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GIỚI THIỆU CHUNG VIỆN ARIES 

Viện Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học Giáo dục (Applied Research Institute of 
Education Sciences, gọi tắt là Viện ARIES) tự hào là một thành viên của Hội Khoa học 
Tâm lý Giáo dục Việt Nam, một tổ chức uy tín về khoa học tâm lý-giáo dục tại Việt Nam 
được thành lập từ năm 1990 và quy tụ hàng trăm nhà khoa học, các chuyên gia, các 
nhà thực hành về tâm lý và giáo dục, các giảng viên, giáo viên trên khắp cả nước. Viện 
ARIES được Bộ Khoa học và Công nghệ chứng nhận đăng ký hoạt động số A-1767 
trong các lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng về khoa học giáo dục và đào tạo; cung cấp 
các dịch vụ khoa học công nghệ; phát triển và chuyển giao công nghệ, mô hình giáo 
dục và đào tạo tiên tiến; phát triển và cung cấp các chương trình đào tạo, tập huấn, bồi 
dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn; biên soạn và xuất bản các ấn phẩm, tài liệu; tổ 
chức các hội thảo khoa học chuyên môn và hợp tác trong nước và quốc tế để thực 
hiện các nhiệm vụ của Viện. 

Applied Research Institute of Education Sciences (ARIES) is a member of Vietnam Psycho-
Pedagogical Association, a pioneer professional association in education and psychology in 
Vietnam founded since 1990 and gathered hundreds of scientists, experts, practitioners, 
trainers and teachers nation-wide. ARIES is certified by the Ministry of Science and Technology 
(Reg.# A-1767) in the areas of education research and development; providing services in 
science and technology areas; developing and transferring state-of-the-art training and 
educational models; developing and providing training and continuing education programs; 
publishing books and materials; organizing professional workshops/conferences/events and 
promoting education exchanges and international cooperation. 
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SỨ MỆNH VÀ TẦM NHÌN 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN MÔN CỦA VIỆN 

Chương trình P21 (The Partnership for 21st Century Learning - www.p21.org) từ năm 
2002 đã phát triển một Khung học tập thế kỷ 21 (Framework for 21st Century Learning), 
đưa ra các kỹ năng và kiến thức mà người học của thế kỷ 21 cần phải có để thành 
công trong công việc, cuộc sống và thực hiện trách nhiệm công dân toàn cầu. Đây là 
một chương trình hợp tác giữa các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia giáo dục và 
các nhà hoạch định chính sách của Hoa Kỳ nhằm cổ súy việc đưa các kỹ năng thế kỷ 
21 vào hệ thống giáo dục phổ thông Hoa Kỳ và khởi động một cuộc đối thoại cấp quốc 
gia về tầm quan trọng của kỹ năng thế kỷ 21 đối với người học. Hiện Khung học tập 
thế kỷ 21 đã và đang được nhiều quốc gia và tổ chức giáo dục trên thế giới sử dụng 
như một công cụ để định hướng và đánh giá năng lực người học. Xoay quanh cách 
tiếp cận này của P21, Viện sẽ hướng hoạt động chuyên môn nghiên cứu về đầu ra 
(outcomes) của người học thế kỷ 21 và vai trò của các tác nhân tham gia vào quá trình 
hình thành đầu ra này: 

• Các nội dung giáo dục 
nào góp phần phát triển, 
hình thành 4 năng lực 
cốt lõi của công dân 
toàn cầu thế kỷ 21: tự 
tin, tư duy toàn cầu, 
trách nhiệm cống hiến 
và năng lực tự học suốt 
đời? 

• Giáo viên dùng phương 
pháp và cách tiếp cận nào để đạt mục tiêu phát triển năng lực tốt nhất cho 
người học? 



 

. 

• Vai trò và phương pháp dành cho cha mẹ trong quá trình đồng hành giáo dục 
con cái theo “chuẩn” thế kỷ 21? 

