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“ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VIỆT NAM 1” Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
Dương Thị Thùy - Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây
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Abstract: Differentiated teaching has been applied widely recently in our country. The article
points out necessity of applying this viewpoint in teaching geography for students at pedagogical
colleges. Also, the article proposes application of differentiated teaching in module “Natural
geography of Vietnam I” at Ha Tay College of Education with various forms such as group
teaching, project-based learning, contract-based learning, etc.
Keywords: Differentiated learning, teaching method, Natural geography of Viet Nam I.
1. Mở đầu
Dạy học phân hóa (DHPH) là quan điểm dạy học mà
giáo viên phải giảng dạy sao cho phù hợp với nhu cầu,
năng lực và phong cách học khác nhau của người học
trong lớp để tạo cơ hội học tập cho mỗi người học nắm
bắt được tri thức, phát triển được năng lực của mình.
Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và nâng
cao chất lượng đào tạo, quan điểm DHPH trong dạy học
đang được các nhà giáo dục quan tâm. Trên cơ sở dạy học
đảm bảo tính vừa sức và quan tâm đến từng đối tượng
người học, quan điểm này đã được áp dụng một cách linh
hoạt và phù hợp ở các cấp học và môn học khác nhau.
Trong bài viết này, tác giả đề cập một số cách thức
dạy học theo quan điểm DHPH trong học phần Địa lí tự
nhiên Việt Nam (ĐLTNVN) 1 ở Trường Cao đẳng Sư
phạm Hà Tây.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khái quát về dạy học phân hóa và chương trình
Địa lí tự nhiên Việt Nam 1
2.1.1. Dạy học phân hóa
DHPH là một triết lí, một quan điểm dạy học, được
coi như một định hướng để phát triển năng lực cho người
học trong quá trình đổi mới giáo dục. Quan điểm DHPH
được hình thành dựa trên nhiều cơ sở khác nhau như trình
độ nhận thức của người học, nhu cầu của người học và
trí tuệ của người học. Trên các cơ sở đó sẽ hình thành nên
bản chất đặc thù của DHPH là dạy sao cho vừa sức với
đối tượng, phát triển được năng lực của người học và tạo
hứng thú cho người học.
Tư tưởng chủ đạo của DHPH là lấy trình độ phát triển
chung của người học trong lớp làm nền tảng, sử dụng các
biện pháp DHPH để đưa người học có trình độ yếu kém
lên trình độ chung và người học giỏi lên trình độ cao hơn
mức chung của cả lớp. Dựa trên tư tưởng đó, người dạy
phải thiết kế các nội dung và hình thức dạy cho phù hợp
với đối tượng để tạo hiệu quả cao nhất cho giờ dạy.

