KHOA HỌC XÃ HỘI
1/ ARMSTRONG, THOMAS. Đa trí tuệ trong lớp học = Multiple intelligences
in the classroom / Thomas Armstrong; Lê Quang Long dịch; Lê Thị Kim Dung
hiệu đính= / . - Tái bản lần thứ 1. - Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2014. - 243tr. :
hình vẽ, bảng ; 30cm. - (Bộ sách Đổi mới phương pháp dạy học)
Tóm tắt: Trình bày phương pháp giảng dạy trên một mô hình mới - mô
hình đa trí tuệ nhằm khơi dậy cho học sinh phát triển năng khiếu trong lớp học,
sự đánh giá phản hồi của học sinh dành cho giáo viên giảng dạy...
Ký hiệu môn loại: 370.15
Số ĐKCB:
Kho Đọc Mở: DM.013190
2/ ĐÀO, NHƯ TRANG. Đổi mới nội dung - Phương pháp chăm sóc giáo dục
trẻ từ 0 đến 6 tuổi : Sách bồi dưỡng thường xuyên chu kì 1998 - 2000 cho giáo
viên Mầm non / Đào Như Trang / . - Hà Nội : Giáo dục, 1998. - 118tr. ; 30cm. (ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Tên sách ngoài bìa: Đổi mới nội dung và
phương pháp giáo dục Mầm non)
Tóm tắt: Những cơ sở của việc đổi mới nội dung, phương pháp chăm sóc
giáo dục trẻ mầm non. Những quan điểm đổi mới nội dung, phương pháp chăm
sóc - giáo dục mầm non
Ký hiệu môn loại: 372.21
Số ĐKCB:
Kho Đọc Mở: DM.013195
3/ ĐẶNG, VŨ HOẠT. Lý luận dạy học đại học / Đặng Vũ Hoạt, Hà Thị Đức . In lần thứ 4. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2004. - 198tr. ; 30cm
Tóm tắt: Trình bày lí luận dạy đại học như là một bộ môn của khoa học
giáo dục hiện đại. Quá trình dạy học đại học, qui luật và hệ thống các nguyên
tắc dạy học đại học. Nội dung dạy và các phương pháp dạy
Ký hiệu môn loại: 378
Số ĐKCB:
Kho Đọc Mở: DM.013181
4/ ĐINH, HỒNG THÁI. Giáo trình phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non : Giáo
trình đào tạo Cử nhân Giáo dục mầm non / Đinh Hồng Thái / . - In lần thứ 6. Hà Nội : Sư phạm, 2011. - 244tr. : bảng ; 30cm
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về ngôn ngữ và sự phát triển ngôn
ngữ trẻ em tuổi mầm non. Dạy trẻ nhận biết tập nói trong thời gian ba năm đầu.

