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Abstract: The enactment of the new general education curriculum has changed the overall content,
requirements and objectives at all levels, each subject in general and Geography in particular. The
article presents some new points of Geography at high school level such as: content, duration, form
of testing and evaluating, requirements to be achieved... Thereby, we also give some
recommendations to respond appropriately and effectively in teaching and learning Geography in
the new ganeral education curriculum. The content of the article is also a reference for lecturers in
pedagogical universities which have trained Geography teachers in the process of building a
training curriculum that meets current education renovation requirements.
Keywords: New general education curriculum, Geography curriculum, geography teacher,
competency development.
THPT theo Chương trình giáo dục phổ thông mới được
1. Mở đầu
Chương trình giáo dục phổ thông mới được xây dựng Bộ GD-ĐT ban hành năm 2018 [2].
trên cơ sở quan điểm của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn 2. Nội dung nghiên cứu
bản, toàn diện GD-ĐT; kế thừa và phát triển những ưu 2.1. Môn Địa lí cấp trung học phổ thông theo Chương
điểm của các chương trình giáo dục phổ thông đã có của trình giáo dục phổ thông
Việt Nam, đồng thời tiếp thu thành tựu nghiên cứu về 2.1.1. Mục tiêu chương trình
khoa học giáo dục và kinh nghiệm xây dựng chương
Chương trình môn Địa lí cấp THPT giúp HS hình
trình theo mô hình phát triển năng lực của những nền thành, phát triển năng lực địa lí - một biểu hiện của năng
giáo dục tiên tiến trên thế giới [1]. Ở cấp trung học phổ lực khoa học; đồng thời góp phần cùng các môn học và
thông (THPT), môn Địa lí là một trong các môn học được
hoạt động giáo dục khác phát triển ở HS các phẩm chất
lựa chọn theo nguyện vọng và định hướng nghề nghiệp
chủ yếu và năng lực chung đã được hình thành trong giai
của học sinh (HS). Đây là môn học giúp HS hiểu được
những vấn đề KT-XH và môi trường của thế giới, củng đoạn giáo dục cơ bản, đặc biệt là tình yêu quê hương, đất
cố và mở rộng nền tảng tri thức, tạo cơ sở cho HS tiếp nước; thái độ ứng xử đúng đắn với môi trường tự nhiên,
tục học chương trình cao đẳng và đại học. Từ đó, giúp xã hội; khả năng định hướng nghề nghiệp; hình thành
HS có định hướng đúng trong việc lựa chọn một số nhân cách công dân, sẵn sàng đóng góp vào sự nghiệp
ngành nghề liên quan. Tuy nhiên, với nội dung, yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
và mục tiêu đáp ứng với chương trình và sách giáo khoa 2.1.2. Nội dung Chương trình Địa lí cấp trung học
đổi mới vừa ban hành đòi hỏi giáo viên phải biết rõ phổ thông
chương trình và có nhiều giải pháp phù hợp để giảng dạy
Nội dung giáo dục môn Địa lí cấp THPT gồm địa lí
đạt hiệu quả.
đại cương, địa lí KT-XH thế giới, địa lí Việt Nam (địa lí
Bài viết trình bày một số điểm mới của môn Địa lí ở tự nhiên và địa lí KT-XH). Ngoài các kiến thức cốt lõi,
cấp THPT như: nội dung, thời lượng, hình thức kiểm tra nội dung giáo dục môn Địa lí còn có các chuyên đề học
đánh giá, yêu cầu cần đạt..., từ đó đưa ra một số khuyến tập, được phân phối phù hợp với mạch nội dung chính
nghị nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học môn Địa lí cấp của mỗi lớp.
Bảng 1. Kiến thức cốt lõi chương trình Địa lí cấp THPT [1]; [2]
Lớp
Lớp
Kiến thức cốt lõi
Lớp 12
10
11
Một số vấn đề chung
Môn Địa lí với định hướng nghề nghiệp cho HS
X
Sử dụng bản đồ
X
Địa lí đại cương
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Địa lí tự nhiên
Địa lí KT-XH
Địa lí KT-XH thế giới
Một số vấn đề về KT-XH thế giới
Địa lí khu vực và quốc gia
Địa lí Việt Nam
Địa lí tự nhiên
Địa lí dân cư
Địa lí các ngành kinh tế
Địa lí các vùng kinh tế
Thực hành tìm hiểu địa lí địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương)

