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1. Tên môn thi: Lý luận dạy học Địa lí
- Số tiết ôn tập: 20 tiết.
2. Đơn vị phụ trách môn thi
- Bộ môn: Sư phạm Địa lí.
- Khoa:

Sư phạm.

3. Mục tiêu của môn thi
Sau khi ôn thi, học viên có khả năng:
3.1. Kiến thức
3.1.1 Khái quát được đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu Lý luận dạy
học Địa lí;
3.1.2 Hệ thống được chương trình môn Địa lí ở trường phổ thông;
3.1.3 Trình bày và phân tích được ba nhiệm vụ cơ bản của người giáo viên Địa lí;
3.1.4 Phân tích được các nguyên tắc cơ bản trong dạy học Địa lí;
3.1.5 Phân biệt rõ hình thức và phương pháp dạy học Địa lí ở trường phổ thông.
3.2

Kỹ năng

3.2.1 Vận dụng được các nguyên tắc, hình thức và phương pháp dạy học Địa lí cụ
thể vào dạy học chương trình Địa lí phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học
sinh;
3.2.2 Thiết kế được kế hoạch giảng dạy cho năm học, cho các chương và bài dạy
Địa lí; thiết kế được giáo án hoàn chỉnh;
3.2.3 Trả lời được các bài tập về lý luận dạy học Địa lí phổ thông.
4. Mô tả tóm tắt nội dung môn thi
Trình bày và phân tích rõ những nhiệm vụ cơ bản của người giáo viên Địa lí,
các nguyên tắc, các hình thức tổ chức, phương pháp dạy học Địa lí cụ thể ở trường phổ
thông. Đồng thời, hướng dẫn học viên áp dụng các lý thuyết về lý luận dạy học Địa lí
vào thiết kế bài dạy cụ thể trong chương trình Địa lí phổ thông qua các bài tập lý luận
dạy học Địa lí.
5. Cấu trúc nội dung môn thi
Chương 1. Những vấn đề chung về lý luận dạy học Địa lí
1.1. Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn LLDH Địa lí

1.2. Những nhiệm vụ cơ bản của người Giáo viên Địa lí
1.3. Môn Địa lí trong nhà trường phổ thông
1.4. Các thiết bị và phương tiện dạy học Địa lí ở trường phổ thông
1.5. Vận dụng các nguyên tắc dạy học trong dạy học Địa lí
Chương 2. Hình thức tổ chức và phương pháp dạy học Địa lí
2.1.

Hình thức tổ chức dạy học Địa lí

2.2. Phương pháp dạy học Địa lí
2.2.1 Nhóm phương pháp dùng lời
2.2.2 Nhóm phương pháp sử dụng phương tiện trực quan
2.2.3 Nhóm phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực
Chương 3 Kế hoạch dạy học Địa lí
3.1. Kế hoạch năm học
3.2. Kế hoạch chương
3.3. Kế hoạch bài học/ Xây dựng giáo án
3.4. Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề
6. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp với thảo luận và thực hành trên lớp.
- Áp dụng dạy học nêu vấn đề, tình huống.
7. Nhiệm vụ của người học
Người học phải thực hiện các nhiệm vụ như sau:
- Nghiên cứu tài liệu có liên quan đến nội dung môn thi;
- Có mặt đầy đủ các buổi ôn thi;
- Làm bài tập thực hành cá nhân và nhóm theo yêu cầu của giảng viên trong mỗi
buổi học;
- Tự hệ thống kiến thức và rèn luyện kỹ năng ở nhà để làm bài thi tốt.
8. Đánh giá kết quả thi của người học
8.1. Hình thức thi
Môn thi được đánh giá bằng hình thức tự luận. Thời gian thi 90 là phút.

8.2. Cách chấm điểm
Điểm thi được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), lấy lẻ đến 0,25; không quy
tròn điểm.
8.3. Điều kiện xét tuyển
Môn thi đạt từ 5 điểm trở lên.
9. Tài liệu học tập
Số đăng ký cá biệt
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