các ngành thuộc khối ngành Sư phạm trình độ đại học
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC HUẾ
Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-ĐHH ngày 17/03/1997 của Giám đốc Đại Học Huế
quy định chức năng nhiệm vụ Trường Đại học Sư phạm Huế;
Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/03/2014 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng
và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;
Căn cứ Quyết định số 5968/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 28/11/2011 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐHSP- Đại học Huế,
nhiệm kỳ 2011- 2016;
Căn cứ Thông tư số 07/2015/QĐ-BGĐ-ĐT, ngày 16/4/2015 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng
lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo
dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ
đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;
Căn cứ Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
(Ban hành theo Công văn số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc xác thực văn bản hợp nhất 2 văn bản Quyết định số
43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ và
Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 về việc Sửa đổi, bổ sung một số
điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban
hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo);
Căn cứ Công văn số 309/ĐTĐH, ngày 29/01/2015, CV số 1097/ĐTĐH ngày
29/6/2015 của Trường Đại học Sư phạm Huế; biên bản cuộc họp Hội đồng Đào tạo và
Khoa học về việc biên soạn chương trình đào tạo theo hệ thống tớn chỉ;
Xét đề nghị của Ông Trưởng phòng Đào tạo Đại học,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình đào tạo theo hệ thống tín
chỉ của 13 ngành thuộc khối ngành sư phạm trình độ đại học:
1. Ngành Sư phạm Toán học, trình độ đại học;
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2. Ngành Sư phạm Tin học, trình độ đại học;
3. Ngành Sư phạm Vật lý, trình độ đại học;
4. Ngành Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp, trình độ đại học;
5. Ngành Sư phạm Hóa học, trình độ đại học;
6. Ngành Sư phạm Sinh học, trình độ đại học;
7. Ngành Sư phạm Ngữ văn, trình độ đại học;
8. Ngành Sư phạm Lịch sử, trình độ đại học;
9. Ngành Sư phạm Địa lý, trình độ đại học;
10. Ngành Tâm lý Giáo dục, trình độ đại học;
11. Ngành Giáo dục Chính trị, trình độ đại học;
12. Ngành Giáo dục Tiểu học, trình độ đại học;
13. Ngành Giáo dục Mầm non, trình độ đại học.
Điều 2: Chương trình đào tạo các ngành học ở Điều 1 được áp dụng cho khóa tuyển
sinh năm 2015 trở về sau.
Điều 3: Các trưởng đơn vị Khoa có nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức biên soạn hoàn thiện
chương trình chi tiết các học phần có liên quan, báo cáo Ban chỉ đạo biên
soạn chương trình của Trường để xem xét ký quyết định ban hành và báo cáo
Giám đốc Đại học Huế.
Điều 4: Các Ông, Bà: Trưởng Khoa, Trưởng Phòng, Trung tâm/Viện trực thuộc chịu
trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận:
- Đại học Huế;
- Như điều 4;
- Các đơn vị trong trường;
- Lưu: P. ĐTĐH, CTSV.
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Hiệu trưởng
(đã ký và đóng dấu)
PGS.TS. Nguyễn Thám

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA ĐỊA LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Chương trình giáo dục đại học Sư phạm Địa lý
Tên chương trình : Chương trình giáo dục đại học Sư phạm Địa lý
Trình độ đào tạo

: Đại học

Ngành đào tạo

: Sư phạm Địa lý
Geography Teacher Education

Loại hình đào tạo

: Chính quy

(Ban hành theo quyết định số 1402/QĐ-ĐHSP ngày 20/08/2015 của Hiệu trưởng
Trường Đại học Sư phạm-Đại học Huế)
1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1.1. Chuẩn đầu ra
1.1.1. Mục tiêu chung
Đào tạo cử nhân ngành Sư phạm Địa lý có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức
khỏe tốt; nắm vững các kiến thức cơ bản, cập nhật về Địa lý học và phương pháp
giảng dạy địa lý ở trường Trung học phổ thông (THPT); có khả năng giảng dạy các
kiến thức địa lý cho học sinh THPT, cao đẳng và đại học, đáp ứng được yêu cầu đổi
mới giáo dục phổ thông.
1.1.2. Mục tiêu cụ thể
a. Về kiến thức:
- Hiểu rõ về bản chất đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp luận và phương pháp
nghiên cứu của khoa học địa lý.
- Nắm vững kiến thức cơ bản, toàn diện về địa lý tự nhiên, địa lý kinh tế - xã hội
của Việt Nam và các nước, các vùng lãnh thổ trên thế giới.
- Hiểu đúng đắn mối quan hệ giữa tự nhiên và kinh tế, giữa con người với môi
trường và sự phát triển bền vững.
- Nắm vững lý luận dạy học cơ bản, tiếp cận được các quan điểm và phương pháp
dạy học hiện đại trong dạy học địa lý.
- Sử dụng được công nghệ thông tin, hệ thống thông tin địa lý và viễn thám trong
đổi mới phương pháp dạy học và nghiên cứu khoa học địa lý.
b. Về kỹ năng:
- Có kỹ năng tư duy lãnh thổ; định hướng không gian,...
- Kỹ năng dạy học: Kỹ năng phát triển chương trình và tài liệu sách giáo khoa; vận
dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn Địa lý; kỹ năng
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dạy học tích hợp, dạy học phân hóa; xây dựng kế hoạch dạy học, hoạt động học tập
của học sinh;....
- Kỹ năng giáo dục: Giáo dục qua giảng dạy môn học Địa lý; xây dựng kế hoạch
giáo dục học sinh; xử lý các tình huống giáo dục; tư vấn, tham vấn giáo dục,...
- Kỹ năng định hướng phát triển học sinh: Công tác xã hội, phát triển cộng đồng
nghề, năng lực hỗ trợ học sinh tự đánh giá,...
- Kỹ năng phát triển năng lực cá nhân: Tự học, hợp tác, giao tiếp sư phạm; năng
lực thích ứng với môi trường, năng lực nghiên cứu khoa học.
c. Về phẩm chất đạo đức:
- Có phẩm chất đạo đức của người giáo viên nhà trường xã hội chủ nghĩa Việt
Nam, thấm nhuần thế giới quan Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; yêu nước, yêu
chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh, yêu nghề.
- Có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong gương mẫu của người
giáo viên.
d. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
- Được tuyển dụng làm giáo viên dạy Địa lý cho học sinh ở nhà trường phổ thông
theo định hướng phát triển năng lực, dạy học tích hợp…
- Có khả năng đảm nhận nhiệm vụ giảng dạy môn Địa lý ở các trường trung cấp,
cao đẳng và đại học.
- Có khả năng tìm kiếm việc làm ở các viện, trung tâm nghiên cứu và các tổ chức xã
hội trong và ngoài nước trong các lĩnh vực liên quan đến địa lý như: quy hoạch lãnh thổ,
quản lý tài nguyên môi trường, các dự án dân số, phát triển nông thôn, đô thị hóa…
e. Khả năng học tập, nâng cao trình độ khi ra trường:
- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Có khả năng tự đánh giá, tự rèn luyện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy
học và giáo dục; phát hiện và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt
động nghề nghiệp nhằm đáp ứng những yêu cầu mới.
- Có khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên môn ở trình độ thạc sỹ và tiến
sỹ thuộc các chuyên ngành Địa lý.
1.1.3. Chuẩn đầu ra của chương trình
Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Sư phạm Địa lý có khả năng:
1. Giải thích các hiện tượng tự nhiên và các quá trình kinh tế - xã hội được đề cập
trong chương trình địa lý ở THPT.
2. Vận dụng được các phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học
truyền thống và hiện đại trong dạy học địa lý ở các trường Trung học cơ sở (THCS) và
THPT phục vụ quá trình đổi mới dạy học.
3. Có năng lực sư phạm trong công tác giáo dục học sinh.
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4. Có khả năng nghiên cứu trong các lĩnh vực: khoa học giáo dục, địa lý tự nhiên,
địa lý kinh tế - xã hội phục vụ cho công tác dạy học địa lý ở nhà trường và sự phát
triển kinh tế - xã hội của đất nước.
5. Có khả năng tự học, tự bồi dưỡng nâng cao chuyên môn và nghiên cứu khoa học.
6. Có trình độ tiếng Anh đạt chuẩn B1 hoặc ngoại ngữ khác có trình độ tương
đương; biết ứng dụng CNTT vào công tác giảng dạy và NCKH.
1.1.4. Cơ hội việc làm
1. Giáo viên giảng dạy môn Địa lý ở các trường THPT và THCS.
2. Giáo viên giảng dạy môn Địa lý ở các trường trung cấp, cao đẳng và đại học.
3. Có thể đảm nhận công việc của các tổ chức xã hội trong và ngoài nước trong các
lĩnh vực liên quan đến địa lý tự nhiên: quy hoạch lãnh thổ, quản lý tài nguyên môi trường.
4. Có thể đảm nhận công việc của các tổ chức xã hội trong và ngoài nước trong các
lĩnh vực liên quan đến địa lý kinh tế - xã hội: các dự án dân số, phát triển nông thôn,
đô thị hóa…
5. Có khả năng tìm kiếm việc làm ở các viện, trung tâm nghiên cứu về lĩnh vực
môi trường, tài nguyên, dân số, du lịch, phát triển kinh tế - xã hội khu vực.
1.1.5. Quan hệ giữa các mục tiêu đào tạo với chuẩn đầu ra
Mục tiêu đào tạo

Kiến thức

Kỹ năng

Phẩm chất, đạo
đức

* Khối kiến thức chung
* Khối kiến thức đào tạo và rèn luyện năng lực
sư phạm
- Kiến thức cơ sở chung
- Thực hành sư phạm
- Kiến thức, kỹ năng và năng lực dạy học
chuyên ngành
* Khối kiến thức chuyên ngành
- Kiến thức cơ sở ngành
- Kiến thức chuyên sâu của ngành
Kỹ năng nghề nghiệp
Cứng
Phẩm chất cá nhân
Kỹ năng giao tiếp
Mềm
Làm việc theo nhóm…
Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh,
yêu nghề…
Đạo đức nghề nghiệp, tính trung thực, trách
nhiệm…

Chuẩn đầu ra
1 2 3 4 5 6
x x x x x

x x x x
x x x x x
x x x x x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x x x x
x x x x
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1.2. Thời gian đào tạo: 4 năm
1.3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 135 ĐVTC
(không kể khối kiến thức Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng)
1.4. Đối tượng tuyển sinh, khối thi
Thực hiện theo quy định chung về công tác tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
1.5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp
Thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống
tín chỉ, ban hành theo Công văn số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác thực hợp nhất 2 văn bản:
- Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy
theo hệ thống tín chỉ
- Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 về việc Sửa đổi, bổ sung một
số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
TT

Mã
học phần

Tên học phần

A.

KHỐI KIẾN THỨC CHUNG

1.

POL91112

2.

POL91123

3.

POL91202

4.

POL91303

5.

INF91402

6.

Những nguyên lý cơ bản của

Số
TC

Học T.chất
kỳ
HP

21
2

I

LT

3

II

LT

2

III

LT

3

IV

LT

2

I

LT+TH

LAN91513 Ngoại ngữ không chuyên 1

3

I

LT

7.

LAN91522 Ngoại ngữ không chuyên 2

2

II

LT

8.

LAN91532 Ngoại ngữ không chuyên 3

2

III

LT

9.

GEO91602

Phương pháp nghiên cứu khoa
học

2

III

LT

10.

PED91715

Giáo dục thể chất

10

Chủ nghĩa Mác-Lênin 1
Những nguyên lý cơ bản của
Chủ nghĩa Mác-Lênin 2
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đường lối cách mạng của
Đảng Cộng sản Việt Nam
Tin học

(5)

Các mã
HP tiên
quyết

TT

Mã
học phần

11. DEF91810
B.
I.

Tên học phần

Giáo dục quốc phòng

KHỐI KIẾN THỨC ĐÀO TẠO VÀ
RÈN LUYỆN NĂNG LỰC SƯ PHẠM
Kiến thức cơ sở chung

Số
TC

Học T.chất
kỳ
HP

165t
34
14

12. PSY92114

Tâm lý học

4

I

LT

13. PSY92134

Giáo dục học

4

II

LT

14. GEO92152

Hoạt động trải nghiệm sáng
tạo

2

IV

TH

15. GEO94012

Phát triển chương trình dạy học
bộ môn

2

V

LT

16. GEO92192

Đánh giá kết quả giáo dục của
học sinh

2

VI

LT

II.

Thực hành sư phạm

12

17. GEO92213

Rèn luyện NVSP thường
xuyên

3

III

TH

18. GEO92242

Thực hành dạy học tại trường
sư phạm

2

VI

TH

19. HUC92252 Kiến tập sư phạm

2

V

TH

20. HUC92285 Thực tập sư phạm

5

VIII

TH

3

V

LT

V

LT

III.

Kiến thức, kỹ năng và năng lực dạy học
chuyên ngành

21. GEO02313

Lý luận dạy học địa lý ở trường
phổ thông

22. GEO02325

Phương pháp dạy học địa lý
ở trường phổ thông

5
75

I. Khối kiến thức cơ sở của ngành

9

Địa chất đại cương và địa chất
lịch sử

24. GEO03113 Bản đồ học
25. GEO03132 Bản đồ giáo khoa
II. Khối kiến thức chuyên sâu của ngành

HUC92252
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C. KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

23. GEO03124

Các mã
HP tiên
quyết

4
(3+1)
3
(2+1)
2

I
II
IV

PSY92114
PSY92134
PSY92114
PSY92134

LT+
TH
LT+
TH
LT

GEO03113

66
11

TT

Mã
học phần

Tên học phần

a. Bắt buộc

Số
TC

Học T.chất
kỳ
HP

Các mã
HP tiên
quyết

55
3

LT+

26.

GEO04113 Địa lý tự nhiên đại cương 1

27.

GEO04123 Địa lý tự nhiên đại cương 2

28.

GEO04133 Địa lý tự nhiên đại cương 3

29.

GEO04213 Địa lý tự nhiên Việt Nam 1

3

IV

LT

GEO04133

30.

GEO04223 Địa lý tự nhiên Việt Nam 2

3

V

LT

GEO04213

31.

GEO04312 Địa lý tự nhiên các châu 1

2

III

LT

GEO04123

32.

GEO04323 Địa lý tự nhiên các châu 2

3

IV

LT

GEO04312

33.

GEO04713

Địa lý tài nguyên và môi
trường

3

II

LT

34.

GEO04413

Địa lý kinh tế - xã hội đại
cương 1

3

III

LT

35.

GEO04423

Địa lý kinh tế - xã hội đại
cương 2

3

IV

LT

GEO04413

36.

GEO04514

Địa lý kinh tế - xã hội Việt
Nam 1

4

VI

LT

GEO04423

37.

GEO04523

Địa lý kinh tế - xã hội Việt
Nam 2

3

VII

LT

GEO04514

38.

GEO04612

Địa lý kinh tế - xã hội thế giới
1

2

VI

LT

GEO04423

39.

GEO04623 Địa lý kinh tế xã hội thế giới 2

3

VII

LT

GEO04612

40.

Nhập môn viễn thám và hệ
GEO04712 thống
thông tin địa lý (GIS)

41.

GEO04722 Địa lý du lịch

2

VI

LT

GEO04423

42.

GEO94033 Ngoại ngữ chuyên ngành

3

VI

LT

LAN91532

43.

GEO04192 Thực địa địa lý tự nhiên

2

IV

TH

GEO04133

44.

GEO04492

2

VI

TH

GEO04423

45.

GEO94113 Khoa học xã hội

3

VI

LT

12

Thực địa địa lý kinh tế - xã
hội

(2+1)
3
(2+1)
3
(2+1)

2
(1+1)

I
II
III

V

TH
LT+
TH
LT+
TH

LT+
TH

GEO04113
GEO04123

GEO03113

TT

Mã
học phần

Tên học phần

Số
TC

b. Tự chọn (Chọn 4/13 học phần)

11/36

* Chọn 1 học phần trong mỗi lĩnh vực

9/30

Học T.chất
kỳ
HP

Các mã
HP tiên
quyết

+ Tự nhiên
46. GEO84113 Cảnh quan học

3

VII

LT

GEO04133

Địa danh học và địa danh Việt
Nam

3

VII

LT

GEO04223

Phương pháp luận và phương
48. GEO84133 pháp nghiên cứu địa lý tự
nhiên

3

VII

LT

GEO91602
GEO04133

49. GEO84413 Địa lý đô thị

3

VII

LT

GEO04423

50. GEO84423 Dân số và phát triển

3

VII

LT

GEO04423

Phương pháp luận và phương
51. GEO84433 pháp nghiên cứu địa lý kinh tế
- xã hội

3

VII

LT

GEO91602
GEO04423

47. GEO84123

+ Kinh tế - xã hội

+ Phương pháp dạy học địa
lý
52. GEO84023

Ứng dụng công nghệ thông tin
và truyền thông trong dạy học

3

VII

LT

INF91402

53. GEO84033

Phương pháp rèn luyện kỹ
năng địa lý

3

VII

LT

GEO02325

3

VII

LT

3

VII

LT

GEO02325

2

VII

LT

GEO04713

2

VII

LT

GEO04514

2

VII

LT

GEO04713

Phương pháp luận và phương
54. GEO84043 pháp nghiên cứu khoa học giáo
dục trong địa lý
55. GEO84013

Dạy học tích hợp trong môn
Địa lý

* Chọn 1 trong 3 học phần
56. GEO84812

D.

Biến đổi khí hậu và phòng
chống thiên tai
Giáo dục dân số và môi
trường

KHÓA LUẬN HOẶC CÁC HP THAY
THẾ

GEO02325

2/6

57. GEO84822 Kinh tế vùng
58. GEO84832

GEO91602

5

13

TT
59.

60.

Mã
học phần

Tên học phần

Số
TC

HUC84905 Khóa luận

5

Các học phần thay thế (dành cho những
SV không làm Khóa luận)

5

a. Bắt buộc:

2

GEO84912

Thiết kế bài dạy học địa lý ở
trường phổ thông

b. Tự chọn: (Chọn 1 trong 2 học phần)
61.

GEO84923 Địa lý tài nguyên biển Đông

62.

GEO84933

Phát triển bền vững ở Việt
Nam

TỔNG SỐ TC TOÀN KHÓA (*)

2

Học T.chất
kỳ
HP
VIII

VIII

LT

GEO02325

3

VIII

LT

GEO04223

3

VIII

LT

GEO04523

3/6

135

(*): Không tính học phần Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng.
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Các mã
HP tiên
quyết

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN 1
I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
- Tên học phần: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN
CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN 1
- Mã học phần: POL91112
- Số tín chỉ:

02

- Học phần:

 Bắt buộc

 Tự chọn

- Thuộc khối kiến thức:
 1. Kiến thức chung

 2. Kiến thức đào tạo và rèn luyện NLSP

 3. Kiến thức chuyên ngành

 4. Học phần thay thế khóa luận

- Tính chất học phần:

 1. Lý thuyết

 2. Thực hành

 3. Lý thuyết+Thực hành
- Các học phần tiên quyết: không
- Học kỳ thực hiện: I
2. Mục tiêu của học phần
2.1. Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên những nội dung cơ bản nhất về thế giới
quan duy vật biện chứng và phép biện chứng duy vật với tư cách là thế giới quan và
phương pháp luận khoa học và cách mạng.
2.2. Về kỹ năng: Biết vận dụng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện
chứng để nhìn nhận và đánh giá sự vận động và phát triển của thế giới các sự vật, hiện
tượng. Từng bước xác lập và quán triệt thế giới quan và phương pháp luận chung nhất
để tiếp cận các môn khoa học của chuyên ngành được đào tạo.
2.3. Về thái độ: Hình thành và bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện chứng, ý thức
tôn trọng hiện thực khách quan, đề cao vai trò của chủ thể con người trong quá trình
giải thích và cải tạo thế giới, khơi mở và củng cố niềm tin, lý tưởng cách mạng.
3. Nội dung tóm tắt học phần
Nội dung học phần được ban hành theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày
18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ngoài chương mở đầu nhằm giới thiệu khái lược về chủ nghĩa Mác-Lênin và một
số vấn đề chung của học phần, nội dung chương trình học phần được cấu trúc thành 3
chương (tương ứng với phần thứ nhất: “Thế giới quan và phương pháp luận triết học
của chủ nghĩa Mác-Lênin” trong Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
15

Mác-Lênin) bao quát những nội dung cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận của
chủ nghĩa Mác-Lênin.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY - HỌC
Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp
LT BT

MỞ ĐẦU. NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ
CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN

TL

2

Tự học,
tự nghiên
TH
cứu
4

1. Khái lược về chủ nghĩa Mác-Lênin
1.1. Chủ nghĩa Mác-Lênin và ba bộ phận lý luận cấu thành
1.2. Khái lược quá trình hình thành và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin
2. Đối tượng, mục đích và yêu cầu về phương pháp học tập, nghiên cứu những nguyên
lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
2.1. Đối tượng và phạm vi học tập, nghiên cứu
2.2. Mục đích và yêu cầu về mặt phương pháp học tập, nghiên cứu
CHƯƠNG 1. CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN
CHỨNG

4

1

2

14

1.1. Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy vật biện chứng
1.1.1. Vấn đề cơ bản của triết học và sự đối lập giữa chủ nghĩa duy vật với chủ nghĩa
duy tâm trong việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học
1.1.2. Các hình thức phát triển của chủ nghĩa duy vật trong lịch sử
1.2. Quan điểm duy vật biện chứng về vật chất, ý thức và mối quan hệ giữa vật chất và
ý thức
1.2.1. Vật chất
1.2.2. Ý thức
1.2.3. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức
CHƯƠNG 2. PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

6

1

3

2.1. Phép biện chứng và phép biện chứng duy vật
2.1.1. Phép biện chứng và các hình thức cơ bản của phép biện chứng
2.1.2. Phép biện chứng duy vật
2.2. Các nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật
2.2.1. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
2.2.2. Nguyên lý về sự phát triển
2.3. Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật

16
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Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp
LT BT

TL

Tự học,
tự nghiên
TH
cứu

2.3.1. Cái chung và cái riêng
2.3.2. Bản chất và hiện tượng
2.3.3. Tất nhiên và ngẫu nhiên
2.3.4. Nguyên nhân và kết quả
2.3.5. Nội dung và hình thức
2.3.6. Khả năng và hiện thực
2.4. Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật
2.4.1. Quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về
chất và ngược lại
2.4.2. Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập
2.4.3. Quy luật phủ định của phủ định
2.5. Lý luận nhận thức duy vật biện chứng
2.5.1. Thực tiễn, nhận thức và vai trò của thực tiễn với nhận thức
2.5.2. Con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý
CHƯƠNG 3. CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ

7

1

3

22

3.1. Vai trò của sản xuất vật chất và quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ
phát triển của lực lượng sản xuất
3.1.1. Sản xuất vật chất và vai trò của nó
3.1.2. Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất
3.2. Biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
3.2.1. Khái niệm cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
3.2.2. Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội
3.3. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội và tính độc lập tương đối của ý thức xã hội
3.3.1. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội
3.3.2. Tính độc lập tương đối của ý thức xã hội
3.4. Hình thái kinh tế - xã hội và quá trình lịch sử - tự nhiên của sự phát triển các hình
thái kinh tế - xã hội
3.4.1. Khái niệm, kết cấu hình thái kinh tế - xã hội
3.4.2. Quá trình lịch sử - tự nhiên của sự phát triển các hình thái kinh tế - xã hội
3.5. Vai trò của đấu tranh giai cấp và cách mạng xã hội đối với sự vận động, phát triển
của xã hội có đối kháng giai cấp
17

Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp
LT BT

TL

Tự học,
tự nghiên
TH
cứu

3.5.1. Giai cấp và vai trò của đấu tranh giai cấp đối với sự phát triển của xã hội có đối
kháng giai cấp
3.5.2. Cách mạng xã hội và vai trò của nó đối với sự phát triển của xã hội có đối kháng
giai cấp
3.6. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về con người và vai trò sáng tạo lịch sử
của quần chúng nhân dân
3.6.1. Con người và bản chất của con người
3.6.2. Khái niệm quần chúng nhân dân và vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân
dân và cá nhân
Tổng
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III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC
KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN
1. Chính sách đối với học phần
Thực hiện theo Quy định về Công tác học vụ do Trường ban hành và Quy chế đào
tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Công văn số
17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
xác thực hợp nhất 2 văn bản: Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và
Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
2. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần
2.1. Kiểm tra - đánh giá quá trình:
- Tham gia học tập trên lớp (chuyên cần, chuẩn bị bài và thảo luận);
- Phần tự học, tự nghiên cứu (hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên
giao cho cá nhân/tuần; bài tập nhóm/tháng; bài tập cá nhân/học kỳ);
- Hoạt động theo nhóm;
- Kiểm tra đánh giá từng kỳ;
- Các kiểm tra khác.
2.2. Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: Tự luận hoặc trắc nghiệm
IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Sách, giáo trình chính:
1. Chương trình môn học “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin” do
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
18

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2008), Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ
nghĩa Mác-Lênin, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
- Tài liệu tham khảo:
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2007), Giáo trình Triết học Mác-Lênin, NXB Chính trị
Quốc gia, Hà Nội.
2. Các tài liệu phục vụ dạy và học Chương trình Lý luận chính trị do Bộ Giáo dục
và Đào tạo trực tiếp chỉ đạo, tổ chức biên soạn.
Duyệt
HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Khoa

ThS. Vũ Đình Bảy
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN 2
I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
- Tên học phần: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN
CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN 2
- Mã học phần: POL91123
- Số tín chỉ:

03

- Học phần:

 Bắt buộc

 Tự chọn

- Thuộc khối kiến thức:
 1. Kiến thức chung

 2. Kiến thức đào tạo và rèn luyện NLSP

 3. Kiến thức chuyên ngành

 4. Học phần thay thế khóa luận

- Tính chất học phần:

 1. Lý thuyết

 2. Thực hành

 3. Lý thuyết+Thực hành
- Các học phần tiên quyết: không
- Học kỳ thực hiện: II
2. Mục tiêu của học phần
2.1. Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên những nội dung cơ bản nhất về các
nguyên lý trong kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội của chủ nghĩa Mác-Lênin, cung
cấp cho người học cơ sở lý luận chung nhất về sự vận động và phát triển của xã hội
loài người từ hình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa đến hình thái kinh tế - xã hội
cộng sản chủ nghĩa.
2.2. Về kỹ năng: Biết vận dụng những cơ sở lý luận chung nhất về kinh tế và
chính trị - xã hội để nhìn nhận và đánh giá sự vận động và phát triển của chế độ tư bản
chủ nghĩa và tính tất yếu của sự ra đời và phát triển hình thái kinh tế xã hội cộng sản
chủ nghĩa. Biết vận dụng những kiến thức đã được trang bị để lý giải quá trình đi lên
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
2.3. Về thái độ: Hình thành và bồi dưỡng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh
viên, thái độ yêu quý chủ nghĩa xã hội, có được niềm tự hào dân tộc và tin tưởng vào
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
3. Nội dung tóm tắt học phần
Nội dung học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin được ban
hành theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo.
21

Nội dung học phần được cấu trúc thành 2 phần, 6 chương (tương ứng với phần thứ
hai và phần thứ ba trong giáo trình “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MácLênin”): phần thứ nhất có 3 chương trình bày ba nội dung trọng tâm thuộc học thuyết
kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa; phần thứ
hai có 3 chương, trong đó có 2 chương khái quát những nội dung cơ bản thuộc lý luận
của chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội và 1 chương khái quát chủ nghĩa xã hội
hiện thực và triển vọng của nó trong tương lai.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY - HỌC
Hình thức tổ chức dạy và học
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PHẦN THỨ NHẤT. HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN
VỀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA
CHƯƠNG 4. HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ

6

2
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4.1. Điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa
4.1.1. Điều kiện ra đời của sản xuất hàng hoá
4.1.2. Đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hoá
4.2. Hàng hóa
4.2.1. Hàng hoá và hai thuộc tính của hàng hoá
4.2.2. Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá
4.2.3. Lượng giá trị hàng hoá và các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hoá
4.3. Tiền tệ
4.3.1. Lịch sử phát triển của hình thái giá trị và bản chất của tiền tệ
4.3.2. Chức năng của tiền tệ
4.4. Quy luật giá trị
4.4.1. Nội dung của quy luật giá trị
4.4.2. Tác động của quy luật giá trị
CHƯƠNG 5. HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG 8
3
22
DƯ
5.1. Sự chuyển hóa của tiền tệ thành tư bản
5.1.1. Công thức chung của tư bản
5.1.2. Mâu thuẫn của công thức chung của tư bản
5.1.3. Hàng hóa sức lao động và tiền công trong chủ nghĩa tư bản
5.2. Sự sản xuất ra giá trị thặng dư
5.2.1. Sự thống nhất giữa quá trình sản xuất ra giá trị sử dụng và quá trình sản xuất ra
giá trị thặng dư
5.2.2. Khái niệm tư bản, tư bản bất biến và tư bản khả biến
5.2.3. Tuần hoàn và chu chuyển của tư bản. Tư bản cố định và tư bản lưu động
22
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5.2.3. Tỷ suất giá trị thặng dư và khối lượng giá trị thặng dư
5.2.4. Hai phương pháp sản xuất ra giá trị thặng dư và giá trị thặng dư siêu ngạch
5.2.5. Sản xuất ra giá trị thặng dư - quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản
5.3. Sự chuyển hóa của giá trị thặng dư thành tư bản - tích lũy tư bản
5.3.1. Thực chất và động cơ của tích lũy tư bản
5.3.2. Tích tụ và tập trung tư bản
5.3.3. Cấu tạo hữu cơ của tư bản
5.4. Các hình thái biểu hiện của tư bản và giá trị thặng dư
5.4.1. Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa. Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận
5.4.2. Lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất
5.4.3. Sự phân chia giá trị thặng dư giữa các tập đoàn tư bản
CHƯƠNG 6. HỌC THUYẾT VỀ CHỦ NGHĨA 2
1
6
TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN VÀ CHỦ NGHĨA TƯ
BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC
6.1. Chủ nghĩa tư bản độc quyền
6.1.1. Bước chuyển từ chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh sang chủ nghĩa tư bản độc quyền
6.1.2. Năm đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền
6.1.3. Sự hoạt động của quy luật giá trị và quy luật giá trị thặng dư trong giai đoạn chủ
nghĩa tư bản độc quyền
6.2. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước
6.2.1. Nguyên nhân ra đời và bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước
6.2.2. Những biểu hiện của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước
6.3. Đánh giá chung về vai trò và giới hạn lịch sử của chủ nghĩa tư bản
6.3.1. Vai trò của chủ nghĩa tư bản đối với sự phát triển của nền sản xuất xã hội
6.3.2. Giới hạn lịch sử của chủ nghĩa tư bản
PHẦN THỨ HAI. LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VỀ CHỦ NGHĨA
XÃ HỘI
CHƯƠNG 7. SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI
CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA

7

3
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7.1. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
7.1.1. Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của nó
7.1.2. Điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
7.1.3. Vai trò của Đảng Cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai
cấp công nhân
23
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7.2. Cách mạng xã hội chủ nghĩa
7.2.1. Cách mạng xã hội chủ nghĩa và nguyên nhân của nó
7.2.2. Mục tiêu, động lực và nội dung của cách mạng xã hội chủ nghĩa
7.2.3. Liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân trong cách mạng xã
hội chủ nghĩa
7.3. Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa
7.3.1. Xu thế tất yếu của sự ra đời hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa
7.3.2. Các giai đoạn phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa
CHƯƠNG 8. NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ - XÃ 5
2
14
HỘI CÓ TÍNH QUY LUẬT TRONG TIẾN
TRÌNH CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
8.1. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa
8.1.1. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
8.1.2. Xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa
8.2. Xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa
8.2.1. Khái niệm nền văn hóa xã hội chủ nghĩa
8.2.2. Nội dung và phương thức xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa
8.3. Giải quyết vấn đề dân tộc và tôn giáo
8.3.1. Vấn đề dân tộc và nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin trong việc giải
quyết vấn đề dân tộc
8.3.2. Vấn đề tôn giáo và nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin trong việc giải
quyết vấn đề tôn giáo
CHƯƠNG 9. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC 4
2
12
VÀ TRIỂN VỌNG
9.1. Chủ nghĩa xã hội hiện thực
9.1.1. Cách mạng Tháng Mười Nga và mô hình CNXH hiện thực đầu tiên trên thế giới
9.1.2. Sự ra đời của hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa và những thành tựu của nó
9.2. Sự khủng hoảng, sụp đổ của mô hình CNXH Xôviết và nguyên nhân của nó
9.2.1. Sự khủng hoảng và sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội Xôviết
9.2.2. Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng và sụp đổ của mô hình CNXH Xôviết
9.3. Triển vọng của chủ nghĩa xã hội
9.3.1. Chủ nghĩa tư bản không phải là tương lai của xã hội loài người
9.3.2. Chủ nghĩa xã hội – tương lai của xã hội loài người
Tổng
87.7
85.7
95.7
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III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC
KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN
1. Chính sách đối với học phần
Thực hiện theo Quy định về Công tác học vụ do Trường ban hành và Quy chế đào
tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Công văn số
17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
xác thực hợp nhất 2 văn bản: Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và
Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
2. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần
2.1. Kiểm tra - đánh giá quá trình:
- Tham gia học tập trên lớp (chuyên cần, chuẩn bị bài và thảo luận);
- Phần tự học, tự nghiên cứu (hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên
giao cho cá nhân/tuần; bài tập nhóm/tháng; bài tập cá nhân/học kỳ);
- Hoạt động theo nhóm;
- Kiểm tra đánh giá từng kỳ;
- Các kiểm tra khác.
2.2. Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: Tự luận hoặc trắc nghiệm
IV. TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Sách, giáo trình chính
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2008), Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ
nghĩa Mác-Lênin, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
- Tài liệu tham khảo
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), Giáo trình Kinh tế chính trị, NXB Giáo dục, HN.
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, NXB
Giáo dục, Hà Nội.
Duyệt
HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Khoa

ThS. Vũ Đình Bảy
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
- Tên học phần: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
- Mã học phần: POL91202
- Số tín chỉ:

02

- Học phần:

 Bắt buộc

 Tự chọn

- Thuộc khối kiến thức:
 1. Kiến thức chung

 2. Kiến thức đào tạo và rèn luyện NLSP

 3. Kiến thức chuyên ngành

 4. Học phần thay thế khóa luận

- Tính chất học phần:

 1. Lý thuyết

 2. Thực hành

 3. Lý thuyết+Thực hành
- Các học phần tiên quyết: không
- Học kỳ thực hiện: III
2. Mục tiêu của học phần
2.1. Về kiến thức: Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết có tính hệ thống về tư
tưởng Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực. Đó là kết quả của sự vận dụng và phát
triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam.
2.2. Về kỹ năng: Sinh viên có kỹ năng tư duy, phân tích, đánh giá về vai trò của tư
tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống tư tưởng, tinh thần của dân tộc, thấy được sự quán
triệt sâu sắc những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh trong đường lối cách mạng giải phóng
dân tộc cũng như trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội hiện nay.
2.3. Về thái độ: Củng cố và bồi dưỡng lòng yêu quý lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại,
thấy được công lao to lớn và tầm quan trọng của di sản tư tưởng của Người. Từ đó,
học phần giúp sinh viên có được thái độ và ý thức học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh.
3. Nội dung tóm tắt học phần
Nội dung ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGD&ĐT, ngày 18/9/2008 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ngoài chương mở đầu, nội dung học phần gồm 7 chương: chương 1, trình bày về
cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; từ chương 2 đến
chương 7 trình bày những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng
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giải phóng dân tộc, cách mạng xã hội chủ nghĩa, dân chủ, nhà nước pháp quyền, Đảng
Cộng sản, đại đoàn kết và văn hóa, đạo đức.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY - HỌC
Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

CHƯƠNG MỞ ĐẦU. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG 2
4
PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA HỌC TẬP
MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
1. Đối tượng nghiên cứu
1.1. Khái niệm tư tưởng và tư tưởng Hồ Chí Minh
1.2. Đối tượng và nhiệm vụ của môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh
1.3. Mối quan hệ của môn học này với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ
nghĩa Mác - Lênin và môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
2. Phương pháp nghiên cứu
2.1. Cơ sở phương pháp luận
2.2. Các phương pháp cụ thể
3. Ý nghĩa của việc học tập môn học đối với sinh viên
3.1. Nâng cao năng lực tư duy lý luận và phương pháp công tác
3.2. Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng và rèn luyện bản lĩnh chính trị
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH 2
4
VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
1.1. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
1.1.1. Cơ sở khách quan
1.1.2. Nhân tố chủ quan
1.2. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ
Chí Minh
1.2.1. Thời kỳ trước năm 1911: Hình thành tư tưởng
yêu nước và chí hướng cứu nước
1.2.2. Thời kỳ từ năm 1911 - 1920: Tìm thấy con
đường cứu nước, giải phóng dân tộc
1.2.3. Thời kỳ từ 1921 - 1930: Hình thành cơ bản tư
tưởng về cách mạng Việt Nam
1.2.4. Thời kỳ từ 1930 - 1945: Vượt qua thử thách, kiên trì
giữ vững lập trường cách mạng
1.2.5. Thời kỳ 1945 - 1969: Tư tưởng Hồ Chí Minh
tiếp tục phát triển, hoàn thiện
1.3. Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh
1.3.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường giải
phóng và phát triển dân tộc
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Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

1.3.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự phát triển
thế giới
CHƯƠNG 2. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ 2
4
VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI
PHÓNG DÂN TỘC
2.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc
2.1.1. Vấn đề dân tộc thuộc địa
2.1.2. Mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp
2.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc
2.2.1. Mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc
2.2.1. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách
mạng vô sản
2.2.3. Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do Đảng Cộng sản lãnh
đạo
2.2.4. Lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộc
2.2.5. Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả
năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc
2.2.6. Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành bằng con đường cách mạng
bạo lực
2.3. Kết luận
2.3.1. Làm phong phú học thuyết Mác - Lênin về cách mạng thuộc địa
2.3.2. Soi đường thắng lợi cho cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam
CHƯƠNG 3. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ 2
1
1
8
CNXH VÀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
3.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH ở Việt Nam
3.1.1. Tính tất yếu của CNXH ở Việt Nam
3.1.2. Đặc trưng của CNXH ở Việt Nam
3.1.3. Quan niệm Hồ Chí Minh về mục tiêu, động lực của CNXH ở Việt Nam
3.2. Con đường, biện pháp quá độ lên CNXH ở Việt Nam
3.2.1. Con đường
3.2.2. Biện pháp
3.2.3. Kết luận
CHƯƠNG 4. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ 3
1
1
10
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
4.1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về vai tr và bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam
4.1.1. Về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
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Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

4.1.2. Vai tr của Đảng Cộng sản Việt Nam
4.1.3. Bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam.
4.1.4. Quan niệm về Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền
4.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững
mạnh
4.2.1. Xây dựng Đảng - Quy luật tồn tại và phát triển của Đảng
4.2.2. Nội dung công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam
4.3. Kết luận
CHƯƠNG 5. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI 3
1
1
10
ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC
TẾ
5.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc
5.1.1. Vai tr của đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp cách mạng
5.1.2. Nội dung của đại đoàn kết dân tộc
5.1.3. Hình thức tổ chức khối đại đoàn kết dân tộc
5.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế
5.2.1. Sự cần thiết xây dựng đoàn kết quốc tế
5.2.2. Nội dung và hình thức đoàn kết quốc tế
5.2.3. Nguyên tắc đoàn kết quốc tế
5.3. Kết luận
CHƯƠNG 6. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ 2
4
DÂN CHỦ VÀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA
DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN
6.1. Quan điểm của Hồ Chí Minh về dân chủ
6.1.1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về dân chủ
6.1.2. Dân chủ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội
6.1.3. Thực hành dân chủ
6.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân
6.2.1. Xây dựng Nhà nước thể hiện quyền làm chủ của nhân dân
6.2.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với
tính nhân dân và tính dân tộc của Nhà nước
6.2.3. Xây dựng Nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh m
6.2.4. Xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu quả
6.3. Kết luận
6.3.1. Nhà nước bảo đảm quyền làm chủ thật sự của nhân dân
6.3.2. Kiện toàn bộ máy hành chính Nhà nước
6.3.3. Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước.
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Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

CHƯƠNG 7. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ 4
2
2
16
VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC VÀ XÂY DỰNG CON
NGƯỜI MỚI
7.1. Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hóa
7.1.1. Những khái niệm văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh
7.1.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về các vấn đề chung của văn hóa
7.1.3. Quan điểm của Hồ Chí Minh về một số lĩnh vực chính của văn hóa
7.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
7.2.1. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
7.2.2. Sinh viên học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
7.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới
7.3.1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người
7.3.2. Quan niệm của Hồ Chí Minh về vai tr của con người và chiến lược “trồng
người”
Tổng cộng
20 5
5
60
III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC
KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN
1. Chính sách đối với học phần
Thực hiện theo Quy định về Công tác học vụ do Trường ban hành và Quy chế đào
tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Công văn số
17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
xác thực hợp nhất 2 văn bản: Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và
Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
2. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần
2.1. Kiểm tra - đánh giá quá trình:
- Tham gia học tập trên lớp (chuyên cần, chuẩn bị bài và thảo luận);
- Phần tự học, tự nghiên cứu (hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên
giao cho cá nhân/tuần; bài tập nhóm/tháng; bài tập cá nhân/học kỳ);
- Hoạt động theo nhóm;
- Kiểm tra đánh giá từng kỳ;
- Các kiểm tra khác.
2.2. Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: Tự luận hoặc trắc nghiệm
IV. TÀI LIỆU HỌC TẬP
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- Sách, giáo trình chính:
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2014),
trị Quốc gia, Hà Nội.

iáo trình Tư tưởng H

hí Minh, NXB Chính

- Tài liệu tham khảo:
1. Phạm Ngọc Anh (chủ biên) (2011), Tài liệu hỏi đáp môn tư tưởng Hồ Chí Minh,
NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2010),
trị Quốc gia, Hà Nội.

iáo trình Tư tưởng H

3. Võ Nguyên Giáp (2003), Tư tưởng H
Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

hí Minh, NXB Chính

hí Minh và con đường cách mạng Việt

4. Hội đồng lý luận Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các môn
khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (2008), iáo trình Tư tưởng H Chí
Minh, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
5. Hồ Chí Minh, Toàn tập (15 tập), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000.
- CD tham khảo
1. CD-ROM Hồ Chí Minh toàn tập (2011), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
2. CD-ROM Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh (2008), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
Duyệt
HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Khoa

ThS. Vũ Đình Bảy
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
- Tên học phần: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG
CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
- Mã học phần: POL91303
- Số tín chỉ:

03

- Học phần:

 Bắt buộc

 Tự chọn

- Thuộc khối kiến thức:
 1. Kiến thức chung

 2. Kiến thức đào tạo và rèn luyện NLSP

 3. Kiến thức chuyên ngành

 4. Học phần thay thế khóa luận

- Tính chất học phần:

 1. Lý thuyết

 2. Thực hành

 3. Lý thuyết+Thực hành
- Các học phần tiên quyết: Không
- Học kỳ thực hiện: IV
2. Mục tiêu của học phần
2.1. Về kiến thức: Cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản về đường lối
cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó chủ yếu tập trung vào đường lối
của Đảng thời kỳ đổi mới trên một số lĩnh vực của đời sống xã hội phục vụ cho cuộc
sống và công tác. Xây dựng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, theo
mục tiêu, lý tưởng của Đảng.
2.2. Về kỹ năng: Giúp cho sinh viên vận dụng kiến thức chuyên sâu để chủ động,
tích cực trong giải quyết những vấn đề về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội theo
đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
2.3. Về thái độ: Bồi dưỡng niềm tự hào về những thành tựu vĩ đại của cách mạng
Việt Nam từ khi có Đảng, củng cố niềm tin của sinh viên vào sự thành công của sự
nghiệp đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản
Việt Nam.
3. Nội dung tóm tắt học phần
Nội dung học phần được ban hành theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày
18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ngoài chương mở đầu, nội dung học phần gồm 8 chương. Nội dung chủ yếu của
học phần là cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản có hệ thống về đường lối
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của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các giai đoạn đấu tranh giành chính quyền, kháng
chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; Đường lối công nghiệp hóa, xây
dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Đường lối xây dựng chính
trị, văn hóa, giải quyết các vấn đề xã hội và đường lối đối ngoại.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY - HỌC
Hình thức tổ chức dạy và học
Lên lớp

Nội dung

LT BT TL TH
Mở đầu. ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG
PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH
MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

2

Tự học, tự
nghiên
cứu
4

1. Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu
1.1. Đối tượng nghiên cứu
1.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
2. Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của việc học tập môn học
2.1. Phương pháp nghiên cứu
2.2. Ý nghĩa học tập môn học
CHƯƠNG 1. SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG
SẢN VIỆT NAM VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ
ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG

4

8

1.1. Hoàn cảnh lịch sử ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
1.1.1. Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX
1.1.2. Hoàn cảnh trong nước
1.2. Hội nghị thành lập Đảng và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
1.2.1. Hội nghị thành lập Đảng
1.2.2. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
1.2.3. Ý nghĩa lịch sử ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên
của Đảng
CHƯƠNG 2. ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH
CHÍNH QUYỀN (1930 - 1945)

4

1

1

2.1. Chủ trương đấu tranh từ năm 1930 đến năm 1939
2.1.1. Trong những năm 1930 - 1935
2.1.2. Trong những năm 1936 - 1939
2.2 Chủ trương đấu tranh từ năm 1939 đến năm 1945
2.2.1. Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng
34

12

Hình thức tổ chức dạy và học
Lên lớp

Nội dung

LT BT TL TH

Tự học, tự
nghiên
cứu

2.2.2. Chủ trương phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền
CHƯƠNG 3. ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN
CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ
XÂM LƯỢC (1945 - 1975)

4

1

1

12

3.1. Đường lối xây dựng, bảo vệ chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp
xâm lược (1945 - 1954)
3.1.1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945 - 1946)
3.1.2. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và xây dựng chế độ dân
chủ nhân dân (1946 - 1954)
3.1.3. Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm
3.2. Đường lối kháng chiến chống Mỹ, thông nhất đất nước (1954 - 1975)
3.2.1. Giai đoạn 1954 - 1964
3.2.2. Giai đoạn 1965 - 1975
3.2.3. Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm
CHƯƠNG 4. ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA

4

8

4.1. Công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới
4.1.1. Chủ trương của Đảng về công nghiệp hóa
4.1.2. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
4.2. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa thời kỳ đổi mới
4.2.1. Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa
4.2.2. Mục tiêu, quan điểm công nghiệp hóa, hiện đại hóa
4.2.3. Nội dung và định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế
tri thức
4.2.4. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 5. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA

4

1

1

12

5.1. Quá trình đổi mới nhận thức về nền kinh tế thị trường
5.1.1. Cơ chế quản lý kinh tế Việt Nam thời kỳ trước đổi mới
5.1.2. Sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kỳ đổi mới
5.2. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước
ta
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Hình thức tổ chức dạy và học
Lên lớp

Nội dung

LT BT TL TH

Tự học, tự
nghiên
cứu

5.2.1. Mục tiêu và quan điểm cơ bản
5.2.2. Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa ở nước ta
5.2.3. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 6. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ 4
1
1
12
THỐNG CHÍNH TRỊ
6.1. Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ trước đổi mới (1975 - 1986)
6.1.1. Hoàn cảnh lịch sử và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị của Đảng
6.1.2. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
6.2. Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới
6.2.1. Quá trình hình thành đường lối đổi mới hệ thống chính trị
6.2.2. Mục tiêu, quan điểm và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới
6.2.3. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 7. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG VÀ
PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA; GIẢI QUYẾT
CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

4

1

1

12

7.1. Quá trình nhận thức, nội dung đường lối xây dựng và phát triển nền văn hóa
7.1.1. Thời kỳ trước đổi mới
7.1.2. Trong thời kỳ đổi mới
7.2. Quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội
7.2.1. Thời kỳ trước đổi mới
7.2.2. Trong thời kỳ đổi mới
CHƯƠNG 8. ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI

4

8.1. Đường lối đối ngoại thời kỳ trước đổi mới (1975 - 1985)
8.1.1. Hoàn cảnh lịch sử
8.1.2. Chủ trương đối ngoại của Đảng
8.1.3. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
8.2. Đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế thời kỳ đổi mới
8.2.1. Hoàn cảnh lịch sử và quá trình hình thành đường lối
8.2.2. Nội dung đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tê quốc tế
8.2.3. Thành tựu, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
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1

10

Hình thức tổ chức dạy và học
Lên lớp

Nội dung

LT BT TL TH
Tổng

34

05

Tự học, tự
nghiên
cứu

06

90

III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC
KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN
1. Chính sách đối với học phần
Thực hiện theo Quy định về Công tác học vụ do Trường ban hành và Quy chế đào
tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Công văn số
17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
xác thực hợp nhất 2 văn bản: Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và
Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
2. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần
2.1. Kiểm tra - đánh giá quá trình:
- Tham gia học tập trên lớp (chuyên cần, chuẩn bị bài và thảo luận);
- Phần tự học, tự nghiên cứu (hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên
giao cho cá nhân/tuần; bài tập nhóm/tháng; bài tập cá nhân/học kỳ);
- Hoạt động theo nhóm;
- Kiểm tra đánh giá từng kỳ;
- Các kiểm tra khác.
2.2. Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: Tự luận hoặc trắc nghiệm
IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Sách, giáo trình chính:
1. Chương trình môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam do
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2008), Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt
Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
- Sách, giáo trình tham khảo:
1. Ban Chỉ đạo Tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị (1996), Tổng kết cuộc
kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi và bài học, NXB Chính trị Quốc gia.
2. Ban Chỉ đạo Tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị (2000), Chiến tranh cách
mạng Việt Nam 1945 - 1975: thắng lợi và bài học, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
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3. Ban Chỉ đạo Tổng kết lý luận thuộc Ban Chấp hành Trung ương (2005), Báo
cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 20 năm đổi mới (1986 – 2005), NXB
Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
4. Đinh Xuân Lý (Chủ biên) (2007), Một số chuyên đề Lịch sử Đảng cộng sản Việt
Nam, tập I, tập II, tập III, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
Duyệt
HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Khoa

ThS. Vũ Đình Bảy
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA TIN HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
TIN HỌC
I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
1.Thông tin chung
- Tên học phần: TIN HỌC
- Mã học phần: INF91402
- Số tín chỉ:

2

- Học phần:

 Bắt buộc

 Tự chọn

- Thuộc khối kiến thức:
 1. Kiến thức chung

 2. Kiến thức đào tạo và rèn luyện NLSP

 3. Kiến thức chuyên ngành

 4. Học phần thay thế khóa luận

- Tính chất học phần:

 1. Lý thuyết

 2. Thực hành

 3. Lý thuyết+Thực hành
- Các học phần tiên quyết: Không
- Học kỳ thực hiện: I
2. Mục tiêu của học phần
SV đạt được những yêu cầu đầu tiên trong tiêu chuẩn về Công nghệ Thông tin đối
với SV Sư phạm1, từ đó vận dụng để khai thác tốt các ứng dụng của Công nghệ Thông
tin trong cuộc sống, học tập cũng như trong công tác sau này.
2.1. Về kiến thức:
- Các kiến thức căn bản về Tin học;
- Các kiến thức việc sử dụng máy tính căn bản và khai thác các phần mềm Tin học
văn ph ng, mạng máy tính phục vụ cho học tập, công tác và cuộc sống.
2.2. Về kỹ năng:
2.2.1. Kỹ năng cứng
Kỹ năng sử dụng và quản trị căn bản máy tính;
Kỹ năng khai thác các phần mềm Tin học văn ph ng, mạng máy tính phục vụ cho
học tập, công tác và cuộc sống.
2.2.2. Kỹ năng mềm: Kỹ năng khai thác kiến thức trên Internet để trợ giúp giải
quyết các vấn đề gặp phải trong học tập, công việc và cuộc sống.
2.3. Về thái độ:
1

Kết hợp với học phần thứ hai về Tin học gồm 2 tín chỉ cho từng khoa riêng biệt, SV s đạt được đầy đủ các tiêu
chuẩn về Công nghệ Thông tin đối với SV Sư phạm.
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- Nâng cao ý thức tự học, tự tìm tòi, tự giải quyết vấn đề;
- Nâng cao ý thức về vấn đề bản quyền phần mềm nói riêng và quyền sở hữu trí
tuệ nói chung.
3. Nội dung tóm tắt học phần
Học phần được chia làm 4 phần lớn giới thiệu về những kiến thức đại cương của
môn Tin học, giúp người học nắm các kiến thức cơ bản về máy tính, biết ứng dụng để
khai thác và bảo trì máy tính, soạn thảo văn bản, xử lý bảng tính và sử dụng các tài
nguyên mạng phục vụ cho cuộc sống, học tập và công việc một cách hiệu quả và có
trách nhiệm. Cụ thể: Chương 1: Căn bản về máy tính; Chương 2: Soạn thảo văn bản
với MS Word; Chương 3: Xử lý bảng tính với MS Excel; Chương 4: Mạng máy tính
và Internet.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY – HỌC
Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Chương 1. Máy tính căn bản

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu
4

4

12

Bài 1. Các khái niệm căn bản về máy tính
Xử lý thông tin bằng máy tính điện tử
Các loại máy tính điện tử
Phần cứng (Hardware)
Phần mềm (Software)
Bảo vệ máy tính khỏi các mối đe dọa từ phần mềm
Bài 2. Sử dụng hệ điều hành Windows
Hệ điều hành
Khởi động và tắt máy tính
Tìm hiểu Windows Desktop
Xem xét một cửa sổ Windows điển hình
Tìm hiểu tập tin và thư mục
Tìm hiểu về thùng rác (Recycle Bin)
Những điểm cần lưu ý khi làm việc với tập tin
Control Panel
Kiểm tra giữa kì

1

Chương 2. Soạn thảo văn bản với MicroSoft
Word

4

Bài 1. Soạn thảo văn bản cơ bản
Các thao tác trên file văn bản
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2
10

18

Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

Tiếng Việt trong soạn thảo văn bản
Biên tập nội dung văn bản
Định dạng ký tự
Định dạng đoạn văn bản
Sử dụng nhảy cách (tab)
Đánh dấu tự động (bullet) và đánh số tự động
(numbering)
Kiểu dáng (style)
Chèn các đối tượng khác nhau vào văn bản
Hoàn tất văn bản
Kết xuất và phân phối văn bản
Bài 2. Xử lý văn bản nâng cao
Thiết đặt môi trường làm việc tối ưu
Định dạng nâng cao
Tham chiếu và liên kết
Kết nối, nhúng dữ liệu
Trộn thư (Mail Merge)
Biên tập văn bản trong chế độ cộng tác
Bảo vệ tài liệu
In tài liệu
Kiểm tra giữa kì
Chương 3. Xử lý bảng tính với MicroSoft Excel

4

2

2

10

18

Bài 1. Sử dụng bảng tính cơ bản
Khái niệm bảng tính, phần mềm bảng tính
Những thao tác cơ bản sử dụng phần mềm bảng tính
Biểu thức và hàm
Định dạng một ô tính
Biểu đồ
Kết xuất và phân phối trang tính, bảng tính
Bài 2. Sử dụng bảng tính nâng cao
Sử dụng mẫu
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Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

Thao tác bảng tính
Hàm và công thức
Sắp xếp và lọc dữ liệu
Biểu đồ
Phân tích dữ liệu
Kiểm tra sự hợp thức của dữ liệu
Thiết lập môi trường làm việc tối ưu
Bảo mật dữ liệu
Biên tập và lần vết
Chương 4. Mạng và Internet

2

2

6

2

2

30

60

Căn bản về mạng máy tính
Internet
Một số dịch vụ trên Internet
Thư điện tử
Một số dịch vụ truyền thông kỹ thuật số phổ biến
khác
Một số ứng dụng công và ứng dụng trong kinh
doanh
Tìm kiếm thông tin trên Internet
Chia sẻ tài nguyên và làm việc cộng tác trên Internet
Các vấn đề về đạo đức
Bảo vệ bản thân khi trực tuyến
Kiểm tra
Tổng cộng

15

III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC
KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN
1. Chính sách đối với học phần
Thực hiện theo Quy định về Công tác học vụ do Trường ban hành và Quy chế đào
tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Công văn số
17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
xác thực hợp nhất 2 văn bản: Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và
Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
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2. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần
* Kiểm tra-đánh giá quá trình: trọng số 50%, bao gồm
Tham gia học tập trên lớp
Kiểm tra giữa kỳ
Bài tập nhóm, bài thực hành
* Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: có trọng số 50%. Hình thức thi: thực hành.
IV. TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Giáo trình Tin học do nhóm tác giả khoa Tin học, ĐHSP Huế biên soạn.
- Các tài liệu mềm trên mạng cục bộ và trung tâm E-learning của trường ĐHSP
Huế.
Duyệt
HIỆU TRƯỞNG

Q.Trưởng Khoa

ThS. Nguyễn Đức Nhuận
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
KHOA TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
TIẾNG ANH A1
I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
- Tên học phần: TIẾNG ANH A1
- Mã học phần:

LAN91512

- Số tín chỉ:

02

- Thời lượng:

Giờ lên lớp: 30 tiết,

Giờ tự học có hướng dẫn: 90 tiết

- Các mã học phần tiên quyết (nếu có): học phần bắt buộc
- Các mã học phần học trước (nếu có):
- Các yêu cầu đối với học phần (nếu có):
2. Mục tiêu của học phần
2.1. Mục tiêu chung:
Giúp sinh viên đạt chuẩn bậc 1/6 theo khung năng lực ngoại ngữ (tương đương cấp
độ A1 của khung năng lực ngoại ngữ Châu Âu).
2.2. Mục tiêu cụ thể:
Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có thể:
 Nói :
Hiểu và sử dụng các cấu trúc đơn giản và cơ bản để hỏi và trả lời các câu hỏi trong
nhiều tình huống khác nhau trong giao tiếp hằng ngày như:
Có khả năng giới thiệu bản thân và những người khác.
Có thể hỏi và trả lời các câu hỏi về bản thân như nơi sinh sống, những người quen
biết hay những vật dụng sở hữu.
Miêu tả sở thích, hỏi và chỉ đường.
Có khả năng thu xếp các cuộc gặp, hỏi xin giúp đỡ, đưa ra gợi ý, xin phép, cho lời
khuyên.
Nói giờ, ngày tháng, đếm.
 Nghe:
Nghe và nhận diện được từ.
Hiểu những đoạn hội thoại, những mẩu thông tin ngắn tại sân bay, nhà ga, hay
những câu nói xã giao đơn giản v.v.
Hiểu những ý chính trong những bản thông báo.
 Viết:
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Viết được các câu ngắn, đơn giản.
Viết một lá thư thân mật, một mẩu tin nhắn cho bạn bè để cung cấp thông tin về
bản thân hoặc hỏi thăm người bạn đó.
Viết về bản thân như công việc, sở thích và những kỹ năng của bản thân.
 Đọc:
Hiểu những điểm chính trong những mẩu tin tức ngắn, quảng cáo và các bài miêu tả.
Hiểu những đoạn hội thoại, những thông tin ngắn.
Kỹ năng tự học
Sau khi hoàn thành khoá học, người học có thể:
Tự lên kế hoạch, phân bố thời gian để đạt được mục tiêu của mình.
Tự đặt mục tiêu cho bản thân mình, xác định điểm mạnh và điểm yếu của mình
trong việc học ngôn ngữ.
Thử nghiệm với các chiến lược học tập khác nhau.
Giám sát và tự đánh giá hiệu quả của quá trình tự học.
3. Tóm tắt nội dung học phần
Kiến thức ngôn ngữ
 Về mặt ngữ pháp:
personal pronouns, determiners (my, your, …, that / those), genitive’s
simple present of the verb to be and ordinary verbs, have / has got, adverbs of
frequency
articles, there is / there are, some, any, how much, how many; plurals
present perfect, simple past, present continuous; imperatives
comparisons
modal verb: ‘can’ expresses ability
prepositions, used to
 Về mặt từ vựng:
numbers, names, nationalities, everyday objects, colours, habits, jobs, food and
drink, personal relationships, shopping, office equipment
telling the time, days, dates, months and seasons, weather
adjective – noun combinations (collocations); opposites; adjectives to describe
people and things
daily routines, leisure time activities, likes and dislikes
 Về mặt các kỹ năng:
 Nói:
+ meeting and greeting people; introducing people
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+ saying sorry / thanks / please; helping people
+ asking for and giving directions, talking about jobs
+ welcoming guests and offering drinks
+ telephoning (making contact)
+ describing people and things
+ asking for help, permission; making suggestions, giving tips; arranging to meet
+ talking about business trip; going to restaurant …
 Nghe:
+ listening for word stress and individual sounds; intonation
+ listening for detail; selective listening; listening for gist.
 Đọc: Skimming and scanning.
 Viết: writing short sentences; writing short dialogues/ short diary / informal
letters / short messages, etc.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY – HỌC
Để đạt được các mục tiêu chung và cụ thể như đã nêu ở trên, trong học phần này
sinh viên phải hoàn thành 15 bài (15 units) trong sách English Elements bao gồm 12
bài của quyển 1 (Unit 1 - Unit 12) và 03 bài của quyển 2 (Unit 1- Unit 3). Các nội
dung chính của học phần này có thể tóm tắt như sau:
Hình thức tổ chức dạy học
Lên lớp

Nội dung
Lý
thuyết
BÀI 1 (UNIT 1: Meeting and Greeting People)

2 tiết

Bài
tập

Thực
hành

Tự học, tự
nghiên
cứu
6 tiết

Vocabulary and functional language: meeting and greeting people; alphabet; numbers 1
– 10; phone numbers; saying sorry; saying thanks; saying please; helping people
Grammar: personal pronouns; determiners; short / long forms
Skills: listening for detail; matching sentences; playing a game; spelling words; playing a
role; reading a short rhyme; selective listening
Job Talk: checking in at a hotel
Pinboard (in Homestudy Section)
BÀI 2 (UNIT 2: On the Move)

2 tiết

6 tiết

Vocabulary and functional language: names and nationalities; describing things;
furnishings in a hotel room; talking about cars; simple adjectives and colours
Grammar: simple present (to be); questions and answers (have / has got); comparisons;
short / long forms; capital letters
Skills: identifying / judging sights and sounds; listening for detail; matching sentences;
selective listening; matching adjectives and nouns (collocations); interviewing; playing a
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Hình thức tổ chức dạy học
Lên lớp

Nội dung
Lý
thuyết

Bài
tập

Thực
hành

Tự học, tự
nghiên
cứu

role
Job Talk: designing a business card
Pinboard: rising and falling intonation
BÀI 3 (UNIT 3: Getting There)

2 tiết

6 tiết

Vocabulary and functional language: finding your ways about; asking for help;
numbers 11 – 100; ordinal numbers; opposites; telling the time; words that sound the
same; formal and informal language
Grammar: asking questions, giving answers and making statements in simple present; 1st
and 3rd person negatives
Skills: reading poems and listening to the rhythm; finding opposites; finding words that
sound the same; matching signs and telling the way; listening and drawing; talking about
habits; putting sentences in the correct order; writing sentences and checking the order;
listening for detail; selective listening
Job Talk: going to a meeting; introducing colleagues
Pinboard: sound groups; differences in spoken and written vowels
BÀI 4 (UNIT 4: World of Work)

2 tiết

6 tiết

Vocabulary and functional language: talking about jobs; job ads; riddles
Grammar: simple present; questions and answers in simple present; introducing present
perfect; prepositions
Skills: listening for detail; reading an extract from a radio programme; listening for detail
and filling in a table; ‘find someone who’ activity; reading an interview in a newsletter
and ordering sentences; reading for gist (job ads) and matching sentences
Job Talk: telephoning (making contact)
Pinboard: jobs and professions; giving the time; language on the phone
BÀI 5 (UNIT 5: Entertaining Guests)

2 tiết

6 tiết

Vocabulary and functional language: entertaining guests and friends; eating out;
offering drinks; saying thank you; days of the week
Grammar: simple present; pronouns; short / long forms; genitive’s
Skills: selective listening and reading; finding word pairs; reading a riddle and guessing
the answers; matching sentences and playing a role; reading a letter for detail; listening for
detail and putting sentences in the correct order; listening for language signals
Job Talk: welcoming guests and offering drinks
Pinboard: restaurant language; saying ‘thank you’ and ‘welcome to’
BÀI 6 (UNIT 6: What’s in a Name?)

2 tiết

6 tiết

Vocabulary and functional language: names; personal relationships; months and
seasons; dates
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Hình thức tổ chức dạy học
Lên lớp

Nội dung
Lý
thuyết

Bài
tập

Thực
hành

Tự học, tự
nghiên
cứu

Grammar: simple past; regular and irregular verbs; questions and answers in simple past
(Did you …? – Yes, I did. / No, I didn’t.)
Skills: selective reading; matching names and pictures; reading and filling in; listening for
detail and filling in dates; asking and reporting; filling in a crossword puzzle; listening for
gist and guessing
Pinboard: names and usage of ‘mobile phone’
BÀI 7 (UNIT 7: Shopping)

2 tiết

6 tiết

Vocabulary and functional language: shopping and shopping experiences; clothing;
describing things
Grammar: simple past; questions and answers in simple past; that / those
Skills: reading sentences and putting two dialogues together; describing things; writing
short dialogues; selective reading; exchanging information; listening for detail
Job Talk: talking about a business trip
Pinboard: shopping habits; intonation used to express praise; singular and plural clothes
words; word by word translation
BÀI 8 (UNIT 8: Daily Life – Always the Same?)