X
X

Bảng 2. Các chuyên đề học tập chương trình Địa lí cấp THPT [1]; [2]
Lớp
Tên chuyên đề
10
Chuyên đề 10.1: Biến đổi khí hậu
X
Chuyên đề 10.2: Đô thị hoá
X
Chuyên đề 10.3: Phương pháp viết báo cáo địa lí
X
Chuyên đề 11.1: Một số vấn đề về KV Đông Nam Á (Uỷ hội sông Mê Kông; Hợp
tác hoà bình trong khai thác Biển Đông)
Chuyên đề 11.2: Một số vấn đề về du lịch thế giới
Chuyên đề 11.3: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0)
Chuyên đề 12.1: Thiên tai và biện pháp phòng chống
Chuyên đề 12.2: Phát triển vùng
Chuyên đề 12.3: Phát triển làng nghề

X
X
X
X
X
X
X

Lớp
11

Lớp
12

X
X
X
X
X
X

lí; phát hiện, chọn lọc, tổng hợp và trình bày được đặc
trưng địa lí của một địa phương; từ đó, hình thành ý
niệm về bản sắc của một địa phương, phân biệt các địa
phương với nhau.
- Giải thích các hiện tượng và quá trình địa lí
+ Giải thích được cơ chế diễn ra một số hiện tượng,
quá trình tự nhiên trên Trái Đất; sự hình thành, phát
triển và phân bố của một số yếu tố hoặc thành phần tự
nhiên; một số đặc điểm của sự vật, hiện tượng tự nhiên
trên Trái Đất và ở lãnh thổ Việt Nam; phát hiện và giải
thích được một số hiện tượng, quá trình địa lí tự nhiên
trong thực tế địa phương.
+ Giải thích được các sự vật, hiện tượng; sự phân
bố, đặc điểm, quá trình phát triển về KT-XH ở mỗi
quốc gia, khu vực và ở Việt Nam.
+ Giải thích được các sự vật, hiện tượng, quá trình
KT-XH trên cơ sở vận dụng mối liên hệ và tác động
của tự nhiên.
+ Giải thích được những hệ quả (tích cực, tiêu cực)
do con người tác động đến môi trường tự nhiên; giải

