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Cách chinh phục Toán và Khoa học (ngay cả khi bạn vừa trượt môn
đại số)
Tác giả: Barbara Oakley
Người dịch: Trần Thị Minh Hiếu, Nguyễn Thị Kim Phụng
Năm xuất bản: 2018
Số trang: 345
Cách chinh phục Toán và Khoa học đưa ra các cách thức giúp học sinh –
sinh viên đang gặp rắc rối với môn toán và khoa học biết cách khai
mở và sử dụng nguồn tài nguyên vô tận trong chính bộ não của
mìnqua đó không chỉ chinh phục thành công bộ môn này mà đồng
trời trở nên xuất sắc hơn bao giờ hết. Cuốn sách cũng giúp ích cho
những người đã đi làm biết cách sáng tạo và sắp xếp công việc của
mìnđồng thời phát triển nó lên một tầm cao mới, thông qua các kỹ
thuật tư duy hoàn hảo. Cuốn sách tập trung trình bày các kỹ thuật cơ
bản để sử dụng bộ não hiệu quả, đồng thời phát triển tư duy sâu hơn,
có được cách nhìn mới mẻ và sáng tạo hơn. Các nội dung chính được
sắp xếp một cách trình tự và logic, giúp người đọc dễ dàng đọc hiểu
và thực hành theo. Các kỹ thuật tư duy sáng tạo như tư duy tập trung
và tư duy phân tán, kỹ thuật lập khối thông tin hay đơn giản chỉ là kỹ
thuật Pomodoro,… được tác giả trình bày ngắn gọn và rõ ràng, giúp
tất cả người đọc hiểu sâu và áp dụng tốt vào học tập, công việc cũng
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như đời sống thường ngày. Ngoài ra, không chỉ giới thiệu về cách
thức hoạt động của bộ não và mối liên hệ của nó với việc học, người
đọc còn được tiếp cận một số quan điểm sai trong học tập dẫn đến
việc học không hiệu quả, đồng thời biết thêm nhiều mẹo hữu ích cho
việc học và làm bài thi. Đặc biệt, tác giả lựa chọn các ví dụ thực tế từ
chính các giáo sư, tiến sĩ, giáo viên và sinh viên để minh chứng cho
sự thay đổi khi dựa vào các phương pháp tư duy được đưa ra trong
cuốn sách.
Mã tài liệu: Vv 4932, Vv 4936
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Bất bình đẳng giới về giáo dục, việc làm, thu nhập và nghèo đói của
người Việt ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay
Tác giả: Nguyễn Văn Tiệp (chủ biên)
Năm xuất bản: 2017
Số trang: 289
Tiếp cận các lý thuyết giới và phát triển, lý thuyết chức năng, lý thuyết sự
lựa chọn duy lý cùng với việc áp dụng các phương pháp nghiên cứu
định tính và định lượng của nhân học, đề tài đã tiến hành khảo sát và
phân tích sự bất bình đẳng giới trong việc tiếp cận cơ hội và thụ
hưởng các vấn đề giáo dục, lao động, việc làm, thu nhập và nghèo
đói ở ĐBSCL; tìm kiếm những nguyên nhân của sự bất bình đẳng,
mức độ bất bình đẳng và hậu quả của sự bất bình đẳng; dự báo xu
hướng về sự bất bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục, lao động,
việc làm, thu nhập và nghèo đói trong thời gian tới ở cấp độ vùng,
cộng đồng và hộ gia đình của người Việt (Kinh) ở ĐBSCL. Nghiên
cứu về giới là một lĩnh vực còn khá mới mẻ, nhưng do tính cấp thiết
của đề tài nghiên cứu nhằm phục vụ các cơ quan lập chính sách về
phát triển vùng trong đó có vấn đề phát triển về giới cùng với việc
nâng cao năng lực nghiên cứu của cán bộ giảng dạy.
Mã tài liệu: Vv 4933-4
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Địa - Môi trường Việt Nam (The Earth - Environment of Vietnam)
Tác giả: Lê Huy Bá, Nguyễn Xuân Hoàn
Năm xuất bản: 2017
Số trang: 981
Xã hội càng phát triển, nông nghiệp càng phát triển, công nghiệp càng
phát triển, đô thị hóa càng mạnh mẽ, đòi hỏi phải tiêu tốn càng nhiều
tài nguyên thiên nhiên và thải ra lượng chất thải làm ô nhiễm đất,
nước, không khí và gây ra hiện tượng biến đổi khí hậu. Môi trường
đang là vấn đề nóng bỏng trong bối cảnh các hệ sinh thái, tài nguyên
môi trường không của chỉ riêng Việt Nam mà toàn bộ thế giới đã và
đang bị phá hủy một cách nghiêm trọng từng ngày, từng giờ với tốc
độ thoái hóa nhanh chóng. Nhằm hướng tới việc phát triển kinh tế
