
 

12 lời khuyên trong cách soạn giáo án 

STEM | Giáo án mẫu STEM 
Trong các mô hình dạy học STEM, lấy học sinh làm trung tâm, việc chuẩn bị một kế hoạch bài 

học hiệu quả là điều rất quan trọng. Một giáo viên sẽ phải soạn rất nhiều giáo án STEM cho các 

bài học trong một năm học. 

Khác với cách soạn bài học truyền thống trước kia, thường dựa vào sách giáo khoa, chúng ta nên 

lồng ghép các nội dung trong sách theo các chủ đề  gắn liền với thực tế và mang phong cách rất 

riêng của mỗi giáo viên. Trong bài viết này, chúng ta hãy xem xét một số yếu tố không thể thiếu 

khi lập kế hoạch bài học cho bất kỳ cấp lớp nào. 

I. 12 lời khuyên để việc soạn giáo án STEM trở nên hiệu quả 

1. Luôn bắt đầu bằng những mục tiêu học tập cụ thể 

Một giáo viên nên xây dựng các mục tiêu học tập rõ ràng trước khi tạo ra các kế hoạch 

trong giáo án STEM. Các mục tiêu bài học trong giáo án STEM cần tuân thủ theo nguyên tắc 

SMART (rõ ràng, chi tiết, đo được, phù hợp, giới hạn về thời gian). Các mục tiêu bài học này là 

cơ sở để kiểm chứng mức độ đạt được mục tiêu của học sinh, đồng thời giúp giáo viên lựa chọn, 

xây dựng được các hoạt động dạy học phù hợp. Cần tránh những mục tiêu bài học chung chung 

như “hiểu được” “nắm được” “vận dụng được”… Nếu có thể, giáo viên nên viết các mục tiêu bài 

học theo từng nhóm đối tượng học sinh, để đảm bảo các học sinh đều có một lộ trình học tập 

riêng của mình. Các giáo viên cần xác định những kết quả học tập mong muốn học sinh của 

mình đạt được sau khi kết thúc buổi học hoặc một chương trình học. Những mục tiêu đó thường 

được dựa trên một bộ tiêu chuẩn trong giáo dục khoa học. Việc xây dựng các mục tiêu học tập 

dựa trên các tiêu chuẩn này giúp cho các bài soạn trong giáo án STEM của các giáo viên có tính 

hệ thống chặt chẽ rất cao, đảm bảo được tính kế thừa từ các bài học trước đó, cũng như giúp học 

sinh đạt được những kết quả mới tốt hơn. 

2. Chuẩn bị tổng quan 

Có một cái nhìn tổng quan về các hoạt động và tiến trình trong một tiết học. Nó có thể được thể 

hiện dưới dạng sơ đồ để phác thảo ra những hoạt động chính, những cách thức để lôi cuốn học 

sinh, những nội dung khiến học sinh phải đào sâu suy nghĩ, những phần giáo viên cần giảng giải, 

những đơn vị kiến thức học sinh có thể tự trải nghiệm,… điều này cho giáo viên một cái nhìn 

tổng quan (ý tưởng) về tiết dạy. 

3. Chiến lược quản lý thời gian 

Lập kế hoạch quản lý thời gian trong giáo án STEM giúp giáo viên thực hiện việc dạy học hiệu 

quả. Nếu đó là lớp học 1 giờ, hãy chia kế hoạch của bạn thành 4 phần trong 15 phút hoặc 6 phần 



trong 10 phút hoặc lâu hơn. Điều này giúp bạn thực hiện kế hoạch một cách kịp thời hơn và triển 

khai các hoạt động đúng thời gian đã dự định. Tuy nhiên, giáo viên cũng cần đặt kế hoạch thừa 

ra một vài phút cho mỗi phần để thư giãn hoặc điều chỉnh một số nội dung nếu cần. 

4. Hiểu về học sinh của bạn 

Bạn cần hiểu rõ về học sinh trước khi chuẩn bị kế hoạch bài học trong giáo án STEM. Việc hiểu 

rõ các đối tượng học sinh trong lớp học sẽ giúp bạn chọn được hoạt động dạy học phù hợp. Đồng 

thời có phương án đối phó với những rủi ro và sự gián đoạn do một số học sinh gây ra. Việc hiểu 

rõ từng đối tượng học sinh sẽ giúp giáo viên có chiến thuật tạo động lực, lôi cuốn sự tham gia và 

có những nhiệm vụ phù hợp với khả năng nhận thức. Việc hiểu rõ các đối tượng học sinh cũng là 

nền tảng quan trọng để thiết kế giáo án theo hướng phân hóa, cá nhân hóa người học. 

5. Thiết kế giáo án STEM phù hợp với nhiều phong cách học tập khác 

nhau 

Giáo án STEM không nên chỉ bao gồm một cách học tập duy nhất vì nó sẽ gây ra sự nhàm chán. 

Vì vậy, hãy tìm hiểu các phong cách học tập của học sinh và cố gắng để tạo nên các hoạt động 

dạy học phù hợp với các phong cách đa dạng đó. Điều này không chỉ làm cho buổi học trở nên 

thú vị mà còn cải thiện kết quả chung của công việc giảng dạy. Giáo án STEM có thể bao gồm 

các bài thuyết trình powerpoint, sơ đồ và biểu đồ, hoạt động thảo luận, thiết kế mô hình… Kế 

hoạch bài học phải là một sự hòa trộn của nhiều phong cách học tập cả âm thanh, hình ảnh, vận 

động và lời nói. 

6. Áp dụng mô hình tương tác đa dạng 

Tương tác với học sinh nên là một phần của kế hoạch bài học trong giáo án STEM. Giáo viên có 

thể tạo dựng các mẫu tương tác trong suốt bài học. Nó bao gồm các cuộc thảo luận nhóm, tranh 

biện, các chuyến đi thực địa ảo hoặc nghiên cứu trường hợp. Hãy thử đọc các bài học và sau đó 

yêu cầu học sinh đọc to. Sau khi hoàn thành một phần, bạn có thể yêu cầu học sinh trình bày qua 

hình ảnh. Hoặc yêu cầu học sinh tổ chức thành các hoạt động thảo luân. 

7. Viết kế hoạch bài học 

Nếu bạn chuẩn bị kế hoạch bài học lần đầu tiên hoặc nếu bạn gặp vấn đề với một nhóm học sinh, 

tốt hơn hết là nên viết ra kế hoạch bài học. Điều này giúp bạn tiếp cận lớp học một cách tự tin. 

Hãy làm cho kế hoạch bài học chi tiết chính xác đến mức một người khác khi đọc giáo án 

STEM có thể hiểu được ý định của bạn mà không cần giải thích. Điều này giúp bạn dễ dàng bàn 

giao kế hoạch bài học cho một giáo viên khác trong trường hợp bạn vắng mặt. 

8. Kết thúc bài học đúng cách 

Cũng giống như cách bạn bắt đầu bài học, cách bạn kết thúc bài học rất quan trọng. Một kết thúc 

cụ thể cho bài học có nghĩa là mọi học sinh trong lớp đều rất rõ ràng về những nội dung được đề 

cập trong buổi học. Những phút cuối của buổi học nên tạo cơ hội cho những tương tác giữa các 



học sinh khi bạn kiểm tra mức độ nắm kiến thức của chúng. Trong giáo án phải luôn có khoảng 

thời gian để học sinh đặt câu hỏi của mình nếu có. Một giáo viên hiệu quả, nên chủ động dự đoán 

các thắc mắc và những khó khăn của học sinh và tạo cơ hội để học sinh có thể đặt câu hỏi vào 

cuối giờ hoặc trong quá trình giảng dạy. 

9. Thực hành và tạo sản phẩm 

Một phần quan trọng khác của kế hoạch bài học là thời gian thực hành và tạo sản phẩm. Khi bạn 

hoàn thành một chủ đề, bạn nên dành một vài phút để học sinh thực hành những gì chúng đã học. 

Học sinh có thể thực hành cá nhân hoặc theo cặp đôi. Hoạt động thực hành này có thể bao gồm 

các bài tập ngắn hoặc thậm chí là một bài thuyết trình nhỏ tùy thuộc vào bài học. Trong giai đoạn 

tạo sản phẩm học sinh có thể xây dựng nên các mô hình hoặc sản phẩm từ những gì đã học được. 

Việc tạo sản phẩm có thể được thực hiện dưới dạng hoạt động nhóm. 

10. Hoạt động chuyển tiếp và ôn tập, củng cố 

Mô hình giáo viên giảng bài và học sinh chỉ cần ghi chép đã chấm dứt. Trong lớp học STEM 

ngày nay học sinh luôn là trung tâm, sự thoải mái và không gian hoạt động của học sinh phải 

được đảm bảo. Ngoài thời gian giảng dạy, các kế hoạch bài học nên có thời gian để học sinh 

được vận động về thể chất bằng các trò chơi đơn giản. Một hoạt động chuyển tiếp có thể là một 

phần của kế hoạch bài học để tạo không khí thoải mái cho học sinh. Một trò chơi tương tác đơn 

giản có thể giúp học sinh cải thiện sự tham gia vào việc học. Tương tự như vậy, việc ôn tập lại 

các nội dung của các bài học trước hoặc những nội dung vừa học có thể giúp học sinh kết nối với 

bài học hiện tại một cách dễ dàng. 

11. Đánh giá thường xuyên 

Hãy đánh giá học sinh của bạn một cách thường xuyên. Nếu bạn chỉ tập trung vào việc giảng bài 

một chiều và không kiểm tra mức độ nắm kiến thức của học sinh, việc học sẽ không có ý nghĩa 

gì. Vì vậy, hãy dành thời gian trong kế hoạch bài học để đánh giá mức độ nhận thức của học 

sinh. Điều này giúp bạn có sự điều chỉnh kịp thời. 

12. Có kế hoạch dự phòng 

Điều quan trọng là luôn có kế hoạch dự phòng cho giáo án STEM của bạn. Mọi thứ có thể 

không phải lúc nào cũng diễn ra suôn sẻ như bạn dự định và các tình huống bất ngờ có thể xuất 

hiện bất kì lúc nào trong lớp học. Vì vậy, tốt hơn hết là bạn chuẩn bị sẵn các kế hoạch dự phòng. 

Đồng thời, khi xây dựng giáo án, bạn không nên thiết kế quá chi tiết và cứng nhắc, bạn nên tạo 

các giáo án linh hoạt đủ để có thể thay đổi khi có những tình huống phát sinh. 

Học sinh sẽ thích học một môn học khi chúng cảm thấy thú vị và có sự tương tác. Vì vậy, giáo 

viên cần chuẩn bị các giáo án với sự đa dạng, linh hoạt để thu hút sự quan tâm của học sinh và 

giảm sự nhàm chán. 

Ngoài ra, điều quan trọng là bạn cần thu thập các phản hồi của học sinh và thay đổi trong phong 

cách giảng dạy để làm cho nó hiệu quả và hấp dẫn hơn. 