2 tiết

6 tiết

Vocabulary and functional language: daily routines; changes in life
Grammar: simple present; adverbs of frequency; simple past; present perfect; present
perfect vs. simple past
Skills: matching sentences; selective listening and ordering sentences; reading an extract
from a book and checking sentences; writing a short diary; talking about changes;
extracting information from a radio programme
Job Talk: asking for help; job-sharing; working mothers
Pinboard: collocations; meals and eating habits
BÀI 9 (UNIT 9: Leisure Time)

2 tiết

6 tiết

Vocabulary and functional language: leisure time activities; seasons and weather; likes
and dislikes; holiday plans
Grammar: review: simple present, simple past; present continuous as future tense;
present perfect
Skills: guessing and talking about likes and dislikes; reading a text and filling in
information; grouping and discussing activities; filling in word wheels and talking about
the weather; comparing situations; reading a poem and listening to the rhythm of the
poem; talking about holiday plans; talking about things people have always wanted to do
Job Talk: reading e-mail messages to check arrangements
Pinboard: reading skills; writing skills; a letter framework
BÀI 10 (UNIT 10: Eating Out)

2 tiết

6 tiết
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Hình thức tổ chức dạy học
Lên lớp

Nội dung
Lý
thuyết

Bài
tập

Thực
hành

Tự học, tự
nghiên
cứu

Vocabulary and functional language: eating out; food and drink; inviting a friend
Grammar: recycling of structures; present continuous as present tense
Skills: reading for gist and listening for detail (restaurant ads); reading a menu and
listening for detail; matching words and sentences; ordering sentences and making up a
dialogue in a restaurant; matching statements and pictures; matching names of public
holidays and texts; talking about plans; playing a role
Job Talk: arranging to meet
Pinboard: language in a restaurant
BÀI 11 (UNIT 11: Communication)

2 tiết

6 tiết

Vocabulary and functional language: forms of communication; booking a room; office
equipment
Grammar: recycling of structures; comparison of adjectives
Skills: working with information on an internet website; reading texts and checking
information; listening for detail; playing a role and booking a room; discussing technical
equipment; comparing and reporting; putting a dialogue in the correct order
Job Talk: asking for help with office equipment
Pinboard: dates; Bed & Breakfast
BÀI 12 (UNIT 12: Future Dreams)

2 tiết

6 tiết

Vocabulary and functional language: signs of the zodiac; adjectives to describe people;
making suggestions
Grammar: will-future and present continuous as future tense
Skills: selective listening and matching dates and pictures; describing people; discussing
the signs of the zodiac; selective reading of ads; listening for detail; suggesting and
predicting; talking about dreams; saying goodbye
Job Talk: asking for permission
Pinboard: smoking regulations in the USA
BÀI 13 (UNIT 1: You and Me – Book 2)

2 tiết

6 tiết

Vocabulary and functional language: getting to know each other; describing people;
climate; places to visit; adjectives (opposites); learning English
Grammar: simple present; questions and answers in simple present; present progressive
(continuous); “can” to express ability; possessive determiners
Skills: introducing people and writing short sentences; listening for key words in a radio
quiz; listening for details and completing sentences; reading an extract from a brochure
about Malta; working with words; giving tips to other learners
Job Talk: filling in a registration form for a language course
L/P (Learning tip in main unit / Pinboard in homestudy section): listening for key
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Hình thức tổ chức dạy học
Lên lớp

Nội dung
Lý
thuyết

Bài
tập

Thực
hành

Tự học, tự
nghiên
cứu

words; reading for key words; grouping words
BÀI 14 (UNIT 2: Colours – Book 2)

2 tiết

6 tiết

Vocabulary and functional language: colours; idiomatic expressions; describing people;
adjectives; time phrases
Grammar: simple present; present progressive (continuous); prepositions of time / time
phrases; simple past; questions in simple past; used to
Skills: reading and writing a poem; listening to a poem; reading about the meaning of
colours; listening for details and describing people; reading for details in a text; listening
for sounds; asking and talking about important dates in your life; talking about changes
Job Talk: describing a business partner; listening for specific information; writing a short
message
L/P: word wheels; associations
BÀI 15 (UNIT 3: Food and Drink - Book 2)

2 tiết

6 tiết

Vocabulary and functional language: food and drink; celebrating a wedding; cooking
Grammar: questions and answers in simple present; some and any; how much and how
many; plurals; imperatives
Skills: talking about food; talking about things people like/ don’t like; listening for gist;
listening for detail and writing a shopping list; playing a role (buying and selling) reading
for details in a quiz; reading a magazine article for key words; writing an informal letter;
listening for word stress and individual sounds; listening to and completing a recipe
Job Talk: explaining the menu to a business partner
L/P: dictionaries; mind maps; word partners; guessing the meaning of words; rephrasing
words
Tổng:

30 tiết

90 tiết

III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC
KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN
1. Chính sách đối với học phần:
- Sinh viên phải đến lớp đầy đủ và tham gia tích cực vào bài học trên lớp.
- Sinh viên phải tích cực tự học ở nhà sau khi đã được giáo viên hướng dẫn theo tỉ
lệ 1 tiết học trên lớp thì có 3 tiết tự học ở nhà. Nội dung tự học ở nhà dựa trên 2 yếu tố
là phù hợp theo nhu cầu học hỏi của sinh viên và theo yêu cầu của môn học (căn cứ
vào tài liệu hướng dẫn tự học do Khoa TACN trường ĐHNN Huế biên soạn)
- Ngoài ra sinh viên còn tham gia làm bài tập nhóm theo các chủ đề của giáo viên
đưa ra dưới hình thức các Projects hoặc làm bài tập đều đặn được thể hiện qua tập
Portfolio để giáo viên có thể theo dõi thường xuyên quá trình tự học của sinh viên.
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- Sau khi học được nửa số tiết của học phần, sinh viên phải tham gia làm bài kiểm
tra giữa kỳ tại lớp theo kế hoạch của ph ng Đào tạo trường ĐHNN Huế.
- Kết thúc học phần sinh viên phải làm bài thi với các dạng thức kiểm tra tương
ứng trong các bài kiểm tra quốc tế.
2. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
2.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên và định kỳ:
Việc kiểm tra và đánh giá quá trình học tập của sinh viên được thực hiện theo ba
nguyên tắc:
- Tính liên tục: các kỹ năng ngôn ngữ luôn phát triển trong quá trình hoc chứ
không chỉ vào cuối học kì hoặc cuối năm, vì vậy đánh giá phải là quá trình liên tục. Do
đó giảng viên phải ghi chép tiến bộ của sinh viên càng thường xuyên càng tốt.
- Tính xác thực: Giảng viên cần có một số chứng cứ hỗ trợ kết quả ghi chép.
Chứng cứ về hoạt động của người học s được lưu giữ hay trưng bày như là một phần
hoạt động của chủ thể. Các giảng viên cần thống nhất ghi chép đánh giá (với ngày
tháng cụ thể) ngay sau khi sinh viên hoàn thành công việc hoặc bài tập được giao
nhằm góp phần đảm bảo tính xác thực của ghi chép. Các chứng cứ này để sinh viên sử
dụng để tự đánh giá hoặc chia sẻ với những sinh viên khác và giảng viên có thể sử
dụng để đánh giá các kỹ năng của sinh viên.
- Tính nhất quán: Đánh giá là một quá trình liên tục. Nếu ban đầu sinh viên được
đánh giá quá mức, giai đoạn sau sinh viên dường như không có sự tiến bộ. Vì thế, sự đánh
giá phải dựa trên một tiêu chí chung giữa các sinh viên để đảm bảo tính công bằng.
2.2. Hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
2.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập:
2.4. Lịch thi, kiểm tra: Các kì thi giữa và kết thúc học phần được tiến hành theo
lịch của ph ng Đào tạo trường Đại học Ngoại ngữ.
IV. TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Tài liệu bắt buộc:
1. English Elements Book 1 by Annie Roth and Bonny Schmid-Burleson
2. English Elements Book 2 by Myriam Fischer Callus and Annie Roth.
- Tài liệu tham khảo:
1. Tài liệu hướng dẫn tự học do Khoa TACN trường Đại học ngoại ngữ biên soạn.
2. Giáo trình Solutions – Elementary Student’s Book and Workbook by Tim Falla
and Paul A Davies – Oxford University Press 2008
Duyệt
Hiệu trưởng
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Trưởng Khoa/Bộ môn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Giảng viên
(Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
KHOA TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
TIẾNG ANH A2
I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
- Tên học phần: TIẾNG ANH A2
- Mã học phần:

LAN91522

- Số tín chỉ:

2

- Thời lượng:

- Giờ lên lớp: 30 tiết - Giờ tự học có hướng dẫn: 90 tiết

- Học phần: Bắt buộc :
- Các mã học phần tiên quyết :
- Các mã học phần học trước :
- Các yêu cầu đối với học phần : Dành cho sinh viên đã học qua học phần tiếng Anh 1
2. Mục tiêu của học phần
2.1. Mục tiêu chung:
Giúp sinh viên đạt chuẩn bậc 2/6 theo Khung Năng Lực Ngoại Ngữ (tương đương
cấp độ A2, Khung Năng Lực Ngoại Ngữ Châu Âu)
2.2. Mục tiêu cụ thể: Sau khi hoàn thành học phần sinh viên có thể thực hành các
kỹ năng ngôn ngữ sau:
- Nói:
Hỏi và trả lời các câu hỏi trong nhiều tình huống khác nhau trong giao tiếp
hằng ngày
Miêu tả sở thích
Nói về nơi mình sống
Nói về những dự định cho cuối tuần hoặc kỳ nghỉ sắp tới
- Nghe:
Hiểu những mẩu thông tin ngắn tại sân bay, nhà ga, hay những câu nói xã giao đơn
giản…
Hiểu những ý chính trong những bản thông báo.
- Viết:
Viết một mẩu tin nhắn cho bạn bè để cung cấp thông tin về bản thân hoặc hỏi thăm
người bạn đó.
Viết về bản thân như công việc, sở thích và những kỹ năng của bản thân.
- Đọc:
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Hiểu những điểm chính trong những mẩu tin tức ngắn và các bài miêu tả
Hiểu những thông tin ngắn
- Kỹ năng tự học: Sau khi hoàn thành khoá học, người học có thể:
Tự lên kế hoạch, phân bố thời gian để đạt được mục tiêu của mình.
Tự đặt mục tiêu cho bản thân mình, xác định điểm mạnh và điểm yếu của mình
trong việc học ngôn ngữ.
Thử nghiệm với các chiến lược học tập khác nhau.
Giám sát và tự đánh giá hiệu quả của quá trình tự học.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY – HỌC
Hình thức tổ chức dạy học
Lên lớp

Nội dung
Lý
thuyết
Bài 1 (Unit 4 – Book 2): At the Workplace

Bài
tập

Thực
hành

Tự học, tự
nghiên
cứu

2

6

Vocabulary and functional language: office equipments; describing workplaces; hotel
facilities; expressions on the phone
Grammar: prepositions of place; there was / there were; comparatives and superlatives of
adjectives
Skills: matching words and pictures; describing places; listening for gist; reading for
details in a newspaper article; describing changes in towns; matching symbols and
descriptions; comparing people and things; listening for details in a phone conversation;
completing a fax massage; listening for word stress
Job talk: checking for information on the phone
Learning tips: matching words and pictures; word stress; speaking on the phone
Bài 2 (Unit 5 – Book 2): Travel

2

6

Vocabulary and functional language: forms of transport; trips and journeys; travel
arrangements
Grammar: simple present as future tenses; ‘going to’ as future tense; question tags
Skills: listening for gist in announcements; listening for detail; grouping words; reading
for information in brochure; checking a timetable; describing pictures and writing a story;
listening for gist and putting sentences in the correct order; reading parts of a newspaper
article; predicting; starting a conversation; listening for stressed parts in sentences
Job talk: checking dates for a business trip
Learning tips: choosing words to learn; scanning
Bài 3 (Unit 6 – Book 2): Communication

2

6

Vocabulary and functional language: means of communication; types of books;
emotions
Grammar: adverbs of frequency and simple present; possessive forms
Skills: finding word partners; asking and answering questions; using adverbs of
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Hình thức tổ chức dạy học
Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
Lý
Bài Thực
cứu
thuyết tập hành
frequency; listening for detail; reading excerpts from books and matching titles and texts;
reading parts of an email and correcting the order; writing a short email; listening for
intonation patterns and ending a conversation
Nội dung

Job talk: correcting a diary entry; listening to and leaving a message on an answerphone
Learning tips: reading in chunks; sounding interested
Bài 4 (Unit 7 – Book 2): Fit and Healthy

2

6

Vocabulary and functional language: ways of keeping fit; exercising; parts of the body;
giving advice
Grammar: recycling: adverbs of frequency and simple present; imperatives; used to;
mini-reactions; should/shouldn’t; present perfect (have you ever had…?)
Skills: listening for details and matching info with pictures; listening for detail and
categorizing words; sounding interested or surprised; listening for detail and taking notes;
reading short extracts and matching excuses; matching words from a text with parts of the
body in the picture; playing a circle game; listening and checking the order of sentences in
a dialogue; making a doctor’s appointment
Job talk: completing a fax
Learning tips: explaining and categorizing words; describing things; taking short notes;
collocations; vowel sounds
Bài 5 (Unit 8 – Book2): Visiting Other Places

2

6

Vocabulary and functional language: describing places and countries; holidays
Grammar: recycling: comparatives and superlatives; present perfect (have you ever been
to…?); contrastive use of present perfect and simple past; time signals
Skills: answering questions in a quiz about Wales; matching English and Welsh words;
comparing things; listening for details and filling in a table; playing a circle game; talking
about places; listening for details and making notes; reading parts of a newspaper article
and putting them in the correct order; finding a title finding word partners
Job talk: putting in a holidays request
Learning tips: dictionaries; using car signs for practicing English
Bài 6 (Unit 9 – Book 2): The World Around You

2

6

Vocabulary and functional language: describing neighbours; agreeing and disagreeing;
services; means of communication
Grammar: could/couldn’t for asking favours; past passive
Skills: talking about neighbours; asking for favours; talking about and comparing
services; matching British and American expressions; checking information; listening for
clues in a telephone conversation and guessing the questions; reading a text and finding
information; re-writing sentences; listening for details in a radio reports and comparing
with info in a leaflet
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Hình thức tổ chức dạy học
Lên lớp

Nội dung
Lý
thuyết

Bài
tập

Thực
hành

Tự học, tự
nghiên
cứu

Job talk: polite/impolite responses in office situations
Learning tips: guessing strategies with new vocabulary; practicing vocabulary
Bài 7 (Unit 10 – Book2): The Cosmopolitans of the
Third Millennium

2

6

Vocabulary and functional language: describing ages; schools; learning and teaching
languages
Grammar: present perfect with since and for
Skills: guessing words; reading a newspaper article and checking numbers and
information; listening for details in a phone conversation, checking questions and finding
answers; listening to a radio programme and taking notes about people; reading a letter
and finding answers to questions; scanning a job advert and completing information; listen
to a video extract and checking information
Job talk: checking flight bookings
Learning tips: guessing words; signals words; word stress; writing personal letters
Bài 8 (Unit 11 – Book 2): Retirement

2

6

Vocabulary and functional language: future plans; retirement; personal biography
Grammar: will –future; if – sentence/type I; modal verbs
Skills: talking about future plans; reading a text and filling in missing information;
listening to a song and matching colours with nouns; matching sentence – beginnings and
endings; reading a dialogue in verse and completing it; reading people’s profiles and
checking information; writing a short profile; listening for appropriate responses in
everyday situations
Job talk: integration of everyday language into office talk
Learning tips: practicing questions; personal/business letters; different varieties of
English
Bài 9 (Unit 12 – Book 2): Adventures

2

6

Vocabulary and functional language: adventurers and adventures; idiomatic
expressions; adventure sports
Grammar: relative clauses; have/has to; tense review; past progressive
Skills: listening for details and finding the names of famous people; listening for
idiomatic expressions and matching them with appropriate meanings; reading an
adventure story and talking about personal experiences; defining people and jobs;
matching requests and responses; discussing party arrangements; reading an extract from
a magazine and discussing pros and cons of different lifestyles
Job talk: checking arrangements for a business meeting
Learning tips: short forms in spoken English; writing a story; grouping words
Bài 10 (Unit 1 – Book 3): Language Learning
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2

6

Hình thức tổ chức dạy học
Lên lớp

Nội dung
Lý
thuyết

Bài
tập

Thực
hành

Tự học, tự
nghiên
cứu

Vocabulary and functional language: saying hello; asking for information; giving
information about yourself; giving opinion.
Grammar: present simple; questions and answers in simple present; adverbs of
frequency; time phrases; present progressive.
Skills: exchange information; listening for detail about language learning; listening for
detail in a song and ordering pictures; writing a letter; listening for information and
talking about language courses; reading for detail in a text about type of accommodation.
Job talk: starting and finishing a letter; writing a short letter
Learning tips: getting to know each other / breaking barriers; similar words in other
languages
Bài 11 (Unit 2 – Book 3): Fitness

2

6

Vocabulary and functional language: paying compliments; talking about sports; making
suggestions and replying
Grammar: simple past; present perfect with ‘ever’ and ‘never’; relative clauses with
‘who’ and ‘which’
Skills: exchange information; listening for specific information in dialogues; listening for
detail and talking about days for charity; listening for verbs in the simple past belonging
to sound groups; scanning a text about types of courses at a gym.
Job talk: Using telephone expressions: staring the call, asking, offering, checking,
thanking, finishing.
Learning tips: grouping vocabulary in word fields; ‘sound’ groups of verbs in simple
past
Bài 12 (Unit 3 – Book 3): Moving On

2

6

Vocabulary and functional language: parts of a car; ways of travelling; describing outer
appearances; holiday accommodation
Grammar: present perfect with ‘since’ and ‘for’; ‘some’ and ‘any’; compounds with
‘some’ and ‘any’; comparison of adjectives
Skills: reading for detail in an article about a guide book company; describing changes in
life; listening for specific information about accommodation; writing an accommodation
advert; distinguishing between words with ‘v’ and ‘w’ sounds
Job talk: checking facilities; completing a fax to book accommodation
Learning tips: categorizing verbs when learning present perfect; looking for clues in
texts; writing a short text
Bài 13 (Unit 4 – Book 3): The Working World

2

6

Vocabulary and functional language: office vocabulary; talking about rules and
regulations; expressing likes and dislikes;
Grammar: modal verbs: must, mustn’t, don’t have to; -ing form of verbs; superlative
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Hình thức tổ chức dạy học
Lên lớp

Nội dung
Lý
thuyết

Bài
tập

Thực
hành

Tự học, tự
nghiên
cứu

forms of adjectives; linking words in texts
Skills: reading for detail in an article about hurry sickness; selective listening to a radio
interview; writing an email; writing a job advertisement; selective reading of an article
about eating habits at work; writing a secret diary to express likes and dislikes
Job talk: exchanging information about company regulations and writing an internal
memo; writing an email answer
Learning tips: translating words; remembering words through associations
Bài 14 (Unit 5 – Book 3): The E-World

2

6

Vocabulary and functional language: digital products; asking for information;
predicting future events; agreeing and disagreeing; asking for permission
Grammar: ‘zero’ conditional; if-sentence type ; ‘going to’ as future tense; will-future
Skills: selective reading of an article about telecommuting; listening to a dialogue to
match information; identifying sentences belonging to two different emails; listening for
exact information from dialogues; listening for word stress; listening for gist in a poem to
order the titles of each verse
Job talk: asking for information in emails; writing an email answer
Learning tips: guessing words from the context in reading texts; looking for clues in texts
Bài 15 (Unit 6 – Book 3): Feeling Good

2

6

Vocabulary and functional language: stress relief tactics; planning a fitness break;
furniture; giving advice
Grammar: the –ing form and infinitive of verbs; simple present as future tense; present
progressive as future tense
Skills: listening to associate a sound with a feeling; reading for gist to unjumble a text;
writing a time table for a health and fitness break; listening for specific information in
dialogues to extract weekend plans; reading for specific information in an article about
Feng Shul; listening to words to distinguish between words with ‘s’ and ‘z’ sounds
Job talk: listening to messages on a mail box and checking a diary; writing short text
messages
Learning tips: writing short business messages
30

90

Tiếng Anh cơ bản 2 gồm 2 tín chỉ với số tiết lý thuyết trên lớp là 30 tiết bao gồm
phần giảng bài của giáo viên, các hoạt động theo nhóm, theo cặp của sinh viên trên lớp
và 90 tiết tự học của sinh viên tại thư viện hoặc tại nhà (bao gồm cả hình thức trực
tuyến và phi trực tuyến)
Học phần này sử dụng giáo trình English Elements – Cuốn 2 (sách học cho sinh
viên và sách bài tập cùng với băng casette hoặc đĩa CD) từ đơn vị bài 4 đến bài 12 và
cuốn 3 (sách học cho sinh viên và sách bài tập cùng với băng casette hoặc đĩa CD) từ
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dơn vị bài 1 đến bài 6; của 2 tác giả Myriam Fischer Callus và Jackie Sykes, do nhà
xuất bản Hueber Verlag (Cộng H a Liên bang Đức) ấn hành.
Nội dung chính của học phần này là cung cấp cho sinh viên những hoạt động để
rèn luyện 4 kỹ năng ngôn ngữ nghe, nói, đọc, và viết ở dạng cơ bản và được phát
triển, nâng cao từ học phần tiếng Anh cơ bản 1.Với 15 bài học và 5 bài ôn tập của học
phần tiếng Anh cơ bản 2 sinh viên s được thực hành 4 kỹ năng ngôn ngữ qua các
dạng bài tập phong phú. Phần ngữ pháp được lồng ghép qua các dạng bài tập sử dụng
các thì cơ bản của tiếng Anh, cách đặt câu hỏi và trả lời, cách sử dụng dạng chủ động,
bị động; các hình thức so sánh tính từ…
III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ PHƯƠNG PHÁP HÌNH THỨC
KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN
1. Chính sách đối với học phần
- Sinh viên phải đến lớp đầy đủ và tham gia tích cực vào bài học trên lớp.
- Sinh viên phải tích cực tự học ở nhà sau khi đã được giáo viên hướng dẫn theo tỉ
lệ 1 tiết học trên lớp thì có 3 tiết tự học ở nhà. Nội dung tự học ở nhà dựa trên 2 yếu tố
là phù hợp theo nhu cầu học hỏi của sinh viên và theo yêu cầu của môn học (căn cứ
vào tài liệu hướng dẫn tự học do Khoa TACN trường ĐHNN Huế biên soạn)
- Ngoài ra sinh viên còn tham gia làm bài tập nhóm theo các chủ đề của giáo viên
đưa ra dưới hình thức các Projects hoặc làm bài tập đều đặn được thể hiện qua tập
Portfolio để giáo viên có thể theo dõi thường xuyên quá trình tự học của sinh viên.
- Sau khi học được nửa số tiết của học phần, sinh viên phải tham gia làm bài kiểm
tra giữa kỳ tại lớp theo kế hoạch của ph ng Đào tạo trường ĐHNN Huế.
- Kết thúc học phần sinh viên phải làm bài thi với các dạng thức kiểm tra tương
ứng trong các bài kiểm tra quốc tế.
2. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
2.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên và định kỳ:
Việc kiểm tra và đánh giá quá trình học tập của sinh viên được thực hiện theo ba
nguyên tắc:
- Tính liên tục: các kỹ năng ngôn ngữ luôn phát triển trong quá trình hoc chứ
không chỉ vào cuối học kì hoặc cuối năm, vì vậy đánh giá phải là quá trình liên tục. Do
đó giảng viên phải ghi chép tiến bộ của sinh viên càng thường xuyên càng tốt.
- Tính xác thực: Giảng viên cần có một số chứng cứ hỗ trợ kết quả ghi chép.
Chứng cứ về hoạt động của người học s được lưu giữ hay trưng bày như là một phần
hoạt động của chủ thể. Các giảng viên cần thống nhất ghi chép đánh giá (với ngày
tháng cụ thể) ngay sau khi sinh viên hoàn thành công việc hoặc bài tập được giao
nhằm góp phần đảm bảo tính xác thực của ghi chép. Các chứng cứ này để sinh viên sử
dụng để tự đánh giá hoặc chia sẻ với những sinh viên khác và giảng viên có thể sử
dụng để đánh giá các kỹ năng của sinh viên.
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- Tính nhất quán: Đánh giá là một quá trình liên tục. Nếu ban đầu sinh viên được
đánh giá quá mức, giai đoạn sau sinh viên dường như không có sự tiến bộ. Vì thế, sự
đánh giá phải dựa trên một tiêu chí chung giữa các sinh viên để đảm bảo tính công
bằng.
2.2. Hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
2.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập:
Các loại bài tập được đánh giá theo thang điểm 10 căn cứ vào mức độ hoàn thành
và chất lượng mà sinh viên thực hiện .
2.4. Lịch thi, kiểm tra (kể cả thi lại)
2.4.1. Bài thi giữa kỳ : Được tiến hành sau tiết thứ 15.
2.4.2. Bài thi kết thúc học phần : Được tiến hành sau khi sinh viên kết thúc học phần.
2.4.3. Bài thi lần 2: Được tiến hành theo lịch của ph ng Đào tạo.
IV. TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Tài liệu bắt buộc:
1. Myriam Fisher Callus & Jackie Sykes (2002), English Elements (book 2),
Hueber.
2. Myriam Fisher Callus & Jackie Sykes (2002), English Elements (book 3),
Hueber.
- Tài liệu tham khảo :
1. Tài Liệu Hướng Dẫn Tự Học do Khoa Tiếng Anh Chuyên Ngành biên soạn.
2. Tim Falla & Paul A Davíe (2011), Solutions (Pre-intermediate), Oxford
University Press.
Duyệt
Hiệu trưởng
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Trưởng Khoa/Bộ môn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Giảng viên
(Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
KHOA TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
TIẾNG ANH B1
I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
- Tên học phần: TIẾNG ANH B1
- Mã học phần: LAN91533
- Số tín chỉ:

3

- Thời lượng:

Giờ lên lớp: 45 tiết

- Học phần:

Bắt buộc

Giờ tự học có hướng dẫn: 135 tiết

- Các mã học phần học trước: Tiếng Anh A1, Tiếng Anh A2
- Các yêu cầu đối với học phần: Sinh viên phải hoàn tất học phần Tiếng Anh A2
hoặc đạt kết quả miễn Tiếng Anh A2 ở kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào do
trường Đại học Ngoại Ngữ tổ chức.
2. Mục tiêu của học phần
2.1. Mục tiêu chung:
Giúp sinh viên đạt chuẩn bậc 3/6 theo Khung Năng lực Ngoại ngữ (tương đương
với cấp độ B1, Khung Năng lực Ngoại ngữ Châu Âu).
2.2. Mục tiêu cụ thể: Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có thể:
- Nói :
Nói chuyện qua điện thoại với những người họ biết.
Đưa ra những chỉ dẫn về các chủ đề quen thuộc khác nhau liên quan đến điều họ
quan tâm.
Giải thích ngắn gọn và biện minh cho các quan điểm của mình
Trình bày một bài giới thiệu ngắn được chuẩn bị sẵn về một lĩnh vực quen thuộc
và trả lời các câu hỏi rõ ràng.
- Nghe:
Hiểu những ý chính của những bài phát biểu chuẩn, rõ ràng vể những chủ đề quen
thuộc hằng ngày, với điều kiện thỉnh thoảng phải có cơ hội nghe lặp lại hoặc được làm
rõ.
Theo kịp các đoạn nói chuyện ngắn được nói một cách rõ ràng và trực tiếp về các
chủ đề quen thuộc.
Hiểu một số thông tin kỹ thuật đơn giản, ví dụ như các hướng dẫn vận hành của
một số thiết bị quen thuộc.
- Viết:
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Viết các văn bản ngắn, dễ hiểu về các chủ đề quen thuộc.
Viết các thư trang trọng đơn giản để xin hay cung cấp các thông tin đơn giản.
- Đọc:
Hiểu các ý chính của những đoạn văn đơn giản thực tế về các đề tài cá nhân hay
nghè nghiệp một cách đầy đủ để có thể nói về chúng sau đó.
Tìm thấy và hiểu những thông tin cần thiết ở các tờ rơi, mẫu quảng cáo và các văn
bản ngắn liên quan đến mối quan tâm của họ.
Hiểu các ý chính trong các bài viết ngắn trên báo hay tạp chí về các chủ đề đương
thời và quen thuộc.
Kỹ năng tự học
Tự lên kế hoạch, phân bố thời gian để đạt được mục tiêu của mình.
Tự đặt mục tiêu cho bản thân mình, xác định điểm mạnh và điểm yếu của mình
trong việc học ngôn ngữ.
Thử nghiệm với các chiến lược học tập khác nhau.
Giám sát và tự đánh giá hiệu quả của quá trình tự học.
3. Tóm tắt nội dung học phần:
Kiến thức ngôn ngữ
- Về mặt ngữ pháp:
Complex question tags
Conditionals, 2nd and 3rd
Connecting words expressing cause and effect, contrast etc.
Future continuous
Past perfect
Phrasal verbs, extended
Reported speech (range of tenses)
Simple passive
- Về mặt từ vựng:
Collocation
Colloquial language
Things in the town, shops and shopping
Travel and services
Kỹ năng
- Nói:
Initiating and closing a conversation
Turn-taking
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Expressing opinions
Expressing agreement / disagreement
Checking understanding
Managing interaction (interrupting, changing topic, resuming…)
- Nghe:
Listening for details
Listening for main ideas
Identifying intonation
- Viết:
Paragraph writing
Writing a formal letter
- Đọc
Scanning for specific details
Skimming for main ideas
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY – HỌC
Để đạt được các mục tiêu chung và cụ thể như đã nêu ở trên, sinh viên phải hoàn
thành nội dung học trong sách bao gồm 6 bài học của quyển 3 (Unit 7-Unit 12) và 10
bài học của quyển 4 (Unit 1- Unit 10) sách English Elements để đạt được những nội
dung sau:
Hình thức tổ chức dạy học
Lên lớp

Nội dung
Lý
thuyết
BÀI 1 (UNIT 7): STORIES

Bài
tập

Thực
hành

2

Tự học, tự
nghiên
cứu
6

I. Vocabulary:
- Comparing reading habits
- Filler words
- Words to show interests
- Talking about TV programmes
- Inviting people and declining/accepting invitations
II. Grammar:
- Past progressive (while, when)+ modal verbs: have to, need to, needn’t
III. Skills:
- Reading for gist of different stories
- Listening for specific information in a story to complete the missing words
- Listing for gist in dialogues about how people met their partners
- Telling stories
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Hình thức tổ chức dạy học
Lên lớp

Nội dung
Lý
thuyết

Bài
tập

2

1

Thực
hành

Tự học, tự
nghiên
cứu

- Reading for gist in an advertisement
IV. Job talk:
- Completing extracts from business letters
V. Learning tip:
- Telling story to increase fluency
- Speaking with intonation to sound interested
BÀI 2 (UNIT 8): CULTURES

6

I. Vocabulary:
- Talking about cultural similarities/differences
- Checking information
- Asking for clarification
II. Grammar:
- Modal verbs: can/be able to
- Question tags
- Many/few and much/little
III. Skills:
- Reading for gist to check information in an extract by a travel critic
- Listening for gist in an interview about Turkish marriage rituals to check information
- Listening for intonation
- Listening for specific information in a dialogue about a Japanese visitor
IV. Job talk:
- Listening and taking notes
- Exchanging/ checking facts to complete an itinerary
V. Learning tip:
- Recording word fields
- Using connecting words to write texts
BÀI 3 (UNIT 9): IN THE MOOD
I. Vocabulary:
- Describing
- Associating music and the five senses
- Food and mood
- Smells and memories
- Asking about and expressing agreement
II. Grammar:
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2

1

6

Hình thức tổ chức dạy học
Lên lớp

Nội dung
Lý
thuyết

Bài
tập

Thực
hành

Tự học, tự
nghiên
cứu

- Adjectives after verbs like “look”, “see”, “sound” etc
- Adverbs of manner
- Adverbs of degree
III. Skills:
- Listening to poems and counting syllables
- Writing a haiku poem
- Listening to riddles and guessing answers
- Writing a riddle
- Reading for gist and completing notes
- Exchanging information with a partner
- Listening for detail in an interview and taking notes
- Writing a summary
- Listening for stressed adverbs in sentences
- Discussing problems
IV. Job talk:
- Discussing and problem-solving
V. Learning tip:
- Helping your memory by linking words to pictures or classifying words in groups
- Underlying information in texts
- Mind-mapping to visualize how ideas and words fit together
- Taking notes to increase understanding in texts
BÀI 4 (UNIT 10): TIME

2

1

6

I. Vocabulary:
- Talking about “time”
- Talking about personal services
- Expressing wishes
- Asking for and giving advice
- Personal services
II. Grammar:
- “too”, “too many” and “enough”
- if-sentence type 2
- Wishes+ simple past
- Reflexive pronouns
III. Skills:

65

Hình thức tổ chức dạy học
Lên lớp

Nội dung
Lý
thuyết

Bài
tập

Thực
hành

Tự học, tự
nghiên
cứu

- Writing clues for a puzzle
- Answering an questionnaire
- Speaking about time
- Reading a poem and filling gaps
- Listening to a song
- Selective reading
- Speaking about wishes
IV. Job talk:
- Responding in different business/social situations
V. Learning tip:
- Understanding different cultures
- Listening for key words
BÀI 5 (UNIT 11): SHAPES

2

6

I. Vocabulary:
- Describing shapes and sizes of objects
- Expressing that you don’t know what sth. is called
- Compensation strategies
II. Grammar:
- Multi-word verbs
III. Skills:
- Speaking about doors
- Reading a newspaper article
- Talking about privacy
- Writing a paragraph using linking words
- Listening to descriptions of objects
- Reading and listening to a poem
- Writing a poem
IV. Job talk:
- Listening to a product description and completing notes
V. Learning tip:
- Learning words that are important
- Using expressions to describe things
BÀI 6 (UNIT 12): A GLOBAL LANGUAGE
I. Vocabulary:
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2

1

6

Hình thức tổ chức dạy học
Lên lớp

Nội dung
Lý
thuyết

Bài
tập

Thực
hành

Tự học, tự
nghiên
cứu

- Talking about languages and numbers
- Understanding signs
- Talking about what you are (not) allowed to do
- Warning someone
II. Grammar:
- Passive: present, past, perfect
- Imperative
III. Skills:
- Reading a book extract and filling in the missing numbers
- Listening and writing down numbers
- Reading and answering a quiz
- Talking about “esparento”
- Listening for specific information
- Reading signs
- Using social expressions
IV. Job talk:
- Listening for details and writing an email using notes
V. Learning tip:
- Listening for key words
- Looking for word partners in dictionaries
- Sorting out information
BÀI 7 (UNIT 1): ALL ABOUT YOU

2

1

6

I. Vocabulary:
- Personal details
- Family
- Where you live
- Hobbies
- Equipment and clothes
- Expressions of time
II. Grammar:
- Indirect questions
- Checking information
- Question tags
- Likes and dislikes
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Hình thức tổ chức dạy học
Lên lớp

Nội dung
Lý
thuyết

Bài
tập

2

1

Thực
hành

Tự học, tự
nghiên
cứu

- Verbs followed by –ing forms
- Avoiding just “yes” and “no”
III. Skills:
- Selective listening to an interview
- Listening for gist and detail in dialogues about hobbies
IV. Learning tip:
- Intonation in question tags
V. Culture:
- “yes” and “no” in other cultures
BÀI 8 (UNIT 2): EDUCATION AND LEARNING

6

I. Vocabulary:
- Educational systems
- Training
- Memories of school
II. Grammar and functional language:
- if-sentences types 1 and 2
- Time clauses
- “as soon as”, “before”, and “when”
- Adjectives and prepositions
- Making subjective statements
III. Skills:
- Listening for gist
- Training your memory
- Reading for gist: nurse retrains
IV. Learning tip:
- How to improve your memory
V. Culture:
- Public and private schools
BÀI 9 (UNIT 3): HEALTH
I.Vocabulary:
- Holiday health problems
- Allergies
II. Grammar/ functional language
- If- sentence type 3
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2

6

Hình thức tổ chức dạy học
Lên lớp

Nội dung
Lý
thuyết

Bài
tập

Thực
hành

Tự học, tự
nghiên
cứu

- Reported speech: Statements and questions
- Changing the topic
- Using compensation strategies
III. Skills
- Listening for details in a dialogue about holiday health problems, allergy problems
- Reading for detail in a text about allergy sufferer.
IV. Learning tip
-Learning and recording special personal health words in a word bank.
BÀI 10 (UNIT 4): EATING HABITS

2

1

6

1

6

I. Vocabulary
- Food
- Changes in eating habits
II. Grammar/ Functional language
- used to do, be used to +-ing, get used to+-ing
- Talking about trends and irritating habits: present progressive
- Talking about frequency
- Agreeing and disagreeing
III. Skills
- Reading for detail in an article about eating habits.
- Listening for detail in a dialogue about eating habits
- Pausing in the right place
- Listening for and understanding implied information
IV. Culture
- Eating habits and taboos in other countries
BÀI 11 (UNIT 5): AT HOME

2

I. Vocabulary
- Living abroad
- Describing homes in your area
II. Grammar/ Functional language
- Simple past perfect
- Past perfect progress
- Wish
- Prepositions of place
- Modal verbs of obligation
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Hình thức tổ chức dạy học
Lên lớp

Nội dung
Lý
thuyết

Bài
tập

2

1

Thực
hành

Tự học, tự
nghiên
cứu

- Showing that you are following a conversation
III. Skills
- Listening for detail in a dialogue about living abroad
- Reading for gist in a text about Coober Pedy
- Reading for detail in an article about sheltered housing
IV. Learning tips
- Learning from your fellow students
V. Culture
- What would you miss if you lived abroad
BÀI 12 (UNIT
PROFESSIONS

6):

OCCUPATIONS

AND

6

I. Vocabulary
- Jobs
- Problems at work
- Traffic problems
II. Grammar/ Functional language
- Infinitive of purpose: in order to
- Giving reasons: as, because and too…..to
- Prepositions
- Permission with “until/not until”
- Asking for, giving and reacting to suggestions
III. Skills
- Reading for detail in a text about conflict on the job
- Selective listening: traffic news
- Listening for detail in an interview with a stuntwoman
IV. Culture
- Rules and regulations in your country
BÀI 13 (UNIT 7): HOLIDAYS AND DIFFERENT
CULTURES
I. Vocabulary
- Holiday and travel in different cultures
II. Grammar/ functional language
- Modals for prediction: may, might, can’t, must
- Order of adjectives
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2

6

Hình thức tổ chức dạy học
Lên lớp

Nội dung

Thực
hành

Tự học, tự
nghiên
cứu

Lý
thuyết

Bài
tập

2

1

6

2

1

6

- The passive
- Complaining and apologizing
III. Skills
- Reading and summarizing: travel brochures
- Listening for gist: best and worse hotels
- Reaching a consensus: planning a holiday
- Selective listening at the airport
- Sentence stress: sounding angry or friendly
IV. Culture
- Travelers’ knowledge
V. Learning tip
- Using all senses for learning vocabulary
BÀI 14 (UNIT 8): E- COMMERCE
I.Vocabulary
- Shopping via the internet
- Money
- In a bank/ in a shop
II. Grammar/ Functional language
- Gerunds (-ing form) used as nouns
- ‘anybody’, ‘anywhere’, ‘anywhere’
- To have something done
- Checking information
III. Skills
- Reading and predicting:
- Using a text about DotComGuy
- Listening for detail: voice mail
IV. Leaning tip
- Vocabulary: a topic page
BÀI 15 (UNIT 9): MEDIA AND SOCIETY
I. Vocabulary
- TV channels and programmes
- Crime: whistle blowing
II. Grammar/ functional language
- Gerunds
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Hình thức tổ chức dạy học
Lên lớp

Nội dung
Lý
thuyết

Bài
tập

Thực
hành

Tự học, tự
nghiên
cứu

- Multi- word verbs
- Talking about preferences
- Reporting back: none, neither, both, most of
III. Skills
- Listening to and taking notes on a radio programme about whistle- blowing
IV. Learning tip
- Remembering multi-word verbs
V. Culture
- TV in different countries
BÀI 16 (UNIT 10): STATE OF PLANET

2

2

6

I. Vocabulary:
- Pollution and waste
- Nature and the environment
- Weather
- BE vs. AE
II. Grammar/ Functional language
- Ways of talking about the future: future progressive
- Comparison of adverbs
- Giving and asking for opinions
III. Skills
- Reading for detail in articles about people working to improve the environment.
- Listening for gist in a dialogue about Julia Hill
- Listening for gist: improving the environment.
IV. Learning tip
- Drawing pictures to help you remember vocabulary.
Tổng

32

13

96

III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC
KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN
1. Chính sách đối với học phần:
- Sinh viên phải đến lớp đầy đủ và tham gia tích cực vào bài học trên lớp.
- Sinh viên phải tích cực tự học ở nhà sau khi đã được giáo viên hướng dẫn theo tỉ
lệ 1 tiết học trên lớp thì có 3 tiết tự học ở nhà. Nội dung tự học ở nhà dựa trên 2 yếu tố
là phù hợp theo nhu cầu học hỏi của sinh viên và theo yêu cầu của môn học (căn cứ
vào tài liệu hướng dẫn tự học do Khoa TACN trường ĐHNN Huế biên soạn)
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- Ngoài ra sinh viên còn tham gia làm bài tập nhóm theo các chủ đề của giáo viên
đưa ra dưới hình thức các Projects hoặc làm bài tập đều đặn được thể hiện qua tập
Portfolio để giáo viên có thể theo dõi thường xuyên quá trình tự học của sinh viên.
- Sau khi học được nửa số tiết của học phần, sinh viên phải tham gia làm bài kiểm
tra giữa kỳ tại lớp theo kế hoạch của ph ng Đào tạo trường ĐHNN Huế.
- Kết thúc học phần sinh viên phải làm bài thi với các dạng thức kiểm tra tương
ứng trong các bài kiểm tra quốc tế.
2. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
2.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên và định kỳ:
Việc kiểm tra và đánh giá quá trình học tập của sinh viên được thực hiện theo ba
nguyên tắc:
- Tính liên tục: các kỹ năng ngôn ngữ luôn phát triển trong quá trình hoc chứ
không chỉ vào cuối học kì hoặc cuối năm, vì vậy đánh giá phải là quá trình liên tục. Do
đó giảng viên phải ghi chép tiến bộ của sinh viên càng thường xuyên càng tốt.
- Tính xác thực: Giảng viên cần có một số chứng cứ hỗ trợ kết quả ghi chép.
Chứng cứ về hoạt động của người học s được lưu giữ hay trưng bày như là một phần
hoạt động của chủ thể. Các giảng viên cần thống nhất ghi chép đánh giá (với ngày
tháng cụ thể) ngay sau khi sinh viên hoàn thành công việc hoặc bài tập được giao
nhằm góp phần đảm bảo tính xác thực của ghi chép. Các chứng cứ này để sinh viên sử
dụng để tự đánh giá hoặc chia sẻ với những sinh viên khác và giảng viên có thể sử
dụng để đánh giá các kỹ năng của sinh viên.
- Tính nhất quán: Đánh giá là một quá trình liên tục. Nếu ban đầu SV được đánh
giá quá mức, giai đoạn sau sinh viên dường như không có sự tiến bộ. Vì thế, sự đánh
giá phải dựa trên một tiêu chí chung giữa các sinh viên để đảm bảo tính công bằng.
2.2. Hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
2.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập:
2.4. Lịch thi, kiểm tra: Các kì thi giữa và kết thúc học phần được tiến hành theo
lịch của ph ng Đào tạo trường Đại học Ngoại ngữ.
2.3.1. Bài thi giữa kỳ: Được tiến hành sau tiết thứ 23 học tại lớp.
2.3.2. Bài thi kết thúc học phần: Được tiến hành sau khi sinh viên kết thúc học
phần theo lịch của Trường Đại Học Ngoại Ngữ.
2.3.3. Bài thi lần 2: Được tiến hành theo lịch của Trường Đại Học Ngoại Ngữ.
IV. TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Tài liệu bắt buộc:
1. Roth, A., Schmid-Burleson, B. (1999). English Elements. Book 3 and Book 4.
Hueber Verlag.
Duyệt
Hiệu trưởng

Trưởng Khoa/Bộ môn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Giảng viên
(Ký, ghi rõ họ tên)
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA ĐỊA LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
- Tên học phần: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
- Mã học phần:

GEO91602

- Số tín chỉ:

2

- Học phần:

 Bắt buộc

 Tự chọn

- Thuộc khối kiến thức:
 1. Kiến thức chung

 2. Kiến thức đào tạo và rèn luyện NLSP

 3. Kiến thức chuyên ngành

 4. Học phần thay thế khóa luận

- Tính chất học phần:

 1. Lý thuyết

 2. Thực hành

 3. Lý thuyết+Thực hành
- Các học phần tiên quyết: không
- Học kỳ thực hiện: III
2. Mục tiêu của học phần
2.1. Về kiến thức: Trang bị cho SV những kiến thức về các khái niệm, đặc điểm
điểm, bản chất, trình tự lôgic, các giai đoạn nghiên cứu khoa học và các phương pháp
cụ thể trong nghiên cứu khoa học Địa lý.
2.2. Về kỹ năng:
- Kỹ năng cứng: Hình thành và rèn luyện cho SV các kỹ năng cần thiết để tiến
hành nghiên cứu một đề tài khoa học trong chuyên ngành Địa lý như kỹ năng phân
tích, so sánh, tổng hợp, phát hiện....
-Kỹ năng mềm: Hình thành niềm đam mê nghiên cứu khoa học, khả năng tư duy
và làm việc độc lập, kỹ năng tổ chức nhóm nghiên cứu khoa học, kỹ năng thuyết
trình...
2.3. Về thái độ: Hình thành niềm đam mê khoa học, đam mê nghiên cứu, hình thành
và phát hiện ý tưởng khoa học, xây dựng tinh thần tự học, tự nghiên cứu trong SV.
3. Nội dung tóm tắt học phần
Phương pháp nghiên cứu khoa học là học phần trang bị cho người học cơ sở lý
luận và phương pháp nghiên cứu khoa học nói chung và khoa học Địa lý riêng. Nội
dung của học phần bao gồm 5 vấn đề cơ bản: Đại cương về khoa học và nghiên cứu
khoa học; Trình tự logic của nghiên cứu khoa học; Một số phương pháp nghiên cứu
trong khoa học Địa lý; Quy trình tổ chức thực hiện đề tài; Đạo đức khoa học.
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II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY - HỌC
Hình thức tổ chức dạy học
Nội dung

Chương 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ KHOA HỌC VÀ
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu
4

2

12

2

20

1.1. Khoa học
1.1.1. Khái niệm khoa học
1.1.2. Phân loại khoa học
1.1.3. Các giai đoạn phát triển của tri thức khoa học
1.1.4. Tiêu chí nhận biết một bộ môn khoa học
1.2. Nghiên cứu khoa học
1.2.1. Khái niệm nghiên cứu khoa học
1.2.2. Các đặc điểm của nghiên cứu khoa học
1.2.3. Chức năng của nghiên cứu khoa học
1.2.4. Phân loại nghiên cứu khoa học
1.3. Đề tài nghiên cứu khoa học
1.3.1. Khái niệm
1.3.2. Các loại đề tài nghiên cứu khoa học
Chương 2. TRÌNH TỰ LÔGIC CỦA NGHIÊN
CỨU KHOA HỌC
2.1. Khái niệm chung
2.2. Lựa chọn chủ đề và đặt tên đề tài
2.2.1. Lựa chọn sự kiện khoa học
2.2.2. Đặt tên đề tài
2.2.3. Xác định mục tiêu
2.3. Xây dựng luận điểm khoa học
2.3.1. Xác định vấn đề nghiên cứu
2.3.2. Xây dựng luận điểm khoa học cho vấn đề
nghiên cứu
2.4. Chứng minh luận điểm khoa học
2.4.1. Cấu trúc logic của phép chứng minh
2.4.2. Luận cứ khoa học
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5

3

Hình thức tổ chức dạy học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

2.4.3. Phương pháp tìm kiếm, chứng minh và sử
dụng luận cứ
2.5. Trình bày luận điểm khoa học
2.5.1. Bài báo khoa học
2.5.2. Công trình khoa học
2.5.3. Ngôn ngữ khoa học
2.5.4. Trích dẫn khoa học
Chương 3. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG
PHÁP NCKH

4

2

2

2

2

16

3.1. Một số phương pháp luận chung trong NCKH
3.1.1. Quan điểm biện chứng duy vật trong nghiên
cứu khoa học
3.1.2. Quan điểm hệ thống cấu trúc trong nghiên
cứu khoa học
3.1.3. Quan điểm lịch sử - logic trong nghiên cứu
khoa học
3.1.4. Quan điểm thực tiễn trong nghiên cứu khoa
học
3.2. Một số phương pháp nghiên cứu trong khoa học
Địa lý
3.2.1. Khái niệm về phương pháp nghiên cứu khoa
học
3.2.2. Phân loại phương pháp nghiên cứu
3.2.3. Một số phương pháp nghiên cứu trong khoa
học Địa lý
Chương 4. QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ĐỀ TÀI

8

4.1. Lựa chọn đề tài
4.2. Xây dựng đề cương và lập kế hoạch nghiên cứu
4.3. Triển khai nghiên cứu
4.4. Viết công trình nghiên cứu
4.5. Bảo vệ công trình nghiên cứu
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Hình thức tổ chức dạy học
Nội dung

Chương 5. ĐẠO ĐỨC KHOA HỌC

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu
2

4

5.1. Khái niệm
5.2. Chuẩn mực của cộng đồng nghiên cứu
5.3. Lựa chọn mục tiêu nghiên cứu
5.4. Trung thực với kết quả nghiên cứu của mình
5.5. Trung thực trong sử dụng kết quả nghiên cứu
5.6. Khoa học với các giá trị văn hóa
5.7. Kiểm soát xã hội với các hành vi lệch chuẩn
Tổng cộng

17

7

6

60

III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC
KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN
1. Chính sách đối với học phần
Thực hiện theo Quy định về Công tác học vụ do Trường ban hành và Quy chế đào
tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Công văn số
17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
xác thực hợp nhất 2 văn bản: Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và
Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
2. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
* Kiểm tra - đánh giá quá trình: Có trọng số là 40%, bao gồm các điểm đánh giá
bộ phận như sau:
- Tham gia học tập trên lớp (chuyên cần, chuẩn bị bài và thảo luận)
- Phần tự học, tự nghiên cứu (hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên
giao cho cá nhân/tuần; bài tập nhóm/tháng; bài tập cá nhân/học kỳ)
- Hoạt động theo nhóm
- Kiểm tra đánh giá từng kỳ
* Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 60%. Hình
thức thi: tự luận
IV. TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Sách, giáo trình chính:
1. Vũ Cao Đàm (2012), Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB
Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.
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2. Nguyễn Đăng Độ (2015), Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học, Tài liệu
lưu hành nội bộ trường Đại học Sư phạm Huế.
3. Nguyễn Đức Vũ (2013), Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục
trong địa lý, Trường Đại học Sư phạm Huế.
- Sách, giáo trình tham khảo:
1. Trần Thanh Ái (2006), “Chọn đề tài nghiên cứu khoa học xã hội”, Tạp chí
nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Cần Thơ, số 51-57.
2. Lê Huy Bá (2007), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Giáo dục, Hà
Nội.
3. Phạm Viết Vượng (2004), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (Giáo trình
dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh), NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
4. Các đề tài khoa học các cấp, khóa luận, luận văn, luận án...
Duyệt
HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Khoa

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA TÂM LÝ GIÁO DỤC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
TÂM LÝ HỌC 1
I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
- Tên học phần: TÂM LÝ HỌC 1
- Mã học phần:

PSY92112

- Số tín chỉ:

02

- Học phần:

 Bắt buộc

 Tự chọn

- Thuộc khối kiến thức:
 1. Kiến thức chung

 2. Kiến thức đào tạo và rèn luyện NLSP

 3. Kiến thức chuyên ngành

 4. Học phần thay thế khóa luận

- Tính chất học phần:

 1. Lý thuyết

 2. Thực hành

 3. Lý thuyết + Thực hành
- Các học phần tiên quyết: không
- Học kỳ thực hiện: I
2. Mục tiêu học phần
Sau khi học xong môn này, sinh viên có thể nắm được:
2.1. Về tri thức: Nắm vững các khái niệm, đặc điểm, các quy luật cơ bản về tâm lý
con người, từ đó sinh viên có cơ sở tiếp tục học tập, nghiên cứu các chuyên ngành
khác nhau trong tâm lý học và khoa học giáo dục.
2.2. Về kỹ năng:
- Kỹ năng cứng: Kỹ năng vận dụng kiến thức tâm lý học vào việc nghiên cứu,
phân tích, lý giải về các hiện tượngtâm lý nhằm phục vụ cuộc sống, hoạt động giáo
dục cũng như rèn luyện, tự tu dưỡng hoàn thiện nhân cách của bản thân.
- Kỹ năng mềm: Kỹ năng nhận biết, kỹ năng phân tích, kỹ năng xử lý các vấn đề
liên quan tới tâm lý học sinh và tâm lý của dạy học.
2.3. Về thái độ: Hình thành quan điểm khoa học về tâm lý học và có hứng thú học
tập, tích cực nghiên cứu tâm lý học.
3. Nội dung tóm tắt học phần
Tâm lý học đại cương là học phần nghiên cứu các hiện tượng tâm lý chung nhất
của con người. Học xong học phần này, người học có thể nắm bắt được những hiện
tượng tâm lý cơ bản của con người, các quy luật nảy sinh, hình thành và biểu hiện cảu
các hiện tượng tâm lý đó. Đồng thời tâm lý học đại cương cũng cung cấp các kiến thức
làm cơ sở cho việc học tập và nghiên cứu các chuyên ngành của các khoa học tâm lý
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cũng như các môn học có liên quan. Tâm lý học nói chung, tâm lý học đại cương nói
riêng là học phần đề cập đến những hiện tượng tâm lý bên trong của đời sống tinh thần
ở con người, khó có thể quan sát, đo đếm trực tiếp. Nhưng đó là những hiện tượng gắn
liền với mọi hoạt động của con người, Vì thế đ i hỏi người học phải có khả năng thể
nghiệm và khả năng quan sát các biểu hiện bên ngoài của con người để hiểu đời sống
tâm lý bên trong của họ.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY – HỌC
Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Chương 1. Tâm lý học là một khoa học

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu
4

8

1.1. Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên
của tâm lý học
1.1.1. Đối tượng của tâm lý học
1.1.2. Nhiệm vụ của tâm lý học
1.1.3.Các nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu
tâm lý học
1.2. Các quan điểm tâm lý học hiện đại
1.2.1. Tâm lý học hành vi
1.2.2. Tâm lý học phân tâm
1.2.3. Tâm lý học cấu trúc
1.2.4. Tâm lý học nhân văn
1.2.5. Tâm lý học hoạt động
1.3. Bản chất, chức năng, phân loại các hiện tượng
tâm lý
1.3.1. Bản chất của tâm lý người
1.3.2. Chức năng của tâm lý người
1.3.3. Phân loại hiện tượng tâm lý người
Chương 2. Hoạt động - Giao tiếp và ý thức
2.1. Hoạt động
2.1.1. Khái niệm hoạt động
2.1.2. Đặc điểm cơ bản của hoạt động
2.1.3. Cấu trúc của hoạt động
2.1.4. Các dạng hoạt động
2.2. Giao tiếp
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4

1

1

12

Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

2.2.1. Khái niệm giao tiếp
2.2.2. Chức năng của giao tiếp
2.2.3. Các loại giao tiếp
2.2.4. Vai trò của hoạt động và giao tiếp trong sự hình
thành phát triển tâm lý - ý thức
2.3. Ý thức
2.3.1. Khái niệm ý thức
2.3.2. Cấu trúc của ý thức
2.3.3. Sự hình thành và phát triển ý thức
Các cấp độ của ý thức
2.4. Chú ý - là điều kiện của hoạt động có ý thức
2.4.1. Khái niệm chú ý
2.4.2. Các loại chú ý
2.4.3. Các thuộc tính của chú ý
Chương 3. Hoạt động nhận thức

6

1

1

16

3.1. Cảm giác
3.1.1. Khái niệm về cảm giác
3.1.2. Phân loại cảm giác
3.1.3. Các quy luật cảm giác
3.2. Tri giác
3.2.1. Khái niệm về tri giác
3.2.2. Phân loại tri giác
3.2.3. Các quy luật cơ bản của tri giác
3.3. Tư duy
3.3.1. Khái niệm về tư duy
3.3.2. Đặc điểm về tư duy
3.3.3. Các giai đoạn của tư duy
3.3.4. Các thao tác của tư duy
3.3.5. Các loại tư duy và vai tr của chúng
3.4. Tưởng tượng
3.4.1. Khái niệm về tưởng tượng
83

Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

3.4.2. Đặc điểm của tưởng tượng
3.4.3. Phân loại tưởng tượng
3.4.4. Các cách sáng tạo hình ảnh mới trong tưởng
tượng
Chương 4. Trí nhớ và ngôn ngữ

3

6

4

8

4.1. Trí nhớ
4.1.1. Khái niệm về trí nhớ
4.1.2. Phân loại trí nhớ
4.1.3. Các quá trình cơ bản của trí nhớ
4.2. Ngôn ngữ
4.2.1. Khái niệm chung về ngôn ngữ
4.2.2. Phân loại ngôn ngữ
4.2.3. Vai trò của ngôn ngữ
Chương 5. Tình cảm và ý chí
5.1. Tình cảm
5.1.1. Khái niệm về tình cảm
5.1.2. Vai trò của tình cảm
5.1.3. Các đặc điểm và quy luật của tình cảm
5.1.4. Các mức độ của đời sống tình cảm
5.2. Ý chí
5.2.1. Khái niệm về ý chí
5.2.2. Hành động ý chí
5.2.3. Hàng động tự động hóa- kỹ xảo, thói quen
Chương 6. Nhân cách và các thuộc tính của nhân
cách
6.1. Nhân cách
6.1.1. Khái niệm về nhân cách
6.1.2. Đặc điểm cơ bản của nhân cách
6.1.3. Cấu trúc tâm lý của nhân cách
6.2. Các thuộc tính của nhân cách
6.2.1. Xu hướng
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4

1

10

Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

6.2.2. Tính cách
6.2.3. Năng lực
6.2.4. Khí chất
6.3. Sự hình thành và phát triển nhân cách
6.3.1. Các yếu tố chi phối sự hình thành nhân cách
6.3.2. Sự hoàn thiện nhân cách
Tổng cộng

25

2

3

60

III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC
KIỂM TRA– ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN
1. Chính sách đối với học phần
Thực hiện theo Quy định về Công tác học vụ do Trường ban hành và Quy chế
đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Công
văn số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về
việc xác thực hợp nhất 2 văn bản: Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày
15/08/2007 và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo.
2. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần
* Kiểm tra - đánh giá quá trình: Có trọng số là 40%, bao gồm các điểm đánh giá
bộ phận như:
- Tham gia học tập trên lớp (chuyên cần, chuẩn bị bài và thảo luận);
- Phần tự học, tự nghiên cứu (hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên
giao cho cá nhân/tuần; bài tập nhóm/tháng; bài tập cá nhân/học kỳ);
- Hoạt động theo nhóm
- Kiểm tra đánh giá từng kỳ
- Các kiểm tra khác.
* Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 60%. Hình
thức thi tự luận.
IV. TÀI LIỆU HỌC TẬP
* Sách, giáo trình chính:
1. Nguyễn Quang Uẩn (Chủ biên, 2010), Tâm lý học đại cương, NXB ĐH Sư
phạm, Hà Nội.
* Sách, giáo trình tham khảo:
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1. Nguyễn Văn Bắc (2013), Tâm lý học đại cương, NXB ĐH Huế
2. Phạm Minh Hạc (1995), Tâm lý học tập 1, NXB Giáo dục
3. Trần Trọng Thủy (1991), Bài tập thực hành tâm lý học, NXB Giáo dục
Duyệt
HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Khoa

PGS.TS. Phan Minh Tiến
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA TÂM LÝ GIÁO DỤC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
TÂM LÝ HỌC 2
I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
- Tên học phần: TÂM LÝ HỌC 2
- Mã học phần:

PSY92122

- Số tín chỉ:

02

- Học phần:

 Bắt buộc

 Tự chọn

- Thuộc khối kiến thức:
 1. Kiến thức chung

 2. Kiến thức đào tạo và rèn luyện NLSP

 3. Kiến thức chuyên ngành

 4. Học phần thay thế khóa luận

- Tính chất học phần:

 1. Lý thuyết

 2. Thực hành

 3. Lý thuyết + Thực hành
- Các học phần tiên quyết: Tâm lý học 1
- Học kỳ thực hiện: II
2. Mục tiêu học phần
Sau khi học xong học phần này, sinh viên có thể nắm được:
2.1. Về tri thức: Nắm vững các kiến thức cơ bản về tâm lý của học và các kiến
thức về tâm lý học về hoạt động sư phạm như sự phát triển tâm lý, nhân cách của học
sinh, hoạt động học tập, hoạt động dạy học, dạy học và sự phát triển trí tuệ, các yêu
cầu về phẩm chất, năng lực của người giáo viên.
2.2. Về kỹ năng:
- Kỹ năng cứng: Có kỹ năng vận dụng kiến thức tâm lý học vào việc nghiên cứu,
phân tích, lý giải về tâm lý của học sinh nhằm phục vụ hoạt động dạy học, giáo dục.
Trên cơ sở nắm được yêu cầu về phẩm chất, năng lực của người giáo viên để từ đó tích
cực rèn luyện, tự tu dưỡng hoàn thiện nhân cách của người giáo viên
- Kỹ năng mềm: Kỹ năng nhận biết, kỹ năng phân tích, kỹ năng xử lý các vấn đề
liên quan tới tâm lý học sinh và tâm lý của dạy học.
2.3. Về thái độ: Hình thành quan điểm khoa học về tâm lý học về tâm lý học sinh
và tâm lý của hoạt động dạy học từ đó có hứng thú học tập, tích cực nghiên cứu tâm lý
học sinh.
3. Nội dung tóm tắt học phần
Tâm lý học 2 là môn học nghiên cứu đặc điểm tâm lý của học sinh và đặc điểm
tâm lý hoạt động sư phạm bao gồm 5 chương. Chương 1: Nhập môn tâm lý học lứa
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tuổi và tâm lý học sư phạm; Chương 2: Tâm lý học lứa tuổi học sinh trung học cơ sở
(thiếu niên); Chương 3: Tâm lý lứa tuổi học sinh trung học phổ thông (Thanh niên mới
lớn); Chương 4: Tâm lý học dạy học và Chương 5: Tâm lý học nhân cách người giáo
viên. Ngoài ra học phần này còn một số bài tập thực hành giúp người học vận dụng
kiến thức đã học để phân tích, lý giải về tâm lý học sinh cũng như tâm lý của dạy học.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY – HỌC
Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Chương 1. Nhập môn tâm lý học lứa tuổi và tâm
lý học sư phạm

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu
4

8

4

8

1.1. Khái quát về tâm lý học lứa tuổi và sư phạm
1.1.1. Đối tượng, nhiệm vụ của tâm lý học lứa tuổi
và sư phạm
1.1.2. Quan hệ giữa tâm lý học lứa tuổi và tâm lý
học sư phạm
1.2. Lý luận về sự phát triển tâm lý trẻ em
1.2.1. Khái niệm về sự phát triển tâm lý trẻ em
1.2.2. Quy luật chung của sự phát triển tâm lý trẻ
em
1.2.3 Dạy học, giáo dục và sự phát triển tâm lý
1.3. Sự phân chia các giai đoạn phát triển tâm lý trẻ
em
1.3.1. Quan niệm về giai đoạn phát triển tâm lý
1.3.2. Sự phân chia các giai đoạn phát triển tâm lý
trẻ em
Chương 2. Tâm lý học lứa tuổi học sinh trung
học cơ sở (thiếu niên)
2.1. Những điều kiện phát triển tâm lý lứa tuổi học
sinh THCS
2.2. Một số quan niệm về khủng hoảng trong sự
phát triển tâm lý lứa tuổi học sinh THCS
2.3. Hoạt động học tập và sự phát triển trí tuệ của
học sinh THCS
2.4. Hoạt động giao tiếp của lứa tuổi học sinh THCS
2.5. Sự phát triển nhân cách của lứa tuổi học sinh
THCS
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Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Chương 3. Tâm lý lứa tuổi học sinh trung học phổ
thông (Thanh niên mới lớn)

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu
6

2

16

2

20

3.1. Những điều kiện phát triển tâm lý lứa tuổi học
sinh THPT
3.2. Hoạt động học tập và sự phát triển trí tuệ của
học sinh THPT
3.3. Sự phát triển nhân cách của lứa tuổi học sinh
THCS
3.4. Hoạt động lao động và lựa chọn nghề của học
sinh THPT
Chương 4. Tâm lý học dạy học

6

2

4.1. Hoạt động dạy
4.1.1. Khái niệm về hoạt động dạy
4.1.2. Bản chất của hoạt động dạy
4.2. Hoạt động học
4.2.1. Khái niệm về hoạt động học
4.2.2. Bản chất của hoạt động học
4.2.3. Sự hình thành hoạt động học
4.3. Sự hình thành khái niệm, kỹ năng, kỹ xảo
4.3.1. Sự hình thành khái niệm
4.3.2. Sự hình thành kỹ năng, kỹ xảo
4.4. Dạy học và sự phát triển trí tuệ
4.4.1. Khái niệm về sự phát triển trí tuệ
4.4.2. Các chỉ số của sự phát triển trí tuệ
4.4.3. Quan hệ giữa dạy học và sự phát triển trí tuệ
4.4.4. Tăng cường dạy học và phát triển trí tuệ
Chương 5. Tâm lý học nhân cách người giáo viên

4

8

5.1. Đặc điểm lao động của người giáo viên
5.2. Cấu trúc nhân cách của người giáo viên
5.2.1. Phẩm chất nhân cách người giáo viên
5.2.2. Năng lực của người giáo viên
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Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

5.2.3. Con đường hình thành phẩm chất năng lực
người giáo viên
5.4. Giao tiếp sư phạm của người giáo viên
5.5. Sự hình thành uy tín của người giáo viên
Tổng

24

2

4

60

III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC
KIỂM TRA- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN
1. Chính sách đối với học phần
Thực hiện theo Quy định về Công tác học vụ do Trường ban hành và Quy chế đào
tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Công văn số
17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
xác thực hợp nhất 2 văn bản: Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và
Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
2. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần
* Kiểm tra - đánh giá quá trình: Có trọng số là 40%, bao gồm các điểm đánh giá
bộ phận như:
- Tham gia học tập trên lớp (chuyên cần, chuẩn bị bài và thảo luận);
- Phần tự học, tự nghiên cứu (hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên
giao cho cá nhân/tuần; bài tập nhóm/tháng; bài tập cá nhân/học kỳ);
- Hoạt động theo nhóm;
- Kiểm tra đánh giá từng kỳ;
- Các kiểm tra khác.
* Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 60%. Hình
thức thi tự luận.
IV. TÀI LIỆU HỌC TẬP
* Sách, tài liệu chính:
1. Lê Văn Hồng, Lê Ngọc Lan, Nguyễn Văn Thàng (2001), Tâm lý học lứa tuổi và
tâm lý học sư phạm, NXB ĐH Quốc gia Hà Nội.
2. Nguyễn Văn Bắc (chủ biên) (2010), Bài giảng Tâm lý học 2, Trường Đại học Sư
phạm Huế.
* Sách, giáo trình tham khảo:
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1. Nguyễn Văn Bắc (2015), Tâm lý học dạy học, NXB ĐH Huế
2. Phạm Minh Hạc (đồng tác giả, 1989), Tâm lý học tập 1,2, NXB Giáo dục Hà
Nội.
3. Nguyễn Kế Hào, Nguyễn Quang Uẩn (2004), Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học
sư phạm, NXB ĐH Sư phạm Hà Nội.
4. Trần Trọng Thủy (1991), Bài tập thực hành tâm lý học, NXB Giáo dục.
Duyệt
HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Khoa

PGS.TS. Phan Minh Tiến
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA TÂM LÝ GIÁO DỤC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
GIÁO DỤC HỌC 1
I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
- Tên học phần:

GIÁO DỤC HỌC 1

- Mã học phần:

PSY92132

- Số tín chỉ:

02

- Học phần:

 Bắt buộc

 Tự chọn

- Thuộc khối kiến thức:
 1. Kiến thức chung

 2. Kiến thức đào tạo và rèn luyện NLSP

 3. Kiến thức chuyên ngành

 4. Học phần thay thế khóa luận

- Tính chất học phần:

