
 

  

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

1. Tên học phần: Cơ sở tự nhiên xã hội 2 

(Basic knowledge about nature and society - part 2) 

- Mã số học phần: SG228 

- Số tín chỉ học phần: 02 tín chỉ  

- Số tiết học phần: 30 tiết lý thuyết và 60 tiết tự học 

2. Đơn vị phụ trách  học phần: 

- Bộ môn: Giáo dục Tiểu học – Mầm non 

- Khoa: Khoa Sư phạm 

3. Điều kiện:  

- Điều kiện tiên quyết: không 

- Điều kiện song hành: SG227 

4. Mục tiêu của học phần:  

Mục 

tiêu 

Nội dung mục tiêu CĐR 

CTĐT 

4.1 Kiến thức khái quát về lịch sử, địa lí để dạy cho học sinh tiểu học 2.1.2b 

4.2 Kĩ năng thiết kế, cấu trúc, phát triển chương trình liên quan đến 

nội dung lịch sử, địa lí bậc tiểu học 

2.2.1a 

4.3 Năng lực khai thác và sử dụng được phương tiện, thiết bị và các 

phần mềm thông dụng phục vụ cho hoạt động dạy học và giáo 

dục lịch sử, địa lí ở bậc tiểu học; khả năng tự học và hợp tác trong 

quá trình tìm hiểu nội dung lịch sử, địa lí để dạy cho học sinh tiểu 

học 

2.2.2a 

 

 

2.2.2b 

4.4 Thái độ tích cực trong công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng 

chuyên môn cho bản thân 

2.3b 

5. Chuẩn đầu ra của học phần:  

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

 Kiến thức   

CO1 
Phân tích, giảng giải được các kiến thức về địa lí để dạy 

cho học sinh tiểu học 
4.1 2.1.2b 



 

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

 Kiến thức   

CO2 
Phân tích, giảng giải được các kiến thức về lịch sử để 

dạy cho học sinh tiểu học 
4.1 2.1.2b 

 Kỹ năng   

CO3 

Sắp xếp cấu trúc các nội dung dạy học lịch sử, địa lí trong 

chương trình giáo dục tiểu học trong quá trình nghiên 

cứu, giảng dạy 

4.2 2.2.1a 

CO4 

Khai thác và sử dụng được các phương tiện, thiết bị hoặc 

phần mềm để trình bày, biên tập nội dung lịch sử, địa lí 

dạy cho học sinh tiểu học  

4.2 2.2.2a 

CO5 
Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu cá nhân và theo 

nhóm trong quá trình tìm hiểu lịch sử, địa lí  
4.3 2.2.2b 

 Mức độ tự chủ và trách nhiệm   

CO6 

Chủ động sắp xếp kế hoạch, hoàn thành có trách nhiệm 

(đủ, đảm bảo yêu cầu) các nhiệm vụ nghiên cứu trong 

quá trình học tập, rèn luyện  

4.4 2.3a 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần Cơ sở tự nhiên xã hội 2 tổ chức sinh viên nghiên cứu, hệ thống hóa và 

phân tích, giải thích sáng tỏ các nội dung khoa học thuộc lĩnh vực địa lí (tự nhiên, kinh 

tế xã hội) và lịch sử trong chương trình giáo dục tiểu học để sinh viên có thể vững vàng 

chuẩn bị cho quá trình thiết kế, tổ chức các hoạt động dạy học hiệu quả. 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

7.1. Lý thuyết 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

PHẦN 1 MỘT SỐ KIẾN THỨC VỀ ĐỊA LÍ 15 CO1, CO3, 

CO4, CO5, 

CO6 

Chương 1. Làm quen với phương tiện dạy học tự nhiên 

xã hội 

2  

1.1. Quả địa cầu   

1.2. Bản đồ   

1.3. Các phương tiện khác  

Chương 2. Khái quát về bầu trời và Trái Đất 2  



 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

2.1. Vũ trụ   

2.2. Hệ Mặt Trời  

2.3. Trái Đất  

2.4. Mặt Trăng   

Chương 3. Địa lí Việt Nam 6  

3.1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ 1  

3.2. Thiên nhiên Việt Nam 1  

3.3. Biển, đảo Việt Nam 1  

3.4. Dân cư và dân tộc Việt Nam 1  

3.5. Các vùng kinh tế Việt Nam 2  

Chương 4. Địa lí thế giới 5  

4.1. Các châu lục và đại dương trên thế giới 1  

4.2. Dân số và các dân tộc trên thế giới 1  

4.3. Một số quốc gia láng giềng 3  

4.4. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 1  

PHẦN 2 MỘT SỐ KIẾN THỨC VỀ LỊCH SỬ 15 CO2, CO3, 

CO4, CO5, 

CO6 

Chương 5. Lịch sử Việt Nam 12  

5.1. Các quốc gia cổ đầu tiên trên lãnh thổ Việt 

Nam 

1  

5.2. Việt Nam thời kỳ Bắc thuộc và chống Bắc 

thuộc 

2  

5.3. Việt Nam từ thế kỷ X đến giữa thế kỷ XIX 4  

5.4. Việt Nam từ thế kỷ giữa XIX đến cuối thế kỷ 

XX. 

5  

Chương 6. Lịch sử thế giới 3  

6.1. Các nền văn minh thế giới  2  

6.2. Các quốc gia láng giềng 1  

 

 



 

8. Phương pháp giảng dạy: 

- Thuyết trình, hỏi đáp, nêu vấn đề 

- Thảo luận nhóm; 

- Sử dụng phương tiện trực quan; 

- Nghiên cứu tài liệu, ... 