2.1.2. Nội dung học phần Địa lí tự nhiên Việt Nam 1 ở
trường cao đẳng sư phạm
Học phần ĐLTNVN 1 hiện nay được giảng dạy ở học
kì I năm thứ hai, ngành sư phạm Địa lí, sau học phần Địa
lí tự nhiên đại cương và trước học phần ĐLTNVN 2. Học
phần này gồm 3 nội dung chính: Lãnh thổ Việt Nam và
lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam, các thành phần
của tự nhiên Việt Nam, đặc điểm cơ bản của tự nhiên
Việt Nam.
Trong học phần ĐLTNVN 1, nội dung tìm hiểu đặc
điểm các thành phần của tự nhiên Việt Nam (địa hình,
khí hậu, thổ nhưỡng, thủy văn, sinh vật…) giữ vai trò
quan trọng, chúng có mối quan hệ với nhau để tạo nên
đặc điểm cơ bản của tự nhiên Việt Nam. Khi tìm hiểu về
địa lí tự nhiên, người học sẽ nhận thấy ngay rằng đặc
điểm các thành phần tự nhiên thì không quá khó để nắm
bắt nhưng cái khó ở đây là mối quan hệ giữa các thành
phần để tạo nên một địa tổng thể thống nhất. Cái khó tiếp
theo là người học phải nhận thấy được sự phát triển, thay
đổi của địa tổng thể đó theo thời gian, không gian và đánh
giá được ảnh hưởng của địa tổng thể đó đối với phát triển
KT-XH.
Để hiểu được sâu sắc, ngọn ngành về ĐLTNVN,
người học cần có rất nhiều năng lực. Bên cạnh các năng
lực chung, cần phải có các năng lực chuyên biệt như xác
định và giải thích các mối quan hệ địa lí, nhận biết và giải
thích được sự biến đổi của các đối tượng theo không gian
và thời gian, năng lực thực hành địa lí… Đối với người
dạy thì cũng không hề đơn giản khi trình độ và khả năng
lĩnh hội của sinh viên (SV) có sự khác nhau. Đặc biệt
nhiều SV chỉ đạt ở mức độ trung bình, trung bình - khá.
Trước thực trạng này, lại đòi hỏi khả năng sư phạm của
người giảng viên (GV) phải thật tốt. Phải phân hóa được
đối tượng SV và tiến hành phân chia nội dung, phương
pháp giảng dạy phù hợp với trình độ của người học. Thay
vì người học phải tìm hiểu kiến thức hàn lâm, quá cao so
với trình độ thì họ lại được học những kiến thức vừa tầm
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với mình, được học đa dạng các hình thức và đặc biệt có
được hứng thú khi học. Hứng thú là điều rất quan trọng
để họ tiếp thu kiến thức và tạo động lực để chiếm lĩnh
được những kiến thức ở tầm cao hơn. Đồng thời, quá
trình học tập phân hóa như vậy sẽ tạo thêm cho SV rất
nhiều các kĩ năng: hoạt động nhóm, thuyết trình, phân
tích, bản đồ…
2.2. Các hình thức dạy học sử dụng quan điểm dạy học
phân hóa trong học phần Địa lí tự nhiên Việt Nam 1
2.2.1. Dạy học theo nhóm
- Phân hóa theo trình độ của người học: Căn cứ vào
năng lực và trình độ học tập của SV, giảng viên (GV)
chia lớp ra làm 3 nhóm theo cấp độ khác nhau, nhóm có
học lực giỏi, khá và trung bình để giao nhiệm vụ học tập.
Khi tìm hiểu về đặc điểm địa hình của Việt Nam, GV
có thể xây dựng một số câu hỏi:
1) Phân tích những đặc điểm chung của địa hình
Việt Nam.
2) Phân tích mối quan hệ giữa cấu trúc địa chất và địa
hình Việt Nam.
3) Theo anh/chị, địa hình có ảnh hưởng như thế nào
đến các thành phần tự nhiên khác và hoạt động KT-XH?
GV giao nhiệm vụ cho SV theo trình độ của họ:
- Nhóm SV có trình độ trung bình giải quyết câu hỏi số
KKnowledge
W - Want to know
Nhóm
(Điều đã
(Điều muốn biết)
biết)

1, chỉ phân tích những đặc điểm chung nhất của địa hình
VN (nhiệm vụ này khá đơn giản); - Nhóm SV có trình
độ khá giải quyết vấn đề số 2, đòi hỏi phải nắm được kiến
thức cơ bản nhóm 1 đã giải quyết, để phân tích mối quan
hệ nhân quả địa lí; - Nhóm SV giỏi giải quyết vấn đề số
3, có khả năng khái quát vấn đề, có năng lực đánh giá tốt.
- Phân nhóm theo nhu cầu học tập: phân nhóm trên
cơ sở những SV có nhu cầu học tập giống nhau trước một
vấn đề địa lí.
Để phân được nhóm theo nhu cầu học tập, GV phát
cho mỗi SV một phiếu yêu cầu SV điền thông tin vào
phiếu. Sau đó, GV thu hồi và tiến hành phân loại nhu cầu.
Cách phân loại cũng chỉ mang tính chất tương đối. Phiếu
yêu cầu được thiết kế theo kĩ thuật KWL (điều đã biết,
điều chưa biết và điều đã học được).
Khi phân nhóm theo kĩ thuật này, GV sẽ biết được
nhu cầu của người học và có cách triển khai phù hợp, tạo
hứng thú cho người học. Qua đó, giúp người học nắm bắt
được kiến thức nhanh hơn, tránh được sự nhàm chán khi
phải học lại những cái mình đã biết hoặc học những điều
cao hơn khả năng mình có thể.
Trong Chương “Khí hậu Việt Nam”, khi tìm hiểu về
đặc điểm khí hậu, các yếu tố của khí hậu và các miền khí
hậu, GV chia thành 3 nhóm theo nhu cầu như sau:

L - Learned (Điều đã học được)

Nhóm 1

- Đặc điểm
chung của
khí hậu Việt
Nam.
- Các yếu tố
chính của
khí hậu Việt
Nam.

1. Nguyên nhân hình
thành các đặc điểm chung
của khí hậu Việt Nam?
2. Việt Nam có mấy miền
khí hậu? Căn cứ chia các
miền khí hậu.

1. Nguyên nhân; do vị trí địa lí, do ảnh hưởng của gió
mùa, do địa hình, do đất nước hình chữ S trải dài trên
nhiều vĩ tuyến…
2. Cách chia của Phạm Ngọc Toàn và Phan Tất Đắc
dựa trên biểu hiện tổng hợp của khí hậu, Việt Nam có
3 miền khí hậu chính và 1 miền phụ.
- Cách chia của Tổng cục Khí tượng - Thủy văn dựa
trên biên độ nhiệt, bức xạ tổng cộng trung bình hàng
năm và số giờ nắng trung bình, Việt Nam có 2 miền
khí hậu.

