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1. ĐẶC TRƯNG CỦA CHỦ ĐỀ STEM
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Thực hành, thí nghiệm và STEM
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So sánh giữa TH-TN và GD STEM

Tiêu chí Thực hành/Thí nghiệm GD STEM

Mục tiêu Minh họa/giải thích kiến

thức

Vận dụng KT đáp ứng nhu

cầu thực tiễn

Nội dung Theo nội dung bài học/chủ

đề

Liên kết ND bài học với vấn

đề thực tiễn trong bối cảnh

cụ thể

Phạm vi 

kiến thức

Theo môn học/một số môn

học

Tích hợp các kiến thức được

lựa chọn thuộc lĩnh vực

STEM

Kĩ năng Thao tác TH-TN Thiết kế, chế tạo trên cơ sở

kĩ năng STEM

Kết quả Kĩ năng /sản phẩm TH-TN Mô hình công nghệ/sản

phẩm gắn với thực tiễn
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Đồ chơi STEM và GD STEM
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So sánh Đồ chơi STEM và GD STEM

Tiêu chí Đồ chơi GD STEM

Mục tiêu Tạo ra đồ chơi Tạo mô hình công nghệ

Nội dung Không cần biết nguyên lí

khoa học

Giải thích theo các nguyên

lí khoa học

Phạm vi 

kiến thức

Không bắt buộc theo

chương trình GDPT

Theo chương GDPT có mở

rộng kiến thức gắn với thực

tiễn

Kĩ năng Thao tác bất kì Thao tác theo qui trình và

kĩ thuật STEM

Kết quả Tạo ra đồ chơi khoa học Tạo ra sản phẩm là qui 

trình khoa học



TIÊU CHÍ XÂY DỰNG BÀI HỌC/CHỦ ĐỀ STEM

 Tiêu chí 1: Chủ đề bài học STEM tập trung vào các VĐ của 
thực tiễn.

 Tiêu chí 2: Cấu trúc bài học STEM theo quy trình thiết kế kĩ 
thuật.

 Tiêu chí 3: Phương pháp dạy học bài học STEM đưa học 
sinh vào hoạt động tìm tòi và khám phá, định hướng hành 
động, trải nghiệm và tạo ra sản phẩm.

 Tiêu chí 4: Hình thức tổ chức bài học STEM lôi cuốn học 
sinh vào hoạt động nhóm kiến tạo.

 Tiêu chí 5: Nội dung bài học STEM áp dụng chủ yếu từ nội 
dung khoa học và toán mà học sinh đã và đang học.

 Tiêu chí 6: Tiến trình bài học STEM tính đến có nhiều đáp 
án đúng và coi sự thất bại như là một phần cần thiết trong 
học tập.
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Barak Obama: “Một trong những vấn đề trọng tâm của tôi khi làm
Tổng thống Mỹ là xây dựng phương pháp phát triển STEM trong đó
có sự chung tay góp sức của toàn dân. Chúng ta cần ưu tiên đào
tạo đội ngũ giáo viên và giảng viên có chất lượng trong các lĩnh
vực này, đồng thời cần bảo đảm rằng toàn thể nhân dân cả nước
cùng hợp lực thúc đẩy các ngành này phát triển xứng đáng với tầm
quan trọng của chúng”
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TẠI SAO PHẢI ĐƯA GIÁO DỤC STEM VÀO 
CHƯƠNG TRÌNH GDPT?



Cơ hội việc làm STEM

Một thống kê ở Mỹ cho thấy từ năm 2004 đến năm 2014 các việc làm
liên quan đến khoa học và kỹ thuật tăng 26%, gấp hai lần so với tốc
độ tăng trưởng trung bình của các ngành nghề khác. Trong khi đó
việc làm STEM có tốc độ tăng trưởng gấp 4 lần so với tốc độ tăng
trưởng trung bình của các ngành khác tính từ năm 1950 đến 2007.
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Những kẻ đứng đầu trong cuộc đua “STEM”?
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Sáng tạo Khoa học kĩ thuật STEM

Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuất đồi hỏi sức sáng tạo rất lớn của
con người. Giáo dục STEM chính là điều kiện thuận lợi nhất giúp
học sinh tích hợp kiến thức các môn khoa học với toán nhằm hiện
thực hóa các ý tưởng trong sang tạo khoa học và kĩ thuật.
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Cánh tay Robot và STEM

Chúng ta sẽ không thể có sáng tạo khoa học “cách tay robot” của
học sinh Việt Nam đoạt giải 3 cuộc thi Itel ISEF 2017 nếu không có
giáo dục STEM.
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2. QUI TRÌNH, KĨ THUẬT XÂY DỰNG 
CHỦ ĐỀ STEM



STEM: Sự tích hợp của khoa học, công nghệ, kĩ thuật,… 

trên nền tảng toán học

2.1. VAI TRÒ CÁC THÀNH TỐ STEM
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Là các kỹ năng trong đó học sinh được trang bị những kiến
thức về các khái niệm, các nguyên lý, các định luật và các cơ sở
lý thuyết của giáo dục khoa học. Thông qua giáo dục khoa học,
học sinh có khả năng liên kết các kiến thức này và đồng thời
được thực hành và có tu duy để sử dụng kiến thức vào thực
tiễn để giải quyết các vấn đề trong thực tế.