Nội dung giáo dục phát triển ngôn ngữ tuổi mẫu giáo. Một số biện pháp chuẩn
bị khả năng tiền đọc - viết tuổi mầm non
Ký hiệu môn loại: 372.21
Số ĐKCB:
Kho Đọc Mở: DM.013204
5/ ĐINH, HỒNG THÁI. Hình thành khả năng đọc - viết ban đầu cho trẻ em tuổi
mầm non / Đinh Hồng Thái . - Hà Nội : Đại học Quốc gia. - 293tr. : bảng ;
30cm
Tóm tắt: Nêu lên những quan điểm lí thuyết cơ bản về phát triển khả năng
đọc viết ban đầu cho trẻ em; Hình thành khả năng đọc viết ban đầu cho trẻ từ 0
đến 3 tuổi; Phát triển khả năng đọc viết ban đầu ban đầu cho trẻ mẫu giáo
Ký hiệu môn loại: 372.21
Số ĐKCB:
Kho Đọc Mở: DM.013210
6/ ĐINH, THỊ KIM THOA. Giáo trình đánh giá trong giáo dục mầm non : Dành
cho hệ cao đẳng Sư phạm Mầm non / Đinh Thị Kim Thoa / . - Hà Nội : Giáo
dục, 2008. - 198tr. : bảng, hình vẽ ; 30cm
Tóm tắt: Một số vấn đề chung về đánh giá trong giáo dục mầm non. Đánh
giá chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục, đánh giá hoạt động
nghề nghiệp của giáo viên mầm non và sự phát triển tâm lí của trẻ cùng một số
các công cụ kiểm tra đánh giá...
Ký hiệu môn loại: 372.21
Số ĐKCB:
Kho Đọc Mở: DM.013209
7/ Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình nghị
sự 21 của Việt Nam). - Hà Nội, 2004. - 137tr. ; 30cm
Tóm tắt: Giới thiệu phát triển bền vững - Con đường tất yếu của Việt
Nam; Những lĩnh vực kinh tế, xã hội cần ưu tiên nhằm PTBV; Những lĩnh vực
sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm cần ưu
tiên nhằm phát triển bền vững
Ký hiệu môn loại: 363.7
Số ĐKCB:
Kho Đọc Mở: DM.013182
8/ FRIEDMAN, THOMAS L.. Nóng, phẳng, chật = Hot, flat, and crowed : Tại
sao thế giới cần cách mạng xanh và làm thế nào chúng ta thay đổi được tương
lai / Thomas L. Friedman; Nguyễn Hằng dịch= : / . - Hà Nội : Nxb. Trẻ, 2009. 577tr. ; 30cm

Tóm tắt: Đưa ra cách nhìn, quan điểm và lý giải về hai thách thức lớn nhất
mà nước Mỹ đối mặt, đó là khủng hoảng môi trường toàn cầu và việc Mỹ đánh
mất trọng tâm và mục tiêu quốc gia từ sau sự kiện 11/9. Cách nước Mỹ phải giải
quyết hai vấn đề trên
Ký hiệu môn loại: 320.5
Số ĐKCB:
Kho Đọc Mở: DM.013220
9/ HÀ, NGUYỄN KIM GIANG. Phương pháp kể sáng tạo truyện cổ tích thần kì
cho trẻ mẫu giáo / Hà Nguyễn Kim Giang . - In lần thứ 2. - Hà Nội : Đại học
Quốc gia Hà Nội, 2005. - 224tr. ; 30cm
Tóm tắt: Tìm hiểu và đánh giá phương pháp kể truyện cổ tích thần kỳ cho
trẻ mẫu giáo từ 1970 đến nay. Cơ sở lý luận và phương pháp kể sáng tạo truyển
cổ tích thần kỳ và thiết kế bài dạy về kể chuyện Tấm Cám cho trẻ mẫu giáo 5-6
tuổi
Ký hiệu môn loại: 372.21
Số ĐKCB:
Kho Đọc Mở: DM.013188
10/ HOÀNG, THỊ OANH. Giáo trình phương pháp cho trẻ mầm non khám phá
khoa học về môi trường xung quanh : Dành cho hệ cao đẳng Sư phạm mầm non
/ Hoàng Thị Oanh, Nguyễn Thị Xuân /. - Hà Nội : Giáo Dục, 2008. - 126tr. ;
30cm
Tóm tắt: Đối tượng và nhiệm vụ của môn học về môi trường xung quanh.
Nội dung khám phá khoa học về môi trường xung quanh ở trường mầm non và
giới thiệu các phương pháp, điều kiện, phương tiện, tổ chức cho trẻ khám phá
khoa học về môi trường xung quanh
Ký hiệu môn loại: 372.21
Số ĐKCB:
Kho Đọc Mở: DM.013196
11/ HỘI BẢO VỆ THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM. Nghiên
cứu tổng kết một số mô hình phát triển bền vững ở Việt Nam / Hội bảo vệ thiên
nhiên và môi trường Việt Nam . - Hà Nội, 2006. - 279tr. : bảng, sơ đồ ; 30cm
Tóm tắt: Trình bày tổng quan về phát triển bên vững, phát triển bền vững
nhìn từ góc độ kinh tế; Doanh nghiệp Việt Nam và phát triển bền vững; Một số
mô hình phát triển bền vững ở Việt Nam: Mô hình PTBV trong công nghiệp,
trong nông nghiệp...và những định hướng hoàn thiền thể chế PTBV ở Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 363.7
Số ĐKCB:
Kho Đọc Mở: DM.013179