Việc thực hiện các lời khuyên này sẽ giúp giáo viên đưa ra một kế hoạch bài học hiệu quả. Vai 



trò của một giáo viên giỏi không chỉ giúp họ đạt điểm cao trong các kỳ thi mà còn cho phép học 

sinh áp dụng những gì họ đã học được trong cuộc sống thực. 

II. Một số mẫu giáo án theo chủ đề STEM 

(1), (2) 

Như thế nào là một chương trình giáo 

dục STEM có chất lượng? 
Một chương trình giáo dục stem chất lượng thì sẽ phải đáp ứng được các tiêu chí như nào? Đó là 

một trong những câu hỏi phổ biến nhất mà từ các nhà nghiên cứu giáo dục cho đến các phụ 

huynh đều quan tâm. Hãy cùng Robot STEAM Việt Nam đi tìm hiểu các tiêu chí đánh giá trong 

hệ thống giáo dục STEM tại Mỹ một trong những cái nôi STEM lớn trên thế giới. 

 

Như thế nào là một chương trình giáo dục STEM chất lượng? 

Các nghiên cứu giáo dục tại Mỹ khi đánh giá một chương trình nào đều dựa vào hệ thống các 

tiêu chí, vừa định lượng và vừa định tính, những thông thường họ đều dựa trên một hệ thống 

khhung lý thuyết (theoretical framework) hoặc một khung khái niệm (conceptual framework) 

nhất định nào đó để phân tích. Thực tế thì không có một khung lý thuyết hay một khung khái 

niệm nào hoàn hảo. Mỗi khung lý thuyết đều giúp cho người làm nghiên cứu hoặc người làm 

công tác giảng dạy có thể hình dung một khía cạnh nào đó có chiều sâu và hệ thống. Các khung 

lý thuyết cũng có sự tiến hóa và thay đổi theo thời gian, không gian. Do vậy, để đánh giá một 

chương trình giáo dục STEM, chúng ta cũng cần có một hệ thống khung về các tiêu chí. 

Dưới đây là 6 tiêu chí được tổng hợp từ các nghiên cứu và đánh giá gần đây trong hệ thống giáo 

dục STEM tại Mỹ: 

1. Nội dung học tập đi từ thực tế đến cuộc sống 

Chương trình tập trung vào các vấn đề thực tế trong cuộc sống, từ những vấn đề đơn giản cho 

đến những vấn đề phức tạp, những vấn đề phức tạp có ít lời giải cho đến những vấn đề cho nhiều 

lời giải, từ những vấn đề của địa phương cho đến những vấn đề mang tính chất toàn cầu. 

2. Cấu trúc được xây dựng theo tiêu chuẩn 

Chương trình được xây dựng theo một bộ tiêu chuẩn nhất định, có thể đo lường được các kết quả 

học tập của học sinh trên cơ sở tích hợp giữa các kiến thức khoa học và toán học, với sự vận 

dụng các yếu tố kỹ thuật và công nghệ trong quá trình tiến hành thí nghiệm hay thiết kế chế tạo. 

Các bài học hoặc chủ đề môn học có sự gắn kết và bổ trợ lẫn nhau giúp học sinh thấy được vai 



trò và ý nghĩa của các kiến thức, có sự bổ sung và tương tác chặt chẽ với nhau trong hệ thống và 

trong từng hoàn cảnh cụ thể. 

3. Quá trình triển khai chú trọng vào học chủ động 

Chương trình áp dụng phương pháp dạy học dựa vào khám phá, học dựa vào vấn đề và luôn lấy 

học sinh làm trung tâm của quá trình dạy học. Học sinh được khuyến khích và được động viên 

sáng tạo trong suốt quá trình học. Các bài học, chủ đề học luông mang lại sự hào hứng, kích 

thích óc tò mò khám phá và sự sáng tạo của học sinh. Học sinh được tạo các cơ hội được thử 

thách và được thất bại trong quá trình học để trưởng thành và vượt lên chính mình. 

4. Kiến thức luôn đi kèm với phát triển các kỹ năng 

Chương trình cung cấp các hoạt động giúp học sinh phát triển các kỹ năng khoa học, từ quan sát, 

ghi chép, đến phân tích, thuyết trình. Bên cạnh đó, các kỹ năng về thiết kế công nghệ như đi từ 

vẽ mô hình, lắp ráp, chế tạo, đến điều chỉnh và hoàn thiện cũng được khuyến khích rèn luyện 

thường xuyên. Đặc biệt, các kỹ năng về tư duy bậc cao, như giải quyết vấn đề, tư duy phản biện 

được chú trọng và được tạo cơ hội thực hành thường xuyên. 

5. Tương tác và gắn kết xã hội 

Chương trình có các hoạt động mang tính tương tác xã hội như làm việc nhóm, giao tiếp với các 

cộng đồng xung quanh tại địa phương hoặc với các tổ chức và bạn bè quốc tế. Ngoài ra, các hoạt 

động học tập hoặc các sản phẩm thu nhận được từ quá trình học có thể đem lại lợi ích phục vụ 

được cộng đồng trực tiếp hoặc gián tiếp. 

6. Thể hiện sự đa dạng và đặc trưng 

Chương trình khuyến khích sự tham gia của cả học sinh nam và nữ, đa dạng về các độ tuổi, 

không phân biệt về điều kiện kinh tế xã hội, tận dụng và khai thác được các điều kiện và văn hóa 

của tổ chức, địa phương hoặc của quốc gia. 

Tìm hiểu về môi trường học tập STEM 
Giáo dục STEM được định nghĩa với nhiều cách khác nhau nhưng về cơ bản giáo dục STEM là 

cách tổ chức chương trình giảng dạy thực tế trong đó có tích hợp: Science- Khoa học, 

Technology- Công nghệ, Engineering- Kỹ thuật, Mart- Toán học. Hôm nay các bạn đọc sẽ cùng 

chúng tôi tìm hiểu về chủ đề "Học trải nghiệm thực tế trong giáo dục STEM" là gì nhé. 



I. Học trải nghiệm thực tế trong giáo dục STEM 

1. Học tập trải nghiệm thực tế là gì? 

Tuổi thơ là một giai đoạn rất đặc biệt của con người. Nơi bắt đầu của những câu hỏi, tò mò và 

háo hức về thế giới xung quanh. Các nghiên cứu về thần kinh và tâm lý học đều cho thấy bộ não 

của trẻ ở giai đoạn trước 16 tuổi đạt được hầu hết các mức phát triển quan trọng và gần như định 

hình cho những năng lực trí tuệ về sau. Đó cũng là thời gian rất phù hợp để trẻ có thể hòa mình 

vào những trải nghiệm khám phá khoa học thông qua trải nghiệm thế giới xung quanh trực quan 

sinh động. 

Trải nghiệm khám phá khoa học đối với trẻ em có thể bắt đầu ngay từ khoảng 3 tuổi cho đến hết 

chương trình học phổ thông. Danh sách các hoạt động liên quan đến khám phá khoa học thì 

dường như không có giới hạn, có thể diễn ra tại trường học, tại gia đình hay bên ngoài xã hội. Có 

thể kể ra như những hoạt động liên quan đến sinh học, hóa học, vật lý học, khoa học về môi 

trường, vũ trụ, địa chất… Từ những trò chơi đơn giản, như dùng kính láp để tạo ra lửa, hay 

những chuyến đi dã ngoài làm bộ sưu tập các loại lá cây và côn trùng, tất cả đều tạo nên cho trẻ 

những trải nghiệm khám phá khoa học bổ ích. 

Các hoạt động STEM có thể diễn ra trong môi trường đa dạng khác nhau bên ngoài lớp học. Sau 

đây là một số ví dụ: 

Các hoạt động STEM bên ngoài lớp học 

Viện bảo tàng trung tâm 

khoa học 

Nơi đây trẻ học dựa vào quan sát các mẫu vật được thu thập và sắp xếp có hệ thống. Tuy 

nhiên, trẻ bị hạn chế ở khả năng tương tác trực tiếp và thường ở trạng thái quá tải thông tin 

Sở thú Nơi đây trẻ có thể học về sinh học và các mối quan hệ giữa con người và thế giới xung quanh 

Trung tâm cây trồng Nơi đây trẻ được học trực tiếp về quá trình lai tạo giống và nhân giống cây trồng phục vụ cho 

nông nghiệp và lâm nghiệp 

Trung tâm công nghiệp Nơi đây trẻ được quan sát trực tiếp quá trình sản xuất công nghiệp, thấy được thực tế các 

ứng dụng khoa học kỹ thuật ở quy mô lớn 

Truyền thông Nơi đây trẻ được tiếp cận quá trình truyền tải thông tin và lưu trữ thông tin đối với sự phát 

triển của xã hội con người 

Công viên Nơi đây trẻ được vận động và được học kiến thức về sinh học, môi trường. Trẻ thấy được vai 

trò của công viên đối với sự phát triển của xã hội đô thi văn minh. 

Phòng thí nghiệm trường Nơi đây trẻ sẽ thấy được các phát minh và sáng chế được hình thành, thấy được đỉnh cao 



đại học của nghiên cứu hàn lâm, thấy được khoa học được tổ chức quy củ có hệ thống theo từng 

chuyên ngành 

Cộng đồng khoa học địa 

phương 

Nơi đây trẻ thấy được những thông tin khoa học cơ bản và đơn giản, gắn liền với cuộc sống 

xung quanh như vấn đề về sức khỏe, về an toàn lao động…các kiến thức được trình vày dễ 

hiểu và sinh động. Các thư viện là một trong những nguồn thông tin phong phú thường 

xuyên ghé thăm. 

Không gian gia đình Gia đình là cội nguồn của giáo dục và tình yêu thương. Chính gia đình vun đắp cho các ước 

mơ và tạo điều kiện cho trẻ theo đuổi của đam mê hoăc năng khiếu riêng. Nếu gia đình tạo 

môi trường giáo dục khoa học từ sớm và có hệ thống, trẻ sẽ được phát triển các khả năng 

làm khoa học vững chắc trong tương lại. 

II. Tại sao trẻ cần được học trải nghiệm thực tế? 

Có rất nhiều lý do để trẻ cần được trải nghiệm khoa học sớm. 

1. Trẻ cần môi trường để phát triển các kỹ năng 

Học trải nghiệm khám phá khoa học không chỉ dừng ở việc học các lý thuyết, nhớ các công thức, 

các quy luật mà hơn hết là học trong thực hành và tương tác. Đặc điểm học của trẻ nhỏ là học 

thông qua các giác quan và các chuyển động của cơ thể. Có rất nhiều kỹ năng trẻ có thể học được 

thông qua trải nghiệm khoa học như: kỹ năng quan sát, so sánh phân loại, giải quyết vấn đề, sáng 

tạo, ra quyết định, làm việc nhóm, giao tiếp, khai thác các công cụ thông tin truyền thông… 

Trong quá trình học trải nghiệm, các giác quan của trẻ cũng phát triển. Các nghiên cứu gần đây 

cho thấy, trẻ học thông qua đa giác quan (multisensory learning) có khả năng nhận thức và khả 

năng phản ứng trước các tình huống tốt hơn. Nhờ có những hoạt động trải nghiệm thực tế, chú 

trọng thực hành nên các kỹ năng của trẻ càng trở nên khéo léo và thành thạo hơn theo thời gian. 

