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I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC
Giáo dục địa lí được thực hiện ở tất cả các cấp học phổ thông. Ở tiểu học và trung học cơ sở, nội dung giáo dục địa lí
nằm trong môn Lịch sử và Địa lí; ở trung học phổ thông, Địa lí là môn học thuộc nhóm môn khoa học xã hội được lựa chọn
theo nguyện vọng và định hướng nghề nghiệp của học sinh.
Môn Địa lí vừa thuộc lĩnh vực khoa học xã hội (Địa lí kinh tế - xã hội) vừa thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên (Địa lí tự
nhiên), giúp học sinh có được những hiểu biết cơ bản về khoa học địa lí, các ngành nghề có liên quan đến địa lí, khả năng
ứng dụng kiến thức địa lí trong đời sống; đồng thời củng cố và mở rộng nền tảng tri thức, kĩ năng phổ thông cốt lõi đã được
hình thành ở giai đoạn giáo dục cơ bản, tạo cơ sở vững chắc giúp học sinh tiếp tục theo học các ngành nghề liên quan.
II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH
1. Chương trình bảo đảm phát triển phẩm chất và năng lực học sinh
Chương trình môn Địa lí xác định rõ các phẩm chất và năng lực có thể hình thành, phát triển qua môn học. Một mặt,
chương trình căn cứ vào các yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi làm cơ sở và điểm xuất phát để lựa
chọn các nội dung giáo dục; mặt khác, chương trình hình thành và phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi cho
học sinh thông qua việc hướng dẫn học sinh tiếp thu và vận dụng nội dung giáo dục của môn học vào thực tiễn.
2. Chương trình bảo đảm kết nối giữa các lớp học, cấp học và đáp ứng yêu cầu định hướng nghề nghiệp
Nội dung chương trình được thiết kế theo ba mạch: địa lí đại cương, địa lí thế giới, địa lí Việt Nam, bao gồm các kiến
thức cốt lõi và chuyên đề học tập; phát triển, mở rộng và nâng cao nội dung giáo dục địa lí đã học ở cấp trung học cơ sở; bảo
đảm tinh gọn, cơ bản, cập nhật các tri thức khoa học, hiện đại của địa lí học, các vấn đề về phát triển của thế giới, khu vực,
Việt Nam và địa phương. Các nội dung giáo dục và yêu cầu cần đạt của chương trình có tính đến sự phù hợp với thực tế dạy
học ở trường phổ thông trong định hướng phát triển.
Đối với những học sinh có định hướng nghề nghiệp liên quan đến kiến thức địa lí, ngoài kiến thức cốt lõi, chương trình
có các chuyên đề học tập ở mỗi lớp, nhằm thực hiện yêu cầu phân hoá sâu, đáp ứng yêu cầu định hướng nghề nghiệp.
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3. Chương trình bảo đảm tính kế thừa, hiện đại
Chương trình môn Địa lí 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 học sinh ở các vùng, miền khác nhau.
4. Chương trình chú trọng tích hợp, thực hành và vận dụng
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 học sinh 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.
Tính tích hợp được thể hiện ở nhiều mức độ và hình thức khác nhau: tích hợp giữa các kiến thức địa lí tự nhiên, địa lí
dân cư, xã hội và địa lí kinh tế trong môn học; lồng ghép các nội dung liên quan (giáo dục môi trường, biển đảo, phòng
chống thiên tai, biến đổi khí hậu; giáo dục dân số, giới tính, di sản, an toàn giao thông,...) vào nội dung địa lí; vận dụng kiến
thức các môn học khác (Vật lí, Hoá học, Sinh học, Lịch sử,...) trong việc làm sáng rõ các kiến thức địa lí; kết hợp kiến thức
nhiều lĩnh vực khác nhau để xây dựng thành các chủ đề có tính tích hợp cao.
Chương trình xác định thực hành, luyện tập, vận dụng là nội dung quan trọng, đồng thời là công cụ thiết thực, hiệu quả
để phát triển năng lực của học sinh. Nội dung này chú trọng việc vận dụng kiến thức địa lí vào thực tiễn nhằm góp phần phát
triển các năng lực đặc thù của môn học.
5. Chương trình được xây dựng theo hướng mở
Trên cơ sở bảo đảm định hướng, yêu cầu cần đạt và những nội dung giáo dục cốt lõi thống nhất trong cả nước, chương
trình dành thời lượng nhất định để các trường hướng dẫn học sinh thực hành tìm hiểu địa lí địa phương phù hợp với điều
kiện của mình; đồng thời triển khai kế hoạch giáo dục phù hợp với đối tượng giáo dục và điều kiện của cơ sở giáo dục, của
địa phương.
Chương trình được xây dựng theo hướng khái quát, không quá chi tiết, tạo điều kiện cho tác giả sách giáo khoa và giáo
viên các trường chủ động, sáng tạo thực hiện chương trình trong điều kiện khoa học, công nghệ và xã hội liên tục phát triển,
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thường xuyên đặt ra những yêu cầu mới cho giáo dục.
III. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH
Trên nền tảng những kiến thức cơ bản và phương pháp giáo dục đề cao hoạt động chủ động, tích cực, sáng tạo của học
sinh, Chương trình môn Địa lí giúp học sinh hình thành, phát triển năng lực địa lí – một biểu hiện của năng lực khoa học;
đồng thời góp phần cùng các môn học và hoạt động giáo dục khác phát triển ở học sinh các phẩm chất chủ yếu và năng lực
chung đã được hình thành trong giai đoạn giáo dục cơ bản, đặc biệt là tình yêu quê hương, đất nước; thái độ ứng xử đúng
đắn với môi trường tự nhiên, xã hội; khả năng định hướng nghề nghiệp; để hình thành nhân cách công dân, sẵn sàng đóng
góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
IV. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực chung
Môn Địa lí góp phần hình thành và phát triển ở học sinh 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.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù
Thành phần năng lực

Biểu hiện

NHẬN THỨC KHOA HỌC ĐỊA LÍ
Nhận thức thế giới theo quan – 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.
điểm không gian
– Phân tích được ý nghĩa của vị trí địa lí đối với tự nhiên, phát triển kinh tế - xã hội,
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 lí; phát hiện,
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Thành phần năng lực

Biểu 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 – 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
trình địa lí
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
kinh tế – xã hội ở mỗi quốc gia, khu vực và ở Việt Nam.
– Giải thích được các sự vật, hiện tượng, quá trình kinh tế - xã hội 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 thích được tính cấp thiết của việc sử dụng hợp lí tài nguyên thiên
nhiên và bảo vệ môi trường.
TÌM HIỂU ĐỊA LÍ
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.
– Thực hiện được một số tính toán đơn giản (tính GDP bình quân đầu người, tốc độ tăng
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Thành phần năng lực

Biểu hiện
trưởng kinh tế,...); nhận xét, phân tích được bảng số liệu thống kê; xây dựng được bảng
thống kê có cấu trúc phù hợp với ý tưởng phân tích số liệu; vẽ được một số loại biểu đồ
thể hiện động thái, cơ cấu, quy mô,... của đối tượng địa lí từ số liệu đã cho.
– Nhận xét được biểu đồ và giải thích; đọc hiểu các sơ đồ, mô hình địa lí.

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 – Tìm kiếm, thu thập, chọn lọc và hệ thống hoá được các thông tin địa lí cần thiết từ các
trang web; đánh giá và sử dụng được các thông tin trong học tập và thực tiễn.
học
VẬN DỤNG KIẾN THỨC, KĨ NĂNG ĐÃ HỌC
Cập nhật thông tin và liên hệ – 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
thực tế
tế địa phương, đất nước,... để làm sáng rõ hơn kiến thức địa lí.
Thực hiện chủ đề học tập khám – 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
phá từ thực tiễn
và trình bày kết quả nghiên cứu theo các hình thức khác nhau.
Vận dụng tri thức địa lí giải – Vận dụng được các kiến thức, kĩ năng địa lí để giải quyết một số vấn đề thực tiễn phù
hợp với trình độ học sinh và ứng xử phù hợp với môi trường sống.
quyết một số vấn đề thực tiễn
V. NỘI DUNG GIÁO DỤC
1. Nội dung khái quát
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Nội dung giáo dục môn Địa lí gồm địa lí đại cương, địa lí kinh tế - xã hội thế giới, địa lí Việt Nam (địa lí tự nhiên và
địa lí kinh tế - xã hội). Ngoài các kiến thức cốt lõi, nội dung giáo dục môn Địa lí còn có các chuyên đề học tập, được phân
phối phù hợp với mạch nội dung chính của mỗi lớp.
a) Kiến thức cốt lõi
Kiến thức cốt lõi

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG
Môn Địa lí với định hướng nghề nghiệp cho học sinh



Sử dụng bản đồ



ĐỊA LÍ ĐẠI CƯƠNG
Địa lí tự nhiên



Địa lí kinh tế - xã hội



ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI
Một số vấn đề về kinh tế - xã hội 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
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Kiến thức cốt lõi

Lớp 10

Lớp 11

Thực hành tìm hiểu địa lí địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương)

Lớp 12


b) Các chuyên đề học tập
Tên chuyên đề

Lớp 10

Chuyên đề 10.1: Biến đổi khí hậu



Chuyên đề 10.2: Đô thị hoá



Chuyên đề 10.3: Phương pháp viết báo cáo địa lí



Lớp 11

Chuyên đề 11.1: Một số vấn đề về khu vực Đông Nam Á
(Uỷ hội sông Mê Công; 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)



Lớp 12

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



2. Nội dung cụ thể và yêu cầu cần đạt ở các lớp
LỚP 10: ĐỊA LÍ ĐẠI CƯƠNG
Nội dung

Yêu cầu cần đạt

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG
Môn Địa lí với định hướng nghề nghiệp cho học sinh
– Khái quát về môn Địa lí ở trường – Khái quát được đặc điểm cơ bản của môn Địa lí.
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phổ thông, vai trò của môn Địa lí đối – Xác định được vai trò của môn Địa lí đối với đời sống.
với cuộc sống
– Định hướng nghề nghiệp

– Xác định được những ngành nghề có liên quan đến kiến thức địa lí.

