
LÝ LỊCH KHOA HỌC 

I. Thông tin chung 

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hiếu 

Giới tính:  Nam 

Năm sinh: 15/71981 

Nơi sinh: Thái Nguyên 

Quê quán: Bình Lục – Hà Nam 

Đơn vị công tác: Khoa Tâm lý – Giáo dục, Trường ĐHSP - 

ĐHTN 

Chức vụ: Giảng viên 

Học vị:  Thạc sĩ;            năm: 2006 ;                 Chuyên ngành: Giáo dục học 

Môn học giảng dạy: Giáo dục học, Công tác xã hội, GD Kỹ năng sống. 

Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học 

Ngoại ngữ: Cử nhân tiếng Anh 

Địa chỉ liên hệ: Tổ 10, Phường Quang Trung, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên 

Điện thoại: 0915212911   CQ: 02083 8561841  

Email: hieunn@tnue.edu.vn hoặc nguyenngochieutlgd@gmail.com  

II. Quá trình đào tạo 

- Từ năm 2000 đến 2004, học Đại học ngành Tâm lý - Giáo dục tại Trường Đại 

học Sư phạm Hà Nội 

- Từ năm 2005 đến 2007 học Cao học ngành Giáo dục học tại Trường Đại học 

Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 

III. Các công trình khoa học đã công bố 

 Bài báo đăng Tạp chí trong nước 

1. Nguyễn Ngọc Hiếu, Những khó khăn tồn tại trong công tác thực tập sư phạm 

của sinh viên CĐSPTN, Tạp chí Giáo dục, 2008. 

2. Nguyễn Ngọc Hiếu, Thực trạng rèn luyện năng lực dạy học trong thực tập sư 

phạm của sinh viên hiện nay, Tạp chí Thiết bị giáo dục, 2015. 

3. Nguyễn Ngọc Hiếu, Lê Thị Phương Hoa, Nguyễn Đỗ Hồng Nhung, Can thiệp 

cho trẻ rỗi nhiếu tâm trí trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Khó khăn và giải pháp, 

Tạp chí Dạy và Học ngày nay, 2017. 

4. Nguyễn Ngọc Hiếu, Ứng dụng công nghệ thông tin để thiết kế hệ thống bài tập 

củng cố kiến thức  trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2, Giáo dục và xã 

hội, 5/2018. 

5. Nguyễn Ngọc Hiếu, Vấn đề nghiên cứu bài học trong cộng đồng học tập hiện 

nay, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế: “Giáo dục cho mọi người”, 9/2018. 
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6. Nguyễn Ngọc Hiếu, Lê Thị Bích Hảo, Quản lý hoạt động dạy học môn Ngữ văn 

theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trương THCS huyện Điện Biên, 

tỉnh Điện Biên, Tạp chí Thiết bị giáo dục, 3/2019.  

7. Nguyễn Ngọc Hiếu, Đặng Thị Phương Thảo, Giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 

2 thông qua các bài thơ thiếu nhi, Tạp chí Thiết bị giáo dục, 11/2019. 

8. Nguyễn Ngọc Hiếu, Nâng cao chất lượng giáo viên trong bối cảnh hội nhập 

quốc tế, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: "20 năm phát triển mô hình đào tạo giáo viên 

liên thông", 11/2019. 

IV. Đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì 

 Cấp cơ sở  

- Quy trình hình thành kỹ năng thực hành sư phạm theo tiếp cận năng lực thực 

hiện. Năm nghiêm thu 2012, xếp loại tốt. 

 

  Thái Nguyên, ngày 10 tháng 3 năm 2020 

Xác nhận của cơ quan công tác                                      Người khai 

 

 

 

                                                                                     Nguyễn Ngọc Hiếu 

 