Chẳng hạn, khi trẻ làm một mô hình máy bay, trẻ có thể làm theo nhóm, nhờ đó trẻ có thể phát 

triển thêm các kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp xã hội. Các kỹ năng đó chỉ hình thành được 

trong quá trình thực hành bằn tay (hands –on), trải nghiệm (experiential), chứ không thể có được 

 khi đọc sách hay xem trên các thiết bị điện tử. 

2. Trẻ cần môi trường để phát huy tư duy 

Học khoa học chính là một cách học tư duy. Trong cá hoạt động khoa học, trẻ em được học cách 

quan sát, phân tích những hiên tượng, sự vật cụ thể và đưa ra kết luận chung theo kiểu tư duy 

quy nạp. Hoặc tẻ còn được học đi từ nhưng định luật, quy luật để rút ra những phán đoán và lời 

giải cho từng tình huống cụ thể theo kiểu tư duy diễn dịch (deductive reasoning). Ví dụ: khi trẻ 

quan sát thấy một vài hiện tượng về nước bốc hơi khi gặp nhiệt, trẻ sẽ suy luận vệ vòng tuần 

hoàn của nước trong khí quyển hay hiện tượng khô hạn vào mùa hè. 

Trong các hoạt động giáo dục khoa học tương tác, trải nghiệm, trẻ có thể đến sở thú, bảo tàng, 



phòng thí nghiệm… để tìm hiểu, phân tích, và tương tác với những người có chuyên môn. Các 

cha mẹ cũng có thể tham gia cùng với trẻ trong những hoạt động như vậy để tạo cơ hội hình 

thành tư duy khoa học sớm cho trẻ. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng khi trẻ được tiếp xúc môi 

trường thông tin khoa học sớm, trẻ sẽ học được và hình thành tư duy khoa học ngay từ nhỏ. 

Đặc biệt các kỹ năng về tư duy bậc cao (high-order thinking) như phản biện, giải quyết vấn đề 

cần rất nhiều thời gian mới có thể hình thành được. Trong hoạt động giáo dục khoa học, các yếu 

tố tranh luận (argument) cũng là những hoạt động cần thiết để hình thành tư duy bậc cao cho trẻ. 

Như nhà thiên văn học nổi tiếng người Mỹ Carl Sagan từng nói: “Every kid starts out as a 

natural-born scientist” (tạm dịch là mọi trẻ em đều bắt đầu suy nghĩ như những nhà khoa học 

bẩm sinh). Bởi chính sự quan sát, đặt câu hỏi không ngừng ở trẻ em là một trong những những 

đặc điểm nổi bật của các nhà khoa học. Sự háo hức, say sưa, quên hết mọi thứ xung quanh chỉ để 

tập trung vào cái điều mình mong muốn đó cũng chính là những phẩm chất của những nhà khoa 

học thực thụ. Trẻ em rất cần những môi trường giáo dục tốt để được tiếp tục phát triển những 

phẩm chất ấy. 

3. Trẻ cần kiến thức để ứng phó với thế giới xung quanh. 

Ngày nay, khoa học và công nghệ càng ảnh hưởng sâu rộng đối với đời sống của con người. Các 

vấn đề về an toàn thực phẩm, sức khỏe, môi trường, thiết bị điện tử… luôn cần có kiến thức và 

hiểu biết để con người ra các quyết định và lựa chọn sáng suốt. Xã hội càng văn minh, con người 

càng cần đến các kiến thức khoa học để đưa ra nhận định, đánh giá, chọn lựa và ứng dụng vào 

cuộc sống. Lấy ví dụ về sự lựa chọn các loại thực phẩm tốt cho sức khoẻ của gia đình. Rõ ràng 

rất cần đến kiến thức về dinh dưỡng, hiểu biết về các loại vitamin, các dưỡng chất thiết yếu, các 

cách chế biến và bảo quản thực phẩm… 

Kiến thức không chỉ cần thiết cho cuộc sống hiện tại mà còn góp phần hình thành năng lực ra 

quyết định trong công việc tương lai. Các khối ngành nghề liên quan đến khoa học, kỹ thuật, 

công nghệ và toán học có xu hướng được tuyển dụng trong những năm tiếp theo, nên việc cho trẻ 

được hấp thụ và tích luỹ kiến thức liên quan đến những ngành này là một hành trình chuẩn bị để 

định hướng nghề nghiệp cho tương lai của trẻ 

4. Trẻ cần được học về bản chất của khoa học. 

Khoa học là một phạm trù về kiến thức của nhân loại, được hệ thống lại dựa trên các nghiên cứu. 

Đặc điểm của khoa học đi từ những quan sát thực nghiệm, dựa trên các bằng chứng, thí nghiệm 

và lý lẽ. Mặc dù kiến thức khoa học có tính đáng tin cậy và được ứng dụng trong hầu hết đời 

sống của con người. Nhưng không phải mọi thông tin khoa học đều được xem là chân lý và luôn 

luôn đúng. Nó còn tùy vào thông tin đó đến từ đâu, do ai thực hiện, do ai đánh giá, trong hoàn 

cảnh nào…. 

Khoa học thúc đẩy sự phát triển của xã hội con người, nhưng đồng thời chịu sự chi phối của 

nhận thức và điều kiện của con người trong thời điểm hiện tại. Khi công cụ tiến hành nghiên cứu 

khoa học ngày càng hiện đại hơn, được lặp lại nhiều lần, và được đánh giá kỹ lưỡng hơn thì 

thông tin khoa học càng đầy đủ và chính xác hơn. Nhưng chắc chắn rằng, kiến thức về thế giới là 

vô tận. Điều đó, có nghĩa là khi trẻ em hiểu được bản chất của khoa học thông qua các tương tác 

khám phá khoa học, khi lớn lên các em có nhận thức đúng về thông tin khoa học. Từ đó, khi 

đứng trước các vấn đề tranh cãi trong khoa học và tương tác giữa khoa học với các lĩnh vực khác 

trong xã hội, các công dân tương lai có được tư duy phản biện và cái nhìn đa chiều (multiple 



perspectives). 

Thực vậy, chương trình giáo dục khoa học tại các nước tiên tiến như Mỹ, Canada, Anh, Úc, Phần 

Lan… luôn chú trọng giáo dục về bản chất của khoa học, xem đây là một trong những mục tiêu 

giáo dục hàng đầu của chương trình khoa học, giúp cho học sinh hiểu được nguồn gốc kiến thức 

khoa học. Giáo dục trẻ em nên khuyến khích rèn luyện tư duy đa chiều, và tư duy phản biện dựa 

vào các kiến thức khoa học đã có sẵn và quá trình hình thành kiến thức mới. Ngoài ra, kiến thức 

khoa học chính là nền tảng của giáo dục STEM tích hợp trong tương lai. Do vậy, khi hiểu về bản 

chất của khoa học tốt hơn thì quá trình học về STEM tích hợp chắc chắn cũng tốt hơn. 

Và hơn hết, chính những trải nghiệm khoa học thực tế giúp trẻ hình thành nên tình yêu về thế 

giới xung quanh dựa trên nhận thức về tri thức, hun đúc cho những hành vi và thái độ tốt trong 

cuộc sống, đồng thời góp phần nuôi dưỡng đam mê, sở thích của trẻ ngày một phát triển hơn 

trong tương lai. Rõ ràng học khoa học ở đây không phải để đối phó với các kỳ thi như cách giáo 

dục phổ biến ở Việt Nam. 

Mô hình giáo dục STEM là gì? Mô hình 

dạy học 5E trong giáo dục STEM 
Mô hình giáo dục STEM không còn là cụm từ lạ lẫm với các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới 

hiện nay. Nhưng giáo dục STEM tại Việt Nam thì có lẽ chỉ mới thịnh hành trong 1 vài năm trở 

lại đây. 

Nếu muốn con bạn không bị đào thải trong quá trình tiếp cận với các công việc tương lai, cũng 

như có môi trường phát triển tốt nhất trong điều kiện cuộc cách mạng công nghiệp đang “càn 

quét”, thì việc tiếp cận mô hình giáo dục  STEM trong quá trình học là việc cần phải làm 

ngay… 

Vậy mô hình giáo dục STEM là gì, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cặn kẽ qua những nội dung bên 

dưới các bạn nhé. 

 

Mô hình giáo dục STEM là gì? 

STEM là cụm từ viết tắt của một hình thức giáo dục mới hướng đến kinh tế tri thức với sự kết 

hợp của 4 lĩnh vực, bao gồm: Khoa Học (Science), Công Nghệ (Technology), Kỹ Thuật 

(Engineering) và Toán Học (Math). Nhằm mục đích trang bị cho học viên bộ kỹ năng và kiến 

thức kết hợp ở 4 mảng trên để đào tạo những thế hệ đón đầu xu hướng cách mạng công nghiệp 

4.0. 

Vì sao mô hình giáo dục STEM là xu thế phát triển trong giáo 

dục? 

Thoạt nghe cái tên có vẻ STEM nhằm đào tạo ra những thế hệ “giáo sư”, “nhà khoa học”, 

“chuyên gia”. Thật ra cũng không sai, nhưng chưa đủ. 



Nếu khả năng của trẻ trong những lĩnh vực có xu hướng phát triển tốt, thì việc trở thành nhà 

khoa học có gì lại không tốt nhỉ? 

Nhưng thật ra mục đích chính của hệ thống này có thể nói gọn là: “Thực tế hóa” những mớ kiến 

thức khô khan trong giáo trình của trẻ, hướng đến sát hơn với cái đích cuối cùng là khả năng 

hành động và giải quyết vấn đề thực thông qua áp dụng kiến thức. 

Chứ không phải mục đích tạo ra thế hệ “máy móc” chạy đều đều từ đầu đến cuối không chút 

sáng tạo gì… 

Giáo dục tích hợp STEM là phương thức giáo dục tích hợp tiếp cận liên môn và thông qua thực 

hành, ứng dụng lý thuyết đã học, đề cao việc hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề 

cho trẻ. 

Trẻ sẽ được thực tế hóa các kiến thức lý thuyết thông qua các bài tập, tình huống, vấn đề thực tế 

yêu cầu kỹ năng tìm tòi, chọn lọc và thực thi để giải quyết khó khăn đặt ra, qua đó giúp khắc sâu 

kiến thức khoa học thông qua hành động thực tiễn chứ không học thuộc lòng như phương thức 

giáo dục truyền thống. 