Sử dụng bản đồ
– Một số phương pháp biểu hiện các – Phân biệt được một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ: kí
đối tượng địa lí trên bản đồ
hiệu, đường chuyển động, chấm điểm, khoanh vùng, bản đồ - biểu đồ.
– Phương pháp sử dụng bản đồ trong – Sử dụng được bản đồ trong học tập địa lí và đời sống.
học tập địa lí và trong đời sống
– Một số ứng dụng của GPS (Global – Xác định và sử dụng được một số ứng dụng của GPS và bản đồ số trong đời
Positioning System – Hệ thống định vị sống.
toàn cầu) và bản đồ số trong đời sống
ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN
Trái Đất
– Sự hình thành Trái Đất, vỏ Trái Đất – Trình bày được nguồn gốc hình thành Trái Đất, đặc điểm của vỏ Trái Đất, các vật
và vật liệu cấu tạo vỏ Trái Đất
liệu cấu tạo vỏ Trái Đất.
– Thuyết kiến tạo mảng

– Trình bày được khái quát thuyết kiến tạo mảng; vận dụng để giải thích được
nguyên nhân hình thành các vùng núi trẻ, các vành đai động đất, núi lửa.

– Hệ quả địa lí các chuyển động của – Phân tích được hệ quả địa lí của các chuyển động chính của Trái Đất: Chuyển
Trái Đất
động tự quay (sự luân phiên ngày đêm, giờ trên Trái Đất); chuyển động quanh Mặt
Trời (các mùa trong năm, ngày đêm dài ngắn theo vĩ độ).
– Liên hệ được thực tế địa phương về các mùa trong năm và chênh lệch thời gian
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ngày đêm.
– Sử dụng hình vẽ, lược đồ để phân tích được các hệ quả chuyển động của Trái Đất.

Thạch quyển
– Khái niệm thạch quyển

– Trình bày được khái niệm thạch quyển; phân biệt được thạch quyển với vỏ Trái Đất.

– Nội lực và ngoại lực

– Trình bày khái niệm nội lực, ngoại lực; nguyên nhân của chúng; tác động đến sự
hình thành địa hình bề mặt Trái Đất.
– Phân tích được sơ đồ, lược đồ, tranh ảnh về tác động của nội lực, ngoại lực đến
địa hình bề mặt Trái Đất.

– Sự phân bố các vành đai động đất, – Nhận xét và giải thích được sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa trên bản đồ.
núi lửa
Khí quyển
– Khái niệm khí quyển

– Nêu được khái niệm khí quyển.

– Nhiệt độ không khí

– Trình bày được sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất theo vĩ độ địa lí; lục
địa, đại dương; địa hình.

– Khí áp và gió

– Trình bày được sự hình thành các đai khí áp trên Trái Đất, nguyên nhân của sự
thay đổi khí áp.
– Trình bày được một số loại gió chính trên Trái Đất; một số loại gió địa phương.
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– Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa và trình bày được sự phân
bố mưa trên thế giới.
– Phân tích được bảng số liệu, hình vẽ, bản đồ, lược đồ về một số yếu tố của khí
quyển (nhiệt độ, khí áp, gió, mưa).

– Các đới và kiểu khí hậu trên Trái Đất – Đọc được bản đồ các đới khí hậu trên Trái Đất; phân tích được biểu đồ một số
kiểu khí hậu.
– Giải thích được một số hiện tượng thời tiết và khí hậu trong thực tế.
Thuỷ quyển
– Khái niệm thuỷ quyển

– Nêu được khái niệm thuỷ quyển.

– Nước trên lục địa

– Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông.
– Trình bày được chế độ nước của một con sông cụ thể.
– Phân biệt được các loại hồ theo nguồn gốc hình thành.
– Trình bày được đặc điểm chủ yếu của nước băng tuyết và nước ngầm.
– Nêu được các giải pháp bảo vệ nguồn nước ngọt.

– Nước biển và đại dương

– Trình bày được tính chất của nước biển và đại dương.
– Giải thích được hiện tượng sóng biển và thuỷ triều.
– Trình bày được chuyển động của các dòng biển trong đại dương.
– Nêu được vai trò của biển và đại dương đối với phát triển kinh tế - xã hội.
– Vẽ được sơ đồ; phân tích được bản đồ và hình vẽ về thuỷ quyển.

Sinh quyển
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– Đất

– Trình bày được khái niệm về đất; phân biệt được lớp vỏ phong hoá và đất.

– Sinh quyển

– Trình bày được các nhân tố hình thành đất; liên hệ được thực tế ở địa phương.
– Trình bày được khái niệm sinh quyển; phân tích được đặc điểm và giới hạn của
sinh quyển, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển, phân bố của sinh vật; liên hệ
được thực tế ở địa phương.

– Sự phân bố của đất và sinh vật trên – Phân tích được sơ đồ, hình vẽ, bản đồ phân bố các nhóm đất và sinh vật trên
Trái Đất
thế giới.
Một số quy luật của vỏ địa lí
– Khái niệm vỏ địa lí

– Trình bày khái niệm vỏ địa lí; phân biệt được vỏ địa lí và vỏ Trái Đất.

– Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh – Trình bày được khái niệm, biểu hiện và ý nghĩa thực tiễn của quy luật thống nhất
của vỏ địa lí
và hoàn chỉnh của vỏ địa lí; liên hệ được thực tế ở địa phương.
– Quy luật địa đới và phi địa đới

– Trình bày khái niệm, biểu hiện và ý nghĩa thực tiễn của quy luật địa đới và phi
địa đới; liên hệ được thực tế ở địa phương.
– Giải thích được một số hiện tượng phổ biến trong môi trường tự nhiên bằng các
quy luật địa lí.

ĐỊA LÍ KINH TẾ – XÃ HỘI
Địa lí dân cư
– Dân số và sự phát triển dân số trên – Trình bày được đặc điểm và tình hình phát triển dân số trên thế giới.
thế giới
– Gia tăng dân số

– Phân biệt được gia tăng dân số tự nhiên (tỉ suất sinh, tỉ suất tử) và cơ học (xuất
cư, nhập cư), trình bày được khái niệm về gia tăng dân số thực tế; phân tích được
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các nhân tố tác động đến gia tăng dân số.

– Cơ cấu dân số

– Trình bày được các loại cơ cấu dân số: cơ cấu sinh học (tuổi và giới), cơ cấu xã
hội (lao động, trình độ văn hoá).

– Phân bố dân cư

– Phân tích được tác động của các nhân tố tự nhiên, kinh tế - xã hội đến phân bố
dân cư.

– Đô thị hoá

– Trình bày được khái niệm, phân tích được các nhân tố tác động đến đô thị hoá và
ảnh hưởng của đô thị hoá đến sự phát triển kinh tế - xã hội và môi trường.
– So sánh được các loại tháp dân số tiêu biểu.
– Vẽ được biểu đồ về dân số (quy mô, động thái, cơ cấu).
– Phân tích được biểu đồ, số liệu thống kê về dân số; xử lí số liệu.
– Nhận xét, giải thích được sự phân bố dân cư thông qua bản đồ, tài liệu, số liệu,...
– Giải thích được một số hiện tượng về dân số trong thực tiễn.

Các nguồn lực, một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế
– Các nguồn lực phát triển kinh tế

– Trình bày được khái niệm và phân loại các nguồn lực, phân tích được vai trò của
mỗi loại nguồn lực đối với phát triển kinh tế.

– Cơ cấu nền kinh tế

– Trình bày được khái niệm cơ cấu kinh tế; phân biệt được các loại cơ cấu kinh tế
theo ngành, theo thành phần kinh tế, theo lãnh thổ.

– Tổng sản phẩm trong nước và tổng – So sánh được một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế: tổng sản phẩm trong
nước (GDP), tổng thu nhập quốc gia (GNI), GDP và GNI bình quân đầu người.
thu nhập quốc gia
– Liên hệ được một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế ở địa phương.
– Phân tích được sơ đồ nguồn lực và cơ cấu nền kinh tế.
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– Vẽ được biểu đồ cơ cấu nền kinh tế và nhận xét, giải thích.

Địa lí các ngành kinh tế
– Nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản

– Trình bày được vai trò, đặc điểm của nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản.
– Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp,
lâm nghiệp, thuỷ sản; những định hướng phát triển nông nghiệp trong tương lai.
– Trình bày được vai trò, đặc điểm của các ngành trong nông nghiệp, lâm nghiệp,
thuỷ sản.
– Trình bày và giải thích được sự phân bố của một số cây trồng, vật nuôi chính trên
thế giới.
– Trình bày được quan niệm, vai trò của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp; phân biệt
được vai trò, đặc điểm một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp.
– Nêu được một số vấn đề phát triển nền nông nghiệp hiện đại trên thế giới.
– Vận dụng được các kiến thức đã học vào việc giải thích thực tế sản xuất nông
nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản ở địa phương.
– Đọc được bản đồ; xử lí, phân tích được số liệu thống kê và vẽ được biểu đồ về
nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản.

– Công nghiệp

– Trình bày được vai trò, đặc điểm, cơ cấu ngành công nghiệp.
– Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp.
– Nêu được những định hướng phát triển công nghiệp trong tương lai.
– Trình bày được vai trò, đặc điểm và giải thích được sự phân bố của một số
ngành: Khai thác than, dầu khí, quặng kim loại; điện lực; điện tử, tin học; sản xuất
hàng tiêu dùng; thực phẩm.
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– Phân tích được tác động của công nghiệp đối với môi trường, sự cần thiết phải
phát triển mạnh các nguồn năng lượng tái tạo.
– Trình bày được quan niệm, vai trò của tổ chức lãnh thổ công nghiệp; phân biệt
được vai trò và đặc điểm của các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp.
– Thu thập tài liệu, trình bày và báo cáo được một vấn đề về công nghiệp.
– Đọc được bản đồ công nghiệp; vẽ và phân tích được biểu đồ về công nghiệp.

