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Đề tài: HƯỚNG DẪN HỌC SINH KHAI

THÁC THÔNG TIN TRÊN BẢN ĐỒ HỌC

TẬP ĐỊA LÍ

A. PHẦN MỞ ĐẦU

I/ BỐI CẢNH CỦA ĐỀ TÀI:

Bản đồ là hình ảnh thu nhỏ tương đối chính xác về một khu vực hoặc toàn bộ bề mặt

Trái đất trên mặt phẳng. Đọc bản đồ phải hiểu được là đọc để “Học” chứ không phải xem

bản đồ, vì bản đồ là kênh hình với độ tập trung cao nguồn thông tin được mã hoá, có định

vị không gian. Trong địa lý học có câu nói nổi tiếng của N.N. Braanxki, nhà địa lý Nga:

“Địa lý học bắt đầu từ bản đồ và kết thúc từ bản đồ”. Do vậy việc dạy học sinh đọc bản đồ

là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Qua tìm hiểu ở các em học sinh, tôi nhận thấy học sinh rất “ngán “ và “sợ” khi “bị”

giáo viên gọi lên bảng trình bày một nội dung hay xác định một địa điểm nào đó trên bản

đồ, hay gặp một bài tập, bài thực hành hay bài kiểm tra có yêu cầu đọc bản đồ và phân tích

bản đồ. Nguyên nhân chủ yếu là các em không biết nên bắt đầu từ đâu và phải làm như thế

nào?

II/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:

Là giáo viên được phân công giảng dạy bộ môn địa lý ở trường THCS nhiều năm,

tôi rất thích bộ môn này vì Địa lý là một môn khoa học có từ lâu đời, trên bề mặt Trái đất

mỗi miền đều có phong cảnh riêng, những đặc điểm riêng về nóng, lạnh, gió, mưa, về non

nước, cây cỏ, động vật…Ngay cả con người sinh sống trong các miền ấy cũng có cách làm

ăn sinh hoạt riêng. Nhưng sự khác biệt ấy do nhiều nguyên nhân gây nên. Học địa lý thì

các em sẽ hiểu được nguyên nhân. Địa lý còn là một phạm trù rộng lớn và có tính thực



nghiệm, nó không ngừng ở việc mô tả các sự vật và hiện tượng địa lý đã xảy ra trên bề mặt

Trái đất mà còn tìm cách giải thích, phân tích, tổng hợp các yếu tố địa lý, cũng như thấy

được các mối quan hệ giữa chúng với nhau. Mặt khác nó còn góp phần vào việc khai thác,

sử dụng bảo vệ và cải tạo tài nguyên thiên nhiên – môi trường một cách hợp lý nhằm góp

phần vào việc xây dựng kinh tế - xã hội nước nhà. Việc học tập địa lý sẽ giúp các em hiểu

được thiên nhiên, hiểu được các điều kiện và cách thức sản xuất của con người xung

quanh các em, vì khi giải thích các hiện tượng tự nhiên, khoa học địa lý đã vạch ra mối

quan hệ gắn bó giữa chúng như: Nắng to thì nước bốc hơi mạnh, trời có nhiều mây. Mây

nhiều lại sinh ra mưa, hoặc những nơi đất đai phì nhiêu thì cây cối sinh trưởng thuận lợi,

mùa màng tươi tốt, nông nghiệp phát triển.