vững chắc thì bảo vệ môi trường lâu bền là hoạt động cần thiết và cấp
bách. Điều tiên quyết để thực hiện được điều đó một cách đúng
hướng, khoa học là phải có sự hiểu biết cơ bản về môi trường. Ngành
khoa học Địa lý Môi trường (Environmental Geography) hay Môi
trường Địa lý (Geo-Environment) là phần giao thoa giữa Môi trường
học và Địa lý học. Đây là một chuyên ngành khoa học rất thiết thực
cho nghiên cứu và ứng dụng, có tính bức thiết nhưng còn mới mẻ,
chưa được nhiều tác giả đề cập đến. Chính vì vậy, việc xuất bản cuốn
sách Địa - Môi Trường Việt Nam là cần thiết và kịp thời, đáp ứng
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phần nào nhu cầu trong dạy và học cũng như ứng dụng vào thực tế,
nhất là thực tế bảo vệ tài nguyên môi trường biển - đảo hiện nay.
Mã tài liệu: Vv 4935
Việc làm của sinh viên tốt nghiệp các ngành khoa học xã hội từ góc
độ xã hội hóa nghề nghiệp
Tác giả: Phạm Văn Quyết
Năm xuất bản: 2017
Số trang: 194
Xã hội hóa nghề nghiệp là quá trình thống nhất xuyên suốt quá trình đào
tạo với quá trình thực hiên nghề nghiệp. Cuốn sách hướng đến làm
rõ thực trạng những vấn đề trong quá trình xã hội hóa nghề nghiệp
tiếp tục đối với các cựu sinh viên khoa học xã hội ngay sau khi ra
trường, trở thành lực lượng lao động trong các cơ quan, tổ chức nghề
nghiệp, xu hướng việc làm của họ cùng với sự chấp nhận thị trường
lao động hiện nay đối với hành trang tri thức mà họ có được từ đại
học. Qua đó, phần nào thấy được những vấn đề cần quan tâm trong
công tác đào tạo khoa học xã hội hiện nay trong các trường đại học.
Mã tài liệu: Vv 4937-8
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Vốn xã hội trong phát triển nguồn nhân lực trẻ từ những hướng tiếp
cận khác nhau
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Hoa, Nguyễn Hồi Loan, Nguyễn Tuấn Anh
Năm xuất bản: 2016
Số trang: 251
Cuốn sách được xuất bản trong khuôn khổ đề tài cấp Nhà nước "Vốn xã
hội trong phát triển nguồn nhân lực trẻ phục vụ sự nghiệp công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". Các bài viết được chia thành 3
mảng thông tin chính: 1/ Vốn xã hội và nguồn nhân lực trẻ; 2/ Vốn
xã hội trong phát triển nguồn nhân lực trẻ ở một số địa phương; 3/
Vốn xã hội và kỹ năng của nguồn nhân lực trẻ ở một số lĩnh vực.
Mã tài liệu: Vv 4939-40
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Đi tìm triết lý giáo dục Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Quốc Vượng
Năm xuất bản: 2017
Số trang: 259
Đi tìm triết lí giáo dục Việt Nam là tập hợp những bài viết về giáo dục
Việt Nam và những vấn đề liên quan đến giáo dục trong khoảng thời
gian từ tháng 4 năm 2014 đến nay. Phần lớn trong khoảng thời gian
đó tác giả học ở Nhật Bản. Khoảng cách về địa lí khiến tác giả gặp
khó khăn trong việc tiếp cận, quan sát trực tiếp hiện trường giáo dục
Việt Nam, nhưng nó cũng đem lại một lợi thế: có thể quan sát và suy
ngẫm về giáo dục nước nhà từ bên ngoài, bằng con mắt của “người
ngoài cuộc” và tư duy so sánh. Những bài viết về giáo dục Việt Nam
trong cuốn sách này là kết quả của cái nhìn và sự suy ngẫm ấy. Cho
dù chúng được viết ra ở nhiều thời điểm khác nhau, có những bài
được viết theo dòng thời sự, nhưng xét cho cùng, ở tất cả những bài
viết ấy, khi phân tích và lí giải nguyên nhân của khủng hoảng giáo
dục và gợi ý cách thức cải cách tác giả đều hồi qui chúng về một điểm
là “triết lí giáo dục”. Nói cách khác “Triết lí giáo giáo dục” đã trở
thành “cơ cấu” quan trọng số một và chủ yếu để tác giả sử dụng khi
phân tích và lí giải các vấn đề của giáo dục Việt Nam.
Mã tài liệu: Vv 4941-2
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Nhập môn khai phá các ngành khoa học truyền thông
Tác giả: Daniel Bougnoux
Người dịch: Tạ Phương Thúy
Năm xuất bản: 2017
Số trang: 275