– Dịch vụ

– Trình bày được cơ cấu, vai trò, đặc điểm của dịch vụ; phân tích được các nhân tố
ảnh hưởng tới phát triển và phân bố dịch vụ.
– Trình bày được vai trò và đặc điểm của ngành giao thông vận tải, bưu chính viễn
thông, thương mại, du lịch, tài chính ngân hàng.
– Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của giao
thông vận tải, bưu chính viễn thông, thương mại, du lịch, tài chính ngân hàng; trình
bày được tình hình phát triển và phân bố các ngành giao thông vận tải, bưu chính
viễn thông, thương mại, du lịch, tài chính ngân hàng trên thế giới.
– Vẽ được biểu đồ, sơ đồ; đọc và phân tích được bản đồ, số liệu thống kê ngành
dịch vụ.
– Liên hệ được các hoạt động dịch vụ tại địa phương.
– Viết được báo cáo tìm hiểu về một ngành dịch vụ.

Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh
– Môi trường và tài nguyên thiên nhiên – Phân biệt được khái niệm, đặc điểm của môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
– Phân tích được vai trò của môi trường, tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát

16

Nội dung

Yêu cầu cần đạt
triển của xã hội loài người.

– Phát triển bền vững

– Trình bày được khái niệm và sự cần thiết phải phát triển bền vững.

– Tăng trưởng xanh

– Trình bày được khái niệm và biểu hiện của tăng trưởng xanh.
– Liên hệ được một số vấn đề về tăng trưởng xanh tại địa phương.
Chuyên đề 10.1: Biến đổi khí hậu

Nội dung
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– Khái niệm, biểu hiện, nguyên nhân – Trình bày được khái niệm, các biểu hiện của biến đổi khí hậu.
của biến đổi khí hậu
– Giải thích được nguyên nhân của biến đổi khí hậu.
– Các tác động của biến đổi khí hậu và – Phân tích được các tác động của biến đổi khí hậu và hậu quả trên phạm vi toàn
hậu quả
cầu.
– Giải thích được tầm quan trọng và sự cấp bách của ứng phó với biến đổi khí hậu.
– Ứng phó với biến đổi khí hậu

– Hệ thống hoá được các nhóm giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.
Chuyên đề 10.2: Đô thị hoá

Nội dung
– Đô thị hoá

Yêu cầu cần đạt
– Trình bày được khái niệm về đô thị hoá theo nghĩa hẹp và nghĩa rộng.
– Nêu được ý nghĩa của tỉ lệ dân thành thị.

– Đô thị hoá ở các nước phát triển

– Phân tích được đặc điểm đô thị hoá ở các nước phát triển.
– Phân biệt được quy mô của các đô thị.
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– Nhận xét và giải thích được xu hướng đô thị hoá ở các nước phát triển.

– Đô thị hoá ở các nước đang phát – Phân tích được đặc điểm đô thị hoá ở các nước đang phát triển.
triển
– Nhận xét và giải thích được xu hướng đô thị hoá ở các nước đang phát triển.
– So sánh được đặc điểm đô thị hoá giữa hai nhóm nước: phát triển, đang phát
triển.
– Tác động của đô thị hoá đến dân số, – Phân tích được tác động tích cực và tiêu cực của quá trình đô thị hoá đến dân số,
kinh tế - xã hội và môi trường ở các kinh tế, xã hội và môi trường ở các nước đang phát triển.
nước đang phát triển
– Liên hệ được với thực tế Việt Nam.
– Vẽ biểu đồ, tìm hiểu siêu đô thị trên – Vẽ được biểu đồ cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn của thế giới
thế giới
hoặc một số nước.
– Xác định được trên bản đồ, lược đồ thế giới một số siêu đô thị.

Chuyên đề 10.3: Phương pháp viết báo cáo địa lí
Nội dung
– Những vấn đề chung

Yêu cầu cần đạt
– Nêu được quan niệm về báo cáo địa lí.
– Trình bày được cấu trúc của một báo cáo địa lí.

– Quy trình viết một báo cáo địa lí

– Xác định được các bước cần thực hiện để viết một báo cáo địa lí: Chọn đề tài,
xây dựng đề cương; thu thập, chọn lọc, xử lí và hệ thống hoá tư liệu; trình bày báo
cáo.
+ Xác định được ý tưởng và chọn đề tài báo cáo địa lí.
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+ Xác định được cấu trúc của một đề cương báo cáo khoa học địa lí và nội dung
chính của các đề mục.
+ Xác định và hình thành được kĩ năng thu thập, chọn lọc, xử lí thông tin, hệ thống
hoá thông tin.
+ Xác định được cách thức trình bày báo cáo.
– Trình bày được kĩ thuật viết một báo cáo địa lí; hình thành được kĩ năng viết và
trình bày báo cáo địa lí.

LỚP 11: ĐỊA LÍ KINH TẾ – XÃ HỘI THẾ GIỚI
Nội dung

Yêu cầu cần đạt

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KINH TẾ – XÃ HỘI THẾ GIỚI
Sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các nhóm nước
– Các nhóm nước

– Phân biệt được các nước trên thế giới theo trình độ phát triển kinh tế: nước phát
triển và nước đang phát triển với các chỉ tiêu về thu nhập bình quân (tính theo
GNI/người); cơ cấu kinh tế và chỉ số phát triển con người.

– Sự khác biệt về kinh tế - xã hội

– Trình bày được sự khác biệt về kinh tế và một số khía cạnh xã hội của các nhóm
nước.
– Sử dụng được bản đồ để xác định sự phân bố các nhóm nước, phân tích được
bảng số liệu về kinh tế - xã hội của các nhóm nước.
– Thu thập được tư liệu về kinh tế - xã hội của một số nước từ các nguồn khác
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nhau.

Toàn cầu hoá, khu vực hoá kinh tế và an ninh toàn cầu
– Toàn cầu hoá kinh tế

– Trình bày được các biểu hiện, hệ quả của toàn cầu hoá kinh tế, phân tích ảnh
hưởng của toàn cầu hoá kinh tế đối với các nước trên thế giới.

– Khu vực hoá kinh tế

– Trình bày được các biểu hiện, hệ quả của khu vực hoá kinh tế; phân tích được ý
nghĩa của khu vực hoá kinh tế đối với các nước trên thế giới.

– Một số tổ chức khu vực và quốc tế

– Trình bày được một số tổ chức khu vực và quốc tế: Liên hợp quốc (UN), Quỹ
Tiền tệ Quốc tế (IMF), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Diễn đàn Hợp tác
kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC).
– Sưu tầm và hệ thống hoá được các tư liệu, số liệu về toàn cầu hoá, khu vực hoá.
– Trao đổi, thảo luận được về cơ hội và thách thức của toàn cầu hoá, khu vực hoá
đối với các nước đang phát triển.

– An ninh toàn cầu

– Nêu được một số vấn đề an ninh toàn cầu hiện nay và khẳng định được sự cần
thiết phải bảo vệ hoà bình.

Nền kinh tế tri thức
– Đặc điểm
– Các biểu hiện

– Thu thập tư liệu, viết được báo cáo tìm hiểu về đặc điểm và các biểu hiện của
nền kinh tế tri thức.

ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA
Khu vực Mỹ Latinh
– Vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên

– Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí và một số đặc điểm nổi bật về tự nhiên
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và tài nguyên thiên nhiên đến phát triển kinh tế - xã hội.

– Dân cư, xã hội

– Trình bày được vấn đề đô thị hoá, một số vấn đề về dân cư, xã hội và phân tích
ảnh hưởng đến phát triển kinh tế – xã hội.

– Kinh tế

– Trình bày và giải thích được tình hình phát triển kinh tế chung của khu vực.
– Đọc được bản đồ, rút ra nhận xét; phân tích được số liệu, tư liệu.
– Vẽ được biểu đồ, rút ra nhận xét.
– Khai thác được thông tin từ các nguồn khác nhau về địa lí khu vực Mỹ Latinh.

– Cộng hoà Liên bang Brasil (Bra-xin): – Viết được báo cáo truyền đạt những nét cơ bản về tình hình phát triển kinh tế
Tình hình phát triển kinh tế và những Brasil và những vấn đề xã hội cần phải giải quyết.
vấn đề xã hội cần phải giải quyết
Liên minh châu Âu (EU)
– Một liên kết kinh tế khu vực lớn

– Xác định được quy mô, mục tiêu, thể chế hoạt động của EU.

– Vị thế của khu vực trong nền kinh tế – Phân tích được vị thế của EU trong nền kinh tế thế giới và một số biểu hiện của
thế giới
hợp tác và liên kết trong khu vực.
– Đọc được bản đồ, rút ra nhận xét; phân tích được số liệu, tư liệu.
– Vẽ được biểu đồ, nhận xét.
– Khai thác được thông tin từ các nguồn khác nhau về địa lí của EU, hệ thống hoá
và trình bày theo chủ đề.
– Cộng hoà Liên bang Đức: Công – Viết được báo cáo tìm hiểu về sự phát triển công nghiệp của Cộng hoà Liên bang
nghiệp
Đức.
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Khu vực Đông Nam Á
– Vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên

– Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ, đặc điểm tự nhiên,
tài nguyên thiên nhiên đến phát triển kinh tế - xã hội.

– Dân cư, xã hội

– Phân tích được tác động của các đặc điểm dân cư, xã hội tới phát triển kinh tế xã hội.

– Kinh tế

– Trình bày và giải thích được tình hình phát triển kinh tế chung, sự phát triển các
ngành kinh tế của khu vực Đông Nam Á.

– Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
(ASEAN)

– So sánh được với EU về mục tiêu của ASEAN; cơ chế hoạt động, một số hợp tác
cụ thể trong kinh tế, văn hoá; phân tích được các thành tựu và thách thức của
ASEAN.
– Chứng minh được sự hợp tác đa dạng và vai trò của Việt Nam trong ASEAN.
– Đọc được bản đồ, rút ra nhận xét; phân tích được số liệu, tư liệu.
– Khai thác, chọn lọc, hệ thống hoá được các tư liệu từ các nguồn khác về địa lí
khu vực ASEAN.

– Hoạt động kinh tế đối ngoại

– Vẽ được biểu đồ, nhận xét biểu đồ, phân tích bảng số liệu và truyền đạt được
thông tin địa lí về hoạt động du lịch; xuất, nhập khẩu của khu vực Đông Nam Á.

Khu vực Tây Nam Á
– Vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên
– Dân cư, xã hội

– Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí, của một số đặc điểm nổi bật về tự
nhiên, dân cư, xã hội đến phát triển kinh tế - xã hội.

– Kinh tế

– Trình bày và giải thích được tình hình phát triển kinh tế chung của khu vực.
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– Khai thác, chọn lọc, thu thập được các tư liệu từ các nguồn khác nhau về địa lí
khu vực Tây Nam Á.
– Đọc được bản đồ, rút ra nhận xét; phân tích được số liệu, tư liệu.

– Vấn đề dầu mỏ

– Viết được báo cáo trình bày một số thông tin nổi bật về tài nguyên dầu mỏ và
việc khai thác ở khu vực Tây Nam Á.

Hợp chúng quốc Hoa Kì
– Vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên

– Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên
nhiên đến phát triển kinh tế - xã hội.

– Dân cư, xã hội

– Phân tích được tác động của quy mô và sự gia tăng dân số, sự đa dạng về chủng
tộc, nhập cư, sự phân bố dân cư tới phát triển kinh tế - xã hội.

– Kinh tế

– Giải thích được đặc điểm của nền kinh tế hàng đầu thế giới; trình bày được sự
phát triển, phân bố của các ngành kinh tế (công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ), sự
chuyển dịch cơ cấu ngành và sự phân hoá lãnh thổ của nền kinh tế Hoa Kì.
– Đọc được bản đồ, rút ra nhận xét; phân tích được số liệu, tư liệu.
– Vẽ được biểu đồ, nhận xét và giải thích.
– Khai thác được thông tin từ các nguồn khác nhau về địa lí Hoa Kì.

Liên bang Nga
– Vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên

– Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ, đặc điểm tự nhiên
và tài nguyên thiên nhiên đến phát triển kinh tế - xã hội.

– Dân cư, xã hội

– Phân tích được tác động của các đặc điểm dân cư, xã hội tới phát triển kinh tế -
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xã hội.

– Kinh tế

– Trình bày được tình hình phát triển các ngành kinh tế, đặc điểm nổi bật của một
số vùng kinh tế.
– Đọc được bản đồ, rút ra nhận xét; phân tích được số liệu, tư liệu, tháp tuổi; vẽ
được biểu đồ.
– Sưu tầm, hệ thống hoá được các thông tin, hình ảnh về địa lí Liên bang Nga từ
các nguồn khác nhau.

– Công nghiệp khai thác dầu khí

– Vẽ được biểu đồ, rút ra được các nhận xét về phát triển công nghiệp khai thác
dầu khí.

Nhật Bản
– Vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên

– Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên
nhiên đến phát triển kinh tế - xã hội.

– Dân cư, xã hội

– Phân tích được tác động của các đặc điểm dân cư, xã hội tới phát triển kinh tế xã hội.

– Kinh tế

– Giải thích được tình hình phát triển kinh tế; trình bày được sự phát triển, phân bố
các ngành kinh tế; so sánh được các vùng kinh tế theo những đặc điểm nổi bật.
– Đọc được bản đồ, rút ra được nhận xét; phân tích được số liệu, tư liệu.
– Khai thác, chọn lọc được các tư liệu từ các nguồn khác nhau về địa lí Nhật Bản.
– Vẽ được biểu đồ, nhận xét.

– Hoạt động kinh tế đối ngoại

– Viết được báo cáo truyền đạt những nét nổi bật về hoạt động kinh tế đối ngoại.
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Cộng hoà nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)
– Vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên

– Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ, đặc điểm tự nhiên
và tài nguyên thiên nhiên đến phát triển kinh - xã hội.

– Dân cư, xã hội

– Phân tích được tác động của các đặc điểm dân cư, xã hội tới phát triển kinh tế xã hội.

– Kinh tế

– Trình bày được đặc điểm chung phát triển kinh tế, sự phát triển, phân bố của một
số ngành kinh tế và vị thế của nền kinh tế Trung Quốc trên thế giới; phân tích được
nguyên nhân phát triển kinh tế.
– Đọc được bản đồ, rút ra nhận xét; phân tích được số liệu, tư liệu.
– Khai thác, chọn lọc được các tư liệu từ các nguồn khác nhau về địa lí Trung
Quốc.

– Sự thay đổi của nền kinh tế

– Vẽ được biểu đồ, nhận xét.
– Viết được báo cáo về những thay đổi trong GDP, giá trị xuất, nhập khẩu và sự
phát triển kinh tế tại vùng duyên hải.

Australia (Ô-xtrây-li-a)
– Kinh tế

– Xác định được sự phân bố kinh tế trên bản đồ.
– Khai thác, chọn lọc, thu thập được tư liệu từ các nguồn khác nhau về địa lí
Australia.
– Đọc được bản đồ, rút ra nhận xét; phân tích được số liệu, tư liệu.
– Viết được báo cáo về tình hình phát triển kinh tế của Australia.
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Cộng hoà Nam Phi
– Vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên

– Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên
nhiên đến phát triển kinh tế.

– Dân cư, xã hội

– Phân tích được tác động của đặc điểm dân cư, xã hội tới phát triển kinh tế xã hội.

– Kinh tế

– Trình bày được khái quát sự phát triển nền kinh tế, các điểm nổi bật của các
ngành kinh tế.
– Đọc được bản đồ, rút ra nhận xét; phân tích được số liệu, tư liệu.
– Khai thác, chọn lọc, thu thập được tư liệu từ các nguồn khác nhau về địa lí Cộng
hoà Nam Phi.

Chuyên đề 11.1: Một số vấn đề về khu vực Đông Nam Á
Nội dung
– Uỷ hội sông Mê Công (MRC)

Yêu cầu cần đạt
– Nêu được khái quát về lưu vực sông Mê Công.
– Trình bày được lí do ra đời, mục tiêu của Uỷ hội sông Mê Công.
– Giới thiệu được một số hoạt động của Uỷ hội sông Mê Công.
– Xác định được vai trò của Việt Nam trong Uỷ hội sông Mê Công.

– Hợp tác hoà bình trong khai thác – Nêu và đánh giá được các biểu hiện của sự hợp tác trong khai thác tài nguyên
Biển Đông
thiên nhiên, phát triển giao thông vận tải, bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc phòng
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ở Biển Đông.
Chuyên đề 11.2: Một số vấn đề về du lịch thế giới
Nội dung
– Tài nguyên du lịch thế giới

Yêu cầu cần đạt
– Chứng minh được sự đa dạng, phong phú của các loại tài nguyên du lịch trên thế
giới, liên hệ được với tài nguyên du lịch Việt Nam.

– Một số loại hình du lịch phổ biến và – Trình bày được một số loại hình du lịch phổ biến trên thế giới hiện nay, liên hệ
xu hướng phát triển du lịch trên thế được với hoạt động du lịch ở Việt Nam.
giới hiện nay
– Trình bày được một số xu hướng phát triển du lịch trên thế giới.
– Liên hệ để hiểu được các định hướng phát triển du lịch Việt Nam.
– Định hướng nghề nghiệp

– Liên hệ được các ngành nghề liên quan đến du lịch.
Chuyên đề 11.3: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0)
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– Trình bày được quan niệm về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; so sánh được
đặc điểm và nội dung của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với các cuộc cách
mạng công nghiệp trước.

– Tác động đến phát triển kinh tế - xã – Phân tích được các tác động chủ yếu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến
hội thế giới
phát triển kinh tế - xã hội trên toàn thế giới.
– Nêu được một số xu hướng chính của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
– Vận dụng được hiểu biết về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào việc định
hướng nghề nghiệp và liên hệ với việc học tập.
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ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN
Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ
– Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ

– Xác định được đặc điểm vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ Việt Nam trên bản đồ.

– Ảnh hưởng đối với tự nhiên, kinh tế - – Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ đến tự nhiên, kinh tế
xã hội và an ninh quốc phòng
- xã hội và an ninh quốc phòng.
Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa và ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống
– Biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới – Trình bày được các biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa thông qua
ẩm gió mùa
khí hậu và các thành phần tự nhiên khác.
– Ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống

– Phân tích được ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến sản xuất và
đời sống.
– Sử dụng được atlat địa lí Việt Nam, bản đồ tự nhiên Việt Nam, số liệu thống kê
để trình bày đặc điểm thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa.

Sự phân hoá đa dạng của thiên nhiên
– Sự phân hoá đa dạng của thiên nhiên

– Chứng minh được sự phân hoá đa dạng của thiên nhiên Việt Nam theo Bắc Nam, Đông - Tây, độ cao.

– Các miền địa lí tự nhiên

– Trình bày được đặc điểm tự nhiên của ba miền: Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ, Tây
Bắc và Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

– Ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - – Phân tích được ảnh hưởng của sự phân hoá đa dạng thiên nhiên đến phát triển
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kinh tế - xã hội đất nước.
– Sử dụng được atlat địa lí Việt Nam, bản đồ tự nhiên Việt Nam, số liệu thống kê
để chứng minh sự phân hoá đa dạng của thiên nhiên nước ta.
– Thu thập tài liệu, trình bày được báo cáo về sự phân hoá tự nhiên Việt Nam.

Vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường
– Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên – Trình bày và giải thích được sự suy giảm các loại tài nguyên thiên nhiên ở nước
ta.
– Nêu được một số giải pháp sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên ở nước ta.
– Bảo vệ môi trường

– Chứng minh và giải thích được hiện trạng ô nhiễm môi trường ở Việt Nam.
– Nêu được các giải pháp bảo vệ môi trường.
– Viết được đoạn văn ngắn tuyên truyền mọi người trong cộng đồng tham gia vào
việc sử dụng hợp lí tài nguyên hoặc bảo vệ môi trường ở địa phương.

ĐỊA LÍ DÂN CƯ
Dân số
– Đặc điểm

– Trình bày được đặc điểm dân số, phân tích các thế mạnh và hạn chế về dân số.

– Thế mạnh và hạn chế về dân số
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– Nêu được chiến lược và giải pháp phát triển dân số, liên hệ được một số vấn đề
dân số ở địa phương.
– Vẽ được biểu đồ về dân số.
– Sử dụng được atlat địa lí Việt Nam, bản đồ dân cư Việt Nam, số liệu thống kê để
nhận xét, giải thích về đặc điểm dân số Việt Nam.
– Giải thích được một số vấn đề thực tế liên quan đến dân số nước ta.

Lao động và việc làm
– Đặc điểm nguồn lao động
– Sử dụng lao động

– Trình bày được đặc điểm nguồn lao động; phân tích được tình hình sử dụng lao
động theo ngành, theo thành phần kinh tế, theo thành thị và nông thôn ở nước ta.

– Vấn đề việc làm và hướng giải quyết

– Phân tích được vấn đề việc làm ở nước ta.
– Nêu được các hướng giải quyết việc làm ở nước ta.
– Liên hệ được thực tế địa phương về vấn đề lao động, việc làm.
– Phân tích được các biểu đồ, bảng số liệu về lao động và việc làm.

Đô thị hoá
– Đặc điểm đô thị hoá

– Trình bày được đặc điểm đô thị hoá ở Việt Nam và sự phân bố mạng lưới đô thị.

– Phân bố mạng lưới đô thị
– Ảnh hưởng của đô thị hoá đến phát – Phân tích được ảnh hưởng của đô thị hoá đến phát triển kinh tế - xã hội.
triển kinh tế - xã hội
– Sử dụng được atlat địa lí Việt Nam, bản đồ dân cư Việt Nam, số liệu thống kê để
nhận xét và giải thích về đô thị hoá ở nước ta.
– Viết được báo cáo giới thiệu về một trong các chủ đề (dân số, lao động và việc
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làm, đô thị hoá) ở Việt Nam.

ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH KINH TẾ
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
– Ý nghĩa

– Phân tích được ý nghĩa của sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nước ta.

– Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo – Chứng minh và giải thích được sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước ta theo
hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá
hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
– Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo – Chứng minh và giải thích được sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành, theo
ngành, theo thành phần kinh tế, theo thành phần kinh tế, theo lãnh thổ ở nước ta.
lãnh thổ
– Nêu và đánh giá được vai trò của mỗi thành phần kinh tế trong nền kinh tế đất
nước hiện nay.
– Vẽ được biểu đồ, phân tích biểu đồ và số liệu thống kê liên quan đến chuyển
dịch cơ cấu kinh tế.
Vấn đề phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản
– Khái quát

– Khái quát được vai trò của nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản trong quá trình
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và xây dựng nông thôn mới.

– Nông nghiệp

– Phân tích được các thế mạnh, hạn chế đối với phát triển nền nông nghiệp ở nước ta.
– Trình bày được sự chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và sự phát triển, phân bố nông
nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi) thông qua atlat địa lí Việt Nam, bảng số liệu, tư liệu,...
– Nêu được xu hướng phát triển trong nông nghiệp nước ta.

– Lâm nghiệp

– Phân tích được các thế mạnh và hạn chế đối với phát triển lâm nghiệp.
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– Trình bày được tình hình phát triển và phân bố lâm nghiệp thông qua atlat địa lí
Việt Nam, bảng số liệu, tư liệu,...
– Trình bày được vấn đề quản lí và bảo vệ tài nguyên rừng.

– Ngành thuỷ sản

– Phân tích được các thế mạnh và hạn chế đối với phát triển ngành thuỷ sản.
– Trình bày được sự chuyển dịch cơ cấu, tình hình phát triển và phân bố ngành
thuỷ sản thông qua atlat địa lí Việt Nam, bảng số liệu, tư liệu,...

– Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

– Phân tích được một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở Việt Nam: trang
trại, vùng chuyên canh, vùng nông nghiệp.
– Vẽ được biểu đồ, nhận xét, giải thích về tình hình phát triển và chuyển dịch cơ
cấu ngành của các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản.

Vấn đề phát triển công nghiệp
– Chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

– Trình bày và giải thích được sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành,
theo thành phần kinh tế, theo lãnh thổ.

– Một số ngành công nghiệp

– Trình bày được đặc điểm phát triển và phân bố của một số ngành: Khai thác
than, dầu, khí; sản xuất điện; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính; sản xuất, chế
biến thực phẩm; sản xuất đồ uống; dệt, may; giày dép thông qua atlat địa lí Việt
Nam, bảng số liệu, tư liệu,...

– Tổ chức lãnh thổ công nghiệp

– Phân tích được một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở Việt Nam: khu
công nghiệp, khu công nghệ cao, trung tâm công nghiệp.
– Vẽ được biểu đồ, nhận xét và giải thích tình hình phát triển và chuyển dịch cơ cấu
ngành công nghiệp.
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Vấn đề phát triển dịch vụ
– Giao thông vận tải
– Bưu chính viễn thông

– Khái quát được vai trò; phân tích được các nhân tố ảnh hưởng của các ngành
dịch vụ.

– Thương mại

– Trình bày được sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải, bưu chính
viễn thông, thương mại, du lịch ở Việt Nam.

– Du lịch

– Phân tích được sự phân hoá lãnh thổ du lịch (các trung tâm, vùng du lịch), du
lịch với sự phát triển bền vững.
– Tìm hiểu thực tế, viết được đoạn văn ngắn giới thiệu, quảng bá về một số hoạt
động và sản phẩm dịch vụ độc đáo của địa phương, nhất là về du lịch.
– Vẽ được biểu đồ và sử dụng bản đồ, số liệu để nhận xét, giải thích liên quan đến
các ngành dịch vụ (giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, thương mại và du lịch).

ĐỊA LÍ CÁC VÙNG KINH TẾ
Khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ
– Khái quát về vùng

– Trình bày được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và dân số của vùng.

– Khai thác các thế mạnh phát triển – Chứng minh được các thế mạnh để phát triển kinh tế của vùng về khoáng sản và
kinh tế
thuỷ điện, cây trồng có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới (cây công nghiệp, rau quả),
chăn nuôi gia súc lớn và về kinh tế biển.
– Trình bày được việc khai thác các thế mạnh phát triển kinh tế của vùng và nêu
được hướng phát triển.
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– Ý nghĩa của phát triển kinh tế - xã hội – Nêu được ý nghĩa của phát triển kinh tế - xã hội đối với quốc phòng an ninh.
đối với quốc phòng an ninh
– Sử dụng được atlat địa lí Việt Nam, bản đồ và bảng số liệu để trình bày về thế
mạnh và việc khai thác các thế mạnh phát triển kinh tế của vùng.
Phát triển kinh tế – xã hội ở Đồng bằng sông Hồng
– Khái quát về vùng

– Trình bày được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và dân số của vùng.

– Các thế mạnh để phát triển kinh tế

– Phân tích được các thế mạnh, hạn chế đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của
Đồng bằng sông Hồng.

– Một số vấn đề phát triển kinh tế - – Phân tích được một số vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội của vùng: Vấn đề
xã hội
phát triển công nghiệp, vấn đề phát triển dịch vụ.
– Sử dụng được atlat địa lí Việt Nam, bản đồ và bảng số liệu để trình bày về các
thế mạnh của vùng.
Phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản ở Bắc Trung Bộ
– Khái quát về vùng

– Trình bày được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và dân số của vùng.

– Thế mạnh, hạn chế để hình thành và – Phân tích được các thế mạnh và hạn chế đối với việc hình thành và phát triển
phát triển cơ cấu nông nghiệp, lâm nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản của vùng.
nghiệp, thuỷ sản
– Trình bày được một số đặc điểm nổi bật về nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản
của vùng.
– Sử dụng được atlat địa lí Việt Nam, bản đồ và bảng số liệu để trình bày về thế
mạnh và hạn chế của vùng.
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Phát triển kinh tế biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ
– Khái quát về vùng

– Trình bày được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và dân số của vùng.

– Thế mạnh, hạn chế và việc phát triển – Phân tích được các thế mạnh và hạn chế đối với phát triển các ngành kinh tế
các ngành kinh tế biển
biển: khai thác tài nguyên sinh vật biển, giao thông vận tải biển, du lịch biển, khai
thác khoáng sản biển.
– Trình bày được việc phát triển các ngành kinh tế biển và nêu được hướng phát
triển kinh tế biển của vùng.
– Sử dụng được atlat địa lí Việt Nam, bản đồ và bảng số liệu để trình bày về thế
mạnh phát triển các ngành kinh tế biển của vùng.
– Ý nghĩa của phát triển kinh tế biển – Liên hệ được phát triển kinh tế biển với quốc phòng an ninh.
đối với quốc phòng an ninh
Khai thác thế mạnh để phát triển kinh tế ở Tây Nguyên
– Khái quát về vùng

– Trình bày được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và dân số của vùng.

