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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

     

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần: ĐỊA CHẤT HỌC 

- Mã học phần:       04314663      Số tín chỉ: 03 

- Yêu cầu của học phần (bắt buộc hay tự chọn): Bắt buộc 

- Các học phần tiên quyết: Không 

- Các yêu cầu khác đối với học phần: Phòng học có máy chiếu, âm thanh 

- Phân giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

Giờ lên lớp:  

+ Lý thuyết: 35 tiết 

+ Thực hành: 10 tiết 

+ Tự học, tự nghiên cứu: 90g 

- Khoa/Bộ môn phụ trách giảng dạy học phần: Môn Địa Lý, khoa Sư phạm Tự 

nhiên. 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Mục tiêu đào tạo chung của học phần 

 Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên có: 

a. Kiến thức 

 - Hiểu biết về cấu tạo, tính chất vật lý và hóa học của Trái Đất. 

 - Nắm được những quy luật phát sinh, phát triển, phân bố các quá trình địa chất 

hiện tại. 

 b. Kỹ năng 

 - Mô tả và phân biệt những loại đá chính trong tự nhiên.  

- Có kỹ năng sử dụng địa bàn địa chất; vẽ, phân tích và sử dụng trong giảng dạy 

một số lát cắt địa chất đơn giản, biết phân tích lịch sử phát triển địa chất qua cột địa tầng. 

 - Có kỹ năng vận dụng các kiến thức đã học vào giảng dạy sau này. 

 c. Thái độ 

- Có thể khai thác và phân tích đúng các nội dung địa lý có liên quan tới khu vực. 

- Giáo dục lòng yêu nghề, yêu quê hương đất nước. 

d. Năng lực 
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- Vận dụng các kiến thức và kỹ năng để giải thích các hiện tượng tự nhiên xãy ra và 

áp dụng vào cuộc sống, học tập và giảng dạy. 

- Có được các năng lực về tư duy tổng hợp theo lãnh thổ, năng lực sử dụng bản đồ, 

sơ đồ, tranh ảnh và năng lực học tập thực địa. 

 

2.1. Mục tiêu đào tạo cụ thể  

Tên chương Mục tiêu 

Chương 1: Tổng quan về địa chất học, 

cấu tạo và các tính chất vật lý, hóa 

học của Trái Đất 

- Nắm được đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp 

nghiên cứu, vai trò của Địa chất học. 

- Cấu tạo và các tính chất vật lý, hóa học của 

Trái Đất 

Chương 2: Đại cương khoáng vật và 

đá 

Nắm được các tính chất vật lí và hóa học của 

khoáng vật và đá để mô tả và phân biệt được một 

số loại khoáng vật và đá chính trong tự nhiên  

Chương 3: Khái niệm cơ bản về địa 

chất cấu trúc 

Có được những kiến thức cơ bản về địa chất cấu 

trúc như lớp, thế nằm của lớp, nếp uốn, nứt nẻ, 

đứt gãy. 

Chương 4: Các quá trình địa chất  - Phân biệt được 2 quá trình địa chất nội sinh và 

ngoại sinh. 

- Nắm được những quy luật phát sinh, phát triển, 

phân bố các quá trình địa chất hiện tại. 

Chương  5: Các thuyết địa kiến tạo 

chính, quan điểm phân chia những 

đơn vị kiến trúc chính của vỏ Trái Đất  

Hiểu được một số thuyết địa kiến tạo chính, các 

quan điểm phân chia những đơn vị kiến trúc 

chính của vỏ Trái Đất để giải thích một số các 

hiện tượng, quá trình xảy ra trên bề mặt Trái Đất 

Chương 6: Đối tượng, nhiệm vụ, 

phương pháp nghiên cứu địa chất lịch 

sử. Địa niên biểu và đại cương về cổ 

sinh vật 

Nắm được đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp 

nghiên cứu địa chất lịch sử. Địa niên biểu và đại 

cương về cổ sinh vật 

Chương 7: Các giai đoạn phát triển 

địa chất của vỏ Trái Đất 

Nắm được 2 giai đoạn chính phát triển địa chất 

của vỏ Trái Đất là Liên đại Kriptozoi (Ẩn sinh 

và Liên đại Phanerozoi (Hiển sinh) 

 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Địa chất học là môn khoa học nghiên cứu về vỏ Trái Đất, học phần này cung cấp 

những kiến thức cơ bản về cấu tạo Trái Đất, khoáng vật và đá, cấu trúc địa chất, các quá 

trình địa chất, thuyết địa kiến tạo, cơ sở cổ sinh vật, các mốc chính trong lịch sử phát 

triển vỏ Trái Đất nhằm tạo điều kiện cho sinh viên học tiếp các học phần khác của khoa 

học Địa lý. 

4. Nội dung chi tiết học phần 

A. ĐỊA CHẤT ĐẠI CƯƠNG   
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Chương 1: Tổng quan về địa chất học, cấu tạo và các tính chất vật lý, hóa học của 

Trái Đất   

1.1. Tổng quan về địa chất học 

1.2. Cấu tạo và các tính chất vật lý, hóa học của Trái Đất 

Chương 2: Đại cương khoáng vật và đá   

 2.1. Khoáng vật 

 2.2. Đá 

Chương 3: Khái niệm cơ bản về địa chất cấu trúc  

 3.1. Lớp và các yếu tố thế nằm của lớp 

 3.2. Nếp uốn 

 3.3. Nứt nẻ và đứt gãy 

Chương 4: Các quá trình địa chất   

4.1. Các quá trình địa chất của macma 

4.2. Động đất 

4.3. Chuyển động kiến tạo 

4.4. Các quá trình địa chất có nguồn gốc khí quyển 

4.5. Các quá trình địa chất của nước 

4.6. Các quá trình địa chất của biển và đại dương 

4.7. Các quá trình địa chất của hồ và đầm lầy 

4.8. Các quá trình địa chất của băng hà 

4.9. Các quá trình địa chất của sinh vật 

Chương  5: Các thuyết địa kiến tạo chính, quan điểm phân chia những đơn vị kiến 

trúc chính của vỏ Trái Đất   

5.1. Các thuyết địa kiến tạo 

5.2. Quan điểm phân chia các đơn vị kiến trúc chính của vỏ Trái Đất 

Phần thực hành   

- Làm quen với một số khoáng vật chính 

- Làm quen và nhận biết một số loại đá chính 

- Sử dụng địa bàn địa chất 

- Vẽ lát cắt địa chất đơn giản 

B. ĐỊA CHẤT LỊCH SỬ   

Chương 6: Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu địa chất lịch sử. Địa niên 

biểu và đại cương về cổ sinh vật   

6.1. Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu địa chất lịch sử  

6.2. Phân chia địa tầng và Địa niên biểu 
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6.3. Đại cương về cổ sinh vật 

Chương 7: Các giai đoạn phát triển địa chất của vỏ Trái Đất   

7.1. Liên đại Kriptozoi  

7.2. Liên đại Phanerozoi 

Phần thực hành  

- Quan sát và mô tả một số hóa thạch chính (Động vật không xương sống) 

- Phân tích lịch sử phát triển địa chất (1 khu vực hoặc 1 vùng qua cột địa tầng địa 

chất) 

 Ôn tập, kiểm tra:   

5. Học liệu (giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo)  

5.1. Học liệu bắt buộc  

 1. Phùng Ngọc Đỉnh – Lương Hồng Hược. Địa chất đại cương và địa chất lịch sử, 

NXB ĐHSP 2004. 

5.2. Học liệu tham khảo  

 2. Nguyễn Đình Cát. Những vấn đề kiến tạo học, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà 

Nội, 1977. 

3. Trần Anh Châu. Địa chất học đại cương, NXB GD, Hà Nội,1985. 

 4. Phùng Ngọc Đỉnh. Thực hành địa chất, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội 1996. 

 5. Tống Duy Thanh. Địa sử, NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội, 1977. 

 6. Lê Minh Triết, Ngô Thường San. Lục địa trôi dạt về đâu, NXB  Khoa học và Kỹ 

thuật, Hà Nội, 1977. 

 

6. Chính sách đối với học phần và những yêu cầu khác của giảng viên  

- Sinh viên phải lên lớp ít nhất là 80% tổng số tiết 

- Tích cực tham gia các hoạt động học tập theo yêu cầu của GV 

- Hoàn thành các bài tập cá nhân và nhóm theo yêu cầu và đúng hạn. 

7. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần  

7.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên:   

- Tham gia học tập trên lớp: Đi học đầy đủ, tham gia học tập và thực hành theo yêu cầu 

của bộ môn, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận. 

- Phần tự học tự lên lớp: Hoàn thành tốt nội dung và nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá 

nhân: Hai bài tập nhóm/học kỳ. 

7.2. Kiểm tra đánh giá định kỳ: (40%) 

- Hai bài kiểm tra định kỳ  

7.3. Thi cuối kỳ: (điểm thi kết thúc HP) (60%) 

- Hình thức thi: Tự luận 
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7.4. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ (kể cả thi lại) 

- Kiểm tra giữa kỳ: Tuần thứ 8 và 1 bài hoạt động theo nhóm 

- Thi cuối kỳ: Sau tuần thứ 15. Thi lần 2: Sau tuần thứ 20. 

8. Thông tin về giảng viên 

Họ và tên: Phan Thông. Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Giảng viên chính 

Thời gian, địa điểm làm việc: Sáng thứ 2 tại VP tổ Địa –KTCN – KTPV, tầng 3 khu hiệu 

bộ (cơ sở cũ). 

Địa chỉ liên hệ: Khoa Sư phạm Tự nhiên, Trường ĐH Phạm Văn Đồng 

Điện thoại:  0904009435; E-mail: phanthong@pdu.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Địa lý Kinh tế, PP dạy học Địa lý. 

    DUYỆT       Giảng viên 

     

 Trưởng khoa              Trưởng bộ môn 

  

                  Phan Thông 

Lê Đình Phương   Phan Thông 
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 UBND TỈNH QUẢNG NGÃI           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần: Bản đồ học 

- Mã  học phần:        04314653           Số tín chỉ: 03  

- Yêu cầu của học phần: Bắt buộc 

- Các học phần tiên quyết: Không 

         Các yêu cầu khác đối với học phần:  

    Yêu cầu phục vụ cho học phần: “Projector, máy tính, phòng thực hành” 

- Phân giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

Giờ lên lớp:  

+ Lý thuyết: 35 tiết 

+ Thực hành: 10 tiết 

+ Tự học, tự nghiên cứu: 90 giờ 

- Khoa/Bộ môn phụ trách giảng dạy học phần: tổ Địa-KTCN-KTPV, Khoa Sư phạm Tự 

nhiên. 

2. Mục tiêu của học phần  

2.1. Mục tiêu đào tạo chung của học phần 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên phải đạt được: 

a. Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên những khái niệm cơ bản về Bản đồ học, bản 

đồ địa lý, những đặc điểm cơ bản của bản đồ địa lý; những nguyên tắc thành lập và sử 

dụng bản đồ.  

b. Về kỹ năng: Phân tích so sánh được các loại lưới chiếu để lựa chọn các lưới chiếu 

phù hợp khi sử dụng và thành lập bản đồ. Đọc, khai thác bản đồ thông qua hệ thống ngôn 

ngữ và các phương pháp biểu hiện bản đồ; bước đầu biên tập được các bản đồ phục vụ 

nghiên cứu và giảng dạy địa lý. 

c. Về thái độ: Rèn tính khoa học, chính xác, tỉ mỉ. Có ý thức lựa chọn bản đồ thích 

hợp trong dạy học. 

        d. Năng lực 

- Vận dụng các kiến thức và kỹ năng bản đồ để áp dụng vào cuộc sống, học tập và 

giảng dạy. 

- Có được các năng lực về tư duy tổng hợp theo lãnh thổ, năng lực sử dụng bản đồ, 

sơ đồ và năng lực học tập trên thực địa. 
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2.2. Mục tiêu đào tạo cụ thể 

Tên chương Mục tiêu 

Chương 1. BẢN ĐỒ HỌC VÀ 

BẢN ĐỒ ĐỊA LÝ  

- Hiểu được khái niệm bản đồ học và bản đồ địa 

lý, các yếu tố của bản đồ, ý nghĩa của bản đồ 

địa lý 

Chương 2. CƠ SỞ TOÁN HỌC 

BẢN ĐỒ  

- Hiểu được cơ sở toán học của bản đồ, các 

phép chiếu đồ, sai số trong chiếu đồ, tọa độ, tỉ 

lệ, phương hướng, khung và danh pháp bản đồ... 

Chương 3. NGÔN NGỮ BẢN ĐỒ  Hiểu được hệ thống ký hiệu và các phương 

pháp thể hiện bản đồ. Đọc được bản đồ và biết 

cách thể hiện bản đồ 

Chương 4. TỔNG QUÁT HÓA 

BẢN ĐỒ  

Hiểu được tổng quát hóa không gian và tổng 

quát hóa nội dung trong xây dựng bản đồ 

Chương 5. PHÂN LOẠI BẢN ĐỒ  Hiểu được các nguyên tắc phân loại bản đồ, các 

loại bản đồ dùng trong nhà trường 

Chương 6. BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH 

VÀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG 

BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH  

Biết một số đặc điểm của bản đồ địa hình và 

biết cách sử dụng nó trong phòng và ngoài thực 

địa. 

Chương 7. THÀNH LẬP VÀ SỬ 

DỤNG BẢN ĐỒ ĐỊA LÝ DÙNG 

TRONG NHÀ TRƯỜNG  

Biết cách thiết kế và biên tập bản đồ dùng trong 

nhà trường. Cách sử dụng các mô hình bản đồ 

giáo khoa 

 

3. Tóm tắt nội dung học phần  

Môn học cung cấp những khái niệm cơ bản về bản đồ học và bản đồ địa lý, vai trò 

của bản đồ trong nghiên cứu, sản xuất và đời sống, các đặc điểm về cơ sở toán học của 

bản đồ, hệ thống ký hiệu đặc thù – ngôn ngữ bản đồ, quá trình tổng quát hóa bản đồ, các 

phương pháp biểu hiện bản đồ, phân loại bản đồ và quá trình biên tập, thành lập bản đồ 

giáo khoa. Ngoài ra, môn học còn chú trọng rèn luyện về kỹ năng sử dụng bản đồ thành 

thạo, các phương pháp nghiên cứu bằng bản đồ cho sinh viên để phục vụ cho quá trình 

nghiên cứu, học tập và giảng dạy sau này. 

4. Nội dung chi tiết học phần  

Chương 1. BẢN ĐỒ HỌC VÀ BẢN ĐỒ ĐỊA LÝ  

1.1. Định nghĩa bản đồ học và bản đồ địa lý 

1.2. Các tính chất cơ bản của bản đồ địa lý 

1.3. Đối tượng nghiên cứu và nhiệm vụ môn học 

1.4. Vai trò và ý nghĩa của bản đồ học đối với khoa học, đời sống và sản xuất 

1.5. Vài nét về lịch sử phát triển của ngành bản đồ học 

Chương 2. CƠ SỞ TOÁN HỌC BẢN ĐỒ  

2.1. Mô hình biểu diễn Trái đất 
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2.2. Tỷ lệ bản đồ 

2.3. Phép chiếu hình bản đồ địa lý  

- Khái niệm về đặc điểm phép chiếu bản đồ  

- Sai số trong phép chiếu bản đồ 

- Phân loại phép chiếu bản đồ 

- Một số phép chiếu bản đồ thường gặp 

2.4. Hệ tọa độ địa lý   

2.5. Phương hướng và các phương pháp xác định phương hướng 

2.6. Khung và bố cục bản đồ 

   2.7. Hệ thống phân mảnh và danh pháp bản đồ địa hình 

Chương 3. NGÔN NGỮ BẢN ĐỒ  

3.1. Khái quát về ngôn ngữ bản đồ 

3.2. Hệ thống ký hiệu quy ước trên bản đồ 

3.3. Các phương pháp biểu hiện bản đồ 

- Phương pháp kí hiệu 

- Phương pháp kí hiệu dạng đường 

- Phương pháp đường đẳng trị 

- Phương pháp đường chuyển động 

- Phương pháp chấm điểm 

- Phương pháp nền chất lượng 

- Phương pháp vùng phân bố 

- Phương pháp bản đồ – biểu đồ 

- Phương pháp đồ giải 

- Phương pháp biểu đồ định vị 

- Ghi chú trên bản đồ 

   3.4. Phối hợp các phương pháp biểu hiện khi biên vẽ bản đồ 

Chương 4. TỔNG QUÁT HÓA BẢN ĐỒ  

4.1. Khái niệm 

4.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình tổng quát hóa bản đồ 

4.3. Quá trình tổng quát hóa bản đồ 

- Chọn lọc các đối tượng lập bản đồ 

- Tổng quát hóa đặc trưng số lượng và đặc trưng chất lượng 

- Tổng quát hóa về mặt hình học  

         - Thay thế các ký hiệu riêng lẻ bằng ký hiệu tập hợp 

Chương 5. PHÂN LOẠI BẢN ĐỒ  
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5.1. Ý nghĩa và nguyên tắc phân loại bản đồ 

5.2. Các hệ thống phân loại bản đồ chủ yếu 

- Phân loại bản đồ theo phạm vi lãnh thổ biểu hiện 

- Phân loại bản đồ theo nội dung biểu hiện 

- Phân loại bản đồ theo tỷ lệ bản đồ 

- Phân loại bản đồ theo mục đích  

   5.3. Tập bản đồ địa lý (Atlas) và hướng dẫn khai thác tập bản đồ 

Chương 6. BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG BẢN ĐỒ ĐỊA 

HÌNH 

6.1. Khái quát chung về bản đồ địa hình 

- Khái niệm bản đồ địa hình 

- Cơ sở toán học bản đồ địa hình 

- Phương pháp biểu diễn các đối tượng trên bản đồ địa hình 

- Nội dung bản đồ địa hình 

6.2. Phương pháp sử dụng bản đồ địa hình 

- Đọc hiểu nội dung bản đồ địa hình 

- Tính toán trên bản đồ địa hình 

       - Sử dụng bản đồ địa hình ngoài thực địa 

Chương 7. THÀNH LẬP VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ ĐỊA LÝ DÙNG TRONG NHÀ 

TRƯỜNG 

7.1. Quá trình thành lập bản đồ 

- Khái quát quá trình thành lập bản đồ  

- Công tác biên tập và biên vẽ bản đồ 

7.2. Sử dụng bản đồ trong dạy học địa lý ở trường phổ thông 

- Khái niệm về sử dụng bản đồ 

- Quá trình đọc bản đồ  

- Sử dụng bản đồ trong thiết kế bài giảng 

- Sử dụng bản đồ trong quá trình truyền thụ kiến thức tại lớp 

- Hướng dẫn học sinh khai thác bản đồ trong khi học tập 

- Cách thức sử dụng bản đồ trong dạy học địa lý 

 - Nội dung phân tích trên bản đồ 

5. Học liệu (giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo)  

5.1. Học liệu bắt buộc. 

[1]. Lâm Quang Dốc (2005), Bản đồ học đại cương, NXB Đại học Sư phạm, Hà 

Nội. 
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5.2. Học liệu tham khảo 

[2]. Ngô Đạt Tam (1986), Bản đồ học, NXB Giáo dục, Hà Nội. 

[3]. Lê Huỳnh (1998), Bản đồ học, NXB Giáo dục, Tp. Hồ Chí Minh 

         [4]. Lâm Quang Dốc (2003), Thực hành Bản đồ học, NXB ĐHSP 

[5]. A.M.Berliant (2004), Phương pháp nghiên cứu bằng bản đồ, NXB ĐHQG Hà 

Nội. 

[6]. K.A.Xalixev (2006), Bản đồ học, NXB ĐHQG Hà Nội. 

6. Chính sách đối với học phần và những yêu cầu khác của giảng viên 

- Sinh viên phải lên lớp ít nhất là 80% tổng số tiết 

- Tích cực tham gia các hoạt động học tập theo yêu cầu của giáo viên 

- Hoàn thành các bài tập cá nhân và nhóm theo yêu cầu và đúng thời hạn. 

7. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần 

    7.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên:       

    7.2. Kiểm tra đánh giá định kỳ: (trọng số) 40% hoặc 4 điểm 

   7.3. Thi cuối kỳ:                       (trọng số) 60%  hoặc 6 điểm 

   7.4. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ (kể cả thi lại) 

- Kiểm tra giữa kỳ: Tuần thứ 8 

- Thi cuối kỳ: theo lịch chung của trường. 

8. Thông tin về giảng viên 

- Họ và tên: Lê Đình Phương   Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ - GVC 

- Thời gian, địa điểm làm việc: Sáng thứ 2 hàng tuần tại Văn phòng tổ: Địa-KTCN-  

   KTPV tầng 3 khu Hiệu bộ, số 986 Quang Trung, TP Quảng Ngãi. 

- Địa chỉ liên lạc: Khoa Sư phạm Tự nhiên, Đại học Phạm Văn Đồng 

- Điện thoại: DĐ: 0913445794  - Email:  ldphuong@pdu.edu.vn 

- Các hướng nghiên cứu chính: Địa lý tự nhiên, Bản đồ học. 

                                                         

DUYỆT    

Trưởng khoa                       Trưởng bộ môn                     Giảng viên 

 

 

 

 Lê Đình Phương                         Phan Thông        Lê Đình Phương 

 

 

 

mailto:ldphuong@pdu.edu.vn
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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

     

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần: ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN ĐẠI CƯƠNG 1 (Trái đất- Thạch quyển) 

- Mã học phần:       04314674        Số tín chỉ: 03 

- Yêu cầu của học phần: Bắt buộc 

- Các học phần tiên quyết: Không 

- Các yêu cầu khác: Phòng học có máy chiếu, âm thanh. 

- Phân giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

Giờ lên lớp:  

+ Lý thuyết: 35 tiết 

+ Thực hành: 10 tiết 

+ Tự học, tự nghiên cứu: 90g 

- Khoa/Bộ môn phụ trách giảng dạy học phần:  Môn Địa Lý, Khoa Sư phạm Tự 

nhiên. 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Mục tiêu chung: 

Học xong học phần này, sinh viên phải có được: 

a. Về kiến thức 

- Một số hiểu biết về khoa học Địa lý, về đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên 

cứu địa lý tự nhiên. 

- Những kiến thức cơ bản về Trái Đất (cấu tạo, hình dáng, kích thước, sự vận động 

của trái đất). Mối quan hệ giữa Mặt Trời - Trái Đất – Mặt Trăng và những hệ quả Địa lý 

của chúng. 

- Nắm được những kiến thức cơ bản về các loại địa hình chính trên bề mặt Trái Đất; 

Mối quan hệ giữa nội lực và ngoại lực trong việc hình thành các dạng địa hình khác nhau. 

b. Về kỹ năng 

- Có các kỹ năng thực hành nhận biết được sự vận động của Trái Đất, nhận biết và 

giải thích được một số dạng địa hình cơ bản trên thực tế, hình dung được quá trình phát 

triển của chúng. 

- Có được những kỹ năng để giảng dạy phần Trái Đất và Thạch quyển trong chương 

trình dạy học sau này. 
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c. Về thái độ 

- Nhìn nhận và giải thích sự hình thành và vận động của sự vật, hiện tượng và quá 

trình địa lý một cách khoa học. 

- Có ý thức rèn luyện và chuẩn bị tốt cho các bài dạy ở trường THCS sau này. 

d. Về năng lực  

- Vận dụng các kiến thức và kỹ năng để giải thích các hiện tượng tự nhiên xãy ra và 

áp dụng vào cuộc sống, học tập và giảng dạy. 

- Có được các năng lực về tư duy tổng hợp theo lãnh thổ, năng lực sử dụng bản đồ, 

sơ đồ, tranh ảnh và năng lực học tập thực địa. 

 

2.1. Mục tiêu đào tạo cụ thể  

Tên chương Mục tiêu 

Chương 1: Đối tượng, nhiệm vụ của 

môn Địa lý tự nhiên đại cương 

Một số hiểu biết về khoa học Địa lý, về đối tượng, 

nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu địa lý tự 

nhiên. 

Chương 2. Vũ trụ và các thiên thể Một số kiến thức cơ bản về Vũ trụ (nguồn gốc, sự 

hình thành, nhận thức của con người về Vũ trụ) và 

Hệ Mặt Trời 

Chương 3: Hình dạng, kích thước và 

cấu trúc của Trái đất 

Những thành tựu mới nhất của khoa học về hình 

dạng, kích thước và cấu trúc của Trái Đất. 

Chương 4: Những vận động chính 

của Trái Đất và các hệ quả địa lí của 

chúng 

Nắm được 3 vận động chính của Trái Đất cùng 

các hệ quả địa lý của nó để giải thích được các 

hiện tượng địa lý xảy ra trên bề mặt Trái Đất và 

vận dụng vào cuộc sống. 

Chương 5: Khái niệm, thành phần 

vật chất và nguồn gốc thạch quyển 

Một số khái niệm chung về Thạch quyển làm cơ 

sở cho chương 6. 

Chương 6: Địa hình và bề mặt thạch 

quyển 

Nắm được những kiến thức cơ bản về các loại địa 

hình chính trên bề mặt Trái Đất; Mối quan hệ giữa 

nội lực và ngoại lực trong việc hình thành các 

dạng địa hình khác nhau. 

 

3. Tóm tắt nội dung 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 sinh viên 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. Học phần này cung cấp những 

kiến thức cơ bản giúp sinh viên có thể thực hiện tốt nhiệm vụ học tập và nghiên cứu của 

mình trong nhà trường. 

Học phần bao gồm 2 phần chính: 

- Phần Trái đất: Bao gồm 1 số khái niệm về trái đất và vũ trụ, hình dạng và kích thước 

của Trái đất, các vận động chính của Trái đất như vận động tự quay, vận động quay xung 



 Đề cương chi tiết học phần CĐSP Địa lý  

 13 

quanh Mặt trời của Trái đất; sự vận động của hệ Trái đất – Mặt trăng cùng các hệ quả địa 

lý của nó. 

- Phần Thạch quyển: Các khái niệm về thạch quyển, thành phần vật chất và nguồn gốc 

của thạch quyển. Các khái niệm về địa hình, các dạng địa hình lục địa, địa hình đáy biển 

và đại dương. 

 4. Nội dung chi tiết học phần 

Chương 1: Đối tượng, nhiệm vụ của môn Địa lý tự nhiên đại cương  

1.1 Hệ thống các khoa học Địa lý 

1.2 Đối tượng, nhiệm vụ của môn Địa lý tự nhiên đại cương 

1.3 Các phương pháp nghiên cứu Địa lý tự nhiên 

Chương 2. Vũ trụ và các thiên thể  

2.1. Khái niệm về vũ trụ 

2.2. Hệ Mặt trời 

Chương 3: Hình dạng, kích thước và cấu trúc của Trái đất  

3.1. Hình dạng, kích thước của Trái đất và ý nghĩa của chúng 

3.2. Thực hành 

Chương 4: Những vận động chính của Trái Đất và các hệ quả địa lí của chúng  

4.1. Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả của nó 

4.2. Sự vận động của Trái Đất xung quanh Mặt Trời và các hệ quả địa lí 

4.3. Sự vận động của hệ thống Trái Đất - Mặt Trăng và các hệ quả địa lí 

4.4. Thực hành 

Chương 5: Khái niệm, thành phần vật chất và nguồn gốc thạch quyển   

5.1. Khái niệm thạch quyển 

5.2. Thành phần vật chất và nguồn gốc thạch quyển 

Chương 6: Địa hình và bề mặt thạch quyển   

6.1. Địa hình và những khái niệm liên quan tới địa hình 

6.2. Địa hình lục địa 

6.3. Địa hình đáy biển và đại dương 

6.4. Vai trò của việc nghiên cứu địa hình trong các lĩnh vực khoa học ứng dụng 

6.5. Thực hành: 

5. Học liệu  

5.1. Học liệu bắt buộc  

1. Nguyễn Trọng Hiếu (chủ biên) – Phùng Ngọc Đĩnh, Địa lý tự nhiên đại cương 1 

(Trái đất và Thạch quyển). NXB ĐHSP, năm 2006. (Có tại thư viện trường) 

5.2. Học liệu tham khảo  

2. Lê Bá Thảo (chủ biên). Cơ sở địa lý tự nhiên; NXBGD, Hà Nội, 1986. 
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3. L.P. Subaep. Địa lý đại cương; NXBGD Hà Nội, 1981. 