Cuốn sách này góp phần làm sáng tỏ cho người đọc về lịch sử, bản chất
và sự phức tạp của các ngành khoa học truyền thông. Cuốn sách cũng
phân tích vai trò của hoạt động truyền thông trong cuộc sống của từng
người và của toàn xã hội ở thời đại hiện nay khi quá trình toàn cầu
hóa đang mang tới các hậu quả tốt và xấu, phân tích ảnh hưởng của
các đổi mới kĩ thuật hay công nghệ mới tới hoạt động thông tintruyền thông và quyền của các tác giả đối với các thông tin hay thông
điệp của họ. Cuốn sách đề cấp đến các nội dung sau: IMột vấn đề
truyền thông là gì? IISống kết nối; IIITạo kí hiệu; IVTruyền tải ý
nghĩa; VĐổi mới kĩ thuật và các công dụng của nó; VI/ Mở ra quá
trình thông tin và đóng lại quá trình truyền thông; VII/ Không gian
công cộng và các phương tiện truyền thông; VIII/ Làm thế nào ta có
thể sống được ở quy mô toàn cầu? IXCác câu trả lời cho bốn câu hỏi
căn cứ vào điều đã trình bày trước.
Mã tài liệu: Vv 4945
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Phương tiện truyền thông xã hội với giới trẻ Việt Nam
Tác giả: Lê Hải
Năm xuất bản: 2017
Số trang: 239
Cuốn sách này cung cấp thêm tài liệu nghiên cứu về vấn đề trên qua đó
có những định hướng để giới trẻ có thể tận dụng được những lợi điểm
ưu việt của các phương tiên truyền thông xã hội phục vụ cho cuộc
sống, công việc, học tập hằng ngày một cách hữu ích; đồng thời cũng
nhận thức rõ những bất lợi điểm, để tỉnh táo, bản lĩnh về nhận thức,
rộng đường thực hànsử dụng các phương tiện truyền thông xã hội
một cách sáng suốt, sáng tạo, trí tuệ và có kỹ năng, tránh được những
tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra trên môi trường mạng và truyền thông
xã hội. Nội dung sách còn trình bày chức năng xã hội, đặc điểm, các
loại hình phương tiện truyền thông xã hội và đặc điểm tâm sinh lý
của giới trẻ ảnh hưởng tới quá trình sử dụng các phương tiện truyền
thông xã hội; thực trạng sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội
của giới trẻ Việt Nam hiện nay và mức độ là chủ trong ứng xử của
giới trẻ qua sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội với những
ưu điểm và hạn chế, sự tác động trái chiều.
Mã tài liệu: Vv 4946-7
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Thái độ vô cảm trong gia đình của trẻ vị thành niên
Tác giả: Phan Thị Mai Hương (chủ biên), Đỗ Thị Lệ Hằng, Tô Thúy Hạnh
Năm xuất bản: 2018
Số trang: 262
Nội dung cuốn sách đóng góp tiếng nói của khoa học tâm lý cho các
chương trình giáo dục lối sống của trẻ vị thành niên nói riêng và thanh
niên nói chung nhằm xây dựng một lối sóng có trách nhiệm trước hết
là trong gia đìnsau đó là ngoài xã hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng con
người mới có trí tuệ và văn minh trong một xã hội nhân văn, tiếp nối
truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Nội dung cuốn sách được
rút ra từ kết quả nghiên cứu khoa học đề tài cấp Bộ của Viện Tâm lý
học từ năm 2015 đến năm 2017.
Mã tài liệu: Vv 4948-9
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Niên giám thống kê 2017
Tác giả: Tổng Cục Thống kê
Năm xuất bản: 2018
Số trang: 998
Sách niên giám Thống kê việt nam 2017 xuất bản năm 2018 là ấn phẩm
được Tổng cục Thống kê phát hành năm 2018, bao gồm những số
liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh
tế – xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương. Ngoài ra,
nội dung Niên giám còn có số liệu thống kê chủ yếu của các nước và
vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo
phục vụ yêu cầu nghiên cứu và so sánh quốc tế. Bên cạnh các số liệu
và phần giải thích thuật ngữ , nội dung phương pháp tính một số chỉ
tiêu thống kê chủ yếu, niên giám còn bao gồm nội dung đánh giá khái
quát những nét chính về tình hình kinh tế xã hội cả nước và một số
ngành lĩnh vực năm 2017
Mã tài liệu: Vv 4950