– Thế mạnh, hạn chế và việc phát triển – Phân tích được các thế mạnh và hạn chế đối với phát triển kinh tế ở Tây Nguyên
các ngành kinh tế
về cây công nghiệp lâu năm, thuỷ điện, lâm nghiệp, khoáng sản (bôxit), du lịch.
– Trình bày được sự phát triển và phân bố của cây công nghiệp lâu năm, phát triển
thuỷ điện, hoạt động lâm nghiệp và bảo vệ rừng, khai thác bôxit, phát triển du lịch.
– Ý nghĩa của phát triển kinh tế – xã – Nêu được ý nghĩa của phát triển kinh tế - xã hội đối với quốc phòng an ninh.
hội đối với quốc phòng an ninh
– Sử dụng được atlat địa lí Việt Nam, bản đồ và bảng số liệu để trình bày về thế
mạnh và việc khai thác các thế mạnh của vùng.
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Phát triển kinh tế – xã hội ở Đông Nam Bộ
– Khái quát về vùng

– Trình bày được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và dân số của vùng.

– Các thế mạnh và hạn chế để phát triển – Phân tích được các thế mạnh và hạn chế đối với phát triển kinh tế của vùng.
kinh tế
– Phát triển các ngành kinh tế

– Trình bày được tình hình phát triển các ngành kinh tế: công nghiệp, dịch vụ;
nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản.

– Vấn đề bảo vệ môi trường

– Trình bày được mối quan hệ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường.
– Sử dụng được atlat địa lí Việt Nam, bản đồ, số liệu thống kê để trình bày về các
thế mạnh và hiện trạng phát triển các ngành kinh tế.

Sử dụng hợp lí tự nhiên để phát triển kinh tế ở Đồng bằng sông Cửu Long
– Khái quát về vùng

– Trình bày được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và dân số của vùng.

– Sử dụng hợp lí tự nhiên

– Chứng minh được các thế mạnh, hạn chế để phát triển kinh tế của vùng; trình
bày được hướng sử dụng hợp lí tự nhiên của vùng.
– Giải thích được tại sao phải sử dụng hợp lí tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long.

– Phát triển sản xuất lương thực và thực – Trình bày được vai trò, tình hình phát triển sản xuất lương thực và thực phẩm
phẩm
của vùng.
– Du lịch

– Trình bày được tài nguyên du lịch và tình hình phát triển du lịch của vùng.
– Thu thập được tài liệu và viết báo cáo về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với
Đồng bằng sông Cửu Long, các giải pháp ứng phó.
– Sử dụng atlat địa lí Việt Nam, bản đồ, số liệu thống kê, tư liệu, trình bày được các
36

Nội dung

Yêu cầu cần đạt
thế mạnh, tình hình phát triển sản xuất lương thực, thực phẩm, du lịch của vùng.
– Vẽ được biểu đồ kinh tế - xã hội, nhận xét và giải thích.

Phát triển các vùng kinh tế trọng điểm
– Đặc điểm vùng kinh tế trọng điểm

– Phân tích được đặc điểm chung của các vùng kinh tế trọng điểm ở nước ta.

– Quá trình hình thành và phát triển, – Trình bày được quá trình hình thành và phát triển, các nguồn lực, thực trạng và
nguồn lực, thực trạng, định hướng phát định hướng phát triển của các vùng kinh tế trọng điểm: Vùng kinh tế trọng điểm
triển của các vùng kinh tế trọng điểm
Bắc Bộ, Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam,
Vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
– Vẽ được biểu đồ, nhận xét và giải thích được nội dung liên quan đến các vùng
kinh tế trọng điểm.
– Sử dụng số liệu, atlat địa lí Việt Nam, bản đồ và các nguồn tài liệu khác, nhận
xét và giải thích được những vấn đề liên quan đến các vùng kinh tế trọng điểm.
Phát triển kinh tế và đảm bảo quốc phòng an ninh ở Biển Đông và các đảo, quần đảo
– Khái quát về Biển Đông và các đảo, – Trình bày được khái quát về Biển Đông.
quần đảo
– Trình bày được vùng biển Việt Nam, các đảo và quần đảo là một bộ phận quan
trọng của nước ta.
– Tài nguyên thiên nhiên

– Chứng minh được vùng biển nước ta, các đảo và quần đảo có nguồn tài nguyên
thiên nhiên phong phú, đa dạng.

– Khai thác tổng hợp tài nguyên biển - – Trình bày được tình hình khai thác tổng hợp tài nguyên biển - đảo (khai thác
đảo
sinh vật, khai thác khoáng sản, giao thông vận tải và du lịch biển); giải thích được
sự cần thiết phải bảo vệ môi trường biển ở nước ta.
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– Ý nghĩa chiến lược của Biển Đông
trong việc phát triển kinh tế và đảm bảo
an ninh cho đất nước; hướng chung
trong giải quyết các tranh chấp vùng
biển - đảo

– Phân tích được ý nghĩa chiến lược của Biển Đông trong việc phát triển kinh tế
và đảm bảo an ninh cho đất nước; trình bày được hướng chung trong việc giải
quyết các tranh chấp vùng biển - đảo ở Biển Đông.
– Sử dụng được atlat địa lí Việt Nam, bản đồ, số liệu thống kê để trình bày về các tài
nguyên thiên nhiên và việc khai thác tổng hợp tài nguyên biển - đảo.
– Thu thập được tài liệu, tranh ảnh, video,... để viết và trình bày báo cáo tuyên
truyền về bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

THỰC HÀNH TÌM HIỂU ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG
Thực hành tìm hiểu Địa lí địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) theo các chủ đề sau đây:
– Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và sự – Trình bày được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và sự phân chia hành chính của
phân chia hành chính
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương dựa trên bản đồ của địa phương, Việt Nam
hoặc atlat địa lí Việt Nam và kiến thức đã có.
– Tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
– Dân cư và xã hội

– Sử dụng bản đồ, lược đồ, biểu đồ, số liệu thống kê,..., phân tích được một số đặc
điểm nổi bật về tự nhiên, dân cư - xã hội, kinh tế của địa phương.

– Kinh tế

– Thu thập được tài liệu, tranh ảnh, số liệu,... để giới thiệu về địa lí địa phương.
– Viết được báo cáo giới thiệu địa lí địa phương theo một số chủ đề.
Chuyên đề 12.1: Thiên tai và biện pháp phòng chống
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– Trình bày được quan niệm, đặc điểm, nguyên nhân, phân loại thiên tai.

– Một số thiên tai, nguyên nhân, hậu – Trình bày được một số thiên tai và nơi thường xảy ra (bão, lũ lụt, hạn hán, các
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thiên tai khác); phân tích được nguyên nhân, hậu quả của mỗi loại và xác định
được các biện pháp phòng chống.
– Liên hệ, tìm hiểu được về một thiên tai cụ thể tại địa phương (hiện trạng, nguyên
nhân, hậu quả, giải pháp).
– Thu thập được tranh ảnh, số liệu, video clip,... để trưng bày một số chủ đề về
thiên tai ở nước ta.
– Viết được đoạn văn ngắn tuyên truyền mọi người trong cộng đồng về thiên tai và
các biện pháp phòng chống.
Chuyên đề 12.2: Phát triển vùng

Nội dung

Yêu cầu cần đạt

– Quan niệm về vùng

– Trình bày được quan niệm về vùng, ý nghĩa của vùng và cơ sở hình thành vùng
trong nền kinh tế đất nước.

– Các loại vùng kinh tế

– Phân biệt được các loại vùng kinh tế (theo các tiêu chí cụ thể): vùng kinh tế,
vùng kinh tế trọng điểm, vùng ngành,...
– Trình bày (tóm tắt) được các loại vùng kinh tế ở Việt Nam.

– Đặc điểm của các loại vùng kinh tế

– Trình bày được đặc điểm và giải thích được sự hình thành của một số loại vùng kinh tế.
Chuyên đề 12.3: Phát triển làng nghề
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– Những vấn đề chung

– Trình bày được khái niệm, đặc điểm, quá trình hình thành và phát triển làng nghề.

– Phát triển làng nghề và các tác động

– Phân tích được vai trò của làng nghề, thực trạng và định hướng phát triển làng
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nghề; tác động của làng nghề đến kinh tế, xã hội và tài nguyên, môi trường.
– Liên hệ được thực tế ở địa phương.