 1. Lý thuyết

 2. Thực hành

 3. Lý thuyết + Thực hành
- Các học phần tiên quyết: Tâm lý học
- Học kỳ thực hiện: II
2. Mục tiêu của học phần
2.1.Về tri thức: Sinh viên nắm được các quan điểm, đường lối giáo dục của Đảng,
Nhà nước; nắm được bản chất của giáo dục và khoa học giáo dục, vai trò của giáo dục
đối với sự phát triển xã hội và sự phát triển nhân cách; mục tiêu giáo dục hiện nay của
các ngành học, bậc học, cấp học; nắm được những vấn đề cơ bản về quá trình dạy học
và quá trình giáo dục ở nhà trường phổ thông.
2.2.Về kỹ năng: Sinh viên hình thành, phát triển được những kỹ năng cơ bản trong
học tập giáo dục học, kỹ năng xác định mục đích của hoạt động dạy học - giáo dục,
các kỹ năng cơ bản về tổ chức hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục ở nhà trường;
hình thành và phát triển kỹ năng, phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học giáo
dục.
2.3.Về thái độ: Sinh viên có được tình cảm tích cực về nghề sư phạm; có trách
nhiệm, hợp tác trong quá trình học tập bộ môn; tích cực, chủ động, sáng tạo vận dụng tri
thức, kỹ năng đã học vào việc rèn luyện tay nghề của người giáo viên.
3. Nội dung tóm tắt học phần
Học phần Giáo dục học 1 bao gồm hai khối kiến thức chủ yếu về những vấn đề
chung của Giáo dục học nhằm cung cấp cho sinh viên sư phạm hệ thống tri thức và kỹ
năng cơ bản về giáo dục, Giáo dục học, làm cơ sở khoa học chung cho việc nghiên cứu
Giáo dục học và khối kiến thức về lý luận dạy học và lý luận giáo dục.
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II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY – HỌC
Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp
LT BT TL TH

Chương 1. Giáo dục học là một khoa học

3

Tự học,
nghiên
cứu
6

1.1. Giáo dục là một hiện tượng xã hội đặc biệt
1.1.1. Hiện tượng giáo dục
1.1.2. Tính chất của giáo dục
1.1.3. Chức năng xã hội của giáo dục
1.1.4. Xu thế phát triển của giáo dục ở Việt Nam
hiện nay
1.2. Giáo dục học là một khoa học
1.2.1. Đối tượng nghiên cứu của giáo dục học
1.2.2. Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục
1.2.3. Các phạm trù cơ bản của giáo dục học
1.2.4. Hệ thống các khoa học giáo dục
1.2.5. Giáo dục học và các khoa học có liên quan
Chương 2. Giáo dục và sự phát triển nhân cách

4

2

12

3

2

10

6

2

16

2.1. Một số khái niệm
2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát
triển nhân cách
2.2.1. Bẩm sinh, di truyền
2.2.2. Môi trường
2.2.3. Giáo dục
2.2.4. Hoạt động cá nhân
Chương 3. Mục đích và nhiệm vụ giáo dục
3.1. Khái niệm mục đích giáo dục
3.2. Mục đích giáo dục xã hội chủ nghĩa
3.3. Khái quát về hệ thống giáo dục Việt Nam
3.4. Các nhiệm vụ giáo dục.
3.5. Các con đường giáo dục
Chương 4. Lý luận dạy học
4.1. Quá trình dạy học
4.2. Nguyên tắc dạy học
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Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp
LT BT TL TH

Tự học,
nghiên
cứu

4.3. Nội dung dạy học
4.4. Phương pháp dạy học
4.5. Hình thức tổ chức dạy học
Chương 5. Lý luận giáo dục

6

2

16

22

8

60

5.1. Quá trình giáo dục
5.2. Quy luật và nguyên tắc giáo dục
5.3. Nội dung giáo dục
5.4. Phương pháp giáo dục
Cộng

III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC
KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN
1. Chính sách đối với học phần
Thực hiện theo Quy định về Công tác học vụ do Trường ban hành và Quy chế đào
tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Công văn số
17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
xác thực hợp nhất 2 văn bản: Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và
Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
2. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần
* Kiểm tra - đánh giá quá trình: Có trọng số là 40%, bao gồm các điểm đánh giá
bộ phận như:
- Tham gia học tập trên lớp (chuyên cần, chuẩn bị bài và thảo luận);
- Phần tự học, tự nghiên cứu (hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên
giao cho cá nhân/tuần; bài tập nhóm/tháng; bài tập cá nhân/học kỳ;
- Hoạt động theo nhóm
- Kiểm tra đánh giá từng kỳ
- Các kiểm tra khác.
* Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 60%. Hình
thức thi tự luận.
IV. TÀI LIỆU HỌC TẬP
* Tài liệu bắt buộc:
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1. Trần Văn Hiếu (chủ biên), Thiều Thị Hường, Trương Thanh Thúy (2006), Giáo
dục học đại cương 1, Trường ĐHSP Huế.
2. Bộ Giáo dục & Đào tạo (1995), Giáo dục học đại cương I, II – chương trình
giáo trình đại học.
3. Hà Thế Ngữ, Đặng Vũ Hoạt (1987), Giáo dục học, tập 1, 2, NXB Giáo dục, Hà
Nội.
4. Phan Minh Tiến (chủ biên) (2003), Nhà trường PTTH và người GV PTTH,
Giáo trình trường ĐHSP, ĐHHuế.
5. Luật Giáo dục - 2005.
* Tài liệu tham khảo
1. Nguyễn Văn Hộ, Hà Thị Đức (2002), Giáo dục học đại cương, NXB Giáo dục,
Hà Nội.
2. Thái Duy Tuyên (1998), Những vấn đề cơ bản của giáo dục học hiện đại, NXB
Giáo dục Hà Nội.
Duyệt
HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Khoa

PGS.TS. Phan Minh Tiến
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA TÂM LÝ GIÁO DỤC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
GIÁO DỤC HỌC 2
I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
- Tên học phần:

GIÁO DỤC HỌC 2

- Mã học phần:

PSY92142

- Số tín chỉ:

02

- Học phần:

 Bắt buộc

 Tự chọn

- Thuộc khối kiến thức:
 1. Kiến thức chung

 2. Kiến thức đào tạo và rèn luyện NLSP

 3. Kiến thức chuyên ngành

 4. Học phần thay thế khóa luận

- Tính chất học phần:

 1. Lý thuyết

 2. Thực hành

 3. Lý thuyết + Thực hành
- Các học phần tiên quyết: Giáo dục học 1
- Học kỳ thực hiện: III
2. Mục tiêu của học phần
2.1. Về tri thức: Sinh viên nắm được những vấn đề cơ bản về nhà trường PTTH,
người giáo viên PTTH; công tác chủ nhiệm lớp cũng như việc đánh giá ở trường
PTTH.
2.2.Về kỹ năng: Sinh viên hình thành, phát triển những kỹ năng cơ bản trong học
tập Giáo dục học, kỹ năng định hướng, tổ chức công tác giáo dục và đánh giá giáo dục;
hình thành và phát triển tư duy sư phạm, phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học
giáo dục.
2.3.Về thái độ: Sinh viên có được tình cảm tích cực về nghề dạy học, có trách nhiệm,
hợp tác trong quá trình học tập bộ môn; tích cực, chủ động, sáng tạo vận dụng tri thức, kỹ
năng đã học vào việc rèn luyện tay nghề người giáo viên.
3. Nội dung tóm tắt học phần
Học phần Giáo dục học II bao gồm bốn vấn đề chủ yếu về nhà trường PTTH;
người giáo viên PTTH; công tác chủ nhiệm lớp ở trường PTTH và đánh giá trong giáo
dục.
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II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY – HỌC
Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp
LT BT TL TH

Chương 1. Nhà trường phổ thông trung học

Tự học,
nghiên
cứu

5

2

14

5

2

14

8

2

20

1.1. Giáo dục trung học trong hệ thống giáo dục
quốc dân
1.1.1. Sự phát triển của giáo dục trung học ở nước ta
1.1.2. Bậc trung học trong hệ thống giáo dục quốc
dân
1.2. Nhà trường phổ thông trung học
1.2.1. Vị trí, mục tiêu của giáo dục phổ thong trung
học.
1.2.2. Kế hoạch dạy học của giáo dục phổ thong
trung học.
1.2.3. Cơ cấu tổ chức ở nhà trường phổ thông trung
học
1.2.4. Quản lý, lãnh đạo nhà trường PTTH
Chương 2. Người giáo viên phổ thông trung học
2.1. Vị trí, vai trò và chức năng của người giáo viên
PTTH
2.2. Đặc điểm của lao động sư phạm
2.3. Nhiệm vụ và quyền hạn của người giáo viên
trung học
2.4. Những yêu cầu về phẩm chất và năng lực của
người giáo viên PTTH
2.5. Người giáo viên với việc nâng cao trình độ
nghề nghiệp
Chương 3. Công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ
thông trung học
3.1. Vị trí, chức năng của người giáo viên chủ
nhiệm lớp
3.2. Nội dung công tác tổ chức hoạt động giáo dục
của giáo viên chủ nhiệm
3.3. Những yêu cầu cơ bản về phẩm chất và năng
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Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp
LT BT TL TH

Tự học,
nghiên
cứu

lực của người giáo viên chủ nhiệm lớp
Chương 4. Đánh giá trong giáo dục

4

2

12

22

8

60

4.1. Mục đích, ý nghĩa của việc đánh giá
4.2. Những khái niệm cơ bản về đánh giá
4.3. Các phương pháp và kĩ thuật đánh giá
4.4. Đánh giá, xếp loại kết quả học tập, rèn luyện
của học sinh trường PTTH
Cộng

III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC
KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN.
1. Chính sách đối với học phần
Thực hiện theo Quy định về Công tác học vụ do Trường ban hành và Quy chế đào
tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Công văn số
17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
xác thực hợp nhất 2 văn bản: Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và
Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
2. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần
* Kiểm tra - đánh giá quá trình: Có trọng số là 40%, bao gồm các điểm đánh giá
bộ phận như:
- Tham gia học tập trên lớp (chuyên cần, chuẩn bị bài và thảo luận);
- Phần tự học, tự nghiên cứu (hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên
giao cho cá nhân/tuần; bài tập nhóm/tháng; bài tập cá nhân/học kỳ);
- Hoạt động theo nhóm
- Kiểm tra đánh giá từng kỳ
- Các kiểm tra khác.
* Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 60%. Hình
thức thi tự luận.
IV. TÀI LIỆU HỌC TẬP
* Tài liệu bắt buộc:
1. Bộ Giáo dục & Đào tạo (1995), Giáo dục học đại cương I, II – chương trình
giáo trình đại học.
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2. Phan Minh Tiến (chủ biên) (2003), Nhà trường PTTH và người GV PTTH, Giáo
trình trường ĐH Sư phạm- ĐH Huế.
3. Hồ Văn Liên (chủ biên) (2003), Tổ chức hoạt động GD ở trường PTTH, Giáo
trình trường ĐH Sư phạm- ĐH Huế.
* Tài liệu tham khảo
1. Nguyễn Văn Hộ, Hà Thị Đức (2002), Giáo dục học đại cương, NXB Giáo dục,
Hà Nội.
2. Hà Thế Ngữ, Đặng Vũ Hoạt (1987), Giáo dục học, tập 1, 2, NXB Giáo dục, Hà
Nội.
Duyệt
HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Khoa

PGS.TS. Phan Minh Tiến
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA ĐỊA LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO
I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
- Tên học phần: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO
- Mã học phần:

GEO92152

- Số tín chỉ:

2

- Học phần:

 Bắt buộc

 Tự chọn

- Thuộc khối kiến thức:
 1. Kiến thức chung

 2. Kiến thức đào tạo và RLNLSP

 3. Kiến thức chuyên ngành

 4. Học phần thay thế khóa luận

- Tính chất học phần:

 1. Lý thuyết

 2. Thực hành

 3. Lý thuyết + Thực hành
- Các học phần tiên quyết: không
- Học kỳ thực hiện: IV
2. Mục tiêu của học phần
2.1. Về kiến thức: SV hiểu được khái niệm, đặc điểm, vai trò, mục tiêu của hoạt
động trải nghiệm sáng tạo (HĐTNST) ở phổ thông; phương pháp và hình thức tổ chức
HĐTNST; đánh giá HĐTNST theo các chuẩn về phẩm chất và năng lực của chương
trình giáo dục phổ thông.
2.2. Về kỹ năng:
- Kỹ năng cứng: SV có các kỹ năng xác định mục tiêu, chuẩn đầu ra, tổ chức
HĐTNST cho HS phổ thông và thiết kế các công cụ đánh giá HĐTNST, thực hiện
đánh giá hợp lý và khoa học.
- Kỹ năng mềm: SV phát triển các kỹ năng kỹ năng giao tiếp và ứng xử; kỹ năng
thuyết trình; kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc; kỹ
năng lãnh đạo; kỹ năng tìm kiếm, tổng hợp, phân tích và đánh giá thông tin; kỹ năng
giải quyết vấn đề; kỹ năng ra quyết định; kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và
truyền thông …).
2.3. Về thái độ: SV có niềm tin và tình cảm đối với HĐTNST, có trách nhiệm đối
với việc tổ chức có hiệu quả các HĐTNST để giáo dục học sinh theo các phẩm chất và
năng lực do chương trình yêu cầu.
3. Nội dung tóm tắt học phần
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Hoạt động TNST là hoạt động giáo dục, trong đó, dưới sự hướng dẫn và tổ chức
của GV, mỗi HS được trực tiếp hoạt động thực tiễn trong nhà trường hoặc trong xã
hội, từ đó phát triển phẩm chất nhân cách và các năng lực, phát huy tiềm năng sáng tạo
của cá nhân. Các hình thức và phương pháp dạy học chủ yếu là: thực địa, tham quan,
câu lạc bộ, hoạt động xã hội/tình nguyện, diễn đàn, giao lưu, hội thảo, tr chơi, cắm
trại, thực hành lao động... Đánh giá năng lực của học sinh từ hoạt động trải nghiệm
sáng tạo chủ yếu bằng phương pháp định tính thông qua quan sát hành vi và thái độ;
bảng kiểm, tự luận và hồ sơ hoạt động... Đây là một học phần mới ở chương trình đào
tạo giáo viên có tác dụng lớn đến nâng cao năng lực cho giáo sinh về dạy học và giáo
dục học sinh theo định hướng năng lực.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY - HỌC
Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Chương 1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ
VÀ MỤC TIÊU CỦA HOẠT ĐỘNG TRẢI
NGHIỆM SÁNG TẠO
1.1. Khái niệm
1.2. Đặc điểm
1.3. Vai trò
1.4. Mục tiêu
Chương 2. CHUẨN ĐẦU RA VÀ VAI TRÒ CỦA
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO
TRONG VIỆC HÌNH THÀNH NĂNG LỰC VÀ
CÁC PHẨM CHẤT.

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu
2

2

8

2

2

2

4

16

2

2

2

8

20

2.1. Vai trò của hoạt động TNST trong việc hình
thành các phẩm chất và năng lực chung.
2.2. Chuẩn năng lực đầu ra của hoạt động TNST
2.3. Mạch nội dung và các hình thức của hoạt động
trải nghiệm sáng tạo
2.3.1. Mạch nội dung hoạt động TNST, nội dung bắt
buộc và tự chọn
2.3.2. Đề xuất chương trình hoạt động trải nghiệm
trong môn Địa lý cho các cấp học
Chương 3. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ
CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG
TẠO
3.1. Hình thức có tính ngoài trời (hoặc bên ngoài
lớp học)
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Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

3.2. Hình thức có tính triển khai kéo dài
3.3. Hình thức có tính sân khấu/ tương tác
3.4. Hình thức có tính cống hiến trực tiếp
Chương 4. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO

2

2

8

6

8

16

20

60

4.1. Quy trình thực hiện đánh giá kết quả hoạt động
trải nghiệm sáng tạo
4.2. Xác định tiêu chí chất lượng đánh giá hoạt động
(thí dụ trên năng lực hoạt động và tổ chức hoạt
động)
4.3. Xác định các phương pháp và công cụ đánh giá
Tổng cộng

6

III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC
KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN
1. Chính sách đối với học phần
Thực hiện theo Quy định về Công tác học vụ do Trường ban hành và Quy chế đào
tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Công văn số
17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
xác thực hợp nhất 2 văn bản: Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và
Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
2. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
Điểm học phần là điểm trung bình cộng các bài thực hành.
IV. TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Sách, giáo trình chính:
1. Bộ GD&ĐT (2015), hương trình giáo dục phổ thông tổng thể trong chương
trình giáo dục phổ thông mới, Hà Nội.
- Sách, giáo trình tham khảo:
1. Bộ GD&ĐT (2013), Đề án Đổi mới chương trình và sách giáo khoa sau 2015,
Hà Nội.
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2014), Hội thảo “Tổ chức hoạt động giáo dục trải
nghiệm sáng tạo khoa học kỹ thuật (KHKT) trong trường trung học” tổ chức ngày 73-2014 tại Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ).
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3. Bộ Giáo dục Hàn Quốc (2009),
kh a sáng tạo, Seoul, Hàn Quốc.

hương trình Hàn Quốc - Hoạt động ngoại

4. Bùi Ngọc Diệp, Hoạt động giáo dục của trường tiểu học giai đoạn sau năm
2015, Nhiệm vụ nghiên cứu cấp Bộ, Mã số: V2013 - 03NV
5. Phạm Minh Hạc (1997), “Tâm lý học Vưgôtxki”, NXB Giáo dục, Hà Nội.
6. Bùi Gia Thịnh (1995), “Lý thuyến Kiến tạo, một hướng phát triển mới của Lý
luận dạy học hiện đại” - T/c Thông tin Khoa học iáo dục, số 52, tháng 11&12/1995,
tr. 30-34.
7. Đinh Thị Kim Thoa, Bùi Ngọc Diệp (2014), Tổ chức các hoạt động giáo dục
trong trường trung học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Bộ Giáo dục Tài liệu tập huấn 2014.
8. Đinh Thị Kim Thoa (chủ biên) (2009), Tâm lý học đại cương, NXB ĐH Quốc
gia, Hà Nội.
9. Đinh Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Trần Văn Tính (2009), Tâm lý học
phát triển, NXB ĐH Quốc gia, Hà Nội.
10. Đinh Thị Kim Thoa (2015), Xây dựng chương trình hoạt động trải nghiệm
sáng tạo trong chương trình giáo dục phổ thông mới, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế, Học
viện QLGD.
- Trang Web/CDs tham khảo: Các trang Web có nội dung liên quan.
Duyệt
HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Khoa

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA ĐỊA LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC BỘ MÔN
I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
- Tên học phần: PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC BỘ MÔN
- Mã học phần:

GEO94012

- Số tín chỉ:

2

- Học phần:

 Bắt buộc

 Tự chọn

- Thuộc khối kiến thức:
 1. Kiến thức chung

 2. Kiến thức đào tạo và RLNLSP

 3. Kiến thức chuyên ngành

 4. Học phần thay thế khóa luận

- Tính chất học phần:

 1. Lý thuyết

 2. Thực hành

 3. Lý thuyết+Thực hành
- Các học phần tiên quyết: không
- Học kỳ thực hiện: V
2. Mục tiêu của học phần
2.1. Về kiến thức:
- Giúp người học có những hiểu biết về chương trình nhà trường và phương pháp
phát triển chương trình nhà trường, cách phân tích, đánh giá, quản lý và tổ chức thực
hiện chương trình nhà trường.
- Chuẩn bị cho những đổi mới của giáo dục phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới căn
bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tại Nghị quyết số 29-NQ/TW, “đáp ứng yêu cầu
CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”.
2.2. Về kỹ năng:
- Kỹ năng cứng: Kỹ năng phát triển, phân tích, đánh giá, quản lý và tổ chức thực
hiện chương trình nhà trường; Trang bị cho người học những kỹ năng cần thiết trong
việc phát triển chương trình giáo dục nhà trường để triển khai tốt hơn chương trình và
sách giáo khoa hiện hành.
- Kỹ năng mềm: Phát triển được ở SV các kỹ năng trao đổi, thuyết trình; kỹ
năng lắng nghe, phân tích, tổng hợp và đánh giá thông tin; kỹ năng tìm kiếm kỹ năng
giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông; kỹ
năng sử dụng ngôn ngữ, khám phá; kỹ năng sáng tạo trong quá trình nghiên cứu và
giảng dạy bộ môn Địa lý
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2.3. Về thái độ: Giáo dục SV ý thức mong muốn khám phá các vấn đề về xây
dựng và phát triển chương trình bộ môn Địa lý. Giúp SV có được ý thức, trách nhiệm
xây dựng chương trình bộ môn ở trường phổ thông.
3. Nội dung tóm tắt học phần
Đây là học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và các vấn đề về
kỹ năng xây dựng phát triển chương trình giáo dục môn học Địa lý ở trường phổ
thông. Trong học phần này có 2 nội dung cơ bản: phần trang bị kiến thức lý thuyết và
phần thực hành rèn luyện kỹ năng xây dựng phát triển chương trình môn Địa lý trong
nhà trường phổ thông.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY - HỌC
Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG
1.1. Quan niệm về chương trình và phát triển
chương trình
Khái niệm về chương trình
Các loại chương trình
Phát triển chương trình
Nhiệm vụ phát triển chương trình
Quy trình phát triển chương trình
1.2. So sánh các loại chương trình
1.2.1. Theo tiếp cận xây dựng chương trình
1.2.1.1. Tiếp cận nội dung
1.2.1.2. Tiếp cận năng lực
1.2.2. Theo cấp độ quản lý chương trình
1.2.2.1. Chương trình giáo dục quốc gia
1.2.2.2. Chương trình giáo dục cấp địa phương/sở
1.2.2.3. Chương trình giáo dục nhà trường
1.3. Phát triển chương trình nhà trường
1.3.1. Quan niệm về phát triển CTNT
1.3.2. Hoạt động phát triển chương trình nhà trường
1.3.3. Vai trò của giáo viên trong phát triển chương
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Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu
6

2

2

20

Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

trình nhà trường
1.3.4. Quản lý chương trình nhà trường.
Chương 2. KỸ NĂNG THIẾT KẾ MỤC TIÊU, 5
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NHÀ
TRƯỜNG
2.1. Phân tích bối cảnh nhà trường phổ thông.
2.1.1. Các yếu tố bên trong và bên ngoài nhà trường
2.1.2. Minh họa về phân tích bối cảnh nhà trường
phổ thông
2.2. Thiết kế mục tiêu chương trình giáo dục nhà
trường phổ thông
2.2.1. Nội dung mục tiêu chương trình giáo dục của
một nhà trường phổ thông
2.2.2. Thiết kế mục tiêu cụ thể của chương trình
giáo dục nhà trường phổ thông.
2.3. Xây dựng nội dung chương trình giáo dục nhà
trường phổ thông
Chương 3. KỸ NĂNG THIẾT KẾ MỤC TIÊU VÀ 3
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC ĐỊA
LÝ
3.1. Thiết kế mục tiêu
3.1.1. Cách viết các mục tiêu năng lực chung của
chương trình học Địa lý
3.1.2. Cách viết các mục tiêu cụ thể của chương
trình môn học Địa lý
3.2. Thiết kế chương trình môn học Địa lý trong
chương trình giáo dục nhà trường phổ thông
3.2.1. Nguyên tắc thiết kế
3.2.2. Thiết kế các chủ đề môn Địa lý
- Thiết kế các chủ đề môn Địa lý 6
- Thiết kế các chủ đề môn Địa lý 7
- Thiết kế các chủ đề môn Địa lý 8
- Thiết kế các chủ đề môn Địa lý 9
- Thiết kế các chủ đề môn Địa lý 10
-. Thiết kế các chủ đề môn Địa lý 11
- Thiết kế các chủ đề môn Địa lý 12
Tổng cộng
14

2

3

20

2

2

6

20

6

7

6

60
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III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC
KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN
1. Chính sách đối với học phần
Thực hiện theo Quy định về Công tác học vụ do Trường ban hành và Quy chế đào
tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Công văn số
17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
xác thực hợp nhất 2 văn bản: Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và
Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
2. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần
- Kiểm tra - đánh giá quá trình: trọng số 40% gồm:
+ Điểm chuyên cần;
+ Điểm ý thức học tập trên lớp (trao đổi, thảo luận, hoạt động theo nhóm …);
+ Điểm tự học, tự nghiên cứu (chuẩn bị bài ở nhà, hoàn thành tốt nội dung, nhiệm
vụ giảng viên giao cho theo cá nhân hoặc nhóm);
+ Điểm kiểm tra đánh giá sau mỗi tín chỉ (bài kiểm tra/bài tập/thực hành);
+ Các kiểm tra khác như thái độ và kết quả của điền dã, thực tế....
- Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: trọng số 60%. Hình thức thi: Tự luận.
IV. TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Sách, giáo trình chính:
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2013), Tài liệu tập huấn kỹ năng phát triển chương
trình giáo dục nhà trường phổ thông.
2. Chương trình giáo dục phổ thông năm 2006, chương trình môn học Địa lý.
3. Công văn số 791/HD-BGDĐ, Hướng dẫn “Thí điểm phát triển chương trình
giáo dục nhà trường phổ thông”.
- Sách, giáo trình tham khảo:
1. Các tài liệu về CTGD, phát triển chương trình GD nhà trường.
2. Các văn bản Chương trình nhà trường.
3. Các văn bản, tài liệu khác có liên quan.
Duyệt
HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Khoa

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA ĐỊA LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC CỦA HỌC SINH
I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
- Tên học phần: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC CỦA HỌC SINH
- Mã học phần:
- Số tín chỉ:

GEO92192
2

- Học phần:
 Bắt buộc
- Thuộc khối kiến thức:
 1. Kiến thức chung

 Tự chọn

 3. Kiến thức chuyên ngành
- Tính chất học phần:

 4. Học phần thay thế khóa luận
 1. Lý thuyết
 2. Thực hành
 3. Lý thuyết + Thực hành

 2. Kiến thức đào tạo và RLNLSP

- Các học phần tiên quyết: không
- Học kỳ thực hiện: VI
2. Mục tiêu của học phần
2.1. Về kiến thức: SV hiểu được khái niệm, đặc điểm, vai trò, mục tiêu của kiểm
tra đánh giá chung và kiểm tra đánh giá theo định hướng năng lực; hiểu được mối quan
hệ chặt ch giữa dạy học và kiểm tra đánh giá; quy trình, kỹ thuật xây dựng bài kiểm
tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực.
2.2. Về kỹ năng:
- Kỹ năng cứng: SV có các kỹ năng thực hiện phương pháp kiểm tra đánh giá; sử
dụng phối hợp và linh hoạt các công cụ kiểm tra đánh giá; thiết kế các bài kiểm tra
đánh giá kết quả giáo dục đảm bảo tính khoa học, hợp lý, thực tiễn và phù hợp với đối
tượng học sinh.
- Kỹ năng mềm: SV phát triển các kỹ năng kỹ năng giao tiếp và ứng xử; kỹ năng
thuyết trình; kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc; kỹ
năng lãnh đạo; kỹ năng tìm kiếm, tổng hợp, phân tích và đánh giá thông tin; kỹ năng
giải quyết vấn đề; kỹ năng ra quyết định; kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và
truyền thông…).
2.3. Về thái độ: SV có ý thức và xác định trách nhiệm trong việc tổ chức đánh giá
kết quả giáo dục của HS trong môn Địa lý vì sự tiến bộ của học sinh trong quá trình
giáo dục.
3. Nội dung tóm tắt học phần
Kiểm tra đánh giá có tác dụng quan trọng đến việc thúc đẩy sự phát triển học sinh.
Kết hợp kiểm tra đánh giá theo quá trình và tổng kết theo định hướng phát triển năng lực
có ý nghĩa quan trọng trong quá trình giáo dục vì sự tiến bộ của học sinh. Kiểm tra đánh
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giá kết quả giáo dục của học sinh đ i hỏi tuân theo quy trình, kỹ thuật nhất định. Đây là
một học phần mới trong chương trình đào tạo giáo viên có tác dụng đến việc nâng cao
năng lực cho giáo sinh về kiểm tra đánh giá theo định hướng năng lực.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY - HỌC
Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Chương 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM
TRA ĐÁNH GIÁ

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu
3

2

10

1.1. Khái niệm
1.2. Mối quan hệ giữa các thành tố dạy học khác với
kiểm tra đánh giá
1.3. Các quan điểm kiểm tra đánh giá
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH
GIÁ TRONG MÔN ĐỊA LÝ
2.1. Mục tiêu kiểm tra đánh giá
2.2. Nội dung kiểm tra đánh giá

5

2

2

4

22

8

2

2

4

28

16

4

6

8

60

2.3. Hình thức kiểm tra đánh giá
2.4. Công cụ kiểm tra đánh giá
2.5. Quy trình và kỹ thuật thực hiện kiểm tra đánh
giá
Chương 3. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG MÔN
ĐỊA LÝ THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC
2.1. Quan điểm kiểm tra đánh giá theo định hướng
năng lực trong môn Địa lý
2.3. Phương pháp kiểm tra đánh giá trong môn Địa
lý theo định hướng năng lực (quy trình, công cụ, kỹ
thuật...)
2.4. Xây dựng bài kiểm tra đánh giá kết quả học tập
của học sinh theo định hướng phát triển năng lực.
Tổng cộng

III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC
KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN
1. Chính sách đối với học phần
Thực hiện theo Quy định về Công tác học vụ do Trường ban hành và Quy chế đào
tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Công văn số
17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
xác thực hợp nhất 2 văn bản: Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và
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Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
2. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
- Kiểm tra - đánh giá quá trình: Nắm bắt được quá trình học tập của từng học
viên, có trọng số là 40%, bao gồm các điểm đánh giá bộ phận như sau:
+ Tham gia học tập trên lớp (chuyên cần, chuẩn bị bài và thảo luận);
+ Phần tự học, tự nghiên cứu (hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên
giao cho cá nhân/tuần; bài tập nhóm/tháng; bài tập cá nhân/học kỳ;
+ Hoạt động theo nhóm;
+ Kiểm tra đánh giá từng kỳ: 2 lần (bài tập/thực hành sau mỗi tín chỉ);
+ Các kiểm tra khác (thái độ và kết quả của điền dã, thực tế...).
- Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 60%. Hình
thức thi: Tự luận.
IV. TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Sách, giáo trình chính:
1. Bộ GD&ĐT (2015), hương trình giáo dục phổ thông tổng thể trong chương
trình giáo dục phổ thông mới, Hà Nội.
2. Nguyễn Đức Vũ và nnc (2013), Tài liệu Phát triển kiểm tra đánh giá kết quả
giáo dục, Dự án PTGV THPT&TCCN, Bộ GD&ĐT.
- Sách, giáo trình tham khảo:
1. Bộ GD&ĐT (2013), Đề án Đổi mới chương trình và sách giáo khoa sau 2015,
Hà Nội.
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tăng cường kỹ năng đánh giá kết quả học tập của học
sinh THPT, Dự án hỗ trợ kỹ thuật VIE/4122/TA, Hà Nội.
3. Nguyễn Hữu Châu (2006), Những vấn đề cơ bản về chương trình và quá trình
dạy học, NXB Giáo dục.
4. Thẩm Ngọc Thuần (2003), Đánh giá giáo dục hiện đại (bản dịch), NXB Đại
học Sư phạm Hoa Đông.
5. Dương Thiệu Tống (1995), Trắc nghiệm và đo lường thành quả học tập
(Phương pháp thực hành), Trường ĐHTH, TP Hồ Chí Minh.
- Trang Web/CDs tham khảo: Các trang Web có nội dung liên quan.
Duyệt
HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Khoa

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA ĐỊA LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
RÈN LUYỆN NVSP THƯỜNG XUYÊN
I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
- Tên học phần: RÈN LUYỆN NVSP THƯỜNG XUYÊN
- Mã học phần:

GEO92213

- Số tín chỉ:

3

- Học phần:

 Bắt buộc

 Tự chọn

- Thuộc khối kiến thức:
 1. Kiến thức chung

 2. Kiến thức đào tạo và RLNLSP

 3. Kiến thức chuyên ngành

 4. Học phần thay thế khóa luận

- Tính chất học phần:

 1. Lý thuyết

 2. Thực hành

 3. Lý thuyết+Thực hành
- Các học phần tiên quyết: không
- Học kỳ thực hiện: III
2. Mục tiêu của học phần
2.1. Về kiến thức:
- Giúp SV nắm được các kỹ năng - kỹ xảo nghề dạy học Địa lý. Đó là các Kỹ
năng sư phạm như: nói, viết, v , ghi chép, đọc, diễn đạt, trình bày bảng, quan sát các
hoạt động của giáo viên và học sinh… trong nhà trường phổ thông.
- Giúp SV có những hiểu biết cách xử lý các tình huống và giao tiếp sư phạm. Bước
đầu biết cách sử dụng một số phương tiện dạy học Địa lý trong nhà trường phổ thông.
- Giúp SV những hiểu biết cơ bản về lý thuyết và thực hành về các phần mềm
Powerpoint, Violet, Activinspire và sử dụng được bảng tương tác Activboard.
- Giúp SV có năng lực sáng tạo trong quá trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm.
2.2. Về kỹ năng:
- Kỹ năng cứng: Hình thành và rèn luyện cho SV các kỹ năng dạy học Địa lý trong
nhà trường phổ thông; Hình thành và rèn luyện cho SV một số kỹ năng chuẩn bị bài
giảng Địa lý trên lớp, ngoại lớp…; Hình thành và rèn luyện cho SV kỹ năng khai thác
thông tin và kiến thức qua Internet; Xây dựng giáo án điện tử trên phần mềm
Powerpoint, Activinspire; Thao tác được trên bảng Activboard và sử dụng được
Activinspire.
- Kỹ năng mềm: Phát triển được ở SV các kỹ năng giao tiếp và ứng xử; kỹ năng
trao đổi, thuyết trình; kỹ năng lắng nghe, phân tích, tổng hợp và đánh giá thông tin; kỹ
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năng tìm kiếm kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, sử dụng công nghệ thông tin
và truyền thông; kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, khám phá; kỹ năng sáng tạo trong quá
trình nghiên cứu và giảng dạy bộ môn Địa lý ở trường phổ thông.
2.3. Về thái độ:
- Nâng cao ý thức trong việc thường xuyên rèn luyện các kỹ năng nghiệp vụ sư
phạm và tích lũy kiến thức phục vụ cho việc học tập hiện tại và giảng dạy sau này.
- Giáo dục được SV ý thức mong muốn khám phá các vấn đề về kỹ năng dạy học
Địa lý. Giúp SV có được ý thức, trách nhiệm, đạo đức, hứng thú và say mê với nghề
nghiệp để mai sau ra trường phục vụ ngành nghề Địa lý đã lựa chọn.
3. Nội dung tóm tắt học phần
Đây là học phần rèn luyện cho người học các vấn đề cơ bản sau:
- Viết, v , ghi chép, trình bày bảng khoa học, đẹp, nhanh, thẳng hàng…
- Đọc, nói, diễn đạt bằng lời rõ ràng, mạch lạc, đúng ngữ điệu, có diễn cảm…
- Bước đầu hình thành được Kỹ năng xử lý các tình huống sư phạm trong dạy học
Địa lý.
- Bước đầu biết cách sử dụng các phương tiện dạy học Địa lý và hình thành được kỹ
năng chuẩn bị bài giảng, cách tổ chức các hoạt động dạy học Địa lý ở trường phổ thông.
- Biết cách khai thác tri thức và thông tin địa lý qua Internet.
- Soạn giáo án điện tử qua sử dụng phần mềm Powerpoint
- Tìm hiểu bảng điện tử tương tác Activboard và phần mềm dạy học tương tác
Activinspire.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY - HỌC
Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Chương 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KỸ NĂNG
DẠY HỌC
1.1. Khái niệm kỹ năng dạy học
1.2. Vai trò của kỹ năng dạy học
1.3. Đặc điểm chung của Kỹ năng dạy học
1.4. Phân loại kỹ năng dạy học
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến rèn luyện kỹ năng
nghiệp vụ sư phạm
Chương 2. HÌNH THÀNH VÀ RÈN LUYỆN KỸ
NĂNG CHUẨN BỊ BÀI DẠY HỌC ĐỊA LÝ
2.1. Khái quát bài dạy học Địa lý
2.2. Các dạng, mẫu thiết kế bài dạy học Địa lý ở
trường phổ thông
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Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu
1

1

1

1

1

4

16

10

32

Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

2. 3. Các bước thiết kế bài dạy học Địa lý
2.3.1. Các bước thiết kế bài dạy học Địa lý thông
thường
2.3.2. Các bước thiết kế bài dạy học Địa lý qua sử
dụng các phần mềm trong máy tính
2.4. Rèn luyện kỹ năng chuẩn bị đồ dùng dạy học
tiết dạy học Địa lý
2.5. Rèn luyện kỹ năng thu thập tư liệu chuẩn bị
thiết kế bài dạy học Địa lý
Chương 3. HÌNH THÀNH VÀ RÈN LUYỆN KỸ
NĂNG DẠY HỌC TRÊN LỚP

2

4

2

24

80

1

1

1

10

32

3.1. Kỹ năng sử dụng các phần mềm trên máy tính
3.1.1. Rèn luyện kỹ năng sử dụng phần mềm
Powerpoint
3.1.2. Rèn luyện kỹ năng sử dụng phần mềm Violet
3.1.3. Rèn luyện kỹ năng sử dụng phần mềm
Activinspire.
3.2. Rèn luyện các kỹ năng lên lớp môn Địa lý.
3.2.1. Rèn luyện các kỹ năng trình bày bằng lời,
diễn đạt…
3.2.2. Rèn luyện các kỹ năng sử dụng ngữ điệu,
hành vi…
3.2.3. Rèn luyện kỹ năng viết v bảng
3.2.4. Rèn luyện kỹ năng sử dụng phương tiện dạy
học Địa lý
3.2.5. Rèn luyện các kỹ năng ứng xử sư phạm và
giáo dục học sinh
3.2.6. Rèn luyện các kỹ năng khác
Chương 4. HÌNH THÀNH VÀ RÈN LUYỆN CÁC
KỸ NĂNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI
KHÓA ĐỊA LÝ
4.1. Khái niệm, đặc điểm và cách thức tổ chức các
hoạt động ngoại khóa Địa lý cho học sinh THPT

115

Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

4.2. Rèn luyện cho SV kỹ năng tổ chức các hoạt
động ngoại khóa Địa lý cho học sinh THPT
Chương 5. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM
5.1. Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên trung học
5.2. Phương pháp kiểm tra, đánh giá năng lực
nghiệp vụ sư phạm của người giáo viên Địa lý
5.3. Phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả rèn
luyện nghiệp vụ sư phạm của SV Địa lý
Tổng cộng

1

5

8

4

8

20

56

180

III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC
KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN
1. Chính sách đối với học phần
Thực hiện theo Quy định về Công tác học vụ do Trường ban hành và Quy chế đào
tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Công văn số
17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
xác thực hợp nhất 2 văn bản: Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và
Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
2. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
Điểm của học phần là điểm trung bình cộng của các bài thực hành
IV. TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Sách, giáo trình chính:
1. Nguyễn Ngọc Minh (2014), Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên môn
Địa lý, NXB Đại học Huế, Huế.
2. Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Ngọc Minh (2012), Phương pháp dạy học Địa lý
trung học phổ thông, NXB Đại học Huế, Huế.
3. Nguyễn Đức Vũ (2006), Phương tiện dạy học Địa lý, NXB Giáo dục, Hà Nội.
- Sách, giáo trình tham khảo:
1. Các sách, giáo trình liên quan đến kỹ năng dạy học Địa lý.
2. Các sách, tài liệu về ứng xử sư phạm trong dạy học.
Duyệt
Trưởng Khoa
HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA ĐỊA LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
THỰC HÀNH DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG SƯ PHẠM
I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
- Tên học phần: THỰC HÀNH DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG SƯ PHẠM
- Mã học phần:

GEO92242

- Số tín chỉ:

2

- Học phần:

 Bắt buộc

 Tự chọn

- Thuộc khối kiến thức:
 1. Kiến thức chung

 2. Kiến thức đào tạo và RLNLSP

 3. Kiến thức chuyên ngành

 4. Học phần thay thế khóa luận

- Tính chất học phần:

 1. Lý thuyết

 2. Thực hành

 3. Lý thuyết+Thực hành
- Các học phần tiên quyết: không
- Học kỳ thực hiện: VI
2. Mục tiêu của học phần
2.1. Về kiến thức:
- Giúp SV nắm được các kỹ năng dạy học Địa lý của người giáo viên trung học.
- Giúp SV nắm vững được các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, sử dụng
phương tiện và các vấn đề khác trong quá trình giảng dạy của người giáo viên Địa lý ở
trường phổ thông.
- Giúp SV có năng lực sáng tạo trong quá trình dạy học Địa lý ở trường phổ thông.
2.2. Về kỹ năng:
- Kỹ năng cứng: Hình thành và rèn luyện cho SV các kỹ năng tổ chức dạy học
môn Địa lý trong nhà trường phổ thông; Hình thành và rèn luyện cho SV các kỹ năng
sử dụng phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học, sử dụng phương tiện dạy
học môn Địa lý… trong nhà trường phổ thông.
- Kỹ năng mềm: Phát triển được ở SV các kỹ năng giao tiếp và ứng xử; kỹ năng
trao đổi, thuyết trình; kỹ năng lắng nghe, phân tích, tổng hợp và đánh giá thông tin; kỹ
năng tìm kiếm kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, sử dụng công nghệ thông tin
và truyền thông; kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, khám phá; kỹ năng sáng tạo trong quá
trình nghiên cứu và giảng dạy bộ môn Địa lý ở trường phổ thông.
2.3. Về thái độ: Giáo dục SV ý thức mong muốn khám phá các vấn đề về rèn
luyện kỹ năng Địa lý. Giúp SV có được ý thức, trách nhiệm, đạo đức, hứng thú và say
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mê rèn nghề nghiệp để chuẩn bị đi thực tập sư phạm và mai sau ra trường phục vụ
ngành dạy học Địa lý đã lựa chọn.
3. Nội dung tóm tắt học phần
Là học phần thực hành các nội dung và phương pháp dạy học đã học được trong
trường Đại học Sư phạm. Trong học phần này có các nội dung thực hành chính: phần
thực hành chuẩn bị tất cả các loại giáo án lên lớp và phần thực hành trên lớp. Phần
thực hành giảng dạy trên lớp gồm: thực hành giáo án với các loại phương tiện dạy học
Địa lý; thực hành giáo án với các loại hình thức và phương pháp dạy học Địa lý; thực
hành giáo án tổng hợp với từng loại bài học Địa lý trong nhà trường phổ thông (lý
thuyết, thực hành, ôn tập...)
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY – HỌC
Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Chương 1. THỰC HÀNH CHUẨN BỊ BÀI DẠY
HỌC ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu
2

6

20
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1.1. Hướng dẫn thực hành kỹ năng phân tích nội
dung, cấu trúc của một chương, bài học Địa lý trong
sách giáo khoa lớp 10, 11,12
1.2. Hướng dẫn thực hành xác định mục tiêu, kiến
thức cơ bản bài dạy học Địa lý 10, 11, 12
1.3. Hướng dẫn thực hành xác định nội dung và
phương pháp giáo dục tư tưởng bài dạy học Địa lý
10, 11, 12
1.4. Hướng dẫn thực hành xác định PPDH bài dạy
học Địa lý 10, 11, 12
1.5. Hướng dẫn thực hành xác định phương tiện và
định hướng sử dụng trong dạy học Địa lý 10, 11, 12
1.6. Hướng dẫn thực hành lựa chọn và định hướng
sử dụng các hình thức tổ chức dạy học bài Địa lý
10, 11, 12
1.7. Hướng dẫn thực hành phong cách lên lớp, tổng
hợp các kỹ năng dạy học Địa lý và hiệu quả tiết dạy
học Địa lý
Chương 2. THỰC HÀNH SỬ DỤNG CÁC
PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC ĐỊA LÝ
2.1. Thực hành sử dụng bản đồ giáo khoa Địa lý
trong dạy học ở trường phổ thông
2.2. Thực hành sử dụng sơ đồ, sơ đồ tư duy trong
dạy học Địa lý ở trường phổ thông
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Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

2.3. Thực hành sử dụng bảng kiến thức, phiếu học
tập trong DH Địa lý ở trường PT
2.4. Thực hành sử dụng tranh ảnh, hình v của giáo
viên trên bảng trong dạy học Địa lý ở trường phổ
thông
2.5. Thực hành sử dụng mô hình, khối đồ trong dạy
học Địa lý ở trường phổ thông.
Chương 3. THỰC HÀNH SỬ DỤNG CÁC
PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG
PHỔ THÔNG
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Chương 4. THỰC HÀNH SỬ DỤNG CÁC HÌNH
THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC ĐỊA LÝ Ở
TRƯỜNG PHỔ THÔNG
4.1. Thực hành sử dụng hình thức tổ chức dạy học
theo lớp
4.1. Thực hành sử dụng hình thức tổ chức dạy học
theo nhóm
4.1. Thực hành sử dụng hình thức tổ chức dạy học
theo cá nhân
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Chương 5. THỰC HÀNH CÁC LOẠI BÀI DẠY
HỌC ĐỊA LÝ
5.1. Thực hành dạy học bài Địa lý lý thuyết
5.2. Thực hành dạy học bài Địa lý thực hành
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3.1. Thực hành sử dụng các phương pháp thông
dụng trong dạy học Địa lý ở trường phổ thông
3.2. Thực hành sử dụng các phương pháp mới, hiện
đại trong dạy học Địa lý ở trường phổ thông

5.3. Thực hành dạy học bài Địa lý ôn tập
Tổng cộng

III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC
KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN
1. Chính sách đối với học phần
Thực hiện theo Quy định về Công tác học vụ do Trường ban hành và Quy chế đào
tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Công văn số
17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
xác thực hợp nhất 2 văn bản: Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và
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Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
2. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
Điểm của học phần là điểm trung bình cộng của các bài thực hành
IV. TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Sách, giáo trình chính:
1. Bộ GD&ĐT (2013), Đề án Đổi mới chương trình và sách giáo khoa sau 2015,
Hà Nội.
2. Nguyễn Dược, Nguyễn Trọng Phúc (2003), Lý luận dạy học Địa lý, NXB ĐH
Sư phạm, Hà Nội.
3. Nguyễn Đức Vũ (2006), Phương tiện dạy học Địa lý, NXB Giáo dục, Hà Nội.
4. Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Ngọc Minh (2012), Phương pháp dạy học Địa lý
trung học phổ thông, NXB Đại học Huế, Huế.
5. Nguyễn Đức Vũ, Phạm Thị Sen (2004), Đổi mới phương pháp dạy học Địa lý ở
trung học phổ thông, NXB Giáo dục, Hà Nội.
- Sách, giáo trình tham khảo:
1. Lê Công Triêm, Nguyễn Đức Vũ (2005), Ứng dụng công nghệ thông tin trong
dạy học, NXB Giáo dục, Hà Nội.
2. Các tài liệu liên quan đến phương pháp dạy học Địa lý.
Duyệt
HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Khoa

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA ĐỊA LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
LÝ LUẬN DẠY HỌC ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG
I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
- Tên học phần: LÝ LUẬN DẠY HỌC ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG
- Mã học phần:

GEO02313

- Số tín chỉ:

3

- Học phần:

 Bắt buộc

 Tự chọn

- Thuộc khối kiến thức:
 1. Kiến thức chung

 2. Kiến thức đào tạo và RLNLSP

 3. Kiến thức chuyên ngành

 4. Học phần thay thế khóa luận

- Tính chất học phần:

 1. Lý thuyết

 2. Thực hành

 3. Lý thuyết+Thực hành
- Các học phần tiên quyết: Tâm lý học, Giáo dục học
- Học kỳ thực hiện: V
2. Mục tiêu của học phần
2.1. Về kiến thức:
- Trang bị cho người học kiến thức về quá trình dạy học Địa lý trong nhà trường
phổ thông.
- Giúp SV nắm được các định hướng dạy học Địa lý theo hướng đổi mới giáo dục
sau 2015.
- Giúp cho người học có khả năng sáng tạo trong quá trình nghiên cứu, thiết kế bài
dạy học Địa lý, sử dụng hiệu quả phương pháp, hình thức, phương tiện và các vấn đề
khác trong dạy học môn Địa lý ở trường phổ thông.
2.2. Về kỹ năng:
- Kỹ năng cứng: Hình thành và rèn luyện cho người học các kỹ năng dạy học môn
Địa lý như: kỹ năng sử dụng các phương pháp, sử dụng các phương tiện – thiết bị, sử
dụng kiểm tra đánh giá, sử dụng các hình thức tổ chức dạy học Địa lý trong nhà trường
phổ thông theo hướng đổi mới giáo dục sau 2015.
- Kỹ năng mềm: Phát triển được ở SV các kỹ năng giao tiếp và ứng xử; kỹ năng
trao đổi, thuyết trình; kỹ năng lắng nghe, phân tích, tổng hợp và đánh giá thông tin; kỹ
năng tìm kiếm kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, sử dụng công nghệ thông tin
và truyền thông; kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, khám phá; kỹ năng sáng tạo trong quá
trình nghiên cứu và giảng dạy bộ môn Địa lý
121

2.3. Về thái độ: Giáo dục được SV ý thức mong muốn khám phá các vấn đề về
quá trình dạy học Địa lý. Giúp SV có được ý thức, trách nhiệm, đạo đức, hứng thú và
say mê với nghề nghiệp để mai sau ra trường phục vụ ngành nghề đã lựa chọn.
3. Nội dung tóm tắt học phần
Lý luận dạy học Địa lý là học phần giúp SV có cách nhìn vừa khái quát vừa cụ thể về
quá trình dạy học Địa lý. Là học phần trang bị cho người học các kiến thức về đối tượng,
nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu môn phương pháp dạy học Địa lý trong nhà trường
phổ thông. SV nắm được mục tiêu, nội dung, các phương pháp, hình thức, phương tiện,
kiểm tra đánh giá và cách thiết kế bài giảng… trong dạy học Địa lý ở trường phổ thông.
Trên cơ sở đó, SV có được kiến thức tổng hợp để vận dụng dạy học cụ thể chương trình
Địa lý các lớp trong trường học theo hướng đổi mới giáo dục sau 2015.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY - HỌC
Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Chương 1. ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN PHƯƠNG
PHÁP DẠY HỌC ĐỊA LÝ

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu
2

4

1

2

2

4

1.1. Ðối tượng, nhiệm vụ môn phương pháp dạy học
Địa lý
1.2. Mối quan hệ của môn ppdh Địa lý với các khoa
học khác
1.3. Phương pháp nghiên cứu môn phương pháp dạy
học Địa lý
Chương 2. MÔN ĐỊA LÝ TRONG NHÀ TRƯỜNG
PHỔ THÔNG
2.1. Khái niệm khoa học Địa lý và môn Địa lý trong
nhà trường
2.2. Những điểm tương đồng và khác biệt giữa khoa
học đlý với đlý nhà trường
2.3. Vai trò, chức năng và nhiệm vụ của môn Địa lý
trong nhà trường PT
Chương 3. DẠY HỌC THEO HƯỚNG TIẾP CẬN
NĂNG LỰC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG
3.1. Khái quát các vấn đề dạy học tiếp cận năng lực
3.2. Sử dụng phương pháp dạy học, hình thức tổ
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Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

chức dạy học, phương tiện dạy học… theo hướng
tiếp cận năng lực
3.3. Kiểm tra đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực
Chương 4. DẠY HỌC PHÂN HÓA VÀ TỰ CHỌN
Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

2

4

4.1. Khái quát các vấn đề dạy học phân hóa và tự
chọn
4.2. Thiết kế nội dung theo hướng dạy học phân hóa
và tự chọn.
4.3. Dạy học theo hướng phân hóa và tự chọn.
Chương 5. HỆ THỐNG KIẾN THỨC ĐỊA LÝ
TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG

3

1

8

5.1. Khái niệm kiến thức
5.2. Kiến thức Địa lý thực tiễn
5.3. Kiến thức Địa lý lý thuyết
5.4. Mối quan hệ giữa các kiến thức
Chương 6. HỆ THỐNG KỸ NĂNG ĐỊA LÝ
TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG

2

1

6

6.1. Khái niệm, vai trò, các loại kỹ năng Địa lý
6.2. Mối quan hệ giữa kỹ năng với kiến thức
6.3. Phương pháp hình thành và rèn luyện các kỹ
năng Địa lý
Chương 7. CÁC NGUYÊN TẮC DẠY HỌC ĐỊA
LÝ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

2

1

6

7.1. Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học và vừa sức đối
với HS trong dạy học Địa lý
7.2. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống và liên hệ với
thực tiễn trong dạy học Địa lý
7.3. Nguyên tắc đảm bảo tính tự lực và sự phát triển tư
duy HS trong dạy học Địa lý
7.4. Nguyên tắc đảm bảo tính giáo dục trong dạy
học Địa lý
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Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Chương 8. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC
ĐỊA LÝ

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu
5

1

1

2

16

5

1

1
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20
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8.1. Quan niệm về hình thức
8.2. Hình thức tổ chức dạy học trên lớp, ngoài lớp,
nội khóa và ngoại khóa
8.3. Hình thức tổ chức dạy học theo lớp, theo nhóm
và theo cá nhân
8.4. Tiết học Địa lý
8.4.1. Khái niệm tiết học
8.4.2. Cấu trúc, ý nghĩa
8.4.3. Các loại tiết học Địa lý
8.4.4. Tiết học truyền thống và tiết học cải tiến
Chương 9. CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐỊA
LÝ
9.1. Quá trình dạy học Địa lý trong nhà trường phổ
thông
9.2. Các định hướng đổi mới phương pháp dạy học
Địa lý
9.2.1. Đổi mới phương pháp dạy học Địa lý theo
hướng phát huy tính tích cực HS
9.2.2. Đổi mới phương pháp dạy học Địa lý theo
hướng tiếp cận năng lực
9.3. Các phương pháp dạy học Địa lý
9.3.1. Các phương pháp dạy học Địa lý truyền thống
9.3.2. Các phương pháp dạy học Địa lý mới - hiện
đại
Chương 10. PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ DẠY
HỌC ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG
10.1. Khái niệm, đặc điểm và vai tr phương tiện,
thiết bị dạy học Địa lý
10.2. Phân loại phương tiện, thiết bị dạy học Địa lý
10.3. Các nguyên tắc sử dụng phương tiện, thiết bị
dạy học Địa lý
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Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

10.4. Chức năng phương tiện, thiết bị dạy học Địa lý
10.5. Phương pháp sử dụng một số phương tiện,
thiết bị dạy học Địa lý chủ yếu ở trường phổ thông
Chương 11. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ NHẬN
THỨC HỌC SINH TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ

2

1

1

30

5

5

8

11.1. Mục đích, nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá trong
dạy học Địa lý
11.2. Các định hướng đổi mới kiểm tra, đánh giá
trong dạy học Địa lý
11.3. Các hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá
trong dạy học Địa lý
Tổng cộng

10
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III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC
KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN
1. Chính sách đối với học phần
Thực hiện theo Quy định về Công tác học vụ do Trường ban hành và Quy chế đào
tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Công văn số
17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
xác thực hợp nhất 2 văn bản: Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và
Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
2. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
- Kiểm tra - đánh giá quá trình: trọng số 40% gồm:
+ Điểm chuyên cần;
+ Điểm ý thức học tập trên lớp (trao đổi, thảo luận, hoạt động theo nhóm…);
+ Điểm tự học, tự nghiên cứu (chuẩn bị bài ở nhà, hoàn thành tốt nội dung, nhiệm
vụ giảng viên giao cho theo cá nhân hoặc nhóm);
+ Điểm kiểm tra đánh giá sau mỗi tín chỉ (bài kiểm tra/bài tập/thực hành);
+ Các kiểm tra khác như thái độ và kết quả của điền dã, thực tế....
- Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: trọng số 60%. Hình thức thi: Tự luận.
IV. TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Sách, giáo trình chính:
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1. Nguyễn Dược, Nguyễn Trọng Phúc (2003), Lý luận dạy học Địa lý, NXB ĐH
Sư phạm.
2. Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Ngọc Minh (2012), Phương pháp dạy học Địa lý
trung học phổ thông, NXB Đại học Huế.
3. Nguyễn Đức Vũ (2006), Phương tiện dạy học Địa lý, NXB Giáo dục.
- Sách, giáo trình tham khảo: các tài liệu liên quan đến lý luận và PPDH.
Duyệt
HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Khoa

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA ĐỊA LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG
I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
- Tên học phần: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐỊA LÝ
Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG
- Mã học phần: GEO02325
- Số tín chỉ:

5

- Học phần:

 Bắt buộc

 Tự chọn

- Thuộc khối kiến thức:
 1. Kiến thức chung

 2. Kiến thức đào tạo và RLNLSP

 3. Kiến thức chuyên ngành

 4. Học phần thay thế khóa luận

- Tính chất học phần:

 1. Lý thuyết

 2. Thực hành

 3. Lý thuyết+Thực hành
- Các học phần tiên quyết: SV phải học xong và đạt được điểm D trở lên đối với
học phần Lý luận dạy học Địa lý ở trường phổ thông.
- Học kỳ thực hiện: VI
2. Mục tiêu của học phần
2.1. Về kiến thức: Trang bị cho người học kiến thức về phương pháp dạy học địa
lý lớp 10, 11 và 12 trong nhà trường trung học phổ thông theo định hướng phát huy
tính tích cực học sinh và tiếp cận năng lực.
2.2. Về kỹ năng:
- Kỹ năng cứng: Hình thành và rèn luyện cho người học kỹ năng dạy học địa lý
kinh tế xã hội đại cương lớp 10 trung học phổ thông; Hình thành và rèn luyện cho
người học kỹ năng dạy học địa lý kinh tế xã hội thế giới lớp 11 trung học phổ thông;
Hình thành và rèn luyện cho người học kỹ năng dạy học địa lý kinh tế xã hội Việt Nam
lớp 12 trung học phổ thông.
- Kỹ năng mềm: Phát triển được ở SV các kỹ năng giao tiếp và ứng xử; kỹ năng
trao đổi, thuyết trình; kỹ năng lắng nghe, phân tích, tổng hợp và đánh giá thông tin; kỹ
năng tìm kiếm kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, sử dụng công nghệ thông tin
và truyền thông; kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, khám phá; kỹ năng sáng tạo trong quá
trình nghiên cứu và giảng dạy bộ môn Địa lý.
2.3. Về thái độ:
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- Giáo dục được SV ý thức mong muốn khám phá các vấn đề về quá trình dạy học
Địa lý. Giúp SV có được ý thức, trách nhiệm, đạo đức, hứng thú và say mê với nghề
nghiệp để mai sau ra trường phục vụ ngành nghề đã lựa chọn.
- Giúp cho người học có khả năng sáng tạo trong quá trình nghiên cứu, thiết kế bài
dạy học và sử dụng phương pháp, hình thức, phương tiện dạy học môn Địa lý 10,11,
12 ở trường phổ thông.
3. Nội dung tóm tắt học phần
Đây là học phần trang bị cho người học các vấn đề cơ bản như vai tr , cấu trúc,
đặc điểm và phương pháp dạy học cụ thể đối với chương trình, sách giáo khoa Địa lý
đại cương, Địa lý KTXH thế giới và Việt Nam ở rường THPT. Hình thành và rèn
luyện cho SV các kỹ năng cần thiết để thiết kế và áp dụng giảng dạy các bài dạy học
Địa lý các lớp THPT theo định hướng đổi mới giáo dục sau 2015.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY – HỌC
Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

PHẦN I. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐỊA LÝ
ĐẠI CƯƠNG LỚP 10
Chương 1. MỤC TIÊU, Ý NGHĨA, CẤU TRÚC,
NỘI DUNG, ĐẶC ĐIỂM CỦA CHƯƠNG TRÌNH
VÀ SGK ĐỊA LÝ 10
1.1. Chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới
giáo dục phổ thông
1.2. Mục tiêu, ý nghĩa của chương trình và sách giáo
khoa Địa lý 10.
1.2.1. Mục tiêu của chương trình và sách giáo khoa
Địa lý 10
1.2.2. Ý nghĩa của chương trình và sách giáo khoa
đại lý 10
1.3. Cấu trúc và đặc điểm của chương trình và sách
giáo khoa Địa lý 10
1.3.1. Cấu trúc của chương trình và sách giáo khoa
Địa lý 10
1.3.2. Đặc điểm của chương trình và sách giáo khoa
Địa lý 10.
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐỊA LÝ
ĐẠI CƯƠNG LỚP 10
2.1. Những điểm mới, khó và nội dung tích hợp của
chương trình và sách giáo khoa Địa lý lớp 10
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2.2. Những nội dung tích hợp của chương trình và
sách giáo khoa Địa lý lớp 10
2.3. Các hướng dạy học Địa lý lớp 10 trong nhà
trường THPT
2.4. Các phương pháp dạy học Địa lý đại cương lớp
10
2.4.1. Các cơ sở để chọn lựa phương pháp dạy học
Địa lý 10
2.4.2. Sử dụng các phương pháp dạy học truyền
thống theo hướng đổi mới
2.4.3. Sử dụng các phương pháp dạy học mới, hiện
đại
2.5. Sử dụng phối hợp các hình thức tổ chức dạy
học
2.6. Sử dụng các phương tiện thiết bị trong dạy học
Địa lý lớp 10 theo hướng đề cao vai trò chủ thể
nhận thức của học sinh
2.7. Hình thành và rèn luyện kỹ năng trong dạy học
Địa lý lớp 10
2.8. Hướng dẫn thiết kế các bài dạy học Địa lý 10 theo
hướng đổi mới phương pháp
2.8.1. Các cơ sở để thiết kế bài dạy học Địa lý 10
2.8.2. Quan niệm thiết kế bài dạy học Địa lý
2.8.3. Quy trình các bước thiết kế bài dạy học Địa lý
10
2.8.4. Thiết kế các bài dạy học Địa lý 10 minh họa
2.9. Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của
học sinh trong dạy học Địa lý lớp 10
2.10. Một số mẫu bài soạn, bài kiểm tra Địa lý lớp
10 trung học phổ thông.
PHẦN II. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐỊA LÝ
KINH TẾ XÃ HỘI THẾ GIỚI LỚP 11
Chương 1. MỤC TIÊU, Ý NGHĨA, CẤU TRÚC,
NỘI DUNG, ĐẶC ĐIỂM CỦA CHƯƠNG TRÌNH
VÀ SGK ĐỊA LÝ 11
1.1. Mục tiêu, ý nghĩa của chương trình và sách giáo
khoa Địa lý 11
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Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

1.1.1. Mục tiêu của chương trình và sách giáo khoa
Địa lý 11
1.1.2. Ý nghĩa của chương trình và sách giáo khoa
Địa lý 11
1.2. Cấu trúc và đặc điểm của chương trình và sách
giáo khoa Địa lý 11
1.2.1. Cấu trúc của chương trình và sách giáo khoa
Địa lý 11
1.2.2. Đặc điểm của chương trình và sách giáo khoa
Địa lý 11
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐỊA LÝ
ĐẠI CƯƠNG LỚP 11
2.1. Những điểm mới, khó và nội dung tích hợp của
chương trình và sách giáo khoa Địa lý lớp 11
2.1.1. Những điểm mới của chương trình và sách
giáo khoa Địa lý lớp 11
2.1.2. Những điểm khó của chương trình và sách
giáo khoa Địa lý lớp 11
2.1.3. Những nội dung tích hợp của chương trình và
sách giáo khoa Địa lý lớp 11
2.2. Các hướng dạy học Địa lý lớp 11 trong nhà
trường THPT
2.3. Các PPDH Địa lý đại cương lớp 11
2.3.1. Các cơ sở để chọn lựa PPDH Địa lý 11
2.3.2. Sử dụng các phương pháp dạy học truyền
thống theo hướng đổi mới
2.3.3. Sử dụng các PPDH mới, hiện đại
2.4. Sử dụng phối hợp các hình thức tổ chức dạy
học
2.5. Sử dụng các phương tiện thiết bị trong dạy học
Địa lý lớp 11 theo hướng đề cao vai trò chủ thể
nhận thức của HS
2.6. Hình thành và rèn luyện kỹ năng trong dạy học
Địa lý lớp 11
2.7. Hướng dẫn thiết kế các bài dạy học Địa lý 11
theo hướng đổi mới phương pháp
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2.8. Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học
sinh trong dạy học Địa lý lớp 11
2.9. Một số mẫu bài soạn, bài kiểm tra Địa lý lớp
11 THPT
PHẦN III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐỊA LÝ
KT - XH VIỆT NAM LỚP 12
Chương 1. CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO
KHOA ĐỊA LÝ LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ
THÔNG
1.1. Vai trò, vị trí, ý nghĩa của Địa lý lớp 12 THPT
trong hệ thống giáo dục Địa lý phổ thông
1.2. Mục tiêu chung
1.3. Cấu trúc chương trình
1.4. Ðịnh hướng dạy học
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1.5. Ðặc điểm sách giáo khoa Địa lý lớp 12 THPT
1.6. Những điểm mới, khó và nội dung tích hợp của
chương trình và sách giáo khoa Địa lý lớp 12
Chương 2. CÁC HƯỚNG CỤ THỂ DẠY HỌC
ĐỊA LÝ LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
2.1. Sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy học Địa
lý thông dụng theo hướng phát huy tính tích cực,
chủ động học tập của học sinh
2.2. Tích cực sử dụng PPDH giải quyết vấn đề
2.3. Tăng cường vận dụng các phương pháp dạy học
mới đề cao chủ thể nhận thức của HS
2.4. Sử dụng các phương tiện dạy học theo hướng
đề cao vai trò chủ thể nhận thức của HS
2.5. Phối hợp linh hoạt các hình thức tổ chức dạy
học
Chương 3. THIẾT KẾ BÀI DẠY HỌC ĐỊA LÝ
LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
3.1. Quan niệm về thiết kế bài dạy học
3.2. Các bước thiết kế bài dạy học Địa lý lớp 12
THPT
3.3. Mẫu giáo án theo thiết kế mới
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3.4. Một số mẫu bài soạn, bài dạy học Địa lý lớp 12
THPT
Chương 4. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY
HỌC ĐỊA LÝ LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ
THÔNG
4.1. Mục đích, ý nghĩa của việc đánh giá
4.2. Yêu cầu của việc đánh giá học sinh trong dạy
học Địa lý 12 trung học phổ thông .
4.3. Các hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học
tập Địa lý lớp 12 THPT.
4.4. Một số mẫu bài kiểm tra Địa lý lớp 12 THPT
Tổng cộng