Khoa học
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Là khả năng sử dụng, quản lý, hiểu biết, và truy cập được công
nghệ. Công nghệ là những gì đến giản nhất như những vật
dụng hằng ngày như quạt mo, cái bút chì đến những hệ thống
sử dụng phức tạp như mạng internet, mạng lưới điện quốc gia,
vệ tinh. Tất cả những gì thay đổi của thế giới tự nhiên mà phục
vụ nhu cầu của con người thì được coi là công nghệ.

Công nghệ
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Là khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn diễn ra trong cuộc
sống bằng cách thiết kế, xây dựng các quy trình sản xuất để
tạo ra đối tượng. Học sinh phải có khả năng phân tích, tổng
hợp và kết hợp để biết cách làm thế nào để cân bằng các yếu tố
liên quan (như khoa học, công nghệ, kỹ thuật) để có được một
giải pháp tốt nhất trong thiết kế và xây dựng quy trình. Ngoài
ra học sinh còn có khả năng nhìn nhận ra nhu cầu và phản ứng
của xã hội trong những vấn đề liên quan đến kỹ thuật.

Kỹ thuật
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Là khả năng nhìn nhận và nắm bắt được vai trò của toán học
trong mọi khía cạnh tồn tại trên thế giới. Học sinh có kỹ năng
toán học sẽ có khả năng thể hiện các ý tưởng một cách chính
xác, có khả năng áp dụng các khái niệm và kĩ năng toán học
vào cuộc sống hằng ngày.

Toán học
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- Đảm bảo được nội dung cụ thể trong môn học

- Đảm bảo tính kết nối với những sản phẩm, vật phẩm

ứng dụng trong thực tế

- Đảm bảo tính ứng dụng

- Đảm bảo các kiến thức liên quan có trong các môn

học thuộc lĩnh vực STEM

- Đảm bảo hình thành được chủ đề/bài

2.2. Nguyên tắc xây dựng chủ đề STEM
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2.3. MÔ HÌNH XEM XÉT CHỦ ĐỀ GIÁO DỤC STEM
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2.4. QUI TRÌNH THIẾT KẾ CHỦ ĐỀ/BÀI HỌC STEM

Bước 1 Xác định tên chủ đề/bài

Bước 2 Giới thiệu khái quát về chủ đề/bài

Bước 3 Xác định mục tiêu chủ đề/bài

Bước 4 Xác định lĩnh vực kiến thức liên quan trong các 
môn thuộc lĩnh vực STEM

Bước 5 Lựa chọn giải pháp thiết kế

Bước 6 Qui trình thực hiện

Bước 7 Yêu cầu sản phẩm

Bước 8 Kết luận
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2.5. KĨ THUẬT XÂY DỰNG CÁC CHỦ ĐỀ/BÀI HỌC STEM

Bước 1. Kĩ thuật hợp tác (Collaborate)

Trong quá trình thực hiện xây dựng các dự án theo mô hình STEM trong đó mỗi

HS hoặc nhóm HS được phân công đảm nhiệm các công việc nhất định trong

chỉnh thể sự tương tác với nhau.

Bước 2. Kĩ thuật sáng tạo (Create):

HS trong quá trình hợp tác thực hiện xây dựng dự án, bài học sẽ có các ý

tưởng khác nhau, mỗi HS sẽ trình bày ý tưởng của mình và cả nhóm sẽ thống

nhất ý tưởng tối ưu nhằm đạt được yêu cầu sáng tạo theo mô hình STEM

Bước 3. Kĩ thuật chia sẻ (Communicate):

HS tương tác, giao tiếp với nhau trong quá trình xây dựng là yêu cầu quan

trọng. Học sinh sẽ được làm việc theo nhóm, tự thảo luận tìm tòi kiến thức, tự

vận dụng kiến thức vào các hoạt động thực hành rồi sau đó có thể truyền đạt lại

kiến thức cho người khác.



