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dục phổ thông, đại học và cao đẳng. 
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[3]. Phạm Hồng Quang (2011), “Trường Đại học Sư phạm với nhiệm vụ đổi mới chương 

trình, sách giáo khoa sau 2015 và bồi dưỡng giáo viên các cấp”, Kỉ yếu Hội thảo Đào tạo 

giáo viên đáp ứng nhu cầu xã hội, Thái Nguyên. 

[4]. Phạm Hồng Quang (2011), “Vấn đề xây dựng môi trường giáo dục đại học”, Kỉ yếu 

Hội thảo Đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu xã hội, Thái Nguyên. 

[5]. Phạm Hồng Quang (2011), “Giải pháp đổi mới cơ sở đào tạo giáo viên”, Kỉ yếu Hội 

thảo Khoa học sư phạm trong chiến lược phát triển giáo viên, yếu tố căn bản đổi mới 

giáo dục Việt Nam, Hà Nội. 

[6]. Phạm Hồng Quang (2012), “Đổi mới đào tạo giáo viên trong các trường đại học sư 

phạm”, Kỷ yếu Hội thảo Giải pháp đột phá đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục 

Việt Nam, Hà Nội. 

[7]. Phạm Hồng Quang (2013), “Tăng cường các hoạt động gắn kết với trường phổ thông 

trong quá trình đào tạo giáo viên”, Kỉ yếu Hội thảo Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các 

trường, khoa sư phạm với các trường phổ thông và mầm non trong công tác đào tạo, bồi 

dưỡng giáo viên chuẩn bị triển khai chương trình giáo dục sau 2015, Thái Nguyên. 

[8]. Phạm Hồng Quang (2014), “Một số ý kiến về đề án xây dựng triển khai chương trình, 

sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau 2015”, Kỉ yếu Hội nghị tham vấn chuyên gia về đề 

án chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau 2015, Hà Nội. 

VI. Đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì 

 Đề tài cấp Nhà nƣớc 

1. “Nghiên cứu quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm ở Việt Nam đến năm 2025, tầm 

nhìn 2035”, Đề tài cấp Quốc gia Mã số: KHGD/16-20.ĐT.020 (đang thực hiện). 

 Đề tài NAFOSTED 

1. “Nghiên cứu môi trường giáo dục và động lực giảng dạy của giảng viên”, năm thực 

hiện: 2012 – 2013. 

 Đề tài KH&CN cấp Bộ 

1. “Nghiên cứu các biện pháp tổ chức tự học cho học sinh trường phổ thông dân tộc  nội 

trú nhằm nâng cao chất lượng đào tạo”, B97-03-15, nghiệm thu năm 1999, loại tốt. 
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2. “Khảo sát thực trạng nhận thức của sinh viên một số trường đại học miền núi phía Bắc 

Việt Nam về bản sắc văn hoá các dân tộc thiểu số và các giải pháp giáo dục”, B2000-03-

38 TĐ, nghiệm thu 2001, loại tốt. 

3. “Phát triển môi trường văn hoá giáo dục trong các trường sư phạm miền núi phía Bắc 

Việt Nam”, B2004- 03-47TĐ, nghiệm thu 2005, loại tốt. 

4. “Nghiên cứu lí thuyết phát triển chương trình và ứng dụng vào việc hoàn thiện chương 

trình đào tạo Thạc sĩ Quản lí giáo dục”, B2008-TN04-02, nghiệm thu 2009, loại tốt. 

5. “Cơ sở lí luận và thực tiễn của việc phát triển chương trình đào tạo giáo viên đáp ứng 

yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2015-2020”, B2009-TN04-29 

TĐ, nghiệm thu 2011, loại tốt. 

6. “Giải pháp phát triển môi trường làm việc cho giáo viên tiểu học vùng khó khăn khu 

vực miền núi phía Bắc”, B2014-TN03-01, loại xuất sắc. 

 Chƣơng trình, dự án KH&CN đã chủ trì 

1. Nghiên cứu xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu tập huấn giáo viên về giáo 

dục bảo vệ môi trường ở các trường THPT miền núi phía Bắc (2002 -2006). Nơi triển 

khai: 6 tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, nghiệm thu loại tốt. 

2. Nghiên cứu các biện pháp nâng cao năng lực giảng dạy cho giáo viên trung học phổ 

thông ở khu vực miền núi và vùng dân tộc thiểu số (2008-2009) - Dự án cấp Bộ, Dự án 

Phát triển giáo viên THPT và TCCN chủ trì, nghiệm thu loại tốt. 

 Đề tài KH&CN cấp Tỉnh 

1. “Đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông tỉnh 

Bắc Kạn”, Mã số: 5.2011.17, nghiệm thu 2014, loại xuất sắc. 

V. Sách và Giáo trình 

1. Phạm Hồng Quang (chủ biên) (2002), Giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc cho sinh viên 

sư phạm, Nxb Đại học Quốc Gia, Hà Nội. 

2. Phạm Hồng Quang (chủ biên) (2002), Tổ chức học tập cho học sinh dân tộc, miền núi, 

Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội. 

3. Phạm Hồng Quang (tham gia) (2004), Văn hóa và văn hóa học, Nxb Đại học Sư phạm, 

Hà Nội. 



10 

 

4. Phạm Hồng Quang (chủ biên) (2006), Môi trường giáo dục, Nxb Giáo dục, Hà Nội.  

5. Phạm Hồng Quang (chủ biên) (2007), Hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục cuả 

sinh viên sư phạm, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội. 

6. Phạm Hồng Quang (tham gia) (2011), Nghiên cứu bảo tồn ngôn ngữ văn hoá một số 

dân tộc thiểu số vùng Việt Bắc, Nxb Đại học Thái Nguyên. 

7. Phạm Hồng Quang (chủ biên) (2013), Phát triển chương trình đào tạo giáo viên-

những vấn đề lí luận và thực tiễn, Nxb Đại học Thái Nguyên. 

8. Phạm Hồng Quang (chủ biên) (2014), Môi trường nghiên cứu khoa học giáo dục trong 

trường sư phạm, Nxb Đại học Thái Nguyên. 

9. Phạm Hồng Quang (chủ biên) (2015), Lí luận giáo dục, Nxb Đại học Thái Nguyên. 

10. Phạm Hồng Quang (tham gia) (2016), Từ giáo dục nhồi nhét sang giáo dục tích cực: 

Giáo dục lấy học sinh làm trung tâm, Nhà xuất bản Forest, Nhật Bản. 

VI. Hƣớng dẫn sau đại học 

- Hướng dẫn trên 60 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ. 

- Hướng dẫn 07 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ, đang hướng dẫn 02 

nghiên cứu sinh. 

VII. Khen thƣởng về Khoa học và Công nghệ 

1. Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp khoa học công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 

2006. 

2. Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành tích nghiên cứu khoa học giai đoạn 

2005 – 2010.  

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ NGƢỜI KHAI 

 

 

Phạm Hồng Quang 

 


