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Đánh giá thực tr ng đội
ngũ giáo viên tiểu học do
Tr ng Đ i học Tân Trào
đào t o giai đo n 2006 2012 từ thực tiễn địa
ph ơng và các CSGD
Một số vấn đề về tr ng
hợp và nghiên cứu tr ng
hợp trong d học
D học dựa vào NCTH
nhằm phát triển năng lực
ng i học
Một số ngu ên tắc và bi n
pháp nâng cao năng lực
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