Tìm hiểu mô hình dạy học 5E trong giáo dục STEM 

5E viết tắt của 5 từ bắt đầu bằng chữ E trong tiếng Anh: Engage (Gắn kết), Explore 

(Khảo sát), Explain (Giải thích), Elaborate (Áp dụng cụ thể[1]), và Evaluate (Đánh 

giá). Trong các lớp học khoa học (Science) và các chương trình tích hợp STEM 

(Science, Technology, Engineering, Mathematics) (integrated STEM education) ở 

Mỹ, mô hình dạy học (instructional model) 5E được áp dụng khá phổ biến. Mô hình 

5E dựa trên thuyết kiến tạo nhận thức (cognitive constructivism) của quá trình học, 

theo đó học sinh xây dựng các kiến thức mới dựa trên các kiến thức hoặc trải nghiệm 

đã biết trước đó. Để giúp các giáo viên dạy học các môn STEM ở Việt Nam có thêm 

thông tin tham khảo về cách dạy học ở Mỹ, trong bài viết này đây tôi xin giới thiệu về 

một vài đặc điểm tổng quan mô hình dạy học 5E. 

Lịch sử 

Vào khoảng năm 1987 tiến sĩ Rodger W. Bybee (Hình 1) cùng với các cộng sự của mình làm 

việc trong tổ chức giáo dục Nghiên Cứu Khung Chương Trình Dạy Sinh Học (BSCS – 

Biological Sciences Curriculum Study), có trụ sở tại Colorado, Mỹ đã đề xuất một mô hình dạy 

học cải tiến cho chương trình học các môn sinh học ở bậc tiểu học. Mô hình 5E dựa trên lí 

thuyết kiến tạo (constructivism) về học tập, theo đó người học xây dựng kiến thức từ quá trình 

trải nghiệm. Thông qua cách hiểu và phản ánh về các hoạt động đã trải qua, vừa mang tính cá 

nhân và tính xã hội, người học có thể hòa hợp kiến thức mới với những khái niệm đã biết trước 

đó. Ngoài ra, mô hình còn kế thừa từ sự phát triển của các mô hình giáo dục đã có trước đó, như 

của Herbart (trước những năm 1900), của Dewey (khoảng những năm 1930), của Heiss và các 

cộng sự (khoảng những năm 1950) (Hình 2). 



Hình 1. TS. Rodger W. Bybee, người sáng lập ra mô hình dạy học 

5E (nguồn https://www.amnh.org) Hình 2. Tóm tắt lịch 

sử hình thành và phát triển của mô hình dạy học 5E[2] 

Trong các mô hình dạy khoa học, đặc điểm chung cơ bản là các học sinh làm việc cùng nhau để 

giải quyết vấn đề, phân tích và vận dụng các khái niệm mới bằng cách đặt câu hỏi, quan sát, phân 

tích và rút ra kết luận. Sau khi tìm hiểu về những điểm mạnh và hạn chế của các mô hình giảng 

dạy đã có trước đó, nhóm nghiên cứu của Bybee kế thừa chu trình học tập của Myron Atkin và 

Robert Karplus (1962)[3]. Lúc đầu, nhóm nghiên cứu chỉ nghĩ đơn giản làm phải làm sao xây 

dựng một mô hình dạy học hiểu quả để giúp học các môn sinh học thực nghiệm trở nên dễ dàng 

hơn, đặc biệt là có tính khả thi cao đối với các giáo viên. Bởi vì các giáo viên dạy sinh học 

thường than phiền rằng không có một cái phương pháp chuẩn để họ dễ dàng triển khai các bài 

học và họ thường tỏ ra lo lắng khi mà các bài học thiếu cái sự liền mạch và gắn kết với nhau. 

Chính vì lẽ đó nhóm nghiên cứu đã đề xuất các mô hình dạy học trong đó thể hiện được đặc 

điểm của quá trình học khoa học cũng như tạo được sự gắn kết giữa các phần hoạt động với 

nhau, và đặc biệt là dễ nhớ đối mới mọi người. 

Sau khi được thử nghiệm thí điểm tại một số chương trình dạy sinh học, mô hình 5E này tiếp tục 

ảnh hưởng sâu rộng đến với nhiều bộ môn khoa học khác, kể cả các môn toán và công nghệ, kỹ 

thuật. Các báo cáo đều cho thấy mô hình 5E đem lại hiệu quả đối với học sinh trong quá trình 

học các môn STEM. Mô hình này còn lan truyền đến nhiều quốc gia và châu lục khác, đến nhiều 



trình độ dạy học khác nhau[4], [5]. Phương pháp 5E giúp mang lại các cơ hội cho học sinh 

được xây dựng kiến thức mới và diễn đạt suy nghĩ trong suốt quá trình học. 

Như vậy, có thể thấy lịch sử của mô hình 5E được xây dựng dựa trên các mô hình dạy học đã có 

từ rất lâu trước đó, đồng thời kết hợp với các nghiên cứu thực nghiệm đã được chứng minh trong 

thực tiễn dạy học các môn khoa học. Mục đích của mô hình này nhằm tạo ra không gian và thời 

gian (gọi chung là các cơ hội) để người học có thể tự xây dựng các khái niệm một cách vững 

chắc và ứng dụng nó trong những hoàn cảnh cụ thể một cách có trình tự. 

Đặc điểm của mô hình dạy học 5E 

Mô hình dạy học 5E gồm 5 giai đoạn và có những đặc điểm chính như sau: 

Engagement (Gắn kết) 

Trong giai đoạn đầu của chu kỳ học tập, giáo viên làm việc để đạt được sự hiểu biết về kiến thức 

sẵn có của học sinh và xác định bất kỳ khoảng trống kiến thức nào. Điều quan trọng là khuyến 

khích quan tâm đến các khái niệm sắp tới để học sinh có thể sẵn sàng tìm hiểu. Giáo viên có thể 

làm cho học sinh đặt câu hỏi mở hoặc ghi lại những gì họ đã biết về chủ đề. Thông qua các hoạt 

động đa dạng, giáo viên thu hút sự chú ý và quan tâm của học sinh, tạo không khí trong lớp học, 

học sinh cảm thấy có sự liên hệ và kết nối với những kiến thức hoặc trải nghiệm trước đó. Giai 

đoạn này cho phép học sinh gắn kết, liên hệ lại với các trải nghiệm và quan sát thực tế mà các em 

đã có trước đó. Trong bước này, các khái niệm mới cũng sẽ được giới thiệu cho các em. 

Khảo sát (Exploration) 

Trong giai đoạn này, học sinh được chủ động khám phá các khái niệm mới thông qua các trải 

nghiệm học tập cụ thể. Giáo viên cung cấp những kiến thức hoặc những trải nghiệm mang tính 

cơ bản, nền tảng, dựa vào đó các kiến thức mới có thể được bắt đầu. Giai đoạn này, học sinh sẽ 

trực tiếp khám phá và thao tác trên các vật liệu hoặc học cụ đã được chuẩn bị sẵn. Giáo viên có 

thể yêu cầu học sinh thực hiện các hoạt động như quan sát, làm thí nghiệm, thiết kế, thu số liệu. 

Giải thích (Explanation) 

Ở giai đoạn này, giáo viên sẽ hướng dẫn học sinh tổng hợp kiến thức mới và đặt câu hỏi nếu họ 

cần làm rõ thêm. Giáo viên tạo điều kiện cho học sinh được trình bày, miêu tả, phân tích các trải 

nghiệm hoặc quan sát thu nhận được ở bước Khám phá. Ở bước này, giáo viên có thể giới thiệu 

các thuật ngữ mới, khái niệm mới, công thức mới, giúp học sinh kết nối và thấy được sự liên hệ 

với trải nghiệm trước đó. Để giai đoạn này có hiệu quả, giáo viên nên yêu cầu học sinh chia sẻ 

những gì mà các em đã học được trong giai đoạn Khám phá trước khi giới thiệu thông tin chi tiết 

một cách trực tiếp hơn. 

Áp dụng cụ thể (Elaborate) 

Giai đoạn này tập trung vào việc tạo cho học sinh có được không gian áp dụng những gì đã học 

được. Giáo viên giúp học sinh thực hành và vận dụng các kiến thức đã học được ở bước Giải 

thích, giúp học sinh làm sâu sắc hơn các hiểu biết, khéo léo hơn các kỹ năng, và có thể áp dụng 

được trong những tình huống và hoàn cảnh đa dạng khác nhau. Điều này giúp các kiến thức trở 

nên sâu sắc hơn. Giáo viên có thể yêu cầu học sinh trình bày chi tiết hoặc tiến hành khảo sát bổ 



sung để củng cố các kỹ năng mới. Giai đoạn này cũng nhằm giúp học sinh củng cố kiến thức 

trước khi được đánh giá thông qua các bài kiểm tra. 

Đánh giá (Evaluation) 

Mô hình 5E cho phép đánh giá chính thức (dưới dạng các bài kiểm tra) và phi chính thức (dưới 

dạng những câu hỏi nhanh). Trong giai đoạn này, giáo viên có thể quan sát học sinh thông qua 

các hoạt động nhóm nhỏ hoặc nhóm lớn để xem sự tương tác trong quá trình học. Cũng cần lưu ý 

là học sinh tiếp cận các vấn đề theo một cách khác dựa trên những gì họ học được. Các yếu tố 

hữu ích khác của Giai đoạn đánh giá bao gồm tự đánh giá, bài tập viết và bài tập trắc nghiệm, 

hoặc các sản phẩm. Ở đây, giáo viên sẽ linh hoạt sử dụng các kỹ thuật đánh giá đa dạng để nhận 

biết quá trình nhận thức và khả năng của từng học sinh, từ đó đưa ra các phương hướng điều 

chỉnh và hỗ trợ học sinh phù hợp, giúp học sinh đạt được các mục tiêu học tập như đã đề ra. 

Hình 3. Mô hình dạy học 5E gồm 5 giai đoạn giúp học 

sinh khám phá khoa học 

Hiểu quả của mô hình dạy học 5E 

Tại Mỹ, mô hình 5E khá phổ biến trong các chương trình dạy học khoa học, kể cả chính khoá và 

ngoại khoá (ở Mỹ các chương trình ngoại khoá khá phong phú, thường được gọi dưới các tên 

chung là Informal Learning, cụ thể như After School Program, Summer Camps, Enrichment 

Program, Gifted Education Program, Science Club, Adventure Club…). Đối với các chương 

trình giáo dục STEM, mô hình 5E trở thành một công cụ hiệu hữu hiệu giúp cho cho cả người 

học và người dạy đều cảm thấy tiếp nhận bài học có tính hệ thống, liền mạch, có cơ hội phát 

triển theo tâm lý tự khám phá và kiến tạo kiến thức. Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy mô hình 

5E mang lại nhiều hiệu quả tích cực trong công việc dạy học. Chẳng hạn các học sinh cảm thấy 

dễ nhớ các kiến thức và bài học hơn khi được học theo mô hình 5E. Đối với các giáo viên mô 

hình 5E còn giúp cho việc chuẩn bị bài giảng trở nên đơn giản hơn và có tính hệ thống hơn, giúp 

tạo được những hoạt động đa dạng cho học sinh trải nghiệm. Quy trình dạy học này giúp giáo 

viên giảm được thời lượng dạy nhiều quá nhiều lý thuyết mà thay vào đó tạo ra các hoạt động 

thực hành và khám phá. Điều đó có nghĩa là mô hình này thúc đẩy triết lý lấy học sinh làm trung 

tâm (student-centered). Vai trò của giáo viên chính là tạo ra môi trường học tập trải nghiệm giúp 

học sinh từng bước khám phá kiến thức mới dựa trên các kiến thức đã biết trước đó. Điều thú vị 

là các giáo viên dạy các môn STEM sau khi được áp dụng phương pháp 5E đều cảm thấy hào 



hứng với bài dạy, các nội dung được triển khai được dễ dàng và thuận lợi hơn, đặc biết tránh 

được các tình huống như bỏ sót kiến thức hay các hoạt động trải nghiệm[6],[7]. 