• Vai trò cũng như những tác động của cộng đồng, xã hội và các chính sách vĩ mô 
tới giáo dục và học tập thế kỷ 21. 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VIỆN ARIES  
 

 

 

 

 

 

 

 

• Hội đồng quản lý Viện gồm Chủ tịch và các Thành viên đều là sáng lập viên 
của Viện, có thẩm quyền quyết định cao nhất của Viện. Hội đồng Viện là cơ 
quan đưa ra định hướng phát triển của Viện và thông qua các quyết định chiến 
lược cũng như ban hành các cơ chế chính sách nội bộ của Viện; 

• Ban Lãnh đạo Viện gồm Viện trưởng và các Phó Viện trưởng, thực hiện chức 
năng điều hành, triển khai các nghị quyết và chiến lược đã được Hội đồng quản 
lý Viện thông qua; 

• Các Ban chức năng có nhiệm vụ triển khai các hoạt động chuyên môn theo 
chức năng nhiệm vụ được Hội đồng Viện và Ban Lãnh đạo Viện phân công. 

CHỨC NĂNG VIỆN ARIES  

• Nghiên cứu ứng dụng: Tập trung nghiên cứu ứng dụng về các chương 
trình/sản phẩm và xu hướng phát triển giáo dục mới tiên tiến, hiện đại của thế 
giới, đánh giá khả năng đưa vào áp dụng, triển khai tại Việt Nam; tham gia các 
đề tài, dự án nghiên cứu; liên kết hoạt động nghiên cứu với doanh nghiệp giáo 
dục nhằm đưa ra các sản phẩm giáo dục mới đáp ứng nhu cầu xã hội; 

• Cung cấp dịch vụ khoa học công nghệ trong lĩnh vực giáo dục: Tư vấn, bồi 
dưỡng, tập huấn và huấn luyện: triển khai các chương trình giáo dục đáp ứng 
nhanh nhu cầu của các loại đối tượng khác nhau trong các lĩnh vực khác nhau, 
bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ; tổ chức các chương trình bồi dưỡng, tập 
huấn theo yêu cầu của các tổ chức, địa phương và các cá nhân; cung cấp dịch 
vụ tư vấn chuyên môn; liên kết với các Trường Đại học, học viện, các cơ sở/đơn 
vị giáo dục và đào tạo trong và ngoài nước tổ chức các chương trình đào tạo dài 
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hạn hoặc ngắn hạn; biên soạn các ấn phẩm dựa trên công nghệ đa phương tiện 
bên cạnh hình thức ấn phẩm truyền thống; 

• Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục: tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc 
tế; mời và hợp tác với các chuyên gia, tổ chức giáo dục quốc tế; tổ chức các 
chương trình giao lưu, trao đổi giáo dục quốc tế. 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG 

Viện triển khai 6 mảng hoạt động chính thuộc các lĩnh vực sau đây: 

1. Nghiên cứu phát triển các modules đào tạo/huấn luyện giáo viên (Professional 
Development); 

2. Nghiên cứu phát triển các modules huấn luyện về “Làm cha mẹ” (Parenting 
Education); 

3. Kết nối trao đổi/giao lưu quốc tế và các chương trình trải nghiệm (education 
exchange programs); 

4. Nghiên cứu ứng dụng thuyết đa trí thông minh (multiple intelligences); 

5. Phát triển các kỹ năng công dân thế kỷ 21 (21st century skills); 

6. Thúc đẩy giáo dục STEAM (promoting STEAM education). 
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ĐÀO TẠO/HUẤN LUYỆN (Professional Development): Viện cung cấp các chương 
trình đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng giáo viên với những chương trình bổ trợ phát triển 
năng lực mới nhất, phù hợp với những yêu cầu đổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
cũng như xu hướng giáo dục trên thế giới. Một số chương trình đào tạo cơ bản của 
Viện gồm: 

• Bồi dưỡng giáo viên kỹ năng sống và kỹ năng thế kỷ 21 (21st century and Life 
skills teacher training); 

• Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo (Instruction on facilitation of 
creative experiential activities); 

• Thiết kế bài giảng theo thuyết đa trí thông minh của Howard Gartner (Garder's 
multiple intelligence lesson plan design); 

• Tập huấn giáo viên giảng dạy STEAM (STEAM teacher training), v.v. 
 