36
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III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC
KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN
1. Chính sách đối với học phần
Thực hiện theo Quy định về Công tác học vụ do Trường ban hành và Quy chế đào
tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Công văn số
17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
xác thực hợp nhất 2 văn bản: Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và
Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
2. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần
- Kiểm tra - đánh giá quá trình: trọng số 40% gồm:
+ Điểm chuyên cần;
+ Điểm ý thức học tập trên lớp (trao đổi, thảo luận, hoạt động theo nhóm …);
+ Điểm tự học, tự nghiên cứu (chuẩn bị bài ở nhà, hoàn thành tốt nội dung, nhiệm
vụ giảng viên giao cho theo cá nhân hoặc nhóm);
+ Điểm kiểm tra đánh giá sau mỗi tín chỉ (bài kiểm tra/bài tập/thực hành);
+ Các kiểm tra khác như thái độ, hành vi....
- Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: trọng số 60%. Hình thức thi: Tự luận.
IV. TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Sách, giáo trình chính:
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1. Nguyễn Dược, Nguyễn Trọng Phúc (2003), Lý luận dạy học Địa lý, NXB ĐH
Sư phạm.
2. Lê Thông (Chủ biên) (2006, 2007), Tài liệu b i dưỡng giáo viên thực hiện
chương trình, sách giáo khoa lớp 10, 11 và 12 trung học phổ thông (chuẩn và nâng
cao), Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hà Nội.
3. Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Ngọc Minh (2012), Phương pháp dạy học Địa lý
trung học phổ thông, NXB Đại học Huế, Huế.
4. Nguyễn Đức Vũ (2006), Phương tiện dạy học Địa lý, NXB Giáo dục, Hà Nội.
- Sách, giáo trình tham khảo:
1. Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Đức Vũ (2006), Thiết kế bài dạy học và trắc
nghiệm khách quan môn Địa lý THPT, Tài liệu bồi thường xuyên giáo viên THPT chu
kỳ III, NXB Giáo dục, Hà Nội.
2. Lê Thông (Chủ biên) (2006, 2007), Sách giáo khoa Địa lý lớp 10, 11 và 12,
NXB Giáo dục, Hà Nội.
3. Các tài liệu liên quan đến lý luận và PPDH.
Duyệt
HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Khoa

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA ĐỊA LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
ĐỊA CHẤT ĐẠI CƯƠNG VÀ ĐỊA CHẤT LỊCH SỬ
I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
- Tên học phần: ĐỊA CHẤT ĐẠI CƯƠNG VÀ ĐỊA CHẤT LỊCH SỬ
- Mã học phần:

GEO03124

- Số tín chỉ:

4

- Học phần:

 Bắt buộc

 Tự chọn

- Thuộc khối kiến thức:
 1. Kiến thức chung

 2. Kiến thức đào tạo và rèn luyện NLSP

 3. Kiến thức chuyên ngành

 4. Học phần thay thế khóa luận

- Tính chất học phần:

 1. Lý thuyết

 2. Thực hành

 3. Lý thuyết + Thực hành
- Các học phần tiên quyết: Địa lý tự nhiên đại cương 1
- Học kỳ thực hiện: II
2. Mục tiêu của học phần
2.1. Về kiến thức: Trang bị cho SV ngành sư phạm Địa lý những kiến thức cơ bản
về địa chất đại cương và địa chất lịch sử làm cơ sở để học các môn học cơ sở địa lý tự
nhiên và nghiên cứu địa lý tự nhiên phục vụ công tác giảng dạy ở phổ thông.
2.2. Về kỹ năng:
- Kỹ năng cứng: Rèn luyện các kỹ năng: phân tích, so sánh, kỹ năng làm việc với
tài liệu, kỹ năng nhận biết các loại đá, quặng, khoáng vật, phân tích nham tướng, thang
địa tầng, thành lập bản đồ cổ địa lý và kỹ năng vận dụng và liên hệ thực tế.
- Kỹ năng mềm: Nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu của SV, hình thành kỹ
năng làm việc nhóm, kỹ năng lập kế hoạch và thuyết trình kết quả nghiên cứu.
2.3. Về thái độ:
- Có ý thức tìm tòi các vấn đề liên quan đến vấn đề tài nguyên và môi trường; có
mặt đầy đủ các buổi thảo luận, semina, nghe giảng trên lớp; thực hiện đầy đủ các
nhiệm vụ được giao về chuẩn bị bài và tư liệu, thông tin phục vụ học tập.
- Bồi dưỡng lòng yêu nghề, yêu kiến thức môn học, từ đó nâng cao ý thức rèn
luyện chuyên môn và tác phong nghề nghiệp.
3. Nội dung tóm tắt học phần
Nội dung cơ bản của học phần bao gồm hai phần: Địa chất đại cương và Địa chất
lịch sử với các nội dung: Đối tượng, nhiệm vụ và các phương pháp nghiên cứu Địa
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chất; Tính đặc thù của Trái đất trong hệ Mặt trời; Cấu trúc, thành phần lý, hóa của Trái
đất, khoáng vật và đá; Các tác dụng địa chất nội, ngoại sinh. Lịch sử hình thành và quy
luật phát triển của vỏ Trái đất và giới sinh vật.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY - HỌC
Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Chương 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐỊA
CHẤT HỌC
Đối tượng và nhiệm vụ của Địa chất học, Địa chất
đại cương và Địa chất lịch sử

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu
2

4

Quan hệ giữa Địa chất học với các khoa học khác
Sự phát triển của khoa học Địa chất
Các phương pháp nghiên cứu Địa chất
Chương 2. TÍNH ĐẶC THÙ CỦA TRÁI ĐẤT VÀ
Ý NGHĨA ĐỊA CHẤT

4

1

5

1

4

1

1

2

14

6

18

10

22

2.1. Nguồn gốc vũ trụ và hệ Mặt trời
2.1.1. Giả thuyết Big Bang về nguồn gốc vũ trụ
2.1.2. Các giả thuyết về nguồn gốc hệ Mặt trời
2.2. Tính đặc thù của Trái đất (hình dạng và kích
thước, các vận động, cấu rúc và thành phần vật chất,
Tính chất vật lý và hóa học của Trái đất) và ý nghĩa
địa chất
* Thực hành:
Sử dụng phương tiện nghe nhìn để phân tích về
nguồn gốc vũ trụ và sự sống
Chương 3. KHOÁNG VẬT
3.1. Khái niệm
3.2. Tinh thể và các yếu tố đối xứng của nó
3.3. Tính chất vật lý của khoáng vật
3.4. Phân loại khoáng vật và tính chất của một số
khoáng vật chính
* Thực hành
Phân tích và nhận biết khoáng vật
Chương 4. CÁC LOẠI ĐÁ
4.1. Khái niệm
4.2. Phân loại và tính chất của đá
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1

Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

- Đá magma
- Đá trầm tích
- Đá biến chất
4.3. Vòng tuần hoàn đá
* Thực hành
- Phân tích và nhận biết các loại đá
- Xác định thế nằm của đá
- Phân tích và xử lý mẫu trầm tích (thu thập mẫu,
phân tích thành phần cơ giới, độ mài mòn, v đường
cong tích lũy, tính đường kính trung bình, hệ số
chọn lọc)
Chương 5. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TUỔI
CỦA ĐÁ, ĐỊA NIÊN BIỂU
5.1. Phương pháp xác định tuổi của đá

2

1

4

1

2

8

4

16

5.1.1. Phương pháp xác định tuổi tương đối
5.1.2. Phương pháp xác định tuổi tuyệt đối
5.2. Thang địa tầng và địa niên biểu
* Thực hành
Phương pháp xác định tuổi của đá
Chương 6. CÁC TÁC DỤNG ĐỊA CHẤT NỘI
SINH
6.1. Các thuyết địa kiến tạo

1

6.1.1. Các thuyết tỉnh
- Thuyết co rút
- Thuyết đứt gãy sâu
- Thuyết địa máng
6.1.2. Thuyết Kiến tạo mảng
6.2. Vận động kiến tạo
6.2.1. Khái niệm và phân loại
6.2.2. Hệ quả của vận động kiến tạo
6.3. Tác dụng của hoạt động magma xâm nhập
6.3.1. Tác dụng phân dị trọng lực
6.3.2. Tác dụng đồng hóa
6.3.3. Tác dụng biến chất
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Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

6.4. Tác dụng của hoạt động magma phun trào (núi
lửa)
6.4.1. Khái niệm và phân loại
6.4.2. Các kiểu phun trào và sản phẩm của chúng
6.4.3. Các kiểu núi lửa
6.4.4. Phân bố núi lửa trên Trái đất
6.5. Động đất
6.5.1. Khái niệm, nguyên nhân động đất
6.5.2. Phân bố động đất trên thế giới
* Thực hành
- Phân tích các bản đồ kiến tạo, động đất, núi lửa
- Đọc và phân tích bản đồ địa chất, v cột địa tầng
Chương 7. CÁC TÁC DỤNG ĐỊA CHẤT NGOẠI
SINH

7

14

7.1. Tác dụng của quá trình phong hóa
7.1.1. Khái niệm
7.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng
7.1.3. Phân loại
7.1.4. Lớp vỏ phong hóa
7.2. Tác dụng địa chất của quá trình trọng lực
7.3. Tác dụng địa chất của nước bề mặt
7.3.1. Tác dụng địa chất của nước chảy tràn
7.3.2. Tác dụng địa chất của dòng chảy tạm thời
7.3.3. Tác dụng địa chất của dòng chảy thường
xuyên
7.4. Tác dụng địa chất của nước ngầm
7.5. Tác dụng địa chất của biển
7.6. Tác dụng địa chất của gió
7.7. Tác dụng địa chất của băng hà
7.8. Các học thuyết về sự phát triển của địa hình
Chương 8. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT LỊCH SỬ
8.1. Tiền Cambri
8.1.1. Chế độ kiến tạo và bản đồ cổ địa lý
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7

1

1

6

24

Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

8.1.2. Nguồn gốc sự sống và sự phát triển của thế
giới hữu cơ
8.1.3. Sự hình thành khoáng sản
8.2. Cổ sinh
8.2.1. Chế độ kiến tạo và bản đồ cổ địa lý
8.2.2. Sự phát triển của thế giới hữu cơ
8.2.3. Sự hình thành khoáng sản
8.3. Trung sinh
8.3.1. Chế độ kiến tạo và bản đồ cổ địa lý
8.3.2. Sự phát triển của thế giới hữu cơ
8.3.3. Sự hình thành khoáng sản
8.4. Tân sinh
8.4.1. Chế độ kiến tạo và bản đồ cổ địa lý
8.4.2. Sự phát triển của thế giới hữu cơ
8.4.3. Sự hình thành khoáng sản
* Thực hành
- Thí nghiệm ảo về nguồn gốc sự sống
- Thực hành địa chất ngoài trời
Tổng cộng

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

35

6

4

30
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III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC
KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN
1. Chính sách đối với học phần
Thực hiện theo Quy định về Công tác học vụ do Trường ban hành và Quy chế đào
tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Công văn số
17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
xác thực hợp nhất 2 văn bản: Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và
Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
2. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
* Kiểm tra-đánh giá quá trình: Có trọng số là 50%, bao gồm các điểm đánh giá bộ
phận như sau:
- Tham gia học tập trên lớp (chuyên cần, chuẩn bị bài và thảo luận)
- Phần tự học, tự nghiên cứu (hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên
giao cho cá nhân/tuần; bài tập nhóm/tháng; bài tập cá nhân/học kỳ)
- Hoạt động theo nhóm
- Kiểm tra đánh giá từng kỳ
- Hoàn thành các bài kiểm tra thực hành
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* Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 50%. Hình
thức thi: trắc nghiệm.
IV. TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Sách, giáo trình chính:
1. Trần Anh Châu (1997), Địa chất đại cương, NXB Giáo dục, Hà Nội.
2. Phùng Ngọc Đỉnh (1998), Địa chất đại cương và Địa chất lịch sử , NXB Giáo
dục, Hà Nội.
3. Nguyễn Đăng Độ, Nguyễn Thám (2014), iáo trình Địa lý tự nhiên đại cương
1, NXB Đại học Huế.
4. Nguyễn Khoa Lạnh (1992), Địa chất lịch sử, Đại học Sư phạm Huế.
5. Mai Văn Lục (1990), Địa chất lịch sử, Tập 1, Trường Đại học Mỏ - Địa chất,
Hà Nội.
6. Mai Văn Lục (1994), Địa chất lịch sử, Tập 2, Trường Đại học Mỏ - Địa chất,
Hà Nội.
7. Trần Ngọc Nam (2007), iáo trình Địa chất đại cương, NXB Đại học Huế.
8. Nguyễn Thám (2011), Giáo trình Địa chất đại cương, NXB Đại học Huế.
9. Nguyễn Thám (2010), Bài giảng Địa chất lịch sử, ĐH Sư phạm Huế.
10. Tống Duy Thanh (chủ biên) và nnk, iáo trình Địa chất cơ sở, NXB Đại học
Quốc gia Hà Nội.
- Sách, giáo trình tham khảo:
1. Nguyễn Đình Cát (1977), Những vấn đề kiến tạo học, NXB KHKT, Hà Nội.
2. Nguyễn Văn Chiển và nnk (1976), Thạch học, NXB ĐH&THCN, Hà Nội.
3. Đỗ Cảnh Dương (2004), iáo trình Địa chất các mỏ than dầu và khí đốt, NXB
KHKT, Hà Nội.
4. Nguyễn Đình H e, Nguyễn Thế Thôn, Địa chất môi trường, NXB Đại học
Quốc gia Hà Nội.
5. Nguyễn Thám (2009), Giáo trình Địa mạo đại cương, NXB Đại học Huế.
6. Tống Duy Thanh (1977), Địa sử, NXB ĐH&THCN, Hà Nội.
7. Tổng cục Địa chất (1984), iáo trình Địa chất đại cương, NXB Công nhân kỹ
thuật, Hà Nội.
8. Trần Văn Trị & nnk (1977), Địa chất Việt Nam (miền Bắc), NXB KHKT, Hà
Nội.
9. Pidwirny, M. (2006), Fundamentals of Physical Geography, 2nd Edition, Date
Viewed.
- Trang Web/CDs tham khảo:
http://www.physicalgeography.net/fundamentals/contents.html
Duyệt
HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Khoa

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA ĐỊA LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
BẢN ĐỒ HỌC
I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
-Tên học phần: BẢN ĐỒ HỌC
-Mã học phần:
-Số tín chỉ:

GEO03113
3

-Học phần:
 Bắt buộc
-Thuộc khối kiến thức:
 1. Kiến thức chung

 Tự chọn

 3. Kiến thức chuyên ngành
-Tính chất học phần:

 4. Học phần thay thế khóa luận
 1. Lý thuyết
 2. Thực hành
 3. Lý thuyết+Thực hành

 2. Kiến thức đào tạo và rèn luyện NLSP

-Các học phần tiên quyết: không
-Học kỳ thực hiện: I
2. Mục tiêu của học phần
2.1. Về kiến thức:
Cung cấp cho SV các kiến thức về khoa học bản đồ: Đối tượng, nhiệm vụ, cấu
trúc, lịch sử hình thành và phát triển; Bản đồ địa lý: Khái niệm, những tính chất cơ
bản, cấu tạo (các yếu tố); Cơ sở toán học của bản đồ; Ngôn ngữ bản đồ; Tổng quát hóa
bản đồ; Phân loại bản đồ; Sử dụng bản đồ.
2.2. Về kỹ năng: Kỹ năng SV cần đạt được:
- Kỹ năng cứng: Kỹ năng vận dụng những kiến thức bản đồ học vào học tập,
nghiên cứu; kỹ năng thành lập bản đồ; kỹ năng sử dụng bản đồ.
- Kỹ năng mềm: Tư duy độc lập; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công việc; kỹ
năng thuyết trình; kỹ năng làm việc nhóm.
2.3. Về thái độ:
Có ý thức thường xuyên bồi dưỡng kiến thức, trau dồi năng lực chuyên môn
nghiệp vụ; nhất là ý thức nổ lực tiếp cận thông tin mới, hiện đại, tăng cường tính định
lượng trong thông tin khoa học.
3. Nội dung tóm tắt học phần
Bản đồ học là khoa học về bản đồ địa lý, nghiên cứu không gian cụ thể của các sự
vật, hiện tượng địa lý và mối quan hệ, tác động của chúng trong không gian. Học phần
này giúp người học nắm vững những kiến thức cơ bản về bản đồ học đại cương và trau
dồi kỹ năng bản đồ gồm: các khái niệm, tính chất cơ bản của bản đồ, cơ sở toán học,
ngôn ngữ của bản đồ và vấn đề tổng quát hóa bản đồ phân loại bản đồ, thành lập và sử
dụng bản đồ.
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II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY - HỌC
Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Chương 1. MỞ ĐẦU

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu
2

4

1.1. Khoa học bản đồ
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Đối tượng
1.1.3. Nhiệm vụ
1.1.4. Cấu trúc
1.1.5. Lịch sử hình thành và phát triển
1.2. Bản đồ địa lý
1.2.1. Định nghĩa
1.2.2. Những tính chất cơ bản
1.2.3. Những yếu tố của bản đồ
1.2.4. Ý nghĩa của bản đồ địa lý
Chương 2. CƠ SỞ TOÁN HỌC CỦA BẢN ĐỒ

8

1

12

30

8

22

2.1. Hình dạng và kích thước Trái Đất
2.1.1. Mô hình Trái Đất
2.1.2. Quả cầu địa lý
2.2. Tỉ lệ bản đồ
2.2.1. Định nghĩa
2.2.2. Các hình thức biểu hiện tỉ lệ
2.3. Phép chiếu bản đồ
2.3.1. Khái niệm
2.3.2. Sai số chiếu hình
2.3.3. Phân loại phép chiếu
2.3.4. Giới thiệu một số phép chiếu
2.4. Phân mảnh và đặt danh pháp bản đồ
2.4.1. Khái niệm
2.4.2. Phân mảnh và đặt danh pháp trong hệ thống
bản đồ Nhà nước Việt Nam VN-2000
2.5. Khung bản đồ
Chương 3. NGÔN NGỮ BẢN ĐỒ
3.1. Ký hiệu bản đồ
3.1.1. Chức năng
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6

1

Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

3.1.2. Các yếu tố của ký hiệu bản đồ
3.1.3. Phân loại ký hiệu bản đồ
3.2. Các phương pháp biểu hiện bản đồ
3.2.1. Phương pháp ký hiệu (ký hiệu điểm)
3.2.2. Phương pháp biểu đồ định vị
3.2.3. Phương pháp ký hiệu đường (ký hiệu tuyến
tính)
3.2.4. Phương pháp ký hiệu chuyển động (vectơ)
3.2.5. Phương pháp đường đẳng trị
3.2.6. Phương pháp vùng phân bố
3.2.7. Phương pháp nền định tính
3.2.8. Phương pháp nền định lượng
3.2.9. Phương pháp chấm điểm
3.2.10. Phương pháp cartodiagram (bản đồ biểu đồ)
3.2.11. Phương pháp cartogramme (bản đồ mật độ,
bản đồ đồ giải)
Chương 4. TỔNG QUÁT HÓA BẢN ĐỒ
4.1. Khái niệm
4.2. Các nhân tố ảnh hưởng
4.2.1. Mục đích
4.2.2. Chủ đề
4.2.3. Tỉ lệ bản đồ

2

4

2

4

4.2.4. Đặc thù địa lý địa phương
4.3. Những hình thức tổng quát hóa
4.3.1. Lựa chọn đối tượng lập bản đồ
4.3.2. Tổng quát hóa đặc trưng định tính
4.3.3. Tổng quát hóa đặc trưng định lượng
4.3.4. Tổng quát hóa ngoại hình đối tượng
4.3.5. Thay những đối tượng cùng loại phân bố liền
kề bằng ký hiệu tập hợp
Chương 5. PHÂN LOẠI BẢN ĐỒ
5.1. Khái niệm
5.2. Các nguyên tắc phân loại
5.3. Các hệ thống phân loại chủ yếu
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Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

5.3.1. Dựa vào đặc tính nội dung
5.3.2. Dựa vào tỉ lệ bản đồ
5.3.3. Dựa vào mục đích
5.3.4. Dựa vào chủ đề
Chương 6. THÀNH LẬP BẢN ĐỒ

2

4

6.1. Khái quát công tác thành lập bản đồ
6.2. Các phương pháp thành lập bản đồ
6.2.1. Phương pháp đo đạc
6.2.2. Phương pháp đồ bản
Chương 7. SỬ DỤNG BẢN ĐỒ
7.1. Khái quát công tác sử dụng bản đồ

6

10

22

30

90

7.2. Một số nội dung sử dụng bản đồ trong phòng
7.2.1. Đo tính tọa độ
7.2.2. Đo tính độ dài
7.2.3. Đo tính diện tích
7.2.4. Đo tính độ cao
7.2.5. Đo tính diện tích
7.2.6. Xây dựng lát cắt địa hình
7.2.7. Xác định lãnh thổ có thể quan sát
7.2.8. Xây dựng thước đo độ dốc
7.3. Một số nội dung sử dụng bản đồ trên thực địa
7.3.1. Đặt bản đồ
7.3.2. Xác định điểm đứng
7.3.3. Khảo sát theo hành trình
Tổng cộng

28

1

1

III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC
KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN
1. Chính sách đối với học phần
Thực hiện theo Quy định về Công tác học vụ do Trường ban hành và Quy chế đào
tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Công văn số
17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
xác thực hợp nhất 2 văn bản: Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và
Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
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2. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
* Kiểm tra - đánh giá quá trình: Có trọng số là 50%, bao gồm các điểm đánh giá
bộ phận như sau:
- Tham gia học tập trên lớp (chuyên cần, chuẩn bị bài và thảo luận)
- Phần tự học, tự nghiên cứu (hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên
giao cho cá nhân/tuần; bài tập nhóm/tháng; bài tập cá nhân/học kỳ)
- Kiểm tra đánh giá từng kỳ
- Các bài kiểm tra thực hành:
+ Tiêu chí đánh giá các bài thực hành:
Kỹ thuật (chính xác): Tỉ lệ, hệ thống kinh vĩ tuyến, hình dạng và vị trí lãnh thổ
Mỹ thuật (đẹp): Chữ viết, đường nét, màu nền, bố cục
+ Số lượng bài thực hành: 6
* Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 50%. Hình
thức thi: tự luận.
IV. TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Sách, giáo trình chính:
1. Lê Văn Tin, Nguyễn Thuý Vinh (2002), Giáo trình bản đ học đại cương,
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, Huế.
- Sách, giáo trình tham khảo:
1. Lê Huỳnh (2010), Bản đ học, Trung tâm Đào tạo Từ xa, Đại học Huế, NXB
Giáo dục, Hà Nội.
2. Bùi Đức Tiến, Vũ Thành Mô (1985), Sử dụng bản đ địa hình, NXB Nông
nghiệp, Hà Nội.
3. Lê Huỳnh, Lâm Quang Dốc (1992), Bản đ địa hình và đo vẽ địa phương,
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1, Hà Nội.
4. Ngô Đạt Tam và NNK (1984, 1986), Bản đ học, NXB Giáo dục, Hà Nội.
Duyệt
HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Khoa

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA ĐỊA LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
BẢN ĐỒ GIÁO KHOA
I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
- Tên học phần: BẢN ĐỒ GIÁO KHOA
- Mã học phần:

GEO03132

- Số tín chỉ:

2

- Học phần:

 Bắt buộc

 Tự chọn

- Thuộc khối kiến thức:
 1. Kiến thức chung

 2. Kiến thức đào tạo và rèn luyện NLSP

 3. Kiến thức chuyên ngành

 4. Học phần thay thế khóa luận

- Tính chất học phần:

 1. Lý thuyết

 2. Thực hành

 3. Lý thuyết+Thực hành
- Các học phần tiên quyết: Bản đồ học
- Học kỳ thực hiện: IV
2. Mục tiêu của học phần
2.1. Về kiến thức: SV cần nắm vững những vấn đề về bản đồ giáo khoa: tính chất,
ý nghĩa, tác dụng của nó trong dạy học địa lý, các loại hình, phương pháp xây dựng và
khai thác các nguồn bản đồ phục vụ bài giảng.
2.2. Về kỹ năng:
- Kỹ năng cứng bao gồm: kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng phân tích-đánh giá
bản đồ để đưa vào dạy học, kỹ năng vận dụng kiến thức bản đồ học đại cương vào
nghiên cứu bản đồ giáo khoa, kỹ năng vận dụng kiến thức bản đồ giáo khoa phục vụ
dạy học, kỹ năng xây dựng bản đồ giáo khoa.
- Kỹ năng mềm bao gồm: kỹ năng thuyết trình; kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng
lập kế hoạch và tổ chức công việc; kỹ năng tìm kiếm, tổng hợp, phân tích và đánh giá
thông tin; kỹ năng giải quyết vấn đề; kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
2.3. Về thái độ: Có ý thức thường xuyên bồi dưỡng kiến thức, trau dồi năng lực
chuyên môn nghiệp vụ; nhất là ý thức nổ lực tiếp cận thông tin mới, hiện đại; có ý thức
trong việc thường xuyên nghiên cứu, xây dựng và đưa bản đồ giáo khoa vào dạy học
vì đây là ngôn ngữ đặc thù và có hiệu quả của khoa học địa lý.
3. Nội dung tóm tắt học phần
Bản đồ giáo khoa địa lý là mô hình không gian của các hiện tượng, các đối tượng
tự nhiên và kinh tế - xã hội, được thể hiện một cách khái quát thông qua hệ thống ký
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hiệu đặc thù và dựa trên những cơ sở toán học nhất định; chúng được xây dựng nhằm
phục vụ cho việc giảng dạy và học tập địa lý trong các trường học theo những chương
trình nhất định và phù hợp với các yêu cầu giáo dục. Học phần này cung cấp những
kiến thức về bản đồ giáo khoa: tính chất, ý nghĩa, tác dụng của nó trong dạy học địa lý,
các loại hình, phương pháp xây dựng và khai thác các nguồn bản đồ phục vụ bài giảng.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY – HỌC
Hình thức tổ chức dạy và học
Lên lớp

Nội dung

Chương 1. Cơ sở bản đồ học

Thực
hành,
LT BT TL điền
dã
2

Tự học,
tự nghiên
cứu
4

(Hệ thống hóa những kiến thức bản đồ học đại
cương được vận dụng trong bản đồ giáo khoa)
1.1. Những tính chất cơ bản của bản đồ địa lý
1.2. Những yếu tố của bản đồ địa lý
1.3. Một số cơ sở toán học
1.4. Ngôn ngữ bản đồ
1.5. Tổng quát hóa bản đồ
Chương 2. Khái niệm, tính chất, vai trò

4

1

1

12

2.1. Khái niệm
2.2. Tính chất của bản đồ giáo khoa
2.2.1. Tính khoa học
2.2.2. Tính sư phạm
2.3. Vai trò của bản đồ giáo khoa trong dạy học
địa lý
2.3.1. Minh hoạ kiến thức
2.3.2. Nguồn tri thức
2.3.3. Truyền thụ kiến thức bản đồ học và rèn
luyện kỹ năng sử dụng bản đồ
2.3.4. Rèn luyện các thao tác tư duy trong
Chương 3. Đặc điểm nội dung bản đồ giáo khoa
3.1. Gắn liền với một bộ phận kiến thức sách giáo
khoa
3.2. Nội dung kết cấu theo tầng
3.3. Chứa đựng nội dung thông tin khoa học bản
đồ
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4

8

Hình thức tổ chức dạy và học
Lên lớp

Nội dung

Chương 4. Các loại hình bản đồ giáo khoa

Thực
hành,
LT BT TL điền
dã
6

1

Tự học,
tự nghiên
cứu
14

4.1. Cơ sở phân loại
4.2. Các loại hình
4.2.1. Mô hình giáo khoa địa lý
4.2.2. Bản đồ treo tường
4.2.3. Tập bản đồ giáo khoa
4.2.4. Xêri bản đồ giáo khoa
4.2.5. Bản đồ sách giáo khoa
Chương 5. Đánh giá và xây dựng bản đồ giáo
khoa

7

14

4

8

5.1. Đánh giá bản đồ giáo khoa
5.2. Xây dựng bản đồ giáo khoa
Chương 6. Khai thác các nguồn bản đồ phục vụ
trình bày bài giảng điện tử
6.1. Bản đồ truyền thống trên giấy
6.2. File bản đồ ảnh
6.3. Dữ liệu GIS
Tổng cộng

27

1

2

60

III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC
KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN
1. Chính sách đối với học phần
Thực hiện theo Quy định về Công tác học vụ do Trường ban hành và Quy chế đào
tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Công văn số
17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
xác thực hợp nhất 2 văn bản: Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và
Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
2. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
* Kiểm tra - đánh giá quá trình: Có trọng số là 40%, bao gồm các điểm đánh giá
bộ phận như sau:
- Tham gia học tập trên lớp (chuyên cần, chuẩn bị bài và thảo luận)
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- Phần tự học, tự nghiên cứu (hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên
giao cho cá nhân/tuần; bài tập nhóm/tháng; bài tập cá nhân/học kỳ)
- Kiểm tra đánh giá từng kỳ
* Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 60%. Hình
thức thi: tự luận.
IV. TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Sách, giáo trình chính:
1. Lê Văn Tin (2014), Bài giảng Bản đ giáo khoa địa lý, Khoa Địa lý, Trường
Đại học Sư phạm, Đại học Huế, Huế.
- Sách, giáo trình tham khảo:
1. Lê Văn Tin, Nguyễn Thuý Vinh (2002), Giáo trình bản đ học đại cương,
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, Huế.
2. Lê Huỳnh (2010), Bản đ học, Trung tâm Đào tạo Từ xa, Đại học Huế, NXB
Giáo dục, Hà Nội.
3. Ngô Đạt Tam và NNK (1984, 1986), Bản đ học, NXB Giáo dục, Hà Nội.
Duyệt
HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Khoa

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA ĐỊA LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
ÐỊA LÝ TỰ NHIÊN ÐẠI CƯƠNG 1
I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
- Tên học phần: ÐỊA LÝ TỰ NHIÊN ÐẠI CƯƠNG 1
- Mã học phần:

GEO04113

- Số tín chỉ:

3

- Học phần:

 Bắt buộc

 Tự chọn

- Thuộc khối kiến thức:
 1. Kiến thức chung

 2. Kiến thức đào tạo và rèn luyện NLSP

 3. Kiến thức chuyên ngành

 4. Học phần thay thế khóa luận

- Tính chất học phần:

 1. Lý thuyết

 2. Thực hành

 3. Lý thuyết+Thực hành
- Các học phần tiên quyết: không
- Học kỳ thực hiện: I
2. Mục tiêu của học phần
2.1. Về kiến thức: Trang bị các kiến thức cơ bản về khoa học địa lý, vũ trụ, hệ Mặt
Trời, Trái Ðất và Thạch quyển.
2.2. Về kỹ năng:
- Kỹ năng cứng: Tạo cơ sở cho SV giải thích được các quá trình xảy ra trong vũ
trụ và thực hiện giảng dạy tốt phần Ðịa lý tự nhiên đại cương ở lớp 10 THPT. Biết
cách vận dụng, khai thác kiến thức môn học từ các nguồn khác nhau: Bản đồ, mạng
Internet, băng, đĩa… Rèn luyện kỹ năng phân tích, so sánh, kỹ năng làm việc với tài
liệu tham khảo và kỹ năng liên hệ thực tế.
- Kỹ năng mềm: Nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu của SV. Tạo lập kỹ năng
làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp và thuyết trình
2.3. Về thái độ: Bồi dưỡng lòng yêu thiên nhiên, cuộc sống từ đó có hành vi, thái
độ ứng xử phù hợp trong học tập, giảng dạy địa lý và trong cuộc sống. Vun đắp tình
yêu ngành, yêu nghề, tạo động lực phấn đấu trong học tập và rèn luyện.
3. Nội dung tóm tắt học phần
Trái đất - hành tinh đặc biệt nhất trong Hệ Mặt Trời của chúng ta chứa đựng biết
bao điều lý thú mà người SV địa lý phải nắm được bản chất của chúng, nhất là các
hiện tượng và quá trình tự nhiên diễn ra trên bề mặt Trái Đất và trong vũ trụ. Học phần
Địa lý tự nhiên đại cương 1 bao gồm ba nội dung kiến thức:
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- Kiến thức cơ bản về khoa học địa lý.
- Kiến thức về Vũ trụ, hệ Mặt Trời và Trái Đất.
- Kiến thức về Thạch quyển và địa hình bề mặt Trái Đất.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY - HỌC
Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

Chương 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ KHOA HỌC ĐỊA LÝ
1.1. Hệ thống khoa học Địa lý
1.2. Ðối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu
1.3. Lịch sử phát triển của khoa học Địa lý

1

Chương 2. VŨ TRỤ VÀ HỆ MẶT TRỜI
2.1. Vũ trụ và các thiên thể
2.2. Hệ Mặt Trời
* Thực hành: Hướng dẫn khai thác kiến thức về Vũ
trụ và Hệ Mặt Trời qua các phương tiện nghe nhìn
Chương 3. TRÁI ĐẤT

3

1

4

12

4

2

15

27

3.1. Hình dạng, kích thước, khối lượng của Trái Đất
và những hệ quả địa lý
3.2. Những vận động của Trái Đất và các hệ quả địa
lý
3.3. Cấu trúc bên trong và các tính chất vật lý cơ
bản của Trái Đất
3.4. Cấu trúc bên ngoài và quy luật phân bố lục địa,
đại dương trên địa cầu
* Thực hành:
- Phương pháp tính vận tốc tự quay của Trái Đất ở
các vĩ độ khác nhau
- Phương pháp tính góc nhập xạ Mặt Trời tại một số
địa điểm có vĩ độ khác nhau
- Phương pháp xác định vĩ độ địa lý của một điểm
dựa vào độ cao Mặt Trời
- Phương pháp xác định giờ địa phương, giờ quốc tế
- Phương pháp xác định kinh độ địa lý của một điểm
dựa vào giờ địa phương
- Phương pháp xác định thời gian Mặt Trời lên thiên
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2

Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

đỉnh tại một điểm
- Phương pháp xác định vĩ độ địa lý của một điểm
khi biết thời gian Mặt Trời lên thiên đỉnh tại điểm
đó
- Phương pháp xác định tọa độ địa lý của một địa
điểm bất kỳ dựa vào các yếu tố thiên văn
Chương 4. MẶT TRĂNG

1

1

4

4.1. Các đặc trưng địa vật lý của Mặt Trăng
4.2. Đặc điểm chuyển động của Mặt Trăng và
những hệ quả địa lý
Chương 5. KHÁI QUÁT VỀ THẠCH QUYỂN VÀ
ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT

1

1

4

5.1. Khái quát về thạch quyển
5.2. Khái quát về địa hình bề mặt Trái Đất
Chương 6. CÁC NHÂN TỐ THÀNH TẠO ĐỊA
HÌNH
6.1. Các nhân tố nội lực
6.2. Các nhân tố ngoại lực
Chương 7. QUÁ TRÌNH VÀ ĐỊA HÌNH SƯỜN

2

1

4

1

4

7.1. Khái niệm và phân loại sườn
7.2. Quá trình và địa hình sườn
Chương 8. QUÁ TRÌNH VÀ ĐỊA HÌNH DO
DÒNG CHẢY TẠO THÀNH

2

7

11

4

8

8.1. Một số vấn đề chung về quá trình địa mạo và
địa hình do dòng chảy tạo thành
8.2. Địa hình dòng chảy tạm thời
8.3. Địa hình dòng chảy thường xuyên
* Thực hành:
Khảo sát các quá trình địa mạo do dòng chảy trên
sông Hương
Chương 9. ĐỊA HÌNH KARST

1

1

9.1. Khái niệm và các điều kiện ảnh hưởng đến quá
trình, địa hình karst
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Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

9.2. Quá trình karst
9.3. Địa chất thủy văn miền karst
9.4. Địa hình karst
9.5. Quá trình và địa hình karst trong các điều kiện
khí hậu khác nhau
9.6. Các giai đoạn phát triển và phân loại địa hình
karst
Thực hành:
Phương pháp sử dụng bản đồ địa hình và v lát cắt
địa hình
Chương 10. ĐỊA HÌNH BỜ BIỂN

3

1

8

10.1. Một số khái niệm về địa hình bờ biển
10.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình hình
thành và phát triển địa hình bờ biển
10.3. Sự di chuyển của xung tích ngang và các dạng
địa hình tương ứng
10.4. Sự di chuyển của xung tích dọc và các dạng
địa hình tương ứng
10.5. Cân bằng trầm tích đới bờ và quá trình xói lở,
bồi tụ bờ biển
10.6. Địa hình bờ biển mài mòn
10.7. Các kiểu bờ biển
Chương 11. QUÁ TRÌNH ĐỊA MẠO DO GIÓ VÀ
ĐỊA HÌNH CÁC MIỀN KHÍ HẬU KHÔ HẠN

1

2

1

2

11.1. Quá trình địa mạo do gió
11.2. Địa hình bồi tụ do gió
11.3. Địa hình thổi mòn do gió
11.4. Các kiểu hoang mạc trên thế giới
Chương 12. ĐỊA HÌNH BĂNG HÀ
12.1. Băng hà miền núi
12.2. Băng hà lục địa
12.3. Địa hình ngoại vi băng hà
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Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Chương 13. CÁC YẾU TỐ ĐỊA HÌNH KIẾN TẠO
LỤC ĐỊA

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu
1

2

13.1. Địa hình miền núi
13.2. Địa hình đồng bằng
Tổng cộng

22

2

6

30

90

III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC
KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN
1. Chính sách đối với học phần
Thực hiện theo Quy định về Công tác học vụ do Trường ban hành và Quy chế đào
tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Công văn số
17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
xác thực hợp nhất 2 văn bản: Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và
Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
2. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
* Kiểm tra-đánh giá quá trình: Có trọng số là 50%, bao gồm các điểm đánh giá bộ
phận như sau:
- Tham gia học tập trên lớp (chuyên cần, chuẩn bị bài và thảo luận)
- Phần tự học, tự nghiên cứu (hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên
giao cho cá nhân/tuần; bài tập nhóm/tháng; bài tập cá nhân/học kỳ)
- Hoạt động theo nhóm
- Kiểm tra đánh giá từng kỳ
- Hoàn thành các bài thực hành, đúng thời gian và có chất lượng các bài thực
hành theo yêu cầu của nội dung môn học.
* Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 50%. Hình
thức thi: Tự luận
IV. TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Sách, giáo trình chính:
1. Đào Đình Bắc (2000), Địa mạo đại cương, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
2. Nguyễn Đăng Độ, Nguyễn Thám (2014), iáo trình Địa lý tự nhiên đại cương
1, NXB Đại học Huế.
3. Nguyễn Thám (2010), Địa mạo đại cương, NXB Đại học Huế.
4. Lê Bá Thảo (1988), ơ sở Ðịa lý tự nhiên, Tập I, II, NXB Giáo dục.
5. Subaev. L.P (1981), Ðịa lý tự nhiên đại cương, Tập I, NXB Giáo dục.
- Sách, giáo trình tham khảo:
1. Nguyễn Hữu Danh (1999), Tìm hiểu trái đất, NXB Giáo dục.
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2. Lê Duy (1978), Mặt trời, NXB Khoa học Kỹ thuật.
3. Nguyễn Ngọc Giao (1997), Vũ trụ được hình thành như thế nào, NXB Giáo dục.
4. Ðào Trọng Năng (1983), Trái đất của chúng ta, NXB Giáo dục.
5. Hoàng Thiếu Sơn (1963), Ðịa lý tự nhiên đại cương tập I, NXB Giáo dục.
6. Hoàng Hữu Triết (1976), Hỏi đáp về bầu trời, NXB Giáo dục.
7. Hoàng Ngọc Oanh (1995), Ðại cương khoa học trái đất, NXB Đại học Quốc gia
Hà Nội
8. Phạm Viết Trinh (1978), Vũ trụ và đời sống, NXB Thanh Niên
9. Đào Trọng Năng (1979), Địa hình karst ở Việt Nam, NXB Khoa học Kỹ thuật,
Hà Nội.
10. Spiridonov A.I (1982), Phương pháp nghiên cứu và thành lập bản đ địa mạo,
Đào Trọng Năng dịch, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội,
11. Đỗ Hưng Thành (1978), Địa hình bề mặt Trái đất, NXB Đại học Sư phạm Hà
Nội.
12. Arthur N. Strahler, Alan H. Strahler (1983), Modern physical geography 2 ed,
John Wiley & Sons.
13. Bridges, E.M. (1990), World Geomorphology, Cambridge University Press,
Cambridge. (Excellent university-level textbook dealing with geomorphology from a
global prespective - browse/buy from amazon.com or amazon.ca)
14. Christopherson, R. W. (2005), Geosystems: An Introduction to Physical
Geography, 5th Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey. (Excellent
university-level textbook that focuses broadly on physical geography. Contains a few
chapters that describe how the Earth's lithosphere functions - browse/buy from
amazon.com or amazon.ca)
15. Pidwirny, M. (2006), Fundamentals of Physical Geography, 2nd Edition., Date
Viewed (http://www.physicalgeography.net/fundamentals/contents.html)
- Trang Web/CDs tham khảo:
http://www.physicalgeography.net/fundamentals/contents.html
Duyệt
Trưởng Khoa
HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA ĐỊA LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
ÐỊA LÝ TỰ NHIÊN ĐẠI CƯƠNG 2
I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
- Tên học phần: ÐỊA LÝ TỰ NHIÊN ĐẠI CƯƠNG 2
- Mã học phần:

GEO04123

- Số tín chỉ:

3

- Học phần:

 Bắt buộc

 Tự chọn

- Thuộc khối kiến thức:
 1. Kiến thức chung

 2. Kiến thức đào tạo và rèn luyện NLSP

 3. Kiến thức chuyên ngành

 4. Học phần thay thế khóa luận

- Tính chất học phần:

 1. Lý thuyết

 2. Thực hành

 3. Lý thuyết+Thực hành
- Các học phần tiên quyết: Địa lý tự nhiên đại cương 1.
- Học kỳ thực hiện: II
2. Mục tiêu của học phần
2.1. Về kiến thức: Trang bị cho SV ngành sư phạm Địa lý những kiến thức cơ bản
về khí quyển và thủy quyển, làm cơ sở để học các môn học địa lý tự nhiên tổng hợp.
2.2. Về kỹ năng:
- Kỹ năng cứng: Rèn luyện kỹ năng phân tích, tổng hợp các thành phần của khí
quyển, thủy quyển, xác lập và giải thích mối quan hệ nhân quả giữa các thành phần tự
nhiên diễn ra trong bầu khí quyển và thủy quyển. Rèn luyện kỹ năng lựa chọn đề tài,
thu thập tư liệu, xử lý tư liệu và viết kết quả nghiên cứu về khí quyển, thủy quyển.
Giúp SV có được kỹ năng tính toán các thông số của thời tiết, khí hậu, thủy văn... để
từ đó nhận định về đặc điểm khí hậu, thủy văn của mỗi khu vực nhất định...
- Kỹ năng mềm: Giúp SV có khả năng tự nghiên cứu, tìm hiểu và chiếm lĩnh tri
thức phục vụ công tác giảng dạy ở phổ thông. Rèn luyện kỹ năng giao tiếp và ứng xử;
kỹ năng thuyết trình; kỹ năng lắng nghe; kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng lập kế
hoạch và tổ chức nghiên cứu về các đặc điểm của khí quyển và thủy văn. Ngoài ra c n
rèn luyện cho SV kỹ năng khám phá, giải thích những hiện tượng thời tiết, khí hậu,
thủy văn đang diễn biến phức tạp, không theo quy luật trong những năm gần đây…
2.3. Về thái độ: Nhận thức được tầm quan trọng của môn học, từ đó có thái độ
nghiêm túc, cần cù ham học, tự rèn luyện.
3. Nội dung tóm tắt học phần
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Học phần này gồm có hai phần sau :
- Phần khí quyển: Giới thiệu về khí quyển, các nhân tố khí tượng và khí hậu diễn
ra trong khí quyển, các nhân tố hình thành khí hậu, các kiểu khí hậu trên trái đất.
- Phần thủy quyển: Đề cập đến sự phân bố và tuần hoàn nước trên trái đất, ảnh
hưởng của các điều kiện tự nhiên đến quá trình hình thành và phát triển mạng lưới
thuỷ văn, Các đại lượng đặc trưng cơ bản của chế độ sông ng i, nước ngầm; Biển và
đại dương thế giới...
Sau khi hoàn thành học phần, SV có khả năng áp dụng các kiến thức đã học để tìm
hiểu, nghiên cứu sâu hơn các môn học khác và ứng dụng trong việc thực hiện các đề
tài nghiên cứu trong thực tế.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY – HỌC
Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

PHẦN I. KHÍ QUYỂN
Chương 1. THÀNH PHẦN VÀ CẤU TRÚC CỦA
KHÍ QUYỂN

1

2

4

2

6

1.1. Thành phần của khí quyển
1.1.1. Khái niệm về khí quyển
1.1.2. Nguồn gốc của khí quyển
1.1.3. Các thành phần chủ yếu của khí quyển
1.2. Cấu trúc của khí quyển
1.2.1. Cấu trúc của khí quyển theo chiều thẳng đứng
1.2.2. Cấu trúc của khí quyển theo chiều ngang
Chương 2. CHẾ ĐỘ BỨC XẠ TRONG KHÍ
QUYỂN
2.1. Tổng quát về các chế độ bức xạ trong khí quyển
2.1.1. Các khái niệm chung về bức xạ
2.1.2. Bức xạ Mặt trời
2.2. Các dạng bức xạ mặt trời
2.2.1. Bức xạ trực tiếp (S’)
2.2.2. Bức xạ khuếch tán (D)
2.2.3. Tổng xạ (Q)
2.2.4. Phản xạ (Rn)
2.2.5. Bức xạ sóng dài của mặt đất và khí quyển
2.2.6. Cân bằng bức xạ của mặt đất
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1

1

Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Chương 3. CHẾ ĐỘ NHIỆT CỦA MẶT ĐẤT VÀ
KHÍ QUYỂN

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu
2

1

4

10

2

1

4

10

3.1. Chế độ nhiệt của đất
3.1.1. Các đặc tính nhiệt lực của đất
3.1.2. Cân bằng nhiệt của mặt đất
3.1.3. Sự biến đổi của nhiệt độ đất
3.1.4. Những biện pháp kỹ thuật điều chỉnh chế độ
nhiệt của đất
3.2. Chế độ nhiệt của không khí
3.2.1. Quá trình nóng lên và lạnh đi của không khí
3.2.2. Sự biến thiên của nhiệt độ không khí
3.2.3. Những quá trình đoạn nhiệt trong khí quyển
3.2.4. Những chỉ tiêu đánh giá nhiệt độ không khí
3.2.5. Những biện pháp khai thác và cải thiện chế độ
nhiệt độ không khí
Chương 4. NƯỚC TRONG KHÍ QUYỂN
4.1. Khái niệm chung
4.2. Các đại lượng đặc trưng của hơi nước
4.2.1. Áp suất hơi nước (e)
4.2.2. Áp suất hơi nước bão hòa E (mb; mmHg)
4.2.3. Độ ẩm riêng (r)
4.2.4. Ðộ ẩm tuyệt đối (a)
4.2.5. Tỷ ẩm (f%)
4.2.6. Ðộ ẩm tương đối (r%)
4.2.7. Độ thiếu hụt bão hòa (d)
4.2.8. Ðiểm sương t (0C)
4.3. Sự bốc hơi
4.3.1. Bản chất của quá trình bốc hơi
4.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng và diễn biến sự bốc hơi
4.3.3. Các phương pháp xác định lượng bốc hơi
trong tự nhiên
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Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

4.4. Sự ngưng kết hơi nước
4.4.1. Những điều kiện của quá trình ngưng kết hơi
nước trong khí quyển
4.4.2. Các sản phẩm ngưng kết
4.5. Mưa
4.5.1. Nguyên nhân hình thành mưa
4.5.2. Các dạng mưa và những quy định về mưa
4.5.3. Diễn biến của mưa
Chương 5. KHÍ ÁP VÀ GIÓ
5.1. Áp suất khí quyển
5.1.1. Khái niệm

2

1

2

8

1

4

12

5.1.2. Sự biến đổi của áp suất khí quyển
5.2. Gió
5.2.1. Nguyên nhân sinh ra gió
5.2.2. Các lực ảnh hưởng tới gió
5.2.3. Các đặc trưng của gió
5.3. Các front
5.3.1. Định nghĩa
5.3.2. Front nóng
5.3.3. Front lạnh
5.3.4. Front khí hậu
5.4. Hoàn lưu khí quyển
5.4.1. Phân bố khí áp trên mặt đất
5.4.2. Hoàn lưu khí quyển
5.4.4. Gió trong các vùng khí áp cao và khí áp thấp
Chương 6. KHÍ HẬU VÀ PHÂN VÙNG KHÍ HẬU
TRÁI ĐẤT
6.1. Sự hình thành khí hậu
6.1.1. Khái niệm thời tiết và khí hậu
6.1.2. Những quá trình hình thành khí hậu
6.2. Các phương pháp phân loại và phân vùng khí
hậu
6.2.1. Các phương pháp phân loại khí hậu
6.2.2. Phương pháp phân loại khí hậu của Côpen
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2

1

Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

6.2.3. Phương pháp phân vùng khí hậu của
Alisôp.B.P
6.3. Các đới và các vùng khí hậu trên Trái đất
6.3.1. Khí hậu miền nhiệt đới
6.3.2. Khí hậu cận nhiệt
6.3.3. Khí hậu miền ôn đới
6.3.4. Khí hậu miền cực
6.4. Một số vấn đề bảo vệ bầu khí quyển
6.4.1. Ô nhiễm bầu khí quyển
6.4.2. Ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức
khỏe con người
6.4.3. Ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới thực,
động vật và các công trình xây dựng
6.4.4. Ô nhiễm không khí ở nước ta
6.4.5. Các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm không khí
PHẦN II. THỦY QUYỂN
Chương 7. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NƯỚC
TRÊN ĐỊA CẦU
7.1. Khối lượng và phân bố nước trong tự nhiên
7.1.1. Khối lượng
7.1.2. Phân bố
7.2. Tuần hoàn nước trên Trái đất

2

1

6

7.2.1. Các giai đoạn tuần hoàn nước
7.2.2. Các loại tuần hoàn nước
7.3. Cân bằng nước
7.3.1. Toàn cầu
7.3.2. Từng lưu vực sông
7.4. Phân loại nước dựa trên các muối hòa tan
7.4.1. Nước ngọt
7.4.2. Nước mặn
7.4.3. Nước lợ
7.4.4. Nước muối
7.5. Vai trò của nước trong tự nhiên và đời sống con
người
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Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

7.5.1. Trong tự nhiên
7.5.2. Vai tr của nước đối với hoạt động sống của
con người
Chương 8. SÔNG NG I

2

1

4

10

4

10

8.1. Quá trình hình thành và phát triển mạng lưới
sông ngòi
8.2. Hình thái sông ngòi
8.2.1. Hệ thống sông ng i
8.2.2. Lưu vực sông
8.2.3. Thung lũng sông
8.2.4. Cửa sông
8.3. Dòng chảy sông ngòi
8.3.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến d ng chảy sông
ng i
8.3.2. Các đại lượng đặc trưng cho d ng chảy
8.3.3. Đặc điểm của dòng chảy sông
8.4. Các dòng chảy khác
8.4.1. D ng chảy cát bùn
8.4.2. D ng chảy ion
8.4.3. D ng chảy nhiệt
8.5. Đặc điểm vùng cửa sông
8.5.1. Sự phân bố độ mặn theo thời gian
8.5.2. Sự phân bố độ mặn theo không gian
8.6. Ảnh hưởng của sông ng i đối với tự nhiên và
đời sống con người
8.6.1. Đối với tự nhiên
8.6.2. Đối với đời sống con người
8.7. Phân loại sông
8.7.1. Phân loại của A. L. Voiekov
8.7.2. Phân loại của M. Parde
Chương 9. HỒ VÀ ĐẦM LẦY
9.1. Hồ
9.1.1. Nguồn gốc hình thành và quá trình phát triển
của hồ
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2

1

Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

9.1.2. Đặc trưng thủy văn của hồ
9.1.3. Phân loại hồ
9.1.4. Phân bố của hồ
9.2. Đầm lầy
9.2.1. Khái niệm
9.2.2 Sự hình thành đầm lầy
9.2.3. Các giai đoạn phát triển của đầm lầy
Chương 10. NƯỚC NGẦM

2

4

10.1. Khái niệm
10.2. Nguồn gốc nước ngầm
10.3. mực nước ngầm
10.3.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến mực nước ngầm
10.3.2. Sự thay đổi của mực nước ngầm
10.4. Nhiệt độ của nước ngầm
10.4.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến nhiệt độ của
nước ngầm
10.4.2. Sự thay đổi nhiệt độ của nước ngầm
10.5. Thành phần hóa học của nước ngầm
10.5.1. Các nhân tố ảnh hưởng tới khoáng hóa của
nước ngầm
10.5.2. Các chất h a tan trong nước ngầm
10.5.3. Thay đổi nồng độ khoáng hóa theo thời gian
và không gian
10.6. Phân loại nước ngầm
10.6.1. Phân loại nước ngầm theo nguồn gốc phát
sinh
10.6.2. Phân loại nước ngầm theo nồng độ khoáng
hóa
10.6.3. Phân loại nước ngầm theo nhiệt độ nước
10.7. Phân vùng nước ngầm
10.7.1. Phân vùng nước ngầm theo đới vĩ tuyến
10.7.2. Phân vùng nước ngầm theo đới thẳng đứng
Chương 11. BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
11.1. Đại dương thế giới và các bộ phận

2

1

4

10
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Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

11.1.1. Sự phân bố biển và đại dương
11.1.2. Đại dương thế giới và các bộ phận của đại
dương
11.2. Thành phần hóa học của nước biển
11.2.1. Muối biển
11.2.2. Các chất h a tan khác
11.3. Nhiệt độ của nước biển
11.3.1. Các quá trình nhiệt của nước biển
11.3.2. Sự thay đổi nhiệt độ nước biển theo thời
gian
11.3.3. Sự thay đổi nhiệt độ nước biển theo không
gian
11.4. Độ trong suốt và màu sắc của nước biển
11.4.1. Độ trong suốt
11.4.2. Màu sắc của nước biển
11.5. Sóng biển
11.5.2. Phân loại sóng biển
11.5.3. Cấp sóng và sự phân bố sóng trên biển
11.6. Thủy triều
11.6.1. Khái niệm
11.6.2. Nguyên nhân hình thành thủy triều
11.6.3. Khái niệm về các lý thuyết thủy triều
11.6.4. Chế độ thủy triều
11.6.5. Sự phân bố thủy triều
11.6.6. Triều lưu
11.7. Hải lưu
11.7.1. Khái niệm
11.7.2. Nhân tố hình thành hải lưu
11.7.3. Quy luật hình thành hải lưu
11.7.4. Quy luật chuyển động của hải lưu
11.7.5. Phân loại hải lưu
11.7.6. Phân bố hải lưu
Tổng cộng
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20

3

7

30

90

III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC
KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN
1. Chính sách đối với học phần
Thực hiện theo Quy định về Công tác học vụ do Trường ban hành và Quy chế đào
tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Công văn số
17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
xác thực hợp nhất 2 văn bản: Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và
Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
2. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
* Kiểm tra - đánh giá quá trình: Có trọng số là 50%, bao gồm các điểm đánh giá
bộ phận như sau:
+ Tham gia học tập trên lớp (chuyên cần, chuẩn bị bài và thảo luận)
+ Phần tự học, tự nghiên cứu (hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên
giao cho cá nhân/tuần; bài tập nhóm/tháng; thảo luận nhóm; bài tập cá nhân/học kỳ)
+ Kiểm tra đánh giá từng kỳ
+ Hoàn thành 7 bài thực hành
* Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 50%.
Hình thức thi: Trắc nghiệm
IV. TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Sách, giáo trình chính:
1. Nguyễn Hoàng Sơn (2013), Địa lý tự nhiên đại cương II, NXB Đại học Quốc
gia Hà Nội, Hà Nội.
- Sách, giáo trình tham khảo:
1. Lê Văn Ân (2002), iáo trình khí tượng khí hậu học, ÐH Sư phạm Huế.
2. Lê Trần Chương (2001), Thủy văn công trình, NXB KHKT, Hà Nội.
3. Phạm Văn Hưng (1991), Cơ sở hải dương học, NXB KHKT, Hà Nội.
4. IPCC (2001), Climate Change 2001 - synthesis Report.
5. Nguyễn Hữu Khải và Nguyễn Văn Tuần (2001), Địa lý thủy văn, NXB ĐH
Quốc gia Hà Nội.
6. Trần Thị Tuyết Mai (2004), Thủy văn, ĐH Sư phạm Huế.
7. Nguyễn Đức Ngữ, Nguyễn Trọng Hiệu (2004), Khí hậu và Tài Nguyên khí hậu
Việt Nam, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
8. Nguyễn Đức Ngữ và nnk (2007), Biến đổi khí hậu, NXB KHKT, Hà Nội.
9. Lê Bá Thảo (1983), ơ sở địa lý tự nhiên, tập 2, NXB Giáo dục, Hà Nội.
- Trang Web/CDs tham khảo:
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2. http://www.epa.gov/climatechange/
3. http://www.climatechange.gov.au/
4. http://www.physicalgeography.net/fundamentals/contents.html
Duyệt
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA ĐỊA LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN ĐẠI CƯƠNG 3
I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
- Tên học phần: ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN ĐẠI CƯƠNG 3
- Mã học phần:

GEO04133

- Số tín chỉ:

3

- Học phần:

 Bắt buộc

 Tự chọn

- Thuộc khối kiến thức:
 1. Kiến thức chung

 2. Kiến thức đào tạo và rèn luyện NLSP

 3. Kiến thức chuyên ngành

 4. Học phần thay thế khóa luận

- Tính chất học phần:

 1. Lý thuyết

 2. Thực hành

 3. Lý thuyết+Thực hành
- Các học phần tiên quyết: Địa lý tự nhiên đại cương 2
- Học kỳ thực hiện: III
2. Mục tiêu của học phần
2.1. Về kiến thức: Trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về thổ nhưỡng
quyển, sinh quyển, lớp vỏ cảnh quan, con người và môi trường địa lý nhằm hoàn thiện
kiến thức cơ bản phần địa lý tự nhiên đại cương, làm cơ sở cho việc nâng cao kiến thức
các phần địa lý tự nhiên khu vực và địa lý kinh tế - xã hội đại cương ở các lớp trên.
2.2. Về kỹ năng:
- Kỹ năng cứng: Rèn luyện cho SV các kỹ năng phân tích, so sánh các mối quan
hệ giữa các thành phần của cảnh quan; sự trao đổi vật chất và năng lượng giữa các
quyển trong lớp vỏ cảnh quan như là một chỉnh thể thống nhất. Rèn luyện các kỹ năng
thí nghiệm, phân tích các chỉ tiêu nông hóa thổ nhưỡng; lấy mẫu sinh vật; sự phân hóa
cảnh quan; Rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng giải quyết vấn đề có liên
quan đến việc sử dụng hợp lý, bảo vệ tài nguyên đất, tài nguyên sinh vật và cảnh quan
theo quan điểm phát triển bền vững; Nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu của SV
và khả năng tự bồi dưỡng trong quá trình công tác sau này của SV; Rèn luyện các kỹ
năng liên hệ thực tế sự phân hóa cảnh quan khu vực.
- Kỹ năng mềm: Phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm; Phát triển kỹ năng tư
duy sáng tạo, khám phá; Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá; Rèn kỹ
năng bình luận, thuyết trình trước công chúng; Rèn kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức,
quản lý, điều khiển, theo dõi kiểm tra hoạt động, lập mục tiêu, phân tích chương trình;
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Có khả năng tổng hợp và biết cách khai thác những vấn đề/ thông tin/ tư liệu liên quan
đến thổ nhưỡng, sinh quyển và lớp vỏ cảnh quan.
2.3. Về thái độ:
- Người học thấy được sự cần thiết của việc tìm hiểu kiến thức về thổ nhưỡng, sinh
quyển, lớp vỏ cảnh quan và giáo dục bảo vệ lớp vỏ cảnh quan của Trái Đất.
- Có ý thức tìm tòi các vấn đề liên quan đến mối quan hệ giữa con người và tự
nhiên, vấn đề tối ưu hóa môi trường địa lý;
- Có mặt đầy đủ các buổi thảo luận, semina, nghe giảng trên lớp; thực hiện đầy đủ
các nhiệm vụ được giao về chuẩn bị bài và tư liệu, thông tin phục vụ học tập.
3. Nội dung tóm tắt học phần
Cấu trúc nội dung của học phần bao gồm 4 chương, nhằm cung cấp cho SV các
vấn đề cơ bản:
- Các khái niệm cơ bản về thổ nhưỡng quyển, sinh quyển, lớp vỏ cảnh quan.
- Các nhân tố hình thành, đặc tính của thổ nhưỡng quyển và sinh quyển.
- Quy luật phân bố, đặc điểm các đới thổ nhưỡng và sinh vật trên địa cầu.
- Sự phát triển của lớp vỏ cảnh quan, các quy luật địa lý chung của Trái Đất.
- Cảnh quan địa lý và phân vùng địa lý tự nhiên.
- Mối quan hệ giữa con người và tự nhiên, vấn đề tối ưu hóa môi trường địa lý.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY - HỌC
Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Chương 1. THỔ NHƯỠNG QUYỂN
1.1. Quan niÖm vÒ thæ nh-ìng, c¸c nh©n tè h×nh
thµnh thæ nh-ìng
1.1.1. Ðối tượng, nhiệm vụ và nội dung của thổ
nhưỡng học
1.1.2. Quan niệm về thổ nhưỡng
1.1.3. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng
1.2. Đá và khoáng vật tạo thành đất
1.3. Thành phần cơ giới và các tính chất vật lý của
đất
1.4. Thành phần hữu cơ của đất
1.5. Keo đất và khả năng hấp phụ của đất
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Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu
6

1

2

10

28

Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

1.6. Không khí đất, dung dịch đất, chế độ nhiệt và
nước của đất
1.7. Hình thái đất
1.8. Độ phì nhiêu của đất
1.9. Quy luật phân bố thổ nhưỡng và đặc điểm các
đới thổ nhưỡng trên địa cầu
1.9.1. Phân loại đất và các quy luật phân bố đất trên
thế giới
1.9.2. Sự phân bố đất trên thế giới
1.10. Thực hành thổ nhưỡng
1.10.1. Phân tích một số chỉ tiêu thành phần cơ giới và
nông hóa thổ nhưỡng
1.10.2. V bản đồ và phân tích sự phân bố đất trên
thế giới
1.10.3. Đào và mô tả phẫu diện đất
Chương 2. SINH QUYỂN

5

1

2

10

26

2.1. Sinh quyển và vai trò của sinh quyển trong lớp
vỏ địa lý
2.1.1. Khái niệm sinh quyển
2.1.2. Vai trò của sinh quyển trong lớp vỏ địa lý
2.1.3. Nguồn gốc sự sống và sự phát triển của sinh
quyển
2.2. Loài và hệ thống phân loại sinh vật
2.3. Các nhân tố sinh thái và sự thích nghi của sinh
vật
2.4. Khu phân bố sinh vật
2.5. Các quần xã sinh vật trên Trái đất
2.6. Quy luật phân bố sinh vật và đặc điểm sinh vật
các trong các đới tự nhiên trên địa cầu
2.6.1. Các quy luật phân bố sinh vật trên Trái Đất
2.6.2. Đặc điểm sinh vật các đới tự nhiên trên lục địa
2.6.3. Đặc điểm sinh vật miền núi cao
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Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

2.6.4. Thực vật và động vật đại dương thế giới
2.7. Thực hành sinh quyển
2.7.1. Thực hành lấy mẫu và phân tích mẫu tiêu bản
thực vật
2.7.2. V bản đồ và phân tích sự phân bố các đới
sinh vật trên địa cầu
Chương 3. LỚP VỎ CẢNH QUAN
3.1. Sự phát triển của lớp vỏ cảnh quan
3.1.1. Khái niệm, giới hạn của lớp vỏ cảnh quan
3.1.2. Nguồn gốc của lớp vỏ cảnh quan
3.3. Các giai đoạn phát triển của lớp vỏ cảnh quan
3.4. Cấu trúc lớp vỏ cảnh quan
3.2. Các quy luật địa lý chung của Trái đất
3.2.1. Tính thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa
lý
3.2.2. Tuần hoàn vật chất và năng l ượng trong lớp
vỏ địa lý
3.2.3. Quy luật về các hiện tượng có nhịp điệu trong
lớp vỏ địa lý
3.2.4. Quy luật địa đới và phi địa đới
3.2.5. Nhận xét chung về các quy luật địa lý
3.3. Cảnh quan địa lý
3.3.1. Khái niệm cảnh quan địa lý
3.3.2. Các dấu hiệu của cảnh quan
3.3.3. Thành phần và cấu trúc cảnh quan
3.3.4. Sự phát triển của cảnh quan
3.3.5. Phân loại cảnh quan
3.4. Phân vùng địa lý tự nhiên
3.4.1. Khái niệm phân vùng ĐLTN
3.4.2. Các nguyên tắc cơ bản của phân vùng địa lý
tự nhiên
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Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

3.4.3. Hệ thống các đơn vị phân vị
3.4.4. Các phương pháp phân vùng địa lý tự nhiên
3.5. Thực hành cảnh quan
3.5.1. Phân tích mô hình cấu trúc cảnh quan
3.5.2. Phân tích mô hình phân bố các đới cảnh quan
trên Trái đất
3.5.3. Nghiên cứu, khảo sát sự phân hóa các cảnh
khu, cảnh diện trên thực địa
Chương 4. CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỊA
LÝ
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4.1. Các khái niệm cơ bản
4.2. Các dạng tác động của con người đến tự nhiên và
các hậu quả địa lý
4.3. Sự biến đổi của các cảnh quan
4.4. Vấn đề sử dụng, bảo vệ và cải tạo tự nhiên
4.5. Các vấn đề hiện đại đang được loài người quan
tâm
Tổng cộng