Nghiên cứu gần đây cũng cho thấy mô hình 5E đã tạo ra “một sự hiểu biết khoa học tốt hơn đáng 

kể so với cách hướng dẫn truyền thống”[8]. Ngoài ra, mô hình này còn giúp tăng đáng kể kết quả 

học tập và duy trì tính kết nối giữa các bài học khoa học[9]. Hiệp hội các giáo viên dạy khoa học 

tại Mỹ (National Science Teacher Association – NSTA) khuyến khích các giáo viên áp dụng mô 

hình dạy học 5E nếu có thể trong các bài học và các chương trình học phổ thông, kể cả chính 

khoá và ngoại khoá. Một thuận lợi nữa đối với phương pháp 5E đó chính là giúp học sinh dễ 

dàng nhớ bài học của mình liên hệ được với các kiến thức đã học trước đó[10]. Thông thường 

các chương trình giáo dục, đặc biệt là các khóa học ngoại khóa STEM thường dạy theo chủ đề, ít 

tính liên tục, các kiến thức thường ít liên quan với nhau. Nhưng nếu áp dụng phương pháp 5E 

các giáo viên sẽ thấy được sự liên kết về mặt kiến thức giữa các chủ đề thông qua bước gắn kết 

và mở rộng. Chẳng hạn như khi dạy về 2 chủ đề khác nhau: núi lửa và tên lửa, chúng ta có cảm 

giác như hai chủ đề đó ít liên quan với nhau. Bởi vì một bên liên quan về địa chất, một bên liên 

quan về vật lý. Nhưng nếu chúng ta đặt câu hỏi gợi mở cho học sinh về “sự chuyển động” và 

“mặt năng lượng” thì cả 2 chủ đề trên đều cho thấy có mối liên quan với nhau. Như vậy ở bước 

gắn kết và mở rộng trong từng bài học từng chủ đề, chúng ta có thể liên hệ qua lại với nhau tạo 

ra một chương trình dạy học có tính hệ thống, gắn kết và liền mạch. 

Viện nghiên cứu sức khỏe quốc gia Hoa Kỳ (NIH) đã nhận thấy phương pháp dạy học 5E này có 

nhiều tiềm năng và đã được chứng minh hiệu quả trong thực tế, trong nghiên cứu gần đây viện 

đã công bố những kết quả đạt được của phương pháp 5E đối với dạy học dành cho học sinh cấp 

phổ thông[11]. Trong giáo dục STEM rất cần sự liên kết giữa các hoạt động với nhau để tạo 

thành một mục tiêu giáo dục có tính hiệu quả. Do vậy mô hình dạy học 5E mang lại cho giáo 

viên một cách nhìn hệ thống và toàn diện triển, giúp ích trong việc triển khai các nội dung đa 

dạng khác nhau. Trong quá trình dạy học các môn khoa học cũng như các môn kỹ thuật và công 

nghệ, các bài học thông thường luôn cần các hoạt động về thực hành làm thí nghiệm, ngoài ra 

cần các khoảng thời gian để vận dụng các kỹ năng về tư duy như giải quyết vấn đề (problem-

solving), ra quyết định (decision-making) và tư duy phản biện (critical thinking). Do đó việc áp 

dụng mô hình dạy học 5E sẽ giúp cho giáo viên tìm được trọng tâm của bài học và dẫn dắt học 

sinh tiến hành được các bước một cách có hệ thống. 

Những cải tiến 

Những năm gần đây phương pháp 5E được đổi mới liên tục nhưng tinh thần các bước 5E vẫn 

được giữ nguyên. Chẳng hạn như nhiều nhóm nghiên cứu đã đề xuất phương pháp 7E (Hình 4) 

trong đó mở rộng ra hai thêm hai bước đó là Mở rộng (extend) và Khơi gợi (elicit) [12].  Đối với 

một số môn Công nghệ đòi hỏi nhiều thực hành thì phương pháp 5E được cải tiến thành mô hình 

EPD-5E. Trong mô hình này này yếu tố công nghệ (EPD – engineering process design) được đặc 

biệt quan tâm[13]. 



Hình 4. Mô hình 7E được mở rộng từ 5E theo Eisenkraft, A. 

(2003) 

Như chúng ta biết quá trình học khoa học là một quá trình học khám phá, đi từ những quan sát 

thực tế đến lý giải và tranh luận dựa vào bằng chứng. Do vậy đặc điểm của sự tìm tòi (inquiry) 

và tư duy bậc cao (high-order thinking) luôn phải được lồng ghép trong suốt xuyên suốt quá trình 

học các môn khoa học. Từ quan điểm này mô hình dạy học 5E trở thành một công cụ hiệu quả 

giúp cho người học xây dựng kiến thức thông qua các bước thực hành khoa học (scientific 

practices) giống như quá trình làm nghiên cứu khoa học (scientific research) diễn ra trong thực 

tế. Gần đây, hệ thống giáo dục khoa học phổ thông của Mỹ đang triển khai bộ tiêu chuẩn mới 

(gọi tắt là NGSS), với nhiều tiêu chí và mục tiêu chi tiết trong đánh giá chất lượng giáo dục các 

môn khoa học và công nghệ. Điểm nổi bật của bộ tiêu chuẩn này đó là giúp người học phát triển 

các kỹ năng tư duy liên thông (crosscutting concepts) bên cạnh các nhóm kiến thức nền bắt buộc 

và các kỹ năng thực hành. Với việc áp dụng mô hình 5E cũng như các cải tiến của nó trong 

những điều kiện cụ thể, nhiều nghiên cứu đã cho thấy việc triển khai bộ tiêu chuẩn NGSS được 

thuận lợi nhờ vào tạo ra khoảng thời gian cho người học được tự nguy ngẫm (reflection) và kết 

nối (connection) với các kiến thức được học[14]. Nhờ vậy, các kỹ năng tư duy của người học 

được phát triển tốt hơn. 

Hình 5. Sự khác nhau giữa dạy truyền thống và dạy 

theo bộ tiêu chuẩn NGSS thông qua các bước trong mô hình 5E[15] 



Những điều cần lưu ý 

Tuy mô hình 5E mang lại nhiều hiệu quả tích cực trong việc dạy các môn khoa học và tích hợp 

STEM, nhưng việc áp dụng và triển khai nó cũng cần phải cân nhắc và có những lưu ý đi kèm. 

Theo cha đẻ của mô hình này, TS. Robert Bybee, khuyên rằng để sử dụng tối ưu hiệu quả của mô 

hình 5E, các chủ đề bài học (hay còn gọi là một chu trình) nên được thiết kế trong một đơn vị từ 

2-3 tuần, trong đó mỗi giai đoạn có thể là một hoặc vài bài buổi[16]. Lưu ý là chủ đề bài học 

khác với đơn vị bài học. Ví dụ: chủ đề về năng lượng có thể gồm nhiều bài học khác nhau: như 

động năng, thế năng, nhiệt năng… Một chu trình gồm 5 giai đoạn trong một khoảng thời gian 

như vậy sẽ tạo điều kiện cho học sinh có thêm thời gian để thực hiện các bước, như khám phá, áp 

dụng chi tiết và mở rộng. Ngược lại, nếu áp dụng mô hình 5E này làm cơ sở cho một bài học 

(hoặc trong một buổi học) thì sẽ hạn chế các hoạt động khám phá của học sinh và gây nhiều áp 

lực cho giáo viên khi điều hành lớp. Cũng như vậy, nếu áp dụng cho cả một chương trình học 

(chẳng hạn 15 tuần) thì cũng sẽ giảm bớt sự hứng thú và tập trung của các em ở các bước. 

Các nhà giáo dục cũng khuyên rằng không nên bỏ qua một giai đoạn nào hoặc thay đổi trật tự. 

Nghiên cứu đều cho thấy nếu các bài học bỏ qua một giai đoạn nào hoặc thay đổi trật tự trong 

chu trình 5E đều ít nhiều ảnh hưởng đến nhận thức và năng lực của người học[17], [18]. Nhiều 

giáo viên có xu hướng bỏ qua bước gắn kết, thay vào đó thi thẳng vào bước giải thích. Điều này 

làm cho các học sinh cảm thấy bài học rời rạc và ít liên hệ với các kiến thức đã học trước đó. 

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng khuyên các giáo viên khi áp dụng 5E, phải linh hoạt trong 

bước đánh giá. Nên kết hợp các đánh giá quá trình (formative assessment) và đánh giá tổng kết 

(summative assessment). Bước đánh giá không nhất thiết phải ở cuối cùng của chu trình học, mà 

có thể được thực hiện đồng thời song song với các bước khác, nếu các hoạt động của học sinh 

cần có những đánh giá phản hồi thường xuyên và liên tục giúp học sinh kịp thời sửa sai và hoàn 

thiện sản phẩm. 

Mô hình 5E còn được cho là có hiệu quả nhất khi học sinh gặp phải các khái niệm mới lần đầu 

tiên vì đó là cơ hội cho một chu kỳ học tập hoàn chỉnh. Cũng theo tác giả Rodger W. Bybee, mô 

hình 5E được sử dụng tốt nhất trong một đơn vị từ hai đến ba tuần, trong đó mỗi giai đoạn là cơ 

sở cho một hoặc nhiều bài học khác biệt. Ông giải thích rằng: “Sử dụng mô hình 5Es làm cơ sở 

cho một bài học đơn giản có thể làm giảm hiệu quả của từng giai đoạn do rút ngắn thời gian và 

cơ hội để thử thách quá trình học”[19]. Nếu giáo viên dành quá nhiều thời gian cho mỗi giai 

đoạn, mô hình này sẽ không còn hiệu quả và khi đó học sinh có thể quên những gì đã học được 

trước đó. 

Theo báo cáo của tổ chức giáo dục khoa học thuộc Viện Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ (NIH), bên 

cạnh những giáo viên áp dục mô hình 5E một cách chuẩn xác và bài bản, cũng có những giáo 

viên áp dụng một cách không thống nhất với mô hình này (Bảng 1). Sự áp dụng không nhất quán 

với mô hình 5E gốc ban đầu có thể dẫn các hiểu nhầm cho người học, và hạn chế sự phát triển tư 

duy và các kỹ năng cần thiết trong quá trình học các môn khoa học. Do vậy, khi giáo viên áp 

dụng mô hình 5E này trong các bài dạy của mình, cần xây dựng các hoạt động chi tiết, bám sát 

các mục tiêu và tiêu chí đề ra của từng giai đoạn trong chu trình học. 