VI. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC
1. Định hướng chung
Phương pháp giáo dục môn Địa lí được thực hiện theo các định hướng chung sau đây:
a) Tích cực hoá hoạt động của học sinh; trong đó giáo viên là người tổ chức, hướng dẫn, khuyến khích, tạo môi trường
học tập thân thiện cho học sinh; học sinh học tập chủ động, tích cực, sáng tạo, tập trung rèn luyện năng lực tự học.
b) Tăng cường các hoạt động trải nghiệm cho học sinh, 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, kinh tế - xã hội tại địa phương, từ đó phát triển nhận thức,
kĩ năng, hình thành phẩm chất, năng lực đặc thù và năng lực chung.
c) Đa dạng hóa các phương pháp dạy học, kết hợp linh hoạt các phương pháp dạy học tiên tiến, các phương pháp dạy
học đặc thù của môn học như: sử dụng bản đồ, sơ đồ, số liệu thống kê, biểu đồ, tranh ảnh, mô hình, quan sát, thực địa,...; cải
tiến và sử dụng theo hướng phát huy tính tích cực các phương pháp dạy học truyền thống như: thuyết trình, hỏi đáp,...
d) Thực hiện các hình thức tổ chức dạy học một cách đa dạng và linh hoạt, kết hợp các hình thức 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, sưu tầm, hệ thống hoá thông tin, trưng bày, giới thiệu, triển lãm, trò chơi học tập,...
e) Tổ chức, hướng dẫn, tạo điều kiện để học sinh tìm tòi, khám phá, khai thác và chiếm lĩnh kiến thức từ các phương
tiện dạy học địa lí như: bản đồ, atlat, tranh ảnh, mô hình, các dụng cụ quan trắc, dụng cụ đo vẽ, tài liệu, tư liệu,... Khuyến
khích, tạo điều kiện, xây dựng môi trường học tập thuận lợi cho học sinh khai thác thông tin từ Internet để phục vụ học tập;
rèn luyện cho học sinh kĩ năng xử lí, trình bày thông tin địa lí bằng công nghệ thông tin và truyền thông,...; tăng cường tự
làm các thiết bị dạy học với việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (lập các trang website học tập, xây dựng hệ
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thống bài học, bài tập, thực hành, bài kiểm tra bằng các phần mềm thông dụng và thích hợp, xây dựng các video clip giới
thiệu sự vật, hiện tượng địa lí,...).
2. Định hướng phương pháp hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung
a) Phương pháp hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu
Thông qua việc tổ chức các hoạt động học tập, môn Địa lí giáo dục cho học sinh thế giới quan khoa học, lòng yêu
nước, tình yêu thiên nhiên, tình cảm yêu thương người lao động, thái độ tôn trọng những giá trị nhân văn khác nhau; ý thức,
niềm tin, trách nhiệm và hành động cụ thể trong việc sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường; rèn luyện
cho học sinh các đức tính chăm chỉ, trung thực trong học tập và nghiên cứu khoa học.
b) Phương pháp hình thành, phát triển các năng lực chung
Môn Địa lí có nhiều ưu thế hình thành và phát triển các năng lực chung đã quy định trong Chương trình tổng thể.
- Năng lực tự chủ và tự học: được hình thành và phát triển thông qua các hoạt động học tập như thu thập thông tin và
trình bày báo cáo địa lí; khảo sát, điều tra thực tế địa phương, vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tế,...
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: được hình thành và phát triển thông qua các hoạt động nhóm và phương pháp dạy học
thảo luận, dạy học dự án, xêmina,...
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: được hình thành và phát triển thông qua các hoạt động phát hiện vấn đề, nêu
giả thuyết hoặc giả định, tìm lôgic trong giải quyết vấn đề, đề xuất được giải pháp giải quyết vấn đề, đánh giá giải pháp giải
quyết vấn đề, tưởng tượng khoa học, giải quyết vấn đề mới, tự học về lí thuyết và công cụ địa lí.
3. Định hướng phương pháp hình thành, phát triển năng lực địa lí
a) Để phát triển thành phần năng lực nhận thức khoa học địa lí, giáo viên tạo cho học sinh cơ hội huy động những hiểu
biết, kinh nghiệm sẵn có để tham gia hình thành kiến thức mới. Chú ý tổ chức các hoạt động tiếp cận sự vật và hiện tượng
địa lí diễn ra trong cuộc sống theo mối quan hệ không gian - thời gian, trả lời các câu hỏi cơ bản: cái gì, ở đâu, như thế
nào...; rèn luyện cho học sinh kĩ năng phân tích các mối liên hệ (tương hỗ, nhân quả) giữa các hiện tượng, quá trình địa lí tự
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nhiên, giữa các hiện tượng, quá trình địa lí kinh tế - xã hội cũng như giữa hệ thống tự nhiên và hệ thống kinh tế - xã hội.
b) Để phát triển thành phần năng lực tìm hiểu địa lí, giáo viên tạo điều kiện cho học sinh sử dụng các công cụ của địa lí
học như: 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 học sinh học tập ngoài thực địa, trong môi trường
tự nhiên, kinh tế - xã hội địa phương.
c) Để phát triển thành phần năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học về địa lí, học sinh cần được tạo cơ hội để cập
nhật thông tin và liên hệ thực tế, tiếp cận với các tình huống thực tiễn, thực hiện các chủ đề học tập khám phá từ thực tiễn;
vận dụng được các kiến thức, kĩ năng địa lí để giải quyết một số vấn đề thực tiễn phù hợp. Giáo viên cần quan tâm rèn luyện
cho học sinh 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.
VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC
1. Định hướng chung
a) Đánh giá kết quả giáo dục trong môn Địa lí 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 học sinh để hướng dẫn hoạt động học tập.
b) Căn cứ để đánh giá kết quả giáo dục của học sinh 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.
c) Về nội dung đánh giá, bên cạnh đánh giá kiến thức, cần tăng cường đánh giá các kĩ năng của học sinh 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.
d) Đa dạng hóa các hình thức đánh giá, tăng cường đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh bằng các hình thức
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khác nhau. Kết hợp việc đánh giá của giáo viên với tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau của học sinh.
e) Kết quả giáo dục được đánh giá bằng các hình thức định tính và định lượng thông qua đánh giá thường xuyên, định
kì, trên cơ sở đó tổng hợp kết quả đánh giá chung về phẩm chất, năng lực và sự tiến bộ của học sinh.
2. Một số hình thức kiểm tra, đánh giá
Môn Địa lí sử dụng các hình thức đánh giá chủ yếu như sau:
a) 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,...
b) Đánh giá thông qua vấn đáp, thuyết trình: trả lời câu hỏi vấn đáp, phỏng vấn, thuyết trình vấn đề nghiên cứu,...
c) Đánh giá thông qua quan sát: quan sát quá trình học sinh 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,...
VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
1. Giải thích thuật ngữ
a) Một số thuật ngữ chuyên môn
– Địa lí tự nhiên: Địa lí tự nhiên nghiên cứu một cách tổng hợp các thành phần cấu thành nên vỏ địa lí của Trái Đất
cũng như các bộ phận lãnh thổ khác nhau của Trái Đất. Địa lí tự nhiên thường được phân chia thành địa lí tự nhiên đại
cương (nghiên cứu các quy luật chung của vỏ địa lí) và các khoa học địa lí tự nhiên bộ phận nghiên cứu các địa quyển (như
Địa mạo học nghiên cứu về địa hình; Khí hậu học và khí tượng học nghiên cứu về khí quyển; Thuỷ văn học nghiên cứu về
sông, hồ, nước ngầm; Thổ nhưỡng học nghiên cứu về lớp đất; Địa lí sinh vật nghiên cứu về các quần xã thực vật và động
vật, các hệ sinh thái,...).
– Địa lí kinh tế - xã hội: Địa lí kinh tế - xã hội nghiên cứu tổ chức lãnh thổ về kinh tế - xã hội ở các nước, các vùng, các
địa phương khác nhau. Địa lí kinh tế - xã hội bao gồm địa lí dân cư, địa lí kinh tế và địa lí xã hội.
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– Địa lí dân cư: Địa lí dân cư nghiên cứu các quy luật và đặc điểm không gian về sự hình thành và phát triển của cơ
cấu dân cư hiện đại và của các điểm dân cư trong các điều kiện tự nhiên, lịch sử, kinh tế và xã hội khác nhau.
– Địa lí kinh tế: Địa lí kinh tế nghiên cứu tổ chức lãnh thổ sản xuất xã hội, các quá trình không gian và các hình thức tổ
chức đời sống của con người trước hết là từ quan điểm hiệu quả sản xuất. Địa lí kinh tế bao gồm nhiều khoa học bộ phận
như: địa lí nông nghiệp, địa lí công nghiệp, địa lí dịch vụ,...
– Địa lí xã hội: Địa lí xã hội nghiên cứu các quá trình không gian và các hình thức tổ chức lãnh thổ đời sống của con
người, mà trước hết là trên quan điểm về điều kiện lao động, sinh hoạt, nghỉ dưỡng, phát triển nhân cách và tái sản xuất đời
sống con người. Nhiều vấn đề đặc thù của địa lí xã hội như địa lí về giới, địa lí về chất lượng cuộc sống,...
– Địa lí khu vực: Địa lí khu vực nghiên cứu về các khu vực trên thế giới có sự phân định rõ không gian, tập trung vào
các đặc điểm nổi bật về tự nhiên, dân cư, xã hội, kinh tế của một lãnh thổ cụ thể.
– Địa lí vùng: Địa lí vùng nghiên cứu về các bộ phận lãnh thổ thường là ở trong phạm vi một quốc gia, được phân biệt
bởi các ranh giới. Về tự nhiên, vùng được hiểu với nhiều cấp độ khác nhau, ví dụ như: miền địa lí tự nhiên, khu địa lí tự
nhiên,... Về kinh tế, có nhiều loại vùng khác nhau, như: vùng kinh tế ngành, vùng kinh tế tổng hợp, vùng kinh tế trọng
điểm,...; mỗi vùng có những đặc điểm riêng, khác với vùng khác về tự nhiên, dân cư, xã hội, kinh tế và có mối liên hệ trong
vùng với nhau, cũng như với các vùng khác.
– Địa lí địa phương: Địa lí địa phương nghiên cứu về vị trí địa lí, thiên nhiên và hoạt động kinh tế – xã hội ở các lãnh
thổ như một làng; xã; huyện; tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
– Đối tượng địa lí: Đối tượng địa lí là các sự vật, hiện tượng, quá trình,... tự nhiên hay nhân tạo như là một chỉnh thể ở
trong lớp vỏ địa lí. Mỗi đối tượng địa lí đều có vị trí địa lí xác định.
– Vị trí địa lí: Vị trí địa lí là vị trí của đối tượng địa lí đối với bề mặt Trái Đất cũng như đối với các đối tượng khác mà
chúng có quan hệ tương tác với nhau. Vị trí địa lí là đặc trưng quan trọng của đối tượng, vì ở một mức độ đáng kể, nó cung
cấp biểu tượng về các điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế – xã hội cũng như các đặc điểm địa phương của sự định vị đối
tượng. Vị trí địa lí được xác định nhờ toạ độ địa lí. Có thể đánh giá vị trí địa lí về các phương diện khác nhau: vị trí địa lí tự
nhiên, vị trí địa lí kinh tế, vị trí địa lí vận tải, vị trí địa lí quân sự, vị trí địa chiến lược (địa chính trị),...
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b) Từ ngữ thể hiện mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt
Chương trình môn Địa lí sử dụng một số từ ngữ để thể hiện mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt về năng lực của học sinh.
Trong bảng liệt kê dưới đây, đối tượng, mức độ cần đạt được chỉ dẫn bằng các động từ khác nhau. Trong quá trình dạy học,
đặc biệt là khi đặt câu hỏi thảo luận, ra đề kiểm tra đánh giá, giáo viên có thể dùng những động từ nêu trong bảng này hoặc
thay thế bằng các động từ có nghĩa tương đương cho phù hợp với tình huống sư phạm và nhiệm vụ cụ thể giao cho học sinh.
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– Nêu được (một số vai trò, đặc điểm); kể tên được (các sự vật, hiện tượng); phát biểu được (định nghĩa, thuật
ngữ, khái niệm); liệt kê được (các dấu hiệu, đặc điểm); ghi lại; kể được; lặp lại được; đưa lại được dẫn chứng.
– Quan sát được; nhận dạng được (cấu trúc Trái Đất, vỏ Trái Đất, vỏ địa lí, một hoặc một số đối tượng địa lí trên
thực địa, trên bản đồ, lược đồ, hình vẽ, tranh ảnh); thống kê được (các đối tượng hoặc dấu hiệu của đối tượng địa
lí); đọc được (các kí hiệu bản đồ, địa danh nước ngoài).
– Sưu tầm được; thu thập được (các tư liệu địa lí cần thiết); trích dẫn được tài liệu; tìm được (vị trí địa lí của đối tượng
trên thực địa, trên bản đồ); tìm được các thông tin (bài viết, hình ảnh bằng các công cụ tìm kiếm, sử dụng từ khoá).