III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC
KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN
1. Chính sách đối với học phần
Thực hiện theo Quy định về Công tác học vụ do Trường ban hành và Quy chế đào
tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Công văn số
17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
xác thực hợp nhất 2 văn bản: Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và
Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
2. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
* Kiểm tra - đánh giá quá trình: Có trọng số là 50%, bao gồm các điểm đánh giá
bộ phận như sau:
- Tham gia học tập trên lớp (chuyên cần, chuẩn bị bài, thảo luận)
- Tự học, tự nghiên cứu
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- Hoạt động thực hành
- Kiểm tra đánh giá giữa kỳ
- Hoàn thành các bài thực hành
* Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 50%. Hình
thức thi: tự luận.
IV. TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Sách, giáo trình chính:
1. D. L. Armand (1983), Khoa học về cảnh quan (Nguyễn Ngọc Sinh và Nguyễn
Xuân Mậu dịch), NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.
2. Nguyễn Kim Chương (1998), Vỏ cảnh quan và các quy luật địa lý của Trái Đất,
NXB Giáo dục, Hà Nội.
3. Nguyễn Kim Chương và nnk (2009), Địa lý tự nhiên đại cương 3 (Sách cho
ASV trường SĐSP), NXB ĐH Sư phạm, Hà Nội.
4. V.V. Dobrovonski (1979), Địa lý thổ nhưỡng (bản dịch tiếng Việt), NXB Khoa
học và Kỹ thuật, Hà Nội.
5. Nguyễn Dược, Nguyễn Trọng Hiếu (2001), Thổ nhưỡng và sinh quyển, NXB
Giáo dục, Hà Nội.
6. Phạm Hoàng Hải, Nguyễn Thượng Hùng, Nguyễn Ngọc Khánh (1997), ơ sở
cảnh quan học của việc sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường lãnh
thổ Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội.
7. Lê Thị Hợp, Lê Năm (2005), Các quy luật địa lý chung của Trái Đất - Cảnh
quan học, NXB Giáo dục, Hà Nội.
8. Lê Thị Hợp, Lê Năm (1994), Giáo trình sinh quyển, Trung tâm Đào tạo Từ xa,
Đại học Huế.
9. Nguyễn Trọng Hiếu, Lê Năm (2000), Giáo trình thổ nhưỡng, Trung tâm Đào
tạo Từ xa, Đại học Huế.
10. Hội Khoa học đất (2000), Đất Việt Nam, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
11. A.G. Isatsenko (1985), Cảnh quan học ứng dụng, NXB Khoa học và kỹ thuật,
Hà Nội.
12. X.V. Kaletsnick (1978), Những quy luật địa lý chung của Trái Đất, (bản dịch
Đào Trọng Năng), NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.
13. Lê Vũ Khôi, Nguyễn Nghĩa Thìn (2001), Địa lý sinh vật, NXB Đại học Quốc
gia Hà Nội.
14. Lê Năm (2013), Giáo trình Địa lý tự nhiên đại cương 3, NXB Đại học Huế.
15. L.P. Subaev (1981), Địa lý tự nhiên đại cương, Tập II, NXB Giáo dục, Hà Nội.
16. M. V. Tanghe, P. Dovigneaux (1979), Sinh quyển và vị trí con người, NXB
Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.
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17. Trần Công Tấu và nnk (1986), Thổ nhưỡng học, Tập I & II, NXB Đại học và
Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội.
18. Lê Bá Thảo và nnk (1988), ơ sở địa lý tự nhiên, Tập III, NXB Giáo dục, Hà
Nội.
19. Nguyễn Đức Vũ, Lê Năm (1998), Những vấn đề địa lý hiện nay, Trung tâm
ĐTTX, Đại học Huế.
20. A. G. Voronov (1976), Địa lý sinh vật, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
- Sách, giáo trình tham khảo:
1. V.M. Fridland (1982), Cấu trúc lớp phủ thổ nhưỡng, (Vũ Tự Lập và nnk dịch),
NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.
2. A.G. Isatsenko (1985), Địa lý học ngày nay, NXB Giáo dục, Hà Nội.
3. Lê Văn Khoa và nnk (2000), Đất và môi trường, NXB Giáo dục, Hà Nội.
4. Trần Kiên, Phan Nguyên Hồng (1990), Sinh thái học đại cương, NXB Đại học
Sư phạm Hà Nội.
5. Vũ Trung Tạng (2001), ơ sở sinh thái học, NXB Giáo dục, Hà Nội.
Duyệt
HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Khoa

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA ĐỊA LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VIỆT NAM 1
I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
- Tên học phần: ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VIỆT NAM 1
- Mã học phần:

GEO04213

- Số tín chỉ:

3

- Học phần:

 Bắt buộc

 Tự chọn

- Thuộc khối kiến thức:
 1. Kiến thức chung

 2. Kiến thức đào tạo và rèn luyện NLSP

 3. Kiến thức chuyên ngành

 4. Học phần thay thế khóa luận

- Tính chất học phần:

 1. Lý thuyết

 2. Thực hành

 3. Lý thuyết + Thực hành
- Các học phần tiên quyết: Địa lý tự nhiên đại cương 3
- Học kỳ thực hiện: IV
2. Mục tiêu của học phần
2.1. Về kiến thức: Nắm vững được những kiến thức cơ bản:
- Vị trí, giới hạn lãnh thổ và các đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam.
- Đặc điểm chung của từng thành phần tự nhiên Việt Nam.
- Tài nguyên và môi trường tự nhiên Việt Nam hiện nay, vấn đề sử dụng và cải tạo.
2.2. Về kỹ năng:
- Kỹ năng cứng: phân tích xử lý số liệu; phân tích mối quan hệ nhân quả; v và
phân tích biểu đồ.
- Kỹ năng mềm: Cách trình bày một vấn đề, ứng dụng cải tạo tự nhiên.
2.3. Về thái độ: Có ý thức trách nhiệm đối với chủ quyền đất nước, bảo vệ nguồn
tài nguyên và môi trường tự nhiên.
3. Nội dung tóm tắt học phần
Vị trí, giới hạn lãnh thổ 3 bộ phận: Vùng đất, vùng biển, vùng trời. Các đặc điểm
chung của tự nhiên Việt nam: tính hải dương, tính đồi núi, tính đa dạng phức tạp, tính
nhiệt đới ẩm gió mùa. Đặc điểm hình thành lãnh thổ. Đặc điểm địa hình và các khu
vực địa hình. Đặc điểm khí hậu và các khu vực khí hậu. Đặc điểm thủy văn: sông ng i
và các khu vực sông ngòi; ao hồ, nước ngầm, hải văn Biển Đông. Đặc điểm thổ
nhưỡng và các loại đất cơ bản. Đặc điểm sinh vật và các địa hệ sinh thái. Vấn đề tái
nguyên, môi trường tự nhiên, sử dụng và cải tạo.
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II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY - HỌC
Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Chương 1. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, HÌNH DẠNG KÍCH
THƯỚC

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu
3

1

1

10

3

2

10

4

1

10

4

2

4

3

3

1

1

10

3

1

1

10

1.1. Vị trí địa lý
1.2. Hình dạng
1.3. Kích thước
Chương 2. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH LÃNH THỔ
2.1. Đặc điểm chung
2.2. Các giai đoạn hình thành lãnh thổ
Chương 3. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM
3.1. Các nhân tố hình thành địa hình
3.2. Đặc điểm chung của địa hình
3.3. Đặc điểm các khu vực địa hình
Chương 4. ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM

1

14

4.1. Các nhân tố hình thành khí hậu
4.2. Đặc điểm chung của khí hậu.
4.3. Đặc điểm các khu vực khí hậu
Chương 5. ĐẶC ĐIỂM THỦY VĂN VIỆT NAM

14

5.1. Đặc điểm chung và đặc điểm các khu vực sông
ngòi
5.2. Ao hồ và nước ngầm
5.3. Hải văn biển Đông
Chương 6. THỔ NHƯỠNG VIỆT NAM
6.1. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng
6.2. Đặc điểm chung của thổ nhưỡng và đặc điểm
các loại thổ nhưỡng chính
Chương 7. SINH VẬT VIỆT NAM
7.1. Các nhân tố hình thành sinh vật và đặc điểm
chung của sinh vật
7.2. Đặc điểm các địa hệ sinh thái
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Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Chương 8. TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỰ
NHIÊN

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu
3

1

2

12

27

12

6

90

8.1. Thực trạng chung của môi trường và tài nguyên
8.2. Thực trạng từng loại tài nguyên môi trường.
Vấn đề sử dụng và cải tạo
Tổng cộng

III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC
KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN
1. Chính sách đối với học phần
Thực hiện theo Quy định về Công tác học vụ do Trường ban hành và Quy chế đào
tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Công văn số
17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
xác thực hợp nhất 2 văn bản: Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và
Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
2. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
* Kiểm tra - đánh giá quá trình: có trọng số 40%, bao gồm:
- Tham gia học tập trên lớp
- Phần tự học, tự nghiên cứu
- Hoạt động theo nhóm
- Kiểm tra đánh giá từng kỳ
- Các kiểm tra khác.
* Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 60%. Hình
thức thi: Tự luận hoặc vấn đáp hoặc trắc nghiệm.
IV. TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Sách, giáo trình chính:
1. Vũ Tự Lập (1999), iáo trình Địa lý tự nhiên Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội.
- Sách, giáo trình tham khảo:
1. Trịnh Sanh, Nguyễn Trọng Lân (1982), Núi non nước ta, NXB Khoa học và
kỹ thuật, Hà Nội.
2. Phạm Ngọc Toàn, Phan Tất Đắc (1976), Khí hậu Việt Nam, NXB Khoa học
và kỹ thuật, Hà Nội.
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3. Nguyễn Vy, Đỗ Đình Thuận (1977), Các loại đất chính ở nước ta, NXB
Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.
4. Thái Văn Trừng, (1977), Thảm thực vật rừng Việt Nam, NXB Khoa học và
kỹ thuật, Hà Nội.
Duyệt
HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Khoa

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA ĐỊA LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VIỆT NAM 2
I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
- Tên học phần: ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VIỆT NAM 2
- Mã học phần:

GEO04223

- Số tín chỉ:

3

- Học phần:

 Bắt buộc

 Tự chọn

- Thuộc khối kiến thức:
 1. Kiến thức chung

 2. Kiến thức đào tạo và rèn luyện NLSP

 3. Kiến thức chuyên ngành

 4. Học phần thay thế khóa luận

- Tính chất học phần:

 1. Lý thuyết

 2. Thực hành

 3. Lý thuyết + Thực hành
- Các học phần tiên quyết: Địa lý tự nhiên Việt Nam 1
- Học kỳ thực hiện: V
2. Mục tiêu của học phần
2.1. Về kiến thức: Nắm vững được những kiến thức cơ bản:
- Phân vùng địa lý tự nhiên Việt Nam.
- Đặc điểm các miền và khu địa lý tự nhiên Việt Nam
2.2. Về kỹ năng:
- Kỹ năng cứng: phân tích xử lý số liệu; phân tích mối quan hệ nhân quả; so sánh.
- Kỹ năng mềm: Cách phân tích và trình bày một vấn đề.
2.3. Về thái độ: Nhìn nhận sự phân hóa khách quan của tự nhiên.
3. Nội dung tóm tắt học phần:
Phân vùng Địa lý tự nhiên và Địa lý tự nhiên Việt Nam: những kiến thức cơ bản
về lý luận phân vùng địa lý tự nhiên. Các quy luật phân hóa khách quan và tác động
của nó đến sự phân hóa tự nhiên Việt Nam. Chỉ tiêu chẩn đoán các cấp phân vị thường
gặp ở Việt Nam. Lịch sử phân chia các khu vực địa lý tự nhiên Việt Nam. Đặc điểm
các miền và các khu địa lý ở Việt Nam: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ; miền Tây Bắc
và Bắc Trung Bộ; miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY - HỌC
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Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Chương 1. PHÂN VÙNG ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VÀ
PHÂN VÙNG ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VIỆT NAM

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu
3

1

1

10

8

4

24

10

4

28

10

4

28

31

13

1.1. Khái quát về phân vùng ĐLTN
1.2. Phân vùng ĐLTNVN
Chương 2. MIỀN BẮC VÀ ĐÔNG BẮC BẮC BỘ
2.1. Tính đồng nhất và bất đồng nhất
2.2. Khu Đông Bắc
2.3. Khu Việt Bắc
2.4. Khu đồng bằng Bắc bộ
Chương 3. MIỀN TÂY BẮC VÀ BẮC TRUNG BỘ
3.1. Tính đồng nhất và bất đồng nhất
3.2. Khu Tây Bắc
3.3. Khu Bắc trường Sơn
3.4. Khu đồng bằng Thanh - Nghệ - Tĩnh
3.5. Khu đồng bằng Bình - Trị - Thiên
Chương 4. MIỀN NAM TRUNG BỘ VÀ NAM BỘ
4.1. Tính đồng nhất và bất đồng nhất
4.2. Khu Trường Sơn Nam
4.3. Khu đồng bằng Nam Trung Bộ
4.4. Khu Đông Nam bộ
4.5. Khu Tây Nam Bộ
Tổng cộng

1

90

III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC
KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN
1. Chính sách đối với học phần
Thực hiện theo Quy định về Công tác học vụ do Trường ban hành và Quy chế đào
tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Công văn số
17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
xác thực hợp nhất 2 văn bản: Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và

180

Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
2. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
* Kiểm tra - đánh giá quá trình: có trọng số 40%, bao gồm:
- Tham gia học tập trên lớp
- Phần tự học, tự nghiên cứu
- Hoạt động theo nhóm
- Kiểm tra đánh giá từng kỳ
- Các kiểm tra khác.
* Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 60%. Hình
thức thi: Tự luận hoặc vấn đáp hoặc trắc nghiệm.
IV. TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Sách, giáo trình chính:
1. Đặng Duy Lợi và nnk (1995),
Giáo dục, Hà Nội.

iáo trình Địa lý tự nhiên Việt Nam tập 2, NXB

- Sách, giáo trình tham khảo:
1. Lê Bá Thảo (1977), Thiên nhiên Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội.
2. Vũ Tự Lập (1978),
Hà Nội.

iáo trình Địa lý tự nhiên Việt Nam tập 2, NXB Giáo dục,

3. Vũ Tự Lập (1979), Cảnh quan địa lý miền Bắc Việt Nam, NXB Khoa học và kỹ
thuật, Hà Nội.
Duyệt
HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Khoa

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA ĐỊA LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN CÁC CHÂU 1
I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
- Tên học phần: ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN CÁC CHÂU 1
- Mã học phần:

GEO04312

- Số tín chỉ:

2

- Học phần:

 Bắt buộc

 Tự chọn

- Thuộc khối kiến thức:
 1. Kiến thức chung

 2. Kiến thức đào tạo và rèn luyện NLSP

 3. Kiến thức chuyên ngành

 4. Học phần thay thế khóa luận

- Tính chất học phần:

 1. Lý thuyết

 2. Thực hành

 3. Lý thuyết + Thực hành
- Các học phần tiên quyết: Địa lý tự nhiên đại cương 2
- Học kỳ thực hiện: III
2. Mục tiêu của học phần
2.1. Về kiến thức: Sau khi học xong người học có được:
- Những kiến thức cơ bản về địa lý tự nhiên của mỗi châu lục: Đặc điểm lịch sử hình
thành, quá trình phát triển địa chất, địa hình; Đặc điểm khí hậu, thuỷ văn, cảnh quan;
Đặc điểm các khu vực địa lý tự nhiên trên các lục địa Á - Âu, Bắc Mỹ, Nam Cực.
- Những cơ sở để đánh giá tiềm năng của các lục địa, hiểu biết về vấn đề khai thác
sử dụng tài nguyên trên các lục địa, các thách thức về tự nhiên đặc trưng ở mỗi châu
lục Á - Âu, Bắc Mỹ, Nam Cực.
2.2. Về kỹ năng: Rèn luyện các kỹ năng cơ bản sau đây:
- Kỹ năng cứng: Làm việc với bản đồ, giáo trình, tài liệu tham khảo; Phân tích,
tổng hợp, đánh giá các thuận lợi, khó khăn về điều kiện tự nhiên của các châu lục; Vận
dụng các kiến thức về địa lý tự nhiên các châu lục vào Việt Nam.
- Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp và ứng xử; Kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng
lập kế hoạch và tổ chức công việc; Kỹ năng tìm kiếm, tổng hợp, phân tích và đánh giá
thông tin; kỹ năng giải quyết vấn đề; kỹ năng ra quyết định; Kỹ năng sử dụng công
nghệ thông tin và truyền thông; kỹ năng sử dụng ngôn ngữ.
2.3. Về thái độ:
- Bồi dưỡng lòng yêu thiên nhiên, cuộc sống từ đó có được các hành vi ứng xử phù
hợp trong giảng dạy địa lý, trong cuộc sống.
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- Có ý thức vận dụng những hiểu biết của mình về địa lý tự nhiên các châu để giáo
dục học sinh, phổ biến cho cộng đồng dân cư. Giáo dục học sinh lòng tự hào dân tộc,
tinh thần hợp tác quốc tế, ý thức bảo vệ môi trường.
- Vận dụng kiến thức để dạy tốt phần địa lý thế giới ở trường trung học phổ thông.
3. Nội dung tóm tắt học phần
Bằng các phương pháp thu thập, xử lý thông tin tư liệu; phương pháp bản đồ,…
giúp người học phân tích, đánh giá các đặc điểm về địa chất, địa hình, khí hậu, thủy
văn, cảnh quan và sự phân hóa tự nhiên trên các lục địa Á - Âu, Bắc Mỹ, Nam Cực.
Xác định ảnh hưởng của những đặc điểm địa lý tự nhiên này đối với sự phát triển kinh
tế xã hội dưới góc độ là những thuận lợi và khó khăn trong quá trình khai thác sử dụng
tài nguyên trên các châu lục.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY - HỌC
Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Chương 1. LỤC ĐỊA BẮC MỸ
1.1. Phần khái quát
1.1.1. Giới thiệu chung
Đặc điểm, tiềm năng và thách thức ở các điều kiện
tự nhiên sau:
1.1.2. Các nhân tố hình thành tự nhiên
1.1.2.1. Vị trí địa lý, hình dạng, kích thước, giới hạn
lục địa
1.1.2.2. Lịch sử phát triển của tự nhiên
1.1.3. Các điều kiện tự nhiên chung
1.1.3.1. Địa hình, khoáng sản
1.1.3.2. Khí hậu
1.1.3.3. Thuỷ văn nội địa
1.1.3.4. Các đai đới cảnh quan tự nhiên
1.1.4. Hiện trạng khai thác tự nhiên trên lục địa
1.2. Các khu vực địa lý tự nhiên
1.2.1. Á lục địa phía Đông
1.2.2. Á lục địa phía Tây
Chương 2. LỤC ĐỊA NAM CỰC
2.1. Các nhân tố hình thành tự nhiên.
2.1.1. Vị trí địa lý, hình dạng, kích thước, giới hạn
lục địa
2.1.2. Lịch sử phát triển của tự nhiên
2.2. Các điều kiện tự nhiên chung
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Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu
4

2

2

2

18

2

1

1

0

8

Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

2.1.1. Địa hình, khoáng sản
2.1.2. Khí hậu
2.1.3. Thuỷ văn nội địa
2.1.4. Các đai đới cảnh quan tự nhiên
2.3. Hiện trạng khai thác tự nhiên trên lục địa
2.4. Vấn đề tan băng, lỗ thủng tầng ô zôn
Chương 3. LỤC ĐỊA Á - ÂU
3.1. Phần khái quát
3.1.1.Giới thiệu chung
3.1.2. Các nhân tố hình thành tự nhiên
3.1.2.1. Vị trí địa lý, hình dạng, kích thước, giới hạn
lục địa
3.1.2.2. Lịch sử phát triển của tự nhiên
3.1.3. Các điều kiện tự nhiên chung
3.1.3.1. Địa hình, khoáng sản
3.1.3.2. Khí hậu
3.1.3.3. Thuỷ văn nội địa
3.1.3.4. Các đai đới cảnh quan tự nhiên
3.1.4. Hiện trạng khai thác tự nhiên trên lục địa
3.2. Các khu vực địa lý tự nhiên
3.2.1. Bắc Á
3.2.2. Tây Á - Âu
3.2.3. Trung và Nội Á
3.2.4. Đông Á
3.2.5. Tây Nam Á-Âu
3.2.6. Nam Á
Tổng cộng

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu
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III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC
KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN
1. Chính sách đối với học phần
Thực hiện theo Quy định về Công tác học vụ do Trường ban hành và Quy chế đào
tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Công văn số
17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
xác thực hợp nhất 2 văn bản: Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và
Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
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2. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
- Kiểm tra - đánh giá định kỳ: 40%, bao gồm:
+ Tham gia học tập trên lớp (chuyên cần, chuẩn bị bài, thảo luận)
+ Tự học, tự nghiên cứu
+ Hoạt động theo nhóm
+ Kiểm tra đánh giá giữa kỳ
- Kiểm tra đánh giá cuối kỳ: 60%. Hình thức thi: Tự luận hoặc vấn đáp hoặc trắc
nghiệm.
IV. TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Sách, giáo trình chính:
1. Nguyễn Phi Hạnh (2005), Địa lý tự nhiên các lục địa I, NXB Giáo dục, Hà Nội.
2. Nguyễn Phi Hạnh (2005), Địa lý tự nhiên các lục địa II, NXB Giáo dục, Hà Nội.
3. Trần Thị Tuyết Mai (2002), Giáo trình Địa lý tự nhiên các lục địa I, ĐH Sư
phạm Huế (Lưu hành nội bộ).
4. Trần Thị Tuyết Mai (2002), Giáo trình Địa lý tự nhiên các lục địa II, ĐH Sư
phạm Huế (Lưu hành nội bộ).
- Sách, giáo trình tham khảo:
1. Dovrovolski V.V (1983), Địa lý thổ nhưỡng, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
2. Nguyễn Phi Hạnh, Đặng Ngọc Lân (1980), Địa lý cây tr ng, NXB Giáo dục, Hà
Nội.
3. Mincov F. N (1964), Các đới tự nhiên Liên Xô, NXB Sự thật, Moskva.
4. PedeLaborgh (1983), Gió mùa (bản dịch tiếng Việt), NXB Đại học & Trung học
chuyên nghiệp, Hà Nội.
5. Lê Bá Thảo & nnk (1987), Cơ sở địa lý tự nhiên. Tập I, NXB Giáo dục, Hà Nội.
6. Lê Bá Thảo & nnk (1987), Cơ sở địa lý tự nhiên. Tập II, NXB Giáo dục, Hà Nội.
7. Lê Bá Thảo & nnk (1987), Cơ sở địa lý tự nhiên. Tập III, NXB Giáo dục, Hà Nội.
8. Vlasova (1983), Địa lý tự nhiên các lục địa I (nguyên bản tiếng Nga), Moskva.
- Trang Web/CDs tham khảo:
1. Các phần mềm Encarta, Pc Pacts
2. Trang Web: http://www.outline-world-map.com;
http://www.worldclimates.com; http://www.freeworldmaps.net
Duyệt
Trưởng Khoa
HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA ĐỊA LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN CÁC CHÂU 2
I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
- Tên học phần: ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN CÁC CHÂU 2
- Mã học phần:

GEO04323

- Số tín chỉ:

3

- Học phần:

 Bắt buộc

 Tự chọn

- Thuộc khối kiến thức:
 1. Kiến thức chung

 2. Kiến thức đào tạo và rèn luyện NLSP

 3. Kiến thức chuyên ngành

 4. Học phần thay thế khóa luận

- Tính chất học phần:

 1. Lý thuyết

 2. Thực hành

 3. Lý thuyết + Thực hành
- Các học phần tiên quyết: Địa lý tự nhiên các châu 1
- Học kỳ thực hiện: IV
2. Mục tiêu của học phần
2.1. Về kiến thức: Sau khi học xong người học có được:
- Những kiến thức cơ bản về địa lý tự nhiên của mỗi châu lục: Đặc điểm lịch sử
hình thành, quá trình phát triển địa chất, địa hình; Đặc điểm khí hậu, thuỷ văn, cảnh
quan; Đặc điểm các khu vực địa lý tự nhiên trên các lục địa Phi, Nam Mỹ, Australia.
- Những cơ sở để đánh giá tiềm năng của các lục địa, hiểu biết về vấn đề khai thác
sử dụng tài nguyên trên các lục địa, các thách thức về tự nhiên đặc trưng ở mỗi châu
lục Phi, Nam Mỹ, Australia
2.2. Về kỹ năng: Rèn luyện các kỹ năng cơ bản sau đây:
- Kỹ năng cứng: Làm việc với bản đồ, giáo trình, tài liệu tham khảo; Phân tích,
tổng hợp, đánh giá các thuận lợi, khó khăn về điều kiện tự nhiên của các châu lục; Vận
dụng các kiến thức về địa lý tự nhiên các châu lục vào Việt Nam.
- Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp và ứng xử; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng
lập kế hoạch và tổ chức công việc; Kỹ năng tìm kiếm, tổng hợp, phân tích và đánh giá
thông tin; kỹ năng giải quyết vấn đề; kỹ năng ra quyết định; Kỹ năng sử dụng công
nghệ thông tin và truyền thông; kỹ năng sử dụng ngôn ngữ.
2.3. Về thái độ:
- Bồi dưỡng lòng yêu thiên nhiên, cuộc sống từ đó có được các hành vi ứng xử phù
hợp trong giảng dạy địa lý, trong cuộc sống.
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- Có ý thức vận dụng những hiểu biết của mình về địa lý tự nhiên các châu để giáo
dục học sinh, phổ biến cho cộng đồng dân cư. Giáo dục học sinh lòng tự hào dân tộc,
tinh thần hợp tác quốc tế, ý thức bảo vệ môi trường.
- Vận dụng kiến thức để dạy tốt phần địa lý thế giới ở trường trung học phổ thông.
3. Nội dung tóm tắt học phần
Bằng các phương pháp thu thập, xử lý thông tin tư liệu; phương pháp bản đồ,…
giúp người học phân tích, đánh giá các đặc điểm về địa chất, địa hình, khí hậu, thủy
văn, cảnh quan và sự phân hóa tự nhiên trên các lục địa Phi, Nam Mỹ, Australia và các
đảo trong Châu Đại Dương. Xác định ảnh hưởng của những đặc điểm địa lý tự nhiên
này đối với sự phát triển kinh tế xã hội dưới góc độ là những thuận lợi và khó khăn
trong quá trình khai thác sử dụng tài nguyên trên các châu lục.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY - HỌC
Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Chương 1. LỤC ĐỊA PHI

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu
8

4

3

4

34

8

4

3

4

34

1.1. Phần khái quát
1.1.1. Giới thiệu chung
1.1.2. Các nhân tố hình thành tự nhiên
1.1.2.1. Vị trí địa lý, hình dạng, kích thước, giới hạn
lục địa
1.1.2.2. Lịch sử phát triển của tự nhiên
1.1.3. Các điều kiện tự nhiên chung
1.1.3.1. Địa hình, khoáng sản
1.1.3.2. Khí hậu
1.1.3.3. Thuỷ văn nội địa
1.1.3.4. Các đai đới cảnh quan tự nhiên
1.1.4. Hiện trạng khai thác tự nhiên trên lục địa
1.2. Các khu vực địa lý tự nhiên
1.2.1. Địa thế uốn nếp trẻ
1.2.2. Địa thế rift ở Đông Phi
1.2.3. Địa thế nền cổ
Chương 2. LỤC ĐỊA NAM MỸ
2.1. Phần khái quát.
2.1.1. Giới thiệu chung
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Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

2.1.2. Các nhân tố hình thành tự nhiên
2.1.2.1. Vị trí địa lý, hình dạng, kích thước, giới hạn
lục địa
2.1.2.2. Lịch sử phát triển của tự nhiên
2.1.3. Các điều kiện tự nhiên chung
2.1.3.1. Địa hình, khoáng sản
2.1.3.2. Khí hậu
2.1.3.3. Thuỷ văn nội địa
2.1.3.4. Các đai đới cảnh quan tự nhiên
2.1.4. Hiện trạng khai thác tự nhiên trên lục địa
2.2. Các khu vực địa lý tự nhiên
2.2.1. Á lục địa phía đông
2.2. Á lục địa phía tây
Chương 3. LỤC ĐỊA AUSTRALIA VÀ CÁC ĐẢO
TRONG CHÂU ĐẠI DƯƠNG

6

2

2

2

22

3.1. Lục địa Australia
3.1.1. Phần khái quát
3.1.1.1. Giới thiệu chung
3.1.1.2. Các nhân tố hình thành tự nhiên
3.1.1.3. Các điều kiện tự nhiên chung
3.1.1.4. Hiện trạng khai thác tự nhiên trên lục địa
3.1.2. Các khu vực địa lý tự nhiên
3.1.2.1. Các sơn nguyên phía Tây Australia
3.1.2.2. Khu vực trũng phía giữa
3.1.2.3. Vùng núi Đông Australia
3.2. Các đảo trong Châu đại dương (Polinezi;
Micronezi; Melanezi; New Zealand).
3.2.1. Vị trí địa lý, hình dạng, kích thước, giới hạn.
3.2.2. Địa chất, địa hình, khoáng sản
3.2.3. Khí hậu, thuỷ văn
3.2.4. Các đai đới cảnh quan tự nhiên
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Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Tổng cộng

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu
22

10

8

10

90

III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC
KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN
1. Chính sách đối với học phần
Thực hiện theo Quy định về Công tác học vụ do Trường ban hành và Quy chế đào
tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Công văn số
17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
xác thực hợp nhất 2 văn bản: Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và
Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
2. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
- Kiểm tra - đánh giá định kỳ: 40%, bao gồm:
+ Tham gia học tập trên lớp (chuyên cần, chuẩn bị bài, thảo luận)
+ Tự học, tự nghiên cứu
+ Hoạt động theo nhóm
+ Kiểm tra đánh giá giữa kỳ
- Kiểm tra đánh giá cuối kỳ: 60%. Hình thức thi: Tự luận hoặc vấn đáp hoặc trắc
nghiệm.
IV. TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Sách, giáo trình chính:
1. Nguyễn Phi Hạnh (2005), Địa lý tự nhiên các lục địa I, NXB Giáo dục, Hà Nội.
2. Nguyễn Phi Hạnh (2005), Địa lý tự nhiên các lục địa II, NXB Giáo dục, Hà Nội.
3. Trần Thị Tuyết Mai (2002), Giáo trình Địa lý tự nhiên các lục địa I, ĐH Sư
phạm Huế (Lưu hành nội bộ).
4. Trần Thị Tuyết Mai (2002), Giáo trình Địa lý tự nhiên các lục địa II, ĐH Sư
phạm Huế (Lưu hành nội bộ).
- Sách, giáo trình tham khảo:
1. Dovrovolski V.V (1983), Địa lý thổ nhưỡng, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
2. Nguyễn Phi Hạnh, Đặng Ngọc Lân (1980), Địa lý cây tr ng, NXB Giáo dục, Hà
Nội.
3. Mincov F. N (1964), Các đới tự nhiên Liên Xô, NXB Sự thật, Moskva.
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4. PedeLaborgh (1983), Gió mùa (bản dịch tiếng Việt), NXB Đại học & Trung học
chuyên nghiệp, Hà Nội.
5. Lê Bá Thảo & nnk (1987), Cơ sở địa lý tự nhiên. Tập I, NXB Giáo dục, Hà Nội.
6. Lê Bá Thảo & nnk (1987), Cơ sở địa lý tự nhiên. Tập II, NXB Giáo dục, Hà Nội.
7. Lê Bá Thảo & nnk (1987), Cơ sở địa lý tự nhiên. Tập III, NXB Giáo dục, Hà Nội.
8. Vlasova (1983), Địa lý tự nhiên các lục địa I (nguyên bản tiếng Nga), Moskva.
- Trang Web/CDs tham khảo:
1. Các phần mềm Encarta, Pc Pacts
2. Trang Web
http://www.outline-world-map.com
http://www.world-climates.com
http://www.freeworldmaps.net
Duyệt
HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Khoa
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA ĐỊA LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
- Tên học phần: ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
- Mã học phần:

GEO04713

- Số tín chỉ:

3

- Học phần:

 Bắt buộc

 Tự chọn

- Thuộc khối kiến thức:
 1. Kiến thức chung

 2. Kiến thức đào tạo và rèn luyện NLSP

 3. Kiến thức chuyên ngành

 4. Học phần thay thế khóa luận

- Tính chất học phần:

 1. Lý thuyết

 2. Thực hành

 3. Lý thuyết+Thực hành
- Các học phần tiên quyết: Không
- Học kỳ thực hiện: II
2. Mục tiêu của học phần
2.1. Về kiến thức: Trang bị cho SV những kiến thức về tài nguyên và môi trường
là những vấn đề đang được quan tâm hiện nay. Đây là cơ sở cho việc nâng cao nội
dung các học phần khác trong chương trình địa lý, cũng như nâng cao khả năng vận
dụng trong thực tiễn bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên; góp phần vào giáo dục
bảo vệ tài nguyên và môi trường trong môn địa lý ở trường THPT theo định hướng
phát triển năng lực học sinh.
2.2. Về kỹ năng:
- Kỹ năng cứng: Rèn luyện cho SV các kỹ năng phân tích, so sánh sự phân bố tài
nguyên, vấn đề sử dụng và bảo vệ tài nguyên, môi trường.; Rèn luyện kỹ năng xử lý
tình huống, kỹ năng giải quyết vấn đề có liên quan đến việc sử dụng hợp lý, bảo vệ tài
nguyên thiên nhiên và môi trường theo quan điểm phát triển bền vững; Nâng cao năng
lực tự học, tự nghiên cứu của SV và khả năng tự bồi dưỡng trong quá trình công tác
sau này của SV; Rèn luyện các kỹ năng liên hệ thực tế sử dụng và bảo vệ tài nguyên,
môi trường khu vực.
- Kỹ năng mềm: Phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm; Phát triển kỹ năng tư
duy sáng tạo, khám phá; Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá; Rèn kỹ
năng bình luận, thuyết trình trước công chúng; Rèn kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức,
quản lý, điều khiển, theo dõi kiểm tra hoạt động, lập mục tiêu, phân tích chương trình;
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Có khả năng tổng hợp và biết cách khai thác những vấn đề/ thông tin/ tư liệu liên quan
đến tài nguyên môi trường.
2.3. Về thái độ:
- Người học thấy được sự cần thiết của việc tìm hiểu về tài nguyên và môi trường,
sự cần thiết giáo dục bảo vệ tài nguyên và môi trường.
- Có ý thức tìm tòi các kiến thức liên quan đến vấn đề tài nguyên, môi trường và
phát triển bền vững;
- Có mặt đầy đủ các buổi thảo luận, semina, nghe giảng trên lớp; thực hiện đầy đủ
các nhiệm vụ được giao về chuẩn bị bài và tư liệu, thông tin phục vụ học tập.
3. Nội dung tóm tắt học phần
Học phần gồm các khối kiến thức cơ bản:
+ Các khái niệm và kiến thức chung về tài nguyên, môi trường, các thành phần cơ
bản của môi trường, những thách thức về tài nguyên và môi trường trên TG và VN.
+ Các kiến thức chung về tài nguyên thiên nhiên: khoáng sản, khí hậu, sinh vật và
rừng, tài nguyên đất, nước, năng lượng và sự phát triển bền vững.
+ Ô nhiễm môi trường.
+ Vấn đề sử dụng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường.
+ Phát triển bền vững.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY – HỌC
Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Chương 1. CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÀI
NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
1.1. Định nghĩa KHMT
1.2. Khái niệm tài nguyên
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Phân loại tài nguyên
1.3. Khái niệm môi trường
1.4. Các chức năng của môi trường
1.5. Phương pháp tiếp cận trong nghiên cứu và giải
quyết các vấn đề tài nguyên và môi trường
1.6. Những thách thức về tài nguyên và môi trường
hiện nay trên thế giới và ở Việt Nam.
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Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu
4

1

10

Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

1.7. Khoa học công nghệ môi trường và quản lý tài
nguyên môi trường
Chương 2. DÂN SỐ - TÀI NGUYÊN VÀ MÔI
TRƯỜNG

4

1

2

14

9

2

2

26

5

1

2

16

4

1

1

12

2.1. Tình hình gia tăng dân số trên TG và VN
2.2. Quan hệ giữa dân số- môi trường - tài nguyên
và sự phát triển
2.3. Phát triển nhân văn và môi trường
Chương 3. TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
3.1. Các khái niệm chung về sử dụng và bảo vệ tài
nguyên
3.2. Tài nguyên đất
3.3. Tài nguyên rừng
3.4. Tài nguyên nước
3.5. Tài nguyên năng lượng
3.6. Tài nguyên đa dạng sinh học
3.7. Tài nguyên biển
3.8. Tài nguyên khoáng sản
Chương 4. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
4.1. Khái niệm chung về ô nhiễm môi trường
4.2. Ô nhiễm nước
4.3. Ô nhiễm không khí
4.4. Ô nhiễm đất
4.5. Ô nhiễm nhiệt, phóng xạ
Chương 5. CHÍNH SÁCH KINH TẾ, BẢO VỆ
MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN
5.1. Khái quát về kinh tế môi trường
5.2. Phát triển kinh tế theo hướng sử dụng lâu bền
tài nguyên
5.3. Vấn đề đánh giá môi trường
5.4. Quản lý môi trường và chính sách kiểm soát ô
nhiễm
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Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

5.5. Kinh tế trong quản lý tài nguyên
Chương 6. SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

4

1

1

12

30

6

9

90

6.1. Nhận thức về nhu cầu phát triển bền vững
6.2. Các nguyên tắc xây dựng xã hội phát triển bền
vững
6.3. Phát triển bền vững trên thế giới và VN
6.4. Giáo dục bảo vệ MT và TNTN
Tổng cộng

III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC
KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN
1. Chính sách đối với học phần
Thực hiện theo Quy định về Công tác học vụ do Trường ban hành và Quy chế đào
tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Công văn số
17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
xác thực hợp nhất 2 văn bản: Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và
Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
2. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
* Kiểm tra - đánh giá quá trình: Có trọng số là 40%, bao gồm các điểm đánh giá
bộ phận như sau:
- Tham gia học tập trên lớp (chuyên cần, chuẩn bị bài, thảo luận)
- Tự học, tự nghiên cứu
- Hoạt động theo nhóm
- Kiểm tra đánh giá giữa kỳ
* Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 60%. Hình
thức thi: tự luận.
IV. TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Sách, giáo trình chính:
1. Lê Huy Bá (chủ biên) (2006), Tài nguyên môi trường và phát triển bền vững,
NXB KH & KT, Hà Nội.
2. Lê Thạc Cán (1995),
Nội, Hà Nội.
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ơ sở khoa học môi trường, NXB Viện Đại học Mở Hà

3. Lưu Đức Hải (2002), Cơ sở khoa học môi trường, NXB ĐH Quốc gia Hà Nội,
Hà Nội.
4. Lê Văn Khoa (chủ biên) và NNK (2003), Khoa học môi trường, NXB Giáo dục,
Hà Nội.
5. Nguyễn Ðình Khoa (1987), Môi trường sống và con người, NXB ÐH & THCN,
Hà Nội.
6. Nguyễn Khoa Lạnh (2003), Giáo trình bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên
nhiên, NXB ĐH Huế, Huế.
7. Nguyễn Khoa Lân, Lê Thị Nam Thuận (2008), Giáo trình khoa học môi
trường, NXB ĐH Huế, Huế.
8. Nguyễn Thị Kim Thái, Lê Hiền Thảo (1999), Sinh thái học và bảo vệ môi
trường, NXB Xây dựng, Hà Nội.
9. Vũ Quyết Thắng (2007), Quy hoạch môi trường, NXB ĐH Quốc gia, Hà Nội.
10. Lê Thanh Vân (2007), on người và môi trường, NXB ĐH Sư phạm, Hà Nội.
- Sách, giáo trình tham khảo:
1. Đỗ Thị Minh Đức, Nguyễn Viết Thịnh (1996), Dân số - Tài nguyên - Môi
trường, NXB Giáo dục, Hà Nội.
2. Lê Văn Khoa và NNK (2000), Đất và Môi trường, NXB Giáo dục, Hà Nội.
3. Viện Kinh tế LX (1985), Bảo vệ môi trường và hiệu quả kinh tế-xã hội của nó
(người dịch Đặng Như Toàn, Nguyễn Quang Thái), NXB KH&KT, Hà Nội.
4. Mai Đình Yên (1997), Môi trường và con người, NXB Giáo dục, Hà Nội.
5. Mai Đình Yên (1990), ơ sở sinh thái học, NXB Đại học Tổng hợp, Hà Nội.
Duyệt
HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Khoa

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA ĐỊA LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẠI CƯƠNG 1
I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
- Tên học phần: ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẠI CƯƠNG 1
- Mã học phần:

GEO04413

- Số tín chỉ:

3

- Học phần:

 Bắt buộc

 Tự chọn

- Thuộc khối kiến thức:
 1. Kiến thức chung

 2. Kiến thức đào tạo và rèn luyện NLSP

 3. Kiến thức chuyên ngành

 4. Học phần thay thế khóa luận

- Tính chất học phần:

 1. Lý thuyết

 2. Thực hành

 3. Lý thuyết+Thực hành
- Các học phần tiên quyết: không
- Học kỳ thực hiện: III
2. Mục tiêu của học phần
2.1. Về kiến thức: SV tích lũy được kiến thức về phương pháp luận, phương pháp
nghiên cứu Địa lý kinh tế - xã hội và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã
hội.
2.2. Về kỹ năng:
- Kỹ năng cứng: Nhận biết được đối tượng nghiên cứu của Địa lý kinh tế - xã hội
trong thực tiễn; Xác định được các yếu tố của môi trường sống của con người và các
nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế; Phân tích được mức độ ảnh hưởng của các
nhân tố đối với phát triển kinh tế; Có khả năng trình bày được đặc điểm dân cư, xu
hướng thay đổi và mối quan hệ giữa dân cư với phát triển kinh tế.
- Kỹ năng mềm: Có khả năng lập kế hoạch và tham gia các hoạt động bảo vệ tài
nguyên, môi trường.; Tham gia thực hiện các hoạt động về thực hiện chính sách dân số
kế hoạch hóa gia đình, phát triển nguồn nhân lực, bảo vệ các giá trị văn hóa truyền
thống của các cộng đồng dân cư.
2.3. Về thái độ:
- Hình thành được đức tính say mê nghiên cứu các vấn đề Địa lý kinh tế - xã hội.
- Mong muốn tích lũy kiến thức chuyên môn để đóng góp sức mình vào nghiên
cứu giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội thực tiễn.
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- Có ý thức tích lũy và hệ thống hóa tri thức Địa lý kinh tế - xã hội tạo nền tảng
cho quá trình công tác trong tương lai.
3. Nội dung tóm tắt học phần
Đối tượng nghiên cứu của Địa lý kinh tế - xã hội là “hệ thống kinh tế - xã hội theo
lãnh thổ”. Mục đích nghiên cứu là tổ chức các hoạt động của hệ thống kinh tế - xã hội
theo lãnh thổ sao cho phát huy được các nguồn lực nhằm tạo ra hiệu quả kinh tế cao và
đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Do vậy, phải nhận thức được đặc điểm, bản chất,
xu hướng thay đổi của môi trường tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, dân cư và đánh giá
được mức độ ảnh hưởng của chúng đối với các hoạt động kinh tế.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY – HỌC
Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Tự học, tự
LT BT TL TH nghiên cứu

Chương 1. ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ 5
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐL KT-XH

Lên lớp
1

6

18

2

18

1.1. Địa lý kinh tế- xã hội trong hệ thống khoa học
địa lý
1.1.1. Khái quát về khoa học địa lý
1.1.2. Sự hình thành Địa lý KT-XH
1.2. Đối tượng nghiên cứu của địa lý KT-XH
1.2.1. Một số quan niệm về Địa lý KT-XH
1.2.2. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu của Địa lý
KT-XH
1.3. Nhiệm vụ nghiên cứu của Địa lý KT-XH
1.4. Quan điểm và Phương pháp nghiên cứu của Địa
lý KT-XH
1.4.1. Quan điểm nghiên cứu
1.4.2. Phương pháp nghiên cứu
1.5. Mối quan hệ với các khoa học khác
1.6. Lịch sử nghiên cứu Địa lý KT-XH
1.6.1. ĐLKT-XH trước thế kỷ XIX
1.6.2. ĐLKT-XH trong thế kỷ XIX và XX.
1.6.3. Những vấn đề nghiên cứu ĐLKTXH hiện nay
Chương 2. MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÝ VÀ SỰ PHÁT 5
TRIỂN XÃ HỘI
2.1. Khái niệm về môi trường và phát triển
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1

2

Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
LT BT TL TH nghiên cứu

2.1.1. Môi trường
2.1.2. Chức năng môi trường
2.1.3. Phát triển
2.2. Môi trường tự nhiên và môi trường địa lý
2.2.1. Khái niệm về môi trường tự nhiên và môi
trường địa lý
2.2.2. Sự khác biệt giữa môi trường tự nhiên và môi
trường địa lý
2.3. Các quan điểm về nhận thức vai trò của môi
trường địa lý đối với sự phát triển xã hội
2.3.1.Theo quyết định luận địa lý
2.3.2. Theo phủ định luận địa lý
2.3.3. Theo khả năng luận địa lý
2.3.4. Theo quan điểm hiện nay
2.4. Sự thay đổi của môi trường địa lý trong lịch sử
2.4.1. Quá trình phát triển tự nhiên
2.4.2. Hoạt động sản xuất của con người
2.5. Quy luật tự nhiên và hoạt động của con người
2.5.1. Mức độ làm chủ của con người
2.5.2. Sự phụ thuộc của con người vào tự nhiên
2.5.3. Mối mâu thuẫn giữa con người và tự nhiên
2.6. Mối quan hệ giữa phát triển và môi trường
2.6.1. Nhận thức cũ
2.6.2. Nhận thức hiện nay
Chương 3. KHAI THÁC, SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ 6
TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

1

6

20

3.1. Khái niệm về tài nguyên thiên nhiên
3.1.1. Định nghĩa
3.1.2. Phân loại tài nguyên thiên nhiên
3.1.3. Quan niệm, nguyên tắc và phương pháp đánh
giá kinh tế tài nguyên thiên nhiên
3.2. Khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên
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Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
LT BT TL TH nghiên cứu

3.2.1.Tài nguyên khoáng sản
3.2.2.Tài nguyên đất
3.2.3. Tài nguyên rừng
3.2.4. Tài nguyên nước
3.2.5. Tài nguyên biển
3.3. Bảo vệ tài nguyên môi trường
3.3.1. Hạ thấp nguồn nguyên, nhiên liệu hao hụt
trong khai thác và chế biến
3.3.2. Tái sử dụng nguyên liệu trong sản xuất
3.3.3. Khai thác và sử dụng tổng hợp các nguồn tài
nguyên thiên nhiên
3.3.4. Tìm kiếm các nguồn thay thế, bổ sung
3.3.5. Sử dụng nguồn tài nguyên trên quan điểm
phát triển bền vững
Chương 4. ĐỊA LÝ DÂN CƯ - ĐÔ THỊ
4.1. Khái niệm, vai tr và đặc điểm của dân cư
4.1.1. Dân cư
4.1.2. Vai trò của dân cư
4.1.3. Đặc điểm của dân cư
4.1.4. Tôn giáo của dân cư
4.1.5. Chất lượng cuộc sống
4.2. Các hiện tượng nhân khẩu học của dân cư
4.2.1. Gia tăng tự nhiên
4.2.2. Gia tăng cơ học
4.2.3. Gia tăng thực tế và dự báo dân số
4.2.4. Kết cấu dân số
4.2.5. Các lý thuyết dân số và tình hình phát triển
dân số thế giới
4.3. Phân bố dân cư
4.3.1. Các khái niệm
4.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố dân cư
4.3.3. Tình hình phân bố dân cư
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Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
LT BT TL TH nghiên cứu

4.4. Các hình thái quần cư
4.4.1. Khái niệm
4.4.2. Quần cư nông thôn
4.4.3. Quần cư đô thị
4.5. Quá trình đô thị hoá
4.5.1. Khái niệm đô thị hoá
4.5.2. Đặc điểm quá trình đô thị hoá
4.5.3. Lịch sử quá trình đô thị hoá
4.5.4. Quá trình đô thị hoá dưới góc độ địa lý dân cư
Tổng cộng

26
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III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC
KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN
1. Chính sách đối với học phần
Thực hiện theo Quy định về Công tác học vụ do Trường ban hành và Quy chế đào
tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Công văn số
17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
xác thực hợp nhất 2 văn bản: Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và
Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
2. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
- Kiểm tra - đánh giá quá trình: Có trọng số là 40%, bao gồm:
+ Tham gia học tập trên lớp (chuyên cần, chuẩn bị bài và thảo luận)
+ Phần tự học, tự nghiên cứu (hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên
giao cho cá nhân/tuần; bài tập nhóm/tháng; bài tập cá nhân/học kỳ)
+ Hoạt động theo nhóm
+ Kiểm tra đánh giá từng kỳ
+ Các kiểm tra khác.
- Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 60%. Hình
thức thi: Tự luận
IV. TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Sách, giáo trình chính:
1. Nguyễn Tưởng (2013),
phạm, Đại học Huế, Huế.

iáo trình Địa lý kinh tế-xã hội đại cương I, ĐH Sư
203

- Sách, giáo trình tham khảo:
1. Phạm Đại Đồng (2001), Thống kê dân số, NXB Thống kê, Hà Nội.
2. Đinh Phi Hổ và nnk (2009), Kinh tế phát triển: Lý thuyết và thực tiễn, NXB
Thống kê, Hà Nội.
3. F.Ia. Pôlianxki (1978), Lịch sử phát triển kinh tế các nước tập 1-2-3, NXB
Khoa học, Hà Nội.
4. Nguyễn Viết Thịnh và nnk (2005), Địa lý kinh tế-xã hội đại cương, Trung tâm
ĐTTX, ĐH Huế, Huế.
5. Nguyễn Đức Tuấn (1998), Địa lý kinh tế học, NXB Đồng Nai, Đồng Nai.
Duyệt
HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Khoa

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA ĐỊA LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẠI CƯƠNG 2
I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
- Tên học phần: ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẠI CƯƠNG 2
- Mã học phần:

GEO04423

- Số tín chỉ:

3

- Học phần:

 Bắt buộc

 Tự chọn

- Thuộc khối kiến thức:
 1. Kiến thức chung

 2. Kiến thức đào tạo và rèn luyện NLSP

 3. Kiến thức chuyên ngành

 4. Học phần thay thế khóa luận

- Tính chất học phần:

 1. Lý thuyết

 2. Thực hành

 3. Lý thuyết+Thực hành
- Các học phần tiên quyết: Địa lý Kinh tế - xã hội đại cương 1
- Học kỳ thực hiện: IV
2. Mục tiêu của học phần
2.1. Về kiến thức: Cung cấp những kiến thức, những quy luật cơ bản của khoa học
ĐLKT-XH phần các ngành kinh tế.
2.2. Về kỹ năng:
- Kỹ năng cứng: Giúp nắm vững và phân tích được tình hình phát triển của hoạt
động sản xuất, kinh tế trên thế giới.
- Kỹ năng mềm: Ứng xử tốt với thiên nhiên khi can thiệp vào bằng các hoạt động
phát triển, sản xuất.
2.3. Về thái độ: Quan tâm đến vấn đề phát triển kinh tế của đất nước trong quá
trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa.
3. Nội dung tóm tắt học phần
Đề cập đến một số vấn đề về nền kinh tế và tổ chức lãnh thổ sản xuất các hoạt
động kinh tế chủ yếu: nông - lâm - ngư nghiệp, công nghiệp và giao thông vận tải.
Trong từng hoạt động kinh tế, nội dung học phần s phân tích khái niệm, nêu lên vai
tr , đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của hoạt động
cũng như địa lý các ngành và các hình thức tổ chức lãnh thổ.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY - HỌC
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Hình thức tổ chức dạy học
Nội dung
Chương 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NỀN KINH TẾ

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu
4

1

2
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1.1. Các nguồn lực phát triển KT-XH
1.1.1. Vai trò của nguồn lực đối với việc phát triển
KT-XH
1.1.2. Khái niệm về nguồn lực
1.1.3. Phân loại nguồn lực
1.2. Cơ cấu nền kinh tế
1.2.1. Quan niệm về cơ cấu kinh tế
1.2.2. Các loại cơ cấu kinh tế
1.2.3. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Chương 2. ĐỊA LÝ NÔNG NGHIỆP
2.1. Khái niệm, vai tr và đặc điểm sản xuất nông
nghiệp
2.1.1. Khái niệm ngành nông nghiệp
2.1.2. Vai trò của sản xuất nông nghiệp
2.1.3. Đặc điểm của sản xuất nông nghiệp
2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất nông
nghiệp
2.2.1. Các nhân tố tự nhiên
2.2.2. Các nhân tố kinh tế-xã hội
2.3. Một số xu hướng trong tổ chức phát triển nông
nghiệp hiện nay
2.3.1. Quan điểm phát triển nông nghiệp thế giới
2.3.2. Xu hướng hiện đại hoá và công nghiệp hoá
nông nghiệp
2.3.3. Xu hướng chuyển dịch cơ cấu nghành trong
sản xuất nông nghiệp
2.4. Địa lý các ngành sản xuất
2.4.1. Nông nghiệp
2.4.2. Lâm nghiệp
2.4.3. Ngư nghiệp
2.5. Các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
2.5.1. Khái niệm
2.5.2. Các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
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Hình thức tổ chức dạy học
Nội dung
Chương 3. ĐỊA LÝ CÔNG NGHIỆP

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu
8

1

2

4

26

3.1. Khái niệm công nghiệp
3.2. Phân loại công nghiệp và cơ cấu ngành công
nghiệp
3.2.1. Phân loại công nghiệp
3.2.2. Cơ cấu công nghiệp
3.2.3. Xu hướng thay đổi cơ cấu ngành công nghiệp
trên thế giới
3.3. Vai trò của sản xuất công nghiệp trong nền kinh
tế
3.3.1. Công nghiệp giữ vai trò chủ đạo trong nền
kinh tế quốc dân
3.3.2. Công nghiệp có tác dụng thúc đẩy sự phát
triển các ngành khác
3.3.3. Công nghiệp tạo ra năng suất cao và giải
phóng người lao động
3.4. Đặc điểm của sản xuất công nghiệp
3.4.1. Sản xuất công nghiệp ít bị chi phối bởi điều
kện tự nhiên
3.4.2. Sản xuất công nghiệp có tính chất tập trung
cao độ
3.4.3. Sản xuất công nghiệp được tổ chức theo sự
phân công rạch ròi tỷ mỷ và đ i hỏi có sự phối hợp
giữa các bộ phận, ngành
3.4.4. Sản xuất công nghiệp có thời gian lao động
trùng với thời gian sản xuất
3.5. Sự phát triển và phân bố sản xuất công nghiệp
3.5.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển và
phân bố sản xuất công nghiệp
3.5.2. Tình hình phát triển và phân bố sản xuất công
nghiệp
3.6. Cách mạng khoa học- kỹ thuật trong công
nghiệp
3.6.1. Những biến đổi trong sản xuất công nghiệp
do ảnh hưởng của cuộc cách mạng khoa học- kỹ
thuật
207

Hình thức tổ chức dạy học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

3.6.2. Cách mạng khoa học- kỹ thuật trong công
nghiệp và vấn đề môi trường
3.7. Địa lý các ngành sản xuất công nghiệp
3.7.1. Công nghiệp năng lượng
3.7.2. Công nghiệp luyện kim
3.7.3. Công nghiệp chế tạo máy
3.7.4. Công nghiệp hoá chất
3.7.5. Công nghiệp nhẹ
3.8. Các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp
3.8.1. Khái niệm
3.8.2. Các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp
Chương 4. ĐỊA LÝ GIAO THÔNG VẬN TẢI
4.1. Vai trò của ngành giao thông vận tải trong nền
kinh tế quốc dân
4.1.1. Giao thông vận tải trong mối quan hệ với các
ngành kinh tế khác
4.1.2. Ảnh hưởng đến sự phân bố sản xuất xã hội
4.1.3. Tiền đề và phương tiện cần thiết của phân
công lao động theo lãnh thổ
4.1.4. Giao thông vận tải với quần cư
4.1.5. Ảnh hưởng đến đời sống văn hóa xã hội và an
ninh quốc phòng
4.2. Đặc điểm của ngành giao thông vận tải
4.2.1. Là một ngành sản xuất vật chất đặc biệt thuộc
kết cấu hạ tầng
4.2.2. Là một hoạt động không thể thiếu được trong
quá trình sản xuất
4.2.3. Là một ngành tiêu thụ nhiều nguyên liệu, kim
loại và các vật chất khác
4.2.4. Là một ngành phân bố theo tuyến
4.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển và
phân bố của ngành giao thông vận tải
4.3.1. Nhóm các yếu tố tự nhiên
4.3.2. Nhóm các yếu tố kinh tế - xã hội
4.4. Tình hình phát triển và hoạt động của ngành
giao thông vận tải
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Hình thức tổ chức dạy học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

4.5. Các ngành giao thông vận tải
4.5.1. Ngành giao thông vận tải đường sắt
4.5.2. Ngành giao thông vận tải đường bộ
4.5.3. Ngành giao thông vận tải đường song, hồ
4.5.4. Ngành giao thông vận tải đường biển
4.5.5. Ngành giao thông vận tải đường không
4.5.6. Ngành giao thông vận tải đường ống
Tổng cộng
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III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC
KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN
1. Chính sách đối với học phần
Thực hiện theo Quy định về Công tác học vụ do Trường ban hành và Quy chế đào
tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Công văn số
17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
xác thực hợp nhất 2 văn bản: Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và
Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
2. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
- Kiểm tra - đánh giá quá trình: Có trọng số là 40%, bao gồm:
+ Tham gia học tập trên lớp (chuyên cần, chuẩn bị bài và thảo luận)
+ Phần tự học, tự nghiên cứu (hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên
giao cho cá nhân/tuần; bài tập nhóm/tháng; bài tập cá nhân/học kỳ)
+ Hoạt động theo nhóm
+ Kiểm tra đánh giá giữa kỳ: Kiểm tra 1 lần bằng hình thức viết. Những SV thực
hiện Bài tập lớn, kết quả Bài tập lớn thay thế kết quả kiểm tra đánh giá giữa kỳ.
+ Các kiểm tra khác.
- Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 60%. Hình
thức thi: Tự luận
IV. TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Sách, giáo trình chính:
1. Nguyễn Tưởng (Chủ biên) (2003), iáo trình Địa lý kinh tế-xã hội đại cương II,
Lưu hành nội bộ, ĐH Sư phạm, Đại học Huế, Huế.
- Sách, giáo trình tham khảo:
209

1. Nguyễn Minh Tuệ (Chủ biên) (2005), Địa lý kinh tế - xã hội đại cương, Dự án
đào tạo giáo viên THCS, NXB ĐH Sư phạm Hà Nội.
2. Nguyễn Viết Thịnh (Chủ biên) (2005), Địa lý kinh tế - xã hội đại cương, Trung
tâm ĐTTX ĐH Huế, NXB Giáo Dục.
3. Kinh tế 2015.-2016 Việt Nam và thế giới (2015), Niên giám thời báo kinh tế
Việt Nam năm 2015.
Duyệt
HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Khoa

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA ĐỊA LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM 1
I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
- Tên học phần: ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM 1
- Mã học phần:

GEO04514

- Số tín chỉ:

4

- Học phần:

 Bắt buộc

Tự chọn

- Thuộc khối kiến thức:
 1. Kiến thức chung

 2. Kiến thức đào tạo và rèn luyện NLSP

 3. Kiến thức chuyên ngành

 4. Học phần thay thế khóa luận

- Tính chất học phần:

 1. Lý thuyết

 2. Thực hành

 3. Lý thuyết+Thực hành
- Các học phần tiên quyết: Địa lý kinh tế - xã hội đại cương 2
- Học kỳ thực hiện: VI
2. Mục tiêu của học phần
2.1. Về kiến thức: Học phần nhằm cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản, cập
nhật về những đặc điểm cơ bản của tự nhiên Việt Nam (lãnh thổ, vị trí địa lý, khí hậu,
địa hình), tài nguyên thiên nhiên, các vấn đề về địa lý dân cư và tổ chức lãnh thổ các
ngành kinh tế chủ yếu (công nghiệp, nông – lâm - ngư nghiệp và dịch vụ) của Việt
Nam. Trên cơ sở đó làm tiền đề cho việc đánh giá những thuận lợi, khó khăn của tự
nhiên đến hoạt động kinh tế xã hội Việt Nam, góp phần nghiên cứu tổ chức lãnh thổ
các ngành kinh tế, các vùng của nước ta có hiệu quả hơn.
2.2. Về kỹ năng:
- Kỹ năng cứng: SV có kỹ năng phân tích bản đồ, biểu đồ, bảng số liệu thống kê
liên quan đến đặc điểm tự nhiên, dân cư, các ngành kinh tế và so sánh lợi thế giữa các
ngành kinh tế ở Việt Nam.
- Kỹ năng mềm: Rèn luyện cho SV kỹ năng làm việc theo nhóm, tìm kiếm tổng
hợp, phân tích và đánh giá thông tin, thuyết trình trước đám đông.
2.3. Về thái độ: SV phải có thái độ học tập nghiêm túc, chủ động trong việc thu
thập tài liệu tham khảo, tự học tự nghiên cứu, chuẩn bị các chủ đề bài học theo phiếu
học tập của giảng viên, các vấn đề thảo luận và thuyết trình.
3. Nội dung tóm tắt học phần
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Nội dung của học phần gồm ba chương, tập trung trình bày những vấn đề chung
về tự nhiên Việt Nam (đặc điểm chung của tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên), địa lý
dân cư (dân cư, kết cấu dân số, chất lượng cuộc sống, phân bố dân cư, quần cư - đô thị
hóa) và các ngành kinh tế chủ yếu của Việt Nam (công nghiệp, nông – lâm – ngư
nghiệp, dịch vụ).
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY – HỌC
Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Chương 1. NGUỒN LỰC TỰ NHIÊN ĐỂ PHÁT
TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM
1.1. Vị trí địa lý và lãnh thổ
1.1.1. Phạm vi lãnh thổ
1.1.2. Vị trí địa lý và ý nghĩa của nó
1.2. Tài nguyên thiên nhiên
1.2.1. Đặc điểm
1.2.2. Một số loại TNTN chủ yếu
Chương 2. ĐỊA LÝ DÂN CƯ VIỆT NAM
2.1. Dân cư
2.1.1. Số dân
2.1.2. Động lực tăng dân số
2.1.3. Dân số Việt Nam trong tương lai
2.2. Kết cấu dân số
2.2.1. Kết cấu dân tộc
2.2.2. Kết cấu sinh học
2.2.3. Kết cấu xã hội
2.3. Chất lượng cuộc sống
2.3.1. GDP bình quân theo đầu người
2.3.2. Trình độ văn hóa
2.3.3. Chăm sóc sức khỏe
2.4. Phân bố dân cư
2.4.1. Tình hình chung
2.4.2. Sự phân bố dân cư ở đồng bằng
2.4.3. Sự phân bố dân cư ở trung du và miền núi
2.4.4. Sự phân bố dân cư ở thành thị và nông thôn
2.5. Hệ thống quần cư và vấn đề đô thị hoá
2.5.1. Hệ thống quần cư
2.5.2. Đô thị hóa
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Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu
8

2

5

0

30

8

2

5

0

30

Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Chương 3. CÁC NGÀNH KINH TẾ CHỦ YẾU
CỦA VIỆT NAM

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu
18

6

6

34

10

16

0

60

3.1. Địa lý công nghiệp
3.1.1. Những vấn đề chung về công nghiệp
3.1.2. Địa lý các ngành công nghiệp chủ yếu
3.1.3. Tổ chức lãnh thổ công nghiệp Việt Nam
3.2. Địa lý các ngành nông – lâm – ngư nghiệp
3.2.1. Nông nghiệp
3.2.2. Lâm nghiệp
3.2.3. Ngư nghiệp
3.3. Địa lý các ngành dịch vụ
3.3.1. Giao thông vận tải
3.3.2. Thông tin liên lạc
3.3.3. Thương mại
3.3.4. Du lịch
Tổng cộng
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III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC
KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN
1. Chính sách đối với học phần
Thực hiện theo Quy định về Công tác học vụ do Trường ban hành và Quy chế đào
tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Công văn số
17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
xác thực hợp nhất 2 văn bản: Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và
Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
2. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
* Kiểm tra-đánh giá quá trình: Có trọng số là 40%, bao gồm các điểm đánh giá bộ
phận như sau:
- Tham gia học tập trên lớp (chuyên cần, chuẩn bị bài và thảo luận)
- Phần tự học, tự nghiên cứu (hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên
giao cho cá nhân 1 vấn đề/tuần; 2 bài tập nhóm/tháng; 2 bài tập cá nhân/học kỳ)
- Hoạt động theo nhóm: tổ chức xemina, xem phim tư liệu
- Kiểm tra đánh giá từng kỳ: 1 bài kiểm tra viết đánh giá giữa kỳ thời lượng 45’
- Các kiểm tra khác: thông qua trao đổi ở các giờ lên lớp và hoạt động nhóm
trong quá trình học tập.
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* Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 60%.
Hình thức thi tự luận
IV. TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Sách, giáo trình chính:
1. Lê Thông & nnk (2009), Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội.
- Sách, giáo trình tham khảo:
1. Bộ Công thương (2014), Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp Việt
Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
2. Bộ Giao thông vận tải (2013), Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường
bộ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (2012), Quy hoạch tổng thể phát triển
sản xuất nông nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
4. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (2013), Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch
Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
5. Nguyễn Kim Hồng, Nguyễn Thị Bé Ba (2014), Đ ng bằng sông Cửu Long biến
đổi khí hậu và an ninh lương thực, NXB Đại học Sư phạm, TP. Hồ Chí Minh.
6. Vũ Tự Lập (2004), Địa lý tự nhiên Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội.
7. Lê Đức Ngoan, Lê Thị Hoa Sen (2014), Biến đổi khí hậu trong nông nghiệp,
NXB Đại học Huế.
8. Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến
năm 2030 (2013)”
9. Nguyễn Viết Thịnh, Đỗ Thị Minh Đức (2001), Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam,
NXB Giáo dục, Hà Nội.
10. Lê Thông, Nguyễn Minh Tuệ (1998), Tổ chức lãnh thổ du lịch, NXB Giáo
dục, Hà Nội.
11. Lê Thông (2008), Địa lý các ngành công nghiệp trọng điểm ở Việt Nam, NXB
Giáo dục, Hà Nội.
12. Lê Thông, Nguyễn Minh Tuệ (2011). Địa lý dịch vụ, tập 1, địa lý giao thông
vận tải, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.
13. Lê Thông &nnk (2011), Việt Nam Đất nước con người, NXB Giáo dục Việt Nam.
14. Đặng Như Toàn & nnk (2000), Địa lý kinh tế Việt Nam, NXB Đại học Kinh tế
quốc dân Hà Nội.
15. Nguyễn Minh Tuệ (1995), Một số vấn đề về địa lý công nghiệp, Bộ Giáo dục
và Đào Tạo, Hà Nội.
16. Nguyễn Minh Tuệ & nnk (2011), Địa lý du lịch Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội.
17. Bùi Thị Hải Yến (2007), Tài nguyên du lịch, NXB Giáo dục, Hà Nội.
Duyệt
Trưởng Khoa
HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA ĐỊA LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM 2
I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
- Tên học phần: ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM 2
- Mã học phần:

GEO04523

- Số tín chỉ:

3

- Học phần:

 Bắt buộc

 Tự chọn

- Thuộc khối kiến thức:
 1. Kiến thức chung

 2. Kiến thức đào tạo và rèn luyện NLSP

 3. Kiến thức chuyên ngành

 4. Học phần thay thế khóa luận

- Tính chất học phần:

 1. Lý thuyết

 2. Thực hành

 3. Lý thuyết+Thực hành
- Các học phần tiên quyết: Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam 1
- Học kỳ thực hiện: VII
2. Mục tiêu của học phần
2.1. Về kiến thức: SV nhận thức được các nguồn lực và tình hình phát triển kinh
tế của các vùng.
2.2. Về kỹ năng:
- Kỹ năng cứng: Hình thành được kỹ năng đánh giá các nguồn lực phát triển kinh
tế của mỗi vùng; Xác định được mức độ ảnh hưởng của các nguồn lực đối với phát
triển kinh tế ở mỗi vùng; Đánh giá tính hợp lý về cơ cấu ngành và phân bố kinh tế, đề
xuất được các định hướng tổ chức phát triển kinh tế của vùng.
- Kỹ năng mềm: Thông qua nghiên cứu địa lý các vùng, SV có khả năng tích lũy
được kinh nghiệm sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường phát triển kinh tế góp phần
nghiên cứu giải quyết các vấn đề của địa phương mình; Tham gia các hoạt động liên
kết phát triển kinh tế giữa địa phương với các vùng khác của đất nước.
2.3. Về thái độ: Nâng cao ý thức trách nhiệm của bản thân để không ngừng nghiên
cứu, đóng góp công sức của mình vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất
nước.
3. Nội dung tóm tắt học phần
Học phần đề cập đến việc tổ chức lãnh thổ các vùng của nước ta (cả hệ thống các
vùng kinh tế trọng điểm) bao gồm nội dung chính:
- Phân tích, đánh giá các nguồn lực phát triển mỗi vùng của Việt Nam.
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- Phân tích thực trạng kinh tế - xã hội và định hướng phát triển của mỗi vùng.
- Nghiên cứu phát hiện những vấn đề chưa hợp lý trong tổ chức lãnh thổ và đề
xuất các giải pháp.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY – HỌC
Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung
Chương 1. TỔ CHỨC LÃNH THỔ KINH TẾ XÃ
HỘI VÙNG TRUNG DU, MIỀN NÚI PHÍA BẮC
VÀ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

Lên lớp

Tự học, tự
LT BT TL TH nghiên cứu
7

1

4

4

28

9

2

5

6

38

1.1. Tổ chức lãnh thổ kinh tế - xã hội vùng Trung
du, miền núi Phía Bắc
1.1.1. Nguồn lực phát triển kinh tế
1.1.2.1. Vị trí và lãnh thổ
1.1.2.2. Nguồn lực thiên nhiên
1.1.2.3. Nguồn lực xã hội, kinh tế
1.1.2. Tình hình phát triển kinh tế
1.1.2.1. Nông - lâm - ngư
1.1.2.2. Công nghiệp
1.1.2.3. Dịch vụ
1.1.3. Tổ chức lãnh thổ nền kinh tế
1.1.3.1. Khu vực Đông Bắc
1.1.3.2. Khu vực Tây Bắc
1.2. Tổ chức lãnh thổ kinh tế - xã hội vùng Đồng
bằng Sông Hồng
1.2.1. Nguồn lực phát triển kinh tế
1.2.1.1. Vị trí và lãnh thổ
1.2.1.2. Nguồn lực thiên nhiên
1.2.1.3. Nguồn lực xã hội, kinh tế
1.2.2. Tình hình phát triển kinh tế
1.2.2.1. Nông - lâm - ngư
1.2.2.2. Công nghiệp
1.2.2.3. Dịch vụ
1.2.3. Tổ chức lãnh thổ nền kinh tế
1.2.3.1. Các trung tâm kinh tế
1.2.3.2. Hành lang phát triển kinh tế
Chương 2. TỔ CHỨC LÃNH THỔ KINH TẾ - XÃ
HỘI MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN
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Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
LT BT TL TH nghiên cứu

2.1. Tổ chức lãnh thổ kinh tế - xã hội vùng Bắc
Trung Bộ
2.1.1. Nguồn lực phát triển kinh tế
2.1.1.1. Vị trí và lãnh thổ
2.1.1.2. Nguồn lực thiên nhiên
2.1.1.3. Nguồn lực xã hội, kinh tế
2.1.2. Tình hình phát triển kinh tế
2.1.2.1. Nông - lâm - ngư
2.1.2.2. Công nghiệp
2.1.2.3. Dịch vụ
2.1.3. Tổ chức lãnh thổ
2.1.3.1. Các trung tâm, khu kinh tế
2.1.3.2. Hành lang phát triển kinh tế
2.2. Tổ chức lãnh thổ kinh tế - xã hội vùng Duyên
Hải Nam Trung Bộ
2.2.1. Nguồn lực phát triển kinh tế
2.2.1.1. Vị trí và lãnh thổ
2.2.1.2. Nguồn lực thiên nhiên
2.2.1.3. Nguồn lực xã hội, kinh tế
2.2.2. Tình hình phát triển kinh tế
2.2.2.1. Nông - lâm - ngư
2.2.2.2. Công nghiệp
2.2.2.3. Dịch vụ
2.2.3. Tổ chức lãnh thổ
2.2.3.1. Các trung tâm, khu kinh tế
2.2.3.2. Hành lang phát triển kinh tế
2.3. Tổ chức lãnh thổ kinh tế - xã hội vùng Tây
Nguyên
2.3.1. Nguồn lực phát triển kinh tế
2.3.1.1. Vị trí và lãnh thổ
2.3.1.2. Nguồn lực thiên nhiên
2.3.1.3. Nguồn lực xã hội, kinh tế
2.3.2. Tình hình phát triển kinh tế
2.3.2.1. Nông - lâm - ngư
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Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
LT BT TL TH nghiên cứu

2.3.2.2. Công nghiệp
2.3.2.3. Dịch vụ
2.3.3. Tổ chức lãnh thổ
2.3.3.1. Các trung tâm kinh tế
2.3.3.2. Hành lang phát triển kinh tế
Chương 3. TỔ CHỨC LÃNH THỔ KINH TẾ - XÃ
HỘI VÙNG ĐÔNG NAM BỘ VÀ VÙNG ĐỒNG
BẰNG SÔNG CỬU LONG
3.1. Tổ chức lãnh thổ kinh tế - xã hội vùng Đông
Nam Bộ
3.1.1. Nguồn lực phát triển kinh tế
3.1.1.1. Vị trí và lãnh thổ
3.1.1.2. Nguồn lực thiên nhiên
3.1.1.3. Nguồn lực xã hội, kinh tế
3.1.2. Tình hình phát triển kinh tế
3.1.2.1. Nông - lâm - ngư
3.1.2.2. Công nghiệp
3.1.2.3. Dịch vụ
3.1.3. Tổ chức lãnh thổ
3.1.3.1. Các trung tâm kinh tế
3.1.3.2. Hành lang phát triển kinh tế
3.2. Tổ chức lãnh thổ kinh tế - xã hội vùng Đồng
bằng sông Cửu Long
3.2.1. Nguồn lực phát triển kinh tế
3.2.1.1. Vị trí và lãnh thổ
3.2.1.2. Nguồn lực thiên nhiên
3.2.1.3. Nguồn lực xã hội, kinh tế
3.2.2. Tình hình phát triển kinh tế
3.2.2.1. Nông - lâm - ngư
3.2.2.2. Công nghiệp
3.2.2.3. Dịch vụ
3.2.3. Tổ chức lãnh thổ
3.2.3.1. Các trung tâm kinh tế
3.2.3.2. Hành lang phát triển kinh tế
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6

1

3

4

24

Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung
Tổng cộng

Lên lớp

Tự học, tự
LT BT TL TH nghiên cứu
22

4

12

14

90

III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC
KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN
1. Chính sách đối với học phần
Thực hiện theo Quy định về Công tác học vụ do Trường ban hành và Quy chế đào
tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Công văn số
17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
xác thực hợp nhất 2 văn bản: Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và
Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
2. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
* Kiểm tra-đánh giá quá trình: Có trọng số là 40%, bao gồm:
- Tham gia học tập trên lớp (chuyên cần, chuẩn bị bài và thảo luận)
- Phần tự học, tự nghiên cứu (hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên
giao cho cá nhân/tuần; bài tập nhóm/tháng; bài tập cá nhân/học kỳ)
- Hoạt động theo nhóm
- Kiểm tra đánh giá từng kỳ
- Các kiểm tra khác.
* Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 60%. Hình
thức thi: Tự luận
IV. TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Sách, giáo trình chính:
1. Lê Thông & nnk (2005), Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam, NXB Đại học Sư
phạm, Hà Nội, 2005.
- Sách, giáo trình tham khảo:
1. Vũ Tự Lập (2001), Địa lý tự nhiên Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội.
2. Quyết định số 1114/QĐ-TTg (2013), Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã
hội vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung đến năm 2020.
3. Quyết định số 795/QĐ-TTg (2013), Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã
hội vùng Đ ng bằng sông H ng đến năm 2020.
4. Quyết định số 184/1998/QĐ-TTg (2013), Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế
- xã hội vùng Tây Nguyên đến năm 2020.
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5. Quyết định số 2351/QĐ-TTg (2014), Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch
vùng Đông Nam Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
6. Đặng Như Toàn & nnk (2000), Địa lý kinh tế Việt Nam, Đại học Kinh tế quốc
dân Hà Nội, Hà Nội.
- Trang Web/CDs tham khảo:
http://www.gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=706&ItemID=13412
Duyệt
HIỆU TRƯỞNG
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA ĐỊA LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI 1
I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
- Tên học phần: ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI 1
- Mã học phần:

GEO04612

- Số tín chỉ:

2

- Học phần:

 Bắt buộc

 Tự chọn

- Thuộc khối kiến thức:
 1. Kiến thức chung

 2. Kiến thức đào tạo và rèn luyện NLSP

 3. Kiến thức chuyên ngành

 4. Học phần thay thế khóa luận

- Tính chất học phần:

 1. Lý thuyết

 2. Thực hành

 3. Lý thuyết+Thực hành
- Các học phần tiên quyết: Địa lý kinh tế - xã hội đại cương 2
- Học kỳ thực hiện: VI
2. Mục tiêu của học phần
2.1. Về kiến thức: Học phần nhằm cung cấp cho SV kiến thức về đối tượng, nhiệm
vụ và mục đích nghiên cứu của địa lý kinh tế - xã hội thế giới; quá trình hình thành và
những thay đổi trên bản đồ chính trị thế giới qua các thời kỳ; đồng thời tổng quan được
lịch sử nền kinh tế thế giới và các xu thế phát triển kinh tế thế giới hiện nay.
2.2. Về kỹ năng:
- Kỹ năng cứng: Khái quát và hệ thống hóa các vấn đề nghiên cứu của địa lý kinh
tế - xã hội thế giới; Phân tích, tổng hợp và đánh giá về một số vấn đề kinh tế - xã hội
hiện nay trên thế giới; Liên hệ các xu thế phát triển kinh tế thế giới vào tình hình thực
tiễn ở Việt Nam; Vận dụng các kiến thức vào giảng dạy địa lý kinh tế - xã hội thế giới
ở trường phổ thông.
- Kỹ năng mềm: Trau dồi cho SV kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ
năng lập kế hoạch và tổ chức công việc.
2.3. Về thái độ:
- Rèn luyện cho SV có thái độ học tập nghiêm túc, chủ động trong việc thu thập tài
liệu, tự học, tự nghiên cứu; hoàn thành cơ bản nội dung bài kiểm tra, bài thảo luận, nộp
đúng thời hạn quy định và có phương pháp khoa học.
- Nâng cao ý thức trách nhiệm đối với một số vấn đề mang tính toàn cầu, từ đó
giáo dục tinh thần yêu nước, yêu thiên nhiên và yêu hòa bình.
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3. Nội dung tóm tắt học phần
Nội dung chủ yếu của học phần bao gồm các vấn đề liên quan đến cơ sở lý luận
của địa lý kinh tế - xã hội thế giới, quá trình biến đổi và các nhân tố ảnh hưởng đến
bản đồ chính trị thế giới, lịch sử phát triển kinh tế thế giới qua các thời kỳ dưới góc độ
cơ cấu ngành, cơ cấu lãnh thổ và các xu thế phát triển kinh tế thế giới hiện nay. Việc
nghiên cứu hệ thống kinh tế - xã hội thế giới đ i hỏi phải nắm vững quan điểm lịch sử,
quan điểm hệ thống và quan điểm lãnh thổ. Phương pháp nghiên cứu chủ yếu là
phương pháp bản đồ và phương pháp so sánh, phân tích, tổng hợp để nhận diện sự
thay đổi của bản đồ chính trị thế giới, đặc điểm và xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh
tế; cũng như bản chất, biểu hiện và ảnh hưởng của một số xu thế phát triển nền kinh tế
- xã hội thế giới hiện nay đến nền kinh tế của các quốc gia.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY – HỌC
Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỊA LÝ KINH
TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu
3

2

10

3

18

1.1. Quan niệm và đối tượng nghiên cứu của địa lý
kinh tế - xã hội thế giới.
1.2. Nhiệm vụ nghiên cứu địa lý kinh tế - xã hội thế
giới
1.3. Lịch sử nghiên cứu địa lý kinh tế - xã hội thế
giới
Chương 2. BẢN ĐỒ CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI
2.1. Quá trình biến đổi bản đồ chính trị thế giới
2.1.1. Thời kỳ trước phát kiến địa lý
2.1.2. Từ phát kiến địa lý đến trước chiến tranh thế
giới I
2.1.3. Từ chiến tranh thế giới I đến trước chiến tranh
thế giới II
2.1.4. Từ chiến tranh thế giới II đến trước năm 1990
2.1.5. Từ năm 1990 đến nay
2.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình hình
thành bản đồ chính trị thế giới
2.2.1. Dân tộc và tôn giáo
2.2.2. Chiến tranh
2.2.3. Các phát kiến địa lý
2.2.4. Trình độ phát triển kinh tế xã hội
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5

1

Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

2.3. Một số cách phân nhóm Bản đồ chính trị thế
giới
2.3.1. Phân nhóm dựa vào trình độ phát triển kinh tế
- xã hội
2.3.2. Phân nhóm dựa theo chế độ xã hội
2.2.3. Các cách phân nhóm khác
Chương 3. SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN
KINH TẾ THẾ GIỚI

6

2

16

4

4

16

3.1. Kinh tế thế giới trước năm 1750
3.1.1. Cơ cấu ngành kinh tế
3.1.2. Cơ cấu lãnh thổ
3.2. Kinh tế thế giới từ năm 1750 đến 1950
3.2.1. Cơ cấu ngành kinh tế
3.2.2. Cơ cấu lãnh thổ
3.3. Kinh tế thế giới từ năm 1950 đến nay
3.3.1. Đặc điểm chung
3.3.2. Cơ cấu ngành kinh tế
3.3.3. Cơ cấu lãnh thổ
Chương 4. MỘT SỐ XU THẾ PHÁT TRIỂN CỦA
NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI
4.1. Xu thế toàn cầu hóa và khu vực hóa nền kinh tế
thế giới
4.1.1. Xu thế toàn cầu hóa kinh tế
4.1.2. Xu thế khu vực hóa
4.1.3. Các tổ chức kinh tế - xã hội thế giới
4.2. Xu thế phát triển kinh tế tri thức
4.2.1. Khái niệm và đặc điểm nền kinh tế tri thức
4.2.2. Vai trò của nền kinh tế tri thức đối với sự phát
triển kinh tế - xã hội
4.2.3. Tình hình phát triển kinh tế tri thức trên thế
giới
4.3. Xu hướng phát triển cách mạng khoa học - kỹ
thuật và chuyển dịch cơ cấu kinh tế
4.3.1. Sự phát triển của cách mạng khoa học - kỹ
thuật
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Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

4.3.2. Xu hướng chuyển dịch của nền kinh tế thế
giới
4.4. Xu thế phát triển bền vững
4.4.1. Khái niệm và mục tiêu phát triển bền vững
4.4.2. Các nguyên tắc phát triển bền vững
4.4.3. Tình hình thực hiện phát triển bền vững trên
thế giới
Tổng cộng

18

1

11

60

III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC
KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN
1. Chính sách đối với học phần
Thực hiện theo Quy định về Công tác học vụ do Trường ban hành và Quy chế đào
tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Công văn số
17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
xác thực hợp nhất 2 văn bản: Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và
Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
2. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần
* Kiểm tra - đánh giá quá trình: Có trọng số là 40%, bao gồm các điểm đánh giá
bộ phận như sau:
- Tham gia học tập trên lớp (chuyên cần, chuẩn bị bài và thảo luận)
- Phần tự học, tự nghiên cứu (hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên
giao cho cá nhân 1 vấn đề/tuần; 1 bài tập nhóm/tháng; 2 bài tập cá nhân/học kỳ)
- Hoạt động theo nhóm: Tổ chức thảo luận seminar
- Kiểm tra đánh giá giữa kỳ
- Các kiểm tra khác: Kiểm tra thông qua trao đổi trong quá trình học và hoạt động
nhóm
* Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 60%. Hình
thức thi tự luận.
IV. TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Sách, giáo trình chính:
1. Phạm Viết Hồng (2012), Địa lý kinh tế - xã hội các nước I - Phần khái quát,
NXB Đại học Huế, Huế.
224

2. Ông Thị Đan Thanh (2006), Địa lý kinh tế - xã hội thế giới, NXB ĐH Sư phạm
Hà Nội, Hà Nội.
3. Bùi Thị Hải Yến (2008),
dục, Hà Nội.

iáo trình Địa lý kinh tế - xã hội thế giới, NXB Giáo

- Sách, giáo trình tham khảo:
1. Đỗ Đức Bình, Nguyễn Thị Thúy Hồng (2007),Giáo trình Kinh tế quốc tế, NXB
Giáo dục, Hà Nội.
2. Nguyễn Trí Dĩnh (chủ biên) (2005), Lịch sử kinh tế, NXB Thống kê, Hà Nội.
3. Lương Ninh (chủ biên) (2007), Lịch sử thế giới Cổ đại, NXB Giáo dục, Hà Nội
4. Vũ Thị Ngọc Phùng (2005), Giáo trình Kinh tế phát triển, NXB Lao động - Xã
hội, Hà Nội.
5. Văn Thái (1994), Địa lý kinh tế thế giới, NXB Trường Đại học Kinh tế, TP.
HCM.
6. Paul Knox, John Agnew & Linda MacCarthy (2013), The Geography of world
economy, Published by Routledge, New York.
- Trang Web/CDs tham khảo:
http://www.bachkhoatrithuc.vn/
https://www.google.com/maps
http://www.ncseif.gov.vn/
http://www.worldbank.org/
https://www.cia.gov
CDs Encarta Premium 2014
Duyệt
HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Khoa
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA ĐỊA LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI 2
I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
- Tên học phần: ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI 2
- Mã học phần:

GEO04623

- Số tín chỉ:

3

- Học phần:

 Bắt buộc

 Tự chọn

- Thuộc khối kiến thức:
 1. Kiến thức chung
 3. Kiến thức chuyên ngành
- Tính chất học phần:

 2. Kiến thức đào tạo và rèn luyện NLSP
 4. Học phần thay thế khóa luận
 1. Lý thuyết

 2. Thực hành

 3. Lý thuyết+Thực hành
- Các học phần tiên quyết: Địa lý kinh tế - xã hội thế giới 1
- Học kỳ thực hiện: VII
2. Mục tiêu của học phần
2.1. Về kiến thức:
- Nhận thức được mối quan hệ giữa các nguồn lực phát triển và quá trình phát triển
kinh tế - xã hội ở các nước khác nhau. Hiểu biết về các mô hình tổ chức lãnh thổ của
hoạt động kinh tế trên thế giới.
- Trang bị cho người học nhận biết một số đặc trưng về kinh tế của các quốc gia, khu
vực đồng thời có khả năng rút ra được những kinh nghiệm, lý giải nguyên nhân hình
thành và phân tích ảnh hưởng của chúng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội thế giới.
2.2. Về kỹ năng:
- Kỹ năng cứng: Nâng cao nhận thức về tổ chức lãnh thổ kinh tế - xã hội bao gồm:
+ Khả năng phân tích mối quan hệ giữa nguồn lực phát triển và hoạt động kinh tế xã hội.
+ So sánh tổ chức phát triển kinh tế giữa các nước với nhau để nhận biết các thành
tựu về tổ chức lãnh thổ.
+ Tổng hợp và khái quát hóa được hiện trạng, xu hướng phát triển kinh tế thế giới
và đặc điểm thị trường thế giới
- Kỹ năng mềm:
+ Có khả năng vận dụng hiểu biết về mô hình tổ chức lãnh thổ kinh tế - xã hội để
lập kế hoạch, thực hiện hoặc tư vấn cho các địa phương, tổ chức hoạt động kinh tế.
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+ Có khả năng tham gia các hoạt động nhằm mở rộng quan hệ quốc tế, tham gia các
câu lạc bộ tìm hiểu văn hóa - xã hội, tri thức, kinh nghiệm của các nước trên thế giới.
2.3. Về thái độ:
- Có thái độ cầu thị, có ý thức tiếp thu các thành tựu của thế giới về phát triển
kinh tế -xã hội.
- Hình thành phong cách sống văn minh phù hợp với hội nhập quốc tế.
- Nhận thức đúng vị trí của nền kinh tế Việt Nam trên thế giới và hình thành thái
độ đối với nghiên cứu khoa học phục vụ đất nước.
3. Nội dung tóm tắt học phần
Nội dung chủ yếu của học phần địa lý kinh tế - xã hội thế giới II bao gồm: Nghiên
cứu các nguồn lực và hoạt động kinh tế của Hoa Kỳ, khu vực châu Mỹ Latinh; Nghiên
cứu các nguồn lực và hoạt động kinh tế của EU và Liên bang Nga; Nghiên cứu các
nguồn lực và hoạt động kinh tế của Nhật Bản, Trung Quốc, khu vực Đông Nam Á, Ấn
Độ, khu vực Tây Nam Á; Nghiên cứu các nguồn lực và hoạt động kinh tế của châu
Phi; Nghiên cứu các nguồn lực và hoạt động kinh tế của Ôxtralia.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY – HỌC
Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Chương 1. ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI CHÂU
MĨ

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu
4

2

4

16

4

2

4

16

1.1. Hoa Kì
1.1.1. Nguồn lực phát triển kinh tế
1.1.2. Tình hình phát triển kinh tế Hoa Kỳ
1.1.2.1. Nông nghiệp - lâm - ngư
1.1.2.2. Công nghiệp
1.1.2.3. Dịch vụ
1.2. Khu vực châu Mĩ Latinh
1.2.1. Nguồn lực phát triển kinh tế
1.2.2. Tình hình phát triển kinh tế
1.2.2.1. Nông nghiệp – lâm - ngư
1.2.2.2. Công nghiệp
1.2.2.3. Dịch vụ
Chương 2. ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI LIÊN
MINH CHÂU ÂU VÀ LIÊN BANG NGA
2.1. EU
2.1.1. Nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội
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Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

2.1.2. Quá trình hình thành và thể chế chính trị xã
hội
2.1.3. Tình hình phát triển kinh tế
2.1.3.1. Tình hình phát triển các ngành kinh tế
2.1.3.2. Liên kết và hợp tác phát triển kinh tế
2.1.3.3. Sự kết hợp phát triển kinh tế và các vấn đề
xã hội
2.1.3.4. Ðặc trưng kinh tế - xã hội của các nước
Anh, Ðức, Pháp
2.2. Liên Bang Nga
2.2.1. Nguồn lực phát triển kinh tế
2.2.2. Quá trình phát triển kinh tế
2.2.3. Một số đặc trưng chủ yếu của nền kinh tế
2.2.3.1. Phân hoá không gian kinh tế Nga
2.2.3.2. Chuyển dịch cơ cấu ngành
Chương 3. ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI MỘT SỐ
NƯỚC VÀ KHU VỰC CHÂU Á
3.1. Nhật Bản
3.1.1. Nguồn lực phát triển kinh tế
3.1.2. Lịch sử phát triển kinh tế Nhật Bản
3.1.3. Một số đặc trưng chủ yếu của nền kinh tế
Nhật Bản

12

4

8

40

3.1.3.1. Công nghiệp hóa
3.1.3.2. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế
3.1.3.3. Phân bố kinh tế
3.2. Trung Quốc
3.2.1. Nguồn lực phát triển kinh tế
3.2.2. Lịch sử phát triển kinh tế
3.2.3. Một số đặc trưng chủ yếu của nền kinh tế
3.2.3.1. Công nghiệp hóa
3.2.3.2. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế
3.2.3.3. Phân bố kinh tế
3.3. Ấn Ðộ
3.3.1. Nguồn lực phát triển kinh tế
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Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

3.3.2. Tình hình phát triển kinh tế
3.3.2.1. Công nghiệp hóa
3.3.2.2. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế
3.3.2.3. Phân bố kinh tế
3.4. Ðông Nam Á
3.4.1. Nguồn lực phát triển kinh tế
3.4.2. Tình hình phát triển kinh tế
3.4.2.1. Nông - lâm - ngư
3.4.2.1. Công nghiệp
3.4.2.1. Dịch vụ
3.5. Tây Nam Á
3.5.1. Nguồn lực phát triển kinh tế
3.5.2. Tình hình phát triển kinh tế
3.5.2.1. Nông - lâm - ngư
3.5.2.2. Công nghiệp
3.5.2.3. Dịch vụ
Chương 4. ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI CHÂU
PHI VÀ ÔXTRÂYLIA
4.1. Địa lý kinh tế - xã hội châu Phi
4.1.1.Nguồn lực phát triển kinh tế
4.1.2. Tình hình phát triển kinh tế
4.1.2.1. Nông nghiệp - lâm - ngư
4.1.2.2. Công nghiệp
4.1.2.3. Phân hoá lãnh thổ
4.2. Địa lý kinh tế - xã hội Ôxtrâylia
4.2.1. Nguồn lực phát triển kinh tế
4.2.2. Tình hình phát triển kinh tế
4.2.2.1. Nông nghiệp - lâm - ngư
4.2.2.2. Công nghiệp
4.2.2.3. Phân hoá lãnh thổ
Tổng cộng

5

2

4

18

25

10

20

90

III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC
KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN
1. Chính sách đối với học phần
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Thực hiện theo Quy định về Công tác học vụ do Trường ban hành và Quy chế đào
tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Công văn số
17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
xác thực hợp nhất 2 văn bản: Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và
Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
2. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần
* Kiểm tra-đánh giá quá trình: Có trọng số là 40%, bao gồm:
- Tham gia học tập trên lớp (chuyên cần, chuẩn bị bài và thảo luận)
- Phần tự học, tự nghiên cứu (hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên
giao cho cá nhân/tuần; bài tập nhóm/tháng; bài tập cá nhân/học kỳ)
- Hoạt động theo nhóm
- Kiểm tra đánh giá từng kỳ
- Các kiểm tra khác.
* Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 60%. Hình
thức thi: Tự luận
IV. TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Sách, giáo trình chính:
1. Ông Thị Đan Thanh (2006), Địa lý kinh tế - xã hội thế giới, NXB Đại học Sư
phạm Hà Nội, Hà Nội.
- Sách, giáo trình tham khảo:
1. Tô Xuân Dân (1996), Kinh tế học quốc tế, Hà Nội.
2. F. Ia. Polianxki (1978), Lịch sử phát triển kinh tế các nước (T.1,2,3), NXB
KHXH, Hà Nội.
3. Nguyễn Xuân Thắng (2003), Một số xu hướng phát triển chủ yếu hiện nay của
nền kinh tế thế giới, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội.
- Trang Web/CDs tham khảo:
https://en.wikipedia.org/wiki/<tên nước>
http://world-statistics.org
http://stats.oecd.org
www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=28
www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/weodata/index.aspx
Encarta Premium 2009
Duyệt
HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Khoa

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA ĐỊA LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
NHẬP MÔN VIỄN THÁM VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ
I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
- Tên học phần: NHẬP MÔN VIỄN THÁM
VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ
- Mã học phần:

GEO04712

- Số tín chỉ:

2

- Học phần:

 Bắt buộc

 Tự chọn

- Thuộc khối kiến thức:
 1. Kiến thức chung

 2. Kiến thức đào tạo và rèn luyện NLSP

 3. Kiến thức chuyên ngành

 4. Học phần thay thế khóa luận

- Tính chất học phần:

 1. Lý thuyết

 2. Thực hành

 3. Lý thuyết+Thực hành
- Các học phần tiên quyết: Bản đồ học
- Học kỳ thực hiện: V
2. Mục tiêu của học phần
2.1. Về kiến thức: Kiến thức SV cần nắm:
- Nắm những kiến thức cơ bản về khoa học viễn thám (RS): khái niệm, đối tượng
nghiên cứu, những yếu tố thúc đẩy sự phát triển của RS, lịch sử hình thành và phát
triển của RS, các phần tử của hệ thống viễn thám, phân loại RS, vai trò của RS trong
các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.
- Nắm những kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin địa lý (GIS): khái niệm, cấu
trúc, chức năng, các giai đoạn phát triển, dữ liệu và các mô hình cấu trúc dữ liệu GIS,
ứng dụng của GIS.
2.2. Về kỹ năng: Kỹ năng SV cần đạt được:
- Kỹ năng cứng: Bước đầu xây dựng và sử dụng dữ liệu GIS: đăng ký tọa độ ảnh,
nhập và điều chỉnh dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính của các đối tượng địa lý, sử
dụng dữ liệu GIS trong công tác thành lập bản đồ và phân tích dữ liệu.
- Kỹ năng mềm: Làm việc nhóm; tổng hợp, phân tích và đánh giá thông tin; kỹ
năng sử dụng công nghệ thông tin.
2.3. Về thái độ: Có ý thức thường xuyên bồi dưỡng kiến thức, trau dồi năng lực
chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường năng lực ứng dụng công nghệ thông tin; nhất là ý
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thức nổ lực tiếp cận thông tin mới, hiện đại, tăng cường tính định lượng trong thông tin
khoa học.
3. Nội dung tóm tắt học phần
Viễn thám là khoa học thu nhận thông tin của bề mặt Trái Đất mà không tiếp xúc
trực tiếp nhờ vào việc quan sát và thu nhận năng lượng phản xạ, bức xạ từ đối tượng
và sau đó phân tích, xử lý và ứng dụng. Hệ thông tin địa lý là tổ hợp của các hợp phần
có quan hệ thống nhất, liên quan chặt ch với nhau [gồm phần cứng (máy tính và thiết
bị liên quan), phần mềm, tổ chức - con người, cơ sở dữ liệu không gian]; được hoạt
động đồng bộ nhằm thu thập, lưu trữ, quản lý, thao tác, tìm kiếm - hỏi đáp, phân tích,
hiển thị và mô hình hoá các dữ liệu không gian và các quá trình trong không gian có
định vị toạ độ được tham chiếu với một hệ tọa độ dùng thể hiện bề mặt cầu của Trái
Đất và các dữ liệu thuộc tính nhằm thoả mãn các yêu cầu thực tế. Viễn thám (RS) và
hệ thống thông tin địa lý (GIS) là hai lĩnh vực khoa học khá mới nhưng có tốc độ phát
triển rất nhanh và được ứng dụng rộng rãi. Học phần này giới thiệu những vấn đề cơ
bản nhất về RS và GIS.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY – HỌC
Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Chương 1. HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ
1.1. Khái niệm
1.1.1. Thông tin địa lý
1.1.2. Hệ thống thông tin địa lý
1.1.3. Các hợp phần của GIS
1.2. Sự phát triển của GIS
1.2.1. Khái quát về các yếu tố ảnh hưởng
1.2.2. Các giai đoạn phát triển của GIS
1.3. Ứng dụng của GIS
1.3.1. Trong Địa lý học
1.3.2. Trong bản đồ học
1.3.3. Trong quân sự
1.3.4. Trong quản lý hành chính
1.3.5. Trong quản lý tài nguyên và môi trường
1.4. Dữ liệu và mô hình cấu trúc dữ liệu GIS
1.4.1. Dữ liệu GIS
1.4.2. Mô hình cấu trúc dữ liệu GIS
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Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu
4

1

1

12

Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

1.4.2.1. Điểm tương đồng giữa các mô hình cấu trúc
dữ liệu
1.4.2.2. Mô hình vector GIS
1.4.2.3. Mô hình Raster GIS
1.4.2.4. Sự khác biệt giữa các mô hình dữ liệu GIS
1.5. Các chức năng của GIS
1.5.1. Khái niệm
1.5.2. Phân loại
1.6. Sản phẩm đầu ra của GIS
Chương 2. VIỄN THÁM
2.1. Khái niệm

4

8

2.1.1. Định nghĩa
2.1.2. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Sự phát triển của khoa học viễn thám
2.2.1. Những yếu tố thúc đẩy
2.2.2. Các giai đoạn phát triển
2.3. Các phần tử của hệ thống viễn thám
2.3.1. Nguồn năng lượng
2.3.2. Khí quyển
2.3.3. Sự tương tác với đối tượng
2.3.4. Thu nhận năng lượng bằng bộ cảm
2.3.5. Sự truyền tải, thu nhận và xử lý
2.3.6. Giải đoán và phân tích ảnh
2.3.7. Ứng dụng
2.4. Sóng điện từ mang thông tin và độ phân giải
ảnh
2.4.1. Sóng điện từ mang thông tin
2.4.2. Độ phân giải ảnh
2.5. Phân loại viễn thám
2.5.1. Cơ sở phân loại
2.5.2. Đặc điểm, tính năng các loại viễn thám
Chương 3. MAPINFO
3.1. Đặt vấn đề (tính cấp thiết của các phần mềm
GIS)

5

30

40
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Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

3.2. Giới thiệu phần mềm Mapinfo
3.3. Phương pháp tổ chức thông tin trên Mapinfo
3.3.1. Tổ chức thông tin theo các tập tin (file)
3.3.2. Tổ chức thông tin theo các lớp đối tượng
(layer)
3.4. Cài đặt chương trình phần mềm
3.4.1. Yêu cầu về cấu hình của máy tính
3.4.2. Quy trình cài đặt
3.5. Nhập dữ liệu
3.5.1. Nhập dữ liệu không gian
3.5.2. Nhập dữ liệu thuộc tính
3.6. Sửa chữa và cập nhật dữ liệu mới
3.6.1. Thao tác với bảng dữ liệu (table)
3.6.2. Thao tác với đối tượng (object)
3.7. Trình bày thông tin trên các cửa sổ
3.7.1. Cửa sổ bản đồ
3.7.2. Cửa sổ bảng dữ liệu thuộc tính
3.7.3. Cửa sổ biểu đồ, đồ thị
3.7.4. Cửa sổ layout
Tổng cộng

13

1

1

30

60

III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC
KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN
1. Chính sách đối với học phần
Thực hiện theo Quy định về Công tác học vụ do Trường ban hành và Quy chế đào
tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Công văn số
17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
xác thực hợp nhất 2 văn bản: Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và
Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
2. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần
* Kiểm tra-đánh giá quá trình: Có trọng số là 50%, bao gồm các điểm đánh giá bộ
phận như sau:
- Tham gia học tập trên lớp (chuyên cần, chuẩn bị bài và thảo luận)
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- Phần tự học, tự nghiên cứu (hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên
giao cho cá nhân/tuần; bài tập nhóm/tháng; bài tập cá nhân/học kỳ)
- Kiểm tra đánh giá từng kỳ
- Hoàn thành các bài thực hành
+ Tiêu chí đánh giá các bài thực hành: Kỹ thuật (chính xác), Mỹ thuật (đẹp)
+ Số lượng và trọng số của từng bài thực hành:
Số lượng bài thực hành: 6
Trọng số từng bài thực hành: 1
* Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 50%. Hình
thức thi: tự luận.
IV. TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Sách, giáo trình chính:
1. Nguyễn Thế Thận (2013), ơ sở hệ thống thông tin địa lý GIS, NXB Khoa học
và Kỹ thuật, Hà nội.
- Sách, giáo trình tham khảo:
1. Dự án Hệ thông tin địa lý GIS (2008), Hướng dẫn sử dụng phần mềm Mapinfo,
Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Hà Nội (hoặc tài liệu hướng dẫn sử dụng
phần mềm Mapinfo của các tác giả, đơn vị khác).
2. Nguyễn Ngọc Thạch (chủ biên) (2008), Viễn thám trong nghiên cứu tài nguyên
và môi trường, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà nội.
Duyệt
HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Khoa

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA ĐỊA LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
ĐỊA LÝ DU LỊCH
I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
- Tên học phần: ĐỊA LÝ DU LỊCH
- Mã học phần:

GEO04722

- Số tín chỉ:

2

- Học phần:

 Bắt buộc

 Tự chọn

- Thuộc khối kiến thức:
 1. Kiến thức chung

 2. Kiến thức đào tạo và rèn luyện NLSP

 3. Kiến thức chuyên ngành

 4. Học phần thay thế khóa luận

- Tính chất học phần:

 1. Lý thuyết

 2. Thực hành

 3. Lý thuyết+Thực hành
- Các học phần tiên quyết: Địa lý Kinh tế - xã hội đại cương 2
- Học kỳ thực hiện: VI
2. Mục tiêu của học phần
2.1. Về kiến thức: Cung cấp những kiến thức cơ bản về Địa lý du lịch và những
vấn đề Địa lý du lịch Việt Nam.
2.2. Về kỹ năng:
- Kỹ năng cứng: Biết tổng hợp, phân tích và đánh giá được hoạt động du lịch
trong nền kinh tế trên thế giới và ở Việt Nam.
- Kỹ năng mềm: Có kỹ năng giải quyết vấn đề, thấy được những ảnh hưởng tích
cực và tiêu cực trong việc phát triển du lịch
2.3. Về thái độ: Tạo điều kiện để tăng l ng mến yêu đối với tổ quốc giàu đẹp.
3. Nội dung tóm tắt học phần
Đề cập đến vai trò của tài nguyên du lịch đối với việc hình thành và phát triển
du lịch, về việc tổ chức lãnh thổ du lịch và tình hình phát triển du lịch ở Việt Nam.
Trong quá trình tồn tại và phát triển, khoa học Địa lý du lịch đã kết hợp các phương
pháp nghiên cứu vừa truyền thống vừa hiện đại, vừa định tính vừa định lượng. Qua đó,
đã đạt được những thành tựu lớn trong việc hoàn thiện lý luận về tổ chức lãnh thổ du
lịch và ngày càng có ý nghĩa thực tiễn hơn.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY – HỌC
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Hình thức tổ chức dạy học
Lên lớp

Tự học,

LT BT TL TH

tự nghiên
cứu

Nội dung

Chương 1. ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ & PHƯƠNG
PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỊA LÝ DU LỊCH

3

1

8

2

8

1.1. Du lịch và vai tr , ý nghĩa của du lịch.
1.1.1.Các khái niệm
1.1.2. Các loại hình du lịch
1.1.3. Vai trò của du lịch đối với KT - XH và môi
trường
1.1.4. Ý nghĩa KT - XH của du lịch
1.2. Đối tượng, nhiệm vụ của Địa lý du lịch
1.2.1. Đối tượng của Địa lý du lịch
1.2.2. Nhiệm vụ của Địa lý du lịch
1.3. Phương pháp nghiên cứu Địa lý du lịch
1.3.1. Phương pháp tiếp cận và phân tích hệ thống
1.3.2. Phương pháp nghiên cứu thực địa
1.3.3. Phương pháp bản đồ và hệ thống thông tin địa
lý
1.3.4. Phương pháp toán học
1.3.5. Phương pháp xã hội học
1.3.6. Phương pháp dự báo
Chương 2. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH
2.1. Tài nguyên du lịch
2.1.1. Quan niệm, vai tr , đặc điểm và phân loại về
tài nguyên du lịch
2.1.2. Tài nguyên du lịch tự nhiên
2.1.3. Tài nguyên du lịch nhân văn
2.2. Các nhân tố kinh tế - xã hội và chính trị
2.2.1. Dân cư và lao động.
2.2.2. Sự phát triển của nền sản xuất xã hội và các
ngành kinh tế
2.2.3. Điều kiện an ninh chính trị và an toàn xã hội
2.2.4. Nhu cầu nghĩ ngơi du lịch
2.2.5. Cách mạng khoa học công nghệ và xu hướng
hội nhập quốc tế
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Hình thức tổ chức dạy học
Lên lớp

Tự học,

LT BT TL TH

tự nghiên
cứu

Nội dung

2.2.6. Đô thị hoá
2.2.7. Điều kiện sống
2.2.8. Thời gian rổi
2.3. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật
2.3.1. Cơ sở hạ tầng
2.3.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật
Chương 3. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ TỔ CHỨC
LÃNH THỔ DU LỊCH

4

1

1

12

2

16

3.1. Lịch sử và xu hướng phát triển du lịch thế giới
3.1.1. Lịch sử phát triển du lịch
3.1.2. Xu hướng phát triển và phân bố du lịch trên
thế giới
3.2. Tổ chức lãnh thổ du lịch
3.2.1. Quan niệm về tổ chức lãnh thổ du lịch.
3.2.2. Các hình thức tổ chức lãnh thổ du lịch.
3.2.3. Hệ thống phân vị trong phân vùng du lịch.
3.2.4. Hệ thống tiêu chí trong phân vùng du lịch.
Chương 4. TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG
PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM
4.1. Tiềm năng phát triển du lịch Việt Nam
4.1.1. Vị trí địa lý
4.1.2. Tài nguyên du lịch

6

4.1.3. Cơ sở hạ tầng
4.2. Thực trạng phát triển du lịch Việt Nam
4.2.1. Nguồn khách
4.2.2. Cơ sở lưu trú
4.2.3. Lao động
4.2.4. Doanh thu
4.2.5. Các Vùng du lịch ở Việt Nam
Tổng cộng

21

1

6

4

60

III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC
KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN
1. Chính sách đối với học phần
241

Thực hiện theo Quy định về Công tác học vụ do Trường ban hành và Quy chế đào
tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Công văn số
17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
xác thực hợp nhất 2 văn bản: Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và
Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
2. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần:
- Kiểm tra đánh giá thường xuyên: Tinh thần, thái độ học tập, sự chuyên cần.
- Kiểm tra đánh giá giữa kỳ: Kiểm tra 1 lần bằng hình thức viết. Những SV thực
hiện Bài tập lớn, kết quả Bài tập lớn thay thế kết quả kiểm tra đánh giá giữa kỳ.
- Thi đánh giá cuối kỳ: Kiểm tra 1 lần bằng hình thức viết. Những SV thực hiện
Tiểu luận, kết quả Tiểu luận thay thế kết quả thi đánh giá cuối kỳ.
- Trọng số đánh giá:
+ Kiểm tra đánh giá thường xuyên, Kiểm tra đánh giá giữa kỳ bằng hình thức tự
luận: 40%
+ Thi đánh giá cuối kỳ bằng hình thức tự luận: 60%
IV. TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Sách, giáo trình chính:
1. Nguyễn Minh Tuệ (Chủ biên) (2012), Địa lý du lịch Việt Nam, NXB Giáo dục,
Hà Nội.
- Sách, giáo trình tham khảo:
1. Phạm trung Lương (chủ biên) (2000), Tài nguyên và môi trường du lịch Việt
Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội.
2. Tổng cục du lịch Việt Nam (2007), Non nước Việt Nam, NXB Văn hóa Thông
tin, Hà Nội.
3. Bùi Thị Hải Yến (2011), Tuyến điểm du lịch Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội.
Duyệt
HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Khoa

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA ĐỊA LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
NGOẠI NGỮ CHUYÊN NGÀNH (Tiếng Anh)
I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
- Tên học phần: NGOẠI NGỮ CHUYÊN NGÀNH (Tiếng Anh)
- Mã học phần:

GEO94033

- Số tín chỉ:

3

- Học phần:

 Bắt buộc

 Tự chọn

- Thuộc khối kiến thức:
 1. Kiến thức chung

 2. Kiến thức đào tạo và rèn luyện NLSP

 3. Kiến thức chuyên ngành

 4. Học phần thay thế khóa luận

- Tính chất học phần:

 1. Lý thuyết

 2. Thực hành

 3. Lý thuyết+Thực hành
- Các học phần tiên quyết: Ngoại ngữ không chuyên 3
- Học kỳ thực hiện: IV
2. Mục tiêu của học phần
2.1. Về kiến thức: Nhằm cung cấp cho SV có được các kỹ năng học ngoại ngữ cần
thiết, đặc biệt là kỹ năng nói, đọc và dịch các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành Địa lý.
Từ đó giúp các em có cơ hội tiếp cận, cập nhật vốn tri thức khoa học ngày càng tăng
nhanh của nhân loại.
2.2. Về kỹ năng:
- Kỹ năng cứng bao gồm: Kỹ năng lập kế hoạch cho 1 tiết học tiếng anh cho
chuyên ngành Địa lý; kỹ năng phân tích các chủ đề địa lý bằng tiếng anh; kỹ năng ghi
nhớ từ vựng, thuật ngữ tiếng anh theo các nhóm thuộc chuyên ngành Địa lý; kỹ năng
đánh giá, phân tích các mức độ để đi tới thành công trong các kỹ năng nghe, nói, đọc,
viết, đặc biệt chú ý đến kỹ năng giao tiếp tiếng anh trong Địa lý.
- Kỹ năng mềm bao gồm: Kỹ năng thuyết trình, kỹ năng viết các chủ đề địa lý bằng
tiếng anh; kỹ năng lắng nghe và làm việc theo nhóm; ký năng ứng xử với mọi tình
huống diễn ra trong học tập…
2.3. Về thái độ:
- Có thái độ nghiêm túc, tích cực chủ động trong học tập và nghiên cứu.
- Nhận thức rõ về mục đích ứng dụng của môn học này trong lĩnh vực đang theo học
- Có ý thức tự học để đạt được hiệu quả cao nhất trong môn học này.
3. Nội dung tóm tắt học phần
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Học phần Ngoại ngữ tiếng Anh chuyên ngành trang bị cho SV vốn kiến thức và kỹ
năng ngoại ngữ thuộc các lĩnh vực:
- Địa lý tự nhiên (bao gồm: Cuộc sống thời tiền sử, Trái đất, địa lý khu vực, thời
tiết - khí hậu, biển và đại dương, thảm hoạ thiên nhiên, môi trường…).
- Ðịa lý kinh tế (bao gồm: dân số, nông nghiệp, công nghiệp, du lịch…).
Thông qua việc rèn luyện các kỹ năng tiếng anh trên lớp, SV có khả năng thích
ứng với mọi công việc sau khi rời ghế nhà trường trong bối cảnh kinh tế hội nhập như
hiện nay.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY - HỌC
Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

SECTION I
Unit 1. PREHISTORIC LIFE
Lesson 1. Prehistoric Life
Lesson 2. Prehistoric Man

2

4

Unit 2. THE EARTH

2

4

Lesson 1. Our Earth
Lesson 2. Earth
Lesson 3. The Earth and the Solar System
Lesson 4. Earth - Our Home
Unit 3. VARIOUS REGIONS OF THE EARTH
Lesson 1. Living in the Tropics
Lesson 2. Living near the North Poles

2

1

6

Unit 4. WEATHER AND CLIMATE
Lesson 1. Weather
Lesson 2. Weather Report
Lesson 3. Predicting the Weather

2

1

6

Unit 5. SEAS AND OCEANS
Lesson 1. Why is the sea Salty?
Lesson 2. How can We have Farm in the Sea?

2

1

6

2

1

6

Lesson 3. Living in the Middle Latitudes

Lesson 3. The Work of Rivers, Seas and Glaciers
Lesson 4. Groundwater and Land Subsidence
Unit 6. NATURAL DISASTERS
Lesson 1. Earthquakes
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Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

Lesson 2. Volcanoes
Lesson 3. El Nino
Lesson 4. Floods
Unit 7. ENVIRONMENT

2

1

6

Lesson 1. Coasta Environment
Lesson 2. Water Pollution
Lesson 3. Air Pollution
Lesson 4. Environmental Law
Unit 8. A MISHMASH
Lesson 1. Focus on Our Land
Lesson 2. Weather, Climate and Vegetation

2

4

2

4

2

4

Lesson 3. Greenland
Unit 9. WONDERS OF THE WORLD
Lesson 1. The Golden Gate Bridge
Lesson 2. The Taj Mahal
Lesson 3. The Fiords of Norway
Lesson 4. Angel Falls
Lesson 5. The Great Pyramid
Unit 10. THE UNIVERSE
Lesson 1. Mercury
Lesson 2. Mercury (continued)
Lesson 3. Venus - Our nearest Planet
Lesson 4. Moon
SECTION II. ECONOMIC GEOGRAPHY
Unit 1. POPULATION
Lesson 1. World Population Growth
Lesson 2. Spatial Distribution of the Population
Lesson 3. Marital Status
Lesson 4. Economically Active Population and
Unemployment
Unit 2. URBANIZATION
Lesson 1. Merging Urbanity into Rural Area - A
Feature of the Red River Delta traditional
countryside

2

2

1

6

4
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Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

Lesson 2. Reflections on Female Labor Immigrating
Freely into Hanoi
Lesson 3. Function of Urban Places - Factors
Affecting Urbanization
Lesson 4. Urbanization and Migration
Unit 3. TOURISM

2

1

6

Lesson 1. Washington D.C
Lesson 2. Citadel of Hue
Lesson 3. Dictrict of Columbia
Lesson 4. The Tourist Line from Ho Chi Minh City
to Ba Ria - Vung Tau
Unit 4. ECONOMIC HISTORY
Lesson 1. European’s Economic Activities in
Annam during the French Rule

2

4

Lesson 2. State Handicraft Workshop - A State
Economic Organization in the Early Nguyen
Dynasty
Lesson 3. Nguyen Lord’s Development of Economy
and National Defence in the 17th - 18th Century in
Sai Gon - Gia Dinh
Lesson 4. Traditional Craft Villages in Thua Thien
Hue in the Relationship with the Urban Phu Xuan Hue
Unit 5. AGRICULTURAL - RURAL AREA
Lesson 1. Lesson from the Asian Economic Crisis
and Agricultural Rural Development
Lesson 2. Some Land Problems in the Course of
Agricultural Industrialization and Modernization
Lesson 3. Developing Traditional Craft Villages and
Agricultural
Rural
Industrialization
and
Modernization
Lesson 4. Socio - economic Development of
Vietnamese Ethnic Minority Community

2

1

6

Unit 6. FINANCE AND CURRENCY
Lesson 1. Vietnam’s Economy and Finance during
Doi Moi Process and Prospects

2

1

6
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Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

Lesson 2. Impact of Asian Financia - Monetary
Crisis on Vietnam
Lesson 3. Impact of the Euro on Vietnam’s
Economy - Finance - Currency
Lesson 4: History - Money
Unit 7. ECONOMIC MANAGEMENT

2

1

6

Lesson 1. Industrialization, Modernization and the
Human Factor
Lesson 2. Why do State - owned - enterprises
Operate with Poor Efficiency?
Lesson 3. To Develop Medium and Small-size
Enterprises in the Course of Industrialization and
Modernization in Vietnam
Lesson 4. Developing Individual, Small - owner,
Private Economy in Industry, Construction, and
Transport
Unit 8. MACRO AND POLITICAL ECONOMY
Lesson 1. Economic Growth and Income
Distribution in Vietnam
Lesson 2. Transitional Economy
Lesson 3. APEC and Vietnam’s Adjustment of
Trade, Services, and Investment
Lesson 4. Market Economy with Socialist
Orientation

1

Tổng

35

2

10

90

III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC
KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN
1. Chính sách đối với học phần
Thực hiện theo Quy định về Công tác học vụ do Trường ban hành và Quy chế đào
tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Công văn số
17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
xác thực hợp nhất 2 văn bản: Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và
Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
2. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
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* Kiểm tra - đánh giá quá trình: Có trọng số là 40%, bao gồm các điểm đánh giá
bộ phận như sau:
- Tham gia học tập trên lớp (chuyên cần, chuẩn bị bài và thảo luận)
- Phần tự học, tự nghiên cứu (hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên giao
cho cá nhân/tuần; bài tập nhóm/tháng; hoạt động theo nhóm; bài tập cá nhân/học kỳ)
- Kiểm tra đánh giá từng kỳ
* Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 60%. Hình
thức thi: Vấn đáp
IV. TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Sách, giáo trình chính:
1. Nguyễn Tiến Phùng, Trần Thị Thanh Huyền (2000), SEP for Geography
students, Đại học Quy Nhơn, Quy Nhơn.
- Sách, giáo trình tham khảo:
1. Ackert Patricia, Fact and Figures, Heinle and Heinle Pubishers.
2. Christine Lower, lynn Folloy and Peter Lower, Geography around US, Book 1,
2, 3, 4, Second Edition, Macmillan.
3. David Lamber & David Bald erstone, R eprinted 2002, Learning Teach
Geography in the Secondary School, Routledge/Falmer, Taylor & Francis Group
4. Nguyễn Thị Tuyết, Giáo trình tiếng Anh khoa học kỹ thuật, NXB Khoa học kỹ thuật.
5. Slager William R (1964), English for Today, Book II, The MeGraw Book
Company, Ine.
- Trang Web/CDs tham khảo:
http://www.geology.com
http://www.unep.org
Error! Hyperlink reference not valid.
http://www.geography.com
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA ĐỊA LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
THỰC ĐỊA ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN
I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
- Tên học phần: THỰC ĐỊA ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN
- Mã học phần: GEO04192
- Số tín chỉ:

2

- Học phần:

 Bắt buộc

 Tự chọn

- Thuộc khối kiến thức:
 1. Kiến thức chung

 2. Kiến thức đào tạo và rèn luyện NLSP

 3. Kiến thức chuyên ngành

 4. Học phần thay thế khóa luận

- Tính chất học phần:

 1. Lý thuyết

 2. Thực hành

 3. Lý thuyết + Thực hành
- Các học phần tiên quyết: Địa lý tự nhiên đại cương 3
- Học kỳ thực hiện: IV
2. Mục tiêu của học phần
2.1. Về kiến thức: Trang bị các lý luận, thao tác và quy trình tiến hành nghiên cứu
ngoài thực địa.
2.2. Về kỹ năng: Rèn luyện các kỹ năng cơ bản sau đây:
- Kỹ năng cứng: kỹ năng thực hành nghiên cứu địa lý ngoài trời: Đào phẫu diện,
khảo sát địa mạo, sử dụng các thiết bị kỹ thuật trong nghiên cứu khí hậu; v lát cắt
tổng hợp.
- Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp và ứng xử; Kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng
lập kế hoạch và tổ chức công việc; Kỹ năng tìm kiếm, tổng hợp, phân tích và đánh giá
thông tin; kỹ năng giải quyết vấn đề; kỹ năng ra quyết định; Kỹ năng sử dụng công
nghệ thông tin và truyền thông; kỹ năng sử dụng ngôn ngữ.
2.3. Về thái độ:
- Bồi dưỡng lòng yêu thiên nhiên, cuộc sống từ đó có được các hành vi ứng xử phù
hợp trong giảng dạy địa lý, trong cuộc sống.
- Có ý thức vận dụng những hiểu biết của mình về địa lý tự nhiên vào thực hành
nghiên cứu ngoài thực địa.
3. Nội dung tóm tắt học phần
Phần 1: Trang bị các kiến thức lý luận chung của phương pháp; quy trình và cách
thức khảo sát tự nhiên.
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Phần 2: Thực hành các thao tác ngoài thực địa.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY - HỌC
Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Chương 1. GIỚI THIỆU NỘI DUNG THỰC ĐỊA
ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN
1.1. Mục đích - ý nghĩa

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu
1

4

1.2. Nội dung thực địa
Nghiên cứu các thành phần tự nhiên: Địa chất, địa
mạo, khí hậu, thủy văn, thổ nhưỡng, thực vật.
1.3. Phương pháp tiến hành
1.3.1. Công tác chuẩn bị tổ chức
1.3.2. Công tác nghiên cứu các tài liệu liên quan
1.3.3. Chuẩn bị vật tư,dụng cụ kỹ thuật
Chương 2. HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU KHẢO
SÁT CÁC THÀNH PHẦN TỰ NHIÊN Ở NGOÀI
THỰC ĐỊA
2.1. Địa chất
2.1.1. Khái niệm các điểm nghiên cứu
2.1.2. Phương pháp nghiên cứu
2.1.3. Nội dung tiến hành
2.1.4. Viết báo cáo nội dung khảo sát
- Sơ đồ địa chất
- Xây dựng mặt cắt và cột địa tầng
- Khoáng sản chính
- Vai tr địa chất đối với phát triển KT - XH địa
phương.
2.2. Địa mạo
2.1.1. Khái niệm các điểm nghiên cứu
2.1.2. Phương pháp nghiên cứu
2.1.3. Nội dung tiến hành
2.1.4. Viết báo cáo nội dung khảo sát
- Sơ đồ địa mạo
- Mặt cắt địa mạo
- Các quá trình địa mạo
- Vai tr địa hình đối với phát triển KT - XH địa
phương.
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Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

2.3. Khí hậu
2.3.1. Phương pháp và nội dung nghiên cứu
- Thu thập số liệu của địa điểm nghiên cứu từ trạm
KTTV.
- Thực hành quan trắc thời tiết tại điểm thực địa.
2.3.2. Viết báo cáo
2.4. Thủy văn
2.4.1. Phương pháp và nội dung nghiên cứu
- V sơ đồ mạng lưới thủy văn
- Tìm hiểu các đặc trưng thủy văn vùng thực địa.
2.4.2. Viết báo cáo
2.5. Thổ nhưỡng
2.5.1. Chuẩn bị
- Thăm d quan sát địa điểm nghiên cứu
- Vạch tuyến nghiên cứu, xác định địa điểm dặt các
phẫu diện.
2.5.2. Nội dung thực hiện
- Đào phẫu diện- mô tả - nghiên cứu PD
- Xử lý số liệu
- V lát cắt
2.5.3.Viết báo cáo
2.6. Thực vật
2.6.1.Phương pháp, quy trình nghiên cứu
- Nghiên cứu ô tiêu chuẩn của các loại hình thực
vật.
- Lấy mẫu ép cây làm tiêu bản
- V lát cắt thực vật
2.6.2. Viết báo cáo
2.7. Nghiên cứu địa lý tự nhiên tổng hợp
2.7.1. Cách thức tiến hành.
- Nghiên cứu cấu trúc ngang của khu vực nghiên
cứu.
- Ðặc điểm cấu trúc thẳng đứng của các đơn vị địa
lý tự nhiên tại khu vực thực địa.
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Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

2.7.2. Báo cáo kết quả và v lát cắt.
Chương 3. VIẾT BÁO CÁO THỰC ĐỊA
Tổng cộng
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III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC
KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN
1. Chính sách đối với học phần
Thực hiện theo Quy định về Công tác học vụ do Trường ban hành và Quy chế đào
tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Công văn số
17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
xác thực hợp nhất 2 văn bản: Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và
Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
Yêu cầu: Đánh giá những kiến thức lý thuyết chuẩn bị, hiểu biết về kiến thức thực
tế và kỹ năng thực hành, vận dụng tốt kiến thức lý thuyết và thực tế thực địa.
2. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
2.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên: Thông qua trao đổi, thảo luận giữa giáo
viên với SV và các nhóm SV, giữa SV, giáo viên.
2.2. Kiểm tra - đánh giá định kỳ, bao gồm:
- Tham gia đầy đủ lộ trình các tuyến, điểm thực địa
- Phần tự học, tự nghiên cứu: hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên
giao cho cá nhân chuẩn bị 1 vấn đề/đợt thực địa
- Hoạt động theo nhóm: Tổ chức trao đổi, thực địa thái độ học tập tích cực
- Các kiểm tra khác: Kiểm tra kiến thức, hiểu biết, khả năng tổng hợp thông qua
các trao đổi trong quá trình đi thực địa
2.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập:
- Đảm bảo chất lượng nội dung, tính sáng tạo, độc đáo
- Đảm bảo về hình thức: hình ảnh, số liệu minh họa, trình bày
Sau đợt thực địa 2 tuần, SV nộp báo cáo thu hoạch (1SV/ 1 vấn đề bốc thăm ngẫu
nhiên) liên quan đến những nội dung được học tập, tham quan trong quá trình thực địa.
IV. TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Sách, giáo trình chính:
1. Phùng Ngọc Đĩnh (2010), Thực hành ngoài trời các thành phần tự nhiên, NXB
Giáo dục, Hà Nội.
252

2. Bùi Văn Nghĩa (1992), Sách hướng dẫn thực hành địa chất ngoài trời, ÐH Sư
phạm Huế.
3. Nguyễn Thám, Lê Năm, Lê Văn Ân, Trần Tuyết Mai (1996), Giáo trình thực
hành địa lý tự nhiên, ÐH Sư phạm, Đại học Huế.
4. Richard M. Pearl (1986), Nhận biết khoáng vật và đá, NXB KH&KT, Hà Nội.
- Sách, giáo trình tham khảo:
1.Vũ Tự Lập (1976), Cảnh quan địa lý miền Bắc Việt Nam, NXB KH&KT, Hà
Nội.
2. Trần Anh Châu (1992), Ðịa chất đại cương, NXB Giáo dục, Hà Nội.
3. Uỷ ban Giám định đất đai (1978), Sổ tay điều tra đất ngoài đ ng, NXB Nông
nghiệp, Hà Nội.
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA ĐỊA LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
THỰC ĐỊA ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI
I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
- Tên học phần: THỰC ĐỊA ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI
- Mã học phần:

GEO04492

- Số tín chỉ:

02

- Học phần:

 Bắt buộc

Tự chọn

- Thuộc khối kiến thức:
 1. Kiến thức chung

 2. Kiến thức đào tạo và rèn luyện NLSP

 3. Kiến thức chuyên ngành

 4. Học phần thay thế khóa luận

- Tính chất học phần:

 1. Lý thuyết

 2. Thực hành

 3. Lý thuyết+Thực hành
- Các học phần tiên quyết: Địa lý kinh tế - xã hội đại cương 2
- Học kỳ thực hiện: VI
2. Mục tiêu của học phần
2.1. Về kiến thức: Học phần nhằm cung cấp cho SV những kiến thức thực tế về
những vấn đề kinh tế xã - hội Việt Nam, đồng thời mở rộng các kiến thức có tính chất
lý luận về địa lý nói chung, địa lý kinh tế - xã đại cương, địa lý dân cư ...
2.2. Về kỹ năng:
- Kỹ năng cứng: SV có kỹ năng phân tích, đánh giá quy mô, tính chất, giải thích
các mối liên hệ về kinh tế - xã hội Việt Nam. Thông qua thực tế, SV mở rộng và bổ
sung các kiến thức lý thuyết về Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam
- Kỹ năng mềm: Rèn luyện cho SV kỹ năng làm việc theo nhóm, tổ chức các hoạt
động ngoài trời, trao đổi, phỏng vấn với chuyên gia, so sánh các kiến thức lý thuyết và
thực tiễn, viết báo cáo thu hoạch, thuyết trình trước đám đông.
2.3. Về thái độ: SV phải có thái độ học tập nghiêm túc, đảm bảo nội quy của đoàn
thực địa, chủ động trong việc soạn đề cương lý thuyết theo nhóm chủ đề, quan sát, tiếp
xúc, thu thập tài liệu thực địa. Cuối mỗi đợt thực địa có báo cáo thu hoạch và nhật ký
thực địa đảm bảo yêu cầu về hình thức và nội dung của một báo cáo tham quan, thực tế.
3. Nội dung tóm tắt học phần
3.1. Hoạt động trong lớp học:
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- Tổ chức SV họp lớp nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, kế hoạch (thời gian, địa
điểm, tài chính), cách thức tổ chức chuyến đi, phổ biến nội quy sinh hoạt và dặn dò các
vấn đề cá nhân cần lưu ý chuẩn bị liên quan đến chuyến đi.
- Hướng dẫn SV chuẩn bị kiến thức theo dàn ý về các nội dung học tập tại các cơ
sở thực địa.
3.2. Hoạt động thực địa
Hoạt động được tiến hành trong 8 ngày với các điểm nghiên cứu chính: Khu Chế
Xuất Tân Thuận, Cảng Sài Gòn, Dinh Thống Nhất (thành phố Hồ Chí Minh), các khu
sản xuất công nghiệp, điểm du lịch ở thành phố Đà Lạt, nhà máy thủy điện Trị An
(Đồng Nai), khu du lịch Đại Nam (Bình Dương), Nha Trang, Quy Nhơn và tất cả các
địa điểm được SV quan sát trên toàn lộ trình liên quan đến các kiến thức địa lý chung
và địa lý kinh tế - xã hội thuộc các lĩnh vực địa lý: công nghiệp, du lịch, thương mại,
giao thông vận tải, dân cư, đô thị...
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY – HỌC
Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

1. Nghiên cứu tổ chức sản xuất lãnh thổ công
nghiệp, đô thị và du lịch thành phố Hồ Chí Minh
- Khu chế xuất Tân Thuận (SV nghiên cứu các kiến
thức: Khái niệm về khu chế xuất, khu công nghiệp,
chủ trương của chính phủ Việt Nam về việc thành
lập khu chế xuất, điểm khác nhau giữa khu chế xuất
và khu công nghiệp, tìm hiểu một số khu chế xuất
khác đang tồn tại ở thành phố Hồ Chí Minh và lý
giải về những thuận lợi, khó khăn và tình hình phát
triển của khu chế xuất Tân Thuận)
- Cảng Sài Gòn (SV nghiên cứu các kiến thức về vai
trò của cảng biển, yêu cầu xây dựng cảng biển ở
Việt Nam, lợi thế của cảng sài Gòn so với các cảng
Đà Nẵng và Hải Phòng)
- Dinh Thống Nhất (SV nghiên cứu các vấn đề liên
quan đến tài nguyên du lịch nhân văn và di tích lịch
sử kiến trúc)
- Đô thị đa chức năng thành phố Hồ Chí Minh (SV
nghiên cứu kiến thức về các cấp phân loại đô thị
Việt Nam, vai tr , ý nghĩa của đô thị đặc biệt, đô thị
đa chức năng)
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Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu
0

0

0

20

40

Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

2. Nghiên cứu các điều kiện địa lý, quy trình hoạt
động và các mối liên hệ kinh tế trong vùng năng
lượng Nam Bộ của nhà máy thủy điện Trị An ( SV
nghiên cứu những vấn đề về ngành công nghiệp năng
lượng)

0

0

0

14

28

3. Nghiên cứu các loại hình du lịch: du lịch sinh thái
(Đà Lạt), du lịch biển (Nha Trang, Quy Nhơn), lãnh
thổ du lịch Đà Lạt (SV nghiên cứu kiến thức về tài
nguyên du lịch và các loại hình du lịch)

0

0

0

16

32

4. Nghiên cứu cách thức tổ chức, khai thác, quản lý
hoạt động của một điểm du lịch, lấy ví dụ ở điểm du
lịch Đại Nam (SV nghiên cứu các kiến thức về địa
lý du lịch, vùng du lịch Nam Bộ và Nam Trung bộ,
chú trọng Á vùng du lịch Nam Bộ)

0

0

0

10

20

Tổng cộng

0

0

0

60

120

III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC
KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN
1. Chính sách đối với học phần
Thực hiện theo Quy định về Công tác học vụ do Trường ban hành và Quy chế đào
tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Công văn số
17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
xác thực hợp nhất 2 văn bản: Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và
Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
2. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần
2.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên: Thông qua trao đổi, thảo luận giữa giáo
viên với SV và các nhóm SV, giữa SV, giáo viên và các chuyên gia, ban lãnh đạo các
nhà máy, xí nghiệp, cơ sở đến tham quan thực địa.
2.2. Kiểm tra - đánh giá định kỳ, bao gồm:
- Tham gia đầy đủ lộ trình các tuyến, điểm thực địa
- Phần tự học, tự nghiên cứu: hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên
giao cho cá nhân chuẩn bị 1 vấn đề/đợt thực địa
- Hoạt động theo nhóm: Tổ chức trao đổi, tham quan thực tế kết hợp hỏi ý kiến
chuyên gia, thái độ học tập tích cực
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- Các kiểm tra khác: Kiểm tra kiến thức, hiểu biết, khả năng tổng hợp thông qua
các trao đổi trong quá trình đi thực địa
2.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập:
- Đảm bảo chất lượng nội dung, tính sáng tạo, độc đáo
- Đảm bảo về hình thức: hình ảnh, số liệu minh họa, trình bày
Sau đợt thực địa 2 tuần, SV nộp báo cáo thu hoạch (1SV/ 1 vấn đề bốc thăm ngẫu
nhiên) liên quan đến những nội dung được học tập, tham quan trong quá trình thực địa.
IV. TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Sách, giáo trình chính: Tất cả các giáo trình liên quan đến Địa lý kinh tế - xã hội
đều có thể đọc và nghiên cứu để vận dụng vào thực tế các vấn đề nghiên cứu.
- Sách, giáo trình tham khảo: Tất cả các sách tham khảo liên quan đến các học
phần lý thuyết về địa lý kinh tế - xã hội
Duyệt
HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Khoa