2.1.3. Những yêu cầu về phẩm chất và năng lực
Phẩm chất và năng lực chung: môn Địa lí góp phần
hình thành và phát triển ở HS các phẩm chất chủ yếu
và năng lực chung theo các mức độ phù hợp với môn
học, cấp học đã được quy định tại Chương trình tổng
thể.
Phẩm chất và năng lực cụ thể:
- Nhận thức thế giới theo quan điểm không gian
+ Sử dụng được bản đồ địa hình kết hợp với địa
bàn để xác định vị trí của một điểm trên thực địa; xác
định được vị trí của một sự vật, hiện tượng địa lí trên
bản đồ.
+ Phân tích được ý nghĩa của vị trí địa lí đối với tự
nhiên, phát triển KT-XH, an ninh quốc phòng.
+ Xác định và lí giải được sự phân bố các đối tượng
địa lí.
+ Sử dụng được lược đồ trí nhớ để mô tả nhận thức
về không gian; sử dụng bản đồ hoặc lược đồ để trình
bày về mối quan hệ không gian của các đối tượng địa
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thích được tính cấp thiết của việc sử dụng hợp lí tài
nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.
- Sử dụng các công cụ địa lí học
+ Tìm kiếm, chọn lọc được thông tin từ các văn
bản tài liệu phù hợp với nội dung, chủ đề nghiên cứu;
sử dụng được tranh, ảnh địa lí để miêu tả những hiện
tượng, quá trình địa lí; lập được bộ sưu tập hình ảnh
(bản giấy và bản kĩ thuật số).
+ Đọc được bản đồ để khai thác thông tin, kiến
thức cần thiết; khai thác được các kênh thông tin bổ
sung (biểu đồ, tranh ảnh...) từ bản đồ, atlat địa lí; đọc
được lát cắt địa hình; sử dụng được một số bản đồ
thông dụng trong thực tế.
- Tổ chức học tập ở thực địa: xây dựng được kế
hoạch học tập thực địa; sử dụng được những kĩ năng
cần thiết để thu thập tài liệu sơ cấp ngoài thực địa:
quan sát, quan trắc, chụp ảnh thực địa, phỏng vấn, vẽ
lược đồ, sơ đồ,... trình bày được những thông tin thu
thập được từ thực địa.
- Khai thác Internet phục vụ môn học: tìm kiếm,
thu thập, chọn lọc và hệ thống hoá được các thông tin
địa lí cần thiết từ các website; đánh giá và sử dụng
được các thông tin trong học tập và thực tiễn.
- Cập nhật thông tin và liên hệ thực tế: tìm kiếm
được thông tin từ các nguồn tin cậy để cập nhật số liệu,
tri thức về thế giới, khu vực, đất nước, về xu hướng
phát triển trên thế giới và trong nước; liên hệ được
thực tế địa phương, đất nước,... để làm sáng rõ hơn
kiến thức địa lí.
- Thực hiện chủ đề học tập khám phá từ thực tiễn:
trình bày ý tưởng và xác định được cụ thể chủ đề
nghiên cứu ở địa phương; vận dụng được kiến thức, kĩ
năng địa lí vào việc nghiên cứu chủ đề, viết được báo
cáo hoàn chỉnh và trình bày kết quả nghiên cứu theo
các hình thức khác nhau.
- Vận dụng tri thức địa lí giải quyết một số vấn đề
thực tiễn: vận dụng được các kiến thức, kĩ năng địa lí
để giải quyết một số vấn đề thực tiễn phù hợp với trình
độ HS và ứng xử phù hợp với môi trường sống.
2.2. Một số điểm mới trong Chương trình Địa lí cấp
trung học phổ thông
2.2.1. Về nội dung
Một trong những điểm mới trong nội dung cốt lõi
của Chương trình môn Địa lí cấp THPT là bảo đảm
tính cơ bản, cập nhật, thực tiễn, khả thi. Một mặt, hệ
thống kiến thức bảo đảm tinh gọn, cơ bản; mặt khác,
cập nhật được các tri thức khoa học, hiện đại của Địa
lí học, các vấn đề về phát triển của môi trường và KTXH trên thế giới, từng khu vực cũng như ở Việt Nam

