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1 Hoàng Thị Hạnh Xã hội
Một số cách thức dạy học phân hóa cho
sinh viên Ngữ văn trường Cao đẳng Sư
phạm Hà Tây

Kỉ yếu Hội thảo “Đổi mới nghiên cứu và giảng dạy
Ngữ văn trong nhà trường Sư phạm”, NXB Giáo
dục Việt Nam, tháng 1/2016

(ISBN:978-604-0-08132-2)

2 Đào Phương Huệ Xã hội
Kiểm tra, đánh giá hệ năng lực cốt lõi trong
đào tạo giáo viên Ngữ văn

Kỉ yếu Hội thảo “Nâng cao chất lượng đào tạo giáo
viên và cán bộ quản lí giáo dục”, NXB Đại học
Vinh, tháng 11/2015

(ISBN 978-604-923-181-0)

3 Nguyễn Thị Thúy Hồng Mầm non

Vận dụng Phương pháp nghiên cứu trường

hợp trong chương trình đào tạo giáo viên ở

trường CĐSP Hà Tây.

Kỷ yếu Hội thảo “Đổi mới phương pháp giảng dạy

trong các trường sư phạm theo hướng tiếp cận năng

lực người học” , trường Đại học Sư phạm TPHCM,

tháng 6/2016.

4 Đoàn Thị Huyền Khoa Tự
nhiên

Ứng dụng phương pháp hồi quy đa biến
tuyến tính để phân tích đồng thời các chất
trong cùng một hỗn hợp

Kỷ yếu Hội thảo “Đổi mới nội dung, phương pháp
dạy học và phổ biến, áp dụng hệ thống danh pháp
và thuật ngữ hóa học góp phần phát triển năng lực
và phẩm chất đạo đức học sinh, sinh viên các
trường phổ thông, đại học, cao đẳng trong dạy học
Hóa học”

5 Nguyễn Thị Liên Khoa
Tiểu học

Rèn luyện năng lực sư phạm cho sinh viên
– yếu tố quan trọng trong đổi mới công tác
đào tạo ở các trường sư phạm

Kỷ yếu Hội thảo “Đổi mới công tác đào tạo ở các
trường cao đẳng, đại học trong thời kỳ hội nhập
quốc tế” (CĐSP Thừa Thiên – Huế tháng 6.2016)



6 Nguyễn Thị Thu Hà Phòng
KHCN

Tích hợp trong dạy Đọc hiểu văn bản văn
học

Kỷ yếu Hội thảo “Bồi dưỡng năng lực cho giảng
viên các trường Sư phạm ”, Đại học Sư phạm – Đại
học Đà Nẵng, 10.2015 – Nhà xuất bản Thông tin và

Truyền thông.

7 Nguyễn Thị Thu Hà Phòng
KHCN

Kỹ năng cảm thụ văn học – Cơ sở hình

thành năng lực dạy học của người giáo viên

Ngữ văn

Kỷ yếu Hội thảo “Đào tạo giáo viên tại các trường
Đại học đa ngành đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo
dục hiện nay “ - Đại học Thủ đô Hà Nội 5.2016.

8 Nguyễn Thị Bích Thuận Khoa
Tiểu học

Phát triển đào tạo giáo viên theo định

hướng phát triển năng lực sư phạm

Kỷ yếu Hội thảo “Đào tạo giáo viên tại các trường
Đại học đa ngành đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo
dục hiện nay” - Đại học Thủ đô Hà Nội 5.2016.