LÀM CHA MẸ (Parenting): Viện phối hợp với các chuyên gia tâm lý-giáo dục tổ chức 
các hoạt động nghiên cứu và chia sẻ nội dung làm cha mẹ cho cộng đồng cha mẹ tại 
Việt Nam; 

GIAO LƯU TRAO ĐỔI (International Exchange): Viện hợp tác với các đối tác quốc tế 
tổ chức các hoạt động trao đổi, giao lưu của học sinh Việt Nam với bạn bè quốc tế 
thông qua các chương trình đưa học sinh Việt Nam đi trải nghiệm quốc tế và kết nối 
đưa học sinh và chuyên gia giáo dục quốc tế về Việt Nam để giao lưu với các trường, 
cơ sở giáo dục trong nước; 

ỨNG DỤNG THUYẾT ĐA TRÍ THÔNG MINH: Viện tiến hành nghiên cứu, xuất bản và 
tổ chức các chuyên đề đào tạo hướng dẫn giáo viên thực hành ứng dụng thuyết đa trí 
thông minh của Howard Gartner trong các bài giảng theo chương trình hiện nay của Bộ 
GD&ĐT; 

KỸ NĂNG CÔNG DÂN TOÀN CẦU THẾ KỶ 21 (21st century skills development): Viện 
tổ chức các hoạt động nghiên cứu về kỹ năng công dân toàn cầu thế kỷ 21 và thiết kế 
các nội dung giáo dục độc lập về chủ đề này hoặc tích hợp trong nội dung chương 
trình giáo dục hiện tại của các nhà trường; 

THÚC ĐẨY GIÁO DỤC STEAM (Promoting STEAM Education): Cùng với Chỉ thị 
16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách 
mạng công nghiệp lần thứ 4, Viện sẽ cùng các đối tác tiên phong trong việc nghiên cứu 
ứng dụng đưa các nội dung giáo dục STEAM vào các nhà trường và các chương trình 
bổ trợ (enrichment programs). 

 
 
 



 

 

 

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN VÀ ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA 

Hội đồng cố vấn | Hội đồng khoa học 
 

 

 

 

 

• PGS.TS. Trần Kiều - nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, hiện 
là Chủ tịch Hội Khoa học - Tâm lý Giáo dục Việt Nam là người được biết đến với 
nhiều đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục xoay quanh các vấn đề về mục tiêu, 
chương trình, phương pháp, đánh giá… Hơn bốn mươi năm gắn bó với sự phát 
triển của Viện khoa học giáo dục và Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, PGS. TS 
Trần Kiều đã góp phần không nhỏ vào định hướng chiến lược và những thành tựu 
nghiên cứu Khoa học giáo dục của Viện nói riêng, của ngành giáo dục nói chung. 
Ngày 27/10/2017, PGS.TS. Trần Kiều được tôn vinh trí thức tiêu biểu cho ngành 
Tâm lí học - Giáo dục học. 

• GS.TS. Nguyễn Ngọc Phú - Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Khoa học Tâm lý - Giáo 
dục Việt Nam. Ông tham gia rất nhiều đề tài/dự án nghiên cứu cấp Nhà nước như 
“Thanh niên với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc”, “Xây dựng Xã hội học tập ở Việt Nam 
hiện nay”; và cấp Bộ như “Tư vấn định hướng giải pháp cơ bản cải cách giáo dục 
Việt Nam”. GS.TS. Nguyễn Ngọc Phú trực tiếp hướng dẫn hàng chục nghiên cứu 
sinh  bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Tâm lý học và hàng trăm học viên cao học 
bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ Tâm lý học. 

• PGS.TS Vũ Trọng Rỹ - nguyên Trưởng phòng Quản lý khoa học - Viện Khoa học 
Giáo dục Việt Nam, hiện là Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam. 
Đã qua tuổi thất thập nhưng PGS.TS Vũ Trọng Rỹ rất say mê nghiên cứu khoa học 
giáo dục đặc biệt là cải cách giáo dục. Ông từng tham gia chủ trì một Đề tài nhánh 
trong khuôn khổ Đề tài độc lập cấp Nhà nước “Đề xuất các giải pháp cải cách công 
tác đào tạo giáo viên phổ thông” do bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Chủ nhiệm. 