4. Kalexnik, Những quy luật địa lý chung của Trái Đất. NXBKHKT. HN 1978 

6. Chính sách đối với học phần và những yêu cầu khác của giảng viên  

- Sinh viên phải lên lớp ít nhất là 80% tổng số tiết 

- Tích cực tham gia các hoạt động học tập theo yêu cầu của GV 

- Hoàn thành các bài tập cá nhân và nhóm theo yêu cầu và đúng hạn. 

7. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần  

7.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên:   

- Tham gia học tập trên lớp: Đi học đầy đủ, tham gia học tập và thực hành theo yêu cầu 

của bộ môn, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận. 

- Phần tự học tự lên lớp: Hoàn thành tốt nội dung và nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá 

nhân: Hai bài tập nhóm/học kỳ. 

7.2. Kiểm tra đánh giá định kỳ:(2 bài hệ số 1, 1 bài hệ số 2) (40%) 

- Ba bài kiểm tra định kỳ  

7.3. Thi cuối kỳ: (điểm thi kết thúc HP) (60%) 

- Hình thức thi: Tự luận hoặc trắc nghiệm 

7.4. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ (kể cả thi lại) 

- Kiểm tra giữa kỳ: Tuần thứ 8 

- Thi cuối kỳ: Sau tuần thứ 15. Thi lần 2: Sau tuần thứ 20. 

8. Thông tin về giảng viên 

Họ và tên: Phan Thông.  Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Giảng viên chính. 

Thời gian, địa điểm làm việc: Sáng thứ 2 hàng tuần tại VP tổ bộ môn. Tầng 3 khu hiệu bộ 

(cơ sở cũ). 

Địa chỉ liên hệ: Khoa Sư phạm Tự nhiên, Trường ĐH Phạm Văn Đồng 

Điện thoại:  0904009435; E-mail: phanthong@pdu.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Địa lý Kinh tế 

      

  DUYỆT       Giảng viên 

     

 Trưởng khoa           Trưởng bộ môn 

  

 

        Phan Thông 

Lê Đình Phương   Phan Thông 
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       UBND TỈNH QUẢNG NGÃI           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần: Địa lý tự nhiên đại cương 2 (Khí quyển – Thủy quyển) 

- Mã học phần:       04314683            Số tín chỉ: 03  

- Yêu cầu của học phần: Bắt buộc 

- Các học phần tiên quyết: Địa lí Tự nhiên đại cương 1 

         Các yêu cầu khác đối với học phần:  

    Yêu cầu phục vụ cho học phần: “Projector, máy tính, phòng thực hành” 

- Phân giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

Giờ lên lớp:  

+ Lý thuyết: 32 tiết 

+ Thực hành: 13 tiết 

+ Tự học, tự nghiên cứu: 90 giờ 

- Khoa/Bộ môn phụ trách giảng dạy học phần: Tổ Địa-KTCN-KTPV, Khoa Sư phạm Tự 

nhiên. 

2. Mục tiêu của học phần  

2.1. Mục tiêu đào tạo chung của học phần 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên phải có được: 

 a. Về kiến thức:  

- Các đặc điểm cơ bản của hai thành phần Khí quyển – Thủy quyển của Trái Đất.  

- Hiểu được mối quan hệ giữa hai thành phần Khí quyển - Thủy quyển và mối quan 

hệ giữa chúng với các hợp phần khác trong lớp vỏ địa lý, đặc biệt trong việc điều hòa 

lượng nhiệt ẩm và phân bố lại năng lượng vật chất trên bề mặt Trái Đất.  

b. Về kĩ năng: Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng: 

- Vận dụng kiến thức đã học giải thích được các hiện tượng thông thường về khí 

hậu - thủy văn trên Trái Đất và nước ta.  

- Xây dựng hệ thống bảng, biểu đồ. 

- Thực hiện được kĩ năng thu thập, phân tích và xử lý các số liệu, tài liệu khí hậu - 

thủy văn… phục vụ việc nghiên cứu và giảng dạy phần Khí quyển – Thủy quyển trong 

chương trình dạy học sau này. 

c. Về thái độ 
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- Yêu thiên nhiên, môi trường xung quanh  

- Có ý thức bảo vệ môi trường. 

- Suy nghĩ có phê phán một số quan niệm lạc hậu, trái khoa học về các hiện tượng 

tự nhiên (mưa, gió, sấm sét..., từ đó có cái nhìn khoa học về các hiện tượng thiên nhiên. 

        d. Năng lực 

- Vận dụng các kiến thức địa lý tự nhiên để áp dụng vào cuộc sống, học tập và giảng 

dạy. 

- Có được các năng lực về tư duy tổng hợp, năng lực giải thích các hiện tượng địa lý 

tự nhiên và năng lực học tập trên thực địa. 

 

2.2. Mục tiêu đào tạo cụ thể 

Tên chương Mục tiêu 

Chương 1. KHÍ QUYỂN 

 

- Hiểu được cấu trúc của khí quyển, các loại bức xạ, cân 

bằng bức xạ; phân bố các khối khí và hoàn lưu chung 

của khí quyển; tuần hoàn nước.  

- Phân biệt thời tiết và khí hậu. 

Chương 2. THỦY QUYỂN 

 

- Hiểu được thành phần của thủy quyển và sự phân bố 

nước trong lớp vỏ cảnh quan. – Hiểu được các đặc 

trưng vận động của nước biển, đại dương và nước trên 

lục địa. 

- Mối quan hệ giữa khí quyển và thủy quyển 

 

3. Tóm tắt nội dung học phần  

Nội dung học phần gồm 2 phần: 

+ Khí quyển: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: khái niệm, thành phần và 

cấu trúc của khí quyển, bức xạ Mặt trời và cân bằng bức xạ trên Trái đất, chế độ nhiệt của 

bề mặt Trái đất và khí quyển, khí áp và gió, các khối khí và hoàn lưu chung của khí 

quyển, vòng tuần hoàn của nước, thời tiết và khí hậu.  

+ Thủy quyển: Giới thiệu về khái niệm, thành phần của thuỷ quyển, ý nghĩa và sự phân bố 

của nước trong lớp vỏ cảnh quan của Trái đất: trong thuỷ quyển, khí quyển, thạch quyển 

và sinh quyển,  

 Giới thiệu về nước trong biển và đại dương, thành phần hoá học và nhiệt độ của nước 

biển, động lực của nước biển: sóng biển, triều và hải lưu… Giới thiệu về nước trên lục 

địa: khái niệm, đặc điểm của sông, phân loại hệ thống sông, hồ, đầm. Nguồn gốc và các 

nhân tố ảnh hưởng đến nước ngầm, phân loại nước ngầm.  

4. Nội dung chi tiết học phần  

Chương 1. KHÍ QUYỂN 

1.1. Các khái niệm chung  



 Đề cương chi tiết học phần CĐSP Địa lý  

 17 

1.1.1. Khí quyển 

1.1.2. Không khí 

1.1.3. Cấu trúc của khí quyển 

1.1.4. Cấu trúc ngang – Khối khí 

1.1.5. Thời tiết 

1.1.6. Khí hậu 

1.1.7. Quan trắc khí tượng, khí hậu 

1.1.8. Tính các yếu tố khí hậu 

1.2. Năng lượng của mặt đất và khí quyển 

1.2.1. Các khái niệm chung 

1.2.2. Cường độ phát xạ 

1.2.3. Bức xạ Mặt Trời 

1.2.4. Năng lượng bức xạ mặt đất 

1.2.5. Bức xạ nghịch của khí quyển 

1.2.6. Bức xạ hiệu dụng 

1.2.7. Cân bằng bức xạ của mặt đất 

1.2.8. Cân bằng nhiệt của mặt đất  

1.3. Chế độ nhiệt của khí quyển 

1.3.1. Khái niệm chung  

1.3.2. Biến trình ngày của nhiệt độ. 

1.3.3. Biến trình năm của nhiệt độ 

1.3.4. Sự thay đổi nhiệt độ theo chiều thẳng đứng 

1.3.5. Nghịch nhiệt 

1.3.6. Phân bố nhiệt độ không khí trên mặt đất 

1.4. Nước trong khí quyển 

1.4.1. Khái niệm chung  

1.4.2. Các đại lượng đặc trưng của hơi nước. 

1.4.3. Sự bốc hơi nước 

1.4.4. Hạt nhân ngưng kết 

1.4.5. Các sản phẩm ngưng kết 

1.4.6. Mưa khí quyển 

1.5. Khí áp và gió 

1.5.1. Khí áp  

1.5.2. Gió 

1.5.3. Các frông  
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1.5.4. Hoàn lưu của khí quyển 

1.6. Khí hậu 

 1.6.1. Các nhân tố hình thành khí hậu 

1.6.2. Các nhân tố địa lý ảnh hưởng đến khí hậu 

1.6.3. Phân loại và phân đới khí hậu  

1.6.4. Các đới và các kiểu khí hậu 

1.6.5. Một số vấn đề bảo vệ bầu khí quyển 

Chương 2. THỦY QUYỂN 

2.1. Khái niệm về thủy quyển 

2.1.1. Thành phần của thủy quyển 

2.1.2. Một số đặc tính lý hóa cơ bản 

2.1.3. Sự phân bố nước trong thiên nhiên 

2.1.4. Vòng tuần hoàn nước 

2.1.5. Vai trò của nước trong tự nhiên và xã hội 

2.2. Biển và đại dương 

2.2.1. Đại dương thế giới và các bộ phận 

2.2.2. Thành phần hóa học của nước biển 

2.2.3. Nhiệt độ nước biển 

2.2.4. Sóng biển 

2.2.5. Thủy triều 

             2.2.6. Hải lưu 

2.3. Nước trên lục địa 

2.3.1. Sông ngòi 

2.3.2. Hồ, đầm 

2.3.3. Nước ngầm 

5. Học liệu   

5.1. Học liệu bắt buộc. 

      [1]. Hoàng Ngọc Oanh (chủ biên) (2006), Địa lí tự nhiên đại cương 2. NXB         

                      ĐHSP. 

5.2. Học liệu tham khảo 

      [2]. L.P. Subaev (1982), Địa lí tự nhiên đại cương Tập 2. NXBGD. 

      [3]. L.P. Subaev (1982), Địa lí tự nhiên đại cương Tập 3. NXBGD. 

      [4]. Lê Bá Thảo (1983), Cơ sở địa lí tự nhiên Tập 1, 2. NXBGD 

      [5]. Nguyễn Văn Âu (1982), Sông ngòi Việt Nam, NXBGD Hà Nội 

      [6]. Hoàng Ngọc Oanh (2003), Địa lí tự nhiên đại cương (Khí quyển - Thủy     
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             quyển), NXB ĐHSP- Hà Nội. 

      [7]. Phạm Ngọc Toàn, Phan Tất Đắc (2002), Khí hậu Việt Nam, NXB khoa          

  học và kĩ thuật Hà Nội.  

5.3. Trang web có thể sử dụng 

      [8]. http://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/ 

      [9]. www.thoitietnguyhiem.net 

      [10]. http://climatechange-vn.com 

      [11]. http://vi.wikipedia.org 

6. Chính sách đối với học phần và những yêu cầu khác của giảng viên 

- Sinh viên phải lên lớp ít nhất là 80% tổng số tiết 

- Tích cực tham gia các hoạt động học tập theo yêu cầu của giáo viên 

- Hoàn thành các bài tập cá nhân và nhóm theo yêu cầu và đúng thời hạn. 

7. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần 

    7.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên:      

    7.2. Kiểm tra đánh giá định kỳ: (trọng số) 40% hoặc 4 điểm 

   7.3. Thi cuối kỳ:                       (trọng số) 60% hoặc 6 điểm 

   7.4. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ (kể cả thi lại) 

- Kiểm tra giữa kỳ: Tuần thứ 8 

- Thi cuối kỳ: theo lịch chung của trường. 

8. Thông tin về giảng viên 

- Họ và tên: Lê Đình Phương   Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ - GVC 

- Thời gian, địa điểm làm việc: Sáng thứ 2 hàng tuần tại Văn phòng tổ: Địa-KTCN-  

   KTPV tầng 3 khu Hiệu bộ, số 986 Quang Trung, TP Quảng Ngãi. 

- Địa chỉ liên lạc: Khoa Sư phạm Tự nhiên, Đại học Phạm Văn Đồng 

- Điện thoại: DĐ: 0913445794  - Email:  ldphuong@pdu.edu.vn 

- Các hướng nghiên cứu chính: Địa lý tự nhiên, Bản đồ học. 

                                                         

DUYỆT    

Trưởng khoa                       Trưởng bộ môn                         Giảng viên 

 

 

 

         Lê Đình Phương                    Phan Thông               Lê Đình Phương 

 

 

http://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/
http://www.thoitietnguyhiem.net/
http://climatechange-vn.com/
http://vi.wikipedia.org/
mailto:ldphuong@pdu.edu.vn
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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
     

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần:  ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN ĐẠI CƯƠNG 3 

- Mã học phần: 04314693      Số tín chỉ: 3  

- Yêu cầu của học phần: Bắt buộc 

- Các học phần tiên quyết: Địa lí tự nhiên đại cương 2.  

- Phân giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

Giờ lên lớp:  

+ Lý thuyết: 32 tiết 

+ Thực hành/Thí nghiệm/Thảo luận/Bài tập trên lớp: 13 tiết 

Giờ chuẩn bị cá nhân (30 giờ/tín chỉ) 

+ Hoạt động theo nhóm:  

+ Tự học, tự nghiên cứu: 90 giờ 

- Khoa/Bộ môn phụ trách giảng dạy học phần: Khoa Sư Phạm Tự Nhiên, tổ Địa-

KTCN 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1.Mục tiêu đaò tạo chung của học phần 

a. Kiến thức 

- Nắm được các khái niệm cơ bản về lớp phủ thổ nhưỡng và sinh quyển, lớp vỏ 

cảnh quan 

- Đặc điểm và qui luật phân hoá của lớp phủ thổ nhưỡng, các đặc điểm sinh thái 

của các loài sinh vật và qui luật phân hoá của sinh quyển, các qui luật địa lí chung của 

trái đất 

b. Kỹ năng 

Có các kĩ năng thu thập, phân tích và xử lí các số liệu về thổ nhưỡng, sinh vật và 

các cảnh quan địa lý phục vụ cho nghiên cứu, giảng dạy địa lí 

c. Thái độ 

 - Biết yêu thiên nhiên, biết bảo vệ môi trường sống xung quanh chúng ta. 

d. Năng lực  

-  Dạy tốt các bài liên quan trong chương trình lớp 6, 7 ở THCS.  

- Hình thành năng lực suy luận và tư duy khoa học logic. 

2.2. Mục tiêu đào tạo cụ thể 

Tên chương Mục tiêu 

Chương 1: Thổ nhưỡng quyển Nắm được khái niệm, quá trình hình thành, 

các đặc tính lí, hoá chính và qui luật phân 

bố của thổ nhưỡng. Hiểu được  vấn đề sử 

dụng và bảo vệ đất. 
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Chương 2: Sinh quyển Nắm được khái niệm sinh quyển, quần xã 

sinh vật, hệ sinh thái. Các qui luật phân bố 

sinh vật trên trái đất. Đưa ra được các biện 

pháp bảo vệ tính đa dạng sinh học. 

Chương 3: Lớp vỏ cảnh quan và các  qui 

luật địa lí của trái đất 

Nắm khái niệm về lớp vỏ cảnh quan, các 

đới cảnh quan chính trên trái đất. Hiểu 

được các qui luật địa lí chung của trái đất. 

Mối quan hệ giữa con người và môi trường 

địa lí. 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần Địa lí tự nhiên đại cương 3  gồm các phần sau: 

- Các khái niệm cơ bản về thổ nhưỡng, sinh quyển và lớp vỏ cảnh quan trái đất. 

- Các nhân tố hình thành, đặc tính của thổ nhưỡng quyển và sinh quyển 

- Cấu trúcbthành pần và chức năng của sinh quyển 

- Các qui luật phân hoá và sự phát triển các kiểu thổ nhuỡng, các kiểu hệ sinh thái 

chính trên thế giới. 

- Sự hình thành lớp vỏ cảnh quan trái đất. Sự xuất hiện loài người. Vị trí và vai trò 

của con người trong sinh quyển và vỏ cảnh quan. 

- Các qui luật địa lí chung của trái đất 

- Sự phân bố các đới cảnh quan trên địa cầu 

- Mối quan hệ giữa con người và môi trường địa lí. Việc sử dụng tài nguyên thiên 

nhiên và mức độ biến đổi môi trường tự nhiên do tác động của con người. 

- Sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất, đa dạng sinh học và một số vấn đề chung toàn 

cầu 

- Vận dụng lí luận dạy học vào giảng dạy các chương thổ nhưỡng, sinh quyển, lớp 

vỏ cảnh quan địa lí 

Sau khi học lí thuyết học học phần này sinh viên sẽ làm các bài tập thực hành 

nhằm nắm được các kĩ năng thu thập, phân tích, xử lí, số liệu về thổ nhưỡng, sinh quyển, 

lớp vỏ cảnh quan. 

4. Nội dung chi tiết học phần 

Học phần này gồm 3 chương 

Chương 1. THỔ NHƯỠNG QUYỂN 

Chương 2 . SINH QUYỂN 

Chương 3. LỚP VỎ CẢNH QUAN VÀ CÁC QUI LUẬT ĐỊA LÍ CỦA TRÁI 

ĐẤT 

5. Học liệu 

5.1. Học liệu bắt buộc 

1. Nguyễn Kim Chương (chủ biên). Nguyễn Trọng Hiếu, Lê Thị Ngọc Khanh, Đỗ 

Thị Nhung, Địa lí tự nhiên địa cương 3, NXB Đại học sư phạm. 

5.2. Học liệu tham khảo 

2. Lê Bá Thảo (Chủ biên), Cơ sở địa lí tự nhiên, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1980. 

3. L.P.Subaep, Cơ sở địa lí đại cương, NXB Giáo dục, Hà Nội 1981. 

6. Trang web của tổng cục thống kê www.gso.gov.vn 

7. Trang web của kiểm lâm Việt Nam www.kiemlam.org.vn 

6. Chính sách đối với học phần và những yêu cầu khác của giảng viên  

http://www.kiemlam.org.vn/
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- Sinh viên phải chuẩn bị bài trước khi đến lớp, phải  tự nghiên cứu phần bài mà 

giảng viên giao tự học.  

- Sau khi học, sinh viên xem lại bài học lý thuyết, hoàn thành bài tập được giao, 

tìm và đọc thêm tài liệu tham khảo để nâng cao kiến thức học phần. 

- Tham gia đủ 2 bài kiểm tra trên lớp và bài thi cuối kỳ 

7. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần  

7.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên:    

- Tham gia học tập trên lớp: đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận. 

- Phần tự học, tự lên lớp: hoàn thành tốt nội dung và nhiệm vụ mà giảng viên giao 

cho cá nhân; nhóm,… 

7.2. Kiểm tra đánh giá định kỳ:  (trọng số) 40%  hoặc 4 điểm 

7.3. Thi cuối kỳ:    (trọng số) 60%  hoặc 6 điểm 

7.4. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ (kể cả thi lại) 

- Kiểm tra định kỳ: Tuần thứ 8 

- Thi cuối kỳ: Sau tuần thứ 15. Thi lần 2: Sau tuần thứ 20. 

8. Thông tin về giảng viên 

Họ và tên:  TRƯƠNG THỊ THU HƯỜNG   Chức danh: Giảng viên 

Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Sư Phạm Tự Nhiên, Trường ĐH Phạm Văn 

Đồng, 986 – Quang Trung, TP Quảng Ngãi 

Địa chỉ liên hệ: Khoa Sư Phạm Tự Nhiên, Trường ĐH Phạm Văn Đồng, 986 – 

Quang Trung, TP Quảng Ngãi 

Điện thoại: 0986241884 Email: huongpvd@gmail.com 

Các hướng nghiên cứu chính: Địa lí tự nhiên 

DUYỆT 

Trưởng khoa 

 

 

 

 

Trưởng bộ môn 

 

 

 

Phan Thông 

Người biên soạn 

 

 

 

Trương Thị Thu Hường 
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       UBND TỈNH QUẢNG NGÃI           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần: Địa lý kinh tế-xã hội đại cương 1 

- Mã học phần:        04314702         Số tín chỉ: 02 

- Yêu cầu của học phần: Bắt buộc 

- Các học phần tiên quyết: Địa lý Tự nhiên đại cương 3 

         Các yêu cầu khác đối với học phần:  

    Yêu cầu phục vụ cho học phần: “Projector, máy tính, phòng thực hành” 

- Phân giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

Giờ lên lớp:  

+ Lý thuyết: 23 tiết 

+ Thực hành: 7 tiết 

+ Tự học, tự nghiên cứu: 60 giờ 

- Khoa/Bộ môn phụ trách giảng dạy học phần: Tổ Địa-KTCN-KTPV, Khoa Sư phạm Tự 

nhiên 

2. Mục tiêu của học phần  

2.1. Mục tiêu đào tạo chung của học phần 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên phải có được: 

a. Về kiến thức:  

- Hiểu được vị trí của địa lý KT-XH trong hệ thống khoa học địa lý. 

- Hiểu được các khái niệm cơ bản, các quan điểm, quy luật địa lý và bức tranh 

chung về môi trường, khai thác và sử dụng tài nguyên, địa lý dân cư và quần cư, một số 

khía cạnh của địa lý xã hội. 

-  Hiểu biết hệ thống kiến thức nói trên để vận dụng vào giảng dạy địa lý phổ 

thông. 

b. Về kỹ năng:  

- Phân tích được mối quan hệ biện chứng giữa môi trường tự nhiên và nền sản 

xuất xã hội. 

- Có được những kĩ năng cơ bản về thu thập, xử lý, phân tích số liệu, nhận xét và 

thành lập sơ đồ, biểu đồ, bản đồ liên quan đến các nội dung chủ yếu của học phần.  
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- Biết vận dụng kiến thức và kỹ năng của địa lý kinh tế-xã hội đại cương để viết 

các báo cáo nhỏ hay bài tập nghiên cứu khoa học về một vấn đề cụ thể ở một lãnh thổ nào 

đó. 

c. Về thái độ:  

- Có ý thức nghiên cứu tài liệu giáo trình, đề cương bài giảng của giảng viên. 

- Có ý thức sưu tầm tài liệu, thực hành. 

- Có thái độ khoa học đúng đắn và tham gia tích cực vào các hoạt động bảo vệ môi 

trường tự nhiên và nhân văn ở quê hương. 

d. Năng lực 

- Vận dụng các kiến thức địa lý kinh tế-xã hội đại cương để áp dụng vào cuộc sống, 

học tập và giảng dạy. 

- Biết đánh giá các hiện tượng kinh tế-xã hội trên quan điểm biện chứng. 

- Có được các năng lực về tư duy tổng hợp các vấn đề kinh tế-xã hội. 

2.2. Mục tiêu đào tạo cụ thể 

Tên chương Mục tiêu 

Chương 1.  

ĐỐI TƯỢNG NHIỆM VỤ, 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

CỦA ĐỊA LÝ KINH TẾ-XÃ HỘI 

- Hiểu được vị trí của địa lý KT-XH trong hệ 

thống khoa học địa lý. 

 - Các quan điểm cơ bản của Địa lý KT-XH 

- Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

Chương 2 

MÔI TRƯỜNG, TÀI NGUYÊN 

VÀ NỀN SẢN XUẤT XÃ HỘI                                                                                                                                       

- Mối quan hệ giữa môi trường tài nguyên và nền 

sản xuất xã hội 

Chương 3 

 ĐỊA LÝ DÂN CƯ VÀ QUẦN 

CƯ 

- Nắm được các đặc điểm, cấu trúc của dân cư và 

quần cư 

Chương 4 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA ĐỊA LÝ 

XÃ HỘI 

Nắm được các vấn đề cơ bản về tôn giáo và chất 

lượng cuộc sống dân cư. 

 

3. Tóm tắt nội dung học phần  

Tìm hiểu, đánh giá các yếu tố chủ yếu tác động đến địa lý- kinh tế xã hội như yếu tố 

tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên; dân cư, lao động; đường lối phát triển và các yếu tố cơ 

sở vật chất kĩ thuật... Làm rõ vai trò vị trí, mối quan hệ của các yếu tố, đánh giá những 

mặt thuận lợi và hạn chế... đồng thời đề ra các biện pháp cụ thể cần thiết phù hợp với quá 

trình phát triển kinh tế, xã hội.  

4. Nội dung chi tiết học phần  

Chương 1.  
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ĐỐI TƯỢNG NHIỆM VỤ, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐỊA LÝ 

KINH TẾ-XÃ HỘI 

1.1. Vị trí Địa lý KT-XH trong hệ thống khoa học địa lý 

1.2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu ĐLKT-XH 

1.3. Nhiệm vụ nghiên cứu của ĐLKT-XH 

1.4. Các quan điểm cơ bản trong nghiên cứu Địa lý KT-XH 

1.5. Các phương pháp nghiên cứu chính Địa lý KT-XH 

Chương 2 

MÔI TRƯỜNG, TÀI NGUYÊN VÀ NỀN SẢN XUẤT XÃ HỘI                                                                                                                                       

2.1. Môi trường địa lý 

2.2. Tài nguyên thiên nhiên 

2.3. Tài nguyên thiên nhiên trên thế giới và việc sử dụng chúng 

2.4. Môi trường và phát triển bền vững 

Chương 3 

                                     ĐỊA LÝ DÂN CƯ VÀ QUẦN CƯ 

3.1. Sự biến động dân số 

3.2. Cơ cấu dân số 

3.3. Phân bố dân cư 

3.4. Quần cư và đô thị hoá 

Chương 4 

                             MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA ĐỊA LÝ XÃ HỘI    

4.1. Địa lý tôn giáo 

4.2. Chỉ số phát triển con người (HDI) 

 

5. Học liệu (giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo)  

5.1. Học liệu bắt buộc 

  [1]. Nguyễn Minh Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Viết Thịnh- Lê Thông, Địa lý kinh tế- xã 

hội đại cương, NXB ĐHSP, 2007 

5.2. Học liệu tham khảo 

       [2]. Lê Thông (chủ biên), Dân số, môi trương, tài nguyên, NXB Giáo dục, 1998 

       [3]. Lê Thông, Nhập môn địa lý nhân văn, NXB ĐHSP HN, 1992 

       [4]. Mai thanh Hải, Tôn giáo thế giới và Việt nam, NXB Công an nhân dân, 2000 

6. Chính sách đối với học phần và những yêu cầu khác của giảng viên 

- Sinh viên phải lên lớp ít nhất là 80% tổng số tiết 

- Tích cực tham gia các hoạt động học tập theo yêu cầu của giáo viên 
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- Hoàn thành các bài tập cá nhân và nhóm theo yêu cầu và đúng thời hạn. 

7. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần 

    7.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên:       

    7.2. Kiểm tra đánh giá định kỳ: (trọng số) 40% hoặc 4 điểm 

   7.3. Thi cuối kỳ:                       (trọng số) 60%  hoặc 6 điểm 

   7.4. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ (kể cả thi lại) 

- Kiểm tra giữa kỳ: Tuần thứ 8 

- Thi cuối kỳ: theo lịch chung của trường. 

8. Thông tin về giảng viên 

- Họ và tên: Lê Đình Phương   Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ - GVC 

- Thời gian, địa điểm làm việc: Sáng thứ 2 hàng tuần tại Văn phòng tổ: Địa-KTCN-  

   KTPV tầng 3 khu Hiệu bộ, số 986 Quang Trung, TP Quảng Ngãi. 

- Địa chỉ liên lạc: Khoa Sư phạm Tự nhiên, Đại học Phạm Văn Đồng 

- Điện thoại: DĐ: 0913445794  - Email:  ldphuong@pdu.edu.vn 

- Các hướng nghiên cứu chính: Địa lý tự nhiên, Bản đồ học. 