Bảng 2. Sự khác nhau trong các hoạt động của giáo viên nhất quán và không nhất quán theo mô 

hình 5E[20] 



 

Các bước dạy học theo 5E 

Hoạt động của giáo viên 

Thống nhất với mô hình 5E Không thống nhất với mô hình 5E 

Gắn kết (Engagment) Tạo hứng thú 

● Kích thích sự tò mò 

● Nêu câu hỏi 

● Làm rõ hơn các câu trả lời 

hoặc các phát hiện mà học 

sinh đã biết hoặc suy nghĩ về 

chủ đề bài học 

Giải thích khái niệm 

● Cung cấp các định nghĩa và câu 

trả lời 

● Kết luận 

● Đưa ra những câu hỏi đóng 

● Giảng bài 

Khảo sát (Exploration) Khuyến khích học sinh làm 

việc cùng nhau mà không có 

sự hướng dẫn trực tiếp từ giáo 

viên 

● Quan sát và lắng nghe các 

học sinh trong quá trình tương 

tác 

● Yêu cầu kiểm tra các câu 

hỏi để chuyển hướng khảo sát 

thí nghiệm của học sinh khi 

cần thiết 

● Cung cấp thời gian cho học 

sinh để giải quyết các vấn đề 

● Đóng vai trò như một nhà tư 

vấn cho học sinh 

● Tạo ra danh sách những 

điều “cần phải biết” tối thiểu 

Cung cấp câu trả lời 

● Nói hoặc giải thích cách làm 

việcthông qua vấn đề 

● Đưa ra những kết luận 

● Trực tiếp nói với học sinh rằng 

các em là sai 

● Cung cấp thông tin hoặc sự kiện 

giúp giải quyết vấn đề 

● Hướng dẫn học sinh từng bước 

tìm ra lời giải 

Giải thích (Explanation) Khuyến khích học sinh giải 

thích các khái niệm và các 

định nghĩa bằng cách hiểu 

riêng của mình 

● Đưa ra các lời giải thích, 

chứng minh (bằng chứng) và 

làm rõ từ học sinh 

● Chính thức làm rõ các định 

Chấp nhận những lời giải thích mà 

không cần chứng minh gì thêm 

● Tìm cách phủ nhận để buộc học 

sinh phải chấp nhận 

● Giới thiệu các khái niệm hoặc kỹ 

năng không liên quan 



nghĩa, giải thích,và đưa ra các 

khái niệm mới khi cần thiết 

● Sử dụng kinh nghiệm trước 

đây của học sinh làm cơ sở để 

giải thích các khái niệm 

● Đánh giá sự hiểu biết ngày 

càng tăng của học sinh 

Áp dụng cụ thể (Elaboration) Mong đợi học sinh sử dụng 

các khái niệm khoa học, định 

nghĩa và lời giải thích được 

cung cấp trước đây 

● Khuyến khích học sinh áp 

dụng hoặc mở rộng các khái 

niệm và kỹ năng trong các 

tình huống mới 

● Nhắc nhở học sinh tìm cách 

giải thích 

● Đề cập đến học sinh dữ liệu 

hiện có và bằng chứng và hỏi: 

“các em đã biết gì rồi? “, ” Tại 

sao các em lại nghĩ …? 

“(Chiến lược khám phá khoa 

học cũng áp dụng ở đây.) 

Cung cấp câu trả lời dứt khoát 

● Trực tiếp nói với học sinh rằng 

các em là sai 

● Tiếp tục bài giảng 

● Dạy học sinh từng bước một để 

tìm ra lời giải ngay 

● Giải thích làm thế nào để làm việc 

thông qua vấn đề 

Đánh giá 

(Evaluation) 

Quan sát học sinh khi áp dụng 

các khái niệm và kỹ năng mới 

● Đánh giá kiến thức và kỹ 

năng của học sinh 

● Tìm kiếm bằng chứng rằng 

học sinh có thay đổi suy nghĩ 

hoặc hành vi trong quá trình 

học 

● Cho phép học sinh đánh giá 

bài học của mình và kỹ năng 

nhóm-quá trình 

● Đặt những câu hỏi mở như 

“Các em nghĩ điều gì sẽ xảy ra 

nếu…? “, “Các em có bằng 

chứng/chứng cứ gì ở trong 

tình huống này?”, ” Các em đã 

Kiểm tra từ vựng, thuật ngữ và các 

sự kiện một cách rời rạc 

● Giới thiệu những ý tưởng hay khái 

niệm mới 

● Tạo ra sự mơ hồ 

● Đặt toàn bộ những câu hỏi đóng, 

chỉ trả lời đúng/sai 

● Thúc đẩy thảo luận mở mà không 

gắn kết đến khái niệm hoặc kỹ năng 

đang được học 



biết gì về …? “, ” Các em thử 

giải thích hiện tượng này được 

không?” 

Tóm lại, mô hình dạy học 5E là một cách tiếp cận có hệ thống, dựa trên các lý thuyết giáo dục và 

nghiên cứu thực nghiệm, giúp phát huy vài trò trung tâm của người học. Theo đó, giáo viên đóng 

vai trò là người hướng dẫn, gợi mở và tạo các cơ hội cho học sinh được tiếp cận các khái niệm 

mới ở dưới nhiều góc độ và mức độ khác nhau, các bước được tiến hành tuần tự và có kế thừa. 

Đối với giáo dục STEM tích hợp, các hoạt động trải nghiệm là cơ hội để học sinh có thể đào sâu 

và áp dụng các kiến thức được học, đồng thời giúp liên hệ với các kiến thức hoặc trải nghiệm 

trước đó. Tính hệ thống và liên tục của mô hình 5E giúp phát triển đồng thời kiến thức, kỹ năng 

và thái độ của người học. Trước những ưu điểm và hiệu quả đã được chứng minh so với các 

phương pháp truyền thống, mô hình này đang được áp dụng rộng rãi vi ở nhiều lĩnh vực giáo dục 

khác nhau và nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Tuy nhiên các khuyến cáo dành cho các giáo viên 

khi áp dụng mô hình này cần thận trọng và bám sát các tiêu chuẩn và tiêu chí của từng bước 

trong mô hình này để đạt hiệu quả tốt nhất. 
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Giáo dục 4.0 là gì? 6 yếu tố làm thay đổi 

nền giáo dục 4.0 
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi hệ thống GD phải nhanh chóng thay đổi toàn diện việc 

dạy - học theo tiêu chuẩn mới, để có thể hòa nhập vào nền kinh tế số. Vậy ngành giáo dục cũng 

như thầy và trò cần phải chuyển đổi thế nào để đáp ứng xu thế phát triển của mô hình giáo dục 

4.0? 

 



Giáo dục 4.0 là gì? 

Là mô hình giáo dục vô cùng thông minh, được sinh ra là để đáp ứng những nhu cầu về nguồn 

nhân lực trên thị trường cách mạng công nghệ 4.0 như hiện nay. Thực tế thì giáo dục luôn là lĩnh 

vực chịu nhiều sự tác động từ thị trường nền công nghệ 4.0 cùng với những thành tựu nổi bật 

như: Internet, di động, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội, kỹ thuật công nghệ cao, ứng dụng phần 

mềm,... Đồng thời điều này cũng đã tạo ra nhiều thay đổi cho nền giáo dục 4.0 của toàn cầu. 

Chính vì vậy mà mô hình giáo dục 4.0 là chủ đề được quan tâm của đại đa số các quốc gia từ 

đang phát triển đến phát triển, và đương nhiên Việt Nam cũng không ngoại lệ. Vậy thực hư về 

nền giáo dục 4.0 là như thế nào? 

Dường như cuộc cách mạng công nghệ lần 4 đã và đang tác động trực tiếp đến nhiều lĩnh vực 

trong đời sống của chúng ta, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục, nơi trực tiếp nuôi dưỡng trí tuệ nguồn 

nhân lực để rồi lại phục vụ cho thị trường công nghệ 4.0. Đúng vậy để tận dụng được tối đa 

những thế mạnh của ngành công nghệ thông tin thì không chỉ ở các trường đại học nổi tiếng trên 

thế giới mà các trường đại học, cao đẳng nước ta cũng đã và đang không ngừng nghiên cứu cũng 

như đẩy mạnh các dự án thay đổi toàn diện để bắt kịp với nền giáo dục 4.0. Mặc dù cũng có 

nhiều quốc gia đã áp dụng mô hình giáo dục này từ hệ mẫu giáo đến đại học, tuy nhiên đa phần 

được chú trọng nhất là hệ đại học, cao đẳng. 

Là một mô hình giáo dục thông minh, có mối liên kết bền vững giữa yếu tố nhà trường – nhà 

quản lý - nhà doanh nghiệp và luôn nhận được điều kiện để giáo dục đại học hợp tác thuận lợi 

với sản xuất công nghệ, từ đó sự gắn kết giữa nỗ lực phát triển kinh tế xã hội thời đại 4.0 và địa 

phương bền chặt hơn. Hay nói một cách dễ hiểu hơn thì môi trường đại học hiện nay không còn 

khô cứng và bó buộc giống như trước kia nữa, các bạn sinh viên sẽ được tiếp cận với mô hình 

học thông minh hơn, được tiếp cận với các kỹ thuật công nghệ cao. Và sẽ không chỉ dừng lại là 

phòng học, phòng thí nghiệm mà các bạn sinh viên còn được tham gia vào bộ máy doanh nghiệp, 

hay thị trường lao động nói chung nhằm thúc đẩy “hệ sinh thái” giáo dục. Chuyên gia đầu ngành 

lĩnh vực giáo dục trên thế giới cũng đã đưa ra ý kiến đề xuất các trường đại học nên áp dụng mô 

hình giáo dục 4.0 với chủ đề: Dạy học 4.0 – Nghiên cứu 4.0 – Quản lý 4.0. Tuy nhiên để triển 

khai được mô hình giáo dục này thì các trường cũng sẽ phải đáp ứng được những yêu cầu về 

phương pháp giảng dạy, suy nghĩ về những mặt còn hạn chế so với tình hình thực tế của trường; 

liên tục phải đổi mới cũng như cải thiện chất lượng giảng dạy; cập nhật phản hồi của sinh viên về 

chương trình giảng dạy... Như vậy việc áp dụng mô hình giáo dục 4.0 với thực sự hiệu quả. 

2. Lý do các quốc gia “ưa chuộng” mô hình mô hình giáo dục 

4.0 là gì? 