Hiểu

– Mô tả được (một sự vật, hiện tượng); diễn giải được (vai trò, đặc điểm, tình hình phát triển); trình bày được
(thuận lợi, khó khăn, vai trò, tình hình phát triển, đặc điểm, ý nghĩa, biểu hiện, tác động của đối tượng địa lí); tóm
tắt được (đặc trưng của một quốc gia, một vùng); truyền đạt được (thông tin địa lí); xác định được (vị trí địa lí,
phạm vi lãnh thổ của một lãnh thổ trên bản đồ); nêu được các ví dụ hoặc biểu hiện về vai trò, đặc điểm, tình hình
phát triển, mối liên hệ nhân quả, quy luật của sự vật, hiện tượng địa lí; vẽ biểu đồ đơn giản (không cần xử lí số
liệu); giới thiệu được (một hoặc một số đối tượng địa lí).
– Đưa ra được các lí do, cơ sở, nhân tố tác động đến kết quả, phụ thuộc vào tình huống cụ thể; lựa chọn được hoặc
bổ sung được, sắp xếp được những thông tin cần thiết để giải quyết một vấn đề; phân tích được các đặc điểm nổi
bật của đối tượng địa lí và các nhân tố tác động; chứng minh được (các đặc điểm, tình hình phát triển, vai trò, tác
động của đối tượng địa lí); giải thích được (một số vấn đề thực tế, các nhận xét rút ra từ bản đồ, biểu đồ, bảng số
45

Mức độ

Động từ mô tả mức độ
liệu, các kết quả quan sát hoặc quan trắc từ môi trường).
– Khái quát hoá được (vai trò, đặc điểm, tình hình phát triển, phân bố); xác định được (vai trò, nguyên nhân, hệ
quả); lựa chọn được (các đặc điểm, giải pháp) theo tiêu chí đã có; so sánh được; phân biệt được (các đối tượng địa
lí); nhận xét được (đặc điểm, sự phân bố); phân loại được (các đối tượng địa lí) theo những cơ sở nhất định; khẳng
định được (thế mạnh, hạn chế, tác động của các nhân tố tới phát triển kinh tế – xã hội); liên hệ được (thực tế địa
phương); phản biện được; bình luận được; dự báo được (về các vấn đề địa lí); xác định được (định hướng phát
triển kinh tế của một lãnh thổ).

Vận
dụng

– Nhận xét được (đối tượng địa lí trên bản đồ, biểu đồ, tranh ảnh, sơ đồ); trình bày được (dựa vào atlat, bản đồ, lát
cắt địa lí, số liệu thống kê, tư liệu); xác định được (đặc điểm chủ yếu, quan trọng nhất của đối tượng trên cơ sở so
sánh vai trò, ý nghĩa, giải pháp, yếu tố, nhân tố); phát hiện được (những kết luận thiếu chính xác, thông tin thiếu
cập nhật, liên hệ thực tế thiếu phù hợp trong quá trình thảo luận, seminar); chỉnh sửa được; cập nhật được (các
kiến thức thực tế); đọc được bản đồ, lược đồ, sơ đồ, bảng số liệu, chỉ ra được (sự phân bố, mối liên hệ giữa các
thành phần, yếu tố, thông số); khám phá được (cấu trúc, đặc trưng của đối tượng địa lí, các mối liên hệ phổ biến,
những biểu hiện cụ thể của quy luật địa lí); sưu tầm được; khai thác được; chọn lọc được (các tư liệu địa lí từ
Internet và các nguồn khác nhau).
– Giải quyết được (những tình huống mới bằng cách vận dụng các khái niệm, mối liên hệ phổ biến, quy luật đã
biết); sử dụng được nhận thức địa lí (vào giải quyết một số vấn đề trong môi trường sống, vào việc định hướng
nghề nghiệp); lựa chọn được các biểu đồ thích hợp và biểu đồ thích hợp nhất (cần vẽ từ bảng số liệu đã cho); xử lí
được (số liệu thống kê); phân tích được (tranh ảnh, số liệu thống kê, hiện tượng thực tế); sử dụng được hình vẽ,
lược đồ (để phân tích được các hiện tượng địa lí); sử dụng được các công cụ địa lí (để khảo sát, thu thập thông tin
từ thực địa); sử dụng được bản đồ (trong học tập địa lí và trong đời sống).
– Vẽ được (biểu đồ, lược đồ); sơ đồ hoá được (một hiện tượng, quá trình địa lí); mở rộng được; biến đổi được (các
mô hình, sơ đồ đã có để phù hợp với nội dung thông tin mới); hệ thống hoá được (các tài liệu, tư liệu thu thập
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được); viết được (báo cáo địa lí); thuyết trình được về một vấn đề trên PowerPoint (là kết quả làm việc cá nhân
hay làm việc nhóm); khái quát hoá được (những vấn đề riêng lẻ, cụ thể thành vấn đề tổng quát mới); đề xuất được
(các giải pháp, biện pháp, định hướng); dự báo được (những thay đổi); lên kế hoạch (một chuyến tham quan học
tập trong ngày dưới sự chỉ dẫn của giáo viên); thiết kế được (một áp phích về bảo vệ môi trường).

2. Thời lượng thực hiện chương trình
Thời lượng thực hiện chương trình trong mỗi năm học cho mỗi lớp là 105 tiết (gồm 70 tiết dành cho các kiến thức cốt
lõi và 35 tiết dành cho các chuyên đề học tập), dạy trong 35 tuần.
a) Thời lượng (70 tiết) dành cho mạch nội dung các kiến thức cốt lõi dự kiến được phân phối theo tỉ lệ % như sau:
Mạch nội dung

Lớp 10

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG

Lớp 11

Lớp 12

6%

ĐỊA LÍ ĐẠI CƯƠNG
Địa lí tự nhiên

42%

Địa lí kinh tế – xã hội

42%

Đánh giá định kì

10%

ĐỊA LÍ KINH TẾ – XÃ HỘI THẾ GIỚI
Một số vấn đề về kinh tế – xã hội thế giới

10%

Địa lí khu vực và quốc gia

80%

Đánh giá định kì

10%

ĐỊA LÍ VIỆT NAM
Địa lí tự nhiên

20%
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Mạch nội dung

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

Địa lí dân cư

5%

Địa lí các ngành kinh tế

30%

Địa lí các vùng kinh tế

30%

Thực hành tìm hiểu địa lí địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương)

5%

Đánh giá định kì

10%

b) Phân bổ số tiết cho các chuyên đề học tập ở mỗi lớp (bao gồm cả kiểm tra, đánh giá) như sau:
Mạch nội dung

Lớp 10

Chuyên đề 10.1: Biến đổi khí hậu

10

Chuyên đề 10.2: Đô thị hoá

15

Chuyên đề 10.3: Phương pháp viết báo cáo Địa lí

10

Lớp 11

Chuyên đề 11.1: Một số vấn đề về khu vực Đông Nam Á

15

Chuyên đề 11.2: Một số vấn đề về du lịch thế giới

10

Chuyên đề 11.3: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0)

10

Lớp 12

Chuyên đề 12.1: Thiên tai và biện pháp phòng chống

10

Chuyên đề 12.2: Phát triển vùng

15

Chuyên đề 12.3: Phát triển làng nghề

10

3. Thiết bị dạy học
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Trong dạy học địa lí theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực, các thiết bị dạy học có vai trò rất quan trọng. Các
thiết bị dạy học của môn Địa lí bao gồm:
– Bản đồ, atlat địa lí, tập bản đồ địa lí.
– Các biểu đồ, sơ đồ, lược đồ, lát cắt.
– Tài liệu, tư liệu (niên giám thống kê, số liệu kinh tế - xã hội,...).
– Tranh ảnh về các sự vật, hiện tượng địa lí tự nhiên và địa lí kinh tế - xã hội.
– Mô hình, mẫu vật.
– Các dụng cụ, thiết bị (địa bàn, nhiệt kế, ẩm kế, khí áp kế, máy ảnh,...).
– Các phần mềm dạy học, video clip; các thư viện số (digital) chứa các kho tư liệu dạy học địa lí.
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