và địa phương. Các nội dung, yêu cầu đưa vào chương
trình có tính đến sự phù hợp của đội ngũ giáo viên Địa
lí và môi trường dạy học hiện nay ở trường phổ thông
trong định hướng phát triển. Cùng với đó, coi trọng
thực hành, xem thực hành là một nội dung quan trọng
của môn Địa lí và là công cụ thiết thực, hiệu quả để
phát triển năng lực HS. Tăng cường phần thực hành
trong chương trình cả về thời lượng lẫn các hình thức;
đa dạng hoá các loại hình bài thực hành, nhằm trực
tiếp phát triển các năng lực đặc thù của Địa lí. Chương
trình có sự kế thừa hệ thống kiến thức, kĩ năng của các
chương trình trước, đặc biệt là của chương trình ban
hành năm 2006; bảo đảm liên thông giữa hai giai đoạn
(cơ bản và hướng nghiệp).
Chương trình đề cao việc tích hợp và coi trọng tất
cả các mức độ và loại hình tích hợp khác nhau. Tích
hợp kiến thức giữa Địa lí tự nhiên, Địa lí dân cư, xã
hội và Địa lí kinh tế; lồng ghép liên hệ các nội dung
liên quan vào nội dung Địa lí; vận dụng kiến thức các
môn học khác trong việc làm sáng rõ các kiến thức Địa
lí; hội tụ kiến thức nhiều môn học khác để xây dựng
thành các chủ đề có tính tích hợp cao.
Ở mỗi lớp có các chuyên đề cụ thể nhằm thực hiện
yêu cầu phân hoá sâu, giúp HS tăng cường kiến thức
và kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào giải
quyết một số vấn đề thực tiễn, đáp ứng yêu cầu định
hướng nghề nghiệp. Đây cũng là một điểm mới của
Chương trình môn Địa lí.
Cách thiết kế nội dung với các mạch kiến thức cốt
lõi của môn Địa lí: sau khi đề cập một số vấn đề chung
(môn Địa lí với định hướng nghề nghiệp cho HS, sử
dụng bản đồ) là các mạch kiến thức cốt lõi về Địa lí
đại cương (Địa lí tự nhiên, Địa lí KT-XH) cho lớp 10;
Địa lí KT-XH thế giới cho lớp 11 và Địa lí Việt Nam
cho lớp 12.
Theo thiết kế của chương trình tổng thể, ngoài các
môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc và tự chọn, mỗi
HS ở mỗi lớp phải chọn một trong số các chuyên đề
học tập với thời lượng 35 tiết/cụm chuyên đề. Việc
mỗi HS chọn học một chuyên đề nhằm tăng cường tính
phân hóa cũng như tính “mở” của chương trình ở
THPT. Chính vì lí do đó, môn Địa lí cũng như các môn
học khác đã thiết kế các chuyên đề học tập ở lớp 10,
11, 12.
2.2.2. Về thời lượng chương trình
So với Chương trình cũ thì Chương trình môn Địa
lí năm 2018 có thời lượng nhiều hơn (tương đương
với Chương trình nâng cao trước đây). Thời lượng
thực hiện chương trình Địa lí cho mỗi lớp trong năm
học là 105 tiết (gồm 70 tiết dành cho các kiến thức
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cốt lõi và 35 tiết dành cho các chuyên đề học tập),
dạy trong 35 tuần.
Điểm mới và nổi bật trong cách phân chia thời
lượng của mỗi lớp chính là số tiết dành cho các chuyên
đề và thực hành (35 tiết, chiếm 33,3%). Bởi vì,
Chương trình môn Địa lí chú trọng tích hợp, thực
hành, gắn nội dung giáo dục của môn học với thực tiễn
nhằm rèn luyện cho HS kĩ năng vận dụng kiến thức
Địa lí vào việc tìm hiểu và giải quyết một số vấn đề
của thực tiễn, đáp ứng đòi hỏi của cuộc sống.
Cách sắp xếp và phân bố thời lượng cho môn học
phù hợp với quan điểm xây dựng chương trình Địa lí
trong chương trình Giáo dục phổ thông mới. Chương
trình xác định thực hành, luyện tập, vận dụng là công
cụ thiết thực, hiệu quả để phát triển năng lực cho HS.
2.2.3. Về phương pháp giáo dục
Chú ý đa dạng hóa phương pháp và hình thức do
dạy học có thể được tiếp cận thích hợp bởi một hoặc
nhiều phương pháp dạy học khác nhau. Nội dung
môn Địa lí có tính tổng hợp cao, thích hợp cho sử
dụng nhiều phương pháp dạy học khác nhau nên
trong dạy học Địa lí cần sử dụng đa dạng các phương
pháp dạy học.
Dạy học theo định hướng năng lực đề cao các hoạt
động học tập của HS nên cần tăng cường tối đa các
phương pháp dạy học đề cao chủ thể HS như: thảo
luận, tranh luận, đóng vai, dự án, viết báo cáo,... Tùy
vào nội dung, điều kiện học tập cụ thể và đối tượng
HS để sử dụng thích hợp và sáng tạo kĩ thuật trong
các phương pháp dạy học này nhằm lôi cuốn tối đa
việc tham gia chủ động, tích cực của HS vào quá trình
dạy học.
Các phương pháp dạy học truyền thống như thuyết
trình, hỏi đáp,... cần được sử dụng theo hướng phát
huy tính tích cực và hứng thú học tập của HS nhưng
cần giảm đến mức tối đa các phương pháp dạy học
thuyết trình một chiều, ít (hoặc không có) sự tham gia
hoạt động của HS.
Các hình thức dạy học trong môn Địa lí rất đa dạng
như: dạy học cá nhân, dạy học theo nhóm, dạy học
theo lớp, dạy học trên lớp, dạy học ngoài trời, dạy học
trong thực tế, thực địa; tham quan, khảo sát địa
phương, thực hành, trò chơi địa lí... Mỗi hình thức dạy
học cần áp dụng một số phương pháp dạy học phù hợp
hoặc được kết hợp với nhau một cách hiệu quả.
Tuy nhiên, phù hợp với dạy học phát triển năng lực
cần tăng cường tối đa các hình thức tổ chức dạy học
đề cao hoạt động chủ động, tích cực, sáng tạo của HS.
Trong nhiều trường hợp, giáo viên cần gợi ý, hướng
dẫn HS tìm các ý tưởng tổ chức học tập, yêu cầu các