Đứng trước bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động và môi trường ngày càng căng thẳng cũng là 

lúc cần phải đưa ra những giải pháp về chất lượng nhân lực, điều đó đòi hỏi nền giáo dục cần 

phải có sự đổi thay cùng với tư duy sáng tạo. Hoặc các bạn cũng có thể liên tưởng với thực trạng 

của sinh viên mới ra trường của nước ta, đa phần là không có kinh nghiệm làm việc thực tế, chưa 

có kỹ năng phân tích, thiếu kỹ năng tổng hợp thông tin, gặp khó khăn khi làm việc độc lập... 

Trong khi thành tựu của cách mạng công nghệ đang giống như “miếng mồi” hấp dẫn giải tỏa đi 

được “cơn đói” chất lượng nguồn nhân lực. Do vậy mà mô hình giáo dục 4.0 chính là một trong 



những giải pháp vô cùng cần thiết. Tuy nhiên để giải thích được chính xác được dấu hỏi này thì 

chúng ta cùng tham khảo những lợi ích lớn nhất mà nền giáo dục 4.0 mang lại: 

2.1. Tạo cơ hội công bằng cho học sinh, sinh viên được học chuyên sâu 

Ông Trương Ngọc Ánh – Đại diện cho trung tâm khoa học Tư duy có đôi lời chia sẻ về giáo dục 

4.0, với nội dung là hiện nay chúng ta đã tự nhận thức được thế nào để dạy tốt, nuôi dưỡng được 

nguồn nhân lực tốt để đáp ứng được những yêu cầu của thị trường. Đứng trước diễn biến này thì 

việc trước mắt cần thực hiện chính là thiết kế lại hệ thống của các chương trình đào tạo, đánh giá 

một cách khách quan, đưa ra những giải trình minh bạch cùng với đó là những phương án hỗ trợ 

ngân sách cho nhà trường. Như vậy thì chắc chắn rằng chất lượng của nguồn nhân lực cũng sẽ 

được cải thiện nhiều. Đồng thời các bạn cũng sẽ được tiếp cận với những chương trình đào tạo 

song song lý thuyết và thực hành, được thực tập trực tiếp tại các doanh nghiệp có liên kết với 

trường theo đúng tiêu chuẩn của giáo dục 4.0. Bởi giáo dục 4.0 là mô hình giáo dục đang mong 

muốn xóa bỏ đi những thói quen không tốt trong học tập, thay vì học thuộc, nhớ nhiều thì sẽ là 

học đến đâu vận dụng ngay đến đó, thích nghi được môi trường làm việc, tư duy độc lập. Đặc 

biệt là các bạn sinh viên tương lai của đất nước, nên có những lối suy nghĩ mới về cách học tập 

của mình để bắt kịp với mô hình giáo dục này. 

2.2. Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, làm việc độc lập 

Mô hình giáo dục 4.0 là gì? Là động lực cho các em học sinh, sinh viên phấn đấu đạt hiệu quả 

trong việc học tập, rèn luyện tri thức chuyên sâu. Nhờ vào lợi thế thường xuyên được làm việc 

trong môi trường thực tế tại các doanh nghiệp nên các bạn sinh viên cũng có cái nhìn thực tế với 

công việc, biết được mức độ phù hợp cũng như khả năng của bản thân đến đâu một cách rõ nét 

nhất. Từ đó các bạn vừa có thể nâng cao được khả năng cải thiện 

năng lực. 

Các bạn cũng biết, sinh viên Việt Nam có thực trạng chung từ trước đến nay chính là chưa đáp 

ứng được khả năng làm việc độc lập trên thị trường, nhưng đó lại chính là thế mạnh cực lớn mà 

giáo dục 4.0 có thể mang lại. Chính vì vậy mà hiện nay, các trường đại học cũng đang nhanh 

chóng đẩy mạnh cũng như triển khai áp dụng chương trình giáo dục 4.0 thử nghiệm ở một số 

ngành học. Cụ thể như xây dựng các công cụ thông minh ( quản lý, 

chăm sóc học sinh sinh viên), áp dụng các phần mềm quản lý thông minh vào chương trình giảng 

dạy, phần mềm trí tuệ nhân tạo, đẩy mạnh các liên kết doanh nghiệp quốc tế,... 

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng đã đưa ra lời khuyên rằng không nên quá gấp rút dù đó là việc 

cần thiết, bởi giáo dục 4.0 là lâu dài không mang tính chất thời điểm, do vậy việc gấp gáp chạy 

theo xu hướng sẽ không mang lại hiệu quả lâu dài và đôi khi còn không có kết quả tích cực nào. 

Và cách tốt nhất dành cho bước đầu khi áp dụng mô hình giáo dục này chính là liên kết chặt chẽ 

với các doanh nghiệp lớn để hình thành nên được các chương trình đào 

tạo mới. Và Bộ giáo dục và đào tạo cũng đã thành lập nên biên soạn thảo các vấn đề liên quan 

đến mô hình giáo dục 4.0, và đang góp phần thực hiện mục tiêu Việt Nam trở thành quốc gia 

khởi nghiệp vào năm 2025. 



3. 6 thay đổi trong giáo dục thời đại 4.0 

3.1. Mục tiêu học tập mở rộng 

Trong cách mạng công nghệ lần thứ nhất, mục tiêu học tập là để làm chủ những kiến thức và kỹ 

năng cơ bản. Ví dụ: tại trường, người học học kiến thức về các môn toán, ngôn ngữ, nghệ 

thuật...; trong đào tạo kỹ năng có thể đào tạo về kỹ năng cơ bản như đọc sách, tranh biện... 

Với thời đại 4.0, giáo dục hướng tới phát triển cá nhân một cách tổng thể. Nếu trước kia chỉ có 

một trí thông minh duy nhất được công nhận là logic, thì xã hội hiện đại công nhận đa trí thông 

minh như cảm xúc, vận động, ngôn ngữ... Từ đó, mục tiêu giáo dục đang hướng tới giúp mỗi 

người phát triển tối đa các trí thông minh tiềm ẩn của mình. 

3.2. Lớp học ở mọi nơi, mọi lúc 

Thay cho trường lớp mang tính vật lý với giảng đường, thư viện và thời khóa biểu cố định, các 

trường trực tuyến đang phát triển và trở thành làn sóng giáo dục mới. Trường trực tuyến như 

Coursera, Udemy, edX... hay tại Việt Nam là FUNiX sử dụng công nghệ điện toán đám mây để 

phát triển các không gian học tập trên mạng. Tài liệu học tập, sách tham khảo đều lưu trữ trên 

mạng. Thông qua các thiết bị kết nối internet như smartphone, laptop... người học trên toàn thế 

giới có thể tham gia vào các lớp học ảo bất cứ lúc nào. 

3.3. Giáo viên là người kết nối 

Học sinh trong thế giới 4.0 đã đủ năng lực và phương tiện để tiếp nhận thông tin. Trong bối cảnh 

đó, giáo viên không phải là người duy nhất có được kiến thức và thông tin giá trị. Thay vào đó, 

họ là người giúp học trò có khả năng hiểu ý nghĩa của thông tin, phân biệt sự khác biệt giữa 

những gì quan trọng và không quan trọng. Trên hết, đó là khả năng kết hợp thông tin thành một 

bức tranh rộng lớn về thế giới. 

Anh Lê Hoàng Việt - mentor của Đại học trực tuyến FUNiX nhận định kiến thức ngày nay có thể 

tự học, tự nghiên cứu và tham khảo từ nhiều nguồn khác nhau, đặc biệt là từ Internet. "Phương 

pháp đào tạo truyền thống lấy giáo viên làm trung tâm, tất cả kiến thức được truyền đạt thông 

qua thầy cô giáo và thông thường, họ là người quyết định kiến thức đó có đúng hay không. Ngày 

nay, giáo dục lấy người học làm trung tâm, người thầy dựa trên nhu cầu học hỏi của sinh viên để 

gợi mở và định hướng nhiều hơn là truyền đạt kiến thức", anh Việt chia sẻ. 

3.4. Tự học là yêu cầu bắt buộc 

Vai trò của giáo viên thay đổi, người học cũng thay đổi theo. Học tập trong quá khứ thường 

mang tính thụ động. Người học chủ yếu tham gia các chương trình giáo dục đã được xây dựng 

sẵn, có khuôn mẫu chung cho số đông và tiếp cận kiến thức một chiều. Ngày nay, theo đòi hỏi 

của giáo dục hiện đại, người học buộc phải tăng tính chủ động, khả năng tự định hướng các kiến 

thức mình cần và xây dựng lộ trình học tập riêng theo đòi hỏi của từng cá nhân. 



Anant Agarwal - CEO của edX dự báo bằng cấp đại học trong tương lai sẽ được cá nhân hóa dựa 

trên nhu cầu của từng người. "Thay vì dành bốn năm theo đuổi bằng đại học giống nhau, sinh 

viên có thể tự tạo bằng cấp phù hợp với thế mạnh riêng", Agarwal nói. 

Điều này tương tự với việc bạn đang tự tay xây dựng một lâu đài Lego theo từng khối, thay vì 

mua một mô hình có sẵn. Bạn chọn những viên gạch mình cần để xây dựng nền tảng vững chắc 

cho sự nghiệp. Trường học trên nền tảng số góp phần làm cho việc tự học trở nên dễ dàng hơn. 

3.5. Ai cũng có thể dạy 

Khái niệm "thầy" cũng có nhiều thay đổi trong thời hiện đại. Nếu như trước đây chỉ giáo viên 

mới có thể đứng lớp và giảng dạy, thì ngày nay, nhờ có sự hỗ trợ của công nghệ, bất kỳ ai cũng 

có thể tham gia vào chu trình giáo dục và trở thành thầy. 

Trường đại học trực tuyến FUNiX với hơn 2.700 mentor môn - những chuyên gia đang làm việc 

tại nhiều công ty, tập đoàn công nghệ là một ví dụ. Khi sinh viên trực tuyến đặt câu hỏi qua hệ 

thống, các chuyên gia trong từng lĩnh vực sẽ kết nối trực tiếp với sinh viên để hướng dẫn học tập. 

Hầu hết mentor đều không phải là giáo viên hay giảng viên chuyên nghiệp nhưng họ đang tham 

gia vào các công việc với vai trò của nhà giáo: phát triển chương trình, truyền đạt kiến thức, 

hướng dẫn học tập, đánh giá sinh viên... "Các mentor khi tham gia giảng dạy tại FUNiX, bên 

cạnh việc tận dụng thời gian rỗi để có thêm thu nhập, còn thỏa mãn đam mê làm thầy, chia sẻ 

kiến thức cho sinh viên", ông Nguyễn Thành Nam, nhà sáng lập FUNiX cho biết. 

3.6. Độ tuổi học tập kéo dài suốt đời 

Giáo dục truyền thống trên thế giới tập trung vào nhóm K-12 - độ tuổi từ trẻ mầm non tới hết 

giai đoạn phổ thông. Sau giai đoạn K-12, người học trưởng thành lựa chọn con đường để phát 

triển nghề nghiệp đã được định hướng từ sớm. 