Nhóm 2

- Các miền
khí hậu của
Việt Nam và
cách phân
chia
- Nguyên
nhân dẫn
đến tính chất
nhiệt đới ẩm
gió mùa của

1. Biểu hiện tính thất
thường của khí hậu VN và
nguyên nhân
2. Tại sao miền Nam lại
không có mùa đông lạnh
như miền Bắc?

1. Biểu hiện tính thất thường của khí hậu qua các mùa
khí hậu, chế độ nhiệt và chế độ mưa.
2. Do miền Nam không chịu ảnh hưởng của gió mùa
đông bắc. Gió mùa đông bắc khi di chuyển đến dãy
Bạch Mã (160B) đã bị biến tính và suy yếu nhiều.
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khí hậu Việt
Nam.

Nhóm 3

- Đặc điểm
chung của
khí hậu Việt
Nam và
nguyên
nhân.
- Cách phân
chia các
miền khí
hậu

1. Khí hậu ảnh hưởng đến tất cả các thành phần tự
nhiên, ảnh hưởng đến đất đai (feralit), chế độ nước
sông ngòi, sinh vật nhiệt đới ẩm gió mùa….
2. Thuận lợi và khó khăn cho sản xuất.
Thuận lợi: phát triển cây trồng vùng nhiệt đới, nhất là
cây lúa nước.
Sản xuất rau quả vụ đông ở miền Bắc.
Không có tuyết thuận lợi cho giao thông, các hoạt
động kinh tế.
Khó khăn: thiên tai, lũ lụt, hạn hán ảnh hưởng sản
xuất, đời sống con người…

1. Ảnh hưởng của khí hậu
đến các thành phần tự
nhiên khác?
2. Đánh giá ảnh hưởng
của khí hậu đến hoạt động
sản xuất và đời sống của
con người.

2.3. Dạy học theo dự án
Có rất nhiều quan điểm về dạy học theo dự án, nhưng
theo tác giả Nguyễn Văn Cường thì dạy học theo dự án là
một hình thức dạy học, trong đó người học dưới sự điều
khiển và giúp đỡ của giáo viên phải tự lực giải quyết một
vấn đề học tập mang tính phức hợp không chỉ về mặt lí
thuyết mà đặc biệt về mặt thực hành, thông qua đó, tạo ra
các sản phẩm thực hành có thể giới thiệu, công bố được.
Ví dụ: Khi dạy hết đặc điểm các thành phần của tự
nhiên Việt Nam, GV thấy rằng năng lực xác định mối quan
hệ địa lí của SV còn hạn chế nên đề ra một dự án cho các
em. Nội dung dự án được đưa ra: hãy phân tích mối quan
hệ tác động qua lại giữa các thành phần tự nhiên của Việt
Nam. Hay, khi học Chương 6 “Sinh vật Việt Nam”, GV
giao cho SV dự án: Tìm hiểu đặc điểm các vườn quốc gia
ở Việt Nam. Mỗi nhóm SV sẽ phải làm một dự án về một
vườn quốc gia mà mình bốc thăm được.
GV nêu ra các công việc và yêu cầu của dự án và các
tiêu chí đánh giá cũng như các gợi ý cần thiết cho SV.
Thời gian: 3 tuần, SV trình bày được kết quả trên phần
mềm hay trên bản đồ, trên wesbsite, sơ đồ hóa…
Cách thức tiến hành: Chia làm 4 giai đoạn: 1) Xây
dựng ý tưởng dự án; 2) Xây dựng kế hoạch dự án; 3) Thực
hiện dự án; 4) Giới thiệu sản phẩm và đánh giá sản phẩm.
Khi dạy hết đặc điểm các thành phần của tự nhiên Việt
Nam, GV thấy rằng năng lực xác định mối quan hệ địa lí
của SV còn hạn chế nên đề ra một dự án cho các em. Nội
dung dự án được đưa ra: hãy phân tích mối quan hệ tác
động qua lại giữa các thành phần tự nhiên của Việt Nam.
Với dự án này, SV được tự lựa chọn hình thức sản
phẩm, kế hoạch, thời gian để tạo lập một sản phẩm tùy
theo hứng thú, năng lực và khả năng của mỗi nhóm SV.
Thông qua dự án này, các em cũng học tập được rất nhiều
các kiến thức cũng như các hình thức trình bày đa dạng,
sáng tạo của các bạn trong lớp.