em phát triển thành các hoạt động nhận thức cụ thể và
thực hiện, từ đó phát triển các phẩm chất và năng lực.
2.2.4. Về phương tiện dạy học
Luôn sử dụng phương tiện dạy học với các yêu cầu
cơ bản: đảm bảo phù hợp với mục tiêu và nội dung dạy
học, đúng lúc, phối hợp nhiều loại khác nhau, đủ
cường độ và phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo
của HS. Để sử dụng có hiệu quả các phương tiện dạy
học địa lí, trong quá trình dạy học, giáo viên cần tổ
chức, hướng dẫn, tạo điều kiện để HS tìm tòi, khám
phá, khai thác và chiếm lĩnh kiến thức từ các phương
tiện dạy học địa lí; qua đó, HS vừa có được kiến thức
vừa được rèn luyện các kĩ năng địa lí và biết cách thức
vận dụng kiến thức địa lí vào thực tiễn.
CNTT ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong
dạy học nói chung và dạy học địa lí nói riêng. Giáo
viên cần khuyến khích và tạo điều kiện, môi trường
học tập thuận lợi cho HS khai thác thông tin từ Internet
để phục vụ học tập, rèn luyện cho HS kĩ năng xử lí,
trình bày thông tin địa lí bằng công nghệ thông tin và
truyền thông: khuyến khích HS lập các website học
tập, trình bày báo cáo địa lí bằng các phần mềm thông
dụng và thích hợp.
2.2.5. Về kiểm tra, đánh giá
Định hướng chung:
- Đánh giá kết quả giáo dục trong môn Địa lí nói
chung và môn Địa lí 11 nói riêng nhằm cung cấp thông
tin chính xác, kịp thời, có giá trị về mức độ đáp ứng
yêu cầu cần đạt của chương trình và sự tiến bộ của HS
để hướng dẫn hoạt động học tập.
- Căn cứ để đánh giá kết quả giáo dục của HS là
các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực được
quy định trong chương trình tổng thể và chương trình
môn Địa lí.
- Về nội dung đánh giá, bên cạnh đánh giá kiến
thức, cần tăng cường đánh giá các kĩ năng của HS như:
làm việc với bản đồ, atlat, biểu đồ, sơ đồ, bảng số liệu,
tranh ảnh, quan sát, thu thập, xử lí và hệ thống hoá
thông tin, sử dụng các dụng cụ học tập ngoài trời, sử
dụng công nghệ và thông tin truyền thông trong học
tập... Chú trọng đánh giá khả năng vận dụng tri thức
vào những tình huống cụ thể.
- Đa dạng hóa các hình thức đánh giá, tăng cường
đánh giá quá trình đối với tất cả HS bằng các hình thức
khác nhau. Kết hợp việc đánh giá của giáo viên với tự
đánh giá và đánh giá lẫn nhau của HS.
- Kết quả giáo dục được đánh giá bằng các hình
thức định tính và định lượng thông qua đánh giá quá
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trình, định kì, trên cơ sở đó tổng hợp kết quả đánh giá
chung về phẩm chất, năng lực và sự tiến bộ của HS.
Một số hình thức kiểm tra, đánh giá:
- Đánh giá thông qua bài viết: bài tự luận, bài trắc
nghiệm khách quan, bài tiểu luận, bài thu hoạch tham
quan, báo cáo kết quả sưu tầm, báo cáo kết quả nghiên
cứu, điều tra...
- Đánh giá thông qua vấn đáp, thuyết trình: trả lời
câu hỏi vấn đáp, phỏng vấn, thuyết trình vấn đề nghiên
cứu...
- Đánh giá thông qua quan sát: quan sát quá trình
HS sử dụng các công cụ học tập, thực hiện các bài thực
hành, thảo luận nhóm, học ngoài thực địa, tham quan,
khảo sát địa phương, tham gia dự án nghiên cứu,...
bằng cách sử dụng bảng quan sát, hồ sơ học tập.
2.3. Một số khuyến nghị
Để đạt hiệu quả cao trong việc dạy và học môn Địa
lí cấp THPT theo Chương trình mới do Bộ GD-ĐT ban
hành, giáo viên cần:
- Tích cực hoá hoạt động của HS; trong đó, giáo
viên là người tổ chức, hướng dẫn, khuyến khích, tạo
môi trường học tập thân thiện cho HS; HS học tập chủ
động, tích cực, sáng tạo, tập trung rèn luyện năng lực
tự học.
- Tăng cường các hoạt động trải nghiệm cho HS,
gắn bài học địa lí với thực tiễn địa phương, đất nước,
thế giới; vận dụng kiến thức vào việc giải quyết các
vấn đề về môi trường, KT-XH tại địa phương, từ đó
phát triển nhận thức, kĩ năng, hình thành phẩm chất,
năng lực đặc thù và năng lực chung.
- Đa dạng hóa các phương pháp dạy học, kết hợp
linh hoạt các phương pháp dạy học hiện đại và các
phương pháp dạy học truyền thống.
- Thực hiện các hình thức tổ chức dạy học một
cách đa dạng như dạy học trên lớp, ngoài trời, thực
tế, thực địa...
- Để phát triển thành phần năng lực nhận thức khoa
học địa lí, giáo viên tạo cho HS cơ hội huy động những
hiểu biết, kinh nghiệm sẵn có để tham gia hình thành
kiến thức mới.
- Rèn luyện cho HS kĩ năng phân tích các mối liên
hệ giữa các hiện tượng, quá trình địa lí tự nhiên; giữa
các hiện tượng, quá trình địa lí KT-XH cũng như giữa
địa lí tự nhiên và địa lí KT-XH.
- Để phát triển thành phần năng lực tìm hiểu địa lí,
giáo viên tạo điều kiện cho HS sử dụng Atlat địa lí,
bản đồ, lược đồ, biểu đồ, sơ đồ, lát cắt, mô hình, khối
đồ, bảng số liệu, tranh ảnh,...; tìm tòi, khám phá các tri
thức địa lí; tăng cường khai thác Internet trong học tập,