Học địa lý các em sẽ gặp hiện tượng không phải lúc nào cũng xảy ra trước mắt, vì

vậy các em phải quan sát chúng trên tranh ảnh, hình vẽ và nhất là trên bản đồ. Bản đồ là

một thiết bị không thể thiếu được đối với những người học và nghiên cứu địa lý. Nhưng

làm sao cho học sinh đọc và biết phân tích bản đồ. Để khắc phục tình trạng này đã thôi

thúc tôi tìm giải pháp là phải làm sao cho học sinh biết sử dụng bản đồ một cách thuận lợi

nhất. Qua nhiều năm giảng dạy tôi đã rút ra được kinh nghiệm cho bản thân khi hướng dẫn

học sinh sử dụng bản đồ, do vậy việc chọn đề tài: “Hướng dẫn học sinh khai thác thông

tin trên bản đồ trong học tập địa lý” là một hướng nghiên cứu tôi cho là rất thiết thực đối

với việc học của học sinh và việc giảng dạy của giáo viên

III/ PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU:

Có thể áp dụng đề tài này với Học sinh cấp THCS (từ khối 6 đến khối 9)

IV/ MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:

Giúp học sinh học tốt hơn trong việc khai thác các kiến thức địa lý từ bản đồ, lược

đồ.

Giúp giáo viên có phương pháp giảng dạy phù hợp khi hướng dẫn học sinh tìm và

đọc thông tin trên bản đồ.

B. PHẦN NỘI DUNG

I/ CƠ SỞ LÝ LUẬN:

Giáo dục là một quá trình hoạt động kết hợp vai trò chủ đạo của giáo viên với sự tự

giác tích cực và độc lập tự học, tự sáng tạo của học sinh. Để học sinh lớp 6 sau khi học

xong chương 1 môn Địa lý có đủ tự tin khi làm việc với bản đồ, giáo viên cần vận dụng

kinh nghiệm giảng dạy trên lớp của mình, sự nhiệt tình - nhẫn nại, kết hợp với việc biết



học sinh thường mắc khuyết điểm nào khi sử dụng bản đồ mà rèn luyện từng bước kĩ

năng sử dụng bản đồ trong học tập địa lý

II/ THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ:

Đặc điểm tình hình chung:

a) Thuận lợi:

- Những năm gần đây bộ môn này ngày càng được quan tâm đầu tư về mọi mặt.

- Cơ sở vật chất, phương tiện dạy học bộ môn ngày càng được tăng cướng đầy đủ

hơn, ngoài ra học sinh còn phải học với tập Atlat địa lý Việt Nam.

- Ngày nay do sự phát triển của khoa học kĩ thuật đã giúp học sinh có nhiều thuận

lợi hơn trong học tập, các em đã dễ dàng mở rộng kiến thức hiểu biết của mình qua nhiều

nguồn

như: sách báo, phim ảnh, truyền thanh, truyền hình, mạng Internet…

b. Khó khăn:

- Đối với trường còn nhiều khó khăn, thiếu nhiều phương tiện dạy học dẫn đến chất

lượng dạy và học chưa cao.

- Một bộ phận giáo viên và học sinh sử dụng chưa triệt để các đồ dùng dạy học sẳn

có.

- Năng lực của một số cán bộ giáo viên còn hạn chế nên việc vận dụng bản đồ chưa

đạt hiệu quả cao.

III/ CÁC BIỆN PHÁP ĐÃ TIẾN HÀNH ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ:

1. Giáo viên:

a) Ở nhà: giáo viên chuẩn bị thật kỉ nội dung bài dạy có sử dụng bản đồ.

b) Trong giờ dạy trên lớp: giáo viên hướng dẫn, kiểm tra kiến thức học sinh, hướng

dẫn bài tập ở nhà.

Trong giờ học địa lý, nếu giáo viên kết hợp bài giảng với bản đồ thì học sinh phải

luôn luôn làm việc: nghe, nhìn, suy nghĩ và ghi chép như vậy mới phát huy tính tích cực

của học sinh và huy động học sinh tham gia vào bài giảng một cách hứng thú. Trong phần

truyền thụ kiến thức mới, người thầy giáo vừa trang bị kiến thức khoa học địa lý cho học

sinh, vừa rèn luyện kĩ năng địa lý, vừa hướng tới phương pháp học địa lý trên bản đồ, nếu

phần này thực hiện tốt thì mới hướng dẫn học sinh học bài và làm bài tập bằng bản đồ ở

nhà.