                                                         

DUYỆT    

Trưởng khoa                       Trưởng bộ môn                     Giảng viên 

 

 

Lê Đình Phương                   Phan Thông                     Lê Đình Phương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ldphuong@pdu.edu.vn
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       UBND TỈNH QUẢNG NGÃI           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần: Địa lý kinh tế-xã hội đại cương 2 

- Mã học phần:           04314713           Số tín chỉ: 03 

- Yêu cầu của học phần: Bắt buộc 

- Các học phần tiên quyết: Địa lý kinh tế-xã hội đại cương 1 

         Các yêu cầu khác đối với học phần:  

    Yêu cầu phục vụ cho học phần: “Projector, máy tính, phòng thực hành” 

- Phân giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

Giờ lên lớp:  

+ Lý thuyết: 30 tiết 

+ Thực hành: 15 tiết 

+ Tự học, tự nghiên cứu: 90 giờ 

- Khoa/Bộ môn phụ trách giảng dạy học phần: tổ Địa-KTCN-KTPV 

Khoa Sư phạm Tự nhiên 

2. Mục tiêu của học phần  

2.1. Mục tiêu đào tạo chung của học phần 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên phải có được: 

a. Về kiến thức: 

- Hiểu những khái niệm và kiến thức cơ bản về địa lý kinh tế các ngành nông 

nghiệp, công nghiệp và các khu vực dịch vụ. Nắm được các đặc điểm phát triển và phân 

bố của các ngành kinh tế chủ yếu, phân biệt các hình thức tổ chức lãnh thổ các ngành.  

- Hiểu được những lý luận cơ bản về phân công lao động theo lãnh thổ và về tổ 

chức lãnh thổ kinh tế - xã hội.  

- Biết đánh giá tác động của từng yếu tố đến quá trình hình thành sản xuất, phát 

triển kinh tế-xã hội. 

- Giải thích được mối quan hệ nhân quả của các yếu tố... 

b. Về kĩ năng:  

- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn sản xuất, giảng dạy và nghiên cứu khoa 

học. 

- Xây dựng được kế hoạch tối ưu phát triển kinh tế, xã hội địa phương như tham gia 

xây dựng đề án phát triển vùng kinh tế. 
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- Rèn luyện kỹ năng thực hành: phân tích số liệu, xây dựng và phân tích các dạng 

biểu đồ, bản đồ, viết báo cáo ngắn,… liên quan đến tổ chức lãnh thổ các ngành. 

c. Về thái độ:  

- Tham gia tích cực vào các hoạt động lao động sản xuất, góp phần xây dựng kinh tế 

đất nước và địa phương. 

d. Năng lực 

- Vận dụng các kiến thức địa lý kinh tế-xã hội theo ngành để áp dụng vào cuộc 

sống, học tập và giảng dạy. 

- Có được các năng lực về phân tích, tư duy tổng hợp các vấn đề địa lý KT-XH theo 

ngành và sự phân hóa của chúng theo lãnh thổ… 

2.2. Mục tiêu đào tạo cụ thể 

Tên chương Mục tiêu 

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN 

ĐỀ VỀ NỀN KINH TẾ 

- Hiểu được các nguồn lực phát triển kinh tế, cơ cấu 

của nền kinh tế, hệ thống không gian của nền kinh tế. 

CHƯƠNG 2: ĐỊA LÝ CÁC 

NGÀNH THUỘC KHU 

VỰC NÔNG-LÂM-NGƯ  

  

- Hiểu những khái niệm và kiến thức cơ bản về địa lý 

kinh tế ngành nông nghiệp. Hiểu được các đặc điểm 

phát triển và phân bố của ngành, các hình thức tổ 

chức lãnh thổ nông nghiệp.  

CHƯƠNG 3: ĐỊA LÝ CÁC 

NGÀNH THUỘC KHU 

VỰC CÔNG NGHIỆP  

 

- Hiểu những khái niệm và kiến thức cơ bản về địa lý 

kinh tế ngành công nghiệp. Hiểu được các đặc điểm 

phát triển và phân bố của ngành, các hình thức tổ 

chức lãnh thổ công nhiệp. 

CHƯƠNG 4: ĐỊA LÝ CÁC 

NGÀNH THUỘC KHU 

VỰC DỊCH VỤ 

 

- Hiểu những khái niệm và kiến thức cơ bản về địa lý 

kinh tế các ngành dịch vụ. Hiểu được các đặc điểm 

phát triển và phân bố của các ngành, các hình thức tổ 

chức lãnh thổ các ngành dịh vụ. 

 

3. Tóm tắt nội dung học phần  

        Giới thiệu một số vấn đề cơ bản về Địa lý kinh tế và tổ chức lãnh thổ sản xuất của 

các ngành kinh tế chủ yểu và cơ sở lý luận về tổ chức lãnh thổ đời sống kinh tế, xã hội. 

Đánh giá khả năng khai thác, sử dụng từng yếu tố tự nhiên, KT-XH vào quá trình 

phát triển ngành kinh tế, vùng kinh tế và các lĩnh vực xã hội khác nhau phục vụ nhu cầu 

con người. Làm rõ sự khác biệt của từng yếu tố về mặt không gian và thời gian. Xác định 

những kết quả đạt được đồng thời vạch ra phương hướng cho tương lai. 

4. Nội dung chi tiết học phần  

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NỀN KINH TẾ 

1.1. Các nguồn lực phát triển kinh tế, xã hội  

1.2. Cơ cấu nền kinh tế 

1.3. Hệ thống không gian của nền kinh tế 
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1.4. Thực hành: Thảo luận theo chủ đề về các vùng kinh tế ở Việt Nam 

CHƯƠNG 2: ĐỊA LÝ CÁC NGÀNH THUỘC KHU VỰC NÔNG-LÂM-NGƯ  

2.1. Những vấn đề lý luận chung 

2.2. Tình hình sản xuất và phân bố, xu hướng phát triển của các ngành nông - lâm- ngư 

2.3. Các hình thức tổ chức lãnh thổ nông - lâm - ngư 

2.4. Thực hành: 

a. Xây dựng bản đồ- biểu đồ về tình hình và cơ cấu sản lượng lương thực của một số 

nước trên thế giới 

b. Phân tích lược đồ nông nghiệp thế giới 

c. Xêmina: Tìm hiểu một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp đang rất phổ 

biến ở nước ta. 

CHƯƠNG 3: ĐỊA LÝ CÁC NGÀNH THUỘC KHU VỰC CÔNG NGHIỆP  

3.1. Những vấn đề lý luận chung 

3.2. Tình hình sản xuất và phân bố, xu hướng phát triển của các ngành công nghiệp 

3.3. Các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp 

3.4. Thực hành: 

a. Vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu sử dụng năng lượng thế giới 

b. Xêmina: Tìm hiểu một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp đang rất phổ 

biến ở nước ta. 

CHƯƠNG 4: ĐỊA LÝ CÁC NGÀNH THUỘC KHU VỰC DỊCH VỤ 

4.1. Những vấn đề lý luận chung 

4.2. Địa lý giao thông vận tải và thông tin liên lạc 

4.3. Địa lý thương mại 

4.4. Địa lý du lịch 

4.5. Thực hành: 

     a. Xêmina: Chủ đề: Thương mại thế giới ngày nay 

     b. Vẽ biểu đồ về cơ cấu hàng xuất khẩu của một số nhóm nước và rút ra nhận xét. 

5. Học liệu (giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo)  

5.1. Học liệu bắt buộc 

  [1]. Nguyễn Minh Tuệ (Chủ biên ), Nguyễn Viết Thịnh- Lê Thông, Địa lý kinh tế- xã 

hội đại cương, NXB ĐHSP, 2007 

5.2. Học liệu tham khảo 

       [2]. Lê Thông (chủ biên), Dân số, môi trương, tài nguyên, NXB Giáo dục, 1998 

       [3]. Lê Thông, Nhập môn địa lý nhân văn, NXB ĐHSP HN, 1992 

       [4]. Xauski, Những vấn đề Địa lý kinh tế hiện nay trên thế giới, NXBGD, 1981. 

       [5].  Lê Thông, Tổ chức lãnh thổ công nghiệp Việt Nam, NXBGD, 1995. 
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       [6]. Nguyễn Minh Tuệ, Địa lý du lịch, NXBTPHCM, 1996. 

       [7]. Thông tin kinh tế Thông tấn xã Việt Nam  

       [8]. Các đĩa CD- ROM tra cứu về Địa lý kinh tế, xã hội . 

       [9]. Băng đĩa:  Encartar 

6. Chính sách đối với học phần và những yêu cầu khác của giảng viên 

- Sinh viên phải lên lớp ít nhất là 80% tổng số tiết 

- Tích cực tham gia các hoạt động học tập theo yêu cầu của giáo viên 

- Hoàn thành các bài tập cá nhân và nhóm theo yêu cầu và đúng thời hạn. 

7. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần 

    7.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên:       

    7.2. Kiểm tra đánh giá định kỳ: (trọng số) 40% hoặc 4 điểm 

   7.3. Thi cuối kỳ:                       (trọng số) 60%  hoặc 6 điểm 

   7.4. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ (kể cả thi lại) 

- Kiểm tra giữa kỳ: Tuần thứ 8 

- Thi cuối kỳ: theo lịch chung của trường. 

8. Thông tin về giảng viên 

- Họ và tên: Lê Đình Phương.   Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ - GVC 

- Thời gian, địa điểm làm việc: Sáng thứ 2 hàng tuần tại Văn phòng tổ: Địa-KTCN-  

   KTPV tầng 3 khu Hiệu bộ, số 986 Quang Trung, TP Quảng Ngãi. 

- Địa chỉ liên lạc: Khoa Sư phạm Tự nhiên, Đại học Phạm Văn Đồng 

- Điện thoại: DĐ: 0913445794  - Email:  ldphuong@pdu.edu.vn 

- Các hướng nghiên cứu chính: Địa lý tự nhiên, Bản đồ học. 

 

DUYỆT    

Trưởng khoa                       Trưởng bộ môn                     Giảng viên 

 

 

Lê Đình Phương                  Phan Thông                       Lê Đình Phương 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ldphuong@pdu.edu.vn
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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
     

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần:  ĐỊA LÍ  CÁC CHÂU 1 

- Mã học phần: 04314724     Số tín chỉ: 4 

- Yêu cầu của học phần: Bắt buộc 

- Các học phần tiên quyết: Địa lí tự nhiên đại cương 2  

- Phân giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

Giờ lên lớp:  

+ Lý thuyết: 45 tiết 

+ Thực hành/Thí nghiệm/Thảo luận/Bài tập trên lớp: 15 tiết 

Giờ chuẩn bị cá nhân  

+ Tự học, tự nghiên cứu: 120 giờ 

- Khoa/Bộ môn phụ trách giảng dạy học phần: Khoa sư phạm tự nhiên, tổ Địa – 

KTCN – KTPV. 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Mục tiêu đào tạo chung của học phần 

a. Kiến thức 

- Sinh viên phải nắm được những kiến thức về đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội 

của lục địa Phi, Mỹ, lục địa Âu. Từ đó hiểu sâu sắc hơn quá trình hình thành lục địa và 

những đặc điểm tạo nên tính đặc sắc của mỗi vùng. 

- Hiểu được đặc điểm phát triển kinh tế của từng châu lục cũng như một số quốc 

gia điển hình.  

b. Kỹ năng 

 - Phân tích được các nhân tố hình thành tự nhiên và mối quan giữa các thành phần 

ở một lục địa cụ thể. 

 - Kĩ năng vẽ biểu đồ nhiệt độ và lương mưa của một số trạm điển hình thuộc các 

đới, kiểu khí hậu khác nhau. Nhận xét và giải thích biến trình nhiệt độ và lượng mưa 

trong năm của các trạm đó. 

 - Phân tích đặc điểm phát triển kinh tế ở các châu lục.  

c. Thái độ 

 - Xây dựng được lòng yêu nghề, yêu môn học. 

 - Có ý thức vận dụng những hiểu biết của mình về những kinh nghiệm, thành tựu 

của nhân dân các nước trên thế giới để giáo dục học sinh, phổ biến cho cộng đồng dân 

cư. Giáo dục cho học sinh lòng tự hào dân tộc tinh thần hợp tác quốc tế, ý thức bảo vệ 

môi trường. 

d. Năng lực  

- Dạy tốt các bài trong chương trình địa lý lớp 7, 8 và có thể nghiên cứu giải quyết 

những vấn đề khoa học liên quan của địa lý. 

- Hình thành năng lực suy luận khoa học, logic và sự đam mê nghiên cứu ở bậc 

THCS.. 
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2.2. Mục tiêu đào tạo cụ thể 

Tên chương Mục tiêu 

Chương 1: Một số vấn đề địa lí toàn cầu Nắm được khái niệm toàn cầu hoá, cơ hội 

và thách thức do toàn cầu hoá mang lại với 

mỗi quốc gia. Hiểu biết các vấn đề về tôn 

giáo, dân tộc, bảo vệ hoà bình, vấn đề dân 

số, tài nguyên, môi trường. 

Chương 2: Châu Phi Nắm được các đặc điểm về tự nhiên - xã 

hội - kinh tế của Châu Phi nói chung và 

một số quốc gia cụ thể của Châu Phi nói 

riêng, giải thích được các mối quan hệ giữa 

các thành phần với nhau.  

Chương 3. Châu Âu Nắm được các đặc điểm tự nhiên - kinh tế - 

xã hội của Châu Âu và các khu vực. Phân 

tích được mối quan hệ giữa các thành phần 

với nhau. Tìm hiểu đặc điểm tự nhiên - 

kinh tế - xã hội các quốc gia như: Pháp, 

Italia, LB Nga.  

Chương  4: Châu Mỹ Nắm được các đặc điểm về tự nhiên - xã 

hội - kinh tế của Châu Mỹ và các khu vực 

cụ thể. Giải thích được các mối quan hệ 

giữa các thành phần với nhau. Tìm hiểu đặc 

điểm tự nhiên – kinh tế - xã hội của Hợp 

chủng quốc Hoa Kì.  

3. Tóm tắt nội dung học phần 

 Nội dung chính học phần Địa lí các châu 1 gồm các phần sau: Các nhân tố hình 

thành tự nhiên của các lục địa (Phi, Âu, Mỹ). Các điều kiện tự nhiên chung (Địa hình, khí 

hậu, nước trên lục địa, các đặc điểm cảnh quan). Dân cư, bản đồ chính trị, đặc điểm phát 

triển kinh tế - xã hội ở các châu lục. Địa lí các khu vực ở các châu lục. 

 Địa lí các châu 1 là môn học thuộc ngành Địa lí tự nhiên tổng hợp. Đối tượng 

nghiên cứu là các thể tổng hợp địa lí tự nhiên. Vì vậy khi học môn này, sinh viên cần có 

phương pháp nghiên cứu phân tích, tổng hợp, dựa trên quan điểm hệ thống, quan điểm 

lịch sử. Vì không thể đánh giá được sự thay đổi cảnh quan, nếu không tìm hiểu về con 

người và đánh giá tác động của con người trong quá trình khai thác tự nhiên phục vụ cho 

chính nhu cầu của họ. 

4. Nội dung chi tiết học phần 

Học phần gồm 4 chương 

Chương 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐỊA LÍ TOÀN CẦU  

Chương 2. CHÂU PHI   

           Chương 3. CHÂU ÂU   

Chương 4. Châu Mỹ  

5. Học liệu 

5.1. Học liệu bắt buộc 

 1. Nguyễn Phi Hạnh (Chủ Biên) Ông Thị Đan Thanh, Nguyễn Đình Giang: Địa lí 

các châu lục, tập 1, NXB ĐHSP, 2004. 
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5.2. Học liệu tham khảo 

2. Đào Đình Bắc (2006), Địa mạo đại cương, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội. 

3. Tạ Trọng Thắng và nnk, Địa kiến tạo đại cương, Nxb Đại học Quốc Gia Hà Nội, 

2004.  

4. Hoàng Thiếu Sơn (1969), Cơ sở địa lí tự nhiên, NXB Giáo Dục. 

5. Lê Bá Thảo (1989), Cơ sở địa lí tự nhiên đại cương, tập 1,2,3, NXB Giáo Dục 

6. Nguyễn Thị Kim Chương và nnk, Địa lí tự nhiên đại cương 3, Nxb Đại học Sư 

phạm Hà Nội, 2003. 

7. Nguyễn Vi Dân, Nguyễn Cao Huần, Trương Quang Hải, Cơ sở địa lí tự nhiên, 

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005. 

8. X.V. Kalexnik, Những quy luật địa lí chung của Trái đất, (người dịch Đào Trọng 

Năng), Nxb Khoa học và kĩ thuật, Hà Nội – 1978 

9. I. Gov Akimuskin (1979) Động vật di cư, NXB Khoa học Kĩ thuật. 

10. Pedolabooc (1981), Gió mùa (Người dịch Phạm Quang Hạnh), NXB Khoa học Kĩ 

thuật. 

6. Chính sách đối với học phần và những yêu cầu khác của giảng viên  

- Sinh viên phải chuẩn bị bài trước khi đến lớp, phải  tự nghiên cứu phần bài mà 

giảng viên giao tự học.  

- Sau khi học, sinh viên xem lại bài học lý thuyết, hoàn thành bài tập được giao, 

tìm và đọc thêm tài liệu tham khảo để nâng cao kiến thức học phần. 

- Tham gia đủ 2 bài kiểm tra trên lớp và bài thi cuối kỳ 

7. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần  

7.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên:    

- Tham gia học tập trên lớp: Đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận. 

- Phần tự học, tự lên lớp: Hoàn thành tốt nội dung và nhiệm vụ mà giảng viên giao 

cho cá nhân, nhóm,… 

7.2. Kiểm tra đánh giá định kỳ:  (trọng số) 40%  hoặc 4 điểm 

7.3. Thi cuối kỳ:    (trọng số) 60%  hoặc 6 điểm 

Hình thức : Tự luận 

7.4. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ (kể cả thi lại) 

- Kiểm tra định kỳ: Tuần thứ 8 

- Thi cuối kỳ: Sau tuần thứ 15. Thi lần 2: Sau tuần thứ 20. 

8. Thông tin về giảng viên 

Họ và tên:  TRƯƠNG THỊ THU HƯỜNG   Chức danh: Giảng viên 

Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Sư Phạm Tự Nhiên, trường ĐH Phạm Văn 

Đồng, 986 – Quang Trung, TP Quảng Ngãi 

Địa chỉ liên hệ: Khoa Sư Phạm Tự Nhiên, trường ĐH Phạm Văn Đồng, 986 – 

Quang Trung, TP Quảng Ngãi 

Điện thoại: 0986241884 Email: huongpvd@gmail.com 

Các hướng nghiên cứu chính: Địa lí tự nhiên  

DUYỆT 

Trưởng khoa Trưởng bộ môn Người biên soạn 
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Lê Đình Phương                   

 

 

 

Phan Thông 
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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

     

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần:  ĐỊA LÍ CÁC CHÂU 1 

- Mã học phần:         04314724     Số tín chỉ: 04 

- Yêu cầu của học phần: Bắt buộc 

- Các học phần tiên quyết: Địa lí tự nhiên đại cương 2  

- Phân giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

Giờ lên lớp:  

+ Lý thuyết: 45 tiết 

+ Thực hành/Thí nghiệm/Thảo luận/Bài tập trên lớp: 15 tiết 

Giờ chuẩn bị cá nhân  

+ Tự học, tự nghiên cứu: 120 giờ 

- Khoa/Bộ môn phụ trách giảng dạy học phần: Khoa sư phạm tự nhiên, tổ Địa – 

KTCN – KTPV. 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Mục tiêu đào tạo chung của học phần 

a. Kiến thức 

- Sinh viên phải hiểu được những kiến thức về đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội 

của lục địa Phi, Mỹ, lục địa Âu. Từ đó hiểu sâu sắc hơn quá trình hình thành lục địa và 

những đặc điểm tạo nên tính đặc sắc của mỗi vùng. 

- Hiểu được đặc điểm phát triển kinh tế của từng châu lục cũng như một số quốc 

gia điển hình.  

b. Kỹ năng 

 - Phân tích được các nhân tố hình thành tự nhiên và mối quan giữa các thành phần 

ở một lục địa cụ thể. 

 - Kĩ năng vẽ biểu đồ nhiệt độ và lương mưa của một số trạm điển hình thuộc các 

đới, kiểu khí hậu khác nhau. Nhận xét và giải thích biến trình nhiệt độ và lượng mưa 

trong năm của các trạm, biết giảng giải các tranh ảnh địa lý.  

c. Thái độ 

- Hiểu các qui luật phân bố tự nhiên, thiên tai....Giúp sinh viên có thái độ đúng đắn 

khi đánh giá thuận lợi, khó khăn của một lãnh thổ cụ thể.  

- Giúp các giáo viên tương lai ý thức bảo vệ môi trường, yêu thiên nhiên. 

- Suy nghĩ có phê phán một số vấn đề kinh tế xã hội, từ đó tìm ra cách giải quyết. 
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d. Năng lực 

 Bước đầu xây dựng kế hoạch dạy học bộ môn, xác định các kiến thức trọng tâm, 

kĩ năng chính và vận dụng các kiến thức vào bài giảng các phần tương ứng ở chương 

trình địa lý lớp 7 và 8 trường THCS. 

- Hướng dẫn học sinh phương pháp tự học, tự tìm kiếm thu thập thông tin trong 

quá trình học tập. 

2.2. Mục tiêu đào tạo cụ thể 

Tên chương Mục tiêu 

Chương 1: Một số vấn đề địa lí toàn cầu Nắm được khái niệm toàn cầu hoá, cơ hội 

và thách thức do toàn cầu hoá mang lại với 

mỗi quốc gia. Hiểu biết các vấn đề về tôn 

giáo, dân tộc, bảo vệ hoà bình, vấn đề dân 

số, tài nguyên, môi trường. 

Chương 2: Châu Phi Nắm được các đặc điểm về tự nhiên - xã 

hội - kinh tế của Châu Phi nói chung và 

một số quốc gia cụ thể của Châu Phi nói 

riêng, giải thích được các mối quan hệ giữa 

các thành phần với nhau.  

Chương 3. Châu Âu Nắm được các đặc điểm tự nhiên - kinh tế - 

xã hội của Châu Âu và các khu vực. Phân 

tích được mối quan hệ giữa các thành phần 

với nhau. Tìm hiểu đặc điểm tự nhiên - 

kinh tế - xã hội các quốc gia như: Pháp, 

Italia, LB Nga.  

Chương  4: Châu Mỹ Nắm được các đặc điểm về tự nhiên - xã 

hội - kinh tế của Châu Mỹ và các khu vực 

cụ thể. Giải thích được các mối quan hệ 

giữa các thành phần với nhau. Tìm hiểu đặc 

điểm tự nhiên – kinh tế - xã hội của Hợp 

chủng quốc Hoa Kì.  

3. Tóm tắt nội dung học phần 

 Nội dung chính học phần Địa lí các châu 1 gồm các phần sau: Các nhân tố hình 

thành tự nhiên của các lục địa (Phi, Âu, Mỹ). Các điều kiện tự nhiên chung (Địa hình, khí 

hậu, nước trên lục địa, các đặc điểm cảnh quan). Dân cư, bản đồ chính trị, đặc điểm phát 

triển kinh tế - xã hội ở các châu lục. Địa lí các khu vực ở các châu lục. 

 Địa lí các châu 1 là môn học thuộc ngành Địa lí tự nhiên tổng hợp. Đối tượng 

nghiên cứu là các thể tổng hợp địa lí tự nhiên. Vì vậy khi học môn này, sinh viên cần có 

phương pháp nghiên cứu phân tích, tổng hợp, dựa trên quan điểm hệ thống, quan điểm 

lịch sử. Vì không thể đánh giá được sự thay đổi cảnh quan, nếu không tìm hiểu về con 

người và đánh giá tác động của con người trong quá trình khai thác tự nhiên phục vụ cho 

chính nhu cầu của họ. 

4. Nội dung chi tiết học phần 

Chương 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐỊA LÍ TOÀN CẦU  
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Chương 2. CHÂU PHI  

           Chương 3. CHÂU ÂU   

Chương 4. Châu Mỹ  

5. Học liệu 

5.1. Học liệu bắt buộc 

1. Nguyễn Phi Hạnh (Chủ Biên) Ông Thị Đan Thanh, Nguyễn Đình Giang: Địa lí 

các châu lục, tập 1, NXB ĐHSP, 2004. 

5.2. Học liệu tham khảo 

2. Đào Đình Bắc (2006), Địa mạo đại cương, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội. 

3. Tạ Trọng Thắng và nnk, Địa kiến tạo đại cương, Nxb Đại học Quốc Gia Hà Nội, 

2004.  

4. Hoàng Thiếu Sơn (1969), Cơ sở địa lí tự nhiên, NXB Giáo Dục. 

5. Lê Bá Thảo (1989), Cơ sở địa lí tự nhiên đại cương, tập 1,2,3, NXB Giáo Dục 

6. Nguyễn Thị Kim Chương và nnk, Địa lí tự nhiên đại cương 3, Nxb Đại học Sư 

phạm Hà Nội, 2003. 

7. Nguyễn Vi Dân, Nguyễn Cao Huần, Trương Quang Hải, Cơ sở địa lí tự nhiên, 

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005. 

8. X.V. Kalexnik, Những quy luật địa lí chung của Trái đất, (người dịch Đào Trọng 

Năng), Nxb Khoa học và kĩ thuật, Hà Nội – 1978 

9. I. Gov Akimuskin (1979) Động vật di cư, NXB Khoa học Kĩ thuật. 

10. Pedolabooc (1981), Gió mùa (Người dịch Phạm Quang Hạnh), NXB Khoa học Kĩ 

thuật. 

6. Chính sách đối với học phần và những yêu cầu khác của giảng viên  

- Sinh viên phải chuẩn bị bài trước khi đến lớp, phải  tự nghiên cứu phần bài mà 

giảng viên giao tự học.  

- Sau khi học, sinh viên xem lại bài học lý thuyết, hoàn thành bài tập được giao, 

tìm và đọc thêm tài liệu tham khảo để nâng cao kiến thức học phần. 

- Tham gia đủ 3 bài kiểm tra trên lớp và bài thi cuối kỳ 

7. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần  

7.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên:    

- Tham gia học tập trên lớp: Đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận. 

- Phần tự học, tự lên lớp: Hoàn thành tốt nội dung và nhiệm vụ mà giảng viên giao 

cho cá nhân, nhóm,… 

7.2. Kiểm tra đánh giá định kỳ:  (trọng số) 40%  hoặc 4 điểm 

7.3. Thi cuối kỳ:    (trọng số) 60%  hoặc 6 điểm 

Hình thức : Tự luận 

7.4. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ (kể cả thi lại) 
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- Kiểm tra định kỳ: Tuần thứ 8 

- Thi cuối kỳ: Sau tuần thứ 15. Thi lần 2: Sau tuần thứ 20. 

8. Thông tin về giảng viên 

Họ và tên:  TRƯƠNG THỊ THU HƯỜNG   Chức danh: Giảng viên 

Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Sư Phạm Tự Nhiên, trường ĐH Phạm Văn 

Đồng, 986 – Quang Trung, TP Quảng Ngãi 

Địa chỉ liên hệ: Khoa Sư Phạm Tự Nhiên, trường ĐH Phạm Văn Đồng, 986 – 

Quang Trung, TP Quảng Ngãi 

Điện thoại: 0986241884 Email: huongpvd@gmail.com 

Các hướng nghiên cứu chính: Địa lí tự nhiên  

DUYỆT 

Trưởng khoa 

 

 

 

Lê Đình Phương 

Trưởng bộ môn 

 

 

 

Phan Thông 

Người biên soạn 

 

 

 

Trương Thị Thu Hường 
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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

     

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần: ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VIỆT NAM 1 (Phần khái quát) 

- Mã học phần:         04314743      Số tín chỉ: 03 

- Yêu cầu của học phần (bắt buộc hay tự chọn): Bắt buộc 

- Các học phần tiên quyết: Địa lý tự nhiên đại cương 3 

- Phân giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

Giờ lên lớp:  

+ Lý thuyết: 36 tiết 

+ Thực hành: 9 tiết 

+ Tự học, tự nghiên cứu: 90g 

- Khoa/Bộ môn phụ trách giảng dạy học phần: Môn Địa Lý, khoa Sư phạm Tự 

nhiên. 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Mục tiêu đào tạo chung của học phần 

 a. Kiến thức 

 - Sinh viên phải có một số kiến thức cơ bản về tự nhiên Việt Nam, đặc điểm và sự 

phân bố các nguồn tài nguyên thiên nhiên, nắm được tiềm năng khai thác tài nguyên thiên 

nhiên của nước ta phục vụ vào mục đích sản xuất và đời sống. 

 b. Kỹ năng 

 - Có các kỹ năng đọc, phân tích các lược đồ Việt Nam về tự nhiên, kỹ năng vẽ các 

lược đồ đơn giản, phân tích và bước đầu xây dựng các lát cắt địa hình... 