2.6. MỘT SỐ MÔ HÌNH DẠY HỌC VẬN DỤNG GD STEM
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Mô hình 1: Dạy học dựa trên vấn đề

Mô hình 2: Dạy học tìm tòi khám phá theo mô hình 5E

Mô hình 3: Dạy học dựa trên thiết kế

Mô hình 4: Dạy học Học tập dựa trên thách thức

Mô hình 5: Dạy học dự án

Mô hình 6: Dạy học theo chủ đề - Mô hình I+3E+3C



Mô hình 2:

Dạy học tìm tòi khám phá theo mô hình 5E
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Engage (Kết nối)

Explore (khám phá)

Explain (Giải thích)

Elaborate (Mở rộng)

Evaluate (Đánh giá)
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[1] Giai đoạn Engage (Kết nối):

Giáo viên / hoạt động học tập đề cập tới kiến thức đã có của HS và khiến họ 

muốn tham gia vào tìm hiểu kiến thức mới thông qua một số hoạt động nhỏ 

nhằm kích thích sự tò mò mà gợi ra những kiến thức đã có từ trước
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[2] Giai đoạn Explore (Khám phá):

Cung cấp cho học sinh các hoạt động cơ sở làm nền tảng mà ở đó các 

quan niệm hiện tại (ví dụ: quan niệm sai lầm…), các quá trình, các kĩ 

năng được thể hiện và sự thay đổi về mặt quan niệm được diễn ra dễ 

dàng. HS thực hiện các hoạt động trong phòng thí nghiệm
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[3] Giai đoạn Explain (giải thích): 

Tập trung sự chú ý của học sinh vào các khía cạnh cụ thể các GĐ trước và 

cung cấp các cơ hội để chứng minh các hiểu biết thuộc về quan niệm, kỹ 

năng xử lý hoặc hành vi. Ở GĐ này cũng đồng thời cung cấp cơ hội cho giáo 

viên để có thể đưa ra trực tiếp các quan niệm, quá trình hoặc kĩ năng. HS giải 

thích sự hiểu biết của họ về các quan niệm đó
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[4] Giai đoạn Elaborate (mở rộng):

Giáo viên đưa ra các thử thách và mở rộng những hiểu biết thuộc về khái

niệm và các kĩ năng của học sinh. Thông qua các thí nghiệm, các trải nghiệm

mới, học sinh phát triển sâu hơn và rộng hơn sự hiểu biết, có thêm các

thông tin và đạt được các kĩ năng tương ứng. Học sinh áp dụng các hiểu biết

của họ về các khái niệm bằng cách tiến hành các hoạt động bổ sung.
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[5] Giai đoạn Evaluate (đánh giá):

Khuyến khích học sinh tiếp cận các hiểu biết và khả năng của họ và cung 

cấp cơ hội cho giáo viên đánh giá tiến trình của học sinh trên con đường 

đạt được các mục tiêu học tập đề ra. Đánh giá không phải là một giai đoạn 

nằm độc lập ở cuối cùng mà song hành với tất cả 4 GĐ còn lại



Mô hình 6:

Dạy học theo chủ đề - Mô hình I+3E+3C
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[1] Điều tra – Inquiry (I)

HS tìm hiểu những đòi hỏi từ sự vật, hiện thực khách quan thông
qua điều tra để từ đó xuất hiện câu hỏi nghiên cứu, ý tưởng khoa
học. GV cần có những định hướng giúp HS phát hiện ra mâu thuẫn
trong thực tiễn

Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019                                                                                                GVCC. Mai Văn Hưng 



[2] Nghiên cứu (3E). Khám phá → Thử nghiệm → Trải nghiệm

Explore → Experiment → Experience (3E)

Bước 1. Khám phá (học): Trong bước này HS tự khám phá,
khảo sát, nghiên cứu các sự vật hiện tượng (đã xác định trong
điều tra)
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[2] Nghiên cứu (3E). Khám phá → Thử nghiệm → Trải nghiệm

Explore → Experiment → Experience (3E)

Bước 2. Thử nghiệm (tập): Việc thử nghiệm được thực hiện trong
phòng thí nghiệm hay các cơ sở nghiên cứu trong đó HS vận dụng
các kiến thức STEM nhằm chứng minh giả thuyết khoa học, GV
hướng dẫn và giải thích các kiến thức liên quan nhằm kết nối giữa
việc học với thực tiễn.
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[2] Nghiên cứu (3E). Khám phá → Thử nghiệm → Trải nghiệm

Explore → Experiment → Experience (3E)

Bước 3. Trải nghiệm (hành): Trong bước này HS thực hành các
sản phẩm nghiên cứu, học tập vào thực tiễn. GV cùng với HS điều
chỉnh các sản phẩm khoa học, học tập sao cho phù hợp và vận
dụng hiệu quả nhất
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HS hợp tác với nhau trong quá trình thực hiện các dự án theo
mô hình STEM trong đó mỗi HS hoặc nhóm HS được phân công
đảm nhiệm các công việc nhất định trong chỉnh thể sự tương
tác với nhau.