Dùng phương pháp đàm thoại tiến hành trên cơ sở dùng bản đồ tại lớp rất sinh động,

làm cho lớp học có không khí học tập tự giác, khích lệ các em suy nghĩ và sôi nổi tham gia



bài giảng. Tuy nhiên để đảm bảo tốt phương pháp này, hệ thống câu hỏi đặt ra cần tính

toán trên cơ sở tư duy và năng lực của học sinh so với thời gian của mỗi câu hỏi để đảm

bảo kế hoạch giảng dạy về mặt thời gian. Những câu hỏi đặt ra ở lớp chỉ nên dùng những

loại câu hỏi mà người trả lời chỉ cần đọc bản đồ, thông qua tư duy và tìm ra câu trả lời,

không nên dùng những câu hỏi tính toán trên bản đồ mới trả lời được. Nếu tính toán đại

khái sẽ gây cho học sinh thoái quen tuỳ tiện, qua loa. Sau khi những câu hỏi đặt ra được

lần lượt trả lời, thầy giáo hệ thống hoá và tổng kết vấn đề, đồng thời hướng dẫn học sinh

bổ sung ngay trên bản đồ trong SGK, hoặc bản đồ học sinh chuẩn bị cho bài giảng những

kết luận của mình.

Ví dụ ở bài 26, 35 địa lý lớp 7, giáo viên yêu cầu học sinh Quan sát bản đồ nêu tên

các dòng biển nóng, lạnh chảy ven bờ các châu lục và cho biết ảnh hưởng của các dòng

biển này đối với khí hậu ven bờ nơi chúng đi qua. Học sinh dựa vào bản đồ nêu tên được

các dòng biển nóng (mũi tên màu đỏ), lạnh (mũi tên màu xanh) và dựa vào kiến thức đã

học ở lớp 6 nêu được ảnh hưởng của dòng biển nóng (làm cho nơi nó đi qua có mưa

nhiều), dòng biển lạnh (làm cho nơi nó đi qua khô hạn ít mưa).

Ví dụ ở bài 33 Địa lý 8, khi giáo viên nêu câu hỏi yêu cầu học sinh quan sát bản đồ

tự nhiên Việt Nam cho biết Tại sao nước ta rất nhiều sông suối phần lớn là sông nhỏ,

ngắn dốc. Học sinh sẽ trả lời được: ¾ diện tích là đồi núi, chiều ngang lãnh thổ

hẹp…Hoặc câu hỏi Vì sao tuyệt đại bộ phận sông ngòi Việt Nam chảy theo hướng tây bắc

đông nam và tất cả đều đổ ra Biển Đông. Học sinh: hướng cấu trúc của địa hình và địa

thế thấp dần từ tây bắc xuống đông nam.

Việc rèn luyện kĩ năng bản đồ cho học sinh chỉ được tiến hành trong khi dạy địa lý,

kĩ năng đọc bản đồ, dùng bản đồ để nhận định khái quát về địa lý một khu vực…các em có

thể học và làm bài ngay tại lớp. Còn những kĩ năng tính toán như tính chiều dài một con

sông, một đường giao thông, tính diện tích một khu vực, lập lát cắt địa hình thì phải dùng

thời gian của các buổi thực hành địa lý để hướng dẫn các em và ra các bài tập về nhà để

các em luyện tập.

2. Học sinh:

a) Học sinh dùng bản đồ trong khi học bài, làm bài tập:

Học sinh phải biết dùng bản đồ địa lý khi nghe giảng ở trên lớp, khi học bài, khi làm

bài tập, khi tham quan thực tế…Và như vậy cách dùng bản đồ địa lý sẽ đi từ đơn giản đến

phức tạp phát triển theo cấp học, bậc học và chương trình bộ môn.