 - Có được các kỹ năng đọc, phân tích các bản số liệu, kỹ năng vẽ các biểu đồ khí 

hậu, thủy văn. 

 - Có kỹ năng vận dụng các kiến thức đã học vào giảng dạy sau này. 

 c. Thái độ 

- Có trách nhiệm cao và thái độ đúng đắn trong việc tuyên truyền, khai thác và sử 

dụng tài nguyên thiên nhiên của đất nước. 

- Giáo dục lòng yêu nghề, yêu quê hương đất nước. 

d. Năng lực 

- Vận dụng các kiến thức và kỹ năng để giải thích các hiện tượng tự nhiên xãy ra 

trên lãnh thổ Việt Nam và áp dụng vào cuộc sống, học tập và giảng dạy. 
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- Có được các năng lực về tư duy tổng hợp theo lãnh thổ, năng lực sử dụng bản đồ, 

sơ đồ, tranh ảnh và năng lực học tập thực địa. 

 

2.1. Mục tiêu đào tạo cụ thể  

Tên chương Mục tiêu 

Chương 1: Lãnh thổ Việt Nam 

và lịch sử phát triển của tự nhiên 

Việt nam  

- Nắm được kiến thức về vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ 

và các giai đoạn phát triển của tự nhiên VN. 

- Xác định được phạm vi lãnh thổ, vị trí tiếp giáp và 

tọa độ địa lý. 

Chương 2: Địa hình Việt Nam  Đặc điểm chung của địa hình VN, các kiểu và các khu 

vực địa hình ở VN. Phân tích được tác động của địa 

hình đến sự phát triển KT-XH. 

Chương 3: Khí hậu Việt Nam  Đặc điểm chung của khí hậu VN, các yếu tố chính của 

khí hậu, phân vùng khí hậu VN. Phân tích được tác 

động của khí hậu đến các thành phần tự nhiên khác và 

vai trò của nó đối với sự phát triển KT-XH. 

Chương 4: Thuỷ văn Việt Nam  Đặc điểm chung của sông ngòi VN. Các hệ thống 

sông lớn ở nước ta. Các hồ, nước ngầm và đặc điểm 

hải văn. Phân tích được tác động của thủy đến các 

thành phần tự nhiên khác và vai trò của nó đối với sự 

phát triển KT-XH 

Chương 5: Thổ nhưỡng Việt 

Nam  

Đặc điểm chung của thổ nhưỡng Việt Nam và mô tả 

các loại đất chính ở Việt Nam. Phân tích được tác 

động của thổ nhưỡng đến các thành phần tự nhiên 

khác và vai trò của nó đối với sự phát triển KT-XH 

Chương 6: Sinh vật Việt Nam Đặc điểm chung của sinh vật Việt Nam và các hệ sinh 

thái chính ở Việt Nam. Phân tích được tác động của 

sinh vật đến các thành phần tự nhiên khác và vai trò 

của nó đối với sự phát triển KT-XH 

Chương 7: Đặc điểm cơ bản của 

địa lý tự nhiên Việt Nam 

Các đặc điểm cơ bản của địa lý tự nhiên Việt Nam và 

khai thác các đặc điểm cơ bản của tự nhiên Việt Nam 

 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Địa lý tự nhiên Việt Nam là môn học về đặc điểm chung, các thành phần của tự 

nhiên, các miền, các khu vực tự nhiên của Việt Nam. Học phần Địa lý tự nhiên Việt Nam 

1 (phần đại cương) giới thiệu một cách cơ bản về vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ, đặc điểm 

chung của tự nhiên Viêt Nam, lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam, các hợp phần của 

tự nhiên Việt Nam (như địa hình, khí hậu, sông ngòi, sinh vật, thổ nhưỡng), quy luật 

phân bố của chúng trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Qua đó đánh giá tiềm năng của tự 

nhiên Việt Nam góp phần thúc đẩy quá trình phát triển KT- XH của đất nước.  

4. Nội dung chi tiết học phần 

Chương 1: Lãnh thổ Việt Nam và lịch sử phát triển của tự nhiên Việt nam  
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1.1. Vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ 

1.2. Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam 

1.3. Sự hình thành khoáng sản 

Chương 2: Địa hình Việt Nam  

2.1. Đặc điểm chung của địa hình Việt nam 

2.2. Các kiểu địa hình ở Việt Nam 

2.3. Các khu vực địa hình 

Chương 3: Khí hậu Việt Nam  

3.1. Đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam 

3.2. Các yếu tố khí hậu 

3.3. Phân vùng khí hậu 

Chương 4: Thuỷ văn Việt Nam  

4.1. Đặc điểm chung của sông ngòi Việt Nam 

4.2. Các hệ thống sông lớn ở nước ta 

4.3. Hồ và nước ngầm 

4.4 Đặc điểm hải văn 

Chương 5: Thổ nhưỡng Việt Nam  

5.1. Đặc điểm chung của thổ nhưỡng Việt Nam 

5.2. Các loại đất chính ở Việt Nam 

Chương 6: Sinh vật Việt Nam  

6.1. Đặc điểm chung của sinh vật Việt Nam 

6.2. Các hệ sinh thái chính ở Việt Nam 

Chương 7: Đặc điểm cơ bản của địa lý tự nhiên Việt Nam 

 7.1. Đặc điểm cơ bản của địa lý tự nhiên Việt Nam 

 7.2. Khai thác các đặc điểm cơ bản của tự nhiên Việt Nam 

Thực hành 

 - Vẽ lược đồ lãnh thổ Việt Nam và xác định các đảo ven bờ 

 - Xác định các dãy núi lớn, các cao nguyên, các đồng bằng ở Việt Nam. 

 - Vẽ biểu đồ khí hậu một số địa điểm, giải thích các đặc điểm khí hậu VN. 

 - Xác định các lưu vực sông lớn ở Việt Nam. 

 - PT mối quan hệ giữa khí hậu và chế độ thuỷ văn tại một số lưu vực sông  

 - Xác định các vườn Quốc gia ở Việt Nam 

 - Báo các nội dung về vấn đề khai thác các tài nguyên phát triển kinh tế - xã hội. 

  Ôn tập, kiểm tra: 2 tiết 

5. Học liệu (giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo)  
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5.1. Học liệu bắt buộc  

1) Đặng Duy Lợi chủ biên, Địa lý tự nhiên Việt Nam (phần đại cương), NXB ĐHSP 

2007. 

5.2. Học liệu tham khảo  

2) Nguyễn Dược, Trung Hải. Sổ tay địa danh Việt Nam, NXB GD,1998. 

3) Vũ Tự Lập. Địa lý tự nhiên Việt Nam, NXB Giáo Dục, 1999. 

4) Lê Bá Thảo. Việt Nam lãnh thổ các vùng địa lý, NXB Thế Giới, Hà Nội, 1998. 

5) Lê Bá Thảo. Thiên nhiên Việt Nam. NXBGD, 2002. 

6) Phạm Ngọc Toàn, Phan Tất Đắc. Khí hậu Việt Nam. NXB KHKT, 2002 

7) Phạm Minh Thảo. Rừng Việt Nam, NXB Lao động- Hà Nội, 2005. 

  

6. Chính sách đối với học phần và những yêu cầu khác của giảng viên  

- Sinh viên phải lên lớp ít nhất là 80% tổng số tiết 

- Tích cực tham gia các hoạt động học tập theo yêu cầu của GV 

- Hoàn thành các bài tập cá nhân và nhóm theo yêu cầu và đúng hạn. 

7. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần  

7.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên:  

- Tham gia học tập trên lớp: Đi học đầy đủ, tham gia học tập và thực hành theo yêu cầu 

của bộ môn, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận. 

- Phần tự học tự lên lớp: Hoàn thành tốt nội dung và nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá 

nhân: Hai bài tập nhóm/học kỳ. 

7.2. Kiểm tra đánh giá định kỳ: 1 bài hệ số 1, 1 bài hệ số 2) (40%) 

- Hai bài kiểm tra định kỳ  

7.3. Thi cuối kỳ: (điểm thi kết thúc HP) (60%) 

- Hình thức thi: Tự luận 

7.4. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ (kể cả thi lại) 

- Kiểm tra giữa kỳ: Tuần thứ 8 và tuần 12 

- Thi cuối kỳ: Sau tuần thứ 15. Thi lần 2: Sau tuần thứ 20. 

8. Thông tin về giảng viên 

Họ và tên: Phan Thông.   Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Giảng viên chính. 

Thời gian, địa điểm làm việc: Sáng thứ 2, tại VP tổ Địa – KTCN – KTPV (tầng 3 khu 

hiệu bộ cơ sở cũ) 

Địa chỉ liên hệ: Khoa Sư phạm Tự nhiên, Trường ĐH Phạm Văn Đồng 

Điện thoại:  0904009435; E-mail: phanthong@pdu.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Địa lý kinh tế, PP dạy học Địa lý. 

    DUYỆT       Giảng viên 
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 Trưởng khoa   Trưởng bộ môn 

  

          Phan Thông 

Lê Đình Phương      Phan Thông 
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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

     

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần: ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VIỆT NAM 2 (Phần khu vực)  

- Mã học phần:       04314753       Số tín chỉ: 03 

- Yêu cầu của học phần: Bắt buộc   

- Các học phần tiên quyết: Địa lý tự nhiên Việt Nam 1 

- Các yêu cầu khác đối với học phần:  

- Phân giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

Giờ lên lớp:  

+ Lý thuyết:  37 tiết 

+ Thực hành: 8 tiết 

Giờ chuẩn bị cá nhân (30 giờ/tín chỉ) 

+ Hoạt động theo nhóm:  

+ Tự học, tự nghiên cứu: 90giờ 

- Khoa/Bộ môn phụ trách giảng dạy học phần: Môn Địa lý, khoa Sư phạm Tự 

nhiên. 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Mục tiêu đào tạo chung của học phần 

Sau khi học xong phần này: 

a. Kiến thức 

- Hiểu được sự thể hiện của các quy luật địa lý tự nhiên chung trên lãnh thổ Việt 

Nam; 

- Giải thích được những nguyên nhân làm phân hóa địa lý tự nhiên Việt Nam và sự 

biểu hiện của sự phân hóa đó; 

- Biết được đặc điểm tự nhiên và nguồn tài nguyên của mỗi miền, mỗi khu địa lý tự 

nhiên, các mặt thuận lợi và khó khăn trong sử dụng tự nhiên 

b. Kỹ năng 

- Có được các kỹ năng cơ bản địa lý (đọc bản đồ, phân tích biểu đồ, bản số liệu...), 

- Biết vận dụng nghiên cứu địa lý địa phương & hướng dẫn học sinh tìm hiểu thực 

tế địa phương. 

c. Thái độ 
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- Hình thành năng lực tư duy khoa học, có cách nhìn nhận đúng về thế giới quan 

khoa học. 

- Có thái độ đúng đắn trong sử dụng tài nguyên thiên nhiên của đất nước. 

d. Năng lực  

- Vận dụng các kiến thức và kỹ năng để giải thích các hiện tượng tự nhiên xãy ra 

trên lành thổ Việt Nam và theo từng miền tự nhiên, khu tự nhiên, áp dụng vào cuộc sống, 

học tập và giảng dạy. 

- Có được các năng lực về tư duy tổng hợp theo lãnh thổ, năng lực sử dụng bản đồ, 

sơ đồ, tranh ảnh và năng lực học tập thực địa. 

 

  2.1. Mục tiêu đào tạo cụ thể  

Tên chương Mục tiêu 

Chương 1: Cơ sở lý luận về 

phân vùng địa lý tự nhiên Việt 

Nam 

Nắm được quy luật phân hóa khách quan của tự 

nhiên, hệ thống phân vị và các chỉ tiêu chẩn đoán 

trong phân vùng địa lý tự nhiên, từ đó hiểu được 

nguyên tắc phân vùng trong phân chia các vùng địa 

lý tự nhiên ở Việt Nam. 

Chương 2: Miền Bắc và Đông 

Bắc Bắc Bộ  

Nắm được đặc điểm chung của miền Bắc và Đông 

Bắc Bắc Bộ, đặc điểm chung của các khu vực địa lý 

trong miền và phương hướng sử dụng tự nhiên trong 

phát triển kinh tế - xã hội của các khu vực tự nhiên. 

Chương 3: Miền Tây Bắc và 

Bắc Trung Bộ  

Nắm được đặc điểm chung của miền Tây Bắc và Bắc 

Trung Bộ, đặc điểm chung của các khu vực địa lý 

trong miền và phương hướng sử dụng tự nhiên trong 

phát triển kinh tế - xã hội của các khu vực tự nhiên . 

Chương 4: Miền Nam Trung 

Bộ và Nam Bộ  

Nắm được đặc điểm chung của miền Nam Trung Bộ 

và Nam Bộ, đặc điểm chung của các khu vực địa lý 

trong miền và phương hướng sử dụng tự nhiên trong 

phát triển kinh tế - xã hội của các khu vực tự nhiên. 

 3. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần này gồm những kiến thức cơ sở lý luận về phân vùng lãnh thổ tự nhiên, 

hệ thống các đơn vị phân vùng địa lý tự nhiên Việt Nam. Các đặc điểm tự nhiên của ba 

miền tự nhiên lãnh thổ nước ta và sự phân hoá các cấp lãnh thổ thấp hơn. 

4. Nội dung chi tiết học phần 

Học phần gồm 4 chương 

Chương 1: Cơ sở lý luận về phân vùng địa lý tự nhiên Việt Nam   

1.1 Các quy luật phân hóa tự nhiên Việt Nam 

1.2 Nguyên tắc và phương pháp phân vùng địa lý tự nhiên 

1.3 Các hệ thống phân vùng ở Việt Nam 

Chương 2: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ   
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 2.1 Đặc điểm chung của miền Đông Bắc và đồng bằng sông Hồng 

 2.2 Sự phân hóa các khu trong miền 

 2.3 Thực hành 

Chương 3: Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ  

 3.1 Đặc điểm chung của miền   

 3.2 Sự phân hóa các khu trong miền 

 3.3 Thực hành 

Chương 4: Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ  

4.1 Đặc điểm chung của miền   

 4.2 Sự phân hóa các khu trong miền 

 4.3 Thực hành  

5. Học liệu   

5.1. Học liệu bắt buộc 

1. Đặng Duy Lợi (chủ biên), Nguyễn thị Kim Chương, Giáo trình Địa lý tự nhiên 

Việt Nam 2 (phần khu vực), NXB ĐHSP Hà Nội, 2007. (Có tại thư viện trường) 

5.2. Học liệu tham khảo    

2. X.V Kalexnik. Những quy luật địa lý chung của Trái Đất, NXB Khoa học và 

Kỹ thuật, Hà Nội, 1978. 

3. Vũ Tự Lập, Địa lý tự nhiên Việt Nam - Tập 1, 2 NXB Giáo dục Hà Nội, 1978. 

4. Vũ Tự Lập, Cảnh quan địa lý miền Bắc Việt Nam, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 

Hà Nội, 1976. 

5. Lê Bá Thảo, Việt Nam lãnh thổ và các vùng địa lý, NXB Thế giới, Hà Nội, 

1988. 

6. V.I Prokaev, Những cơ sở phương pháp phân vùng địa lý tự nhiên, NXB Khoa 

học và kỹ thuật, Hà Nội, 1973. 

 6. Chính sách đối với học phần và những yêu cầu khác của giảng viên 

- Sinh viên phải lên lớp ít nhất là 80% tổng số tiết 

- Tích cực tham gia các hoạt động học tập theo yêu cầu của GV 

- Hoàn thành các bài tập cá nhân và nhóm theo yêu cầu và đúng hạn. 

7. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần  

7.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên:  

- Tham gia học tập trên lớp: Đi học đầy đủ, tham gia học tập và thực hành theo yêu cầu 

của bộ môn, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận. 

- Phần tự học tự lên lớp: Hoàn thành tốt nội dung và nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá 

nhân: Hai bài tập nhóm/học kỳ. 

7.2. Kiểm tra đánh giá định kỳ:  

- Hai bài kiểm tra định kỳ (1 bài hệ số 1. 1 bài hệ số 2) (40%) 
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7.3. Thi cuối kỳ: (điểm thi kết thúc HP) (60%) 

- Hình thức thi: Tự luận 

7.4. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ (kể cả thi lại) 

- Kiểm tra giữa kỳ: Tuần thứ 8 và tuần 14 

- Thi cuối kỳ: Sau tuần thứ 15. Thi lần 2: Sau tuần thứ 20. 

8. Thông tin về giảng viên 

Họ và tên: Phan Thông.  Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Giảng viên chính 

Thời gian, địa điểm làm việc: Sáng thứ 2, tại VP tổ Địa – KTCN – KTPV (tầng 3 khu 

hiệu bộ cơ sở cũ) 

Địa chỉ liên hệ: Khoa Sư phạm Tự nhiên, Trường ĐH Phạm Văn Đồng 

Điện thoại:  0904009435; E-mail: phanthong@pdu.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Khoa học Địa lý Kinh tế, PP Dạy học Địa lý. 

     DUYỆT       Giảng viên 

  

 Trưởng khoa     Trưởng bộ môn 

  

 

          Phan Thông 

Lê Đình Phương     Phan Thông     
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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN 

ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

     

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần:  ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM 1 

- Mã học phần: 04314903      Số tín chỉ: 3  

- Yêu cầu của học phần: Bắt buộc 

- Các học phần tiên quyết:  Đia Lí Tự Nhiên Việt Nam 2 

- Phân giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

Giờ lên lớp:  

+ Lý thuyết): 32 tiết 

+ Thực hành/Thí nghiệm/Thảo luận/Bài tập trên lớp: 13 tiết  

Giờ chuẩn bị cá nhân  

+ Tự học, tự nghiên cứu: 90 giờ 

- Khoa/Bộ môn phụ trách giảng dạy học phần: Khoa Sư Phạm Tự Nhiên, tổ Địa - 

KTCN 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Mục tiêu đào tạo cụ thể của học phần 

a. Kiến thức 

- Có khả năng phân tích các nguồn lực để phát triển và phân bố theo ngành. 

- Đánh giá được sự hợp lí, chưa hợp lí trong việc sử dụng kinh tế các tài nguyên, 

trong phân bố sản xuất. 

b. Kỹ năng 

- Sử dụng bản đồ, biểu đồ, bảng số liệu. 

- Kĩ năng đọc bản đồ, biết được mối quan hệ giữa các sự vật, hiện tượng. 

c. Thái độ 

 Giáo dục cho học sinh tìm hiểu tình trạng tài nguyên và môi trường của đất nước, 

cùng nhau hành động bảo vệ môi trường 

d. Năng lực  

- Dạy tốt các bài trong chương trình lớp 9 ở THCS. 

- Vận dụng được các kiến thức cở sở điạ lí tự nhiên để giải thích, phân tích và nhận 

thức đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của đất nước làm cơ sở cho việc học tập 

môn học.. 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần kinh tế- xã hội Việt Nam (Phần khái quát ) gồm 3 phần 

Phần 1: Học phần Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam nghiên cứu các tài nguyên tự 

nhiên cũng như nhân văn vốn có của đất nước, đó là cơ sở để đánh giá tiềm năng phát 

triển của quốc gia. 
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Phần 3: Nghiên cứu địa lí các ngành kinh tế cụ thể như: Địa lí Nông – Lâm – Ngư, 

Địa lí Công nghiệp, Địa lí Thương mại, giao thông, du lịch. Tìm hiểu các nhân tố ảnh 

hưởng, đặc điểm, tình hình phát triển, phân bố các ngành kinh tế. 

Phần này giúp sinh viên biết cách lựa chọn kiến thức, xây dựng một số câu hỏi, 

phương pháp sử dụng bản đồ, bản số liệu  

Sau khi học lí thuyết học học phần này sinh viên sẽ thực hành vẽ lược đồ Việt 

Nam, tập vẽ biểu đồ, phân tích một số vấn đề... 

4. Nội dung chi tiết học phần 

Học phần này gồm 5 chương. 

Chương 1. ĐÁNH GIÁ Ý NGHĨA KINH TẾ CỦA VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ TÀI 

NGUYÊN THIÊN NHIÊN 

Chương 2. ĐỊA LÍ DÂN CƯ 

Chương 3. ĐỊA LÍ NÔNG – LÂM – NGƯ NGHIỆP 

Chương 4. ĐỊA LÍ CÔNG NGHIỆP 

Chương 5. ĐỊA LÝ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ 

5. Học liệu 

5.1. Học liệu bắt buộc 

1. Đỗ Thị Minh Đức, Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam, NXB Đại học sư phạm, 

2007. 

5.2. Học liệu tham khảo 

2. Lê Thông, Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Minh Tuệ, Địa lí kinh tế - xã hội Việt 

Nam, NXB Giáo dục 

3. Lê Bá Thảo, Thiên nhiên Việt Nam, NXB KTKT, Hà Nội 1990 

4. Võ Thanh Thu, Kinh tế đối ngoại, NXB Thống Kê, 1996 

5. Phùng Ngọc Đĩnh, Tài nguyên khoáng sản Việt Nam, NXB Giáo dục, 1998 

6. Trang web của tổng cục thống kê www.gso.gov.vn 

7. Trang web của kiểm lâm Việt Nam www.kiemlam.org.vn 

6. Chính sách đối với học phần và những yêu cầu khác của giảng viên  

- Sinh viên phải chuẩn bị bài trước khi đến lớp, phải  tự nghiên cứu phần bài mà 

giảng viên giao tự học.  

- Sau khi học, sinh viên xem lại bài học lý thuyết, hoàn thành bài tập được giao, 

tìm và đọc thêm tài liệu tham khảo để nâng cao kiến thức học phần. 

- Tham gia đủ 2 bài kiểm tra trên lớp và bài thi cuối kỳ 

7. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần  

7.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên:    

- Tham gia học tập trên lớp: đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận. 

- Phần tự học, tự lên lớp: hoàn thành tốt nội dung và nhiệm vụ mà giảng viên giao 

cho cá nhân; nhóm,… 

7.2. Kiểm tra đánh giá định kỳ:  (trọng số) 40%  hoặc 4 điểm 

7.3. Thi cuối kỳ:    (trọng số) 60%  hoặc 6 điểm 

7.4. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ (kể cả thi lại) 

- Kiểm tra định kỳ: Tuần thứ 8 

- Thi cuối kỳ: Sau tuần thứ 15. Thi lần 2: Sau tuần thứ 20. 

8. Thông tin về giảng viên 
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Họ và tên:  TRƯƠNG THỊ THU HƯỜNG   Chức danh: Giảng viên 

Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Sư Phạm Tự Nhiên, Trường ĐH Phạm Văn 

Đồng, 986 – Quang Trung, TP Quảng Ngãi 

Địa chỉ liên hệ: Khoa Sư Phạm Tự Nhiên, trường ĐH Phạm Văn Đồng, 986 – 

Quang Trung, TP Quảng Ngãi 

Điện thoại: 0986241884 Email: huongpvd@gmail.com 

Các hướng nghiên cứu chính: Địa lí tự nhiên 

DUYỆT 

Trưởng khoa 

 

 

 

Lê Đình Phương                   

Trưởng bộ môn 

 

 

 

Phan Thông 

Người biên soạn 

 

 

 

Trương Thị Thu Hường 
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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

     

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần: Địa lý kinh tế-xã hội Việt Nam 2  

- Mã học phần:              04314772       Số tín chỉ: 02 

- Yêu cầu của học phần: Bắt buộc 

- Các học phần tiên quyết:  Địa lý kinh tế-xã hội Việt Nam 1 

- Các yêu cầu khác đối với học phần: (nếu có)  

- Phân giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

Giờ lên lớp:  

+ Lý thuyết:  22 tiết 

+ Thực hành: 08 tiết 

Giờ chuẩn bị cá nhân  

+ Tự học, tự nghiên cứu: 60 giờ 

- Khoa/Bộ môn phụ trách giảng dạy học phần: Khoa Sư phạm Tự Nhiên 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Mục tiêu đào tạo chung của học phần  

      Sau khi học xong học phần này, sinh viên đạt được 

a. Về kiến thức:  

- Biết được điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội từng vùng  

- Hiểu được những thuận lợi, khó khăn từng vùng 

- Giải thích được nguyên nhân của sự phân bố không gian các ngành kinh tế và 

những khó khăn của từng vùng 

b. Về kĩ năng: sinh viên có khả năng 
- Vận dụng những kiến thức đã học để sử dụng trong giảng dạy chương trình địa 

lí lớp 9. 

- Xây dựng được những kiến thức cơ bản trong từng vùng 

- Thực hiện việc so sánh sự khác nhau về các điều kiện và hiện trạng phát triển 

kinh tế-xã hội các vùng, cũng như giải thích được nguyên nhân của sự khác nhau đó. 

- Rèn luyện các kỹ năng làm việc với bản đồ, biểu đồ, số liệu thống kê và các tài 
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liệu liên quan đến vùng kinh tế và tổ chức lãnh thổ kinh tế quốc gia. 

      c. Về thái độ: 

 - Có ý thức gia vào các hoạt động sản xuất, góp phần xây dựng kinh tế đất nước. 

      d. Năng lực 

- Vận dụng các kiến thức địa lý kinh tế-xã hội của đất nước để áp dụng vào cuộc 

sống, học tập và giảng dạy. 

- Có khả năng phân tích, đánh giá tổng hợp các tiềm năng kinh tế của một địa 

phương 

- Có được các năng lực về tư duy tổng hợp theo lãnh thổ, năng lực sử dụng bản đồ, 

sơ đồ và năng lực học tập ngoài thực địa. 

2.1. Mục tiêu đào tạo cụ thể 

Tên chương Mục tiêu 

Chương 1: Sự phân hóa 

nền kinh tế theo các 

vùng kinh tế ở Việt Nam 

Hiểu được các tác động của các nhân tố tự nhiên và kinh tế-xã 

hội đến hình thành và phát triển các vùng kinh tế. 

Chương 2: Vùng Trung 

du - Miền núi Bắc bộ 

Hiểu được những đặc trưng của vùng Trung du - Miền núi Bắc 

bộ 

Chương 3: Vùng Đồng 

bằng sông Hồng 

Hiểu được những đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Hồng 

Chương 4. Vùng Bắc 

Trung Bộ 

Hiểu được những đặc trưng của vùng Bắc Trung Bộ 

Chương 5. Vùng DH 

Nam Trung Bộ 

Hiểu được những đặc trưng của vùng DH Nam Trung Bộ 

Chương 6. Vùng Tây 

Nguyên 

Hiểu được những đặc trưng của vùng Tây Nguyên 

Chương 7. Vùng Đông 

Nam Bộ 

Hiểu được những đặc trưng của vùng Đông Nam Bộ 

Chương 8. Vùng đồng 

bằng sông Cửu Long 

Hiểu được những đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu 

Long 

 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Địa lí kinh tế xã hội Việt Nam 2 trình bày tổng quan về tổ chức lãnh thổ kinh tế 

Việt Nam theo vùng. 

- Cung cấp kiến thức cơ bản về điểu kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội trong quá 

trình phát triển của các vùng kinh tế ở nước ta. 

 - Phân bố các ngành kinh tế theo vùng dựa trên việc khai thác các thế mạnh của 

từng vùng. 