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
PH NG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
KHOA HỌC XÃ HỘI
I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
- Tên học phần: KHOA HỌC XÃ HỘI
- Mã học phần:

HUC92273

- Số tín chỉ:

3

- Học phần:

 Bắt buộc

 Tự chọn

- Thuộc khối kiến thức:
 1. Kiến thức chung

 2. Kiến thức đào tạo và rèn luyện NLSP

 3. Kiến thức chuyên ngành

 4. Học phần thay thế khóa luận

- Tính chất học phần:

 1. Lý thuyết

 2. Thực hành

 3. Lý thuyết+Thực hành
- Các học phần tiên quyết: không
- Học kỳ thực hiện: VI
2. Mục tiêu của học phần
2.1. Về kiến thức: Sinh viên có hiểu biết cơ bản về KHXH và vị trí, vai trò,
phương pháp nghiên cứu, vấn đề tích hợp và phân hoá trong môn KHXH; hệ thống nội
dung, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá trong môn KHXH theo định hướng
năng lực.
2.2. Về kỹ năng:
- Kỹ năng cứng: Sinh viên có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá, cập nhật và
vận dụng tri thức KHXH vào dạy học môn KHXH ở phổ thông theo cách thức tích hợp
và phân hoá; thiết kế bài dạy học, bài kiểm tra và sử dụng các PPDH, hình thức tổ
chức dạy học môn KHXH theo định hướng năng lực ở phổ thông.
- Kỹ năng mềm: Sinh viên rèn luyện và phát triển các kỹ năng giao tiếp và ứng xử;
kỹ năng đàm phán; kỹ năng thuyết trình; kỹ năng lắng nghe; kỹ năng làm việc nhóm;
kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc; kỹ năng lãnh đạo; kỹ năng tìm kiếm, tổng
hợp, phân tích và đánh giá thông tin; kỹ năng giải quyết vấn đề; kỹ năng ra quyết định;
kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông; kỹ năng sử dụng ngôn ngữ; kỹ
năng khám phá; kỹ năng sáng tạo; kỹ năng viết; kỹ năng học tập suốt đời…).
2.3. Về thái độ: Khẳng định được vị trí, vai trò của KHXH và môn KHXH ở phổ
thông đối với sự phát triển toàn diện trong giáo dục; có ý thức tìm tòi, khám phá, cập
nhật và dạy học các vấn đề xã hội, thông qua môn KHXH để giáo dục tinh thần nhân
văn, phát huy tinh thần dân tộc, lòng yêu nước và xu thế thời đại là đổi mới, sáng tạo;
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giúp học sinh hiểu biết và nhận thức được quy luật khách quan về sự phát triển của xã
hội loài người; lý giải quan hệ giữa con người và xã hội, con người và tự nhiên; nhận
thức về Việt Nam đương đại cũng như thế giới ngày nay.
3. Nội dung tóm tắt học phần
Khoa học xã hội có một vị trí quan trọng trong việc hình thành thế giới quan và
nhân sinh quan của con người. Trong chương trình mới giáo dục phổ thông hiện nay,
môn KHXH được học từ lớp 3 đến lớp 11 với các tên khác nhau ở mỗi giai đoạn học tập
ở nhà trường: Ở tiểu học là Tìm hiểu tự nhiên và xã hội, ở THCS là KHXH, ở THPT gọi
là KHXH. Đây là môn học tích hợp chủ yếu các lĩnh vực kiến thức về Lịch sử, Địa lý;
lồng ghép tích hợp kiến thức về kinh tế, văn hoá, khoa học ở mức độ đơn giản.
Do là môn học tích hợp nên nội dung kiến thức, phương pháp nghiên cứu liên
quan chặt ch với các khoa học Lịch sử, Địa lý và một số khoa học xã hội nhân văn
khác (xã hội học, dân số học, chủng tộc học...).
Nội dung cơ bản của học phần tập trung vào đối tượng, nhiệm vụ, vai tr , phương
pháp nghiên cứu KHXH; các yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực của môn KHXH
ở phổ thông; hệ thống nội dung, hình thức tổ chức và phương pháp dạy học, kiểm tra
đánh giá môn học ở phổ thông theo định hướng năng lực.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY – HỌC
Hình thức tổ chức dạy học
Lên lớp
Tự học, tự
Nội dung
nghiên
LT BT TL TH
cứu
2
6
Chương 1. Đối tượng, nhiệm vụ, vai trò, phương 1
pháp nghiên cứu môn KHXH, mối quan hệ giữa
KHXH và môn KHXH, vị trí của môn KHXH ở
trường phổ thông
1.1. Đối tượng, nhiệm vụ của KHXH
1.2. Vai trò của KHXH.
1.3. Phương pháp nghiên cứu KHXH
1.4. KHXH và môn học KHXH ở phổ thông; vị trí
của môn KHXH trong nhà trường phổ thông hiện
nay
1
6
Chương 2. Định hướng phát triển KHXH nói 2
chung và định hướng xây dựng môn KHXH ở
trường phổ thông hiện nay
2.1. Định hướng phát triển KHXH
2.2. Định hướng xây dựng môn KHXH ở phổ thông
2.3. Mối quan hệ giữa KHXH và các lĩnh vực khoa
học khác
2.4. Vấn đề tích hợp và phân hoá trong môn học
KHXH ở phổ thông
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Hình thức tổ chức dạy học
Lên lớp
Tự học, tự
Nội dung
nghiên
LT BT TL TH
cứu
1
2
8
Chương 3. Mục tiêu, yêu cầu cần đạt về phẩm 1
chất và năng lực của môn KHXH
3.1. Mục tiêu giáo dục môn KHXH phổ thông
3.2. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của
môn KHXH
3.3. Yêu cầu cần đạt về năng lực của môn KHXH
7
40
Chương 4. Hệ thống khung nội dung cơ bản của 10 3
môn KHXH ở phổ thông
4.1. Tiểu học: Tìm hiểu xã hội.
Các chủ đề học tập:
- Lãnh thổ Việt Nam tươi đẹp của chúng ta
- Quốc kỳ, quốc ca, quốc huy, quốc khánh Việt Nam
và tên nước Việt Nam qua các thời kỳ
- Thiên nhiên và con người ở các vùng lãnh thổ Việt
Nam.
- Một thế giới rộng lớn (các châu lục và các đại
dương trên thế giới)
- Những anh hùng, những nhân vật nổi tiếng của
Việt Nam.
- Tìm hiểu những nền văn minh tiêu biểu trên thế
giới.
4.2. Trung học cơ sở: Khoa học xã hội
Các chủ đề cơ bản:
- Các chủ đề tích hợp Sử - Địa và các chủ đề xã hội
khác (Bản đồ, lược đồ; các nền văn minh thế giới;
đô thị hoá, chủng tộc, tôn giáo, ngôn ngữ; chủ
quyền biển đảo Việt Nam, Việt Nam trên đường đổi
mới và hội nhập toàn cầu...)
- Các chủ đề Lịch sử: Sự xuất hiện xã hội loài
người; các quốc gia cổ đại; chế độ phong kiến ở
Châu Á và Tây Âu; lịch sử và văn hoá Đông Nam
Á; các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại; Cách
mạng tháng Mười Nga 1917 và các nước xã hội chủ
nghĩa; Các nước tư bản: Mỹ Nhật, Tây Âu sau
Chiến tranh thế giới thứ hai; phong trào giải phóng
dân tộc ở Á, Phi, Mỹ La tinh; phong trào công nhân
ở các nước tư bản... Quá trình dựng nước của dân
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Nội dung
tộc Việt Nam, các nền văn minh Việt Nam, các
chiến thắng tiêu biểu trong chống ngoại xâm của
nhân dân Việt Nam....
- Các chủ đề Địa lý: Môi trường tự nhiên và nhân
văn của Trái Đất, các môi trường địa lý, thiên nhiên
và con người ở các châu lục; thiên nhiên và con
người, hoạt động kinh tế ở Việt Nam...
4.3. Trung học phổ thông: Những vấn đề khoa học
xã hội
Các vấn đề cơ bản:
- Các vấn đề tích hợp Sử - Địa và các vấn đề xã hội
khác (Năng lượng, biến đổi khí hậu, bùng nổ và già
hoá dân số, khủng bố và an ninh quốc tế...).
- Các vấn đề Lịch sử: Chủ nghĩa tư bản thời cận
hiện đại; Các cuộc chiến tranh thế giới; Sự thay đổi
của bản đồ chính trị thế giới sau Chiến tranh thế giới
thứ hai; Quá trình toàn cầu hoá; Quá trình đô thị hoá
trên thế giới; Cách mạng khoa học, kỹ thuật và công
nghệ; Các cuộc cải cách ở Châu Á thời cận hiện đại;
Quan hệ quốc tế thời hiện đại... Các cuộc kháng
chống ngoại xâm của nhân dân Việt Nam; Tiếp xúc
và giao thoa văn hoá trong lịch sử Việt Nam; Canh
tân và cải cách trong lịch sử Việt Nam, Quá trình
hội nhập quốc tế của Việt Nam....
- Các vấn đề Địa lý: Các vấn đề địa lý tự nhiên và
kinh tế - xã hội đại cương, các vấn đề địa lý thế
giới; các vấn đề địa lý tự nhiên, địa lý dân cư và địa
lý kinh tế Việt Nam; các vấn đề địa lý địa phương.
Chương 5. Phương pháp và các hình thức tổ
chức dạy học các môn học thuộc lĩnh vực KHXH
ở trường phổ thông
5.1. Dạy học theo định hướng năng lực
5.2. Phương pháp dạy học
- Phương pháp dạy học chung
- Các phương pháp dạy học cụ thể
- Kỹ thuật dạy học
5.3. Hình thức tổ chức dạy học
- Hoạt động dạy học trên lớp
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Hình thức tổ chức dạy học
Lên lớp
Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

2

2

2

12

Nội dung

Hình thức tổ chức dạy học
Lên lớp
Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

- Hoạt động trải nghiệm sáng tạo
2
Chương 6. Vấn đề kiểm tra, đánh giá các môn 1
học thuộc lĩnh vực KHXH ở phổ thông.
6.1. Quan điểm, nguyên tắc kiểm tra đánh giá
6.2. Xây dựng các chuẩn đánh giá trong lĩnh vực
KHXH
6.3. Phương pháp đánh giá
6.4. Các công cụ đánh giá
1
2
3
Chương 7. Thiết kế bài dạy học KHXH
7.1. Thiết kế bài dạy học Tìm hiểu xã hội ở Tiểu
học.
7.2. Thiết kế bài dạy học KHXH ở Trung học cơ sở.
7.1. Thiết kế bài dạy học KHXH ở Trung học phổ
thông
Tổng cộng
18 10 17
III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ PHƯƠNG PHÁP, HÌNH
KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN

6

12

90
THỨC

1. Chính sách đối với học phần
Thực hiện theo Quy định về Công tác học vụ do Trường ban hành và Quy chế đào
tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Công văn số
17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
xác thực hợp nhất 2 văn bản: Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và
Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
2. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần
- Kiểm tra - đánh giá quá trình: Nắm bắt được quá trình học tập của từng học
viên, có trọng số là 40%, bao gồm các điểm đánh giá bộ phận như sau:
+ Tham gia học tập trên lớp (chuyên cần, chuẩn bị bài và thảo luận);
+ Phần tự học, tự nghiên cứu (hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên
giao cho cá nhân/tuần; bài tập nhóm/tháng; bài tập cá nhân/học kỳ;
+ Hoạt động theo nhóm;
+ Kiểm tra đánh giá từng kỳ: 3 lần (bài tập/thực hành sau mỗi tín chỉ);
+ Các kiểm tra khác (thái độ và kết quả của điền dã, thực tế...).
- Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 60%. Hình
thức thi: Tự luận.
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IV. TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Sách, giáo trình chính:
1. Đào Duy Anh (1994), Đất nước Việt Nam qua các đời, NXB Thuận Hoá, Huế.
2. Đặng Văn Chương (Chủ biên, 2014), Lịch sử thế giới cổ trung đại, NXB Đại
học Huế.
3. Huỳnh Công Bá (2007), Lịch sử văn hoá Việt Nam, NXB Thuận Hoá, Huế.
4. Huỳnh Công Bá (2007), Lịch sử tư tưởng Việt Nam, NXB Thuận Hoá, Huế.
5. Huỳnh Công Bá (2011), Lịch sử Việt Nam cổ trung đại, NXB Thuận Hoá, Huế.
6. Lê Bá Thảo (1977), Thiên nhiên Việt Nam, NXB Giáo dục.
7. Lê Bá Thảo (1999), Việt Nam các vùng lãnh thổ, NXB Giáo dục.
8. Lê Thông (Chủ biên) (2011), Việt Nam đất nước con người, NXB Giáo dục.
9. Lê Thông (Chủ biên) (2013), Các tỉnh, thành phố Việt Nam, NXB Giáo dục.
10. Lê Bá Thảo (Chủ biên) (1978), ơ sở Địa lý tự nhiên (3 quyển: tập 1, tập 2 và
tập 3), NXB Giáo dục.
11. Lê Văn Anh (Chủ biên, 2013), Lịch sử thế giới hiện đại, NXB Đại học Huế.
12. Lê Cung (Chủ biên, 2013), Lịch sử Việt Nam hiện đại, NXB Đại học Quốc gia
Hà Nội.
13. Nguyễn Minh Tuệ (Chủ biên) (2001), Địa lý kinh tế - xã hội đại cương, NXB
Đại học Sư phạm.
14. Nguyễn Phi Hạnh (2009), Địa lý tự nhiên các lục địa, NXB Giáo dục.
15. Nguyễn Đức Vũ (2013), Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, NXB
Giáo dục.
16. Trương Công Huỳnh Kỳ (Chủ biên, 3013), Giáo trình lịch sử Việt Nam cận
đại, NXB Đại học Huế.
17. Vũ Tự Lập (2000), Địa lý tự nhiên Việt Nam, NXB Giáo dục
18. Vũ Dương Ninh, Nguyễn Văn Hồng (1998), Lịch sử thế giới cận đại, NXB
Giáo dục, Hà Nội.
- Sách, giáo trình tham khảo:
1. Bộ GD&ĐT (2015), hương trình giáo dục phổ thông tổng thể (dự thảo).
2. Bộ GD&ĐT - Dự án Việt - Bỉ (2009), Dạy học tích cực, NXB Giáo dục.
3. Nguyễn Trọng Phúc (2007), Đổi mới ở Việt Nam, Thực tiễn và nhận thức lý
luận, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
4. Lê Phụng Hoàng (Chủ biên, 1997), Lịch sử văn minh thế giới, NXB Giáo dục,
Hà Nội.
5. Hall D.G.E (1997), Lịch sử Đông Nam Á, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
- Trang Web/CDs tham khảo:
Các trang Website liên quan đến KHXH, Lịch sử, Địa lý và các vấn đề xã hội khác
của Viện nghiên cứu, các trường đại học...
Duyệt
HIỆU TRƯỞNG
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Trưởng Khoa/Phòng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA ĐỊA LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
CẢNH QUAN HỌC
I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
- Tên học phần: CẢNH QUAN HỌC
- Mã học phần:

GEO84113

- Số tín chỉ:

3

- Học phần:

 Bắt buộc

 Tự chọn

- Thuộc khối kiến thức:
 1. Kiến thức chung

 2. Kiến thức đào tạo và rèn luyện NLSP

 3. Kiến thức chuyên ngành

 4. Học phần thay thế khóa luận

- Tính chất học phần:

 1. Lý thuyết

 2. Thực hành

 3. Lý thuyết+Thực hành
- Các học phần tiên quyết: Địa lý tự nhiên đại cương 3
- Học kỳ thực hiện: VII
2. Mục tiêu của học phần
2.1. Về kiến thức: Nắm vững được những kiến thức cơ bản:
- Lớp vỏ cảnh quan
- Phân vùng và phân kiểu cảnh quan
2.2. Về kỹ năng:
- Kỹ năng cứng: hình thành kỹ năng tiếp cận hệ thống.
- Kỹ năng mềm: Vận dụng phân vùng địa lý tự nhiên, giải thích sự phân hóa các
khu vực địa lý tự nhiên thế giới và tự nhiên Việt Nam.
2.3. Về thái độ:
Nhìn nhận sự chi phối của quy luật tự nhiên đối với sự vận động và phát triển của
lớp vỏ cảnh quan Trái Đất.
3. Nội dung tóm tắt học phần
Khái niệm, nguồn gốc, giới hạn sự tiến hóa, phát triển, những tính chất cơ bản của
lớp vỏ cảnh quan và các địa tổng thể tự nhiên. Sinh thái tự nhiên trong cảnh quan, mối
quan hệ giữa con người với tự nhiên. Quá trình địa hóa và các tác nhân địa hóa. Các
quy luật địa lý chung của lớp vỏ cảnh quan. Phân vùng và phân kiểu tự nhiên.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY - HỌC
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Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

Chương 1. GIỚI THIỆU VỀ KHOA HỌC
1.1. Đối tượng, sự ra đời và phát triển của khoa học
1.2. Vị trí của khoa học trong hệ thống các khoa học
Địa lý
1.3. Phương pháp nghiên cứu
Chương 2. KHÁI QUÁT VỀ LỚP VỎ CẢNH
QUAN
2.1. Khái niệm, nguồn gốc, giới hạn và tính chất của
lớp vỏ cảnh quan
2.2. Sinh thái tự nhiên trong cảnh quan và mối quan
hệ giữa con người và cảnh quan
2.3. Địa tổng thể tự nhiên
2.4. Sự tiến hóa và phát triển
Chương 3. QUÁ TRÌNH ĐỊA HÓA TRONG
CẢNH QUAN
3.1. Khái niệm, khả năng di động của các nguyên tố,
chỉ số Klark
3.2. Các phương thức vận chuyển nguyên tố địa hóa
Chương 4. CÁC QUY LUẬT ĐỊA LÝ CHUNG
CỦA LỚP VỎ CẢNH QUAN
4.1. Quy luật hoàn chỉnh thống nhất
4.2. Quy luật tuần hoàn vật chất và năng lượng.
4.3. Quy luật nhịp điệu
4.4. Quy luật địa đới
4.5. Quy luật phi địa đới
Chương 5. PHÂN VÙNG VÀ PHÂN KIỂU ĐỊA
LÝ TỰ NHIÊN
5.1. Phân vùng Địa lý tự nhiên
5.2. Phân kiểu Địa lý tự nhiên

3

2

10

7

3

20

Tổng cộng

7

1

2

20

7

2

3

24

5

2

1

16

29

5

11

0

90

III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC
KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN
1. Chính sách đối với học phần
Thực hiện theo Quy định về Công tác học vụ do Trường ban hành và Quy chế đào
tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Công văn số
17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
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xác thực hợp nhất 2 văn bản: Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và
Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
2. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
* Kiểm tra - đánh giá quá trình: trọng số 40%
- Tham gia học tập trên lớp
- Phần tự học, tự nghiên cứu
- Hoạt động theo nhóm
- Kiểm tra đánh giá từng kỳ
- Các kiểm tra khác.
* Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 60%.
Hình thức thi: Tự luận.
IV. TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Sách, giáo trình chính:
1. Lê Văn Ân (2015), Giáo trình cảnh quan học, Đại học Sư phạm, Đại học Huế.
- Sách, giáo trình tham khảo:
1. D.L Armand (1983), Địa hóa học cảnh quan, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.
2. Nguyễn Thị Kim Chương (1988), Lớp vỏ cảnh quan và các quy luật địa lý của
trái Đất, NXB Giáo dục, Hà Nội.
3. A.A. Grigoriev (1978), Những quy luật cấu trúc và phát triển của lớp vỏ địa lý,
NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.
4. A.G. Ixatsenko, (1983), ơ sở cảnh quan học và phân vùng Địa lý tự nhiên,
NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.
5. X.V. Kaletxnik, (1978), Những quy luật địa lý chung của Trái Đất, NXB Khoa
học và kỹ thuật, Hà Nội.
Duyệt
HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Khoa

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA ĐỊA LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
ĐỊA DANH HỌC VÀ ĐỊA DANH VIỆT NAM
I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
- Tên học phần: ĐỊA DANH HỌC VÀ ĐỊA DANH VIỆT NAM
- Mã học phần:

GEO84123

- Số tín chỉ:

3

- Học phần:

 Bắt buộc

 Tự chọn

- Thuộc khối kiến thức:
 1. Kiến thức chung

 2. Kiến thức đào tạo và rèn luyện NLSP

 3. Kiến thức chuyên ngành

 4. Học phần thay thế khóa luận

- Tính chất học phần:

 1. Lý thuyết

 2. Thực hành

 3. Lý thuyết + Thực hành
- Các học phần tiên quyết: Địa lý tự nhiên Việt Nam 2
- Học kỳ thực hiện: VII
2. Mục tiêu của học phần
2.1. Về kiến thức: Những kiến thức cơ bản về địa danh học và địa danh Việt Nam:
- Nguyên tắc đặt tên, quy luật, nguyên nhân biến đổi địa danh.
- Ý nghĩa và vai tr của địa danh trong nghiên cứu, học tập, giảng dạy địa lý.
- Vấn đề chuẩn hóa địa danh và hội nhập quốc tế về địa danh.
2.2. Về kỹ năng: Rèn luyện các kỹ năng cơ bản sau đây:
- Kỹ năng cứng: Làm việc với giáo trình, tài liệu tham khảo; phân tích, tổng hợp,
giải thích địa danh; vận dụng các kiến thức về địa danh vào học tập địa lý và thực tế
địa phương.
- Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp và ứng xử; kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng lập
kế hoạch và tổ chức công việc; kỹ năng tìm kiếm, tổng hợp, phân tích và đánh giá
thông tin; kỹ năng giải quyết vấn đề; kỹ năng ra quyết định; kỹ năng sử dụng công
nghệ thông tin và truyền thông; kỹ năng sử dụng ngôn ngữ.
2.3. Về thái độ:
- Bồi dưỡng lòng yêu thiên nhiên, cuộc sống từ đó có được các hành vi ứng xử
phù hợp trong giảng dạy địa lý, trong cuộc sống.
- Có ý thức vận dụng những hiểu biết của mình về địa danh, giáo dục học sinh,
phổ biến cho cộng đồng dân cư. Giáo dục học sinh lòng tự hào dân tộc, tinh thần hợp
tác quốc tế, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ.
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- Vận dụng kiến thức để dạy tốt môn địa lý ở trường trung học phổ thông
3. Nội dung tóm tắt học phần
Bằng các phương pháp đặc trưng trong nghiên cứu địa danh,… giúp người học
phân tích, xác định các nguyên tắc, quy luật biến đổi của địa danh trong đó có địa danh
Việt Nam. Làm rõ vai tr , ý nghĩa của việc nghiên cứu địa danh trong học tập, giảng
dạy, tìm hiểu địa lý địa phương, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, hội nhập quốc tế.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY - HỌC
Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Chương 1. CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐỊA
DANH HỌC

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu
4

1

1

12

5

4

3

24

3

2

2

14

3

1

4

2

1.1. Khái niệm địa danh
1.2. Ðối tượng và nhiệm vụ của địa danh học
. Lịch sử nghiên cứu đia danh
. Ý nghĩa của nghiên cứu địa danh
. Các phương pháp nghiên cứu địa danh
Chương 2. ÐẶC ĐIỂM CỦA ĐỊA DANH VIỆT
NAM
2.1. Các nguyên tắc đặt tên địa danh
2.2. Sự biến đổi địa danh
2.3. Các quy luật biến đổi địa danh
2.4. Tính đa dạng của địa danh Việt Nam
Chương 3. PHÂN LOẠI ĐỊA DANH
3.1. Nguyên tắc phân loại địa danh
3.2. Loại địa danh
3.3. Kiểu địa danh
3.4. Dạng địa danh
Chương 4. PHÂN VÙNG ĐỊA DANH

8

4.1. Nguyên tắc phân vùng địa danh
4.2. Miền địa danh
4.3. Khu địa danh
4.4. Vùng địa danh
Chương 5. ÐỊA DANH CỤ THỂ Ở VIỆT NAM
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2

16

Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

5.1. Ðịa danh sông Hồng
5.2. Ðịa danh Côn Ðảo
5.3. Ðịa danh Việt Nam (tên nước)
5.4. Kết luận chung về địa danh Việt Nam
Chương 6. VẤN ĐỀ CHUẨN HÓA ĐỊA DANH,
PHIÊN CHUYỂN ĐỊA DANH

4

2

2

16

23

12

10

90

6.1. Các cách viết, cách đọc tên riêng nước ngoài
trong tiếng Việt hiện nay:
6.2. Dự thảo Quy định cách viết, cách đọc tên riêng
nước ngoài trong các văn bản quản lý nhà nước
Tổng cộng

III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC
KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN
1. Chính sách đối với học phần
Thực hiện theo Quy định về Công tác học vụ do Trường ban hành và Quy chế đào
tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Công văn số
17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
xác thực hợp nhất 2 văn bản: Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và
Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
2. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
- Kiểm tra - đánh giá định kỳ: 40%
+ Tham gia học tập trên lớp (chuyên cần, chuẩn bị bài, thảo luận)
+ Tự học, tự nghiên cứu
+ Hoạt động theo nhóm
+ Kiểm tra đánh giá giữa kỳ
- Kiểm tra đánh giá cuối kỳ: 60%. Hình thức thi: tự luận.
IV. TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Sách, giáo trình chính:
1. Nguyễn Văn Âu (2000), Một số vấn đề về Địa danh học Việt Nam, NXB Đại
học Quốc gia Hà Nội.
2. Lê Trung Hoa (2010), Địa danh Việt Nam, NXB Dân trí, Hà Nội.
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- Sách, giáo trình tham khảo:
1. Nguyễn Dược, Trung Hải (1998), Sổ tay địa danh Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà
Nội.
2. Vũ Tự Lập (1999), Ðịa lý tự nhiên Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội.
3. Lê Bá Thảo (1977), Thiên nhiên Việt Nam, NXB KH&KT, Hà Nội.
4. Lê Thông (chủ biên) và NNK (2002), Ðịa lý các tỉnh và thành phố Việt Nam, T
1, 2, 3, 4, NXB Giáo dục, Hà Nội.
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA ĐỊA LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN

I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
- Tên học phần: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN
- Mã học phần: GEO84133
- Số tín chỉ:

3

- Học phần:

 Bắt buộc

 Tự chọn

- Thuộc khối kiến thức:
 1. Kiến thức chung

 2. Kiến thức đào tạo và rèn luyện NLSP

 3. Kiến thức chuyên ngành

 4. Học phần thay thế khóa luận

- Tính chất học phần:

 1. Lý thuyết

 2. Thực hành

 3. Lý thuyết + Thực hành
- Các học phần tiên quyết: Địa lý tự nhiên đại cương 3, Phương pháp nghiên cứu
khoa học.
- Học kỳ thực hiện: VII
2. Mục tiêu của học phần
2.1. Về kiến thức: Nắm vững được những kiến thức cơ bản:
- Những quan điểm tiếp cận đối tượng Địa lý tự nhiên.
- Các phương pháp nghiên cứu khoa học Địa lý tự nhiên
2.2. Về kỹ năng:
- Kỹ năng cứng: hình thành kỹ năng nghiên cứu khoa học và làm việc độc lập.
- Kỹ năng mềm: Vận dụng các kiến thức để giải quyết vấn đề Địa lý tự nhiên.
2.3. Về thái độ: Có thái độ nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học và cách giải
quyết vấn đề một cách có khoa học.
3. Nội dung tóm tắt học phần
Xác định mục tiêu, lụa chon vấn đề nghiên cứu, cách đặt tên đề tài, xây dựng quy
trình thực hiện, quy cách trình bày kết quả nghiên cứu khoa học. Các phương pháp sử
dụng phổ biến trong nghiên cứu Địa lý tự nhiên.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY - HỌC
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Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU
KHOA HỌC ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu
6

5

4

30

1.1. Khái niệm, đặc điểm và chức năng của nghiên
cứu khoa học.
1.2. Lựa chọn vấn đề nghiên cứu
1.3. Cách đặt tên đề tài, một số loại tên đề tài và xác
định mục tiêu nghiên cứu.
1.4. Quy trình nghiên cứu và cách thức xây dựng
quy trình nghiên cứu.
1.5. Các trình bày kết quả nghiên cứu khoa học
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU
ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN

5

10

2.1. Quan điểm hệ thống
2.2. Quan điểm tổng hợp - trội
2.3. Quan điểm vùng
2.4. Quan điểm lịch sử viễn cảnh
2.5. Quan điểm phát triển bền vững.
Chương 3. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN

10

10

5

21

15

9

50

3.1. Phương pháp thu thập xử lý tài liệu
3.2. Phương pháp thực địa
3.3. Phương pháp bản đồ
3.4. Phương pháp thống kê toán học
3.5. Phương pháp ảnh viễn thám và GIS.
3.6. Phương pháp chuyên gia
3.7. Phương pháp đánh giá tổng hợp điều kiện tự
nhiên
Tổng cộng

0

90

III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC
KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN
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1. Chính sách đối với học phần
Thực hiện theo Quy định về Công tác học vụ do Trường ban hành và Quy chế đào
tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Công văn số
17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
xác thực hợp nhất 2 văn bản: Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và
Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
2. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
* Kiểm tra - đánh giá quá trình: trọng số 40%, bao gồm:
- Tham gia học tập trên lớp
- Phần tự học, tự nghiên cứu
- Hoạt động theo nhóm
- Kiểm tra đánh giá từng kỳ
- Các kiểm tra khác.
* Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 60%.
Hình thức thi: Tự luận.
IV. TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Sách, giáo trình chính:
1. Vũ Cao Đàm (1996), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Khoa học
và kỹ thuật, Hà Nội.
- Sách, giáo trình tham khảo:
1. Nguyễn Ngọc Thạch và nnk (1987), Viễn thám trong nghiên cứu tài nguyên và
môi trường, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.
2. Vũ Tự Lập (1979), Cảnh quan địa lý miền Bắc Việt Nam, NXB Khoa học và kỹ
thuật, Hà Nội.
3. Nguyễn Thị Kim Chương (1986), Phương pháp toán học trong nghiên cứu Địa
lý tự nhiên, NXB Giáo dục, Hà Nội.
Duyệt
HIỆU TRƯỞNG
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA ĐỊA LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
ĐỊA LÝ ĐÔ THỊ
I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
- Tên học phần: ĐỊA LÝ ĐÔ THỊ
- Mã học phần:

GEO84413

- Số tín chỉ:

03

- Học phần:

 Bắt buộc

 Tự chọn

- Thuộc khối kiến thức:
 1. Kiến thức chung

 2. Kiến thức đào tạo và rèn luyện NLSP

 3. Kiến thức chuyên ngành

 4. Học phần thay thế khóa luận

- Tính chất học phần:

 1. Lý thuyết

 2. Thực hành

 3. Lý thuyết+Thực hành
- Các học phần tiên quyết: Địa lý kinh tế - xã hội đại cương 2
- Học kỳ thực hiện: VII
2. Mục tiêu của học phần
2.1. Về kiến thức: Học phần nhằm cung cấp cho SV những kiến thức về đô thị
học, quá trình đô thị hóa và việc tổ chức quy hoạch không gian đô thị.
2.2. Về kỹ năng:
- Kỹ năng cứng: SV có được kỹ năng phân tích, đánh giá về quy mô, tính chất đô
thị, giải thích hiện tượng đô thị hóa ở các nhóm nước trên thế giới. Vận dụng kiến thức
đã học để nhận xét, lý giải về quy hoạch tổ chức không gian đô thị ở Việt Nam và địa
phương cư trú.
- Kỹ năng mềm: Rèn luyện cho SV kỹ năng làm việc theo nhóm, tìm kiếm tổng
hợp, phân tích và đánh giá thông tin, thuyết trình trước đám đông.
2.3. Về thái độ:
SV phải có thái độ học tập nghiêm túc, chủ động trong việc thu thập tài liệu tham
khảo, tự nghiên cứu, chuẩn bị các vấn đề thảo luận, thuyết trình.
3. Nội dung tóm tắt học phần
Nội dung của học phần gồm ba chương, tập trung trình bày những vấn đề chung về
đô thị (khái niệm, đặc điểm, vai trò, lịch sử phát triển, phân loại đô thị), quá trình đô
thị hóa nói chung, đô thị hóa ở các nước phát triển, đang phát triển và vấn đề tổ chức
không gian đô thị.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY - HỌC
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Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Chương 1. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ. PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu
8

2

4

0

28

12

3

6

0

42

6

2

2

0

20

26

7

12

0

90

1.1. Sự hình thành và phát triển đô thị
1.2. Phân loại đô thị
Chương 2. QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA
2.1. Khái niệm về đô thị hóa
2.2. Các giai đoạn phát triển của quá trình đô thị hóa
2.3. Tính chất và đặc điểm chung của quá trình đô
thị hóa
2.4. Tình hình đô thị hóa trên thế giới, ở các nước
phát triển và đang phát triển
2.5. Đô thị hóa và các vấn đề liên quan
Chương 3. TỔ CHỨC KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ
3.1. Các lý luận về quy hoạch đô thị hiện đại
3.2. Cấu trúc đô thị
Tổng cộng

III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC
KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN
1. Chính sách đối với học phần
Thực hiện theo Quy định về Công tác học vụ do Trường ban hành và Quy chế đào
tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Công văn số
17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
xác thực hợp nhất 2 văn bản: Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và
Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
2. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần
* Kiểm tra-đánh giá quá trình: Có trọng số là 40%, bao gồm các điểm đánh giá bộ
phận như sau:
- Tham gia học tập trên lớp (chuyên cần, chuẩn bị bài và thảo luận)
- Phần tự học, tự nghiên cứu (hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên
giao cho cá nhân 1 vấn đề/tuần; 2 bài tập nhóm/tháng; 2 bài tập cá nhân/học kỳ)
- Hoạt động theo nhóm: tổ chức xemina, xem phim tư liệu
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- Kiểm tra đánh giá từng kỳ: 1 bài kiểm tra viết đánh giá giữa kỳ thời lượng 45’.
- Các kiểm tra khác: thông qua trao đổi ở các giờ lên lớp và hoạt động nhóm
trong quá trình học tập
* Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 60%. Hình
thức thi tự luận
IV. TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Sách, giáo trình chính:
1. Trần Thị Cẩm Tú (2012), Địa lý đô thị, NXB Đại học Huế, Huế.
- Sách, giáo trình tham khảo:
1. Nguyễn Thế Bá (1999), Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị, NXB Xây dựng,
Hà Nội.
2. Lê Trọng Bình (2009), Pháp luật và quản lý đô thị, NXB Đại học Kiến trúc, Hà
Nội.
3. Bộ xây dựng - Viện quy hoạch đô thị nông thôn (2003), Xã hội học trong quy
hoạch xây dựng và quản lý đô thị, NXB Xây dựng, Hà Nội.
4. Bộ xây dựng (2000), Định hướng quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam đến năm
2020, NXB Xây dựng, Hà Nội.
5. Đỗ Thị Minh Đức, Nguyễn Viết Thịnh (2005), Dân số tài nguyên môi trường,
NXB Giáo dục, Hà Nội.
6. Nguyễn Minh Hòa (2012), Đô thị học những vấn đề lý luận và thực tiễn, NXB
Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
7. Đặng Thái Hoàng (1992), Lịch sử nghệ thuật quy hoạch đô thị, NXB Khoa học
kỹ thuật, Hà Nội.
8. Hội khoa học kinh tế Việt Nam (2006), Quản lý nhà nước đối với đô thị trong
quá trình công nghiệp hóa hiện đại h a đất nước, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội
9. Trịnh Duy Luân, Nguyễn Quang Vinh (2000), Tác động kinh tế - xã hội của đổi
mới trong lĩnh vực nhà ở đô thị, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội.
10. Chế Đình Lý, (1997), Cây xanh phát triển và quản lý trong môi trường đô thị,
NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
11. Đàm Trung Phường (1995), Đô thị Việt Nam, Tập1, 2.
12. Đình Quang (2006), Đời sống văn h a đô thị và khu công nghiệp Việt Nam,
NXB Văn hóa Thông tin thành phố Hồ Chí Minh.
13. Phạm Thị Xuân Thọ (2008), Địa lý đô thị, NXB Giáo dục, TP Hồ Chí Minh.
14. Lê Thông (2010), Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội.
15. Quỳnh Trân, Nguyễn Thế Nghĩa (2005), Phát triển đô thị bền vững, NXB
Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.
- Trang Web/CDs tham khảo:
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http://www.vi.wikipedia.org
http://my.opera.com/dialygovap
http://www.dtu.edu.vn
http://www.vnu-itp.edu.vn
http://www.ashui.com
http://vneconomy.vn
http://www.ktdt.com.vn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA ĐỊA LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN
I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
- Tên học phần: DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN
- Mã học phần:

GEO84423

- Số tín chỉ:

03

- Học phần:

 Bắt buộc

 Tự chọn

- Thuộc khối kiến thức:
 1. Kiến thức chung

 2. Kiến thức đào tạo và rèn luyện NLSP

 3. Kiến thức chuyên ngành

 4. Học phần thay thế khóa luận

- Tính chất học phần:

 1. Lý thuyết

 2. Thực hành

 3. Lý thuyết+Thực hành
- Các học phần tiên quyết: Địa lý kinh tế - xã hội đại cương 2
- Học kỳ thực hiện: VII
2. Mục tiêu của học phần
2.1. Về kiến thức: Cung cấp cho SV các khái niệm cơ bản về dân số học và phát
triển kinh tế, các mối quan hệ tác động qua lại giữa dân số và phát triển kinh tế - xã
hội, các giải pháp quản lý và điều chỉnh hợp lý các mối quan hệ này.
2.2. Về kỹ năng:
- Kỹ năng cứng: SV có được kỹ năng phân tích các khái niệm, chỉ tiêu đánh giá về
mức sinh, mức tử, gia tăng dân số, lý giải các mối quan hệ qua lại giữa các chỉ tiêu dân
số với các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
- Kỹ năng mềm: Rèn luyện cho SV kỹ năng làm việc theo nhóm, tìm kiếm tổng
hợp, phân tích và đánh giá thông tin, thuyết trình trước đám đông.
2.3. Về thái độ: SV phải có thái độ học tập nghiêm túc, chủ động trong việc thu
thập tài liệu tham khảo, tự nghiên cứu, chuẩn bị các vấn đề thảo luận, thuyết trình.
3. Nội dung tóm tắt học phần
Học phần đề cập đến các vấn đề dân số, quá trình dân số (quy mô, cơ cấu, phân
bố, chất lượng), các quan niệm, đặc điểm, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trên cơ sở
đó xác định và phân tích các mối quan hệ tác động qua lại giữa dân số và phát triển
kinh tế - xã hội (dân số với phát triển kinh tế, dân số với phát triển giáo dục, dân số với
phát triển y tế, dân số với việc làm, nguồn lao động và bình đẳng giới).
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY – HỌC
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Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Chương 1. NHẬP MÔN DÂN SỐ VÀ PHÁT
TRIỂN

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu
6

2

2

0

20

8

2

4

0

28

6

2

3

0

22

6

2

2

0

20

26

8

11

0
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1.1. Các khái niệm về dân số, tăng trưởng và phát
triển
1.2. Vai trò của dân số và mối quan hệ dân số với
phát triển
1.3. Các tiêu thức về phát triển.
Chương 2. MỐI QUAN HỆ GIỮA DÂN SỐ VÀ
PHÁT TRIỂN KINH TẾ
2.1. Những quan điểm cơ bản về mối quan hệ giữa
dân số với kinh tế, dân số với nền sản xuất xã hội,
phát triển dân số và phát triển kinh tế.
2.2. Mối quan hệ giữa dân số và phát triển kinh tế
2.2.1. Dân số với lao động và việc làm.
2.2.2. Dân số với vốn và trang thiết bị kỹ thuật.
2.2.3. Dân số với tổ chức quản lý sản xuất.
2.2.4. Dân số với thị trường tiêu thụ
2.3. Tác động của chính sách kinh tế
Chương 3. MỐI QUAN HỆ DÂN SỐ VÀ GIÁO
DỤC
3.1. Khái niệm về giáo dục
3.2. Vai trò của giáo dục đối với sự phát triển kinh
tế - xã hội
3.3. Mối quan hệ giữa dân số và giáo dục
3.4. Mối quan hệ giữa thu nhập bình quân đầu người
và trình độ giáo dục
Chương 4. MỐI QUAN HỆ DÂN SỐ VỚI Y TẾ
4.1. Vai trò của sức khỏe đối với sự phát triển kinh
tế - xã hội
4.2. Ảnh hưởng của dân số đến y tế
4.3. Ảnh hưởng của y tế đến dân số
4.4. Các chiến lược y tế và bảo vệ sức khỏe
Tổng cộng

III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC
KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN
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1. Chính sách đối với học phần
Thực hiện theo Quy định về Công tác học vụ do Trường ban hành và Quy chế đào
tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Công văn số
17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
xác thực hợp nhất 2 văn bản: Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và
Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
2. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
* Kiểm tra - đánh giá quá trình: Có trọng số là 40%, bao gồm các điểm đánh giá
bộ phận như sau:
- Tham gia học tập trên lớp (chuyên cần, chuẩn bị bài và thảo luận)
- Phần tự học, tự nghiên cứu (hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên
giao cho cá nhân 1 vấn đề/tuần; 2 bài tập nhóm/tháng; 2 bài tập cá nhân/học kỳ)
- Hoạt động theo nhóm: tổ chức xemina, xem phim tư liệu
- Kiểm tra đánh giá từng kỳ: 1 bài kiểm tra viết đánh giá giữa kỳ thời lượng 45’
- Các kiểm tra khác: thông qua trao đổi ở các giờ lên lớp và hoạt động nhóm trong
quá trình học tập
* Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 60%. Hình
thức thi tự luận
IV. TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Sách, giáo trình chính:
1. Nguyễn Minh Tuệ, Trần Văn Thắng (2004) Dân số và Phát triển, NXB Giáo
dục, Hà Nội.
- Sách, giáo trình tham khảo:
1. Tống Văn Đường, Nguyễn Nam Phương (2008) Dân số và phát triển, NXB Đại
học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.
2. Nguyễn Nam Phương (2011), Dân số và phát triển, NXB Đại học Kinh tế quốc
dân, Hà Nội.
3. Tổng cục dân số và kế hoạch hóa gia đình (2011), Dân số và phát triển, tài liệu
dùng cho chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ dân số và kế hoạch hóa gia đình của quỹ
dân số Liên Hiệp Quốc, Hà Nội.
4. Nguyễn Minh Tuệ (2009) Giáo dục dân số - sức khoẻ sinh sản dùng cho SV
khoa Địa lý trong các trường ĐHSP, Bộ Giáo dục và Đào tạo (UNFPA tài trợ).
Duyệt
HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Khoa

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA ĐỊA LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI

I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
- Tên học phần: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI
- Mã học phần:

GEO84433

- Số tín chỉ:

3

- Học phần:

 Bắt buộc

 Tự chọn

- Thuộc khối kiến thức:
 1. Kiến thức chung

 2. Kiến thức đào tạo và rèn luyện NLSP

 3. Kiến thức chuyên ngành

 4. Học phần thay thế khóa luận

- Tính chất học phần:

 1. Lý thuyết

 2. Thực hành

 3. Lý thuyết+Thực hành
- Các học phần tiên quyết: Địa lý kinh tế - xã hội đại cương 2, Phương pháp nghiên
cứu khoa học.
- Học kỳ thực hiện: VII
2. Mục tiêu của học phần
2.1. Về kiến thức:
- Nhận thức rõ hơn về đối tượng, nhiệm vụ và quan điểm nghiên cứu Địa lý kinh
tế - xã hội.
- Biết vận dụng các phương pháp điều tra, xử lý số liệu, phương pháp đánh giá,
phương pháp phân tích, mô hình hóa thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu Địa lý kinh tế xã hội.
2.2. Về kỹ năng:
- Kỹ năng cứng: Lập được kế hoạch nghiên cứu; Lập được bộ phiếu điều tra thu
thập thông tin phục vụ nghiên cứu; Có khả năng đánh giá được giá trị của các yêu tố
thuộc đối tượng nghiên cứu; Có khả năng trình bày kết quả nghiên cứu đáp ứng yêu
cầu khoa học.
- Kỹ năng mềm: Có khả năng tổ chức, hướng dẫn học sinh nghiên cứu các vấn đề
địa lý kinh tế - xã hội địa phương; Biết trình bày một vấn đề có sức hấp dẫn đối với
người nghe; Có khả năng tham gia các hoạt động nghiên cứu giải quyết các vấn đề liên
quan đến chuyên môn nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
2.3. Về thái độ:
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-Thái độ, chuyên cần, nghiêm túc
- Hình thành tác phong làm việc nói chung và hoạt động chuyên môn nói riêng có
tính khoa học.
- Có quan điểm, tầm nhìn mang tính toàn diện và lâu dài.
3. Nội dung tóm tắt học phần
- Quan điểm, đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu địa lý kinh tế - xã hội
- Các xu hướng và vấn đề nghiên cứu Địa lý kinh tế - xã hội hiện nay.
- Trình bày các phương pháp: Phương pháp xây dựng các chỉ tiêu, phương pháp
điều tra, phương pháp phân tích, đánh giá, phương pháp lập mô hình hóa.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY – HỌC
Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

Chương 1. CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA
ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI
1.1. Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu địa lý kinh
tế - xã hội
1.2. Lịch sử nghiên cứu địa lý kinh tế - xã hội
1.3. Các quan điểm và nguyên tắc nghiên cứu địa lý
kinh tế - xã hội
1.4. Một số xu hướng nghiên cứu Địa lý kinh tế - xã
hội hiện nay
1.5. Hệ thống các phương pháp nghiên cứu Địa lý
kinh tế - xã hội

4

1

6

16

Chương 2. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CHỈ
TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA
2.1. Phương pháp xây dựng chỉ tiêu nghiên cứu
2.1.1. Vai trò của chỉ tiêu trong nghiên cứu
2.1.2. Các loại chỉ tiêu
2.1.3. Cơ sở để xác định các chỉ tiêu nghiên cứu
2.1.4. Vận dụng các chỉ tiêu trong việc phân tích
đánh giá
2.2. Phương pháp điều tra

6

1

8

22

2.2.1. Mục đích điều tra
2.2.2. Xác định nội dung điều tra
2.2.3. Lập phiếu điều tra
2.2.4. Xây dựng kế hoạch điều tra
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Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

2.2.5. Tổ chức điều tra
2.2.6. Xử lý kết quả điều tra
2.2.7. Điều tra đối chứng
Chương 3. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ VÀ
PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH HÓA

10

1

3

1

23

4

2

14

40

4

12

32
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3.1. Phương pháp đánh giá
3.1.1. Khái niệm phương pháp đánh giá
3.1.2. Mục đích, nguyên tắc của phương pháp đánh
giá
3.1.3. Một số công cụ đánh giá
3.1.3.1. Sử dụng hàm số tương quan để đánh giá
mối quan hệ
3.1.3.2. Phần mềm SPSS
3.2. Phương pháp mô hình hóa
3.2.1. Khái niệm mô hình
3.2.2. Mục đích, nguyên tắc xây dựng mô hình
3.2.3. Căn cứ xây dựng mô hình
Chương 4. QUY TRÌNH THỰC HIỆN NGHIÊN
CỨU CÁC VẤN ĐỀ ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI
4.1. Ðặt vấn đề
4.2. Chuẩn bị nghiên cứu
4.3. Thu thập thông tin kinh tế - xã hội
4.4. Xử lý nguồn thông tin kinh tế - xã hội
4.5. Kiểm tra các kết quả nghiên cứu
4.6. Trình bày các kết quả nghiên cứu
Tổng cộng

2

III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC
KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN
1. Chính sách đối với học phần
Thực hiện theo Quy định về Công tác học vụ do Trường ban hành và Quy chế đào
tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Công văn số
17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
xác thực hợp nhất 2 văn bản: Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và
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Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
2. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
* Kiểm tra-đánh giá quá trình: Có trọng số là 40%, bao gồm:
- Tham gia học tập trên lớp (chuyên cần, chuẩn bị bài và thảo luận)
- Phần tự học, tự nghiên cứu (hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên
giao cho cá nhân/tuần; bài tập nhóm/tháng; bài tập cá nhân/học kỳ)
- Hoạt động theo nhóm
- Kiểm tra đánh giá từng kỳ
- Các kiểm tra khác.
* Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 60%. Hình
thức thi: Tự luận
IV. TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Sách, giáo trình chính:
1. Z. E. Dzenis (1984), Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu địa lý kinh
tế - xã hội, Lê Thông dịch, NXB Giáo dục, Hà Nội.
- Sách, giáo trình tham khảo
1. IU.R. Arkhimov và nnk (1976), Các phương pháp toán học trong địa lý, NXB
Kazan (CHLB Nga), (Bản tiếng Nga).
2. James Hanwell, Malcolm Newson Ph. D.,Techniques in physical geography.
3. Ðoàn Ngọc Nam (1985), Phương pháp nghiên cứu khoa học địa lý, ÐH Sư
phạm Thành phố HCM.
4. Trần Quế - Vũ Mạnh Hà (1999), Thống kê kinh tế, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
5. Phần mềm SPSS
Duyệt
HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Khoa

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA ĐỊA LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG DẠY HỌC

I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
- Tên học phần: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
- Mã học phần:

VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG DẠY HỌC
GEO84023

- Số tín chỉ:
- Học phần:

3
 Bắt buộc

- Thuộc khối kiến thức:
 1. Kiến thức chung
 3. Kiến thức chuyên ngành
- Tính chất học phần:

 Tự chọn
 2. Kiến thức đào tạo và RLNLSP
 4. Học phần thay thế khóa luận
 1. Lý thuyết
 2. Thực hành
 3. Lý thuyết+Thực hành

- Các học phần tiên quyết: Tin học
- Học kỳ thực hiện: VII
2. Mục tiêu của học phần
2.1. Về kiến thức: SV hiểu được khái niệm, đặc điểm, vai trò, phân loại phương
tiện dạy học Địa lý, trong đó hiểu rõ về vị trí và vai tr , đặc điểm của công nghệ thông
tin và truyền thông (gọi tắt là CNTT) trong dạy học Địa lý. SV hiểu rõ khái niệm, đặc
điểm, quy trình và kỹ thuật thiết kế bài dạy học điện tử, bản đồ tư duy, e-learning và
một số phần mềm khác trong dạy học Địa lý; việc kết hợp các phương tiện dạy học
Địa lý tryền thống và CNTT trong dạy học Địa lý theo định hướng năng lực.
2.2. Về kỹ năng:
- Kỹ năng cứng: SV (SV) có các kỹ năng sử dụng các phần mềm vào thiết kế các
công cụ dạy học Địa lý (bài giảng điện tử, bản đồ tư duy, e-learning...); sử dụng đa
dạng và kết hợp các phương tiện trong dạy học Địa lý theo định hướng năng lực.
- Kỹ năng mềm: SV phát triển các kỹ năng kỹ năng giao tiếp và ứng xử; kỹ năng
thuyết trình; kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc; kỹ
năng lãnh đạo; kỹ năng tìm kiếm, tổng hợp, phân tích và đánh giá thông tin; kỹ năng
giải quyết vấn đề; kỹ năng ra quyết định; kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và
truyền thông….
2.3. Về thái độ: SV có niềm tin và tình cảm và hứng thú, say mê, có trách nhiệm
đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học Địa lý.
3. Nội dung tóm tắt học phần
Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học là một đặc điểm
quan trọng của dạy học đại học ở thế kỉ XXI. Trong hệ thống phương tiện dạy học Địa
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lý, bên cạnh các phương tiện truyền thống hiện nay có phương tiện công nghệ thông
tin và truyền thông. Quy trình, kỹ thuật sử dụng công nghệ thông tin để tạo ra các công
cụ dạy học bằng công nghệ thông tin trong Địa lý đóng vai tr lớn trong việc nâng cao
chất lượng dạy học Địa lý. Dạy học Địa lý cũng đ i hỏi phải có sự kết hợp chặt ch
giữa công nghệ thông tin với các loại phương tiện dạy học khác của Địa lý.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY – HỌC
Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Chương 1. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC ĐỊA LÝ
1.1. Khái niệm
1.2. Đặc điểm

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu
2

4

1.3. Vai trò
1.4. Phân loại phương tiện dạy học
Chương 2. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG
TIN TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ
2.1. Soạn bài giảng điện tử
2.1.1. Các khái niệm liên quan đến bài giảng điện tử
2.1.2. Soạn bài giảng điện tử với PowerPoint – Phần
một
2.1.3. Soạn bài giảng điện tử với PowerPoint – Phần
hai
2.1.4. Các lưu ý về mặt tổ chức và trình bày các
trang của bài giảng điện tử
2.1.5. Một số kỹ thuật nâng cao hiệu quả trình diễn
của bài giảng điện tử
2.1.6. Soạn bài giảng điện tử với Violet
2.2. Soạn bài trắc nghiệm
2.2.1. Kết hợp Adobe Presenter và PowerPoint để
soạn bài trắc nghiệm điện tử
2.2.2. Tạo bài kiểm tra, khảo sát trực tuyến với công
cụ Google Form
2.2.3. Một số phần mềm tạo và vận hành bài trắc
nghiệm điện tử khác
2.2.4. Tạo bài trắc nghiệm trên giấy với phần mềm
McMix
2.3. Sử dụng Bản đồ tư duy trong dạy học Địa lý
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Nội dung

Chương 3. E-LEARNING TRONG DẠY
ĐỊA LÝ

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu
HỌC
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3
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24
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3.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của E-learnin
trong dạy học
3.2. Quy trình và kỹ thuật thiết kế e-learning
3.3. Sử dụng E-learning trong dạy học Địa lý
Chương 4. KẾT HỢP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
VỚI CÁC PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC TRUYỀN
THỐNG TRONG ĐỊA LÝ
4.1. Các loại phương tiện truyền thống dạy học Địa
lý
4.2. Kết hợp công nghệ thông tin với các phương
tiện dạy học truyền thống Địa lý theo định hướng
năng lực
4.3. Thiết kế bài dạy học kết hợp đa dạng các
phương tiện dạy học Địa lý
Tổng cộng

III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC
KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN
1. Chính sách đối với học phần
Thực hiện theo Quy định về Công tác học vụ do Trường ban hành và Quy chế đào
tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Công văn số
17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
xác thực hợp nhất 2 văn bản: Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và
Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
2. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần
* Kiểm tra - đánh giá quá trình: Nắm bắt được quá trình học tập của từng học
viên, có trọng số là 40%, bao gồm các điểm đánh giá bộ phận như sau:
+ Tham gia học tập trên lớp (chuyên cần, chuẩn bị bài và thảo luận);
+ Phần tự học, tự nghiên cứu (hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên
giao cho cá nhân/tuần; bài tập nhóm/tháng; bài tập cá nhân/học kỳ);
+ Hoạt động theo nhóm;
+ Kiểm tra đánh giá từng kỳ: 2 lần (bài tập/thực hành sau mỗi tín chỉ);
+ Các kiểm tra khác (thái độ và kết quả của điền dã, thực tế...).
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* Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 60%. Hình
thức thi: Tự luận.
IV. TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Sách, giáo trình chính:
1. Bộ GD&ĐT (2015), hương trình giáo dục phổ thông tổng thể trong chương
trình giáo dục phổ thông mới, Hà Nội.
2. Lê Công Triêm, Nguyễn Đức Vũ (2005), Ứng dụng công nghệ thông tin trong
dạy học, NXB Giáo dục.
3. Nguyễn Đức Vũ (2006), Phương tiện dạy học Địa lý, NXB Giáo dục.
4. Giáo trình Ứng dụng CNTT trong dạy học, nhóm tác giả trường ĐHSP Huế
biên soạn.
5. Các tài liệu mềm trên mạng cục bộ và trung tâm E-learning của trường ĐHSP Huế.
- Sách, giáo trình tham khảo:
1. Tony Buzan (2008), Lập Bản đ tư duy, NXB Lao động - Xã hội.
2. Tony Buzan và Barry Buzan (2008), Sơ đ tư duy, NXB Tổng hợp thành phố
Hồ Chí Minh.
3. Tony Buzan và Barry Buzan (1994), The Mindmap Book, New York
4. Nguyễn Viết Thịnh (Chủ biên) (2005), Windows MS Office Internet dùng trong
giảng dạy và nghiên cứu Địa lý, NXB Đại học Sư phạm.
5. Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Đổi mới
phương pháp dạy học với sự tham gia của thiết bị kỹ thuật, Huế - tháng 4/2004.
- Trang Web/CDs tham khảo:
1. Trang web của ICT for Active Teaching and Learning về Bản đồ tư duy:
http://www.ict4atl.org
2. Trang web tải phần mềm Mindjet Mindmanager:
http://www.mediafire.com/?rlqqqgjjq68wtd5
3. How MindMapping Can Help YOU: http://www.graphic.org/mind-mapping
software/
4. What is Concept Mapping?: http://users.edte.utwente.nl/lanzing/cm_home.htm
Duyệt
HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Khoa

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA ĐỊA LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
PHƯƠNG PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG ĐỊA LÝ
I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
- Tên học phần: PHƯƠNG PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG ĐỊA LÝ
- Mã học phần:

GEO84033

- Số tín chỉ:

3

- Học phần:

 Bắt buộc

 Tự chọn

- Thuộc khối kiến thức:
 1. Kiến thức chung

 2. Kiến thức đào tạo và RLNLSP

 3. Kiến thức chuyên ngành

 4. Học phần thay thế khóa luận

- Tính chất học phần:

 1. Lý thuyết

 2. Thực hành

 3. Lý thuyết+Thực hành
- Các học phần tiên quyết: sau khi SV đã học được một số kiến thức cơ bản của các
học phần môn học cơ sở và các môn học chuyên ngành Địa lý.
- Học kỳ thực hiện: VII
2. Mục tiêu của học phần
2.1. Về kiến thức:
- Giúp SV nắm được hệ thống kỹ năng Địa lý trong nhà trường phổ thông.
- Trang bị cho SV các phương pháp hình thành và rèn luyện các kỹ năng Địa lý cụ
thể cho học sinh trong dạy học ở trường phổ thông.
- Giúp SV có năng lực sáng tạo trong quá trình rèn luyện kỹ năng Địa lý cho học sinh.
2.2. Về kỹ năng:
- Kỹ năng cứng: Hình thành cho SV các kỹ năng môn Địa lý cần rèn luyện cho
học sinh trong nhà trường phổ thong; Rèn luyện cho SV các kỹ năng môn Địa lý trong
dạy học Địa lý ở trường phổ thông.
- Kỹ năng mềm: Phát triển được ở SV các kỹ năng giao tiếp và ứng xử; kỹ năng
trao đổi, thuyết trình; kỹ năng lắng nghe, phân tích, tổng hợp và đánh giá thông tin; kỹ
năng tìm kiếm kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, sử dụng công nghệ thông tin
và truyền thông; kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, khám phá; kỹ năng sáng tạo trong quá
trình nghiên cứu và giảng dạy bộ môn Địa lý ở trường phổ thông.
2.3. Về thái độ: Giáo dục được SV ý thức mong muốn khám phá các vấn đề về rèn
luyện kỹ năng Địa lý. Giúp SV có được ý thức, trách nhiệm, đạo đức, hứng thú và say
mê với nghề nghiệp để mai sau ra trường phục vụ ngành nghề đã lựa chọn.
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3. Nội dung tóm tắt học phần
Là môn học trang bị cho SV các vấn đề về hình thành và rèn luyện các kỹ năng
môn Địa lý trong nhà trường phổ thông. Trong học phần này có 2 nội dung chính:
phần trang bị kiến thức lý thuyết về hướng dẫn cách hình thành, rèn luyện kỹ năng và
phần rèn luyện thực hành kỹ năng Địa lý.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY – HỌC
Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Chương 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KỸ NĂNG
ĐỊA LÝ
1.1. Khái niệm kỹ năng Địa lý
1.2. Vai trò của kỹ năng Địa lý
1.3. Mối quan hệ của kỹ năng Địa lý
1.4. Đặc điểm chung của kỹ năng Địa lý trong nhà
trường phổ thông
1.5. Phân loại hệ thống kỹ năng Địa lý trong nhà
trường phổ thông
1.6. Phương pháp chung hình thành kỹ năng Địa lý
Chương 2. HÌNH THÀNH VÀ RÈN LUYỆN CÁC
KỸ NĂNG BẢN ĐỒ VÀ ÁT LÁT CHO HỌC
SINH
2.1. Hình thành và rèn luyện các kỹ năng bản đồ
2.1.1. Khái quát bản đồ giáo khoa Địa lý
2.1.2. Hình thành và rèn luyện các kỹ năng nhận
biết, chỉ, đọc tên các đối tượng Địa lý trên bản đồ
2.1.3. Hình thành và rèn luyện các kỹ năng xác định
phương hướng, đo đạc, tính toán khoảng cách, kinh
vĩ độ… các đối tượng Địa lý trên bản đồ
2.1.4. Hình thành và rèn luyện kỹ năng xác định vị
trí của một đối tượng Địa lý trên bản đồ
2.1.5. Hình thành và rèn luyện kỹ năng xác định các
mối liên hệ không gian Địa lý trên bản đồ
2.1.6. Hình thành và rèn luyện kỹ năng mô tả tổng
hợp một khu vực trên bản đồ.
2.1.7. Hình thành và rèn luyện các kỹ năng v bản
đồ/lược đồ Địa lý
2.2. Hình thành và rèn luyện các kỹ năng sử dụng át
lát giáo khoa Địa lý
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Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

2.2.1. Khái quát át lát giáo khoa Địa lý
2.2.2. Các kỹ năng cần thiết khi sử dụng át lát
2.2.3. Hình thành kỹ năng s/dụng át lát
2.2.3.1. Hướng dẫn học sinh lập đề cương khi đọc
các trang bản đồ át lát
2.2.3.2. Hướng dẫn học sinh cách đọc trang bản đồ
át lát
2.2.3.3. Hướng dẫn HS trình bày báo cáo
2.2.4. Phương pháp rèn luyện
Chương 3. HÌNH THÀNH VÀ RÈN LUYỆN KỸ
NĂNG SỬ DỤNG SỐ LIỆU THỐNG KÊ VÀ
BIỂU ĐỒ
3.1. Số liệu thống kê
3.1.1. Khái niệm, vai trò, phân loại

4

2

2

2

1

1

8

24

3.1.2. Các kỹ năng cần hình thành và rèn luyện cho
học sinh
3.1.3. Phương pháp hình thành
3.1.4. Phương pháp rèn luyện
3.1.4.1. Hình thành và rèn luyện kỹ năng sử dụng số
liệu rời
3.1.4.2. Hình thành và rèn luyện kỹ năng sử dụng số
liệu trong bảng
3.1.4.3. Hình thành và rèn luyện kỹ năng lập bảng
số liệu
3.2. Biểu đồ
3.2.1. Khái niệm, vai trò, phân loại
3.2.2. Hình thành và rèn luyện kỹ năng xác định
biểu đồ thích hợp
3.2.3. Hình thành và rèn luyện kỹ năng xử lý số liệu.
3.2.4. Hình thành và rèn luyện kỹ năng v biểu đồ
3.2.5. Hình thành và rèn luyện kỹ năng đọc, phân
tích, nhận xét biểu đồ
Chương 4. HÌNH THÀNH VÀ RÈN LUYỆN KỸ
NĂNG SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA ĐỊA LÝ
4.1. Khái niệm sách giáo khoa

8
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4.2. Vai trò sách giáo khoa
4.3. Hình thành kỹ năng sử dụng sách giáo khoa Địa
lý
4.4. Hình thành và rèn luyện kỹ năng sử dụng sách
giáo khoa Địa lý
Chương 5. HÌNH THÀNH VÀ RÈN LUYỆN KỸ
NĂNG VIẾT VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO ĐỊA
LÝ
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1

1

8

Chương 6. HÌNH THÀNH VÀ RÈN LUYỆN KỸ
NĂNG KHẢO SÁT CÁC HIỆN TƯỢNG ĐỊA LÝ
NGOÀI THỰC ĐỊA
6.1. Các dụng cụ thông thường khảo sát các hiện
tượng Địa lý ngoài thực địa
6.2. Hình thành các kỹ năng về sử dụng các dụng cụ
quan trắc, khảo sát các hiện tượng Địa lý ngoài thực
địa
6.3. Rèn luyện các kỹ năng về sử dụng các dụng cụ
quan trắc, khảo sát các hiện tượng Địa lý ngoài thực
địa

2

1

1

8

Chương 7. HÌNH THÀNH VÀ RÈN LUYỆN CÁC
KỸ NĂNG HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU ĐỊA LÝ
7.1. Các phương pháp học tập và nghiên cứu Địa lý
của học sinh
7.2. Các kỹ năng về học tập và nghiên cứu Địa lý
7.3. Phương pháp hình thành các kỹ năng học tập và
nghiên cứu Địa lý của học sinh
7.4. Phương pháp rèn luyện các kỹ năng học tập và
nghiên cứu Địa lý của học sinh

2

1

1

8

Tổng cộng

19

8

10

5.1. Khái niệm báo cáo Địa lý
5.2. Hình thành và rèn luyện kỹ năng viết báo cáo
Địa lý.
5.3. Hình thành và rèn luyện kỹ năng trình bày một
báo cáo Địa lý

16

90

III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC
KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN
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1. Chính sách đối với học phần
Thực hiện theo Quy định về Công tác học vụ do Trường ban hành và Quy chế đào
tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Công văn số
17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
xác thực hợp nhất 2 văn bản: Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và
Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
2. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần
- Kiểm tra - đánh giá quá trình: trọng số 40% gồm:
+ Điểm chuyên cần;
+ Điểm ý thức học tập trên lớp (trao đổi, thảo luận, hoạt động theo nhóm …);
+ Điểm tự học, tự nghiên cứu (chuẩn bị bài ở nhà, hoàn thành tốt nội dung, nhiệm
vụ giảng viên giao cho theo cá nhân hoặc nhóm);
+ Điểm kiểm tra đánh giá sau mỗi tín chỉ (bài kiểm tra/bài tập/thực hành);
+ Các kiểm tra khác như thái độ và kết quả của điền dã, thực tế...
- Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: trọng số 60%. Hình thức thi: Tự luận.
IV. TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Sách, giáo trình chính:
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2005), Át lát Địa lý Việt Nam, Trung tâm bản đồ giáo
khoa Việt Nam.
2. Các sách giáo khoa Địa lý Trung học cơ sở và Trung học phổ thông.
3. Mai Xuân San (1998), Rèn luyện kỹ năng Địa lý, NXB Giáo dục.
4. Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Ngọc Minh (2012), Phương pháp dạy học Địa lý
trung học phổ thông, NXB Đại học Huế.
5. Nguyễn Đức Vũ (2006), Phương tiện dạy học Địa lý, NXB Giáo dục.
- Sách, giáo trình tham khảo:
1. Các loại bản đồ giáo khoa Địa lý.
2. Các tài liệu khác nghiên cứu về rèn luyện kỹ năng.
- Các băng hình, dĩa CD và các thông tin trên mạng internet... liên quan đến rèn
luyện kỹ năng Địa lý.
Duyệt
HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Khoa