14

Các thuộc tinh tâm lý điển hình của nhân cách
Tác giả: Lê Thị Bừng (chủ biên), Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Đức Sơn
Năm xuất bản: 2008
Số trang: 265
Vấn đề nhân cách là một trong những vấn đề khó và phức tạp nhất của
Tâm lý học. Cuốn sách bao gồm 5 chương: 1/ Tình cảm và ý chí; 2/
Xu hướng nhân cách; 3/ Khí chất; 4/ Tính cách; 5/ Năng lực.
Mã tài liệu: Vv 4951

15

Những vấn đề chung của Giáo dục học
Tác giả: Phan Thanh Long (chủ biên), Lê Tràng Định
Năm xuất bản: 2011
Số trang: 182 trang
Những vấn đề chung của Giáo dục học" hay còn gọi là phần "Tổng luận"
nhằm giới thiệu những vấn đề cơ bản nhất mang tính chát phương
pháp luận của giáo dục học. Đây là những tri thức ban đầu nhưng rất
quan trọng, giúp cho người học có thể đi sâu nghiên cứu khoa học
giáo dục nói chung và giáo dục học nói riêng. Tài liệu gồm 6 chương:
1/ Giáo dục là một hiện tượng xã hội; 2/ Giáo dục học là một khoa
học; 3/ Giáo dục và sự phát triển cá nhân; 4/ Giáo dục và sự phát triển
xã hội; 5/ Mục đíctính chất và nguyên lý giáo dục; 6/ Hệ thống giáo
dục quốc dân.
Mã tài liệu: Vv 4952

16

Giáo trình Quản lý giáo dục hòa nhập
Tác giả: Nguyễn Xuân Hải
Năm xuất bản: 2010
Số trang: 163
Giáo trình được biên soạn và xuất bản phục vụ trước hết cho các khóa đào
tạo cử nhân quản lý giáo dục Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đồng
thời có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các viện nghiên cứu,
trường đại học, có đào tạo chuyên ngành giáo dục đặc biệt, các khóa
bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục các cấp trong toàn quốc. Nội dung
giáo trình vừa mang tính tổng quan về giáo dục hòa nhập và quản lý
giáo dục hòa nhập, vừa đề cập đến các hoạt động quản lý giáo dục
hòa nhập cụ thể tỏng các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc
dân. Giáo trình gồm 3 phần: giáo dục hòa nhập, quản lý giáo dục hòa
nhập, hỗ trợ quản lý giáo dục hòa nhập.
Mã tài liệu: Vv 4953