 - Những hạn chế trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở từng vùng kinh tế 

nước ta và những định hướng giải quyết. 
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4. Nội dung chi tiết học phần 

Chương 1. Sự phân hóa nền kinh tế theo các vùng kinh tế ở Việt Nam 

1.1. Các nhân tố tạo ra sự phân hóa lãnh thổ nền kinh tế 

1.1.1. Sự phân hóa lãnh thổ của các điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên 

nhiên 

1.1.2. Sự phân hóa của các nhân tố lịch sử, kinh tế-xã hội 

1.2. Một số sơ đồ phân vùng kinh tế nước ta 

1.3. Ba vùng kinh tế trọng điểm 

    1.3.1. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 

    1.3.2. Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ 

    1.3.3. Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung 

Chương 2. Vùng Trung du - Miền núi Bắc bộ 

2.1. Phạm vi hành chính, vị trí địa lý 

2.2. Đặc điểm môi trường và tài nguyên thiên nhiên 

2.3. Đặc điểm dân cư, lao động và quần cư 

2.4. Các ngành kinh tế 

2.5. Một số vấn đề về phát triển vùng 

Chương 3. Vùng đồng bằng sông Hồng 

3.1. Phạm vi hành chính, vị trí địa lý 

3.2. Đặc điểm về môi trường và tài nguyên thiên nhiên 

3.3. Đặc điểm dân cư, lao động và quần cư 

3.4. Các ngành kinh tế 

3.5. Một số vấn đề về phát triển vùng 

Chương 4. Vùng Bắc Trung Bộ 

       4.1. Phạm vi hành chính, vị trí địa lý 

4.2. Đặc điểm về môi trường và tài nguyên thiên nhiên 

4.3. Đặc điểm dân cư, lao động và quần cư 

4.4. Các ngành kinh tế 

4.5. Một số vấn đề về phát triển vùng 

Chương 5. Vùng DH Nam Trung Bộ 

5.1. Phạm vi hành chính, vị trí địa lý 

5.2. Đặc điểm về môi trường và tài nguyên thiên nhiên 

5.3. Đặc điểm dân cư, lao động và quần cư 

5.4. Các ngành kinh tế 

5.5. Một số vấn đề về phát triển vùng 
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Chương 6. Vùng Tây Nguyên 

6.1. Phạm vi hành chính, vị trí địa lý 

6.2. Đặc điểm về môi trường và tài nguyên thiên nhiên 

6.3. Đặc điểm dân cư, lao động và quần cư 

6.4. Các ngành kinh tế 

6.5. Một số vấn đề về phát triển vùng 

Chương 7. Vùng Đông Nam Bộ 

       7.1. Phạm vi hành chính, vị trí địa lý 

7.2. Đặc điểm về môi trường và tài nguyên thiên nhiên 

7.3. Đặc điểm dân cư, lao động và quần cư 

7.4. Các ngành kinh tế 

7.5. Một số vấn đề về phát triển vùng 

Chương 8. Vùng đồng bằng sông Cửu Long 

                  8.1. Phạm vi hành chính, vị trí địa lý 

8.2. Đặc điểm về môi trường và tài nguyên thiên nhiên 

8.3. Đặc điểm dân cư, lao động và quần cư 

8.4. Các ngành kinh tế 

8.5. Một số vấn đề về phát triển vùng. 

5. Học liệu  

5.1. Học liệu bắt buộc  

[1]. Đỗ Thị Minh Đức (Chủ biên) (2007), Giáo trình Địa lí KT-XH Việt Nam 

tập 2, NXB ĐHSP 

5.2. Học liệu tham khảo  

[2]. Nguyễn Viết Thịnh (2007), Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam, NXB giáo dục 

Việt Nam. 

[3]. Nguyễn Minh Tuệ, Lê Thông (2009), Địa lí các vùng kinh tế Việt Nam, 

NXB Giáo dục Việt Nam 

[4]. Lê Thông (2006), Địa lí 3 vùng kinh tế trọng điểm, NXB Đại học Sư phạm. 

[5]. Đặng Văn Phan, Nguyễn Kim Hồng (2007), Địa lí kinh tế xã hội Việt Nam 

thời kì hội nhập, NXB Giáo dục. 

[6]. Các trang web có thể sử dụng: 

- www.gso.gov.vn 

       - www.undp.org.vn 

      [7]. Atlat địa lý Việt Nam 

      [8]. Thời báo kinh tế Việt Nam 

6. Chính sách đối với học phần và những yêu cầu khác của giảng viên  
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           - Sinh viên phải lên lớp ít nhất là 80% tổng số tiết 

- Sinh viên phải chuẩn bị bài trước khi đến lớp, phải tự nghiên cứu phần bài mà 

giảng viên giao tự học.  

- Sau khi học, sinh viên xem lại bài học lý thuyết, hoàn thành bài tập được giao, 

tìm và đọc thêm tài liệu tham khảo để nâng cao kiến thức học phần. 

- Tham gia đủ 1 bài kiểm tra trên lớp và bài thi cuối kỳ 

7. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần  

     7.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên:       
- Tham gia học tập trên lớp (đi học ít nhất 80% số tiết, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo 

luận) 

- Phần tự học (hoàn thành tốt nội dung và nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá nhân, 

nhóm,…) 

    7.2. Kiểm tra đánh giá định kỳ: (trọng số) 40% hoặc 4 điểm 

   7.3. Thi cuối kỳ:                          (trọng số) 60%  hoặc 6 điểm 

   7.4. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ (kể cả thi lại) 

- Kiểm tra giữa kỳ: Tuần thứ 8 

- Thi cuối kỳ: theo lịch chung của trường. 

8. Thông tin về giảng viên 

- Họ và tên: Lê Đình Phương   Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Thời gian, địa điểm làm việc: Sáng thứ 2 hàng tuần tại Văn phòng tổ: Địa-KTCN-  

   KTPV tầng 3 khu Hiệu bộ, số 986 Quang Trung, TP Quảng Ngãi. 

- Địa chỉ liên lạc: Khoa Sư phạm Tự nhiên, Đại học Phạm Văn Đồng 

- Điện thoại: DĐ: 0913445794 - Email:  ldphuong@pdu.edu.vn 

- Các hướng nghiên cứu chính: Địa lý tự nhiên, Bản đồ học. 

 

    DUYỆT       Giảng viên 

   

 Trưởng khoa   Trưởng bộ môn 

 

 

                 Lê Đình Phương 

 Lê Đình Phương                  Phan Thông                                           

 

 

 

 

mailto:ldphuong@pdu.edu.vn
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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

     

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin chung về học phần 

  - Tên học phần: Giáo dục dân số-Môi trường và giảng dạy địa lý địa phương 

- Mã học phần:           04314802       Số tín chỉ: 02 

- Yêu cầu của học phần: Bắt buộc 

- Các học phần tiên quyết:  Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam 2 

- Phân giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

Giờ lên lớp:  

+ Lý thuyết:  20 tiết 

+ Thực hành: 10 tiết 

+ Tự học, tự nghiên cứu: 60 giờ 

- Khoa/Bộ môn phụ trách giảng dạy học phần: Khoa Sư phạm Tự nhiên 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Mục tiêu đào tạo chung của học phần  

      Sau khi học xong học phần này, sinh viên đạt được 

a. Về kiến thức:  

- Biết được các vấn đề về dân số, tài nguyên, môi trường mà nước ta và thế giới 

đang phải giải quyết. 

- Vận dụng được những kiến thức địa lý để giáo dục về dân số và bảo vệ môi trường 

thông qua môn địa lý trong nhà trường. 

- Sử dụng tốt các phương pháp giáo dục dân số và giáo dục môi trường thông qua 

bài học địa lý. 

- Biết được các nội dung chính trong nghiên cứu địa lý địa phương. 

- Biết sử dụng các phương pháp dạy học tích cực, phù hợp với dạy nội dung địa lý 

địa phương. 

b. Về kĩ năng: SV có khả năng 

- Có khả năng tuyên truyền giáo dục dân số và giáo dục môi trường thông qua bài 

học Địa lý. 

- Có khả năng khai thác các nguồn tư liệu để làm giàu tri thức về địa lý địa phương. 

- Hiểu và biết cách dạy địa lý địa phương một cách phù hợp với đối tượng là học 

sinh THCS. 
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- Biết lồng ghép các vấn đề về giáo dục dân số và giáo dục môi trường qua bài 

giảng địa lý địa phương. 

         c. Về thái độ: 

  - Có trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện chính sách dân số và trong việc bảo 

vệ môi trường. 

 - Có ý thức chuẩn bị tốt để giảng dạy phần địa lý địa phương ở THCS. 

        d. Năng lực 

- Vận dụng các kiến thức địa lý địa phương để áp dụng vào cuộc sống, học tập và 

giảng dạy. 

- Có khả năng tuyên truyền, giáo dục dân số-môi trường trong nhà trường và cộng 

đồng 

         - Biết cách biên soạn một tài liệu địa lý địa phương để giảng dạy. Biết tổ chức các 

hoạt động ngoại khóa tìm hiểu địa phương. 

 

2.1. Mục tiêu đào tạo cụ thể 

Tên chương Mục tiêu 

Chương 1: Mối quan hệ 

dân số-Tài nguyên-Môi 

trường 

Cung cấp những kiến thức cơ bản, một số khái niệm để hiểu 

dân số, tài nguyên, môi trường đang là vấn đề cấp bách trên 

qui mô toàn thế giới. Dân số - tài nguyên - môi trường là mối 

quan hệ cơ bản được nghiên cứu trong địa lý học 

Chương 2: Mối quan hệ 

giữa gia tăng dân số và 

môi trường ở VN 

Vận dụng được những kiến thức đã học ở chương I vào tình 

hình thực tế ở Việt Nam. 

 

Chương 3: Giáo dục 

Dân số-Môi trường qua 

môn Địa lý ở trường PT 

Biết được nội dung, hình thức và phương pháp giáo dục 

Dân số-Môi trường qua môn địa lý ở nhà trường. 

 

Chương 4: Nội dung 

nghiên cứu Địa lý địa 

phương 

Biết được những nội dung nghiên cứu địa lý địa phương cấp 

tỉnh 

Chương 5: Biên soạn tài 

liệu ĐL ĐP 

Biết cách thu thập, sử lý tài liệu để biên soạn một tài liệu địa 

lý địa phương 

Chương 6: Phương pháp 

giảng dạy ĐLĐP 

Biết được hình thức, phương pháp giảng dạy địa lý địa 

phương. Biết cách tổ chức HS tìm hiểu thực tế địa phương. 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần đề cập đến các vấn đề về dân số, tài nguyên, môi trường mà nước ta và thế 

giới đang quan tâm giải quyết. Các phương pháp giáo dục dân số và môi trường thông 

qua bài giảng địa lý. Các vấn đề cần nắm trong nội dung nghiên cứu địa lý địa phương để 

làm giàu tri thức về địa lý địa phương nơi công tác và biết vận dụng tri tức đó vào giảng 

dạy địa lý địa phương. 

4. Nội dung chi tiết học phần 
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Phần A:  GIÁO DỤC DÂN SỐ - MÔI TRƯỜNG 

Chương 1: MỐI QUAN HỆ DÂN SỐ - TÀI  NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG 

1.1. Dân số thế giới 

1.1.1. Sự gia tăng dân số thế giới qua các thời kỳ  

1.1.2. Bùng nổ dân số 

1.2. Đô thị hoá 

1.2.1. Khái niệm 

1.2.2. Đặc điểm  

1.3. Hệ sinh thái và mối quan hệ với con người  

1.4. Suy thoái tài nguyên thiên nhiên trong mối quan hệ với gia tăng dân số. 

1.5. Ô nhiễm môi trường trong quan hệ với gia tăng dân số. 

1.6. Thực hành 

Tìm hiểu sự phân bố và số dân ở các siêu đô thị Châu Á. Phân tích ảnh hưởng của 

dân số tới môi trường và sự phát triển kinh tế - xã hội châu Á. 

Chương 2: MỐI QUAN HỆ GIỮA GIA TĂNG DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG Ở VN 

2.1. Gia tăng dân số ở Việt Nam  

2.2. Đô thị hoá ở Việt Nam  

2.3. Suy thoái tài nguyên thiên nhiên trong mối quan hệ với gia tăng dân số 

2.4. Ô nhiễm môi trường trong quan hệ với gia tăng dân số. 

2.5. Thực hành: 

Thảo luận: Ảnh hưởng của đô thị hóa đến sự phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam 

Chương 3: GIÁO DỤC DÂN SỐ-MÔI TRƯỜNG QUA MÔN ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG 

PHỔ THÔNG 

3.1. Vị trí, tầm quan trọng của GD DS-MT trong nhà trường PT 

3.2. Nội dung cơ bản của GD DS-MT và phương thức đưa nội dung đó vào nhà trường 

PT 

3.3. Các hình thức tổ chức và PPDH GD DS-MT 

3.4. Phương pháp thiết kế bài giảng khai thác nội dung GD DS-MT trong sgk Địa lý 

phổ thông 

3.5. Thực hành 

Tìm những bài cụ thể trong chương trình địa lý THCS (6, 7, 8, 9) để tích hợp nội 

dung Giáo dục dân số và bảo vệ môi trường. 

Phần B: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG 

Chương 4: CẤU TRÚC, NỘI DUNG CỦA TÀI LIỆU ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG CẤP 

TỈNH   

4.1. Quan niệm về địa lý địa phương   

4.2. Các nguồn tư liệu thường được thu thập để viết địa lý địa phương cấp tỉnh 
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     4.3. Cấu trúc chung của một tài liệu địa lý địa phương cấp tỉnh. 

 

Chương 5: PHÂN TÍCH NỘI DUNG KIẾN THỨC, CÁCH TRÌNH BÀY CỦA 

MỘT CUỐN ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG TỈNH   

5.1. Về nội dung khoa học.  

5.2. Về sự phù hợp với với đối tượng người đọc (cách diễn đạt, kênh hình, khả năng giáo 

dục lòng yêu quê hương, đất nước)  

Chương 6: ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY ĐỊA LÝ 

ĐỊA PHƯƠNG  

6.1. Mục đích của việc giảng dạy địa lý địa phương  

     6.2. Các hình thức tổ chức dạy học địa lý địa phương 

6.3. Tích hợp giáo dục môi trường và giáo dục dân số. 

6.4. Tổ chức học sinh tìm hiểu thực tế địa phương 

     6.5. Thực hành 

- Soạn một bài giảng địa lý địa phương trong sách giáo khoa địa lý 9 - THCS (theo 

nhóm - theo yêu cầu của giáo viên) 

- Trình bày ý tưởng bài dạy trước lớp + Thảo luận + rút kinh nghiệm 

 

5. Học liệu   

5.1. Học liệu bắt buộc  

[2]. Lê Huỳnh (Chủ biên) (2005), Giáo trình Giáo dục dân số-môi trường và 

giảng dạy địa lý địa phương, NXB ĐHSP 

5.2. Học liệu tham khảo  

[2]. Nguyễn Viết Thịnh (1996), Dân số, tài nguyên, môi trường, NXB Giáo dục. 

[3]. Lê Thông (1996), Dân số, môi trường, tài nguyên, NXB Giáo dục. 

[4]. Nguyễn Phước Tương (1999), Tiếng kêu cứu của Trái đất, NXB Giáo dục. 

[5]. Lê Thông (2001-2002), Địa lý các tỉnh và thành phố Việt nam. Tập1, 2, 3, 

NXB Giáo dục.  

[6]. Sách giáo khoa Địa lý lớp 6, 7, 8, 9   

6. Chính sách đối với học phần và những yêu cầu khác của giảng viên 

 - Sinh viêm phải tham gia ít nhất 80% số tiết  

- Sinh viên phải chuẩn bị bài trước khi đến lớp, phải tự nghiên cứu phần bài mà 

giảng viên giao tự học.  

- Sau khi học, sinh viên xem lại bài học lý thuyết, hoàn thành bài tập được giao, 

tìm và đọc thêm tài liệu tham khảo để nâng cao kiến thức học phần. 

- Tham gia đủ 2 bài kiểm tra trên lớp và bài thi cuối kỳ 

7. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần  
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     7.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên:       

- Tham gia học tập trên lớp (chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận) 

- Phần tự học (hoàn thành tốt nội dung và nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá nhân; bài 

tập nhóm…) 

    7.2. Kiểm tra đánh giá định kỳ: (trọng số) 40% hoặc 4 điểm 

   7.3. Thi cuối kỳ:                       (trọng số) 60%  hoặc 6 điểm 

   7.4. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ (kể cả thi lại) 

- Kiểm tra giữa kỳ: Tuần thứ 8 

- Thi cuối kỳ: theo lịch chung của trường. 

8. Thông tin về giảng viên 

- Họ và tên: Lê Đình Phương    Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ-GVC 

- Thời gian, địa điểm làm việc: Sáng thứ 2 hàng tuần tại Văn phòng tổ: Địa-KTCN-  

   KTPV tầng 3 khu Hiệu bộ, số 986 Quang Trung, TP Quảng Ngãi. 

- Địa chỉ liên lạc: Khoa Sư phạm Tự nhiên, Đại học Phạm Văn Đồng 

- Điện thoại: DĐ: 0913445794  - Email:  ldphuong@pdu.edu.vn 

- Các hướng nghiên cứu chính: Địa lý tự nhiên, Bản đồ học. 

    DUYỆT       Giảng viên 

Trưởng khoa   Trưởng bộ môn 

 

 

                                               Phan Thông                                        Lê Đình Phương    
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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

     

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần: THỰC ĐỊA 1 (Thực địa Địa lý tự nhiên) 

- Mã học phần:            04314811                Số tín chỉ: 01 

- Yêu cầu của học phần: Bắt buộc 

- Các học phần tiên quyết: Địa lý tự nhiên đại cương 3. 

- Phân giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

Giờ lên lớp:  

+ Thực hành: 7 ngày 

- Khoa/Bộ môn phụ trách giảng dạy học phần: Môn Địa Lý, khoa Sư phạm Tự 

nhiên. 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Mục tiêu đào tạo chung của học phần 

 a. Kiến thức 

 - Hiểu biết được các đặc điểm tự nhiên và giải thích được những quá trình và hiện 

tượng tự nhiên trên địa bàn thực tập. 

- Bổ sung một số kiến thức mới, mở rộng kiến thức có liên quan về địa lí tự nhiên. 

 b. Kỹ năng 

 - Rèn luyện một số kỹ năng nghiên cứu và khảo sát thực địa để củng cố các kiến 

thức đã được học ở trên lớp và đã thu thập được trong quá trình học tập. 

- Biết cách tổ chức các chuyến đi nghiên cứu khảo sát thực địa các địa bàn khác 

nhau. 

c. Về thái độ, hành vi, đạo đức nghề nghiệp 

Qua thực địa giúp sinh viên yêu quê hương đất nước, có ý thức bảo vệ tự nhiên, 

yêu nghề. 

d. Về năng lực 

- Vận dụng các kiến thức và kỹ năng để giải thích các hiện tượng tự nhiên xãy ra và 

áp dụng vào cuộc sống, học tập và giảng dạy. 

- Có được các năng lực về tư duy tổng hợp theo lãnh thổ, năng lực sử dụng bản đồ, 

sơ đồ, tranh ảnh và năng lực học tập, nghiên cứu trên thực địa. 

 

2.1. Mục tiêu đào tạo cụ thể  
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Nội dung Mục tiêu 

Tìm hiểu địa chất - địa 

mạo 

- Ôn tập lại, bổ  những kiến thức về địa chất – địa mạo đã 

học và vận dụng vào thực tế để giải thích được một số các 

hiện tượng tự nhiên tại khu vực thực địa 

- Rèn luyện các kỹ năng nghiên cứu và khảo sát địa chất – 

địa hình 

Tìm hiểu khí hậu - thuỷ 

văn 

- Ôn tập lại, bổ  những kiến thức về khí hậu – thủy văn đã 

học và vận dụng vào thực tế để giải thích được một số các 

hiện tượng tự nhiên tại khu vực thực địa 

- Rèn luyện các kỹ năng nghiên cứu và khảo sát khí hậu – 

thủy văn 

Tìm hiểu thổ nhưỡng - 

Sinh vật 

- Ôn tập lại, bổ  những kiến thức về Thổ nhưỡng – sinh vật 

đã học và vận dụng vào thực tế để giải thích được một số các 

hiện tượng tự nhiên tại khu vực thực địa 

- Rèn luyện các kỹ năng nghiên cứu và khảo sát Thổ nhưỡng 

– sinh vật 

 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần thực địa 1(thực địa địa lý tự nhiên) được tiến hành vào cuối năm học thứ 

2 sau khi sinh viên đã có những kiến thức và kỹ năng tương đối đầy đủ về Địa lý tự nhiên 

đại cương và Việt Nam. Học phần này giúp sinh viên ôn tập, cũng cố, bổ sung một số 

kiến thức Địa lý tự nhiên và vận dụng vào thực tế để giải thích một số hiện tượng tự 

nhiên tại khu vực thực địa. Ngoài ra còn rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng nghiên cứu, 

khảo sát một vấn đề địa lý ngoài thực tế. 

4. Nội dung chi tiết học phần 

4.1. Hướng dẫn chuẩn bị công tác thực địa (1 ngày) 

- Giới thiệu tổng quan về địa điểm đến 

- Hướng dẫn quan sát 

- Hướng dẫn ghi nhật ký, viết báo cáo 

4.2. Tìm hiểu địa chất - địa mạo (1 ngày) 

- Giới thiệu các khoáng vật, đá, cấu trúc địa chất khu vực nghiên cứu 

- Tập sử dụng địa bàn địa chất, thu thập mẫu vật khoáng vật, đá, hoá đá 

- Ghi nhật ký hành trình, mô tả vết lộ, vẽ lát cắt địa chất, cột địa tầng, lát cắt địa 

hình. 

- Quan sát các dạng địa hình, mối quan hệ giữa địa hình với địa chất và các yếu tố 

tự nhiên khác 

- Tìm hiểu tác động của con người đối với địa chất - địa hình tại địa bàn thực tập. 

4.3. Tìm hiểu khí hậu - thuỷ văn (2 ngày) 

- Tìm hiểu việc quan trắc để thu thập số liệu khí tượng – thủy văn tại trạm gần nhất. 
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- Thực tập quan trắc khí hậu, đo đạc một số yếu tố thuỷ văn của sông, hồ, nước 

ngầm, nước biển. 

- Tìm hiểu, điều tra về khí hậu, khí tượng, thuỷ văn quan nhân dân địa phương. 

- Thu thập và khai thác các tài liệu, số liệu để nêu lên được đặc điểm khí hậu - thuỷ 

văn tại địa bàn thực tập. 

4.4. Tìm hiểu thổ nhưỡng - Sinh vật (2ngày) 

- Tìm hiểu các loại đất điển hình tại địa bàn thực tập 

- Đào và mô tả phẫu diện đất tại một số điểm tiêu biểu 

- Tìm hiểu mối quan hệ của đất với các thành phần tự nhiên, đặc điểm khai thác, sử 

dụng đất. 

- Tìm hiểu các quần xã và các loài động vật, thực vật tiêu biểu tại địa bàn thực tập. 

- Vẽ lát cắt tổng hợp địa hình- đất- sinh vật, xác định mối quan hệ giữa sinh vật với 

các yếu tố tự nhiên. 

- Tìm hiểu tác động của con người đối với thổ nhưỡng và sinh vật tại địa bàn thực 

tập. 

4.5. Tổng kết, viết báo cáo thực tập (1 ngày) 

5. Học liệu (giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo)  

5.1. Học liệu bắt buộc  

 1. Phan Khánh (chủ biên), Thực địa địa lý tự nhiên, NXB ĐHSP 2008. 

5.2. Học liệu tham khảo  

 2. Nguyễn Dược. Phương pháp hướng dẫn học sinh quan sát và nghiên cứu thổ 

nhưỡng NXB Giáo dục, 1986. 

 3. Phùng Ngọc Đỉnh (chủ biên). Thực hành địa chất, NXBĐHSP, HN 2010.   

4. Đỗ Hưng Thành (chủ biên). Thực hành cơ sở địa lí tự nhiên. ĐHSP Hà Nội, 

1988. 

5. Nguyễn Văn Khang. Thực tập nghiên cứu thiên nhiên. NXBGD, Hà Nội 1988 

6. Chính sách đối với học phần và những yêu cầu khác của giảng viên  

- Sinh viên phải tham gia đợt thực địa đầy đủ. Nếu có lí do không tham gia được thì 

phải xin phép và được thay bằng 1 bài thu hoạch do giảng viên hướng dẫn quy định.  

- Tích cực tham gia các hoạt động học tập theo yêu cầu của giảng viên. 

- Hoàn thành các bài tập cá nhân và nhóm theo yêu cầu và đúng hạn. 

7. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần  

7.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên: (Hệ số 1) (20%) 

- Tham gia đầy đủ các ngày đi thực địa, Chuẩn bị dung cụ và thực hành theo yêu 

cầu của giảng viên hướng dẫn. 

- Thực hiện tốt các nội quy của đoàn thực tế quy định.  

7.2. Điểm tổng kết học phần (80%) 
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- Hình thức: Viết báo cáo thu hoạch 

7.3. Lịch trình đợt thực địa  

Cuối năm học theo kế hoạch dạy học của Trường 

8. Thông tin về giảng viên 

Họ và tên: Phan Thông.  Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Giảng viên chính. 

Thời gian, địa điểm làm việc: VP tổ Địa – KTCN – KTPV, tầng 3 khu hiệu bộ (cơ sở cũ) 

Địa chỉ liên hệ: Khoa Sư phạm Tự nhiên, Trường ĐH Phạm Văn Đồng 

Điện thoại:  0904009435; E-mail: phanthong@pdu.edu,vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Địa lý Kinh tế 

    DUYỆT       Giảng viên 

  

 Trưởng khoa   Trưởng bộ môn 

  

        Phan Thông 

Lê Đình Phương                   Phan Thông 
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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

     

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần: THỰC ĐỊA 2 (Khảo sát tổng hợp về Tự nhiên và kinh tế - xã hội) 

- Mã học phần:     04314821    Số tín chỉ: 01 

- Yêu cầu của học phần (bắt buộc hay tự chọn): Bắt buộc 

- Các học phần tiên quyết: Các học phần Địa lý Kinh tế - xã hội Việt Nam 1&2 

- Phân giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

Giờ lên lớp:  

+ Thực hành: 7 ngày 

- Khoa/Bộ môn phụ trách giảng dạy học phần: Môn Địa Lý, khoa Sư phạm Tự 

nhiên. 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Mục tiêu đào tạo chung của học phần 

 a. Kiến thức 

 - Nắm được đặc điểm của môi trường tự nhiên và các vấn đề thực tiễn sản xuất ở 

địa phương. 

- Bổ sung, cập nhật một số kiến thức thông qua đợt thực địa.  

 b. Kỹ năng 

 - Có khả năng tổ chức những buổi học ngoài trời về kinh tế - xã hội 

- Rèn luyện một số kỹ năng nghiên cứu và khảo sát thực địa, thu thập số liệu tại 

địa phương. 

 c. Về thái độ, hành vi, đạo đức nghề nghiệp 

Có trách nhiệm cá nhân trong việc tham gia các hoạt động tập thể trên thực địa.   

d. Về năng lực 

- Vận dụng các kiến thức và kỹ năng để giải thích các hiện tượng tự nhiên xãy ra và 

áp dụng vào cuộc sống, học tập và giảng dạy. 

- Có được các năng lực về tư duy tổng hợp theo lãnh thổ, năng lực sử dụng bản đồ, 

sơ đồ, tranh ảnh và năng lực học tập, nghiên cứu trên thực địa. 

2.1. Mục tiêu đào tạo cụ thể  

Nội dung Mục tiêu 

Khảo sát tự nhiên - Vận dụng được những kiến thức về tự nhiên đã học để nhận 
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diện được sự phân hóa tự nhiên cũng như vấn đề sử dụng tự 

nhiên hợp lý của địa bàn nghiên cứu  

- Rèn luyện các kỹ năng nghiên cứu và khảo sát tổng hợp tự 

nhiên. 

Khảo sát kinh tế - xã hội -  Biết quan sát, khảo sát các cơ sở kinh tế - xã hội ở một địa 

phương cụ thể cũng như mối liên hệ về sản xuất và về không 

gian giữa các cơ sở kinh tế. 