12/ John Dewey về giáo dục = John Dewey on education / Reginald D.
Chambault biên tập; Phạm Anh Tuấn dịch= / . - Hà Nội : Nxb Trẻ. - 559tr. ;
30cm. - (Tủ sách phát triển giáo dục)
Tóm tắt: Trình bày triết học và giáo dục, đạo đức học và giáo dục, mỹ học
và giáo dục, khoa học và giáo dục, tâm lí học và giáo dục, xã hội và giáo dục;
Những nguyên tắc sư phạm
Ký hiệu môn loại: 370
Số ĐKCB:
Kho Đọc Mở: DM.013176
13/ KHOA KINH TẾ - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN. Bài giảng phát triển
bền vững / Khoa Kinh tế - Đại học kinh tế quốc dân . - Hà Nội, 2006. - 165tr. :
bảng ; 30cm
Tóm tắt: Trinh bày lịch sử hình thành khái niệm phát triển bền vững, khái
niệm; Xây dựng và thực hiện chương trình phát triển bền vững trên trên thế
giới, những bài học cho Việt Nam; Phát triển bền vững ở Việt Nam; Phát triển
bền vững theo ngành; Phát triển bền vững vùng và địa phương
Ký hiệu môn loại: 363.7
Số ĐKCB:
Kho Đọc Mở: DM.013178
14/ Kỷ yếu hội nghị phát triển bền vững toàn quốc lần thứ hai. - Hà Nội, 2006. 366tr. : bảng ; 30cm
Tóm tắt: Giới thiệu công nghiệp trong tiến trình xây dựng và thực hiện
phát triển bền vững, Phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững; Phát triển
đô thị bền vững; Cơ chế quản lí và hệ thống giám sát PTBV...
Ký hiệu môn loại: 373.7
Số ĐKCB:
Kho Đọc Mở: DM.013180
15/ LÊ, HUY BÁ. Độc chất môi trường / Lê Huy Bá . - Hà Nội : Khoa học và
kỹ thuật, 2008. - 1065tr. : minh họa ; 30cm
Tóm tắt: Trình bày nguyên lí độc hại môi trường, giới thiệu những loại
độc chất điển hình và phổ biến nhất trong môi trường: chất thải công nghiệp,
sinh hoạt đô thị,...
Ký hiệu môn loại: 363.7
Số ĐKCB:
Kho Đọc Mở: DM.013175
16/ LÊ, THỊ ÁNH TUYẾT. Giáo trình phương pháp đọc, kể diễn cảm thơ,
truyện cho trẻ em mầm non / Lê Thị Ánh Tuyết, Lã Thị Bắc Lý . - Hà Nội :
Giáo dục, 2006. - 107tr. ; 30cm