17

Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Địa lí - Trung
học cơ sở
Tác giả: Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thị Liên, Trịnh Thị Hà, Đỗ Thị Huệ,
Phạm Quỳnh
Năm xuất bản: 83
Cuốn sách được biên soạn bám sát định hướng đổi mới căn bản, toàn diện
trong dạy học môn Địa lý hiện nay. Cuốn sách trình bày cụ thể nội
dung, phương pháp và hình thức tổ chức tổ chức dạy học môn Giáo
dục công dân bằng cách tổ chức hoạt động trại nghiệm nhằm phát
triển năng lực cho học sinh. Bên cạnh đó, sách cũng đưa ra các mẫu
đánh giá cá nhân, nhóm và các phụ lục,... cần sử dụng trong quá trình
giáo viên tổ chức cho học sinh thực hiện các chủ đề hoạt động trải
nghiệm trong bộ sách "Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong môn
học lớp 6, 7, 8,9".
Mã tài liệu: Vv 4927

18

Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Ngữ Văn Trung học cơ sở
Tác giả: Tưởng Duy Hải, Dương Thị Kim Dư, Tiêu Thị Mỹ Hồng, Phạm
Quỳn Đinh Lưu Hoàng Thái
Năm xuất bản: 2017
Số trang: 111
Cuốn sách được biên soạn bám sát định hướng đổi mới căn bản, toàn diện
trong dạy học môn Ngữ Văn hiện nay. Cuốn sách trình bày cụ thể nội
dung, phương pháp và hình thức tổ chức tổ chức dạy học môn Giáo
dục công dân bằng cách tổ chức hoạt động trại nghiệm nhằm phát
triển năng lực cho học sinh. Bên cạnh đó, sách cũng đưa ra các mẫu
đánh giá cá nhân, nhóm và các phụ lục,... cần sử dụng trong quá trình
giáo viên tổ chức cho học sinh thực hiện các chủ đề hoạt động trải
nghiệm trong bộ sách "Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong môn
học lớp 6, 7, 8,9".
Mã tài liệu: Vv 4925

19

Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Tin học Trung học cơ sở
Năm xuất bản: Tưởng Duy Hải, Đỗ Thị Thùy Dương, Phạm QuỳnNguyễn
Thị Hồng Thái, Lê Thị Thu Trang
Năm xuất bản: 2017
Số trang: 80
Cuốn sách được biên soạn bám sát định hướng đổi mới căn bản, toàn diện
trong dạy học môn Tin học hiện nay. Cuốn sách trình bày cụ thể nội
dung, phương pháp và hình thức tổ chức tổ chức dạy học môn Tin
học bằng cách tổ chức hoạt động trại nghiệm nhằm phát triển năng
lực cho học sinh. Bên cạnh đó, sách cũng đưa ra các mẫu đánh giá cá
nhân, nhóm và các phụ lục,... cần sử dụng trong quá trình giáo viên
tổ chức cho học sinh thực hiện các chủ đề hoạt động trải nghiệm.
Mã tài liệu: Vv 4926

20

Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Tiếng Anh Trung học cơ sở
Tác giả: Tưởng Duy Hải, Vương Hồng Hạnh, Phạm Quỳnh, Đào Thị
Sáng, Ngô Thị Thanh Thủy
Năm xuất bản: 2017
Số trang: 79
Cuốn sách được biên soạn bám sát định hướng đổi mới căn bản, toàn diện
trong dạy học môn Tiếng Anh hiện nay. Cuốn sách trình bày cụ thể
nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức tổ chức dạy học môn
Giáo dục công dân bằng cách tổ chức hoạt động trại nghiệm nhằm
phát triển năng lực cho học sinh. Bên cạnh đó, sách cũng đưa ra các
mẫu đánh giá cá nhân, nhóm và các phụ lục,... cần sử dụng trong quá
trình giáo viên tổ chức cho học sinh thực hiện các chủ đề hoạt động
trải nghiệm.
Mã tài liệu: Vv 4924

21

Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Vật Lý - Trung
học cơ sở
Tác giả: Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Thị Mai, Phạm Quỳnh,
Dương Xuân Quý, Bùi Thị Phương Thúy
Năm xuất bản: 2017
Số trang: 87
Cuốn sách được biên soạn bám sát định hướng đổi mới căn bản, toàn diện
trong dạy học môn Vật Lý hiện nay. Cuốn sách trình bày cụ thể nội
dung, phương pháp và hình thức tổ chức tổ chức dạy học môn Vật lý
bằng cách tổ chức hoạt động trại nghiệm nhằm phát triển năng lực
cho học sinh. Bên cạnh đó, sách cũng đưa ra các mẫu đánh giá cá
nhân, nhóm và các phụ lục,... cần sử dụng trong quá trình giáo viên
tổ chức cho học sinh thực hiện các chủ đề hoạt động trải nghiệm.
Mã tài liệu: Vv 4923

