
     SỞ GD & ĐT BẮC NINH                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CĐSP BẮC NINH                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số:        /QĐ-CĐSPBN                           Bắc Ninh, ngày     tháng 9 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Phê duyệt và giao nhiệm vụ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học,  

viết tài liệu học tập, năm học 2022-2023 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CĐSP BẮC NINH 

  Căn cứ Điều lệ trường cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-

BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ Giáo dục và  Đào tạo; 

  Căn cứ Quyết định số 08/2014/NĐCP ngày 27/1/2014 của Chính phủ về việc Quy 

định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật Khoa học và công nghệ; 

Căn cứ Quyết định số 214/QĐ-CĐSP ngày 09/8/2021 của Hiệu trưởng Trường Cao 

đẳng Sư phạm Bắc Ninh về việc ban hành Quy định về Công tác nghiên cứu khoa học và 

chuyển giao công nghệ trong Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh; 

Căn cứ Công văn số 467/KH-CĐSPBN ngày 03 tháng 8 năm 2022 về Kế hoạch 

Nghiên cứu khoa học năm học 2022-2023 của Trường CĐSP Bắc Ninh; 

Căn cứ Quyết định 428/QĐ-CĐSPBN ngày 08 tháng 9 năm 2022 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh về việc thành lập Hội đồng tuyển chọn, xét duyệt 

thuyết minh đề tài khoa học, đề cương tài liệu học tập cấp Cơ sở; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng QLKH,VLVH-QHQT, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Giao nhiệm vụ thực hiện các Đề tài nghiên cứu khoa học, biên soạn tài liệu học 

tập triển khai trong năm học 2022-2023 cho các giảng viên trong Trường, bao gồm 32 đề tài 

nghiên cứu khoa học;  02 tài liệu hướng dẫn học tập (có danh mục đính kèm). 

 Điều 2. Các chủ nhiệm đề tài và tác giả biên soạn tài liệu chịu trách nhiệm tổ chức 

triển khai thực hiện các nội dung nghiên cứu theo đúng quy định của Trường. 

 Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí. Các ông (bà) Trưởng phòng 

QLKH,VLVH-QHQT, Trưởng phòng Tổ chức - Công tác HSSV, lãnh đạo các đơn vị liên 

quan và các cá nhân tham gia nghiên cứu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 

     - Như điều 3; 

     - Lãnh đạo Trường;  

- Website Trường; 

     - Lưu VT, QLKH,VLVH-QHQT. 

  HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

   TS.Nguyễn Hữu Tuyến 
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DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI KHOA HỌC/ TÀI LIỆU HỌC TẬP 

 ĐƯỢC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NĂM HỌC 2022 - 2023 
 (Kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐSP ngày     tháng 9 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Bắc Ninh)  

 

T

T 
Mã số Tên đề tài 

Chủ nhiệm/ tác 

giả 

Ghi 

chú 

1 
KH 

01 

Thiết kế trò chơi khởi động đầu giờ nhằm tăng 

hứng thú học tập cho sinh viên ngành Giáo dục 

Mầm non - Trường CĐSP Bắc Ninh. 

 

Vũ Thị Ánh Ngọc 

 

2 KH 02 

Một số biện pháp nhằm phát triển năng lực tự học 

cho sinh viên Mầm non trong dạy học học phần 

Quản lí và đánh giá trong GDMN ở Trường 

CĐSP Bắc Ninh. 

Nguyễn Thị Dư 

 

3 KH 03 Xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập ôn tập Tiếng 

Việt 3, tập 1 (Chương trình GDPT 2018). 

Nguyễn Thị 

Thắng 

 

4 KH 04 

Tích hợp tư liệu bài giảng  nội dung Những vấn 

đề chung về thơ văn viết cho trẻ mầm non và 

Hướng dẫn sinh viên sưu tầm, biên soạn, sáng tác 

thơ văn cho trẻ mầm non trong dạy học học phần 

Văn học cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non. 