Hướng dẫn cho học sinh phương pháp học tập là nhiệm vụ của giáo viên nhưng

không nên tổ chức hướng dẫn về phương pháp học mà làm thế nào để phương pháp dạy

học của thầy đưa dần trò vào phương pháp truyền thụ của thầy, phương pháp tiếp thu của

trò phải tương ứng. Cố gắng không để học sinh học thuộc lòng môn địa lý khi sử dụng bản

đồ mà phải hiểu khi đọc bản đồ.

b) Học sinh sử dụng bản đồ trong SGK, bản đồ treo tường trong các giờ học trên

lớp:

Học sinh sử dụng bản đồ hay lược đồ trong sách giáo khoa như thế nào để đạt hiệu

quả cao? Giáo viên cần lưu ý học sinh mỗi một yếu tố trong kênh hình có một giá trị sử

dụng vào nội dung bài học khác nhau, cần sử dụng đúng lúc, đúng chỗ thì mới khai thác

hết giá trị của kênh hình.

Với bản đồ treo tường giáo viên cần lưu ý học sinh các thông tin được thể hiện trên

bản đồ, cần sử dụng bản đồ để tìm ra nội dung bài học, rèn học sinh các kĩ năng phân tích,

so sánh, tổng hợp, nhận xét dựa vào bản đồ.

c) Học sinh sử dụng Atlat địa lý Việt Nam:

Yêu cầu học sinh nắm chắc kí hiệu chung ở trang bìa của tập Atlat để khi sử dụng

không mất thời gian tra cứu. Nắm vững các kí hiệu của các bản đồ chuyên ngành. Nhắc lại

khắc sâu các kiến thức đã học trong SGK và có liên hệ.

Sau đây là một số biện pháp mà tôi đã thực hiện trong việc sử dụng bản đồ trong

dạy học địa lý ở trường THCS:

Các bước để làm việc với bản đồ theo từng cấp độ từ dễ đến khó:

Đọc bản đồ:

Để đọc được bản đồ, giáo viên cần hưóng dẫn học sinh thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đọc tên bản đồ để biết nội dung được thể hiện trong bản đồ là gì?

Bước 2: Đọc bản chú giải để biết cách người ta thể hiện nội dung đó trên bản

đồ như thế nào, bằng các kí hiệu gì? Bằng các màu sắc gì?

Bước 3: Tìm xem từng kí hiệu, từng màu sắc xuất hiện ở những vị trí nào trong

bản đồ.

Bước 4: Nếu cần thì dùng thước tì lệ để đo tính khoảng cách.

Giáo viên cần lưu ý hướng dẫn học sinh nắm chắc các bước để đọc bản đồ bằng

các bài tập áp dụng sau: Phân tích lược đồ dân số tỉnh Thái Bình (Bài thực hành SGK Địa

lý 7) Học sinh sẽ làm được bài tập này theo từng bước hướng dẫn của giáo viên Giáo viên

nên cho nhiều bài tập dạng này để củng cố kiến thức.



VD: Quan sát H4.1, cho biết:

- Nơi có mật độ dân số cao nhất? Mật độ là bao nhiêu?

- Nơi có mật độ dân số thấp nhất? Mật độ là bao nhiêu?

Với yêu cầu của bài tập, giáo viên hướng dẫn học sinh: Đọc tên lược đồ, đọc bảng

chú giải có mấy thang mật độ dân số? Màu có mật độ dân số cao nhất là màu gì? Đọc tên

nơi có mật độ cao nhất? Học sinh sẽ biết và trả lời đúng (màu đỏ, thị xã >3000).

Tiếp tục giáo viên hướng dẫn: Nơi có mật độ dân số thấp nhất là màu gì? Đọc tên?

Mật độ là bao nhiêu? (màu đỏ nhạt, <1000).

Hoặc hướng dẫn học sinh đọc bản đồ qua bài tập 2 bài thực hành 11 địa lý 6: Quan

sát bản đồ tự nhiên thế giới xác định các lục địa? Lục địa nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu

Bắc, lục địa nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu Nam? Học sinh sẽ dựa vào bản đồ xác định

được đúng yêu cầu trên theo từng bước đọc bản đồ.