- Rèn luyện các kỹ năng nghiên cứu và khảo sát, thu thập tư 

liệu về các vấn đề nghiên cứu. 

 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần thực địa 2 (Khảo sát tổng hợp về Tự nhiên và Kinh tế - xã hội) là đợt thực 

địa tổng hợp duy nhất. Nhằm bổ sung kiến thức đã học, cập nhất những kiến thức mới 

thông qua việc tìm hiểu hiện trạng tự nhiên, thực tiễn sản xuất, sử dụng và cải tạo tự 

nhiên trên địa bàn thực địa. ………….. 

4. Nội dung chi tiết học phần 

4.1. Bồi dưỡng kiến thức trước khi đi thực địa (1 ngày) 

a. Những nhiệm vụ, kỹ năng cần thiết khi tiến hành thực địa tổng hợp. 

- Phương pháp tổ chức một chuến đi thực địa 

- Phương pháp quan sát ngoài thực địa 

- Phương pháp thu thập số liệu tại các cơ quan thống kê, các cơ sở sản xuất 

- Phương pháp xử lí số liệu, tư liệu thu thập được 

- Phương pháp viết báo cáo thực địa 

b. Những hiểu biết khái quát về địa bàn nghiên cứu: Giáo viên giới thiệu trước với 

sinh viên những kiến thức có liên quan đến địa bàn thực địa. 

4.2. Khảo sát tự nhiên (2 ngày) 

- Nhận diện sự phân hóa lãnh thổ tự nhiên (theo cấu trúc ngang và cấu trúc thẳng 

đứng). 

- Vẽ phác họa lát cắt tổng hợp tự nhiên, đưa các đối tượng tự nhiên quan sát được 

lên bản đồ. 

- Tìm hiểu khả năng sử dụng tự nhiên hợp lí. 

- Vấn đề sử dụng tự nhiên của địa bàn nghiên cứu. 

4.3. Khảo sát kinh tế - xã hội (3 ngày) 

- Quan sát sự phân bố các cơ sở kinh tế dọc theo tuyến thực địa.  

- Tìm hiểu mối liên hệ về sản xuất và về không gian giữa các cơ sở này.  

- Tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

- Khảo sát một số cơ sở kinh tế, văn hóa điển hình của địa bàn nghiên cứu.  
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Các hoạt động chủ yếu là thu thập các tài liệu qua các báo cáo của địa phương, làm 

việc với các sở, ban ngành của địa phương để thu thập thông tin, tài liệu thống kê và tham 

quan, khảo sát trực tiếp ngoài thực địa, sinh viên được tổ chức thành các nhóm nhỏ để 

tiến hành phỏng vấn, khảo sát. 

4.4. Tổng kết, viết báo cáo thực tập (1 ngày) 

 Cấu trúc một báo cáo: 

 - Giới thiệu địa bàn và vấn đề nghiên cứu: môi trường, dân cư, công nghiệp, nông 

nghiệp, thủy sản, du lịch…  

 - Phân tích các nhân tố tác động đến sự phát triển và phân bố các hiện tượng và 

quá trình kinh tế - xã hội được nghiên cứu. 

 - Hiện trạng vấn đề nghiên cứu. 

 - Đề xuất ý kiến cá nhân. 

5. Học liệu (giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo)  

 Các tài liệu tham khảo liên quan đến địa bàn thực địa được lựa chọn. 

6. Chính sách đối với học phần và những yêu cầu khác của giảng viên  

- Sinh viên phải tham gia đợt thực địa đầy đủ. Nếu co lí do không tham gia được thì 

phải xin phép và được thay bằng 1 bài thu hoạch do giảng viên hướng dẫn quy định.  

- Tích cực tham gia các hoạt động học tập theo yêu cầu của GV 

- Hoàn thành các bài tập cá nhân và nhóm theo yêu cầu và đúng hạn. 

7. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần  

7.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên: (Hệ số 1) (20%) 

- Tham gia đầy đủ các ngày đi thực địa, chuẩn bị dung cụ và thực hành theo yêu cầu 

của giảng viên hướng dẫn. 

- Thực hiện tốt các nội quy của đoàn thực tế quy định.  

7.2. Điểm tổng kết học phần (80%) 

- Hình thức: Viết báo cáo thu hoạch 

7.3. Lịch trình đợt thực địa  

Cuối năm học theo kế hoạch dạy học của Trường 

8. Thông tin về giảng viên 

Họ và tên: Phan Thông.  Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Giảng viên chính 

Thời gian, địa điểm làm việc: VP Tổ, tầng 3 khu hiệu bộ (cơ sở cũ) 

Địa chỉ liên hệ: Khoa Sư phạm Tự nhiên, Trường ĐH Phạm Văn Đồng 

Điện thoại:  0904009435; E-mail: phanthong@pdu.edu,vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Địa lý Kinh tế 

    DUYỆT       Giảng viên 

  

 Trưởng khoa   Trưởng bộ môn 
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        Phan Thông 

Lê Đình Phương     Phan Thông 
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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

     

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin chung về học phần 

  - Tên học phần: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Địa lý 

- Mã học phần:            04314832          Số tín chỉ: 02 

- Yêu cầu của học phần (bắt buộc hay tự chọn): Tự chọn 

- Các học phần tiên quyết:   

- Các yêu cầu khác đối với học phần: (nếu có)  

- Phân giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

Giờ lên lớp:  

+ Lý thuyết:  20 tiết 

+ Thực hành: 10 tiết 

+ Tự học, tự nghiên cứu: 60 giờ 

- Khoa/Bộ môn phụ trách giảng dạy học phần: Khoa Sư phạm Tự Nhiên 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Mục tiêu đào tạo chung của học phần  

      Sau khi học xong học phần này, sinh viên đạt được 

a. Về kiến thức:  

- Giúp cho sinh viên có những kiến thức cơ bản về sử dụng công nghệ thông 

tin để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phục vụ hoạt động dạy Địa lý đạt 

hiệu quả cao. 

b. Về kĩ năng: SV có khả năng 

- Có khã năng vận dụng các phần mềm và các ứng dụng khác vào dạy học 

Địa lý ở PTCS. 

c. Về thái độ: 

        - Có ý thức, hứng thú trong việc tìm tòi và ứng dụng công nghệ thông tin vào 

dạy học Địa lý. 

d. Năng lực 

- Vận dụng các kiến thức tin học để áp dụng vào cuộc sống, học tập và giảng 

dạy một cách hiệu quả. 

- Có được các năng lực về sử dụng, tìm kiếm, chia sẻ các phần mềm, năng 

lực sử dụng bản đồ số, sơ đồ tư duy và các tài liệu địa lý trên mạng Internet. 
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2.1. Mục tiêu đào tạo cụ thể 

Tên chương Mục tiêu 

Chương 1.  

Khái quát về công nghệ thông tin 

- SV hiểu được khái niệm, cấu trúc và vai trò của 

CNTT 

Chương 2.  

Nguồn thông tin địa lý trong CNTT 

- SV biết khai thác các nguồn thông tin Địa lý từ 

Internet và từ các thiết bị điện tử khác. 

Chương 3.  

Ứng dụng CNTT để biên soạn tài liệu 

Địa lý 

- SV biết ứng dụng CNTT để biên soạn tài liệu 

Địa lý 

Chương 4.  

Ứng dụng CNTT trong dạy học 

- SV biết ứng dụng CNTT (các phần mềm ứng 

dụng) trong dạy học 

 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Chương 1. Khái quát về công nghệ thông tin 

1.1. Khái niệm  

1.2. Cấu trúc CNTT 

1.3. Vai trò của CNTT 

Chương 2. Nguồn thông tin Địa lý trong CNTT 

2.1. Thông tin Địa lý trong mạng Internet 

    2.1.1. Đặc điểm thông tin trong mạng Internet 

- Độ tin cậy 

- Tính cập nhật 

- Nguồn thông tin không bản quyền 

- Nguồn thông tin có bản quyền 

    2.1.2. Phương pháp khai thác thông tin trong mạng Internet 

2.1.2.1. Truy cập Internet 

2.1.2.2. Tìm kiếm trên Internet 

- Công cụ tìm kiếm 

- Kỹ năng tìm kiếm văn bản, âm thanh, hình ảnh trên Internet 

- Một số trang web hữu ích cho Địa lý học: 

- Trao đổi thông tin:  

   + Trao đổi qua thư điện tử 

   + Trao đổi qua diễn đàn (forum) 

   + Trao đổi qua website chia sẻ dữ liệu 
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2.1.2.3. Lưu trữ dữ liệu từ Internet 

- Lưu trang web 

- Lưu văn bản 

- Tải phần mềm, website, hình ảnh, âm thanh… 

2.2. Thông tin Địa lý trong các thiết bị điện tử khác. 

    2.2.1. Cơ sở dữ liệu số hóa 

    2.2.2. Sách điện tử (Encarta…) 

Chương 3. Ứng dụng CNTT để biên soạn tài liệu Địa lý 

3.1. Biên soạn, chuyển đổi văn bản: MS Word, PDF… 

3.2. Biên soạn bảng số liệu, biểu đồ, sơ đồ: MS Excel… 

3.3. Biên soạn bản đồ. 

3.4. Biên soạn hình động (GIF)… 

Chương 4. Ứng dụng CNTT trong dạy học 

4.1. Sử dụng PowerPoint 

4.2. Sử dụng Violet 

4.3. Sử dụng đa phương tiện và các phần mềm khác 

- Các phần mềm biên tập, định dạng video và hình ảnh 

- Các phần mềm MindMap để vẽ sơ đồ tư duy 

 

4. Nội dung chi tiết học phần 

5. Học liệu  

5.1. Học liệu bắt buộc  

           [1]. Tập tài liệu học tập của GV phụ trách học phần 

 [2]. Nguyễn Viết Thịnh (chủ biên) và nnk, Windows, MS Office, Internet dùng 

trong giảng dạy và nghiên cứu địa lí, NXB ĐHSP, 2009 

5.2. Học liệu tham khảo  

[3]. Lê Công Triêm, Nguyễn Đức Vũ, Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy 

học, Nxb Giáo dục, 2006 

[4]. Đặng Văn Đức, Lí luận dạy học Địa lí (Phần đại cương), NXB ĐHSP, 2005 

[5]. Trần Viết Khanh, Ứng dụng tin học trong nghiên cứu và dạy học Địa lý, NXB 

GD, 2008 

[6]. Các ứng dụng, phần mềm chuyên dụng  

[7]. Các trang web: 

       http://www.google.com.vn 

       http://www.bing.com 
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      http://www.worldatlas.com 

      http://geology-guy.com/teaching/iac/animations.htm…. 

6. Chính sách đối với học phần và những yêu cầu khác của giảng viên  

- Sinh viên phải chuẩn bị bài trước khi đến lớp, phải tự nghiên cứu phần bài mà 

giảng viên giao tự học.  

- Sau khi học, sinh viên xem lại bài học lý thuyết, hoàn thành bài tập được giao, 

tìm và đọc thêm tài liệu tham khảo để nâng cao kiến thức học phần. 

- Tham gia đủ 2 bài kiểm tra trên lớp và bài thi cuối kỳ 

7. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần  

     7.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên:       

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

- Phần tự học tự lên lớp (hoàn thành tốt nội dung và nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá 

nhân/tuần; bài tập nhóm/tháng; bài tập cá nhân/học kỳ,…) 

    7.2. Kiểm tra đánh giá định kỳ: (trọng số) 40% hoặc 4 điểm 

   7.3. Thi cuối kỳ:                          (trọng số) 60%  hoặc 6 điểm 

   7.4. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ (kể cả thi lại) 

- Kiểm tra giữa kỳ: Tuần thứ 8 

- Thi cuối kỳ: theo lịch chung của trường. 

8. Thông tin về giảng viên 

- Họ và tên: Lê Đình Phương   Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Thời gian, địa điểm làm việc: Sáng thứ 2 hàng tuần tại Văn phòng tổ: Địa-KTCN-  

   KTPV tầng 3 khu Hiệu bộ, số 986 Quang Trung, TP Quảng Ngãi. 

- Địa chỉ liên lạc: Khoa Sư phạm Tự nhiên, Đại học Phạm Văn Đồng 

- Điện thoại: DĐ: 0913445794  - Email:  ldphuong@pdu.edu.vn 

- Các hướng nghiên cứu chính: Địa lý tự nhiên, Bản đồ học. 

 

    DUYỆT       Giảng viên 

Trưởng khoa   Trưởng bộ môn 

      

 

             Lê Đình Phương 

 

Lê Đình Phương                        Phan Thông                                    

 

 

 

mailto:ldphuong@pdu.edu.vn
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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

     

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần: BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM 

- Mã học phần:     04314842      Số tín chỉ: 02 

- Yêu cầu của học phần (bắt buộc hay tự chọn): Tự chọn 

- Các học phần tiên quyết: Không 

- Phân giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

Giờ lên lớp:  

+ Lý thuyết: 30 tiết 

+ Thực hành:   

+ Tự học, tự nghiên cứu: 60g 

- Khoa/Bộ môn phụ trách giảng dạy học phần: Môn Địa Lý, khoa Sư phạm Tự 

nhiên. 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Mục tiêu đào tạo chung của học phần 

a. Kiến thức 

- Sinh viên phải có một số kiến thức cơ bản về Biển và Đảo Việt Nam; Những luật 

pháp quốc tế về nguyên tắc bất khả xâm phạm biên giới và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; 

Các vấn đề trên biển mà Việt Nam cần phải giải quyết với các nước láng giềng để giáo 

dục về Biển và Đảo trong nhà trường 

b. Kỹ năng 

- Có các kỹ năng đọc, phân tích vị trí vùng biển, các đảo và quần đảo Việt Nam   

- Có kỹ năng vận dụng các kiến thức đã học vào giảng dạy sau này. 

c. Thái độ 

- Có trách nhiệm cao và thái độ đúng đắn trong việc tuyên truyền, khai thác và sử 

dụng tài nguyên thiên nhiên vùng biển của đất nước. 

- Giáo dục lòng yêu nghề, yêu quê hương đất nước. 

2.1. Mục tiêu đào tạo cụ thể  

Tên chương Mục tiêu 

Chương 1: Vai trò của biển và 

đại dương trong đời sống con 

- Nắm được kiến thức khái quát về Biển và Đại dương 

trên thế giới, về vai trò của biển và đại dương trong 
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người đời sống con người. 

Chương 2: Biển và đảo Việt 

Nam 

Năm được các đảo và quần đảo nước ta; các vùng biển 

và thềm lục địa Việt Nam; Những căn cứ khẳng định 

chủ quyền trên Biển và Đảo  

Chương 3: Luật pháp quốc tế về 

nguyên tắc bất khả xâm phạm 

biên giới và toàn vẹn lãnh thổ 

quốc gia 

Luật pháp quốc tế về nguyên tắc bất khả xâm phạm 

biên giới và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, Đặc biệt là 

Công ước Quốc tế về luật Biển 1982. 

Chương 4: Các vấn đề trên biển 

mà Việt Nam cần phải giải 

quyết với các nước láng giềng 

Biết được Biển Đông đã gắn bó lâu đời với dân tộc 

Việt Nam; Các vấn đề trên biển mà Việt Nam cần phải 

giải quyết với các nước láng giềng 

Chương 5: Giáo dục về Biển và 

Đảo trong nhà trường 

Trách nhiệm của toàn dân, đặc biệt là vai trò của 

người giáo viên trong giáo dục Biển và Đảo trong nhà 

trường. 

 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Biển có tiềm năng to lớn về tài nguyên, chiếm vị trí chiến lược về kinh tế, chính 

trị, quốc phòng, an ninh của đất nước. Quản lý, sử dụng khai thác các vùng biển luôn là 

vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng tới sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia. 

Biển và Đảo Việt Nam là học phần tự chọn giúp sinh viên hiểu kỷ hơn, đầy đủ và 

cụ thể hơn về vùng biển và các đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam từ lâu đời, về các luật 

pháp quốc tế và Việt Nam dùng làm căn cứ để xác nhận chủ quyền và những tranh chấp 

đòi hỏi chúng ta cần phải giải quyết với các nước láng giềng để từ đó có cách nhìn nhận 

chính xác trong việc đẩy mạnh giáo dục trong nhà trường, góp phần tuyên truyền nhân 

dân địa phương về Biển và Đảo của Việt Nam. 

4. Nội dung chi tiết học phần 

Chương 1. Vai trò của biển và đại dương trong đời sống con người  

1.1 Biển và Đại dương trên Thế giới 

1.2 Vai trò của Biển và Đại dương trong đời sống con người 

Chương 2. Biển và đảo Việt Nam  

2.1 Khái quát về Biển Đông 

2.2 Các đảo và quần đảo nước ta 

2.3 Các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam 

2.4 Những căn cứ khẳng định chủ quyền trên Biển và Đảo  

Chương 3. Luật pháp quốc tế về nguyên tắc bất khả xâm phạm biên giới và 

toàn vẹn lãnh thổ quốc gia 

Chương 4. Các vấn đề trên biển mà Việt Nam cần phải giải quyết với các 

nước láng giềng  

4.1 Biển Đông gắn bó lâu đời với dân tộc Việt Nam 

4.2 Các vấn đề liên quan đến Việt Nam trên biển Đông 
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4.3 Những vấn đề về Biển và Thềm lục địa phải giải quyết với các nước láng 

giềng 

Chương 5. Giáo dục về Biển và Đảo trong nhà trường  

5. Học liệu (giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo)  

5.1. Học liệu bắt buộc  

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Biển và Đảo Việt Nam, Hà Nội 1994. 

5.2. Học liệu tham khảo  

2. Đại Tá Lê Ngọc Cường, TS Lê Văn Bính. Biển, Đại dương và chủ quyền 

Biển Đảo Việt Nam. NXBQĐND. 2012 

3. Ban tư tưởng – Văn hóa Trung ương, Vụ Tuyên truyền và Hợp tác quốc 

tế, Chủ quyền quốc gia của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và 

Trường Sa. Tài liệu lưu hành nội bộ. 2004 

4. Nguyễn Văn Nhung, Nguyễn Văn Vinh, Phân vùng tự nhiên đất liền, đảo 

- biển Việt Nam và lân cận. HN 1998 

5. http://dangcongsan.vn/cpv/ 

6. http://vasi.gov.vn/trang-chu-vi.htm 

7. http://biengioilanhtho.gov.vn/vie/Home.aspx 

8. http://www.quocphonganninh.edu.vn/Trangch%E1%BB%A7/tabid/195/c

atid/538/item/2252/bien-dai-duong-va-chu-quyen-bien-dao-viet-nam.aspx 

 6. Hình thức tổ chức dạy - học  

Lịch trình dạy - học (thiết kế cho cả tiến trình 15 tuần) 

 

Thời 

gian 

 

 

 

Nội dung Hình thức tổ chức dạy-học Yêu cầu 

sinh viên 

chuẩn bị 

trước khi 

đến lớp 

Ghi 

chú 
Giờ lên lớp Hoạt 

động 

theo 

nhóm 

Tự 

học 

 
Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo  

luận 

Tuần 

1 

Chương 1. Vai trò của 

biển và đại dương trong 

đời sống con người 

I. Biển và Đại dương 

trên Thế giới 

2  2   (Đọc 1, tr. 

5-7) 

 

 

Tuần 

2 

II. Vai trò của Biển và 

Đại dương trong đời 

sống con người 

2 

 

 

 

 4 

nhóm 

 Đọc 1, tr. 

7-22)  

 

 

Tuần 

3 

Chương 2. Biển và đảo 

Việt Nam  

I. Khái quát về Biển 

2     Đọc 1, tr. 

23-34) 

 

http://dangcongsan.vn/cpv/
http://vasi.gov.vn/trang-chu-vi.htm
http://biengioilanhtho.gov.vn/vie/Home.aspx
http://www.quocphonganninh.edu.vn/Trangch%E1%BB%A7/tabid/195/catid/538/item/2252/bien-dai-duong-va-chu-quyen-bien-dao-viet-nam.aspx
http://www.quocphonganninh.edu.vn/Trangch%E1%BB%A7/tabid/195/catid/538/item/2252/bien-dai-duong-va-chu-quyen-bien-dao-viet-nam.aspx
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Đông 

Tuần 

4 

II. Các đảo và quần đảo 

nước ta 

 

2 

 

 

 

 

 

   Đọc 1, tr. 

35-48) 

Chuần bị: 

-Atlas tự 

nhiên VN  

- Bản đồ 

TNVN 

 

Tuần 

5 

III. Các vùng biển và 

thềm lục địa Việt Nam 

 

2     Đọc 1, tr. 

49-57) 

 

 

Tuần 

6 

(tt) 

 

2     Đọc 1, tr. 

57-65) 

 

Tuần 

7 

(tt) 

 

2  

 

   Đọc 1, tr. 

65-72) 

Đọc GT, tr. 

113-119 

 

Tuần 

8 

(tt) 2  

 

    Đọc 1, tr. 

72- 80 

 

Tuần 

9 

IV. Những căn cứ 

khẳng định chủ quyền 

trên Biển và Đảo  

2 

 

 

 

   Đọc 1, tr. 

81-87) 

 

Tuần 

10 

IV. Những căn cứ 

khẳng định chủ quyền 

trên Biển và Đảo  

2  

 

   Đọc 1, tr. 

87-94 

 

Tuần 

11 

 Chương 3. Luật pháp 

quốc tế về nguyên tắc 

bất khả xâm phạm biên 

giới và toàn vẹn lãnh 

thổ quốc gia  

 

 

2 

     

Đọc 1, tr. 

95-100 

 

Tuần 

12 

(tt) 2  

 

   Đọc 1, tr. 

100-106 

 

Tuần 

13 

Chương 4. Các vấn đề 

trên biển mà Việt Nam 

cần phải giải quyết với 

các nước láng giềng  

I. Biển Đông gắn bó lâu 

đời với dân tộc Việt 

Nam 

II. Các vấn đề liên quan 

2     Đọc 1, tr.  

107- 117 
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đến Việt Nam trên biển 

Đông 

Tuần 

14 

III. Những vấn đề về 

Biển và Thềm lục địa 

phải giải quyết với các 

nước láng giềng 

2     Đọc GT, tr. 

117-127 

 

Tuần 

15 

Chương 5. Giáo dục về 

Biển và Đảo trong nhà 

trường  

2  

 

   Đọc GT, tr. 

128-140 

 

 

TỔNG CỘNG 30        

 

7. Chính sách đối với học phần và những yêu cầu khác của giảng viên  

- Sinh viên phải lên lớp ít nhất là ¾ tổng số tiết 

- Tích cực tham gia các hoạt động học tập theo yêu cầu của GV 

- Hoàn thành các bài tập cá nhân và nhóm theo yêu cầu và đúng hạn. 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần  

8.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên:   

- Tham gia học tập trên lớp: Đi học đầy đủ, tham gia học tập và thực hành theo 

yêu cầu của bộ môn, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận. 

- Phần tự học tự lên lớp: Hoàn thành tốt nội dung và nhiệm vụ mà giảng viên giao 

cho cá nhân: Hai bài tập nhóm/học kỳ. 

8.2. Kiểm tra đánh giá định kỳ: 1 bài hệ số 2) (40%) 

- Hai bài kiểm tra định kỳ  

8.3. Thi cuối kỳ: (điểm thi kết thúc HP) (60%) 

- Hình thức thi: Tự luận 

8.4. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ (kể cả thi lại) 

- Kiểm tra giữa kỳ: Tuần thứ 8 

- Thi cuối kỳ: Sau tuần thứ 15. Thi lần 2: Sau tuần thứ 20. 

9. Thông tin về giảng viên 

Họ và tên: Phan Thông.  Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Giảng viên chính. 

Thời gian, địa điểm làm việc: Sáng thứ 2, tại VP tổ Địa – KTCN – KTPV (tầng 3 

khu hiệu bộ) 

Địa chỉ liên hệ: Khoa Sư phạm Tự nhiên, Trường ĐH Phạm Văn Đồng 

Điện thoại:  0904009435; E-mail: phanthong@pdu.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Địa lý kinh tế 
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   DUYỆT       Giảng viên 

     

 Trưởng khoa   Trưởng bộ môn 

  

 

         Phan Thông 

        Lê Đình Phương    Phan Thông 
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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

     

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần: HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG  

TRUNG HỌC CƠ SỞ 

- Mã học phần:   04314852     Số tín chỉ: 02 

- Yêu cầu của học phần: Tự chọn 

- Các học phần tiên quyết:  

- Phân giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

Giờ lên lớp:  

+ Lý thuyết: 20 tiết  

+ Thực hành 10 tiết 

+ Tự học, tự nghiên cứu: 60 giờ 

- Khoa/Bộ môn phụ trách giảng dạy học phần: Môn Địa lý, khoa Sư phạm Tự 

nhiên. 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Mục tiêu đào tạo chung của học phần 

a. Kiến thức: Sau khi học xong học phần này, sinh viên sẽ: 

- Biết được các hoạt động ngoại khóa Địa lí ở THCS bao gồm nhiều hình thức khác 

nhau. 

- Nắm vững được phương pháp, quy trình tổ chức các hoạt động ngoại khóa Địa lí ở 

THCS. 

b. Kỹ năng: Sinh viên có khả năng: 

- Xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức hoạt động  ngoại khóa 

- Thiết kế các hoạt động ngoại khóa Địa lí ở THCS. 

c. Thái độ 

 Sinh viên biết vận dụng và có kế hoạch triển khai các hoạt động ngoại khóa địa lý 

trong chương trình giảng dạy 

d. Năng lực 

Hình thành và phát triển các năng lực chung như năng lực sáng tạo, hợp tác, giao 

tiếp cũng như các năng lực riêng của bộ môn như năng lực tư duy theo lãnh thổ, sử dụng 

tranh ảnh, số liệu thống kê... 
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2.1. Mục tiêu đào tạo cụ thể  

Tên chương Mục tiêu 

I. Hoạt động ngoại khóa địa lý trong trường 

THCS 

Năm được quan niêṃ hoạt động ngoaị 

khóa điạ lý; Vai trò, ý nghĩa, đặc điểm của  

hoaṭ đôṇg ngoaị khóa trong daỵ hoc̣ địa lý  

II. Các hoạt động ngoại khóa về địa lý  Yêu cầu, nguyên tắc tổ chức, các hình 

thức tổ chức các hoạt động ngoại khóa 

trong môn Địa lý. 

III. Qui trình tổ chức các hoạt động ngoài 

giờ lên lớp và kỹ năng xây dựng kế hoạch, 

chương trình tổ chức hoạt động  ngoại khóa 

Quy trình tổ chức các hoạt động ngoại 

khóa;  Cấu trúc của kế hoạch hoạt động 

ngoài giờ lên lớp; Kỹ năng thiết kế các 

hoạt động ngoại khóa 

IV. Thiết kế một số hoạt động ngoại khóa 

địa lý 

Thiết kế được các HĐNK và tổ chức trình 

bày tại lớp học 

 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần này bao gồm các kiến thức cơ bản về phương tiện dạy học nói chung, các 

phương tiện dạy học Địa lí nói riêng như bản đồ, sơ đồ, số liệu thống kê, biểu đồ, tranh 

ảnh, video, máy vi tính và phương pháp sử dụng các phương tiện này trong dạy học Địa lí 

ở trường THCS. 

4. Nội dung chi tiết học phần 

I. HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA ĐỊA LÝ TRONG TRƯỜNG THCS   

 1.1. Quan niêṃ hoạt động ngoaị khóa điạ lý  

1.2. Vai trò, ý nghĩa của hoaṭ đôṇg ngoaị khóa trong daỵ hoc̣ địa lý  

1.3. Đặc điểm ngoại khoá địa lý 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA VỀ ĐỊA LÝ   

2.1. Các yêu cầu cơ bản với hoạt động ngoại khóa 

2.2. Các nguyên tắc tổ chức hoạt động ngoại khoá địa lý 

2.3. Các hình thức tổ chức ngoaị khóa trong môn điạ lý 

III. QUI TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP VÀ KỸ 

NĂNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG  

NGOẠI KHÓA   

3.1. Quy trình tổ chức các hoạt động ngoại khóa 

3.2. Cấu trúc của kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp 

3.3. Kỹ năng thiết kế các hoạt động ngoại khóa 

IV. THIẾT KẾ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA ĐỊA LÝ   

4.2.1 Tổ, nhóm địa lí  

4.2.2 Câu lạc bộ địa lí 
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4.2.3. Trò chơi địa lí 

4.2.4. Thông tin địa lí: bao gồm các hoạt động khác nhau: 

4.2.5 Dạ hội địa lí + Đố vui địa lí 

4.2.6 Dự án địa lí 

4.2.7 Thi địa lí 

4.2.8 Tham quan địa lí 

5. Học liệu 

5.1. Học liệu bắt buộc  

1. Phan Thông, Hoạt động ngoại khóa địa lý ở trường Trung học cơ sở. Đề cương 

bài giảng.  

