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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội thảo khoa học cấp Khoa  

“Vận dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực  

trong dạy học các học phần của chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Hóa học 

theo hướng phát triển năng lực” 

 

Căn cứ Kế hoạch công tác năm học 2022 - 2023, Khoa Hóa học tổ chức Hội thảo 

khoa học cán bộ “Vận dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy 

học các học phần của chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Hóa học theo hướng 

phát triển năng lực” với các thông tin như sau:  

1. Thông tin chung về Hội thảo 

Tên Hội thảo: “Vận dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực trong 

dạy học các học phần của chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Hóa học theo 

hướng phát triển năng lực”. 

Thành phần tham gia:  

✓ Đại biểu dự: Lãnh đạo Trường ĐHSP Hà Nội 2 (mời dự), đại diện Phòng 

KHCN&HTQT và các đơn vị có liên quan;  

✓ Các báo cáo viên, các nhà khoa học, nhà giáo, nhà quản lý giáo dục; giảng 

viên khoa Hoá học. 

✓ Nghiên cứu sinh, học viên cao học và mọi người quan tâm. 

Tiến độ thực hiện: 

TT Công việc Thời gian hoàn thành 

1.  Xây dựng kế hoạch chi tiết Trước 10/9/2022 

2.  Ra thông báo mời viết bài số 1 Trước 23/9/2022 

3.  Thu báo cáo toàn văn Trước 10/10/2022 

4.  Thông báo số 2 Trước 11/10/2022 

5.  Tổ chức Hội thảo Tháng 10/2022 

6.  Biên tập và in kỷ yếu Trước 22/10/2022 



2. Mục đích, nội dung của Hội thảo 

Để có thể thực hiện tốt công tác đào tạo sinh viên sư phạm và nâng cao hiệu quả 

của hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên, học viên và sinh viên, khoa Hoá học 

mong muốn được các nhà khoa học, các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục cùng trao đổi 

học thuật, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực các 

học phần của chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Hóa học theo hướng phát triển 

năng lực. 

Các bài viết tham gia hội thảo tập trung thảo luận một số vấn đề dự kiến sau đây: 

- Thực trạng sử dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực các học phần 

của chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Hóa học theo hướng phát triển năng lực. 

- Kế hoạch bài học có áp dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực các 

học phần của chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Hóa học theo hướng phát triển 

năng lực. 

- Các biện pháp tăng cường và vận dụng hiệu quả các phương pháp, kỹ thuật dạy 

học tích cực các học phần của chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Hóa học theo 

hướng phát triển năng lực. 

- Các vấn đề khác có liên quan. 

3. Địa điểm và thời gian tổ chức Hội thảo 

Địa điểm tổ chức: Văn phòng khoa Hóa học 

Thời gian tổ chức (dự kiến): ngày 26 tháng 10 năm 2022. 

4. Phối hợp tổ chức thực hiện 

4.1. Phòng KHCN&HTQT 

- Phối hợp với Khoa trình Ban giám hiệu ra quyết định tổ chức Hội thảo. 

- Phố hợp tổ chức Hội thảo theo các quy định hiện hành. 

4.2. Phòng Tài vụ 

- Hướng dẫn tạm ứng kinh phí và các chế độ thanh toán theo quy định. 

5. Thông tin liên hệ:  

ThS. Nguyễn Thị Hạnh, Trợ lý Khoa học, Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội 2, Email: nguyenthihanh85@hpu2.edu.vn, SĐT : 0987898656.  

  
TM. BAN TỔ CHỨC HỘI 

THẢO 

Trưởng ban 

 
Đào Thị Việt Anh 



  
 

 

 