Vương Hồng 

Nhung 

 

5 
                                                                   

KH 05 

Xây dựng câu hỏi, bài tập kiểm tra đánh giá 

Chương 6 đáp ứng chuẩn đầu ra của học phần 

Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mâm 

non cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non - 

Trường CĐSP Bắc Ninh. 

Nguyễn Thị 

Thiêm 

 

6 KH 06 

Xây dựngcâu hỏi, bài tập kiểm tra,đánh giá nội 

dung chương 1 đáp ứng chuẩn đầu racủa học 

phần “Phương pháp tổ chức cho trẻ làm quen 

với văn học”chosinh viên ngành giáo dục mầm 

non Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh. 

 

Nguyễn Thị 

Nguyệt 

 

7 KH 07 

Xây dựng câu hỏi, bài tập kiểm tra đánh giá 

Chương 3:  Hình thành và phát triển vốn từ cho 

trẻ đáp ứng chuẩn đầu ra của học phần PP phát 

triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non cho sinh viên 

ngành GDMN Trường CĐSP Bắc Ninh. 

Ngô Thị Lanh 

 

8 
KH 

08 

Xây dựng câu hỏi, bài tập kiểm tra đánh giá nội 

dung Từ vựng Tiếng Việt đáp ứng chuẩn đầu ra 

của học phần Tiếng Việt cho sinh viên ngành 

GDMN Trường CĐSP Bắc Ninh. 

Phùng Thị Hiền 
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9 KH 09 

Xây dựng câu hỏi, bài tập kiểm tra đánh giá nội 

dung Ngữ âm đáp ứng chuẩn đầu ra của học phần 

Tiếng Việt cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm 

non Trường CĐSP Bắc Ninh. 

Nguyễn Thị Huế 

 

10 KH 10 Xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập ôn tập Tiếng 

Việt 3, tập 2 (Chương trình GDPT 2018) 
Trần Thúy Hằng 

 

11 KH 11 
Xây dựng bộ câu hỏi đánh giá kết quả học tập học 

phần Tâm lí học mầm non cho sinh viên Trường 

CĐSP Bắc Ninh 

Phan Thị Ngàn 

 

12 KH 12 

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử 

dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề trong 

giảng dạy học phần Những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác – Lênin 2, phần chủ nghĩa 

xã hội khoa học ở Trường CĐSP Bắc Ninh hiện 

nay. 

Hoàng Minh 

Loan 

 

13 KH 13 
Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả vận 

dụng kĩ thuật phòng tranh trong giảng dạy Tư 

tưởng Hồ Chí Minh tại trường CĐSP Bắc Ninh. 

Lưu Thị Hường 

 

14 KH 14 
Thiết kế và sử dụng phiếu học tập trong dạy học 

học phần Đường lối CMCĐCSVN ở trường 

CĐSP Bắc Ninh 

Phạm Thị Hải 

 

15 KH 15 
Một số biện pháp hướng dẫn sinh viên ngành 

Giáo dục Mầm non, Trường CĐSP Bắc Ninh tổ 

chức hoạt động nghe nhạc cho trẻ 5 – 6 tuổi. 

Trần Hùng Viện 

 

16 
KH 16 Xây dựng nội dung giáo dục giới tính và sức khỏe 

sinh sản cho học sinh trung học cơ sở. 

Đặng Thị Thanh 

Mai 

 

17 

 

KH 17 
Xây dựng hệ thống câu hỏi tự luận kiểm tra – 

đánh giá kết quả học tập học phần Phòng bệnh và 

đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non đối với sinh 

viên Trường CĐSP Bắc Ninh. 

Nguyễn Thị 

Quyên 

 

18 

 

KH 18 

Xây dựng hệ thống câu hỏi tự luận kiểm tra – 

đánh giá kết quả học tập học phần Sự phát triển 

thể chất trẻ em lứa tuổi mầm non đối với sinh 

viên Trường CĐSP Bắc Ninh. 

Nguyễn Thị Thu 

Hằng 

 

19 KH 19 

Xây dựng hệ thống câu hỏi tự luận kiểm tra – 

đánh giá kết quả học tập học phần Vệ sinh – dinh 

dưỡng cho trẻ mầm non đối với sinh viên Trường 

CĐSP Bắc Ninh. 