[3] Hoạt động (3C). Hợp tác + Sáng tạo + Chia sẻ

Collaborate + Create + Communicate (3C)
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Sáng tạo: HS trong quá trình hợp tác thực hiện dự án, bài học
sẽ có các ý tưởng khác nhau, mỗi HS sẽ trình bày ý tưởng của
mình và cả nhóm sẽ thống nhất ý tưởng tối ưu nhằm đạt được
yêu cầu sáng tạo theo mô hình STEM.

[3] Hoạt động (3C). Hợp tác + Sáng tạo + Chia sẻ

Collaborate + Create + Communicate (3C)
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Chia sẻ: Sự tương tác, giao tiếp với nhau trong quá trình học tập là
yêu cầu quan trọng. Học sinh sẽ được làm việc theo nhóm, tự thảo
luận tìm tòi kiến thức, tự vận dụng kiến thức vào các hoạt động
thực hành rồi sau đó có thể truyền đạt lại kiến thức cho người
khác.

[3] Hoạt động (3C). Hợp tác + Sáng tạo + Chia sẻ

Collaborate + Create + Communicate (3C)
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3. THỰC HÀNH CHỦ ĐỀ STEM
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TÊN CHỦ ĐỀ/BÀI HỌC:………………….

[1]. Giới thiệu………..
Khái quát nội dung chủ đề/bài học

(Nêu rõ lí do chọn liên quan gì với thực tiễn)

[2]. Mục tiêu:
- Kiến thức

(Lựa chọn kiến thức từ các bài học liên quan)

- Kĩ năng
(bao gồm chi tiết các kĩ năng từ:

+ Kĩ năng khoa học:………….
+ Kĩ năng công nghệ: ……………..
+ Kĩ năng kĩ thuật: ………………………..
+ Kĩ năng toán học: ……………………………
+ Các kĩ năng khác:……………………………………….)

- Thái độ
(Xác định hành vi, thái độ khi thực hiện chủ đề)

- Phát triển năng lực
(Năng lực nhận biết, tìm hiểu và vận dụng qua chủ đề)
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[3]. Lựa chọn kiến thức lĩnh vực STEM trong chương trình GDPT

- Nghiên cứu các kiến thức liên quan thuộc các lĩnh vực khác
nhau trong chương trình
+ Toán:……….
+ Khoa học:……………
+ Công nghệ:……………
+ Kĩ thuật:………………
- Tìm hiểu nhu cầu thực tiễn trong bối cảnh cụ thể

[4]. Phương pháp

- Giải quyết vấn đề…………………
- Kiến tạo nhóm……………………………………….
- Hình thành lòng tự trọng………………………………………….
- Tạo động lực……………………………………………………………..



MỘT SỐ MÔ HÌNH STEM
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Các bước thực hiện HĐ của HS HĐ của GV

Kết nối

Khám phá

Giải thích

Mở rộng

Đánh giá

5. Qui trình thực hiện (5E)



MỘT SỐ MÔ HÌNH STEM
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Các bước thực hiện HĐ của HS HĐ của GV

B1. Điều tra (I)

B2. Nghiên cứu

(3E)

- Khám phá

- Thử nghiệm

- Trải nghiệm

Kĩ thuật (3C) - Hợp tác

- Sáng tạo

- Chia sẻ

[5]. Qui trình thực hiện (1I+3E)
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[6]. Yêu cầu sản phẩm

- Qui trình thiết kế dự án……………………………………

- Chất lượng sản phẩm………………………………………

- Tính ứng dụng của sản phẩm vào thực tiễn trong bối

cảnh cụ thể…………..

- Tính thẩm mỹ của sản phẩm………………………………….

[7]. Kết luận



4. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA 
GIÁO DỤC STEM
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(S) Khoa học – (T) Công nghệ - (E) Kĩ thuật – (A) Nghệ thuật – (M) Toán học

STEAM
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Sự tích hợp của khoa học, công nghệ vào kĩ 

thuật và nghệ thuật trên nền tảng toán học
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STEM-Robotics

Mô hình này lồng ghép các lĩnh vực khoa học, công nghệ,
kỹ thuật và toán học (STEM) và sử dụng robot như một
công cụ dạy và học đầy sinh động.
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GIÁO DỤC TOÀN DIỆN – Holistic Education

Học qua làm, kiến thức cốt lõi, phát triển cảm xúc, kĩ năng tư duy
sáng tạo, kĩ năng giải quyết xung đột, hình thành tính cách, kĩ
năng sức khỏe xã hôi, lối sống.
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• Mai Văn Hưng

• Trung tâm Nghiên cứu Nhân chủng và Phát triển trí tuệ - Trường ĐHGD- ĐHQGHN

• Tel: 0965275699

• Email: hungmv@vnu.edu.vn / hungmv60@gmail.com
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