5.2. Học liệu tham khảo  

2. Phan Thông, Tổ chức các hoạt động ngoại khóa về giáo dục môi trường cho sinh 

viên sư phạm Địa lý trường ĐH Phạm Văn Đồng, Đề tài cấp Trường, 2010 

3. Nguyễn Ngọc Quỳnh Dao - Chu Thị Minh Tâm. Thực hành Tổ Chức các hoạt 

động ngoài giờ lên lớp. Nguồn: Dự Án Phát Triển Giáo Viên Tiểu Học. 

4. 6. TS Trần Văn Hiếu – ThS Thiều Thị Hường. Thiết kế bài dạy học và kiểm tra 

đánh giá kết quả HĐNGLL ở trường THPT. Giáo trình BDTX GV THPT chu kì 

III. Huế 2006. 

5. 8. Chủ biên PGS.TS Nguyễn Hoàng Trí và nhiều tác giả khác. Dạy học từ thực tế 

địa phương trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp. VVOB – ĐHSP HN, 2009.  

6. Chính sách đối với học phần và những yêu cầu khác của giảng viên  

- Sinh viên phải lên lớp ít nhất là 80% tổng số tiết 

- Tích cực tham gia các hoạt động học tập theo yêu cầu của GV 

- Hoàn thành các bài tập cá nhân và nhóm theo yêu cầu và đúng hạn. 

7. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần  

7.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên:   

- Tham gia học tập trên lớp: Đi học đầy đủ, tham gia học tập và thực hành theo yêu cầu 

của bộ môn, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận. 

- Phần tự học tự lên lớp: Hoàn thành tốt nội dung và nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá 

nhân: Hai bài tập nhóm/học kỳ. 

7.2. Kiểm tra đánh giá định kỳ: (40%) 

- Hai bài kiểm tra định kỳ  

7.3. Thi cuối kỳ: (điểm thi kết thúc HP) (60%) 

- Hình thức thi: Qua các bài thiết kế các hoạt động 

7.4. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ (kể cả thi lại) 

- Kiểm tra giữa kỳ: Tuần thứ 6 

- Thi cuối kỳ: lấy điểm qua các hoạt động 

http://www.ebook.edu.vn/?page=1.35&view=1579
http://www.ebook.edu.vn/?page=1.35&view=1579
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8. Thông tin về giảng viên 

Họ và tên: Phan Thông.  Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Giảng viên chính. 

Thời gian, địa điểm làm việc: VP tổ, tầng 3 khu hiệu bộ. 986 Quang Trung. 

Địa chỉ liên hệ: Khoa Sư phạm Tự nhiên, Trường ĐH Phạm Văn Đồng 

Điện thoại:  0904009435; E-mail: phanthong@pdu.edu,vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Địa lý Kinh tế 

    DUYỆT       Giảng viên 

     

 Trưởng khoa   Trưởng bộ môn 

       

        Phan Thông 

Lê Đình Phương     Phan Thông 
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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

     

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần: HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG  

TRUNG HỌC CƠ SỞ 

- Mã học phần:   04314852     Số tín chỉ: 02 

- Yêu cầu của học phần: Tự chọn 

- Các học phần tiên quyết:  

- Phân giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

Giờ lên lớp:  

+ Lý thuyết: 20 tiết  

+ Thực hành 10 tiết 

+ Tự học, tự nghiên cứu: 60 giờ 

- Khoa/Bộ môn phụ trách giảng dạy học phần: Môn Địa lý, khoa Sư phạm Tự 

nhiên. 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Mục tiêu đào tạo chung của học phần 

a. Kiến thức: Sau khi học xong học phần này, sinh viên sẽ: 

- Biết được các hoạt động ngoại khóa Địa lí ở THCS bao gồm nhiều hình thức khác 

nhau. 

- Nắm vững được phương pháp, quy trình tổ chức các hoạt động ngoại khóa Địa lí ở 

THCS. 

b. Kỹ năng: Sinh viên có khả năng: 

- Xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức hoạt động  ngoại khóa 

- Thiết kế các hoạt động ngoại khóa Địa lí ở THCS. 

c. Thái độ 

 Sinh viên biết vận dụng và có kế hoạch triển khai các hoạt động ngoại khóa địa lý 

trong chương trình giảng dạy 

d. Năng lực 

Hình thành và phát triển các năng lực chung như năng lực sáng tạo, hợp tác, giao 

tiếp cũng như các năng lực riêng của bộ môn như năng lực tư duy theo lãnh thổ, sử dụng 

tranh ảnh, số liệu thống kê... 
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2.1. Mục tiêu đào tạo cụ thể  

Tên chương Mục tiêu 

I. Hoạt động ngoại khóa địa lý trong trường 

THCS 

Năm được quan niêṃ hoạt động ngoaị 

khóa điạ lý; Vai trò, ý nghĩa, đặc điểm của  

hoaṭ đôṇg ngoaị khóa trong daỵ hoc̣ địa lý  

II. Các hoạt động ngoại khóa về địa lý  Yêu cầu, nguyên tắc tổ chức, các hình 

thức tổ chức các hoạt động ngoại khóa 

trong môn Địa lý. 

III. Qui trình tổ chức các hoạt động ngoài 

giờ lên lớp và kỹ năng xây dựng kế hoạch, 

chương trình tổ chức hoạt động  ngoại khóa 

Quy trình tổ chức các hoạt động ngoại 

khóa;  Cấu trúc của kế hoạch hoạt động 

ngoài giờ lên lớp; Kỹ năng thiết kế các 

hoạt động ngoại khóa 

IV. Thiết kế một số hoạt động ngoại khóa 

địa lý 

Thiết kế được các HĐNK và tổ chức trình 

bày tại lớp học 

 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần này bao gồm các kiến thức cơ bản về phương tiện dạy học nói chung, các 

phương tiện dạy học Địa lí nói riêng như bản đồ, sơ đồ, số liệu thống kê, biểu đồ, tranh 

ảnh, video, máy vi tính và phương pháp sử dụng các phương tiện này trong dạy học Địa lí 

ở trường THCS. 

4. Nội dung chi tiết học phần 

I. HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA ĐỊA LÝ TRONG TRƯỜNG THCS   

 1.1. Quan niêṃ hoạt động ngoaị khóa điạ lý  

1.2. Vai trò, ý nghĩa của hoaṭ đôṇg ngoaị khóa trong daỵ hoc̣ địa lý  

1.3. Đặc điểm ngoại khoá địa lý 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA VỀ ĐỊA LÝ   

2.1. Các yêu cầu cơ bản với hoạt động ngoại khóa 

2.2. Các nguyên tắc tổ chức hoạt động ngoại khoá địa lý 

2.3. Các hình thức tổ chức ngoaị khóa trong môn điạ lý 

III. QUI TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP VÀ KỸ 

NĂNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG  

NGOẠI KHÓA   

3.1. Quy trình tổ chức các hoạt động ngoại khóa 

3.2. Cấu trúc của kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp 

3.3. Kỹ năng thiết kế các hoạt động ngoại khóa 

IV. THIẾT KẾ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA ĐỊA LÝ   

4.2.1 Tổ, nhóm địa lí  

4.2.2 Câu lạc bộ địa lí 
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4.2.3. Trò chơi địa lí 

4.2.4. Thông tin địa lí: bao gồm các hoạt động khác nhau: 

4.2.5 Dạ hội địa lí + Đố vui địa lí 

4.2.6 Dự án địa lí 

4.2.7 Thi địa lí 

4.2.8 Tham quan địa lí 

5. Học liệu 

5.1. Học liệu bắt buộc  

6. Phan Thông, Hoạt động ngoại khóa địa lý ở trường Trung học cơ sở. Đề cương 

bài giảng.  

5.2. Học liệu tham khảo  

7. Phan Thông, Tổ chức các hoạt động ngoại khóa về giáo dục môi trường cho sinh 

viên sư phạm Địa lý trường ĐH Phạm Văn Đồng, Đề tài cấp Trường, 2010 

8. Nguyễn Ngọc Quỳnh Dao - Chu Thị Minh Tâm. Thực hành Tổ Chức các hoạt 

động ngoài giờ lên lớp . Nguồn: Dự Án Phát Triển Giáo Viên Tiểu Học. 

9. 6. TS Trần Văn Hiếu – ThS Thiều Thị Hường. Thiết kế bài dạy học và kiểm tra 

đánh giá kết quả HĐNGLL ở trường THPT.  Giáo trình BDTX GV THPT chu kì 

III. Huế 2006. 

10. 8. Chủ biên PGS.TS Nguyễn Hoàng Trí và nhiều tác giả khác. Dạy học từ thực tế 

địa phương trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp. VVOB – ĐHSP HN, 2009.  

6. Chính sách đối với học phần và những yêu cầu khác của giảng viên  

- Sinh viên phải lên lớp ít nhất là 80% tổng số tiết 

- Tích cực tham gia các hoạt động học tập theo yêu cầu của GV 

- Hoàn thành các bài tập cá nhân và nhóm theo yêu cầu và đúng hạn. 

7. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần  

7.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên:   

- Tham gia học tập trên lớp: Đi học đầy đủ, tham gia học tập và thực hành theo yêu cầu 

của bộ môn, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận. 

- Phần tự học tự lên lớp: Hoàn thành tốt nội dung và nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá 

nhân: Hai bài tập nhóm/học kỳ. 

7.2. Kiểm tra đánh giá định kỳ: (40%) 

- Hai bài kiểm tra định kỳ  

7.3. Thi cuối kỳ: (điểm thi kết thúc HP) (60%) 

- Hình thức thi: Qua các bài thiết kế các hoạt động 

7.4. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ (kể cả thi lại) 

- Kiểm tra giữa kỳ: Tuần thứ 6 

- Thi cuối kỳ: lấy điểm qua các hoạt động 

http://www.ebook.edu.vn/?page=1.35&view=1579
http://www.ebook.edu.vn/?page=1.35&view=1579
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8. Thông tin về giảng viên 

Họ và tên: Phan Thông  Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Giảng viên chính. 

Thời gian, địa điểm làm việc: VP tổ, tầng 3 khu hiệu bộ. 986 Quang Trung. 

Địa chỉ liên hệ: Khoa Sư phạm Tự nhiên, Trường ĐH Phạm Văn Đồng 

Điện thoại:  0904009435; E-mail: phanthong@pdu.edu,vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Địa lý Kinh tế 

    DUYỆT       Giảng viên 

     

 Trưởng khoa   Trưởng bộ môn 

       

        Phan Thông 

Lê Đình Phương     Phan Thông 
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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

     

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần: LÍ LUẬN DẠY HỌC ĐỊA LÝ 1 (Phần đại cương)  

- Mã học phần:          04314784       Số tín chỉ: 04 

- Yêu cầu của học phần: Bắt buộc 

- Các học phần tiên quyết: Giáo dục học đại cương 

- Phân giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

Giờ lên lớp:  

+ Lý thuyết 45 tiết  

+ Thực hành 15 tiết 

+ Tự học, tự nghiên cứu: 120 giờ 

- Khoa/Bộ môn phụ trách giảng dạy học phần: Môn Địa lý, khoa Sư phạm Tự 

nhiên. 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Mục tiêu đào tạo chung của học phần 

a. Kiến thức 

- Sinh viên phải có kiến thức cơ bản về Lí luận DH Địa lý ở trường THCS (quá 

trình dạy học, nội dung trí dục, phương pháp dạy học, hình thức dạy học, phương tiện 

dạy học và đánh giá kết quả giáo dục). 

- Nắm được quy trình làm đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục. 

b. Kỹ năng 

- Có khả năng phát triển vốn kiến thức, kỹ năng được đào tạo ban đầu ở trường sư 

phạm trong NCKH, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để làm cho việc dạy học không 

ngừng dược cải tiến thích ứng với những yêu cầu mới. 

- Khả năng sử dụng đa phương pháp cho việc tổ chức dạy học tích cực ở trường 

THCS. 

- Khả năng thực hiện các chiến lược dạy và học. 

- Biết thiết kế và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học ở trường THCS có hiệu quả. 

c. Thái độ 

- Có niềm tin vào những kiến thức và kỹ năng đã được trang bị ở nhà trường để sẳn 

sàng đảm nhiệm công việc giảng dạy của mình bất kỳ khối lớp nào. 
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- Có tinh thần trách nhiệm cao trong giảng dạy, ý thức được nhiệm vụ giáo dục thế 

hệ tương lai là một nhiệm vụ rất cao cả. Từ đó, nhận thức thức việc không ngừng nâng 

cao năng lực chuyên môn và nghiệp vụ là điều bắt buộc. 

d. Năng lực 

- Vận dụng các kiến thức và kỹ năng chuyên môn để áp dụng vào cuộc sống, học 

tập và giảng dạy. 

- Có được các năng lực về tư duy tổng hợp theo lãnh thổ, năng lực sử dụng bản đồ, 

sơ đồ, tranh ảnh và năng lực học tập, nghiên cứu trên thực địa. 

 

2.1. Mục tiêu đào tạo cụ thể  

Tên chương Mục tiêu 

Chương 1: Đối tượng, nhiệm vụ và phương 

pháp nghiên cứu của môn LLDH Địa lý  

Nắm được đối tượng, nhiệm vụ, mối quan 

hệ với các khoa học khác và phương pháp 

nghiên cứu của môn LLDH Địa lý. 

Chương 2: Môn địa lý trong nhà trường 

phổ thông  

So sánh giữa khoa học Địa lý và môn Địa 

lý trong nhà trường phổ thông và làm rõ vị 

trí, chức năng và nhiệm vụ của môn Địa lý 

ở trường THCS. 

Chương 3: Hệ thống tri thức địa lý trong 

nhà trường phổ thông và quá trình nắm tri 

thức của học sinh 

Hệ thống tri thức địa lý bao gồm kiến thức 

và kỹ năng, kỹ xảo địa lý. Quá trình nắm tri 

thức địa lý của học sinh trải qua nhiều giai 

đoạn khác nhau để vận dụng vào quá trình 

dạy học. 

Chương 4: Việc vận dụng quan điểm và xu 

thế mới vào việc dạy học Địa lý  

Các yêu cầu về đổi mới PPDH Địa lý, các 

quan điểm mới, công nghệ mới trong dạy 

học.  

Chương 5: Phương pháp và kỹ thuật dạy 

học dạy học địa lý ở trường THCS 

Các phương pháp và kỹ thuật dạy học địa 

lý ở THCS 

Chương 6: Phương tiện dạy học Địa lý ở 

trường THCS 

Các phương tiện dạy học Địa lý ở trường 

THCS (truyền thống và hiện đại) 

Chương 7: Hình thức tổ chức dạy học Địa 

lý 

Các hình thức tổ chức dạy học Địa lý (nội 

khóa và ngoại khóa) 

Chương 8: Kiểm tra, đánh giá trong dạy 

học Địa lý 

Xác định nội dung, tiêu chuẩn và các hình 

thức tổ chức kiểm tra, đánh giá. 

 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần này bao gồm các nội dung về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của môn Địa lý 

trong nhà trường; hệ thống tri thức địa lý và quá trình nắm tri thức địa lý của học sinh; 

những vấn đề chung về phương pháp, hình thức tổ chức, phương tiện dạy học và đánh giá 

trong dạy học địa lý ở THCS. 

4. Nội dung chi tiết học phần 
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4.1 Phần lý thuyết   

Học phần gồm 8 chương 

Chương 1: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của môn LLDH Địa lý   

Chương 2: Môn địa lý trong nhà trường phổ thông   

Chương 3: Hệ thống tri thức địa lý trong nhà trường phổ thông và quá trình nắm tri 

thức của học sinh   

Chương 4: Việc vận dụng quan điểm và xu thế mới vào việc dạy học Địa lý   

Chương 5: Phương pháp và kỹ thuật dạy học dạy học địa lý ở trường THCS   

Chương 6: Phương tiện dạy học Địa lý ở trường THCS   

Chương 7: Hình thức tổ chức dạy học Địa lý   

Chương 8: Kiểm tra, đánh giá trong dạy học Địa lý   

Ôn tập, kiểm tra:   

4.2 Phần thực hành   

- Phân tích mối quan hệ giữa khoa học Địa lý và môn Địa lý trong nhà trường phổ 

thông.   

- Xác định các khái niệm địa lý và mối quan hệ nhân quả ở một số bài học trong 

SGK địa lý từ lớp 6 đến lớp 9 THCS. 

- Thảo luận về cách tổ chức cho học sinh lĩnh hội các tri thức địa lý trong chương 

trình THCS. 

- Tập sử dụng các phương tiện dạy học địa lý. 

- Tập xác định mục tiêu và thiết kế một bài dạy theo phương pháp DHTC. 

- Tập vận dụng các phương pháp vào dạy một số bài học trong SGK địa lý từ lớp 6 

– 9 THCS. 

5. Học liệu 

5.1. Học liệu bắt buộc  

1 Ðặng văn Đức, Lý luận dạy học địa lý đại cương, NXB Đại học sư phạm Hà Nội, 

2005.  

5.2. Học liệu tham khảo  

2. Nguyễn Trọng Phúc, Lý luận dạy học địa lý đại cương, NXB ÐHQG Hà Nội, 

1999. 

3. Nguyễn Ngọc Quang, Lý luận dạy học đại cương Tập 1, 2, Trường CBQLGD 

4. Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Thu Hằng, Kỹ thuật dạy học địa lý trường THCS, 

NXBĐHQG Hà Nội, 1999. 

5. Nguyễn Đức Vũ, Trần Văn Thắng, Phương pháp sử dụng các phương tiện dạy 

học địa lý, Đại học Huế, 2000. 

6. SGK và sách giáo viên địa lý 6,7,8,9. 

6. Chính sách đối với học phần và những yêu cầu khác của giảng viên  
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- Sinh viên phải lên lớp ít nhất là 80% tổng số tiết 

- Tích cực tham gia các hoạt động học tập theo yêu cầu của GV 

- Hoàn thành các bài tập cá nhân và nhóm theo yêu cầu và đúng hạn. 

7. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần  

7.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên:   

- Tham gia học tập trên lớp: Đi học đầy đủ, tham gia học tập và thực hành theo yêu cầu 

của bộ môn, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận. 

- Phần tự học tự lên lớp: Hoàn thành tốt nội dung và nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá 

nhân: Hai bài tập nhóm/học kỳ. 

7.2. Kiểm tra đánh giá định kỳ: (2 bài hệ số 1, 1 bài hệ số 2) (40%) 

- Ba bài kiểm tra định kỳ  

7.3. Thi cuối kỳ: (điểm thi kết thúc HP) (60%) 

- Hình thức thi: Tự luận 

7.4. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ (kể cả thi lại) 

- Kiểm tra giữa kỳ: Tuần thứ 8 

- Thi cuối kỳ: Sau tuần thứ 15. Thi lần 2: Sau tuần thứ 20. 

8. Thông tin về giảng viên 

Họ và tên: Phan Thông.  Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Giảng viên chính. 

Thời gian, địa điểm làm việc: Sáng thứ 2, tại VP tổ Địa – KTCN – KTPV (tầng 3 khu 

hiệu bộ cơ sở cũ) 

Địa chỉ liên hệ: Khoa Sư phạm Tự nhiên, Trường ĐH Phạm Văn Đồng 

Điện thoại:  0904009435; E-mail: phanthong@pdu.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Địa lý Kinh tế và phương pháp dạy học. 

    DUYỆT       Giảng viên 

  

 Trưởng khoa   Trưởng bộ môn 

  

 

          Phan Thông 

Lê Đình Phương  Phan Thông 
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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

     

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần: LÝ LUẬN DẠY HỌC ĐỊA LÝ 2 (Phần cụ thể)  

- Mã học phần:         04314793     Số tín chỉ: 03 

- Yêu cầu của học phần: Bắt buộc 

- Các học phần tiên quyết: Lý luận dạy học Địa lí 1 (phần đại cương) 

- Phân giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

Giờ lên lớp:  

+ Lý thuyết: 30 tiết  

+ Thực hành: 15tiết 

Giờ chuẩn bị cá nhân  

+ Tự học, tự nghiên cứu: 90g 

- Khoa/Bộ môn phụ trách giảng dạy học phần: Tổ Địa lý-KTCN-KTPV, Khoa Sư 

phạm Tự nhiên. 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Mục tiêu đào tạo chung của học phần  

Sau khi học xong phần này, sinh viên phải: 

a. Kiến thức 

- Nắm được mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp dạy học địa lý ở trường 

THCS. 

- Biết được cấu trúc, nội dung kiến thức và kĩ năng cơ bản của chương trình địa lí ở 

các lớp bậc học THCS. 

- Biết lựa chọn những phương pháp dạy học phù hợp khi dạy các bài học địa lí ở 

trường THCS. 

 b. Kỹ năng 

- Khả năng vận dụng các kiến thức đã học vào giảng dạy chương trình địa lý 6, 7, 8, 

9 ở trường THCS theo hướng dạy học tích cực. 

- Có năng lực thiết kế và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học địa lý ở trường THCS 

có hiệu quả.  

- Biết cách đánh giá kết quả học tập của học sinh. 

c. Thái độ 
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- Có niềm tin vào những kiến thức và kỹ năng đã được trang bị ở nhà trường để sẳn 

sàng đảm nhiệm công việc giảng dạy của mình bất kỳ khối lớp nào. 

- Có tinh thần trách nhiệm cao trong giảng dạy, ý thức được nhiệm vụ giáo dục thế 

hệ tương lai là một nhiệm vụ rất cao cả.   

d. Năng lực: 

Thực hiện hoàn thiện các bài học 6,7,8,9 trên bục giảng. 

 

2.1. Mục tiêu đào tạo cụ thể  

Tên chương Mục tiêu 

Chương 1: Một số vấn đề chung trong DH 

Địa lí ở THCS 

Nắm được mục tiêu của môn Địa lý ở 

THCS, những đặc điểm của chương trình 

và SGK địa lý 

Vận dụng được các PPDH trong thiết kế 

bài giảng và thực hành giảng. 

Chương 2: Phương pháp dạy học địa lý 

lớp 6 

Nắm đặc điểm của SGK, PP, PTDH lớp 6 

Thực hành soạn, giảng được lớp 6 

Chương 3: Phương pháp dạy học địa lý 

lớp 7 

Nắm đặc điểm của SGK, PP, PTDH lớp 7 

Thực hành soạn, giảng được lớp 7 

Chương 4: Phương pháp dạy học địa lý 

lớp 8 

Nắm đặc điểm của SGK, PP, PTDH lớp 8 

Thực hành soạn, giảng được lớp 8 

Chương 5: Phương pháp dạy học địa lý 

lớp 9 

Nắm đặc điểm của SGK, PP, PTDH lớp 9 

Thực hành soạn, giảng được lớp 9 

 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần này bao gồm các nội dung về đặc điểm chương trình và SGK các lớp 6,7, 

8, 9, các điểm cần lưu ý về phương pháp, phương tiện dạy học và cách thức soạn bài 

giảng cũng như cách thức trình bày bài giảng trên lớp. 

4. Nội dung chi tiết học phần 

Học phần gồm 5 chương 

Chương 1: Một số vấn đề chung trong dạy học Ðịa lý ở THCS   

1.1 Mục tiêu bộ môn Địa lý ở THCS  

1.2 Những điểm mới của chương trình THCS so với chương trình cải cách giáo dục 

trước đây 

1.3 Những điểm mới của SGK địa lý THCS 

1.4 Áp dụng các PPDH tích cực trong dạy học địa lý ở THCS 

Chương 2: Phương pháp dạy học địa lý lớp 6   

2.1 Nghiên cứu tổng quan về chương trình địa lý lớp 6 
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2.2 Đặc điểm SGK địa lý lớp 6 - Tìm hiểu những điểm khó của SGK địa lý 6. 

2.3 Những điểm chú ý về PPDH và PTDH Địa lý lớp 6 

2.4 Phân tích tiết dạy qua băng hình bài “Hơi nước trong không khí. Mưa”. 

2.5 Hướng dẫn thiết kế bài học địa lý lớp 6 

2.6 Hướng dẫn cách trình bày bài soạn trước lớp 

Chương 3: Phương pháp dạy học địa lý lớp 7   

3.1 Nghiên cứu tổng quan về chương trình địa lý lớp 7 

3.2 Đặc điểm SGK địa lý lớp 7- Tìm hiểu những điểm khó của SGK địa lý 7. 

3.3 Những điểm chú ý về PPDH và PTDH địa lý lớp 7 

3.4 Phân tích tiết dạy qua băng hình bài “Môi trường xích đạo ẩm” (trên phiếu làm 

việc với băng hình) 

3.5 Hướng dẫn thiết kế bài học địa lý lớp 7 

3.6 Hướng dẫn cách trình bày bài soạn trước lớp 

Chương 4: Phương pháp dạy học địa lý lớp 8   

4.1 Nghiên cứu tổng quan về chương trình địa lý lớp 8 

4.2 Đặc điểm SGK địa lý lớp 8 - Tìm hiểu những điểm khó của SGK địa lý 8. 

4.3 Những điểm chú ý về PPDH và PTDH Địa lý lớp 8 

4.4 Phân tích tiết dạy qua băng hình bài “Sông ngòi Việt Nam” 

4.5 Hướng dẫn thiết kế bài học địa lý lớp 8 

4.6 Hướng dẫn cách trình bày bài soạn trước lớp 

Chương 5: Phương pháp dạy học địa lý lớp 9   

5.1 Nghiên cứu tổng quan về chương trình địa lý lớp 9 

5.2 Đặc điểm SGK địa lý lớp 9 - Tìm hiểu những điểm khó của SGK địa lý 9. 

5.3 Những điểm chú ý về PPDH và PTDH Địa lý lớp 9 

5.4 Phân tích tiết dạy qua băng hình bài “Sự phát triển và phân bố nông nghiệp” 

5.5 Hướng dẫn thiết kế bài học địa lý lớp 9 

5.6 Hướng dẫn cách trình bày bài soạn trước lớp 

Ôn tập, kiểm tra:  

 5. Học liệu  

5.1. Học liệu bắt buộc  

1. Ðặng văn Đức (chủ biên); Lý luận dạy học địa lý phần cụ thể, NXB Đại học sư 

phạm Hà Nội, 2007. 

2. SGK và sách giáo viên địa lý 6,7,8,9. 

5.2. Học liệu tham khảo  

3. Ðặng văn Đức; Lý luận dạy học địa lý phần đại cương, NXB Đại học sư phạm 
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Hà  Nội, 2005. 

4. Nguyễn Trọng Phúc; Lý luận dạy học địa lý đại cương, NXB ÐHQGHN, 1999. 

5. Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Thu Hằng; Kỹ thuật dạy học địa lý trường THCS, 

NXBĐHQG Hà Nội, 1999. 

6. Nguyễn Đức Vũ, Trần Văn Thắng, Phương pháp sử dụng các phương tiện dạy 

học địa lý, Đại học Huế, 2000. 

6. Chính sách đối với học phần và những yêu cầu khác của giảng viên  

- Sinh viên phải lên lớp ít nhất 80% tổng số giờ 

- Tích cực tham gia các hoạt động học tập theo yêu cầu của giáo viên 

- Ít nhất 1 sinh viên thực hành tập giảng trước lớp 1 tiết. 

7. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần  

7.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên:     

- Tham gia học tập trên lớp: Đi học đầy đủ, tham gia học tập và thực hành theo yêu cầu 

của bộ môn, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận. 