22

Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Giáo dục công
dân - Trung học cơ sở
Tác giả: Tưởng Duy Hải, Đào Thị Ngọc Minh, Bùi Xuân An, Đào Thị Hà,
Lưu Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Liên, Vũ Thị Thanh Nga, Phạm Quỳnh
Năm xuất bản: 2017
Số trang: 98
Cuốn sách được biên soạn bám sát định hướng đổi mới căn bản, toàn diện
trong dạy học môn Giáo dục công dân hiện nay. Cuốn sách trình bày
cụ thể nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức tổ chức dạy học
môn Giáo dục công dân bằng cách tổ chức hoạt động trại nghiệm
nhằm phát triển năng lực cho học sinh. Bên cạnh đó, sách cũng đưa
ra các mẫu đánh giá cá nhân, nhóm và các phụ lục,... cần sử dụng
trong quá trình giáo viên tổ chức cho học sinh thực hiện các chủ đề
hoạt động trải nghiệm.
Mã tài liệu: Vv 4922

23

Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Lịch sử - Trung
học cơ sở
Tác giả: Tưởng Duy Hải, Hồ Thị Hương, Nguyễn Hồng Liên, Phạm
Quỳnh
Năm xuất bản: 2017
Số trang: 88
Cuốn sách được biên soạn bám sát định hướng đổi mới căn bản, toàn diện
trong dạy học môn Lịch sử hiện nay. Cuốn sách trình bày cụ thể nội
dung, phương pháp và hình thức tổ chức tổ chức dạy học môn Lịch
sử bằng cách tổ chức hoạt động trại nghiệm nhằm phát triển năng lực
cho học sinh. Bên cạnh đó, sách cũng đưa ra các mẫu đánh giá cá
nhân, nhóm và các phụ lục,... cần sử dụng trong quá trình giáo viên
tổ chức cho học sinh thực hiện các chủ đề hoạt động trải nghiệm trong
bộ sách "Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong môn học lớp 6, 7, 8,9".
Mã tài liệu: Vv 4928

24

Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Toán - Trung
học cơ sở
Tác giả: Tưởng Duy Hải, Ngân Văn Kỳ, Phạm Quỳnh, Đào Phương Thảo,
Nguyễn Thị Hạnh
Năm xuất bản: 2017
Số trang: 103
Cuốn sách được biên soạn bám sát định hướng đổi mới căn bản, toàn diện
trong dạy học môn Toán hiện nay. Cuốn sách trình bày cụ thể nội
dung, phương pháp và hình thức tổ chức tổ chức dạy học môn Toán
học bằng cách tổ chức hoạt động trại nghiệm nhằm phát triển năng
lực cho học sinh. Bên cạnh đó, sách cũng đưa ra các mẫu đánh giá cá
nhân, nhóm và các phụ lục,... cần sử dụng trong quá trình giáo viên
tổ chức cho học sinh thực hiện các chủ đề hoạt động trải nghiệm trong
bộ sách "Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong môn học lớp 6, 7, 8,9".
Mã tài liệu: Vv 4929

25

Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Hóa học Trung học cơ sở
Tác giả: Tưởng Duy Hải, Kim Phương Hà, Lưu Thị Thanh Huyền, Trần
Thị Thanh Nhàn, Phạm Quỳnh
Năm xuất bản: /2017
Số trang: 79
Cuốn sách được biên soạn bám sát định hướng đổi mới căn bản, toàn diện
trong dạy học môn Hóa học hiện nay. Cuốn sách trình bày cụ thể nội
dung, phương pháp và hình thức tổ chức tổ chức dạy học môn Hóa
học bằng cách tổ chức hoạt động trại nghiệm nhằm phát triển năng
lực cho học sinh. Bên cạnh đó, sách cũng đưa ra các mẫu đánh giá cá
nhân, nhóm và các phụ lục,... cần sử dụng trong quá trình giáo viên
tổ chức cho học sinh thực hiện các chủ đề hoạt động trải nghiệm trong
bộ sách "Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong môn học lớp 6, 7, 8,9".
Mã tài liệu: Vv 4930