• TS. Nguyễn Tùng Lâm là Chủ tịch Hội tâm lý giáo dục học Hà Nội, nguyên Đại biểu 
HĐND thành phố Hà Nội (nhiệm kỳ 2011-2016), Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Trường 
THPT Đinh Tiên Hoàng. Trên 50 năm gắn bó với ngành giáo dục, ông đã có những 
đóng góp tích cực, hiệu quả đối với sự nghiệp GD&ĐT của Thủ đô. Đặc biệt, năm 
1989 ông là người sáng lập Trường THPT dân lập Đinh Tiên Hoàng, ngôi trường đã 
là điểm đến của trên 8.000 học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, cá nhân yếu 
kém về học tập và rèn luyện đạo đức. 

• PGS.TS Đào Thái Lai nguyên là Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Viện Khoa học 
giáo dục Việt Nam-VNIES. Ông là chuyên gia về toán học và ứng dụng công nghệ 
thông tin (ICT) vào dạy học nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất 
lượng trong giáo dục từ bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông cho đến 
bậc cao đẳng, đại học.  

PGS.TS. Trần Kiều GS.TS. Nguyễn Ngọc Phú PGS.TS. Vũ Trọng Rỹ PGS.TS. Đào Thái Lai TS. Nguyễn Tùng Lâm 
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BAN LÃNH ĐẠO VIỆN VÀ ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA 

Ban Lãnh đạo Viện 

• Viện trưởng: PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình nguyên là 
Giám đốc Trung tâm Giáo dục học, Viện Nghiên cứu Sư 
phạm, Trường ĐHSP Hà Nội. PGS.TS Nguyễn Thanh Bình 
là chuyên gia về phương pháp giáo dục và một trong số 
những chuyên gia đầu tiên tại Việt Nam về giáo dục kĩ năng 
sống. Bà là tác giả của nhiều cuốn sách/tài liệu quan trọng 
về giáo dục Kỹ năng sống như: Giáo trình chuyên đề “Giáo 
dục Kĩ năng sống”; “Life skills Mapping in Viet Nam”, “Bài tập 
rèn luyện Kĩ năng sống cho học sinh THPT”, và đang tham 
gia biên soạn nhiều tài liệu về hoạt động giáo dục trải 
nghiệm trong chương trình phổ thông tổng thể mới của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo; 

• Phó Viện trưởng: ThS. Nguyễn Trí Thanh tốt nghiệp Đại 
học Hitotsubashi Nhật Bản năm 2004 và là chuyên gia về 
đào tạo và phát triển năng lực. Ông là người thiết kế và tổ 
chức dẫn giảng hàng trăm khoá đào tạo giảng viên (TOT) 
cho hàng ngàn học viên trên cả nước. Ông Thanh là sáng 
lập Tổ chức giáo dục POKI Learning Asia với bộ sách Giáo 
dục kỹ năng sống cùng POKI cho cấp tiểu học và bộ Sách 
thực hành kỹ năng sống cho học sinh THPT (Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt Nam) và nhiều chương trình đào tạo giảng 
viên. Ông cũng là Chủ tịch sáng lập Khu giáo dục trải 
nghiệm sáng tạo POKIDS tại Công viên Đầm Sen, TP. HCM. 

Đội ngũ chuyên gia cơ hữu 

 

 

 

 

• GS.TS Nguyễn Thị Côi được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2006. Với 
40 năm kinh nghiệm giảng dạy,  bà đã được nhà nước phong tặng danh hiệu Giáo 
viên giỏi miền Bắc, Nhà giáo ưu tú. Trong mỗi bài giảng, bà luôn biến khối lượng 
kiến thức khổng lồ trở nên dễ hiểu và lôi cuốn. Ngoài ra, GS.TS. Nguyễn Thị Côi 
còn là chủ biên nhiều giáo trình, sách tham khảo, hướng dẫn giáo viên lịch sử ở các 
trường phổ thông; tham gia biên soạn sách giáo khoa, đặc biệt là cuốn Sách hướng 
dẫn ôn tập và thi môn Lịch sử lớp 12. 

• TS. Hồ Lam Hồng tốt nghiệp Đại học sư phạm Gersen, thành phố Lêningrat (Liên 
Xô cũ) chuyên ngành tâm lý giáo dục mầm non. Bà đã tham quan và học tập về đổi 
mới giáo dục mầm non tại Philippines, Singapore, Korea.... và là một trong những 
tác giả biên soạn nhiều chương trình chăm sóc giáo dục mầm non; là chuyên gia 
trong lĩnh vực mầm non và là tác giả của nhiều cuốn sách về giáo dục mầm non. 

PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình 

ThS. Nguyễn Trí Thanh 

PGS.TS. Đào Thị Oanh GS.TS. Nguyễn Thị Côi TS. Hồ Lam Hồng TS. Lục Thị Nga TS. Vũ Thị Sơn ThS. Lê Thị Thanh Ngọc ThS. Đoàn Thị Thu Thủy 



 

 

 

• TS. Lục Thị Nga từng là giảng viên chính, thư ký Hội đồng khoa học, Trưởng khoa 
LLQL & GDĐC Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội. TS. Lục Thị Nga có 
nhiều nghiên cứu về nhà quản lý giáo dục và thúc đẩy sự tự hoàn thiện của người 
quản lý, người giáo viên và cả học sinh. TS. Nga cũng từng tham gia nhiều dự án 
giáo dục của các tổ chức quốc tế hỗ trợ thúc đẩy giáo dục tại Việt Nam. 

• PGS.TS. Đào Thị Oanh nguyên là Giám đốc TT NC Tâm lí học-Sinh lí lứa tuổi Viện 
Nghiên cứu Sư phạm, Trường ĐHSP Hà Nội. Bà là chuyên gia tư vấn về các lĩnh 
vực như Lĩnh vực nghiên cứu về khoa học giáo dục; Lĩnh vực tổ chức lao động 
khoa học; Lĩnh vực nghiên cứu Tâm lí học Lứa tuổi và Sư phạm. Ngoài ra, PGS.TS 
Đào Thị Oanh có nhiều công trình KH&CN được đang trên các tạp chí Quốc gia: Trí 
tuệ xúc cảm và mối tương quan với IQ, với tính tích cực nhân cách ở học sinh trung 
học cơ sở (2011) Tâm lí học ISSN 1859-0098… 

• TS. Vũ Thị Sơn từng là nghiên cứu viên cao cấp về giáo dục giáo viên tại trung tâm 
nghiên cứu phát triển chương trình học, Viện Nghiên cứu Giáo dục, Đại học Sư 
phạm Hà Nội trong 10 năm (2004-2013). Bà từng làm việc với tư cách là một nhà 
nghiên cứu về giáo dục tại Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm tại NIES, Bộ Giáo dục 
và Đào tạo Việt Nam trong 25 năm (1979-2004) sau khi được nhận Bằng Cử nhân 
Vật lý tại Đại học Sư phạm Hà Nội II.  

• ThS. Lê Thị Thanh Ngọc đã tham gia giảng dạy tại Trường Đại học Sư phạm Hà 
Nội. Ngoài kinh nghiệm giảng dạy bà còn tham gia với vai trò chuyên gia tư vấn giáo 
dục và quản lí dự án tại các Tổ chức NGOs quốc tế như: Enfant & Development, 
Plan International Vietnam, Save the Children, World Vision, UNICEF.. Các lĩnh vực 
chuyên môn tư vấn bao gồm: Đánh giá Dự án, Xây dựng đề xuất dự án, Giáo dục kĩ 
năng sống, Xây dựng mô hình Trường học thân thiện với trẻ em, Giáo dục kỉ luật 
tích cực, Dạy học theo Tiếp cận dự án… Bà Ngọc đã tham gia xây dựng chương 
trình giảng dạy, quản lí chuyên môn trực tiếp tại hệ thống trường Quốc tế 
Singapore, trường FPT Thăng Long, hệ thống trường Newton-Pascal; và thực hiện 
công tác tư vấn chiến lược về Xây dựng văn hóa nhà trường, văn hóa dịch vụ 
khách hàng trong giáo dục tại nhiều trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

• ThS. Đoàn Thị Thu Thủy có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục mầm 
non, từng tham gia công tác tại trường CĐSP Trung Ương, Phó Hiệu trưởng trường 
Mầm non Vinschool Royal City – thuộc Tập Đoàn Vingroup, Phó hiệu trưởng trường 
Mầm non Năng khiếu Louis – thuộc Tập Đoàn Lã Vọng, Hiệu trưởng trường Mầm 
non Wonderland Preschool Hanoi và hiện là Trưởng phòng Đào tạo Liên kết của 
Viện ARIES. 