- Phần tự học tự lên lớp: Hoàn thành tốt nội dung và nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá 

nhân: Hai bài tập nhóm/học kỳ. 

7.2. Kiểm tra đánh giá định kỳ: (trọng số) 40%  hoặc 4 điểm 

- Qua thiết kế các bài dạy địa lý 

- Qua giảng tập 

7.3. Thi cuối kỳ: (trọng số 60%  hoặc 6 điểm 

- Hình thức thi: Vấn đáp hoặc viết (tự luận) 

7.4. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ (kể cả thi lại) 

- Kiểm tra giữa kỳ: Theo tiến độ bài dạy các lớp. 

- Thi cuối kỳ: Sau tuần thứ 15. Thi lần 2: Sau tuần thứ 20. 

9. Thông tin về giảng viên 

Họ và tên: Phan Thông.  Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Giảng viên chính 

Thời gian, địa điểm làm việc: Văn phòng Tổ, tầng 3 khu hiệu bộ (cơ sở cũ) 

Địa chỉ liên hệ: Khoa Sư phạm Tự nhiên, Trường ĐH Phạm Văn Đồng 

Điện thoại:  0904009435; E-mail: phanthong@pdu.edu,vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Khoa học Địa lý Kinh tế và phương pháp dạy học. 

    DUYỆT       Giảng viên 

  

 Trưởng khoa   Trưởng bộ môn 

  

        Phan Thông 

Lê Đình Phương  Phan Thông 
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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

     

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần: KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP  

- Mã học phần:                04314895              Số tín chỉ: 05  

- Yêu cầu của học phần: Tự chọn 

- Các học phần tiên quyết: sinh viên hoàn thành tất cả các học phần quy định của 

chương trình đào tạo và hoàn thành thực tập tốt nghiệp. 

- Phân giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

Giờ lên lớp:  

+ Lý thuyết (15 tiết/tín chỉ): 0 

+ Thực hành/Thí nghiệm/Thảo luận/Bài tập trên lớp (30-45 tiết/tín chỉ): 0  

+ Thực tập tại cơ sở (45-90 giờ/tín chỉ): 0 

+ Làm tiểu luận, bài tập lớn hoặc KLTN, khóa luận TN (45-60 giờ/tín chỉ): 

225 giờ 

Giờ chuẩn bị cá nhân (30 giờ/tín chỉ) 

+ Hoạt động theo nhóm: 0 

+ Tự học, tự nghiên cứu: 150 giờ 

- Khoa/Bộ môn phụ trách giảng dạy học phần: Tổ Địa – KTCN – KTPV, Khoa Sư 

phạm Tự nhiên. 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Kiến thức 

Qua Khóa luận tốt nghiệp, giúp sinh viên: 

- Nắm vững và sâu kiến thức chuyên ngành.  

- Biết ứng dụng kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ vào thực tế cuộc sống, mà 

trước hết là giảng dạy tốt bộ môn Địa lý ở THCS.  

2.2. Kỹ năng 

Sinh viên có khả năng: 

- Vận dụng kiến thức đã học để nghiên cứu, phân tích, tổng hợp và giải quyết một 

vấn đề cụ thể vào thực tế cuộc sống hoặc trong lĩnh vực giáo dục ở THCS.  
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- Sử dụng các phương pháp luận, phương pháp nghiên cứu khoa học, nâng cao 

năng lực tự học, tự nghiên cứu.  

2.3. Thái độ 

- Sinh viên có thái độ học tập tích cực, chủ động, sáng tạo và có niềm tin vào khoa 

học. 

- Sinh viên làm việc có kế hoạch, có ý thức tổ chức kỷ luật, thái độ khách quan, 

trung thực khi xem xét, xử lý vấn đề nghiên cứu.  

2.4. Năng lực 

 - Năng lực sáng tạo, giải quyết vấn đề, tự chủ, tự lực làm việc  

 - Năng lực phán đoán, suy luận logic, có thói quen làm việc một cách khoa học.  

 - Các năng lực khác của chuyên môn. 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Khoá luận tốt nghiệp thể hiện được sự tổng hợp những kiến thức cơ bản của chuyên 

ngành và nghiệp vụ mà sinh viên đã tích luỹ trong quá trình học thông qua một đề tài cụ 

thể. Khoá luận tốt nghiệp thực hiện nhiệm vụ được giao trong một khoảng thời gian quy 

định và được đánh giá bởi hội đồng chấm khoá luận tốt nghiệp. 

Sinh viên có thể  thực hiện khóa luận theo các chuyên ngành: 

1. Lĩnh vực kiến thức ngành Địa lý 

2. Phương pháp dạy học Địa lý ở trường THCS 

4. Nội dung chi tiết học phần 

4.1. Hình thức trình bày KLTN: Đảm bảo đầy đủ theo thứ tự sau: 

- Trang bìa 

- Phụ bìa 

- Lời cam đoan 

- Mục lục 

- Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt (nếu có) 

- Danh mục bảng biểu và hình vẽ (nếu có) 

- Mở đầu 

- Nội dung của KLTN, gồm các chương cùng các mục, tiểu mục của chương. 

- Kết luận và hướng phát triển của KLTN 

- Tài liệu tham khảo 

- Phụ lục (nếu có) 

4.2. Hướng dẫn nội dung KLTN 

a. Đề tài Khóa luận tốt nghiệp có thể do sinh viên tự chọn hoặc do giảng viên gợi ý 

phụ hợp với lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ.  

b. Điều kiện để sinh viên thực hiện khóa luận tốt nghiệp:  
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- Học lực: Kết quả học lực của năm thứ 2 đạt loại khá trở lên, không vi phạm kỷ 

luật từ cảnh cáo trở lên. 

- Có thái độ nghiêm túc và say mê với nghiên cứu khoa học, yêu ngành, yêu nghề. 

- Không được bỏ giữa chừng trong quá trình thực hiện khóa luận. 

c. Nội dung chính KLTN phải được trình bày khúc chiết, chặt chẽ theo trình tự: 

- Phần mở đầu: trình bày lý do chọn đề tài, mục đích (các kết quả cần đạt được), đối 

tượng và phạm vi nghiên cứu, cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài nghiên cứu. 

- Phần nội dung chính của KLTN gồm 3-4 chương: trình bày tổng quan về đề tài, 

thực trạng, nội dung, phương pháp, biện pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu... (nội dung 

nghiên cứu của đề tài, các vấn đề cần giải quyết, cơ sở lý thuyết, phương pháp giải quyết 

các vấn đề nêu ra,...). 

- Phần kết luận: trình bày những kết quả của KLTN một cách ngắn gọn, nêu những 

đề xuất mới. 

- Danh mục tài liệu tham khảo (xếp theo quy định): chỉ bao gồm các tài liệu đã đọc 

và được trích dẫn hoặc được sử dụng về ý tưởng vào KLTN và phải được chỉ rõ việc sử 

dụng nó trong KLTN. 

5. Học liệu  

5.1. Học liệu bắt buộc: Phụ thuộc vào lĩnh vực đề tài được chọn 

5.2. Học liệu tham khảo  

6. Hình thức tổ chức dạy - học: SV làm KLTN tối phải trải qua các bước sau: 

  

Các 

bước 

Nội dung Thời gian Ghi chú 

1 Đăng ký danh sánh SV thực hiện KL đầu HKII 

(Tháng 12) 

 

2 HĐ khoa xét điều kiện được làm KL trên cơ 

sở sinh viên đăng ký 

Tháng 12  

3 Đăng ký tên và lĩnh vực nghiên cứu Tháng 1  

4 SV nộp đề cương nghiên cứu Tháng 1+2  

5 Tiến hành nghiên cứu Tháng 3, 4,   

6 Nộp đề tài nghiên cứu Tháng 5  

7 Bảo vệ đề tài  Tháng 5  

  

Lưu ý: Thời gian thực hiện các bước trên có thể thay đổi phụ thuộc vào kế hoạch của 

Khoa, Trường. 

7. Chính sách đối với học phần và những yêu cầu khác của giảng viên  

- Sinh viên làm khóa luận phải đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch được duyệt. 

- Phải tuân thủ sự hướng dẫn của giảng viên. 
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8. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần  

KLTN được đánh giá bởi Hội đồng chấm KLTN do Khoa thành lập. 

Báo cáo KLTN được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau: 

- Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài. 

- Phương pháp, kỹ năng nghiên cứu, tài liệu tham khảo. 

- Kết quả nghiên cứu, khả năng ứng dụng. 

- Bố cục và hình thức trình bày. 

9. Thông tin về giảng viên 

 

 

 

                          DUYỆT 

Trưởng khoa 

 

 

 

Lê Đình Phương 

Trưởng bộ môn 

 

 

 

Phan Thông 

Người biên soạn 

 

 

 

Phan Thông 
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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

     

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần: NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ “ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY - 

HỌC ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HIỆN NAY” 

- Mã học phần:          04314903         Số tín chỉ: 03 

- Yêu cầu của học phần: Bắt buộc 

- Các học phần tiên quyết:   

- Phân giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

Giờ lên lớp:  

+ Lý thuyết 45 tiết  

+ Thực hành 0 tiết 

+ Tự học, tự nghiên cứu: 90 giờ 

- Khoa/Bộ môn phụ trách giảng dạy học phần: Môn Địa lý, khoa Sư phạm Tự 

nhiên. 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Mục tiêu đào tạo chung của học phần 

a. Kiến thức 

- Sinh viên phải có kiến thức cơ bản về đổi mới giáo dục phổ thông, đổi mới về 

phương pháp dạy học Địa lý ở trường THCS (về dạy học tích cực các PPDHTC, về sử 

dụng PTDH, và về hình thức tổ chức dạy học)  

- Biết được những quan điểm đổi mới GD phổ thông. 

b. Kỹ năng 

- Có kỹ năng thành thục về sử dụng các PPDH, PTDH, các hình thức tổ chức dạy 

học Địa lý ở THCS. 

- Biết thiết kế và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học ở trường THCS có hiệu quả. 

c. Thái độ 

- Có niềm tin vào những kiến thức và kỹ năng đã được trang bị ở nhà trường để sẳn 

sàng đảm nhiệm công việc giảng dạy của mình bất kỳ khối lớp nào. 

- Có tinh thần trách nhiệm cao trong giảng dạy, ý thức được nhiệm vụ giáo dục thế 

hệ tương lai là một nhiệm vụ rất cao cả. Từ đó, nhận thức thức việc không ngừng nâng 

cao năng lực chuyên môn và nghiệp vụ là điều bắt buộc. 

d. Năng lực nhận thức 
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- Vận dụng các kiến thức về đổi mới giáo dục ở nhà trường phổ thông và có các kỹ 

năng cần thiết để áp dụng vào thực tiễn giảng dạy. 

- Có được các năng lực về tư duy tổng hợp theo lãnh thổ, năng lực tự học, tự quản 

lý, sáng tạo, hợp tác và năng lực giải quyết vấn đề. 

 

2.1. Mục tiêu đào tạo cụ thể  

Tên chương Mục tiêu 

A. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐỔI 

MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 

 

Hiểu biết được những vấn đề đổi mới giáo 

dục ở trường PT hiện nay về chương trình, 

sách GK, PPDH, kiểm tra đánh giá, bồi 

dưỡng giáo viên để tham gia vào quá trình 

đổi mới giáo dục phổ thông. 

B. ĐỔI MỚI PPDH ĐỊA LÝ THCS 

Chương 1. Một số vấn đề về đổi mới PPDH 

 

Hiểu và trình bày được vị trí, vai trò của 

môn Địa lý trong việc thực hiện mục tiêu 

giáo dục của trường THCS; Sự cần thiết 

phải đổi mới PPDH, định hướng và giải 

pháp đổi mới PPDH ở trường THCS. 

Chương 2. Đổi mới việc sử dụng các PPDH 

Địa lý ở trường THCS 

 

Hiểu và trình bày được PPDH tích cực; 

Những dấu hiệu đặc trưng của PPDHTC; 

Các tiêu chí chính của DHTC; Những biểu 

hiện của PPDHTC trong dạy học Địa lý 

Áp dụng được PPDHTC trong dạy học Địa 

lý ở THCS. 

Chương 3. Đổi mới việc sử dụng các PT-

TB KT DH Địa lý 

Hiểu và trình bày được vai trò chức năng 

của PTDH nói chung và PTDH Địa liêng; 

các nguyên tắc sử dụng PTDH Địa lý; Rèn 

luện được cho HS làm việc với cac PTDH  

Chương 4: Đổi mới các hình thức tổ chức 

dạy học Địa lý THCS 

Biết được sự cần thiết phải đổi mới các 

hình thức tổ chức dạy học trong quá trình 

đổi mới PPDH Địa lý;  

Có kỹ năng thực hiện các hình thức tổ chức 

dạy học trong đổi mới PPDH Địa lý 

 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần này giúp cho SV hiểu và biết được sự cần thiết phải đổi mới giáo dục 

phổ thông một cách toàn diện, trong đó đổi mới về PPDH có vai trò trọng tâm, bao gồm 

các nội dung về DHTC, đổi mới việc sử dụng các PT-TBDH Địa lý, đổi mới về hình thức 

tổ chức dạy học…  

4. Nội dung chi tiết học phần 

A. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG   

I. Đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 
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II. Đổi mới chương trình, SGK cấp THCS 

III. Đổi mới PPDH 

IV. Đổi mới đánh giá kết quả dạy học 

V. Thực hiện đổi mới công tác bồi dưỡng giáo viên 

B. ĐỔI MỚI PPDH ĐỊA LÝ THCS 

Chương 1. Một số vấn đề về đổi mới PPDH   

1.1 Sự cần thiết phải đổi mới PPDH Địa lý ở THCS 

1.2 Những tiền đề cơ bản của việc đổi mới PPDH ở trường THCS 

1.3 Quan niệm về đổi mới PPDH 

1.4 Định hướng và giải pháp đổi mới PPDH Địa lý THCS 

Chương 2. Đổi mới việc sử dụng các PPDH địa lý ở trường THCS   

2.1 PPDH tích cực 

2.2 Áp dụng PPDHTC trong dạy học Địa lý ở THCS 

2.3 Vai trò của người giáo viên trong qúa trình tổ chức hoạt động dạy học địa lí theo 

hướng tích cực ở trường THCS 

2.4 Công việc của GV trước khi trình bày bài giảng 

2.5 Một số giáo án được thiết kế theo hướng tổ chức các hoạt động học tập cho HS 

Chương 3. Đổi mới việc sử dụng các PT-TB KT DH địa lý   

3.1 Đại cương về PTDH 

3.2 Nguyên tắc sử dụng PT-TBKT DH địa lý 

3.3 Sử dụng một số PT-TBKT DH địa lý 

Chương 4. Đổi mới các hình thức tổ chức dạy học địa lý THCS   

4.1 Dạy học địa lý trên lớp 

4.2 Dạy học địa lý ngoài lớp 

5. Học liệu 

5.1. Học liệu bắt buộc  

[1] Phan Thông, Đổi mới PPDH ở trường Trung học cơ sở, Đề cương bài giảng. 

5.2. Học liệu tham khảo  

[2]. Nguyễn Hải Châu, Phạm Thị Sen, Nguyễn Đức Vũ, Những vấn đề chung về đổi 

mới giáo dục Trung học cơ sở, NXBGD Hà Nội 2007. 

[3]. Nguyễn Hải Châu, Nguyễn Văn Cường, Trần Bá Hoành, Nguyễn Bá Kim, lâm 

Quang Thiệp; Đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo giáo viên Trung học cơ sở, 

NXBGD Hà Nội 2007. 

[4]. Đặng Văn Đức, Nguyễn Thu Hằng, Phương pháp dạy học Địa lý theo hướng 

tích cực. NXBĐHP, Hà Nội 2003. 
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[5]. Trần Bá Hoành, Đổi mới phương pháp dạy học, chương trình và sách giáo 

khoa, NXBĐHP, Hà Nội 2007. 

[6]. Nguyễn Trọng Phúc, Lý luận dạy học địa lý đại cương, NXB ÐHQG HN, 1999. 

[7]. Nguyễn Ngọc Quang, Lý luận dạy học đại cương Tập 1,2, Trường CBQLGD 

[8]. Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Thu Hằng, Kỹ thuật dạy học địa lý trường THCS, 

NXBĐHQG Hà Nội,1999. 

[9]. Nguyễn Đức Vũ, Trần Văn Thắng, Phương pháp sử dụng các phương tiện dạy 

học địa lý, Đại học Huế, 2000. 

[10]. Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THCS, chu kỳ III (2004 – 

2007) môn Địa Lý, Quyển 1. NXBGD 2005. 

[11]. SGK và sách giáo viên địa lý 6,7,8,9. 

6. Chính sách đối với học phần và những yêu cầu khác của giảng viên  

- Sinh viên phải lên lớp ít nhất là 80% tổng số tiết 

- Tích cực tham gia các hoạt động học tập theo yêu cầu của GV 

- Hoàn thành các bài tập cá nhân và nhóm theo yêu cầu và đúng hạn. 

7. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần  

7.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên:   

- Tham gia học tập trên lớp: Đi học đầy đủ, tham gia học tập và thực hành theo yêu cầu 

của bộ môn, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận. 

- Phần tự học tự lên lớp: Hoàn thành tốt nội dung và nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá 

nhân: Hai bài tập nhóm/học kỳ. 

7.2. Kiểm tra đánh giá định kỳ: (1 bài hệ số 1, 1 bài hệ số 2) (40%) 

- Hai bài kiểm tra định kỳ  

7.3. Thi cuối kỳ: (điểm thi kết thúc HP) (60%) 

- Hình thức thi: Tự luận 

7.4. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ (kể cả thi lại) 

- Kiểm tra định kỳ: Tuần thứ 8 và tuần 13 

- Thi cuối kỳ: Sau tuần thứ 15. Thi lần 2: Sau tuần thứ 20. 

8. Thông tin về giảng viên 

Họ và tên: Phan Thông.  Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Giảng viên chính. 

Thời gian, địa điểm làm việc: Sáng thứ 2, tại VP tổ Địa – KTCN – KTPV (tầng 3 khu 

hiệu bộ cơ sở cũ) 

Địa chỉ liên hệ: Khoa Sư phạm Tự nhiên, Trường ĐH Phạm Văn Đồng 

Điện thoại:  0904009435; E-mail: phanthong@pdu.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Địa lý Kinh tế và phương pháp dạy học 

    DUYỆT       Giảng viên 
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   Trưởng khoa         Trưởng bộ môn 

  

          Phan Thông 

Lê Đình Phương         Phan Thông 
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 UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

     

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin chung về học phần 

  - Tên học phần: Địa lý du lịch (Tourism Geography)  

- Mã học phần:           04314912        Số tín chỉ: 02 

- Yêu cầu của học phần: Bắt buộc 

- Các học phần tiên quyết:   

- Các yêu cầu khác đối với học phần: (nếu có)  

- Phân giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

Giờ lên lớp:  

+ Lý thuyết:  30 tiết 

+ Thực hành: 0 

+ Tự học, tự nghiên cứu: 60 giờ 

- Khoa/Bộ môn phụ trách giảng dạy học phần: Khoa Sư phạm Tự Nhiên 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Mục tiêu đào tạo chung của học phần  

a. Về kiến thức: Sau khi học xong học phần này, sinh viên sẽ: 

- Biết được những kiến thức cơ bản về cơ sở địa lí du lịch (các nhân tố ảnh hưởng 

đến sự hình thành và phát triển du lịch…) 

- Hiểu được các cấp phân vị trong tổ chức lãnh thổ du lịch hiện nay và những tiềm 

năng về du lịch ở từng vùng du lịch cụ thể (Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và 

Nam Bộ).  

- Giải thích được sự phân bố các tài nguyên du lịch và hiện trạng phát triển du lịch 

ở các vùng. 

b. Về kĩ năng:  

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng: 

- Vận dụng để đánh giá được khả năng phát triển cũng như phân tích những hạn chế 

trong phát triển du lịch từng vùng.  

- Hiểu được các cấp phân vị trong tổ chức lãnh thổ du lịch hiện nay và những tiềm 

năng về du lịch ở từng vùng du lịch cụ thể (Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và 

Nam Bộ).  

- Giải thích được sự phân bố các tài nguyên du lịch và hiện trạng phát triển du lịch 

ở các vùng 
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         c. Về thái độ: 

- Qua nhận thức những giá trị của tài nguyên du lịch, sinh viên được củng cố thêm 

tình yêu quê hương. Có ý thức bảo vệ cảnh quan, môi trường và góp phần làm giàu đẹp 

hơn cho quê hương đất nước.  

d. Năng lực 

- Vận dụng các kiến thức du lịch để áp dụng vào cuộc sống, học tập và giảng dạy. 

         - Có năng lực đánh giá tiềm năng du lịch của địa phương và đất nước. 

- Có được các năng lực về tư duy tổng hợp theo lãnh thổ, năng lực sử dụng bản đồ, 

sơ đồ và năng lực học tập thực địa. 

2.1. Mục tiêu đào tạo cụ thể 

Tên chương Mục tiêu 

Phần 1 

Chương 1: Đối tượng, nhiệm vụ, 

phương pháp nghiên cứu 

- SV nắm được đối tượng, nhiệm vụ và phương 

pháp nghiên cứu của bộ môn. 

Chương 2: Các nhân tố ảnh hưởng 

đến sự hình thành và phát triển du lịch 

- SV phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến 

sự hình thành và phát triển ngành du lịch 

Chương 3: Tổ chức lãnh thổ du lịch  

 

- SV nắm được các hình thức tổ chức lãnh thổ du 

lịch, hệ thống phân vị, chỉ tiêu phân vùng và 

phương pháp phân vùng du lịch. 

Phần 2 

Chương 1, 2, 3: Các vùng du lịch Việt 

Nam 

- SV nắm được các nét đặc trưng của 4 vùng du 

lịch của nước ta 

 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

- Những khái niệm cơ bản được sử dụng trong ngành du lịch, ví dụ: du lịch, tài 

nguyên du lịch, điểm du lịch... 

 - Cơ sở lí luận về phân vùng du lịch ở Việt Nam 

 - Tiềm năng và hiện trạng phát triển du lịch ở các vùng du lịch Việt Nam  

4. Nội dung chi tiết học phần 

Phần 1: CƠ SỞ ĐỊA LÍ DU LỊCH  

Chương 1. Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu  

Chương 2. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển du lịch  

  2.1. Tài nguyên du lịch 

  2.2. Các nhân tố kinh tế, chính trị, xã hội 

  2.3. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kĩ thuật 

Chương 3: Tổ chức lãnh thổ du lịch  

  3.1. Lịch sử hình thành và phát triển du lịch trên thế giới và Việt Nam 
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  3.2. Các loại hình du lịch 

  3.3. Tổ chức lãnh thổ du lịch 

   3.3.1. Quan niệm 

   3.3.2. Các hình thức tổ chức lãnh thổ du lịch 

   3.3.3. Hệ thống phân vị trong phân vùng du lịch 

   3.3.4. Hệ thống chỉ tiêu trong phân vùng du lịch 

   3.3.5. Phương pháp phân vùng du lịch 

Phần 2: ĐỊA LÍ DU LỊCH VIỆT NAM 

 Chương 1. Vùng du lịch Bắc Bộ  

1.1. Khái quát 

1.2. Tiềm năng du lịch 

1.3. Cơ sở hạ tầng 

1.4. Cơ sở vật chất kĩ thuật 

1.5. Các sản phẩm du lịch đặc trưng và các địa bàn hoạt động du lịch chủ 

yếu của vùng 

1.6. Các tiểu vùng du lịch cụ thể 

1.6.1 Tiểu vùng du lịch trung tâm 

1.6.2 Tiểu vùng DH Đông Bắc 

1.6.3 Tiểu vùng miền núi Đông Bắc 

1.6.4 Tiểu vùng miền núi Tây Bắc 

1.6.5 Tiểu vùng Nam Bắc Bộ 

 Chương 2. Vùng du lịch Bắc Trung Bộ  

2.1. Khái quát 

2.2. Tiềm năng du lịch 

2.3. Cơ sở hạ tầng 

2.4. Cơ sở vật chất kĩ thuật 

2.5. Các sản phẩm du lịch đặc trưng và các địa bàn hoạt động du lịch chủ 

yếu của vùng 

2.6. Các tiểu vùng du lịch cụ thể: 

2.6.1. Tiểu vùng du lịch phía Bắc 

2.6.2. Tiểu vùng du lịch phía Nam 

Chương 3. Vùng du lịch Nam Trung Bộ và Nam Bộ  

3.1. Khái quát 

3.2. Tiềm năng du lịch 

3.3. Cơ sở hạ tầng 
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3.4. Cơ sở vật chất kĩ thuật 

3.5. Các sản phẩm du lịch đặc trưng và các địa bàn hoạt động du lịch chủ 

yếu của vùng 

3.6. Các tiểu vùng du lịch cụ thể: 

3.6.1. Á vùng du lịch Nam Trung Bộ 

3.6.1.1 Tiểu vùng du lịch DH Nam Trung Bộ 

3.6.1.2 Tiểu vùng du lịch Tây Nguyên 

3.6.2. Á vùng du lịch Nam Trung Bộ 

3.6.2.1 Tiểu vùng du lịch Đông Nam Bộ 

3.6.2.2 Tiểu vùng du lịch Tây Nam Bộ 

 

5. Học liệu  

5.1. Học liệu bắt buộc  

[1]. Nguyễn Minh Tuệ, Lê Thông, Vũ Tuấn Cảnh, Phạm Xuân Hậu, Nguyễn Kim 
Hồng (1999), Địa lí Du lịch, NXB TPHCM. 

5.2. Học liệu tham khảo  

 [2]. Bùi Thị Hải Yến, Phạm Hồng Long (2009), Tài nguyên du lịch, NXB Giáo 

dục.  

[3]. Bùi Thị Hải Yến (2009), Quy hoạch du lịch, NXB Giáo dục. 

   Các trang web có thể sử dụng: 

[4] . www.vietnamtourism.gov.vn, www.vietnamtourism.com , 

www.dulichvn.org.vn                 

[5].  www.gso.gov.vn  

[6].  Các trang web của các địa phương 

www.quangngai.gov.vn , www.hochiminhcity.gov.vn , … 

6. Chính sách đối với học phần và những yêu cầu khác của giảng viên  

- Sinh viên phải lên lớp ít nhất là 80% tổng số tiết 

- Sinh viên phải chuẩn bị bài trước khi đến lớp, phải tự nghiên cứu phần bài mà 

giảng viên giao tự học.  

- Hoàn thành bài tập được giao, tìm và đọc thêm tài liệu tham khảo để nâng cao 

kiến thức học phần. 

- Tham gia đủ 1 bài kiểm tra trên lớp và bài thi cuối kỳ 

7. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần  

     7.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên:      
- Tham gia học tập trên lớp (đi học ít nhất 80% số tiết, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo 

luận) 

- Phần tự học tự lên lớp (hoàn thành tốt nội dung và nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá 
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nhân/tuần; bài tập nhóm/tháng; bài tập cá nhân/học kỳ,…) 

    7.2. Kiểm tra đánh giá định kỳ: (trọng số) 40% hoặc 4 điểm 

   7.3. Thi cuối kỳ:                          (trọng số) 60%  hoặc 6 điểm 

   7.4. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ (kể cả thi lại) 

- Kiểm tra giữa kỳ: Tuần thứ 8 

- Thi cuối kỳ: theo lịch chung của trường. 

8. Thông tin về giảng viên 

- Họ và tên: Lê Đình Phương   Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Thời gian, địa điểm làm việc: Sáng thứ 2 hàng tuần tại Văn phòng tổ: Địa-KTCN-  

   KTPV tầng 3 khu Hiệu bộ, số 986 Quang Trung, TP Quảng Ngãi. 

- Địa chỉ liên lạc: Khoa Sư phạm Tự nhiên, Đại học Phạm Văn Đồng 

- Điện thoại: DĐ: 0913445794  - Email:  ldphuong@pdu.edu.vn 

- Các hướng nghiên cứu chính: Địa lý tự nhiên, Bản đồ học. 

 

    DUYỆT       Giảng viên 

    

 Trưởng khoa   Trưởng bộ môn 

 

 

                   Lê Đình Phương 

Lê Đình Phương                    Phan Thông                                          
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