9. Nhiệm vụ của sinh viên:  

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Sinh viên làm việc theo nhóm, hoàn thành bài báo cáo, tìm hiểu các nội dung liên 

quan đến báo cáo và trả lời các câu hỏi của thành viên/ nhóm khác. 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

10.1. Cách đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định 
Trọng 

số 
CĐR HP 

1 Điểm chuyên cần - Có mặt ít nhất 80% số buổi học 

- Tham gia các hoạt động trên lớp 

10% CO5, CO6 

2 Điểm bài tập nhóm - Báo cáo, thuyết trình 

- Được nhóm xác nhận có tham gia  

30% CO1-CO6 

3 Điểm thi kết thúc 

học phần 

- Thi viết hoặc bài thu hoạch 

- Bắt buộc dự thi 

60% CO1, CO2, 

CO3, CO4 

10.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học 

phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một 

chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo 

quy định về công tác học vụ của Trường.  

11. Tài liệu giảng dạy:  

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 

[1] Giáo trình cơ sở tự nhiên và xã hội / Nguyễn Thị Thấn (Chủ 

biên).- Hà Nội: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2018.- 312 tr.: minh 

họa; 24 cm, 9786045434673.- 372.35/ Th121 

MOL.066308 



 

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 

[2] Giáo trình lịch sử đại cương / Đặng Thị Tầm (biên soạn ) (Tủ 

sách Đại học Cần Thơ).- 959.7/ T120 

MOL.057079-

MOL.057085; 

MOL.060524; 

MON.035241 

[3] Nguyễn Quang Ngọc (2006), Tiến trình Lịch sử Việt Nam, Nxb 

Giáo Dục, Hà Nội. 

MOL.001659 

[4] Trương Hữu Quýnh (chủ biên), Phan Đại Doãn, Nguyễn Cảnh 

Minh (2006), Đại cương Lịch sử Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 

MOL.028176 

 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 

Chương 1. Làm quen 

với phương tiện học 

tập tự nhiên xã hội 

1.1. Quả địa cầu 

1.2. Bản đồ  

1.3. Các phương tiện 

khác 

2 0 

Sau khi học xong, sinh viên tìm và 

đọc các bản đồ trong chương trình 

môn Lịch sử và Địa lí lớp 4,5 

chương trình hiện hành (tên, nội 

dung chính, tỉ lệ bản đồ, xác định 

hướng một số dãy núi, sông, hướng 

gió,...) 

2 

Chương 2. Đại cương 

về bầu trời và Trái 

Đất 

2.1. Vũ trụ 

2.2. Hệ Mặt Trời 

2.3. Trái Đất 

2.4. Mặt Trăng 

2 0 

Sinh viên nghiên cứu trước sách 

giáo khoa Tự nhiên và xã hội 1,2 và 

3; kết hợp với chương 3 tài liệu 

giảng dạy [1], xác định các hệ quả 

chuyển động của Trái Đất; trình 

bày biểu hiện và nguyên nhân của 

các hiện tượng: ngày đêm và sự 

luân phiên ngày đêm, mùa và sự 

thay đổi thời tiết theo mùa, các chu 

kì Mặt Trăng, hiện tượng triều 

cường triều kém 

3-5 Chương 3: Địa lí Việt 

Nam 

3.1. Vị trí địa lí và 

phạm vi lãnh thổ 

6 0 

 

Nghiên cứu tài liệu [1] trang 88-

105, 164-230; sách Lịch sử và Địa 

lí 4; Chương trình giáo dục phổ 

thông môn Lịch sử và Địa lí (Bậc 



 

Tuần Nội dung 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

3.2. Thiên nhiên Việt 

Nam 

3.3. Biển, đảo Việt 

Nam 

3.4. Dân cư và dân 

tộc Việt Nam 

3.5. Các vùng kinh tế 

Việt Nam 

tiểu học); tìm thêm các thông tin có 

liên quan, thảo luận nhóm hoàn 

thành các chủ đề được phân công. 

Sinh viên nộp bài báo cáo trước 01 

tuần qua email giảng viên (file 

trình chiếu hoặc infographic, 

poster). 

6-8 Chương 4: Địa lí thế 

giới 

 

5 0 Nghiên cứu tài liệu [1] trang 164-

230 sách Lịch sử và Địa lí 4; 

Chương trình giáo dục phổ thông 

môn Lịch sử và Địa lí (Bậc tiểu 

học); tìm thêm các thông tin có liên 

quan, thảo luận nhóm hoàn thành 

các chủ đề được phân công. 

Sinh viên nộp bài báo cáo trước 01 

tuần qua email giảng viên (file 

trình chiếu hoặc infographic, 

poster). 

8-14 

 

Chương 5: Lịch sử 

Việt Nam 

5.1. Các quốc gia cổ 

đầu tiên trên lãnh thổ 

Việt Nam 1 

5.2. Việt Nam thời 

kỳ Bắc thuộc và chống 

Bắc thuộc 2 

5.3. Việt Nam từ thế 

kỷ X đến giữa thế kỷ 

XIX 4 

5.4. Việt Nam từ thế 

kỷ giữa XIX đến cuối 

thế kỷ XX. 5 

12 0 

 

Nghiên cứu tài liệu tài liệu [1] trang 

256-306, [2] trang 11-394, tài liệu 

[4] và tự tìm các thông tin có liên 

quan, thảo luận nhóm hoàn thành 

các chủ đề được phân công. 

Sinh viên nộp bài báo cáo trước 01 

tuần qua email giảng viên (file 

trình chiếu hoặc infographic, 

poster). 