* Phân tích bản đồ:

Phân tích bản đồ là tìm ra các mối quan hệ giữa các loại kí hiệu với nhau và với

nội dung của bản đồ. Cụ thể là:

Những kí hiệu đó có ở những địa danh nào, khu vực nào trên bản đồ.

Tại sao chúng lại có ở đó mà không có ở khu vực khác?

Những điều kiện gì làm cho chúng xuất hiện (hoặc không xuất hiện) ở đó hoặc

có ảnh hưởng, tác động đến chúng.

Đối với việc phân tích bản đồ cần lưu ý học sinh nó có điểm khác so với đọc bản

đồ là tìm ra mối quan hệ giữa các loại kí hiệu với nhau, nhưng để phân tích được bản đồ

thì học sinh cũng vận dụng các bước đọc bản đồ để thực hiện.

VD: Hướng dẫn học sinh làm bài tập 1 trong bài thực hành số 6 Địa lý lớp 8:

Đọc H6.1, nhận biết khu vực có mật độ dân số từ thấp đến cao.

Bài tập này yêu cầu học sinh dựa vào H6.1: Nhận biết khu vực có mật độ dân số từ

thấp lên cao. Kết hợp lược đồ tự nhiên Châu Á và kiến thức đã học giải thích sự phân bố

đó.

Giáo viên yêu cầu học nhắc lại phương pháp làm việc với bản đồ (đọc bản đồ):

Đọc kí hiệu mật độ dân số.

Sử dụng kí hiệu nhận biết đặc điểm phân bố dân cư.

Nhận xét dạng mật độ nào chiếm diện tích lớn, nhỏ.

Nguyên nhân dẫn đến sự phân bố dân cư rất không đều ở Châu Á.



Với yêu cầu 4 giáo viên gợi ý học sinh dựa vào các điều kiện tự nhiên như: địa hình,

khí hậu, sông ngòi để giải thích. Nơi có mật độ dân số cao nhất (trên 100 người/km2)

thì khí hậu ôn hoà và nhiệt đới gió mùa, sông ngòi dày đặc, đồng bằng phù sa màu

mở…Nơi có mật độ dân số ít nhất (dưới 1 người/km2) thì khí hậu rất lạnh, khô; địa

hình rất cao, đồ sộ hiểm trở; mạng lưới sông thưa…

* Hiểu các thông tin trên bản đồ:

Từ đọc được bản đồ, phân tích nội dung thể hiện trên bản đồ, chúng ta còn

hướng dẫn học sinh có thể hiểu những thông tin chứa đựng trong bản đồ:

Hiện tượng sự vật địa lý đó phân bố ở những nơi nào trên bản đồ?

Tại sao chúng lại phân bố ở đó.

Những điều kiện gì ảnh hưởng hay tác động đến sự phân bố đó?

Có mối quan hệ gì đến sự vật hiện tượng địa lý khác?

Sau khi hướng dẫn học sinh kĩ năng hiểu thông tin trên bản đồ, giáo viên chốt lại:

Dù phân tích hay hiểu bản đồ thì thao tác mà ta phải nắm vững là đọc bản đồ, có đọc được

bản đồ mới phân tích và hiểu bản đồ.

VD như khi yêu cầu học sinh xác định khoáng sản có trữ lượng nhiều ở Trung du và

miền núi Bắc Bộ (than đá), giải thích vì sao ở Trung du và miền núi phía Bắc có rất nhiều

than đá (Quảng Ninh) mà không phải là loại than khác hoặc tại sao than đá phân bố nhiều

ở Trung du và miền núi Bắc Bộ mà không phải ở nơi khác, học sinh sẽ vận dụng kiến thức

đã học giải thích: do ảnh hưởng của hoạt động địa chất giai đoạn Cổ kiến tạo. Với trữ

lượng than đá nhiều có ảnh hưởng gì đến tình hình phát triển kinh tế của vùng? (khai thác

than đá là thế mạnh của vùng – Bài 11, bài 17 địa lý 9).