2.4. Dạy học theo hợp đồng
Dạy học theo hợp đồng là cách tổ chức học tập, trong
đó mỗi SV/nhóm SV làm việc với một nhiệm vụ khác
nhau (bắt buộc và tự chọn) trong một khoảng thời gian
nhất định. Người học được quyền chủ động xác định thời
gian và thứ tự thực hiện các bài tập, nhiệm vụ học tập
dựa trên năng lực và khả năng học tập của mình.
Khi GV tiến hành dạy học theo hình thức hợp đồng
sẽ dễ dàng phân hóa được trình độ của SV. SV sẽ được
lựa chọn nhiệm vụ làm việc theo năng lực và hứng thú
của mình. Người học hình thành thêm các kĩ năng tự học,
tự đánh giá, đặc biệt là hình thành kiến thức nhanh chóng
thông qua sự hỗ trợ của GV và các bạn trong nhóm.
Cách thức tiến hành:
- Giai đoạn chuẩn bị: GV lựa chọn nội dung để xây
dựng hợp đồng và thời gian hợp lí. Khi đã chọn được nội
dung phù hợp với giờ học, GV phải thiết kế các dạng bài
tập và văn bản theo hợp đồng.
- Các giai đoạn tổ chức cho SV học theo hợp đồng:
GV nêu hợp đồng, SV nghiên cứu và kí kết hợp đồng,
thực hiện hợp đồng và cuối cùng là thanh lí hợp đồng.
Khi dạy về chương “Thủy văn Việt Nam”, GV có thể
đưa ra hợp đồng tìm hiểu về đặc điểm chung của sông
ngòi Việt Nam (thời gian: 100 phút)
Họ tên:...................................... Lớp:........................
Tôi xin cam kết thực hiện đúng những điều đã ghi
trong hợp đồng.
Hà Nội, ngày...tháng...năm...
GV kí tên
SV kí tên
(*): Có sự hỗ trợ
X: nhiệm vụ bắt buộc
C: Làm việc hình thức cá nhân
N: Làm việc hình thức nhóm
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Nhiệm vụ
Phân tích đặc điểm chung
của sông ngòi Việt Nam
Giải thích nguyên nhân
hình thành nên đặc điểm
của sông ngòi Việt Nam (*)
Tại sao nói: đặc điểm sông
ngòi Việt Nam phản ánh rõ
tính chất khí hậu nhiệt đới
ẩm gió mùa

Bắt buộc

Nhóm/ cá
nhân

X

C

X

N

Đáp án

Hoàn
thành

Tự đánh giá

C

Đánh giá giá trị kinh tế của
sông ngòi Việt Nam

N

Với hợp đồng này, SV bắt buộc phải tìm hiểu về đặc
điểm chung và nguyên nhân hình thành nên các đặc điểm
của sông ngòi Việt Nam. Nhiệm vụ số 3, 4 không bắt buộc
nhưng tùy theo trình độ SV để phân hóa đối tượng. Khi thiết
kế hợp đồng như trên thì SV được tham gia cả hoạt động
nhóm lẫn làm việc cá nhân, SV được tham gia đánh giá và
tự đánh giá mình. GV cũng dễ dàng nắm bắt tình hình học
tập của từng SV để có biện pháp tác động phù hợp.
Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra, đánh giá, GV nên
xây dựng các đề kiểm tra và tiêu chí đánh giá có sự phân
hóa trình độ rõ ràng tạo điều kiện cho SV thể hiện năng
lực sở trường của mình.
Trên đây chỉ là những hình thức vận dụng quan điểm
phân hóa vào dạy học học phần ĐLTNVN 1 ở một số nội
dung, các nội dung khác GV cũng có thể thiết kế sao cho
phù hợp với mục đích giảng dạy của mình.
3. Kết luận
Giáo dục đang trên đà đổi mới, các trường sư phạm
cũng đang chuyển mình để đáp ứng được nhu cầu đào
tạo gắn liền với thực tế. Muốn đào tạo ra nguồn nhân lực
có chất lượng, GV cần phải đầu tư thời gian và trí tuệ vào
việc dạy học để có thể phát triển năng lực cho người học
một cách tốt nhất; và DHPH cũng chính là một quan
điểm cốt lõi trong quá trình đổi mới giảng dạy mà người
GV cần hướng tới để điều chỉnh quá trình dạy học cho
phù hợp. Một số cách thức dạy học theo quan điểm
DHPH trong học phần ĐLTNVN 1 ở Trường Cao đẳng
Sư phạm Hà Tây mà tác giả đề cập trên đây hi vọng cũng
là những ý kiến đóng góp nhằm nâng cao chất lượng dạy
học bộ môn, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và nâng
cao chất lượng đào tạo.
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