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THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI DÀNH CHO GIÁO VIÊN 

 

Stt Tên sách Nội dung/tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Giá 

tiền 
Hình ảnh 

01 
Giáo dục STEM 

trong nhà trường 

phổ thông 

Giáo dục STEM trong nhà 

trường phổ thông/ Nguyễn 

Văn Biên…[và những 

người khác] 2019.- 211tr; 

19x26cm 

 

Giáo dục; 

Hà Nội, 
90.000đ 

 

02 

Thiết kế và tổ 

chức dạy học chủ 

đề Stem cho học 

sinh trung học cơ 

sở và trung học 

phổ thông 

Thiết kế và tổ chức dạy học 

chủ đề Stem cho học sinh 

trung học cơ sở và trung học 

phổ thông/ Nguyễn Thanh 

Nga…[và những người 

khác].2019.- 272tr; 

16x24cm.. 

Đại học Sư 

phạm; TP 

Hồ Chí 

Minh 

95.000đ 

 

03 

Hướng dẫn thực 

hiện một số kế 

hoạch dạy học 

chủ đề giáo dục 

Stem ở trường 

THCS và THPT 

Hướng dẫn thực hiện một số 

kế hoạch dạy học chủ đề 

giáo dục Stem ở trường 

THCS và THPT/ Nguyễn 

Thanh Nga …[và những 

người khác].- 2020.- 264tr; 

16 x24cm. 

Đại học Sư 

Phạm; TP 

Hồ Chí 

Minh, 

99.000đ. 

 

04 

Phương pháp dạy 

học phát triển 

năng lực học sinh 

phổ thông 

Huỳnh Văn Sơn …[và 

những người khác].- 2018.- 

283tr; 16x24cm. 

Đại học Sư 

Phạm; TP. 

Hồ Chí 

Minh, 

99.000đ. 

 



 

Giáo dục Stem từ 

trải nghiệm thực 

hành đến tư duy 

sáng tạo 

Nguyễn Thanh Nga.- 2019.- 

233tr; 14x20cm. 

 

NXB Trẻ; 

TP. Hồ Chí 

Minh, 

85.000đ. 

 

 

Hướng dẫn dạy 

học môn Toán 

theo chương trình 

giáo dục phổ 

thông mới 

Hướng dẫn dạy học môn 

Toán theo chương trình giáo 

dục phổ thông mới/ Đỗ Đức 

Thái …[và những người 

khác].- 2019.- 196tr; 

17x24cm. 

Đại học Sư 

Phạm; Hà 

Nội, 

75.000đ. 

 

 

Hướng dẫn dạy 

học môn Vật lý 

theo chương trình 

giáo dục phổ 

thông mới 

Hướng dẫn dạy học môn 

Vật lý theo chương trình 

giáo dục phổ thông mới/ 

Nguyễn Văn Khánh …[và 

những người khác].-, 2019.- 

164tr; 17x24cm.. 

 

Đại học Sư 

Phạm; Hà 

Nội 

75.000đ 

 

 

Hướng dẫn dạy 

học môn Hóa học 

theo chương trình 

giáo dục phổ 

thông mới 

Hướng dẫn dạy học môn 

Hóa học theo chương trình 

giáo dục phổ thông mới/ 

Đặng Thị Oanh …[và 

những người khác].- 2019.- 

148tr; 17x24cm. 

Đại học Sư 

Phạm; Hà 

Nội, 

65.000đ. 

 

 

Hướng dẫn dạy 

học môn Sinh học 

theo chương trình 

giáo dục phổ 

thông mới 

Hướng dẫn dạy học môn 

Sinh học theo chương trình 

giáo dục phổ thông mới/ 

Đinh Quang Báo …[và 

những người khác].-, 2019.- 

176tr; 17x24cm. 

Đại học Sư 

Phạm; Hà 

Nội 

75.000đ 

 

 

Hướng dẫn dạy 

học môn Ngữ 

Văn theo chương 

trình giáo dục phổ 

thông mới 

Hướng dẫn dạy học môn 

Ngữ Văn theo chương trình 

giáo dục phổ thông mới/ Đỗ 

Ngọc Thống …[và những 

người khác].-, 2019.- 240tr; 

17x24cm.. 

Đại học Sư 

Phạm; Hà 

Nội 

75.000đ 

 



 

Hướng dẫn dạy 

học môn Tin học 

theo chương trình 

giáo dục phổ 

thông mới 

Hướng dẫn dạy học môn 

Tin học theo chương trình 

giáo dục phổ thông mới/ Hồ 

Cẩm Hà …[và những người 

khác].- 2019.- 180tr; 

17x24cm. 

Đại học Sư 

Phạm; Hà 

Nội, 

75.000đ 

 

 

Hướng dẫn dạy 

học môn Lịch Sử 

theo chương trình 

giáo dục phổ 

thông mới 

Hướng dẫn dạy học môn 

Lịch Sử theo chương trình 

giáo dục phổ thông mới/ 

Phạm Hồng Tung …[và 

những người khác].- 2019.- 

240tr; 17x24cm. 

Đại học Sư 

Phạm; Hà 

Nội, 

60.000đ 

 

 

Hướng dẫn dạy 

học môn Địa lý 

theo chương trình 

giáo dục phổ 

thông mới 

Lê Thông …[và những 

người khác].- 2019.- 168tr; 

17x24cm. 

Đại học Sư 

Phạm; Hà 

Nội, 

75.000đ 

 

 

Hướng dẫn tổ 

chức hoạt động 

trải nghiệm 

hướng nghiệm 

theo chương trình 

giáo dục phổ 

thông mới 

Hướng dẫn tổ chức hoạt 

động trải nghiệm hướng 

nghiệm theo chương trình 

giáo dục phổ thông mới/ 

Đinh Thị Kim Thoa …[và 

những người khác].- 2019.- 

135tr; 17x24cm. 

Đại học Sư 

Phạm; Hà 

Nội, 

60.000đ 

 

 

Hướng dẫn tổ 

chức hoạt động 

trải nghiệm 

hướng nghiệm 

theo chương trình 

giáo dục phổ 

thông mới 

Hướng dẫn tổ chức hoạt 

động trải nghiệm hướng 

nghiệm theo chương trình 

giáo dục phổ thông mới/ 

Đinh Thị Kim Thoa …[và 

những người khác].-, 2019.- 

135tr; 17x24cm. 

 

 

Đại học Sư 

Phạm; Hà 

Nội 

60.000đ 

 
 

Sách hiện có tại thư viện trường THPT Đăk Song. Mời quý thầy cô tìm đọc! 
          
 


