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MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 5

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 7

GIÁO DỤC MẦM NON

 Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phổ cập giáo dục
mẫu giáo 5 tuổi ở vùng đồng bằng sông Cửu Long

TS. Trần Thị Ngọc
Trâm

9

 Xây dựng tiêu chí trường mầm non chất lượng cao
trong xu thế hội nhập quốc tế

ThS. Bùi Thị Kim
Tuyến

12

 Khảo sát thực trạng tổ chức cho sinh viên cao đẳng
sư phạm mầm non rèn luyện kỹ năng phát triển
chương trình giáo dục cá nhân

ThS. Nguyễn Thị
Thanh Huyền

16

 Đánh giá hiệu quả dạy học song ngữ với trẻ mẫu
giáo 5 tuổi trong chương trình giáo dục song ngữ
trên cơ sở tiếng mẹ đẻ

TS. Nguyễn Thị
Phương Thảo

20

GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

 Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phân luồng học
sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú

ThS. Trần Thanh
Phúc

25

 Nghiên cứu biên soạn sách "Môi trường với cuộc
sống của chúng ta" dành cho học sinh lớp 11

PGS.TS. Nguyễn Thị
Minh Phương

28

 Thực trạng đánh giá kết quả học tập của học sinh ở
nhà trường phổ thông hiện nay

TS. Vũ Thị Ngọc
Anh

32

 Xu thế phát triển nội dung học vấn phổ thông ở Việt
Nam sau năm 2015

TS. Nguyễn Anh
Dũng

37

 Đổi mới phân cấp quản lý trường THPT Việt Nam
trong bối cảnh hội nhập quốc tế

TS. Nguyễn Hồng
Thuận

39

 Mô hình nhân cách học sinh phổ thông Việt Nam
trong quá trình hội nhập quốc tế

ThS. Đào Vân Vy 43

 Thiết kế công nghệ môn Tiếng Việt lớp 2 bậc tiểu
học

ThS. Thạch Thị Lan
Anh

46

 Nghiên cứu thực trạng giáo dục hành vi đạo đức cho
học sinh tiểu học qua hoạt động ngoại khóa

ThS. Vũ Minh Tuấn 50

 Xây dựng và thử nghiệm một số chủ đề tích hợp liên
môn Lịch sử và Địa lý ở trường trung học cơ sở

ThS. Nguyễn Trọng
Đức

53
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 Khảo sát nội dung văn hóa dân tộc trong sách Mỹ
thuật lớp 1 chương trình giáo dục song ngữ trên cơ
sở tiếng mẹ đẻ

ThS. Nguyễn Thị
Bảo Hòa

58

 Cơ sở lý luận về năng lực lãnh đạo của hiệu trưởng
nhà trường trung học phổ thông

ThS. Nguyễn Thế
Thắng

62

 Tổng quan kinh nghiệm quốc tế về trường phổ thông
hiệu quả

ThS. Trịnh Thị Anh
Hoa

66

 Đánh giá kết quả học tập môn Toán lớp 1 công nghệ
giáo dục năm học 2009-2010 của học sinh lớp 1,
khối tiểu học - trường PTCS Thực nghiệm, Viện
Khoa học Giáo dục Việt Nam

ThS. Phùng Thị Thu
Trang

70

 Nghiên cứu so sánh chương trình môn Toán trung
học cơ sở của một số nước và Việt Nam

TS. Phan Thị Luyến 73

 Đánh giá kết quả học tập môn Ngữ Văn của học sinh
theo hướng hình thành năng lực

TS. Nguyễn Thị
Hồng Vân

78

 Nâng cao hiệu quả sử dụng bản đồ sách giáo khoa
trong dạy học Địa lý ở trường trung học cơ sở

ThS. Vương Thị
Phương Hạnh

82

 Vận dụng quan điểm tích hợp trong việc phát triển
chương trình giáo dục Việt Nam giai đoạn sau 2015

TS. Cao Thị Thặng 86

 Một số biện pháp giúp giáo viên thiết kế và kiểm tra
hiệu quả công cụ đánh giá kết quả học tập của học
sinh ở trường phổ thông

TS. Phạm Đức
Quang

90

 Nghiên cứu kỹ năng quá trình khoa học  (Science
process skills) trong chương trình môn khoa học một
số nước

ThS. Phạm Thị Bích
Đào

96

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ NGHỀ NGHIỆP

 Nghiên cứu xây dựng mô hình dự báo phát triển giáo
dục đại học Việt Nam

TS. Phạm Quang
Sáng

98

 Chính sách phát triển đội ngũ giảng viên các trường
đại học ngoài công lập

ThS. Đỗ Thị Hòa 101

 Thực trạng đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu doanh
nghiệp trong bối cảnh hiện nay

ThS. Phan Minh
Hiền

105

 Các biện pháp nâng cao trí tuệ cảm xúc cho sinh viên
trường đại học Đồng Tháp

ThS. Phan Trọng
Nam

109

 Thực trạng tuyển sinh của các trường cao đẳng nghề
trên địa bàn thành phố Hà Nội

ThS. Lê Văn Hồng 113



Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ năm 2011

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 4

 Nghiên cứu việc sử dụng quy thời gian ngoài giờ lên
lớp của sinh viên ở một số trường đại học trên địa
bàn Hà Nội

ThS. Đỗ Thu Hà 118

 Thực trạng quản lý đào tạo kỹ sư lâm nghiệp ở một
số trường đại học Việt Nam

ThS. Nguyễn Xuân
Bảo

121

GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

 Phân cấp quản lý giáo dục thường xuyên trong
những thập kỷ đầu của thế kỷ XXI

ThS. Đào Duy Thụ 125

 Hệ thống giáo dục thường xuyên Việt Nam trong
những năm đầu của thế kỷ XXI

PGS.TS. Tô Bá
Trượng

129

 Xác định nội dung học tập vì sự phát triển bền vững
ở trung tâm học tập cộng đồng tỉnh Hòa Bình

ThS. Bế Hồng Hạnh 132

CÁC VẤN ĐỀ KHÁC TRONG GIÁO DỤC

 Đổi mới hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam GS.TS. Phan Văn
Kha

137

 Nghiên cứu đề xuất mô hình và ứng dụng công nghệ
thông tin vào công tác quản lý điều hành của văn
phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo

PGS.TS. Trần
Quang Quý

146

 Số hóa hồ sơ quản lý khoa học của Viện Khoa học
Giáo dục Việt Nam

TS. Nguyễn Hồng
Vân

149

 Thực trạng tính tích cực lao động của công chức
phường tại Hà Nội

Trần Hương Thanh 152

 Đánh giá quá trình nghiên cứu khoa học của trung
tâm nghiên cứu giáo dục dân tộc

Đào Nam Sơn 155

 Đánh giá thực trạng hoạt động và sử dụng website
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

ThS. Phạm Kim
Phượng

158

 Xu hướng nghiên cứu giáo dục hiện nay của một số
nước trên thế giới

TS. Vương Thanh
Hương

162

 Nghiên cứu vận dụng phương pháp phân tích hồi quy
trong khoa học giáo dục

ThS. Mai Thị Thu 168

 Một số biện pháp đa dạng hóa bổ sung tài liệu tại
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

ThS. Vũ Thị Hồng
Khanh

171