Đội ngũ chuyên gia cộng tác 

 

 

 

 
• GS.TS. Lê Huy Bắc là chuyên gia cao cấp về văn học nước ngoài (văn học Âu-Mỹ), 

nghiên cứu chuyên sâu về lí thuyết văn học hậu hiện đại và văn học so sánh, là 
người tham dự và tổ chức nhiều hội thảo quốc tế về Miguel de Cervantes, Ernest 
Hemingway…ở Việt Nam; hội thảo về Diễn giải đặc trưng khu vực Đông Nam Á và 

GS.TS. Lê Huy Bắc PGS.TS. Đinh Thị Kim Thoa PGS.TS. Trần Thị Lệ Thu ThS. Bùi Ngọc Diệp TS. Phạm Văn Hồng ThS. Nguyễn Ngọc Tùng 



 

. 

Nghiên cứu so sánh quốc tế tại Pusan, Hàn Quốc; công bố trên 100 đầu sách, bao 
gồm sách nghiên cứu và dịch thuật và hơn 100 bài báo khoa học trên các tạp chí 
chuyên ngành uy tín trong và ngoài nước. 

• PGS.TS. Đinh Thị Kim Thoa tốt nghiệp ĐHSP quốc gia Orion (Liên xô cũ), chuyên 
ngành Tâm lý - Giáo dục trẻ trước tuổi học đường năm 1985. Năm 1992, Bà Thoa 
học Thạc sĩ Tâm lý giáo dục (hệ tập trung 1989 -1991), lấy Bằng Thạc sỹ Đo lường 
và đánh giá trong Giáo dục tại Đại học Melbourne – Australia năm 2000 và bảo vệ 
Tiến sỹ Tâm lý học tại trường ĐHSP Hà Nội năm 2002. Bà nguyên là Chủ nhiệm 
Khoa Các KHGD,Trường Đại học Giáo dục, đại học Quốc gia Hà Nội và hiện là chủ 
biên chương trình Hoạt động trải nghiệm sáng tạo. 

• PGS.TS. Trần Thị Lệ Thu đã có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục 
và tâm lý học, đặc biệt tập trung vào việc phục vụ trẻ em khuyết tật. Hiện bà đang là 
giảng viên và Trưởng khoa Tâm lý giáo dục tại Trường Đại học Sư Phạm Hà 
Nội. Bà Trần Thị Lệ Thu có bằng tiến sĩ tâm lý học ở Viện Tâm lý học của Trường 
Đại học Sư Phạm Hà Nội (2005), Thạc sĩ Tâm lý học của trường Đại học Sư Phạm 
(2001), … Ngoài công việc của mình trong Trường Đại học, Tiến sĩ Thu đã cung cấp 
dịch vụ tư vấn tâm lý cho cha mẹ của trẻ em khuyết tật cũng như Trung tâm quốc tế 
Koto, Trường Cấp 2, cấp 3 Nguyễn Tất Thành trực thuộc Trường Đại học Sư Phạm. 

• ThS. Bùi Ngọc Diệp – Viện khoa học giáo dục Việt Nam, chuyên gia nghiên cứu và 
đào tạo về kĩ năng sống, thành viên Ban biên soạn bộ SGK mới về hoạt động Trải 
nghiệm sáng tạo ở trường phổ thông. Bà có nhiều kinh nghiệm làm việc với các tổ 
chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ như: Tổ chức Tầm nhìn thế giới (WVV); 
Tổ chức Unicef; Tổ chức UNESCO;… Ngoài ra, ThS. Bùi ngọc Diệp đang là chuyên 
gia tư vấn và tập huấn viên quốc gia về các lĩnh vực: Giáo dục kĩ năng sống; Giáo 
dục Quyền trẻ em và sự tham gia của trẻ em; Dạy học lấy học sinh làm trung tâm; 
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp;… 