* Sử dụng bản đồ thể hiện các mối quan hệ địa lý:

Đối với bản đồ thể hiện các mối quan hệ địa lý thì các bước để thực hiện như

sau:

Bước 1: Đọc tên của bản đồ ghi bên trên hoặc bên dưới bản đồ để biết chủ đề

của bản đồ là gì?

Bước 2: Đọc bản chú giải của bản đồ để biết ý nghĩa của từng loại mũi tên

được thực hiện trên bản đồ. Số loại mũi tên khác nhau trên bản đồ phải bằng

số mũi tên trong bảng chú giải. Nếu không đủ thì mũi tên trong bản đồ không

nằm trong các mối quan hệ cần giải thích.

Bước 3: Xác định hướng của từng mũi tên đi từ đâu đến đâu để xác lập các mối

quan hệ được thể hiện trên bản đồ. Có mũi tên xuất phát từ nhiều điểm nhưng



lại hội tụ ở một mũi tên để đến một địa điểm. có mũi tên xuất phát từ một

điểm nhưng lại chia thành nhiều mũi tên để đến nhiều điểm khác nhau. Đó là

các mũi tên thể hiện mối quan hệ đa phương.

Bước 4: Tổng hợp các mối quan hệ giữa các mũi tên cùng loại để rút ra nhận

xét chung về mối quan hệ giữa các sự vật hiện tượng.

VD: Đối với bản đồ trao đổi kinh tế, các mũi tên thể hiện từng loại hàng hoá được

trao đổi từ nơi này đến nơi kia, hoặc hàng hoá được xuất từ nước nào, khu vực nào, nhập

từ nước nào, khu vực nào trên thế giới. Ở bài 21 địa lý 8, yêu cầu học sinh dựa vào H21.4,

cho biết các nơi xuất khẩu và nơi nhập khẩu dầu mỏ. Nhận xét về tác động của các hoạt

động này tới môi trường tự nhiên. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên học sinh sẽ xác định

được nơi xuất dầu mỏ là khu vực Tây Nam Á, Bắc Á, Bắc Phi, Trung Mĩ (căn cứ vào các

mũi tên); nơi nhập dầu mỏ là Châu Âu, Bắc Mĩ, Nhật Bản; với việc khai thác và xuất khẩu

dầu mỏ ảnh hưởng rất nhiều đến môi trường như gây ô nhiễm môi trường do sự cố tràn

dầu trong khai thác, chìm tàu dầu sẽ huỷ hoại môi trường, phá vỡ cảnh quan sinh thái.

Bước 5: Tổng hợp tất cả các mối quan hệ trên bản đồ để làm bảng tổng hợp về

các mối quan hệ địa lý.

Tuỳ theo nội dung của bản đồ, bảng tổng hợp sẽ có nội dung tương ứng. thường thì

ở bước 5 học sinh chỉ cần rút ra nhận xét tổng quát về các mối quan hệ địa lý trên bản đồ,

còn việc thành lập bảng tổng hợp chỉ được giáo viên sử dụng trên lớp khi tổng hợp các ý

kiến đóng góp của học sinh.

IV/ KẾT QUẢ

Qua thực hiện đề tài kết quả thu được như sau:

Trên 70% học sinh khối 7 biết khai thác thông tin trên bản đồ trong giờ học địa lý.

Tỉ lệ này tăng nhiều ở khối 8: trên 80%. Và khối 9: trên 90%

Từ các kết quả trên góp phần rất lớn trong việc nâng cao chất lượng bộ môn.