Phan Thị Hiền 

 

20 KH 20 

Xây dựng một số nội dung dạy học ở mô-đun 

“Lắp đặt hệ thống điều khiển chiếu sáng cho ngôi 

nhà thông minh”, môn Công nghệ 9 (Chương 

trình GDPT 2018) theo phương pháp dạy học dự 

án. 

Trần Thị Hương 

Mai 
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21 KH 21 
Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Công 

nghệ lớp 11 theo định hướng phát triển năng lực 

 

Nguyễn Thị Dung   

 

22 KH 22 Thiết kế một số bài tập phát triển nhận thức phần 

Cơ sở học - Vật lí 8. 
Lê Thị Thùy Linh 

 

23 KH 23 Thiết kế bài tập nâng cao kiến thức và phát triển 

tư duy môn Toán cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1. 

Nguyễn Thị Thảo 

Nguyên 

 

24 KH 24 Xây dựng phiếu đồng hành phát triển năng lực 

Toán cho trẻ mầm non chuẩn bị vào lớp 1. 

Nguyễn Thị Thúy 

Vân 

 

25 KH 25 
Rèn kĩ năng thiết kế hoạt động hình thành biểu 

tượng kích thước cho trẻ 4-5 tuổi cho sinh viên 

ngành SP Mầm non Trường CĐSP Bắc Ninh. 

Ngô Sách Đăng 

 

26 KH 26 

Hướng dẫn sinh viên ngành Giáo dục Mầm non 

Trường CĐSP Bắc Ninh thiết kế bài toán tư duy 

giúp trẻ hình thành kĩ năng quan sát, so sánh, 

phân loại và sắp xếp theo quy tắc. 

Trần Quốc Việt 

 

27 KH 27 
Thiết kế bài giảng ứng dụng CNTT môn Tiếng 

Anh mầm non 2 cho sinh viên ngành Giáo dục 

Mầm non, Trường CĐSP Bắc Ninh. 

Nguyễn Thị 

Phương Mai – 

Nguyễn Thị Mỹ 

Hạnh 

 

28 

 

KH 28 

Xây dựng các hoạt động trải nghiệm Tiếng Anh 

cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non Trường 

CĐSP Bắc Ninh.  

Nguyễn Thị Thu 

Viện 

 

29 KH 29 

Thiết kế bài giảng ứng dụng CNTT môn Tiếng 

Anh Mầm non 1 cho sinh viên ngành Giáo dục 

Mầm non, Trường CĐSP Bắc Ninh. 

Nguyễn Văn 

Thuật 

Nguyễn Thị Hồng 

Vân 

 

30 KH 30 
Nâng cao công tác tuyên truyền nhằm xây dựng 

xã hội học tập cho sinh viên Trường CĐSP Bắc 

Ninh. 

Đỗ Thị Loan 

Lại Thị Hằng 

 

31 KH 31 
Ứng dụng phần mềm Power Point hướng dẫn sinh 

viên thiết kế một số trò chơi học tập cho trẻ mầm 

non lứa tuổi 3 - 4 tuổi. 

 

Đàm Công Thắng 

 

32 KH 32 
Đổi mới phương pháp dạy học các hàm thường 

dùng phần Excel học phần CNTT & UDCNTT 

trong dạy học ở trường CĐSP Bắc Ninh. 

Nguyễn Hương 

Giang 

 

33 
TL 01 Tài liệu tham khảo: Hướng dẫn dạy học chủ đề 

Bảo vệ môi trường trong Tài liệu Giáo dục địa 

phương Tỉnh Bắc Ninh lớp 10. 

Đặng Thị Thanh 

Mai 

 

34 

 

TL  

02 

 

Tài liệu học tập: Giáo dục trẻ mầm non bảo vệ 

môi trường. 

Lưu Thị Thanh 

Hường 

Bùi Thị Thu 

Thủy 

 

(Danh sách gồm 32 đề tài khoa học và 02 tài liệu học tập) 
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