• ThS. Nguyễn Ngọc Tùng tốt nghiệp MBA chuyên ngành Marketing và Thạc sĩ Tài 
chính tại Đại học Tổng hợp Akron, Ohio, Hoa Kỳ năm 2003. Trước khi du học tại 
Mỹ, anh Tùng đã có thời gian dài (gần 10 năm) công tác tại Hãng Hàng không Quốc 
gia Việt Nam (Vietnam Airlines) với các vị trí quản lý điều hành các đơn vị quan 
trọng của Vietnam Airlines như Đại diện Vietnam Airlines tại Nội Bài,  
Thạc sĩ Tùng tham gia điều hành với cương vị CEO của một số doanh nghiệp trong 
và ngoài nước hoạt động tại Việt Nam như Trưởng đại diện Amadeus Vietnam 
(Châu Âu) và Hãng hàng không United Airlines (Mỹ), Giám đốc điều hành TransViet 
Travel, Giám đốc Kinh doanh & Đầu tư Tập đoàn BIM Việt Nam…  

• TS. Phạm Văn Hồng từng giữ chức Phó tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và 
Vừa Việt Nam, Chuyên gia phát triển DNNVV của Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam, chủ nhiệm Khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Đại Nam, 
giảng viên trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội… Ông được trao tặng 
học bổng đặc biệt của Chính phủ Singapore tham dự chương trình Executive MBA, 
được đồng tổ chức bởi Đại học NTU (Singapore) và Học viện Công nghệ 
Massachusetts (MIT- Hoa Kỳ). Trước đó, ông tốt nghiệp BBA-khoa Quản trị Kinh 
doanh trường Đại học Thương mại (hạng xuất sắc), và có bằng tiến sỹ kinh tế tại 
Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Bên cạnh đó, Ông đã từng tham gia nhiều khóa 
học ngắn hạn về kỹ năng thuyết trình, bán hàng, giảng dạy người trưởng thành, kỹ 
năng phát triển doanh nhân…tại Singapore, Philippines, Nhật Bản, Phần Lan, Anh 
và Hoa Kỳ. 
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MỘT SỐ DỰ ÁN - ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA CHUYÊN GIA VIỆN 

1. “Xây dựng nội dung, biện pháp giáo dục lối sống lành mạnh trong quan hệ với 
người khác giới cho học sinh phổ thông” PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình (1977). 

2. “Tổ chức hoạt động giáo dục theo phương thức hợp tác” PGS.TS. Nguyễn 
Thanh Bình (1999). 

3. “Nghiên cứu đánh giá: Chỉ đạo và thực hiện đổi mới chương trình, SGK 
THPT” PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình (2009). 

4. “Developing the competencies-oriented teacher education model in Vietnam, 
that is of innovating teacher education in Vietnam prject”  TS. Vu Thi Son 
(2011-2012). 

5. Developping professional standards for graduate students from Hanoi 
National University of Education TS. Vu Thi Son (HNUE 2008-10). 

6. Creating the connection model between general schools and universities of 
education in practicum TS. Vu Thi Son (MOET 2009-10). 

7. “Trí tuệ xúc cảm và mối tương quan với IQ, với tính tích cực nhân cách ở học 
sinh trung học cơ sở” PGS.TS. Đào Thị Oanh (2011). 

8. “Một số vấn đề về năng lực giải quyết tình huống sư phạm cho giáo viên”  
PGS.TS. Đào Thị Oanh (2012). 

9. “Xây dựng nội quy và quy trình tiếp cận - Thực tập Sư phạm cho sinh viên 
Khoa Sư phạm - Đại học Quốc gia Hà Nội” PGS.TS. Đinh Thị Kim Thoa (2002-
2004). 

10. “Xây dựng bộ công cụ nghiên cứu thực trạng thói quen hoạt động trí óc của 
học sinh THPT” PGS.TS. Đinh Thị Kim Thoa (2003-2005). 

11. “Những biện pháp giúp sinh viên vượt qua rào cản tâm lý trong quá trình 
chuyển đổi sang đào tạo theo tín chỉ” PGS.TS. Đinh Thị Kim Thoa (2006-2007). 

12. “Mấy nguyên nhân xung đột trong hoạt động vui chơi của trẻ mẫu giáo”, 
GS.TS. Nguyễn Thị Côi (1992). 