CHAÁT LÖÔÏNG BOÄ MOÂN NAÊM HOÏC 2007 – 2008
KHOÁI SS GIOÛI KHAÙ TB TB  YEÁU KEÙM PC

SL % SL % SL % SL % SL % SL %
7, 8, 9 262 89 34 103 39.3 62 23.6 254 96.9 8 3.1

CHAÁT LÖÔÏNG BOÄ MOÂN NAÊM HOÏC 2008 – 2009
KHOÁI SS GIOÛI KHAÙ TB TB  YEÁU KEÙM PC

SL % SL % SL % SL % SL % SL %
7, 8, 9 226 96 42.5 87 38.5 38 16.8 221 97.8 5 2.2



Nhìn vào kết quả khảo sát tỉ lệ học sinh yếu ít cho thấy hiệu quả của việc dạy và học

địa lý sử dụng kênh hình, bản đồ của học sinh khá cao và khá triệt để.

C. PHẦN KẾT LUẬN

I/ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM:

Trong các tiết dạy trên lớp, giáo viên chuẩn bị thật kỉ bài dạy, thiết bị dạy

học, hướng dẫn học sinh khai thác triệt để các loại bản đồ, hướng dẫn học sinh tìm kiến

thức, tiếp nhận kiến thức một cách nhẹ nhàng, không gò bó. Hoặc giáo viên có thể thay

đổi nội dung bài tập bằng hình thức chơi trò chơi mang tích giáo dục (ví dụ ghép hình

ảnh sưu tầm được vào vị trí địa danh thích hợp trên bản đồ, hay đính các mức thu nhập

bình quân GDP theo đầu người trên một số nước bằng hình thức thi đua giữa cá nhân

hoặc tập thể tổ).

Quan tâm gần gũi nhiều đến tất cả các đối tượng học sinh, nhất là học

sinh yếu, học sinh không ngoan để giúp các em có thể tiếp thu bài học một cách dễ dàng

và theo

kịp bạn cùng lớp, cùng khối.

Động viên khuyến khích học sinh tham gia xây dựng bài, khen ngợi

tuyên dương kịp thời học sinh phát biểu tốt để học sinh thêm yêu thích bộ môn, tránh

làm học sinh xấu hổ khi phát biểu sai.

Lắng nghe và chia sẽ với học sinh những khó khăn trong học tập.

Trong từng bài học có sử dụng bản đồ giáo viên cần hệ thống lại các

bước rèn kĩ năng để học sinh nắm vững.

Chú ý nhắc nhở thường xuyên những chỗ sai thường gặp của học sinh để

học sinh tránh.

II/ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRIỂN KHAI:

Có thể triển khai ngay với chương trình Địa lý cấp THCS.

Khối 6: hướng dẫn học sinh đọc bản đồ.

Khối 7: hướng dẫn học sinh kĩ năng đọc bản đồ và rèn luyện kĩ năng phân tích bản

đồ.

Khối 8, 9: hướng dẫn học sinh hiểu các thông tin trên bản đồ và sử dụng bản đồ thể

hiện các đối tượng địa lý.

Trong 4 khối trên thì khối 8, 9 khai thác tốt thông tin trên bản đồ trong học tập địa

lý

III/ NHỮNG KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT:



Cần có sự kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và giáo viên bộ môn trong

giảng dạy để phụ huynh chuẩn bị cho con em mình đầy đủ đồ dùng cho học tập môn Địa

lý và cần quan tâm theo dõi chăm sóc tình hình học tập của con em mình.

Trên đây là một vài kinh nghiệm nhỏ của bản thân tôi rút ra được từ quá trình

nghiên cứu và thực hiện giảng dạy ở trường. Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề

tài, do thời gian quá ít nên đề tài không tránh khỏi những thiếu sót, tôi rất mong được sự

góp ý của đồng nghiệp và ban giám khảo để những kinh nghiệm nhỏ của tôi áp dụng vào

giảng dạy có hiệu quả và đạt chất lượng tốt.
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