26

Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Sinh học Trung học cơ sở
Tác giả: Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hường, Nguyễn Thị Quyên,
Phạm Quỳnh
Năm xuất bản: 2017
Số trang: 83
Cuốn sách được biên soạn bám sát định hướng đổi mới căn bản, toàn diện
trong dạy học môn Sinh học hiện nay. Cuốn sách trình bày cụ thể nội
dung, phương pháp và hình thức tổ chức tổ chức dạy học môn Sinh
học bằng cách tổ chức hoạt động trại nghiệm nhằm phát triển năng
lực cho học sinh. Bên cạnh đó, sách cũng đưa ra các mẫu đánh giá cá
nhân, nhóm và các phụ lục,... cần sử dụng trong quá trình giáo viên
tổ chức cho học sinh thực hiện các chủ đề hoạt động trải nghiệm trong
bộ sách "Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong môn học lớp 6, 7, 8,9".
Mã tài liệu: Vv 4931

27

Dạy học - Hồi ức
Tác giả: Hồng Chỉnh
Năm xuất bản: 2018
Số trang: 197
Những hồi ức của tác giả qua những năm tháng dạy học, những suy nghĩ
của tác giả về giáo dục qua các đợt cải cách.
Mã tài liệu: Vv 4921

28

Báo cáo tổng kế "Vận dụng chương trình vận động cơ bản Mizuno
Hexxthlon cho học sinh tiểu học Việt Nam"
Tác giả: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam - Mizuno Corpration
Năm xuất bản: 2018
Số trang: 48
Báo cáo đánh giá giờ học thí điểm chương trình Hexathlon cho trẻ em lớp
1 của Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (Hà Nội) và Trường Tiểu
học Trần Văn Ơn (Đà Nẵng). Đây là hoạt động hợp tác giữa Tập đoàn
Mizuno và Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam với mục đích phát
triển hơn nữa giờ học thể chất trong chương trình giáo dục tiểu học
Việt Nam.
Mã tài liệu: VL 2285

29

Báo cáo khảo sát "Thực trạng và cơ chế quản lý nhóm trẻ độc lập tư
thục tại Việt Nam"
Tác giả: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam - UNCEF
Năm xuất bản: 2016
Số trang: 87
Báo cáo là kết quả hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và
UNICEF giai đoạn 2012-2016. Tài liệu đưa ra thực trạng và cơ chế
quản lý các loại hình nhóm trẻ độc lập tư thục hướng lồng ghép, chi
phí thấp cho trẻ dưới 36 tháng ở khu đông dân cư, khu công nghiệp
và khu vực dân tộc thiểu số.
Mã tài liệu: VL 2289-90

30

Chương trình giáo dục thể chất Hexathlon
Tác giả: Công ty cổ phần Mizuno
Năm xuất bản: 2018
Số trang: 29
Tài liệu giới thiệu chương trình giáo dục thể chất Hexathlon, chương trình
được thiết kế tăng khả năng thể lực và giảm chấn thương cho trẻ em
Nhật Bản. Tài liệu cũng đưa ra kết quả đánh giá việc thí điểm chương
trình cho học sinh tại Nhật Bản.
Mã tài liệu: VL 2287

31

Giờ học thể chất vận dụng chương trình hoạt động cơ bản Mizuno
Hexathlon ở Nhật Bản và giờ học thí điểm ở Việt Nam
Tác giả: Công ty cổ phần Mizuno
Năm xuất bản: 2018
Số trang: 12 trang
Minh họa giờ học thể chất vận dung chương trình vận động cơ bản Mizuno
Hexathlon ở Nhật Bản, bao gồm cách thức tổ chức chương trìncác
động tác cơ bản, các quy tắc, các hoạt động nâng cao năng lực tư duy
và năng lực thể hiện, ôn lại các hoạt động đã học.
Mã tài liệu: VL 2286
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Phòng Thư viện (trực thuộc Trung tâm Thông tin và Dự báo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam)
Số điện thoại: 02439423754
Thư điện tử: tttv@vnies.edu.vn
Địa chỉ: phòng C201, trụ sở 106 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
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