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA ĐỊA LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC TRONG ĐỊA LÝ

I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
- Tên học phần: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
- Mã học phần:

KHOA HỌC GIÁO DỤC TRONG ĐỊA LÝ
GEO84043

- Số tín chỉ:
- Học phần:

3
 Bắt buộc

- Thuộc khối kiến thức:
 1. Kiến thức chung
 3. Kiến thức chuyên ngành
- Tính chất học phần:

 Tự chọn
 2. Kiến thức đào tạo và RLNLSP
 4. Học phần thay thế khóa luận
 1. Lý thuyết
 2. Thực hành
 3. Lý thuyết+Thực hành

- Các học phần tiên quyết: Phương pháp nghiên cứu khoa học, Phương pháp dạy
học địa lý ở trường phổ thông.
- Học kỳ thực hiện: VII
2. Mục tiêu của học phần
2.1. Về kiến thức: Giúp cho SV nắm được kiến thức về các khái niệm, đặc điểm,
bản chất, quy trình, lôgic, các giai đọan nghiên cứu khoa học và các phương pháp cụ
thể trong nghiên cứu khoa học giáo dục trong môn Địa lý.
2.2. Về kỹ năng:
- Kỹ năng cứng: Hình thành cho SV kỹ năng cần thiết để tiến hành xác định một đề
tài khoa học cụ thể, tự nghiên cứu vạch đề cương và vận dụng các phương pháp nghiên
cứu phù hợp với đề tài; Hình thành cho SV kỹ năng cần thiết để tiến hành nghiên cứu
và hoàn thành một đề tài một đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục trong môn Địa lý.
- Kỹ năng mềm: Phát triển được ở SV các kỹ năng giao tiếp và ứng xử; kỹ năng
trao đổi, thuyết trình; kỹ năng lắng nghe, phân tích, tổng hợp và đánh giá thông tin; kỹ
năng tìm kiếm kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, sử dụng công nghệ thông tin
và truyền thông; kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, khám phá; kỹ năng sáng tạo trong quá
trình nghiên cứu và giảng dạy bộ môn Địa lý.
2.3. Về thái độ: Giáo dục được SV ý thức mong muốn khám phá các vấn đề về
nghiên cứu khoa học. Giúp SV có được ý thức, trách nhiệm, hứng thú và say mê với
nghiên cứu khoa học trong quá trình học tập và công tác.
3. Nội dung tóm tắt học phần
Đây là môn học trang bị cho người học lý luận và phương pháp cụ thể về nghiên
cứu khoa học giáo dục trong môn Địa lý ở trường phổ thông. Đó là các vấn đề cơ bản
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như: khái niệm phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu khoa học, đặc điểm,
bản chất, quy trình, lôgic, các giai đọan, các phương pháp cụ thể, cách lập đề cương
cho một đề tài trong nghiên cứu khoa học giáo dục…
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY – HỌC
Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu
2

1

1

8

3

1

1

10

4

2

1

14

4

1

2

14

1.1. Phương pháp luận, phương pháp luận nghiên
cứu khoa học
1.2. Đối tượng, nhiệm vụ của phương pháp luận
nghiên cứu khoa học
1.3. Ý nghĩa của nghiên cứu khoa học
1.4. Một số xu hướng mới cần nghiên cứu trong dạy
học Địa lý
Chương 2. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, LOẠI HÌNH
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1.1. Khái niệm
1.2. Đặc điểm của nghiên cứu khoa học
1.3. Các loại hình nghiên cứu khoa học
Chương 3. ĐỀ TÀI KHOA HỌC
3.1. Khái niệm
3.2. Các yêu cầu đặt tên đề tài khoa học
3.3. Các loại đề tài khoa học
Chương 4. CÁC QUAN ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
4.1. Quan điểm nghiên cứu khoa học
4.1.1. Các quan điểm
4.1.2. Phân biệt quan điểm nghiên cứu với phương
pháp nghiên cứu
4.2. Phương pháp nghiên cứu khoa học
4.2.1. Khái niệm phương pháp nghiên cứu khoa học
4.2.2. Bản chất của phương pháp nghiên cứu khoa
học
4.2.3. Phân loại phương pháp nghiên cứu khoa học
4.2.4. Hệ thống các phương pháp phương pháp
nghiên cứu khoa học
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Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Chương 5. LÔGIC TIẾN TRÌNH NGHIÊN CỨU
KHOA HỌC

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu
4

1

10

5.1. Giai đọan chuẩn bị nghiên cứu
5.2. Giai đọan triển khai nghiên cứu
5.3. Giai đọan viết công trình
5.4. Giai đọan nghiệm thu, bảo vệ công trình
Chương 6. LÔGIC NỘI DUNG CÔNG TRÌNH
KHOA HỌC

5

1

1

14

5

3

2

20

27

9

9
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6.1. Những vấn đề chung
6.2. Kết quả nghiên cứu nội dung của đề tài
6.3. Kết luận
6.4. Kiến nghị, đề xuất
6.5. Tài liệu tham khảo
6.6. Các công trình công bố liên quan đến đề tài
6.7. Phần phụ lục
Chương 7. ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
KHOA HỌC
7.1. Tên đề tài
7.2. Hướng dẫn lập đề cương phần mở đầu của đề
tài
7.3. Hướng dẫn lập đề cương phần nội dung của đề
tài
7.4. Hướng dẫn lập đề cương phần kết luận - Kiến
nghị
7.5. Hướng dẫn lập đề cương các phần khác
7.6. Các vấn đề khác liên quan đến nghiên cứu khoa
học
Tổng cộng

III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC
KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN
1. Chính sách đối với học phần
Thực hiện theo Quy định về Công tác học vụ do Trường ban hành và Quy chế đào
tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Công văn số
17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
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xác thực hợp nhất 2 văn bản: Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và
Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
2. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần
- Kiểm tra - đánh giá quá trình: trọng số 40% gồm:
+ Điểm chuyên cần;
+ Điểm ý thức học tập trên lớp (trao đổi, thảo luận, hoạt động theo nhóm …);
+ Điểm tự học, tự nghiên cứu (chuẩn bị bài ở nhà, hoàn thành tốt nội dung, nhiệm
vụ giảng viên giao cho theo cá nhân hoặc nhóm);
+ Điểm kiểm tra đánh giá sau mỗi tín chỉ (bài kiểm tra/bài tập/thực hành);
+ Các kiểm tra khác như thái độ và kết quả của điền dã, thực tế....
- Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: trọng số 60%. Hình thức thi: Tự luận.
IV. TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Sách, giáo trình chính:
1. Lưu Xuân Mới (2003), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB ĐH
Sư phạm.
2. Thái Duy Tuyên (1998), Đề cương bài giảng phương pháp luận nghiên cứu
khoa học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện khoa học giáo dục, Hà Nội.
3. Nguyễn Đức Vũ (1997), iáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục
trong Địa lý nhà trường, Đại học Sư phạm, Đại học Huế, Huế.
4. Phạm Viết Vượng (1997), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Đại
học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
- Sách, giáo trình tham khảo:
1. Hoàng Chúng (1982), Phương pháp thống kê toán học trong khoa học giáo dục,
NXB Giáo dục
2. Các tài liệu liên quan đến phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu khoa học.
Duyệt
HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Khoa

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA ĐỊA LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
DẠY HỌC TÍCH HỢP TRONG MÔN ĐỊA LÝ
I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
- Tên học phần: DẠY HỌC TÍCH HỢP TRONG MÔN ĐỊA LÝ
- Mã học phần:

GEO84013

- Số tín chỉ:

3

- Học phần:

 Bắt buộc

 Tự chọn

- Thuộc khối kiến thức:
 1. Kiến thức chung

 2. Kiến thức đào tạo và RLNLSP

 3. Kiến thức chuyên ngành

 4. Học phần thay thế khóa luận

- Tính chất học phần:

 1. Lý thuyết

 2. Thực hành

 3. Lý thuyết+Thực hành
- Các học phần tiên quyết: Phương pháp dạy học Địa lý ở trường phổ thông
- Học kỳ thực hiện: VII
2. Mục tiêu của học phần
2.1. Về kiến thức: SV hiểu được khái niệm, đặc điểm, vai trò, các dạng tích hợp
và dạy học tích hợp trong môn Địa lý; nội dung và phương pháp tích hợp trong môn
Địa lý; thiết kế được bài dạy học tích hợp trong môn Địa lý; đánh giá kết quả học tập
tích hợp của HS trong môn Địa lý.
2.2. Về kỹ năng:
- Kỹ năng cứng: SV có các kỹ năng xác định mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy
học tích hợp, thiết kế được bài dạy học tích hợp có chất lượng, thực hiện đánh giá hợp
lý và khoa học.
- Kỹ năng mềm: SV phát triển các kỹ năng kỹ năng giao tiếp và ứng xử; kỹ năng
thuyết trình; kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc; kỹ
năng lãnh đạo; kỹ năng tìm kiếm, tổng hợp, phân tích và đánh giá thông tin; kỹ năng
giải quyết vấn đề; kỹ năng ra quyết định; kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và
truyền thông….
2.3. Về thái độ: SV có niềm tin và tình cảm đối với dạy học tích hợp, có trách
nhiệm đối với việc tổ chức có hiệu quả việc dạy học tích hợp trong môn Địa lý.
3. Nội dung tóm tắt học phần
Tích hợp là sự kết hợp, liên hệ, thống nhất các yếu tố có liên quan với nhau của
nhiều lĩnh vực trong một chủ đề/nội dung. Dạy học tích hợp là định hướng dạy học để
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học sinh phát triển khả năng huy động tổng hợp kiến thức, kỹ năng... thuộc nhiều lĩnh
vực khác nhau để giải quyết có hiệu quả các vấn đề trong học tập và trong cuộc sống,
được thực hiện ngay trong quá trình lĩnh hội tri thức và rèn luyện kỹ năng; phát triển
được những năng lực cần thiết, nhất là năng lực giải quyết vấn đề.
Địa lý là một môn học tổng hợp, nên thuận lợi cho tiến hành dạy học tích hợp với
các hình thức và phương pháp dạy học đa dạng có sự gần gũi, liên quan đến nhiều lĩnh
vực khác nhau (vật lý, hoá học, sinh học, văn học, lịch sử, xã hội học, giáo dục công
dân...).
Đây là một học phần mới ở chương trình đào tạo giáo viên có tác dụng lớn đến
nâng cao năng lực cho giáo sinh về dạy học và giáo dục học sinh theo định hướng
năng lực.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY - HỌC
Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Chương 1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ
VÀ CÁC DẠNG TÍCH HỢP

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu
4

2

3

18

3

3

4

4

24

Chương 3. THIẾT KẾ BÀI DẠY HỌC TÍCH HỢP
TRONG MÔN ĐỊA LÝ
3.1. Bài dạy học tích hợp trong môn Địa lý ở trên
lớp
3.2. Bài dạy học tích hợp trong môn Địa lý ở ngoài
trời
3.3. Bài dạy học tích hợp trong thực hành Địa lý

3

4

3

8

28

Chương 4. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ DẠY HỌC
TÍCH HỢP TRONG MÔN ĐỊA LÝ
4.1. Quy trình thực hiện đánh giá kết quả học tập
tích hợp trong môn Địa lý

3

3

8

20

1.1. Khái niệm
1.2. Đặc điểm
1.3. Vai trò
1.4. Các dạng tích hợp
Chương 2. KHẢ NĂNG TÍCH HỢP CỦA MÔN
ĐỊA LÝ
2.1. Chương trình môn Địa lý phổ thông
2.2. Tích hợp nội dung trong môn Địa lý
2.3. Tích hợp phương pháp trong môn Địa lý
2.4. Hoạt động dạy học tích hợp ở môn Địa lý
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Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

4.2. Xác định tiêu chí chất lượng đánh giá dạy học
tích hợp trong môn Địa lý
4.3. Xác định các phương pháp và công cụ đánh giá
Tổng cộng

13

12

10

20

90

III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC
KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN
1. Chính sách đối với học phần
Thực hiện theo Quy định về Công tác học vụ do Trường ban hành và Quy chế đào
tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Công văn số
17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
xác thực hợp nhất 2 văn bản: Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và
Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
2. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
- Kiểm tra - đánh giá quá trình: Nắm bắt được quá trình học tập của từng học
viên, có trọng số là 40%, bao gồm các điểm đánh giá bộ phận như sau:
+ Tham gia học tập trên lớp (chuyên cần, chuẩn bị bài và thảo luận);
+ Phần tự học, tự nghiên cứu (hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên
giao cho cá nhân/tuần; bài tập nhóm/tháng; bài tập cá nhân/học kỳ);
+ Hoạt động theo nhóm;
+ Kiểm tra đánh giá từng kỳ: 2 lần (bài tập/thực hành sau mỗi tín chỉ);
+ Các kiểm tra khác (thái độ và kết quả của điền dã, thực tế...).
- Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 60%. Hình
thức thi: Tự luận.
IV. TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Sách, giáo trình chính:
1. Bộ GD&ĐT (2015), hương trình giáo dục phổ thông tổng thể trong chương
trình giáo dục phổ thông mới, Hà Nội.
- Sách, giáo trình tham khảo:
1. Bộ GD&ĐT (2013), Đề án Đổi mới chương trình và sách giáo khoa sau 2015,
Hà Nội.
2. Nguyễn Hữu Châu (2006), Những vấn đề cơ bản về chương trình và quá trình
dạy học, NXB Giáo dục.
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3. Công ty Intel (2009), hương trình dạy học của Intel - Khóa học cơ bản, NXB
Tổng hợp TP HCM.
4. Nguyễn Văn Cường - Bernd Meier (2007), Một số vấn đề chung về đổi mới
phương pháp dạy học ở trường phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Dự án phát triển
giáo dục THPT (LOAN No 1979-Vie).
5. Đặng Thành Hưng (1995), Các lý thuyết và mô hình giáo dục hướng vào người
học ở phương Tây, Tài liệu của Viện Khoa học Giáo dục, Hà Nội.
6. Robert J. Marzano, Debra J. Pickering, Jane E. Pollock (2005),
pháp dạy học hiệu quả, NXB Giáo dục.

ác phương

7. Bùi Gia Thịnh (1995), “Lý thuyến Kiến tạo, một hướng phát triển mới của Lý
luận dạy học hiện đại" - T/c Thông tin Khoa học iáo dục, Số 52, tháng 11&12/1995,
tr. 30-34.
8. Lê Thông (Tổng Chủ biên) (2013), Sách giáo khoa Địa lý lớp 10, lớp 11, lớp 12
(3 quyển độc lập), NXB Giáo dục.
9. Nguyễn Đức Vũ, Phạm Thị Sen (2004), Đổi mới phương pháp dạy học Địa lý ở
trung học phổ thông, NXB Giáo dục.
10. Ủy ban khoa học về hành vi - xã hội và giáo dục của Hoa Kỳ (2007), Phương
pháp học tập tối ưu - trí tuệ, tư duy, kinh nghiệm và nhà trường. Người dịch: Nguyễn
Vĩnh Trung, Lê Thu Giang, Nxb Tổng hợp TP Hồ Chí Minh.
- Trang Web/CDs tham khảo: Các trang Web có nội dung liên quan.
Duyệt
HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Khoa

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA ĐỊA LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
- Tên học phần: BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
- Mã học phần:

GEO84812

- Số tín chỉ:

2

- Học phần:

 Bắt buộc

 Tự chọn

- Thuộc khối kiến thức:
 1. Kiến thức chung

 2. Kiến thức đào tạo và rèn luyện NLSP

 3. Kiến thức chuyên ngành

 4. Học phần thay thế khóa luận

- Tính chất học phần:

 1. Lý thuyết

 2. Thực hành

 3. Lý thuyết+Thực hành
- Các học phần tiên quyết: Địa lý tài nguyên và môi trường
- Học kỳ thực hiện: VII
2. Mục tiêu của học phần
2.1. Về kiến thức: Giúp người học hiểu được các kiến thức cơ bản về biến đổi khí
hậu và cách phòng chống các dạng thiên tai.
2.2. Về kỹ năng:
- Kỹ năng cứng bao gồm: Giúp SV có kỹ năng ứng phó với những tác động của
biến đổi khí hậu đối với mọi mặt của cuộc sống; hình thành cho các em khả năng lập
kế hoạch ứng phó với các dạng thiên tai thường xảy ra ở địa phương mình sinh sống;
kỹ năng lập kế hoạch tuyên truyền, giảng dạy về biến đổi khí hậu và phòng chống
thiên tai…
- Kỹ năng mềm bao gồm: Giúp SV có kỹ năng thuyết trình, giải thích các vấn đề
về biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai cho cộng đồng dân cư; kỹ năng làm việc
theo nhóm trong việc giải quyết các vấn đề liên quan; kỹ năng tự học, tự nghiên cứu về
vấn đề biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai…
2.3. Về thái độ: Nhận thức được tầm quan trọng của môn học, từ đó có thái độ
nghiêm túc, cần cù ham học, tự rèn luyện.
3. Nội dung tóm tắt học phần
Học phần Biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai s trang bị cho SV các khái
niệm về khí hậu và thời tiết, hiệu ứng nhà kính, hệ thống khí hậu, các thiên tai... Từ đó,
giúp các em tìm hiểu các nguyên nhân gây phát sinh, các giải pháp thích ứng và giảm
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thiểu thiệt hại do biến đổi khí hậu và các thiên tai gây ra. Các phương pháp được hình
thành s giúp SV có những kỹ năng cần thiết trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu ở
địa phương. Môn học này mở ra cho SV nhiều cách tiếp cận và hướng nghiên cứu thiết
thực, chuyên sâu, ứng dụng trong cuộc sống.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY – HỌC
Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

PHẦN 1. BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Chương 1. HỆ THỐNG KHÍ HẬU TRÁI ĐẤT

1

2

2

4

1.1. Khí hậu và thời tiết
1.2. Hiệu ứng nhà kính
1.3. Hệ thống khí hậu
Chương 2. CÁC NGUYÊN NHÂN TỰ NHIÊN
GÂY RA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
2.1. Sự dịch chuyển của các mảng thạch quyển
2.2. Hoạt động của núi lửa
2.3. Các vận động của Trái Đất
2.4. Hoạt động của Mặt Trời
Chương 3. CON NGƯỜI VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
3.1. Hoạt động công nghiệp của loài người và khí
thải
3.2. Mối liên hệ giữa sự gia tăng khí nhà kính thời
đại công nghiệp và sự biến đổi dị thường của nhiệt
độ không khí
3.3. Hoạt động nông nghiệp và biến đổi khí hậu
3.4. Phá rừng và biến đổi khí hậu

2

1

6

Chương 4. TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
ĐẾN MÔI TRƯỜNG
4.1. Biến đổi khí hậu và sự dâng mực nước biển
4.2. Biến đổi khí hậu và sự biến đổi môi trường Địa
lý
4.3. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hệ sinh
thái tự nhiên và đa dạng sinh học

2

2

8

Chương 5. ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
5.1. Chiến lược giảm thiểu tác động của biến đổi khí
hậu

2

1

6
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Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

5.2. Chiến lược thích ứng với các tổn thương do
biến đổi khí hậu
Chương 6. CÁC KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
6.1. Kịch bản với mức phát thải khí nhà kính thấp

1

1

4

6.2. Kịch bản với mức phát thải khí nhà kính vừa
6.3. Kịch bản với mức phát thải khí nhà kính cao
Chương 7. CÔNG ƯỚC KHUNG CỦA BIẾN ĐỔI
KHÍ HẬU VÀ NGHỊ ĐỊNH THƯ KYOTO

1

2

7.1. Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến
đổi khí hậu
7.2. Nghị định thư Kyoto
7.3. Cơ chế phát triển sạch (CDM)
7.4. Hành động của Việt Nam đối trong vấn đề thực
thi công ước khung của Liên Hiệp Quốc
Chương 8. NHIỆM VỤ CỦA GIÁO DỤC ĐỐI VỚI
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
8.1. Đối phó với biến đổi khí hậu - nhiệm vụ của tất
cả các quốc gia và của từng cá nhân
8.2. Vai trò của ngành giáo dục đối với thách thức
của biến đổi khí hậu
8.3. Vấn đề giáo dục nhận thức và hành vi đối với
biến đổi khí hậu cho học sinh phổ thông và cộng
đồng

1

1

4

Chương 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THIÊN TAI
1.1. Khái niệm
1.2. Các thiên tai có nguồn gốc khí hậu, thủy văn
1.3. Các thiên tai có nguồn gốc địa chất
1.4. Các thiên tai có nguồn gốc sinh vật
1.5. Các thiên tai có nguồn gốc vũ trụ

1

1

4

Chương 2. MỘT SỐ LOẠI THIÊN TAI CHÍNH Ở
VIỆT NAM
2.1. Bão
2.2. Lũ lụt
2.3. Hạn hán

1

1

4

PHẦN 2. PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
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Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Chương 3. NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VÀ
CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC TRONG
PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu
1

2

3.1. Những nguyên tắc cơ bản trong phòng, chống
thiên tai
3.2. Chính sách của Nhà nước Việt Nam trong
phòng, chống thiên tai
Chương 4. GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG THIÊN
TAI
4.1. Truyền thông về phòng, chống thiên tai

2

1

6

3

1

8

20

10

60

4.2. Giáo dục các kỹ năng ph ng, chống thiên tai
Chương 5. PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ
GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI CÁC
VÙNG ĐỊA LÝ
5.1. Phòng chống thiên tai và giáo dục phòng chống
thiên tai vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
5.2. Phòng chống thiên tai và giáo dục phòng chống
thiên tai vùng Đồng bằng sông Hồng
5.3. Phòng chống thiên tai và giáo dục phòng chống
thiên tai vùng Bắc Trung Bộ
5.4. Phòng chống thiên tai và giáo dục phòng chống
thiên tai vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
5.5. Phòng chống thiên tai và giáo dục phòng chống
thiên tai vùng Tây Nguyên
5.6. Phòng chống thiên tai và giáo dục phòng chống
thiên tai vùng Đông Nam Bộ
5.7. Phòng chống thiên tai và giáo dục phòng chống
thiên tai vùng Tây Nam Bộ
Tổng cộng

III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC
KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN
1. Chính sách đối với học phần
Thực hiện theo Quy định về Công tác học vụ do Trường ban hành và Quy chế đào
tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Công văn số
17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
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xác thực hợp nhất 2 văn bản: Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và
Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
2. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
* Kiểm tra - đánh giá quá trình: Có trọng số là 40%, bao gồm các điểm đánh giá
bộ phận như sau:
- Tham gia học tập trên lớp (chuyên cần, chuẩn bị bài và thảo luận)
- Phần tự học, tự nghiên cứu (hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên
giao cho cá nhân/tuần; bài tập nhóm/tháng; thảo luận nhóm; bài tập cá nhân/học kỳ)
- Kiểm tra đánh giá từng kỳ
* Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 60%. Hình
thức thi: Tự luận
IV. TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Sách, giáo trình chính:
1. Đặng Duy Lợi, Đào Ngọc Hùng (2014), Biến đổi khí hậu, NXB Đại học Sư
phạm, Hà Nội.
- Sách, giáo trình tham khảo:
1. ông ước khung của liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (1996), Hà Nội.
2. IPCC (2001), Climate Change 2001-synthesis Report.
3. Nguyễn Đức Ngữ, Nguyễn Trọng Hiệu (2004), Khí hậu và Tài Nguyên khí hậu
Việt Nam, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
4. Nguyễn Đức Ngữ và nnk (2007), Biến đổi khí hậu, NXB Khoa học kỹ thuật.
- Trang Web/CDs tham khảo:
http://www.ipcc.ch/
http://www.epa.gov/climatechange/
http://www.climatechange.gov.au/
Duyệt
HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Khoa

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA ĐỊA LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
KINH TẾ VÙNG
I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
- Tên học phần: KINH TẾ VÙNG
- Mã học phần:

GEO84822

- Số tín chỉ:

02

- Học phần:

 Bắt buộc

 Tự chọn

- Thuộc khối kiến thức:
 1. Kiến thức chung

 2. Kiến thức đào tạo và rèn luyện NLSP

 3. Kiến thức chuyên ngành

 4. Học phần thay thế khóa luận

- Tính chất học phần:

 1. Lý thuyết

 2. Thực hành

 3. Lý thuyết+Thực hành
- Các học phần tiên quyết: Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam 1
- Học kỳ thực hiện: VII
2.Mục tiêu của học phần
2.1. Về kiến thức: Sau khi hoàn thành học phần, người học phải nắm được một số
kiến thức cơ bản về: Quan niệm vùng và vùng kinh tế. Phân biệt giữa 2 loại vùng này;
Những vấn đề cơ bản, liên quan chặt ch đến phát triển kinh tế vùng và phân vùng kinh
tế; Phát triển kinh tế vùng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam.
2.2. Về kỹ năng:
- Kỹ năng cứng: Kỹ năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn ở Việt Nam
trong việc phân vùng, phát triển kinh tế vùng,…; Kỹ năng tư duy lôgich giữa các vấn
đề trong phát triển kinh tế vùng; Kỹ năng phân tích và đánh giá thông tin, quy hoạch
tổng thể phát triển kinh tế vùng,…
- Kỹ năng mềm: Tự học, tự nghiên cứu; Làm việc nhóm, thảo luận và thuyết phục;
Tiếp cận thông tin
2.3. Về thái độ: Giúp cho người học có thái độ đúng đắn về những giá trị kiến
thức của học phần trong khoa học cũng như cuộc sống. Qua đó nâng cao ý thức trách
nhiệm, đạo đức của mình trong học tập và công tác.
3. Nội dung tóm tắt học phần
Bao gồm những kiến thức cơ bản, hệ thống về vùng và vùng kinh tế, về phát triển
kinh tế vùng: bản chất, cơ cấu sản xuất, lựa chọn các biện pháp tổ chức sản xuất lãnh
thổ, các mối liên kết kinh tế vùng, tổ chức phân bố sản xuất, phát triển bền vững kinh
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tế vùng, về phân vùng kinh tế: quan niệm, cách thức tiến hành, các quan điểm cần
quán triệt, các nguyên tắc phân vùng và một số vấn đề về phát triển kinh tế vùng trong
thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam. Đồng thời, học phần cũng trang bị
cho người học các phương pháp nghiên cứu thích hợp, những thành tựu và triển vọng
của học phần này về mặt khoa học trong phát triển kinh tế vùng và vận dụng chúng
vào thực tiễn ở Việt Nam.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY – HỌC
Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Chương 1. ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ, PHƯƠNG
PHÁP VÀ LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu
4

8

1.1. Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu
1.2. Phương pháp nghiên cứu
1.3. Lịch sử nghiên cứu
Chương 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH
TẾ VÙNG

10

2

4

32

2

12

2.1. Các quan niệm về vùng và vùng kinh tế
2.1.1. Quan niệm về vùng
2.1.2. Vùng kinh tế
2.2. Phát triển kinh tế vùng
2.2.1. Bản chất của việc phát triển kinh tế vùng
2.2.2. Xác định cơ cấu sản xuất của vùng
2.2.3. Thiết lập các mối liên hệ kinh tế
2.2.4. Một số biện pháp tổ chức sản xuất phát triển
kinh tế vùng
2.2.5. Phân bố sản xuất
2.2.6. Phát triển bền vững kinh tế vùng
Chương 3. PHÂN VÙNG KINH TẾ
3.1. Quan niệm phân vùng kinh tế
3.2. Nhiệm vụ và ý nghĩa của phân vùng kinh tế
3.3. Quan điểm phân vùng
3.4. Nguyên tắc phân vùng
3.5. Tiêu chuẩn phân định và hệ thống phân vị vùng
kinh tế
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4

Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Chương 4. PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÙNG Ở
VIỆT NAM

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu
4

8

4.1. Sự cần thiết phát triển kinh tế vùng nước ta
trong thời kỳ CNH, HĐH
4.2. Hệ thống vùng ở Việt Nam
4.2.1. Hệ thống 8 vùng địa – kinh tế
4.2.2. Hệ thống 4 vùng kinh tế trọng điểm
Tổng cộng

22

2

6

60

III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC
KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN
1. Chính sách đối với học phần
Thực hiện theo Quy định về Công tác học vụ do Trường ban hành và Quy chế đào
tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Công văn số
17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
xác thực hợp nhất 2 văn bản: Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và
Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
2. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
* Kiểm tra - đánh giá quá trình: trọng số 40%
- Tham gia học tập trên lớp (chuyên cần, chuẩn bị bài và thảo luận)
- Phần tự học, tự nghiên cứu (hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên
giao cho cá nhân/tuần; bài tập nhóm/tháng; bài tập cá nhân/học kỳ)
- Hoạt động theo nhóm
- Kiểm tra đánh giá từng kỳ
* Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 60%. Hình
thức thi: tự luận
IV. TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Sách, giáo trình chính:
1. Lê Thu Hoa (2007), Kinh tế vùng ở Việt Nam - Từ lý luận đến thực tiễn, NXB
Lao động - Xã hội, Hà Nội.
2. Nguyễn Văn Phú. Nguyễn Xuân Thu (2006), Phát triển kinh tế vùng trong quá
trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
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3. Nguyễn Văn Quang (1981), Phân vùng kinh tế, NXB Giáo dục, Hà Nội.
- Sách, giáo trình tham khảo:
1. Bộ môn Kinh tế tổng hợp, Đại học Bách khoa Đà Nẵng (1993), Kinh tế tài
nguyên và tổ chức lãnh thổ, Đà Nẵng.
2. Trần Đình Gián (1990), Địa lý Việt Nam, NXB Khoa học xã hội và nhân văn
quốc gia, Hà Nội.
3. Đặng Văn Phan, Nguyễn Kim Hồng (2002), Tổ chức lãnh thổ, TP. Hồ Chí
Minh.
4. Văn Thái (1997), Địa lý kinh tế Việt Nam, NXB TP. Hồ Chí Minh.
5. Trịnh Thanh Sơn (1986), Phân vùng kinh tế, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ
Chí Minh
6. Ủy ban Phân vùng kinh tế Trung ương (1984), Tạp chí Kinh tế vùng, số 1 đến 6.
Duyệt
HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Khoa

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA ĐỊA LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
GIÁO DỤC DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG
I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
- Tên học phần: GIÁO DỤC DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG
- Mã học phần:

GEO84832

- Số tín chỉ:

2

- Học phần:

 Bắt buộc

 Tự chọn

- Thuộc khối kiến thức:
 1. Kiến thức chung

 2. Kiến thức đào tạo và RLNLSP

 3. Kiến thức chuyên ngành

 4. Học phần thay thế khóa luận
 1. Lý thuyết

- Tính chất học phần:

 2. Thực hành

 3. Lý thuyết+Thực hành
- Các học phần tiên quyết: Địa lý tài nguyên và môi trường
- Học kỳ thực hiện:

VII

2. Mục tiêu của học phần
2.1. Về kiến thức: SV hiểu được các khái niệm cơ bản về dân số, môi trường, mối
quan hệ giữa dân số, tài nguyên và môi trường; hiểu được khả năng của môn Địa lý
trong giáo dục dân số và môi trường, phương pháp giáo dục dân số và môi trường qua
môn Địa lý; phương pháp đánh giá kết quả giáo dục dân số và môi trường qua môn
Địa lý.
2.2. Về kỹ năng:
- Kỹ năng cứng: SV (SV) có các kỹ năng phát hiện các địa chỉ giáo dục dân số và
môi trường qua môn Địa lý, thiết kế bài dạy học và sử dụng các phương pháp có hiệu
quả trong dạy học và đánh giá kết quả giáo dục dân số và môi trường qua môn Địa lý.
- Kỹ năng mềm: SV phát triển các kỹ năng kỹ năng giao tiếp và ứng xử; kỹ năng
thuyết trình; kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc; kỹ
năng lãnh đạo; kỹ năng tìm kiếm, tổng hợp, phân tích và đánh giá thông tin; kỹ năng
giải quyết vấn đề; kỹ năng ra quyết định; kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và
truyền thông…
2.3. Về thái độ: SV có ý thức và trách nhiệm trong việc tích hợp giáo dục dân số
và môi trường trong dạy học môn Địa lý; đồng thời, bản thân luôn có ý thức và các
hành vi tích cực liên quan đến giáo dục dân số và môi trường.
3. Nội dung tóm tắt học phần
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Địa lý là môn học có khả năng rộng rãi trong việc tích hợp giáo dục dân số và môi
trường. Khả năng đó được cụ thể hoá vào từng chương bài cụ thể của chương trình. Sử
dụng các hình thức và phương pháp dạy học tích cực theo hướng phát triển năng lực
học sinh là con đường có hiệu quả trong việc giáo dục dân số và môi trường qua môn
Địa lý. Việc giáo dục dân số và môi trường qua môn Địa lý phải đảm bảo các nguyên
tắc quan trọng, không làm biến đổi bài Địa lý thành bài giáo dục dân số và môi trường.
Phương thức giáo dục dân số và giáo dục môi trường qua môn Địa lý tương tự nhau
nên được ghép vào chung một học phần (trước đây là 2 học phần riêng biệt).
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY – HỌC
Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Chương 1. DÂN SỐ - TÀI NGUYÊN VÀ MÔI
TRƯỜNG

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu
3

2

10

12

1.1. Các khái niệm chung
1.2. Dân số thế giới và Việt Nam
1.3. Tài nguyên, môi trường và sự phát triển bền
vững
1.4. Mối quan hệ giữa dân số - tài nguyên và môi
trường
Chương 2. KHẢ NĂNG GIÁO DỤC DÂN SỐ VÀ
MÔI TRƯỜNG QUA MÔN ĐỊA LÝ

2

2

2

4

2

2

2.1. Tích hợp giáo dục dân số và môi trường qua
môn Địa lý
2.2. Khả năng giáo dục dân số qua môn Địa lý
2.3. Khả năng giáo dục môi trường qua môn Địa lý
Chương 3. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC DÂN SỐ
VÀ MÔI TRƯỜNG QUA MÔN ĐỊA LÝ
3.1. Mục tiêu
3.2. Nội dung
3.3. Nguyên tắc và cơ hội giáo dục
3.4. Hình thức tổ chức giáo dục
3.5. Phương pháp giáo dục
3.6. Thiết kế bài dạy học giáo dục dân số và môi
trường
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4

20

Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Chương 4. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC
DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG QUA MÔN ĐỊA LÝ

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu
3

2

2

4

18

12

6

8

8
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4.1. Quy trình thực hiện đánh giá kết quả giáo dục
dân số và môi trường qua môn Địa lý
4.2. Xác định tiêu chí chất lượng đánh giá kết quả
giáo dục dân số và môi trường qua môn Địa lý
4.3. Xác định các phương pháp và công cụ đánh giá
kết quả giáo dục dân số và môi trường qua môn Địa
lý
Tổng cộng

III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC
KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN
1. Chính sách đối với học phần
Thực hiện theo Quy định về Công tác học vụ do Trường ban hành và Quy chế đào
tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Công văn số
17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
xác thực hợp nhất 2 văn bản: Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và
Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
2. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần
- Kiểm tra - đánh giá quá trình: Nắm bắt được quá trình học tập của từng học
viên, có trọng số là 40%, bao gồm các điểm đánh giá bộ phận như sau:
+ Tham gia học tập trên lớp (chuyên cần, chuẩn bị bài và thảo luận);
+ Phần tự học, tự nghiên cứu (hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên
giao cho cá nhân/tuần; bài tập nhóm/tháng; bài tập cá nhân/học kỳ);
+ Hoạt động theo nhóm;
+ Kiểm tra đánh giá từng kỳ: 2 lần (bài tập/thực hành sau mỗi tín chỉ);
+ Các kiểm tra khác (thái độ và kết quả của điền dã, thực tế...).
- Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 60%. Hình
thức thi: Tự luận.
IV. TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Sách, giáo trình chính:
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1. Bộ GD&ĐT (2015), hương trình giáo dục phổ thông tổng thể trong chương
trình giáo dục phổ thông mới, Hà Nội.
2. Nguyễn Đức Vũ (2014), Giáo dục môi trường qua Địa lý (giáo trình), Trường
ĐHSP - ĐH Huế.
- Sách, giáo trình tham khảo:
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo - UNDP (1998), ác hướng dẫn chung về giáo dục môi
trường cho người đào tạo giáo viên Tiểu học, THCS, THPT (3 quyển độc lập), VIE
95/041, H.1998.
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo - UNDP và DANIDA (2001), Thiết kế mẫu một số mô
đun giáo dục môi trường ở trường phổ thông, H.2001.
3. Bộ Giáo dục và Đào tạo - Dự án VIE/98/018, UNDP và DANIDA (2004), Thiết
kế mẫu một số mô đun giáo dục môi trường (Dành cho các lớp tập huấn), H.2004.
4. Lê Văn Khoa (Chủ biên) (2009), Môi trường và giáo dục môi trường, NXB
Giáo dục, Hà Nội.
5. Lê Văn Khoa (2009), Môi trường và phát triển bền vững, NXB Giáo dục, Hà Nội.
6. Phạm Xuân Hậu - Nguyễn Kim Hồng - Nguyễn Đức Vũ (2004), Hoạt động giáo
dục môi trường qua môn Địa lý ở phổ thông, NXB Giáo dục, Hà Nội.
7. Nguyễn Kim Hồng (chủ biên), Lê Huy Bá, Phạm Xuân Hậu, Nguyễn Đức Vũ Đàm Nguyễn Thùy Dương (2002), Giáo dục môi trường, NXB Giáo dục, Hà Nội.
- Trang Web/CDs tham khảo: Các trang Web có nội dung liên quan.
Duyệt
HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Khoa

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA ĐỊA LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
THIẾT KẾ BÀI DẠY HỌC ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG
I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
- Tên học phần: THIẾT KẾ BÀI DẠY HỌC ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG
- Mã học phần:

GEO84912

- Số tín chỉ:

2

- Học phần:

 Bắt buộc

 Tự chọn

- Thuộc khối kiến thức:
 1. Kiến thức chung

 2. Kiến thức đào tạo và RLNLSP

 3. Kiến thức chuyên ngành

 4. Học phần thay thế khóa luận

- Tính chất học phần:

 1. Lý thuyết

 2. Thực hành

 3. Lý thuyết+Thực hành
- Các học phần tiên quyết: Phương pháp dạy học địa lý ở trường phổ thông
- Học kỳ thực hiện: VIII
2. Mục tiêu của học phần
2.1. Về kiến thức:
- Nắm được các khái niệm liên quan đến thiết kế bài dạy học Địa lý .
- Hiểu, phân biệt được các dạng thiết kế bài dạy học theo hai hướng phát huy tính
tích cực và thụ động trong dạy học Địa lý.
- Hiểu, phân biệt được các dạng thiết kế bài dạy học Địa lý trên máy tính.
- Nâng cao năng lực cho giáo viên về thiết kế bài dạy học Địa lý.
2.2. Về kỹ năng:
- Kỹ năng cứng: Hình thành và rèn luyện cho SV các kỹ năng thiết kế bài dạy học
Địa lý thông thường và trên máy tính. Hình thành và rèn luyện cho người học các kỹ
năng sử dụng một số phần mềm trên máy tính để thiết kế các dạng bài học Địa lý trong
nhà trường phổ thông.
- Kỹ năng mềm: Phát triển được ở SV các kỹ năng giao tiếp và ứng xử; kỹ năng
trao đổi, thuyết trình; kỹ năng lắng nghe, phân tích, tổng hợp và đánh giá thông tin; kỹ
năng tìm kiếm kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, sử dụng công nghệ thông tin
và truyền thông; kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, khám phá; kỹ năng sáng tạo trong quá
trình nghiên cứu và giảng dạy bộ môn Địa lý
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2.3. Về thái độ: Giáo dục được SV ý thức mong muốn khám phá các vấn đề về thiết
kế các loại bài dạy học Địa lý. Giúp SV có được ý thức, trách nhiệm, đạo đức, hứng thú
và say mê với nghề nghiệp để mai sau ra trường phục vụ ngành nghề đã lựa chọn.
3. Nội dung tóm tắt học phần
Là môn học trang bị cho SV phương pháp thiết kế bài dạy học Địa lý trong nhà
trường phổ thông. Đó là các vấn đề: các vấn đề liên quan đến thiết kế bài dạy học Địa
lý, các cơ sở và nguyên tắc thiết kế bài dạy học Địa lý, các phương pháp và kỹ thuật
thiết kế bài dạy học Địa lý thông thường và trên máy tính (Powerpoint, Violet,
Activinspire).
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY – HỌC
Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Chương 1. KHÁI QUÁT VẤN ĐỀ THIẾT KẾ BÀI
DẠY HỌC ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu
4

1

1

12

2

1

6

3

1

8

1

10

1.1. Khái niệm thiết kế bài dạy học Địa lý
1.2. Khái quát hệ thống tri thức Địa lý trong nhà
trường phổ thông
1.3. Khái quát các xu hướng dạy học mới hiện nay
1.3.1. Dạy học theo hướng phát huy tính tính tích
cực học sinh
1.3.2. Dạy học theo hướng tiếp cận năng lực
1.3.3. Dạy học tích hợp
Chương 2. BÀI HỌC ĐỊA LÝ
2.1. Khái niệm bài học Địa lý
2.2. Hệ thống các bài học Địa lý ở phổ thông
2.3. Các kiểu cấu trúc bài học Địa lý ở phổ thông
Chương 3. TIẾT HỌC ĐỊA LÝ
3.1. Khái niệm tiết học Địa lý
3.2. Các loại tiết học Địa lý
3.3. Cấu trúc tiết học Địa lý
3.3.1. Cấu trúc tiết học truyền thống
3.3.2. Cấu trúc tiết học cải tiến
3.4. Các mẫu cấu trúc tiết học Địa lý
Chương 4. BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ
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3

1

Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

4.1. Khái niệm bài giảng
4.2. Các cơ sở thiết kế bài giảng
4.3. Các dạng thiết kế bài giảng Địa lý
4.4. Các mẫu thiết kế bài giảng Địa lý
4.4.1. Các mẫu thiết kế bài giảng Địa lý thông
thường
4.4.1.1. Các mẫu thiết kế bài giảng Địa lý lý thuyết
4.4.1.2. Các mẫu thiết kế bài giảng Địa lý thực hành
4.4.1.3. Các mẫu thiết kế bài giảng Địa lý ôn tập
4.4.2. Các mẫu thiết kế bài giảng Địa lý trên máy
tính
Chương 5. THIẾT KẾ BÀI DẠY HỌC ĐỊA LÝ
CÁC LỚP Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

6

4

2

24

18

6

6

60

5.1. Các nguyên tắc thiết kế bài dạy học Địa lý
5.2. Những yêu cầu khi thiết kế bài dạy học Địa lý
5.3. Phương pháp thiết kế bài dạy học Địa lý ở
trường phổ thông
5.3.1. Phương pháp thiết kế bài dạy học Địa lý
thông dụng
5.3.2. Phương pháp thiết kế bài dạy học Địa lý trên
các phần mềm máy tính (phần mềm Powerpoint,
phần mềm Violet, phần mềm Activinspire)
Tổng cộng

III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC
KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN
1. Chính sách đối với học phần
Thực hiện theo Quy định về Công tác học vụ do Trường ban hành và Quy chế đào
tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Công văn số
17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
xác thực hợp nhất 2 văn bản: Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và
Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
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2. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần
- Kiểm tra - đánh giá quá trình: trọng số 40% gồm:
+ Điểm chuyên cần;
+ Điểm ý thức học tập trên lớp (trao đổi, thảo luận, hoạt động theo nhóm…);
+ Điểm tự học, tự nghiên cứu (chuẩn bị bài ở nhà, hoàn thành tốt nội dung, nhiệm
vụ giảng viên giao cho theo cá nhân hoặc nhóm);
+ Điểm kiểm tra đánh giá sau mỗi tín chỉ (bài kiểm tra/bài tập/thực hành);
+ Các kiểm tra khác...
- Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: trọng số 60%. Hình thức thi: Tự luận.
IV. TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Sách, giáo trình chính:
1. Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Đức Vũ (2007), Thiết kế bài dạy học và trắc
nghiệm khách quan môn Địa lý, NXB Giáo dục, Hà Nội.
2. Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Ngọc Minh (2012), Phương pháp dạy học Địa lý
trung học phổ thông, NXB Đại học Huế, Huế.
3. Nguyễn Đức Vũ (1999), Kỹ thuật dạy học địa lý ở trường trung học phổ thông,
ĐH Sư phạm, Đại học Huế, Huế.
- Sách, giáo trình tham khảo:
Các tài liệu liên quan đến lý luận và PPDH Địa lý.
Duyệt
HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Khoa

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA ĐỊA LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN BIỂN ĐÔNG
I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
- Tên học phần: ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN BIỂN ĐÔNG
- Mã học phần:

GEO84923

- Số tín chỉ:

3

- Học phần:

 Bắt buộc

 Tự chọn

- Thuộc khối kiến thức:
 1. Kiến thức chung

 2. Kiến thức đào tạo và rèn luyện NLSP

 3. Kiến thức chuyên ngành

 4. Học phần thay thế khóa luận

- Tính chất học phần:

 1. Lý thuyết

 2. Thực hành

 3. Lý thuyết+Thực hành
- Các học phần tiên quyết: Địa lý tự nhiên Việt Nam 2
- Học kỳ thực hiện: VIII
2. Mục tiêu của học phần
2.1. Về kiến thức: Trang bị cho SV những kiến thức về tài nguyên và môi trường
Biển Ðông là những vấn đề đang được quan tâm hiện nay ở nước ta. Ðây là cơ sở cho
việc nâng cao nội dung các học phần khác trong chương trình địa lý, cũng như nâng
cao khả năng vận dụng trong thực tiễn giáo dục tài nguyên và bảo vệ môi trường Biển
Ðông góp phần vào giáo dục biển đảo trong môn địa lý ở trường THPT theo định
hướng phát triển năng lực HS.
2.2. Về kỹ năng:
- Kỹ năng cứng: Rèn luyện cho SV các kỹ năng phân tích, so sánh sự phân bố tài
nguyên, vấn đề sử dụng và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển Đông; Rèn luyện kỹ
năng xử lý tình huống, kỹ năng giải quyết vấn đề có liên quan đến việc sử dụng hợp lý,
bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường Biển Đông theo quan điểm phát triển bền
vững; Nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu của SV và khả năng tự bồi dưỡng
trong quá trình công tác sau này của SV; Rèn luyện các kỹ năng liên hệ thực tế sử
dụng và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển Đông.
- Kỹ năng mềm: Phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm; Phát triển kỹ năng tư
duy sáng tạo, khám phá; Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá; Rèn kỹ
năng bình luận, thuyết trình trước công chúng; Rèn kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức,
quản lý, điều khiển, theo dõi kiểm tra hoạt động, lập mục tiêu, phân tích chương trình;
Có khả năng tổng hợp và biết cách khai thác những vấn đề/ thông tin/ tư liệu liên quan
đến tài nguyên môi trường Biển Đông.
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2.3. Về thái độ:
- Người học thấy được sự cần thiết của việc tìm hiểu các tài nguyên Biển Đông và
giáo dục bảo vệ tài nguyên biển Đông.
- Có ý thức tìm tòi các kiến thức liên quan đến vấn đề tài nguyên, môi trường và
phát triển bền vững Biển Đông;
- Có mặt đầy đủ các buổi thảo luận, semina, nghe giảng trên lớp; thực hiện đầy đủ
các nhiệm vụ được giao về chuẩn bị bài và tư liệu, thông tin phục vụ học tập.
3. Nội dung tóm tắt học phần
Học phần gồm các khối kiến thức cơ bản như đặc điểm chung về tài nguyên và môi
trường Biển Đông; Vai trò của Biển Ðông đối với sự hình thành các đặc điểm tự nhiên và
sự phát triển kinh tế - xã hội nước ta; Ðặc điểm, phân bố các thành phần cơ bản của tài
nguyên môi trường Biển Ðông; Hiện trạng khai thác tài nguyên môi trường Biển Ðông;
Vấn đề sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên Biển Ðông.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY - HỌC
Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Chương 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BIỂN
ÐÔNG
1.1. Vị trí, giới hạn, diện tích Biển Ðông

Lên lớp

Thực
hành,
LT BT TL điền
dã
3

Tự học,
tự nghiên
cứu

1

8

2

18

1.1.1. Vị trí địa lý
1.1.2. Giới hạn, diện tích
1.2. Vai trò của Biển Ðông đối với tự nhiên và
phát triển KT-XH nước ta
1.2.1. Vai trò của Biển Ðông đối với sự hình thành
các đặc điểm tự nhiên
1.2.2. Vai trò của Biển Ðông đối với sự phát triển
KT-XH nước ta.
1.3. Đặc điểm địa lý TN Biển Đông
1.3.1. Lịch sử hình thành và phát triển biển Đông
1.3.2. Đặc điểm địa chất
1.3.3. Đặc điểm địa hình
1.3.4. Đặc điểm khí tượng - hải văn
Chương 2. TÀI NGUYÊN SINH VẬT BIỂN
ĐÔNG
2.1. Các nhân tố chi phối đến sự đa dạng tài
nguyên sinh vật Biển Đông
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5

2

Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp

Thực
hành,
LT BT TL điền
dã

Tự học,
tự nghiên
cứu

2.1.1. Đặc điểm kiến tạo; địa hình
2.1.2. Nhân tố khí tượng - thuỷ văn
2.1.3. Đặc điểm hải lưu
2.1.4. Môi trường biển
2.2. Khái quát về sự đa dạng tài nguyên sinh vật
biển Đông
2.2.1. Về khối lượng sinh vật
2.2.2. Về phân bố theo không gian
2.2.3. Đa dạng hệ sinh vật
2.2.4. Đa dạng sinh học
2.3. Các nguồn lợi sinh vật biển Đông
2.3.1. Sinh vật phù du
2.3.2. Sinh vật đáy
2.3.3. Nguồn lợi cá
2.3.4. Nguồn lợi về tôm, mực, nhuyễn thể, rong
biển…
2.3.5. Các nguồn lợi SV khác (Bò sát; Chim biển;
Thú biển…)
2. 4. Hiện trạng khai thác và bảo vệ nguồn lợi sinh
vật Biển Đông
2.4.1. Hiện trạng khai thác
2.4.2. bảo vệ nguồn lợi sinh vật Biển Đông
Chương 3. TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN BIỂN
ĐÔNG
3.1. Đặc điểm TN khoáng sản BĐ
3.2. Các nhân tố hình thành tài nguyên khoáng sản
biển Đông
3.2.1. Vị trí địa lý
3.2.2. Đặc điểm cấu tạo địa chất
3.2.3. Chế độ kiến tạo của biển VN
3.3. Tài nguyên khoáng sản Biển Đông
3.3.1. Khoáng sản rắn
3.3.2. Tài nguyên dầu khí Biển Đông
3.4. Bảo vệ TN khoáng sản BĐ
Chương 4. TÀI NGUYÊN DU LỊCH BIỂN
ĐÔNG

5

2

2

18

5

2

2

18
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Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp

Thực
hành,
LT BT TL điền
dã

Tự học,
tự nghiên
cứu

4.1. Các loại hình du lịch biển
4.2. Các tài nguyên TN tác động đến hoạt động du
lịch biển
4.2.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên
4.2.2. Tài nguyên du lịch nhân văn
4.3. Hiện trạng khai thác tài nguyên du lịch Biển
Đông.
Chương 5. VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
BIỂN ÐÔNG

3

2

2

14

Chương 6. SỬ DỤNG HỢP LÝ VÀ BẢO VỆ TÀI
NGUYÊN BIỂN ÐÔNG
6.1. Cơ sở khoa học của việc sử dụng hợp lý và
bảo vệ tài nguyên biển
6.2. Vấn đề rủi ro do biển gây ra
6.3. Các biện pháp khai thác hợp lý và bảo vệ tài
nguyên môi trường Biển Ðông
6.4. Quản lý tài nguyên môi trường biển
6.5. Viễn cảnh phát triển bền vững Biển Ðông

3

2

2

14

Tổng cộng

24

10

11

90

5.1. Thực trạng ô nhiễm môi trường Biển Ðông
5.2. Các nguyên nhân ô nhiễm môi trường Biển
Ðông
5.3. Hậu quả ô nhiễm môi trường Biển Ðông

III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC
KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN
1. Chính sách đối với học phần
Thực hiện theo Quy định về Công tác học vụ do Trường ban hành và Quy chế đào
tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Công văn số
17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
xác thực hợp nhất 2 văn bản: Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và
Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
2. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
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* Kiểm tra - đánh giá quá trình: Có trọng số là 40%, bao gồm các điểm đánh giá
bộ phận như sau:
- Tham gia học tập trên lớp (chuyên cần, chuẩn bị bài, thảo luận)
- Tự học, tự nghiên cứu
- Hoạt động theo nhóm
- Kiểm tra đánh giá giữa kỳ
* Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 60%. Hình
thức thi: tự luận.
IV. TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Sách, giáo trình chính:
1. Nguyễn Văn Âu (2008), Địa lý TN biển Đông, NXB ĐH Quốc gia, Hà Nội.
2. Lê Huy Bá (chủ biên) (2006), Tài nguyên môi trường và phát triển bền vững,
NXB KH&KT, Hà Nội.
3. Ban Tư tưởng văn hoá Trung ương, Vụ Tuyên truyền và hợp tác quốc tế (2005),
Tài liệu tuyên truyền biển đảo năm 2004, 2005, Hà Nội.
4. Vũ Phi Hoàng (1984), Kể về hải đảo của chúng ta, NXB Giáo dục, Hà Nội.
5. Vũ Phi Hoàng (1990), Biển Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội.
6. Vũ Tự Lập (2008), Địa lý tự nhiên Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội.
7. Nguyễn Văn Ph ng (1997), Hải Dương học và biển Việt Nam, NXB Giáo dục,
Hà Nội.
8. Vũ Trung Tạng (1979), Ngu n lợi sinh vật biển Đông, NXB KHKT, Hà Nội.
9. Nguyễn Ngọc Thuỵ (1978), Thiên nhiên vùng biển nước ta, NXB KHKT, Hà Nội.
- Sách, giáo trình tham khảo:
1. Lê Bá Thảo & nnk (1988), ơ sở ÐLTN đại cương Tập 1,2,3, NXB Giáo dục,
Hà Nội.
2. Lê Thông (Tổng chủ biên) và nnk (2014), Địa lý 12, NXB Giáo dục, Hà Nội.
3. Viện Địa lý (1998), Đánh giá ĐKTN, Tài nguyên TN và KT-XH trong chiến
lược phát triển KT-XH biển (tuyển tập các công trình nghiên cứu địa lý T1, T2), NXB
KHKT, Hà Nội.
Duyệt
HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Khoa

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA ĐỊA LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM
I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
- Tên học phần: PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM
- Mã học phần:

GEO84933

- Số tín chỉ:

3

- Học phần:

 Bắt buộc

 Tự chọn

- Thuộc khối kiến thức:
 1. Kiến thức chung

 2. Kiến thức đào tạo và rèn luyện NLSP

 3. Kiến thức chuyên ngành

 4. Học phần thay thế khóa luận

- Tính chất học phần:

 1. Lý thuyết

 2. Thực hành

 3. Lý thuyết+Thực hành
- Các học phần tiên quyết: Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam 2
- Học kỳ thực hiện: VIII
2. Mục tiêu của học phần
2.1. Về kiến thức:
- SV nhận thức được quan niệm, tính tất yếu và mục tiêu về phát triển bền vững ở
nước ta.
- Nắm vững được các yêu cầu phát triển bền vững về các khía cạnh kinh tế, xã hội,
môi trường đối với các ngành kinh tế, đối với các hoạt động xã hội và đối với việc sử
dụng tài nguyên, xử lý chất thải, ngăn chặn ô nhiễm.
2.2. Về kỹ năng:
- Kỹ năng cứng: Xác định được các hoạt động kinh tế - xã hội không đảm bảo yêu
cầu phát triển bền vững; Có khả năng nghiên cứu thực hiện các nhiệm vụ góp phần
phát triển bền vững; Biết lồng ghép kiến thức bền vững trong dạy học địa lý.
- Kỹ năng mềm: Có khả năng tổ chức các hoạt động xã hội cho cộng đồng nhằm
giới thiệu và hướng các hoạt động theo yêu cầu phát triển bền vững; Có khả năng xây
dựng được các quy định, nguyên tắc cho các hoạt động ở địa phương nhằm đáp ứng
yêu cầu phát triển bền vững.
2.3. Về thái độ:
- Hình thành ý thức, trách nhiệm của bản thân đối với tương lai
- Có ý thức, trách nhiệm đối với cộng đồng trong các hành vi, hoạt động của bản thân.
3. Nội dung tóm tắt học phần
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- Quan niệm về phát triển bền vững: khái niệm, tính tất yếu, mục đích, nguyên tắc
phát triển bền vững ở Việt Nam.
- Tổng quan các chính sách phát triển bền vững ở Việt Nam.
- Tình hình phát triển kinh tế - xã hội và mức độ đáp ứng yêu cầu của phát triển
bền vững: Bền vững về kinh tế, bền vững về xã hội và bền vững về môi trường.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY - HỌC
Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Chương 1. NHỮNG NHẬN THỨC CHUNG VỀ
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu
5

1

2

4

20

6

1

3

4

24

1.1. Khái niệm về phát triển bền vững.
1.2. Tính tất yếu của sự phát triển bền vững.
1.3. Nội dung, nguyên tắc phát triển bền vững
1.1.4. Chính sách phát triển bền vững ở VN
1.1.4.1. Quan điểm, mục tiêu và những nguyên tắc
chính của phát triển bền vững
1.1.4.2. Các lĩnh vực ưu tiên phát triển bền vững
1.1.4.3. Các chỉ tiêu giám sát phát triển bền vững
Chương 2. PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG Ở
VIỆT NAM
2.1. Phát triển nông nghiệp bền vững
2.1.1. Về kinh tế
2.1.2. Về tài nguyên, môi trường
2.1.3. Về xã hội
2.2. Phát triển công nghiệp bền vững
2.2.1. Về kinh tế
2.2.2. Về tài nguyên, môi trường
2.2.3. Về xã hội
2.3. Phát triển dịch vụ bền vững
2.3.1. Du lịch
2.3.2. Thương mại
2.3.3. Giao thông vận tải
2.4. Đánh giá chung về thực trạng phát triển kinh tế
bền vững những năm qua.
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Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Chương 3. PHÁT TRIỂN XÃ HỘI BỀN VỮNG Ở
VIỆT NAM

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu
6

1

3

4

24

6

1

2

4

22

3.1. Quản lý dân số, phân bố dân cư, và đô thị hóa
bền vững
3.1.1. Dân số và gia tăng dân số
3.1.2. Phân bố dân cư
3.1.3. Đô thị hóa
3.2. Phát triển giáo dục và đào tạo bền vững
3.2.1. Giáo dục phổ thông
3.2.2. Giáo dục chuyên nghiệp
3.3. Phát triển y tế bền vững
3.3.1. Tình hình phát triển y tế
3.3.2. Một số vấn đề về phát triển bền vững
3.4. Phát triển văn hóa bền vững
3.4.1. Bảo vệ các giá trị văn hóa dân tộc
3.4.2. Tiếp thu các giá trị văn hóa mới.
3.5. Đánh giá chung về tình hình phát triển xã hội
bền vững
Chương 4. PHÁT TRIỂN MÔI TRƯỜNG BỀN
VỮNG Ở VIỆT NAM
4.1. Nguồn tài nguyên thiên nhiên và sử dụng tài
nguyên thiên nhiên
4.1.1. Nguồn tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam
4.1.2. Một số vấn đề khai thác, sử dụng tài nguyên
4.2. Bảo vệ môi trường nước, biển đảo và không khí
4.2.1. Môi trường nước và bảo vệ môi trường nước
ở Việt Nam
4.2.2. Biển, đảo và bảo vệ môi trường nước ở Việt
Nam
4.2.3. Môi trường không khí và bảo vệ môi trường
nước ở Việt Nam
4.3. Bảo vệ đa dạng sinh học
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Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp

Tự học, tự
nghiên
LT BT TL TH
cứu

4.3.1. Đa dạng sinh học ở Việt nam
4.3.2. Suy giảm đa dạng sinh học và giải pháp.
4.4. Quản lý chất thải
4.5 Đánh giá chung về thực trạng phát triển môi
trường bền vững ở Việt Nam.
Tổng cộng

23

4

10

16

90

III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC
KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN
1. Chính sách đối với học phần
Thực hiện theo Quy định về Công tác học vụ do Trường ban hành và Quy chế đào
tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Công văn số
17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
xác thực hợp nhất 2 văn bản: Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và
Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
2. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần
* Kiểm tra-đánh giá quá trình: Có trọng số là 40%, bao gồm:
- Tham gia học tập trên lớp (chuyên cần, chuẩn bị bài và thảo luận)
- Phần tự học, tự nghiên cứu (hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên
giao cho cá nhân/tuần; bài tập nhóm/tháng; bài tập cá nhân/học kỳ)
- Hoạt động theo nhóm
- Kiểm tra đánh giá từng kỳ
- Các kiểm tra khác.
* Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 60%. Hình
thức thi: Tự luận
IV. TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Sách, giáo trình chính:
1. Báo cáo Chính phủ (2012), Thực hiện phát triển bền vững ở Việt Nam, Báo cáo
quốc gia tại Hội nghị cấp cao của Liên Hợp Quốc về Phát triển bền vững (RIO+20).
Văn ph ng Chính phủ.
2. Quyết đinh số: 432/QĐ-TTg (2012), Phê duyệt Chiến lược Phát triển bền vững
Việt Nam giai đoạn 2011- 2020, Văn ph ng Chính phủ.
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- Sách, giáo trình tham khảo:
1. Danilov-Danil’yan, Victor I., Losev, K.S., Reyf, Igor E (2009), Sustainable
Development and the Limitation of Growth: Future Prospects for World
Civilization. Transl, Vladimir Tumanov. Ed. Donald Rapp. New York: Springer Praxis
Books.
2. Manning, Stephen; Boons, Frank; Von Hagen, Oliver; Reinecke, Juliane (2012),
"National Contexts Matter: The Co-Evolution of Sustainability Standards in Global
Value Chains", Ecological Economics 83: 197–209.
3. James, Paul; with Magee, Liam; Scerri, Andy; Steger, Manfred B.
(2015). Urban Sustainability in Theory and Practice: Circles of Sustainability.
London: Routledge.
- Trang Web/CDs tham khảo:
https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_development
https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_agriculture
https://en.wikipedia.org/wiki/Ecological_economics
Duyệt
HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Khoa

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn
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ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2366/QĐ-ĐHSP

Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo
Trường Đại học Sư phạm-Đại học Huế
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Căn cứ Nghị định số 30/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về việc
thành lập Đại học Huế;
Căn cứ Quyết định số 5968/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Sư
phạm - Đại học Huế, nhiệm kỳ 2011 - 2016;
Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học
vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;
Căn cứ Quyết định số 1389/QĐ-ĐHH ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Giám đốc
Đại học Huế ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Huế, các trường đại
học thành viên và đơn vị trực thuộc;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Sư phạm – Đại
học Huế nhiệm kỳ 2011-2016 gồm các thành viên sau đây:
1.

Ông Nguyễn Thám - PGS.TS, Hiệu trưởng:

Chủ tịch Hội đồng

2.

Ông Nguyễn Văn Thuận - PGS.TS, Phó Hiệu trưởng:

3.

Bà Trần Thị Tú Anh - PGS.TS, Phó Trưởng Phòng KHCN-HTQT:

4.

Ông Nguyễn Đình Luyện - PGS. TS, Phó Hiệu trưởng:

Ủy viên trực

5.

Ông Lê Anh Phương - TS, Phó Hiệu trưởng:

Ủy viên trực

6.

Ông Trần Vui - PGS.TS, Trưởng Phòng KHCN-HTQT:

Ủy viên trực

7.

Ông Dương Tuấn Quang - PGS.TS, PTP. Phụ trách Ph ng ĐTSĐH:

Ủy viên trực

8.

Ông Tôn Thất Dụng - TS, Trưởng Ph ng Đào tạo Đại học:

Ủy viên trực

9.

Ông Nguyễn Thành Nhân - PGS. TS, Trưởng Phòng TC-HC:

Ủy viên trực

Phó Chủ tịch Hội đồng
Thư ký

10. Ông Thái Quang Trung - TS, Trưởng Phòng Khảo thí & ĐBCLGD:

Ủy viên

11. Ông Nguyễn Đức Vũ - PGS. TS, Viện trưởng Viện NCGD:

Ủy viên

12. Ông Trương Minh Đức - PGS. TS, Giám đốc TT. VLLT và VLTT:

Ủy viên

13. Ông Trần Kiêm Minh - TS, Trưởng Khoa Toán học:

Ủy viên
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14. Bà Nguyễn Thị Thủy - TS, Phó Trưởng Khoa Vật lý:

Ủy viên

15. Ông Trần Dương - TS, Trưởng Khoa Hóa học:

Ủy viên

16. Ông Phan Đức Duy - PGS.TS, Trưởng Khoa Sinh học:

Ủy viên

17. Ông Trần Hữu Phong - TS, Trưởng Khoa Ngữ văn:

Ủy viên

18. Ông Trương Công Huỳnh Kỳ - PGS.TS, Trưởng Khoa Lịch sử:

Ủy viên

19. Ông Nguyễn Hoàng Sơn - PGS. TS, Trưởng Khoa Địa lý:

Ủy viên

20. Ông Phan Minh Tiến - PGS.TS, Trưởng Khoa TL-GD:

Ủy viên

21. Ông Ngô Đắc Chứng - GS.TS, Giảng viên Khoa Sinh học:

Ủy viên

22. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa - PGS.TS, Trưởng Khoa GDTH:

Ủy viên

23. Ông Nguyễn Đức Nhuận - ThS, Q. Trưởng Khoa Tin học:

Ủy viên

24. Ông Vũ Đình Bảy - ThS, Trưởng Khoa GDCT:

Ủy viên

25. Bà Trịnh Thị Hà Bắc - ThS, Q. Trưởng Khoa GDMN:

Ủy viên

26. Ông Phạm Văn Hùng - TS, Giám đốc Sở GD&ĐT TT. Huế:

Ủy viên

27. Ông Lê Công Triêm - PGS.TS, Viện Nghiên cứu giáo dục:

Ủy viên

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, chiến
lược phát triển, các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động khoa học công nghệ, đào
tạo, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng cơ sở vật chất và các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội
đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế phân công.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho tất cả các quyết
định Hội đồng Khoa học & Đào tạo của nhiệm kỳ 2011 – 2016. Các ông (bà) Trưởng
các đơn vị có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, TCCB.
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Hiệu trưởng
(đã ký và đóng dấu)
PGS.TS. Nguyễn Thám