Tóm tắt: Vai trò của các tác phẩm văn học đối với việc giáo dục trẻ lứa
tuổi mầm non. Nghệ thuật đọc, kể tác phẩm văn học cho trẻ lứa tuổi mầm non.
Tổ chức hoạt động văn học nghệ thuật cho trẻ lứa tuổi mầm mon
Ký hiệu môn loại: 372.21
Số ĐKCB:
Kho Đọc Mở: DM.013203
17/ LÊ, THỊ MAI HOA. Giáo trình dinh dưỡng trẻ em. Tuổi nhà trẻ và mẫu
giáo : Dùng cho sinh viên ngành Sư phạm mầm non / Lê Thị Mai Hoa / . - In lần
thứ 6. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2014. - 178tr.: hình vẽ, bảng ; 30cm
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về dinh dưỡng, các nhóm
lương thực, thực phẩm; dinh dưỡng trẻ em tuổi nhà trẻ mẫu giáo và điều trị một
số bệnh nhiễm khuẩn thường gặp ở trẻ. Nội dung hoạt động dinh dưỡng trong
công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho trẻ em, giáo dục dinh dưỡng - sức khoẻ
cho trẻ mầm non theo hướng tích hợp và hướng dẫn thực hành dinh dưỡng ở các
trường mầm non
Ký hiệu môn loại: 372.21
Số ĐKCB:
Kho Đọc Mở: DM.013206
18/ MARZANO, ROBERT J.. Quản lí hiệu quả lớp học = Classroom
management that works / Robert J. Marzano, Jana S. Marzano, Debra J.
Pickering ; Phạm Trần Long dịch ; Lê Văn Canh hiệu đính= / .- Tái bản lần thứ
1. - Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2013. - 194tr. : hình vẽ, bảng ; 30cm. - (Bộ
sách Đổi mới phương pháp dạy học)
Tóm tắt: Phân tích vai trò chủ đạo của việc quản lí hiệu quả lớp học.
Những nội qui và qui tắc ứng xử trong lớp học. Các hình thức kỉ luật và mối
quan hệ giữa thầy và trò. Phương pháp và định hướng tâm lí dành cho giáo viên
và học sinh...
Ký hiệu môn loại: 371.102
Số ĐKCB:
Kho Đọc Mở: DM.013191
19/ NGUYỄN, THỊ THANH THỦY. Khám phá và thử nghiệm dành cho trẻ
nhỏ / Nguyễn Thị Thanh Thủy . - Hà Nội : Giáo dục, 2004. - 39tr. : hình vẽ ;
30cm
Tóm tắt: Sách hướng dẫn giáo viên thực hiện một số thí nghiệm đơn giản,
dễ làm, vừa sức trẻ trong việc khám phá và thử nghiệm với thực vật, với đất,
nước, không khí
Ký hiệu môn loại: 372.21

Số ĐKCB:

Kho Đọc Mở: DM.013205

20/ NGUYỄN, VĂN ĐỘNG. Hỏi đáp về luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ
em / Nguyễn Văn Động. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1994. - 155tr. ; 30cm
Tóm tắt: Những giải đáp về các quyền cơ bản và bổn phận của trẻ em,
trách nhiệm của gia đình, nhà nước và xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc và
giáo dục trẻ em. Nội dung "Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em" và Nghị
định số 371/HĐBT quy định chi tiết việc thi hành
Ký hiệu môn loại: 344
Số ĐKCB:
Kho Đọc Mở: DM.013177
21/ NGUYỄN, XUÂN KHOA. Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo qua thơ truyện / Nguyễn Xuân Khoa, Đinh Văn Vang . - Hà Nội : Đại học Sư phạm,
2003. - 167tr. : bảng ; 30cm
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về sự phát triển ngôn ngữ của trẻ mẫu giáo;
Phát triển ngôn ngữ của trẻ mẫu giáo qua thơ, truyện; Tuyển chọn một số tác
phẩm thơ, truyện phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo
Ký hiệu môn loại: 372.21
Số ĐKCB:
Kho Đọc Mở: DM.013187
22/ PHẠM, THỊ MAI CHI. Các hoạt động giáo dục dinh dưỡng - sức khỏe cho
trẻ mầm non : Theo Chương trình Giáo dục Mầm non mới / Phạm Thị Mai Chi,
Vũ Yến Khanh, Nguyễn Thị Hồng Thu / . - Tái bản lần thứ 3. - Hà Nội : Giáo
dục, 2015. - 147tr. : hình vẽ ; 30cm
Tóm tắt: Cung cấp một số phương pháp, biện pháp, kĩ năng tổ chức hoạt
động giáo dục dinh dưỡng - sức khoẻ cho trẻ lứa tuổi nhà trẻ và mẫu giáo
Ký hiệu môn loại: 372.21
Số ĐKCB:
Kho Đọc Mở: DM.013198
23/ THU HIỀN. Cẩm nang chăm sóc sức khỏe trẻ em trong trường mầm non /
Thu Hiền, Hồng Thu, Anh Sơn . - Hà Nội : Giáo dục Việt Nam. - 147tr. : hình
vẽ, bảng ; 30cm
Tóm tắt: Vấn đề về chăm sóc dinh dưỡng và vệ sinh cho trẻ; Chăm sóc
sức khỏe và đảm bảo an toàn cho trẻ
Ký hiệu môn loại: 372.21
Số ĐKCB:
Kho Đọc Mở: DM.013194