13. “Xây dựng và phát triển hồ sơ dạy học góp phần nâng cao chất lượng giáo 
dục Đại học” GS.TS. Nguyễn Thị Côi (2005). 

14. “Nghiên cứu mức độ hiểu từ trong quá trình phát triển ngôn ngữ của trẻ mẫu giáo 
5 - 6 tuổi” TS. Hồ Lam Hồng (2000). 

 
 
 

MỘT SỐ ẤN PHẨM TIÊU BIỂU 

1. “Mối quan hệ giữa giáo dục kĩ năng sống và giáo dục phát triển bền vững - 
Cách thức giáo dục. Tạp chí khoa học ĐHSPHN” Nguyễn Thanh Bình (2005), 

2. “Thử nghiệm GD kĩ năng sống cho HS THPT” số 6/2006 -Tạp chí khoa học 
ĐHSPHN Nguyễn Thanh Bình. 

3. “Giáo dục Kĩ năng sống” dành cho các trường Cao đẳng, NXB ĐHSPHN, 
Nguyễn Thanh Bình (2007). 



 

. 

4. “Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh phổ thông. Chuyên đề: Kĩ năng phũng 
chống bạo lực đối với học sinh phổ thông”, NXB Giáo dục Việt Nam, TP Hồ Chí 
Minh, Lục Thị Nga (2011). 

5. “Chương trình đào tạo giáo viên cần được đổi mới”, báo Nhân dân ra ngày 
9/4/2005, tr5, Lục Thị Nga (2005). 

6. “Năng lực nghề nghiệp giảng viên đại học sư phạm, lí luận và thực tiễn” (chủ 
biên), NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, Đào Thị Oanh (2016). 

7. “Cơ sở tâm, sinh lí học trong việc tổ chức tự học ở nhà của học sinh” tạp chí Giáo dục&Xã 
hội số 18 (78) tháng 8 (Tr.15-18), Đào Thị Oanh (2012). 

8. “Phát triển ngôn ngữ theo phương pháp Montessori, Tạp chí giáo dục mầm 
non, số 3/2015, Hồ Lam Hồng (2015). 

9. “Đổi mới công tác đào tạo giáo viên mầm non theo quan điểm “Học đi đôi với 
hành”. Tạp chí giáo dục số 6/2010, Hồ Lam Hồng (2010). 

10. “Trò chơi phát triển ngôn ngữ của trẻ”. Tài liệu theo dự án trẻ thơ nhằm 
“Nâng cao giáo dục tiếng Việt cho trẻ em dân tộc” của Unicef, Hồ Lam Hồng 
(2004). 

11. “Rèn luyện kỹ năng thực hành cho cho sinh viên khoa lịch sử”. Thông báo 
khoa học, Đại học sư phạm Hà Nội, Nguyễn Thị Côi (1979). 

12. “Rèn luyện Kỹ năng nghiệp vụ Sư phạm môn Lịch sử”, Chủ biên, Đại học Sư 
phạm, Đại học QGHN, Nguyễn Thị Côi (1995). 

13. “Tâm lý học lứa tuổi Mầm Non”-ĐHSP Hà Nội, Đinh Thị Kim Thoa (1993). 

14. “Giáo dục Giá trị sống và KNS cho học sinh tiểu học” - NXB ĐHQGHN, Đinh Thị 
Kim Thoa (2010). 

15. “Ernest Hemingway - Núi băng và hiệp sĩ”, NXB Giáo dục, Lê Huy Bắc (1999). 

16. “Postmodernism or ‘Scientific solutions to find the truth’?, The Internet Journal 
Language, Culture and Society, URL: http://aaref.com.au/en/publications/journal/, 
Australia. Number 36, Le Huy Bac (2013). 

17. “Cẩm nang về giáo dục Kỹ năng sống cho học sinh Trung học”,  NXB Giáo dục, 
Bùi Ngọc Diệp (2010). 

18. “Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp”, Sách giáo viên lớp 12, NXB Giáo dục, 
Bùi Ngọc Diệp (2008). 

19. “Active teaching and learning”. Plan Organisation in Vietnam, Hanoi, 2011, Vu 
Thi Son (2010). 

20. “Methods, aids, techniques and organisational models of teaching” (Co-
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