tổ chức cho HS học tập ngoài thực địa, trong môi
trường tự nhiên, KT-XH địa phương.
- Giáo viên cần quan tâm rèn luyện cho HS các kĩ
năng phát hiện vấn đề, lập kế hoạch nghiên cứu, giải
quyết vấn đề, đánh giá kết quả giải quyết vấn đề, nêu
giải pháp khắc phục hoặc cải tiến, tăng cường sử dụng
các bài tập đòi hỏi vận dụng kiến thức thực tế và tư
duy phản biện, sáng tạo.
3. Kết luận
Chương trình môn Địa lí cấp THPT kế thừa phát
huy ưu điểm của những chương trình đã có, tiếp thu
kinh nghiệm phát triển chương trình môn học của các
nước có nền giáo dục tiên tiến, tiếp cận với những
thành tựu của khoa học kĩ thuật hiện đại; phù hợp với
thực tiễn xã hội, giáo dục, điều kiện và khả năng học
tập của HS ở các vùng, miền khác nhau. Chương trình
được xây dựng theo hướng mở chú trọng thực hành và
vận dụng gắn nội dung giáo dục của môn học với thực
tiễn nhằm rèn luyện cho HS kĩ năng vận dụng kiến
thức địa lí vào việc tìm hiểu và giải quyết ở mức độ
nhất định một số vấn đề của thực tiễn, đáp ứng đòi hỏi
của cuộc sống.
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