24/ TỐNG, VĂN ĐƯỜNG. Giáo trình dân số và phát triển / Tống Văn Đường,
Nguyễn Nam Phương đồng chủ biên . - Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân,
2007. - 415tr. : bảng, hình vẽ ; 30cm
Tóm tắt: Giáo trình phân tích những kiến thức cơ bản về dân số, mối quan
hệ tác động qua lại giữa dân số với các vấn đề thuộc lĩnh vực lao động. Cơ cấu
dân số, mức sinh, mức chết, dân số đô thị, nông thôn. Dân số và việc làm, dân
số và kinh tế, dân số và vấn đề xã hội, bình đẳng giới
Ký hiệu môn loại: 304.6
Số ĐKCB:
Kho Đọc Mở: DM.013215
25/ TRẦN, THỊ NGỌC TRÂM. Các hoạt động khám phá khoa học của trẻ mầm
non : Theo Chương trình giáo dục mầm non mới / Trần Thị Ngọc Trâm,
Nguyễn Thị Nga / . - Tái bản lần thứ 3. - Hà Nội : Giáo dục, 2014. - 158tr. ;
30cm
Tóm tắt: Giới thiệu các hoạt động và hướng dẫn thực hiện một số hoạt
động phát triển nhận thức và kĩ năng nhận thức cho trẻ mầm non qua khám phá
khoa học, nhận biết thế giới xung quanh
Ký hiệu môn loại: 372.21
Số ĐKCB:
Kho Đọc Mở: DM.013201
26/ TRẦN, THỊ NGỌC TRÂM. Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo
dục mầm non : Nhà trẻ (3 - 36 tháng tuổi) / Trần Thị Ngọc Trâm, Lê Thu
Hương, Lê Thị Ánh Tuyết đồng chủ biên / . - Tái bản lầ thứ 3. - Hà Nội : Giáo
dục, 2011. - 211tr. : bảng, hình vẽ ; 30cm
Tóm tắt: Hướng dẫn cách tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm
non cho trẻ từ 3 - 36 tháng tuổi và đưa ra những hướng dẫn cơ bản, mang tính
gợi mở, giúp giáo viên chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện chương trình
giáo dục
Ký hiệu môn loại: 372.21
Số ĐKCB:
Kho Đọc Mở: DM.013207
27/ TRẦN, THỊ NGỌC TRÂM. Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo
dục mầm non : Mẫu giáo nhỡ (4 - 5 tuổi) / Trần Thị Ngọc Trâm, Lê Thu Hương,
Lê Thị Ánh Tuyết đồng chủ biên / . - Tái bản lần thứ 3. - Hà Nội : Giáo dục Việt
Nam, 2012. - 203tr. : minh họa ; 30cm
Tóm tắt: Hướng dẫn cách tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm
non mẫu giáo nhỡ từ 4 - 5 tuổi và đưa ra những hướng dẫn cơ bản, mang tính

gợi mở, giúp giáo viên chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện chương trình
giáo dục
Ký hiệu môn loại: 372.21
Số ĐKCB:
Kho Đọc Mở: DM.013197
28/ TRẦN, THỊ NGỌC TRÂM. Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo
dục mầm non : Mẫu giáo lớn (5 - 6 tuổi) / Trần Thị Ngọc Trâm, Lê Thu Hương,
Lê Thị Ánh Tuyết đồng chủ biên / . - In lần thứ 3. - Hà Nội : Giáo dục, 2011. 211tr. : minh họa ; 30cm
Tóm tắt: Hướng dẫn cách tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm
non mẫu giáo lớn từ 5 - 6 tuổi và đưa ra những hướng dẫn cơ bản, mang tính gợi
mở, giúp giáo viên chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện chương trình giáo
dục
Ký hiệu môn loại: 372.21
Số ĐKCB:
Kho Đọc Mở: DM.013208