Giáo dục thời đại 4.0 đã mở rộng độ tuổi học tập qua khái niệm "học tập suốt đời". Với sự phát 

triển của công nghệ và robot, nhiều chuyên gia giáo dục trên toàn cầu thừa nhận rằng chưa thể 

xác định các kỹ năng nghề nghiệp cho trẻ nhỏ trong giai đoạn hiện nay vì nhiều công việc trong 

tương lai gần thậm chí chưa xuất hiện. 

Vì vậy, học tập không thể chỉ giới hạn trong độ tuổi đi học. Người học cần phải có năng lực học 

tập suốt đời, không ngừng cập nhật kiến thức và tri thức để theo kịp các đòi hỏi công việc liên 

tục thay đổi trong xã hội 4.0. 

6 ngộ nhận về giáo dục STEM hiện nay 
Khái niệm giáo dục STEM ra đời tại Mỹ và mới du nhập vào Việt Nam nhưng đã ít nhiều gây 

"bão" dư luận trong ngành giáo dục.Trước sự choáng ngợp bởi một "công thức" mới, nhiều 

người trở nên ngộ nhận về giáo dục STEM. Theo ông Nguyễn Thành Hải - Viện nghiên cứu giáo 

dục STEM (ĐH Missouri, Mỹ) thì hiện có 6 ngộ nhận về STEM. 



 

Ngộ nhận 1: Giáo dục STEM là học lập trình và lắp ráp robot 

Theo ông Nguyễn Thành Hải, có một số công ty ở Việt Nam đưa hoạt động dạy làm robot 

(robotics) dưới tên gọi giáo dục STEM nên đã gây ra hiểu nhầm trong phần lớn phụ huynh, giáo 

viên và học sinh. Một số bài báo gần đây lại đẩy dư luận đến một nhầm lẫn khác khi liên hệ cuộc 

cách mạng công nghiệp 4.0 với việc cho học sinh tiếp xúc và làm quen với lập trình robot từ 

sớm. 

Nhiều nhà giáo dục còn cổ xúy triển khai giáo dục các môn tin học và lập trình từ bậc tiểu học 

cho đến đại học và xem đó như một cách giáo dục STEM để bắt kịp cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0. Đó là sai lệch nghiêm trọng về khái niệm, đặc điểm và tính chất của giáo dục STEM 

so với cách hiểu chung của thế giới. 

“Giáo dục STEM không chỉ có các hoạt động liên quan lập trình và lắp ráp robot. STEM có nền 

tảng từ giáo dục khoa học nên các chủ đề của nó rất đa dạng, từ sinh học, hóa học, vật lý học, 

đến khoa học môi trường, khoa học vũ trụ, v.v... Dạy học về sử dụng năng lượng mặt trời cũng 

được xem là một hoạt động giáo dục STEM trong đó học sinh được học về vật lý, hóa học và 

cách tính toán các nguồn năng lượng” – ông Nguyễn Thành Hải nhấn mạnh. 

Ngộ nhận 2: Giáo dục STEM làm mất đi nền tảng giáo dục xã 

hội và nhân văn 

Theo ông Hải, Thực tế giáo dục STEM hỗ trợ tốt hơn cho học sinh trong các môn xã hội và nhân 

văn. Mỹ là nơi khai sinh ra khái niệm về STEM; họ luôn chú trọng giáo dục hài hòa và toàn diện 

đối với trẻ. 

Giáo dục STEM là cách tiếp cận thông qua giáo dục tích hợp và liên ngành, giúp cho học sinh 

cảm thấy yêu thích và thấy các môn khoa học tự nhiên gần gũi với đời sống xã hội. Từ đó, trẻ 



hình thành các tư duy suy nghĩ bậc cao (high-order thinking) như tư duy phản biện, sáng tạo, giải 

quyết vấn đề... Đó cũng chính là những tư duy cần thiết để học tốt kể cả các môn về giáo dục xã 

hội và nhân văn. 

Giáo viên khuyến khích học sinh đọc sách, tìm hiểu về các vấn đề trong đời sống xã hội, để đưa 

ra các ý tưởng và sáng kiến về khoa học và công nghệ giúp cuộc sống tốt đẹp hơn. 

Trong giáo dục STEM, học sinh không chỉ học trong lớp học mà còn có những chuyến đi thực tế. 

Sau những chuyến đi như vậy, cảm xúc của nhiều học sinh trở nên tốt hơn, có cách diễn đạt giàu 

hình ảnh và giàu cảm xúc hơn. 

"Giáo dục STEM không chỉ có các hoạt động liên quan lập trình và lắp ráp robot. 

STEM có nền tảng từ giáo dục khoa học nên các chủ đề của nó rất đa dạng, từ sinh 

học, hóa học, vật lý học, đến khoa học môi trường, khoa học vũ trụ, v.v..." 
Câu chuyện điển hình là có một em học sinh ở Texas tham gia chuyến xe buýt giáo dục STEM đi 

khắp bang để động viên trẻ em ở các vùng khó khăn trở lại trường học nhờ vào gắn kết việc học 

STEM với cộng đồng. Rõ ràng, STEM giúp học sinh phát triển thêm nhiều kỹ năng xã hội và 

hiểu biết sâu sắc các bài học nhân văn. 

Ngộ nhận 3: Giáo dục STEM đòi hỏi đầu tư nhiều vào cơ sở 

vật chất 

Do giáo dục STEM chú trọng thực hành và liên hệ thực tiễn, lại bắt nguồn từ Mỹ, nên nhiều 

người ngộ nhận rằng cần phải mua sắm thiết bị hiện đại và đắt tiền. Trên thực tế, thiết bị, máy 

móc chỉ là phương tiện để con người tìm đến tri thức nhưng không thể thay thế cách con người 

tư duy và phát triển lý lẽ. 

“Tôi thừa nhận rằng hầu hết các hoạt động giáo dục đều cần mức đầu tư nhất định.Tuy nhiên, 

nếu không phải là hoạt động có tính đặc thù thì phần lớn đều tận dụng cơ sở vật chất có sẵn ở các 

trường học, như thực hành trong phòng thí nghiệm chẳng hạn” – ông Hải cho hay. 

Theo ông Hải, các chủ đề của STEM thường rất đa dạng, ít hoặc không tốn chút chi phí nào (ví 

dụ như đi thăm vườn thú, công viên, bảo tàng, trang trại để rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích 

và đánh giá). Học về môi trường, học sinh chỉ cần trồng một cây nhỏ ở nhà và quan sát sự phát 

triển của cây, hoặc tận dụng các vật liệu có sẵn trong gia đình như hộp giấy, vỏ chai. 

Ngộ nhận 4: Giáo dục STEM chỉ dạy được học sinh trung học, 

không dạy được trẻ mẫu giáo, tiểu học. 

Chính các cấp học thấp mới là giai đoạn rất dễ dạy về STEM. Ở tuổi mẫu giáo và tiểu học, trẻ 

học chủ yếu qua hình ảnh, trải nghiệm với các giác quan, nên giáo dục STEM sẽ giúp trẻ học dễ 

dàng và hứng thú hơn. 

Ví dụ như định luật 3 Newton nói về phản lực, ở Việt Nam chúng ta thường để dành cho học 

sinh cấp II học môn vật lý, nhưng giáo viên Mỹ có thể dạy học sinh tiểu học thông qua trò chơi 

làm xe bong bóng để hình thành khái niệm phản lực. 

Các trò chơi đơn giản, giàu hình ảnh và sinh động là cách tốt nhất để dạy trẻ nhỏ, thay vì yêu cầu 

chúng nhớ các công thức phức tạp. Khi trẻ tiếp xúc với các hoạt động giáo dục trải nghiệm sớm, 



các khái niệm và từ vựng sẽ được hình thành sớm, do đó năng lực của trẻ sẽ tốt hơn ở các bậc 

học sau này. 

Ngộ nhận 5: Giáo dục STEM chỉ phù hợp với học sinh nam, 

không phù hợp với học sinh nữ 

Giáo dục STEM phù hợp cả hai giới tính và đang giúp cho học sinh nữ ngày càng yêu thích các 

môn khoa học tự nhiên và kỹ thuật.Các môn học khoa học giúp nữ sinh rèn luyện sự khéo léo 

của đôi bàn tay trong các hoạt động thí nghiệm và thực hành. Các chủ đề giáo dục đa dạng cũng 

góp phần cho tiếng nói của giới nữ được quan tâm nhiều hơn. 

Khi học về chủ đề về năng lượng, học sinh nữ có thể liên hệ đến các ứng dụng trong nhà bếp hay 

phòng giặt. Còn khi học về vật liệu thiên nhiên, các em dễ dàng liên hệ đến các sản phẩm mỹ 

nghệ, trang sức. 

Nhu cầu tuyển dụng nữ kỹ sư tăng lên khi các doanh nghiệp muốn có thêm nhiều góc nhìn sáng 

tạo trong ngành khoa học và công nghệ truyền thống. 

Ngộ nhận 6: Các chương trình giáo dục hiện nay sẽ bị xóa sổ 

vì STEM 

Nhiều người lo ngại rằng giáo dục STEM sẽ làm mất đi các thành tựu đạt được của ngành giáo 

dục hiện nay và buộc giáo viên phải thay đổi hoàn toàn về nội dung và phương pháp dạy. 

Trên thực tế, giáo viên dạy các môn khoa học và kỹ thuật ở Việt Nam đã có một nền tảng lý 

thuyết tốt, nay chỉ cần trang bị thêm kỹ năng và xây dựng bài giảng theo hướng tích hợp và gắn 

với thực hành nhiều hơn. 

Điều này dễ dàng hơn nhiều so với việc xây dựng một bộ sách giáo khoa hoàn toàn mới và bắt 

giáo viên phải bám theo. Người dạy có thể chủ động trong việc xây dựng bài giảng trên cơ sở 

một chương trình khung, có thể tham khảo nhiều nguồn giáo khoa và chọn lọc tài liệu giảng dạy 

tùy vào đặc điểm của lớp học và sự quan tâm của học sinh. 

Do đó, STEM giúp giáo viên chủ động hơn trong việc dạy học sáng tạo và truyền cảm hứng, một 

cơ hội giúp giáo dục Việt Nam theo kịp các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. 

Hướng dẫn cách thiết kế bài giảng 

STEM gắn với thực tế 
Một bài giảng STEM luôn cần gắn với thực tế để học sinh cảm thấy sự liên quan giữa bài học 

và cuộc sống của chính mình, từ đó giúp học sinh nhận ra giá trị của các kiến thức và kĩ năng 

được học, đồng thời rèn luyện tư duy giải quyết vấn đề thực tế ngay từ khi còn đang còn ngồi 

trên ghế nhá trường. 

Như đã giới thiệu, một trong những cách để tạo nên bài giảng như vậy đó là hướng dẫn học sinh 

quan sát và phân tích 1 vấn đề dưới nhiều góc độ thực tế, tránh nói chung chung, xa vời và quá 

sâu xa. Bên cạnh đó, đòi hỏi giáo viên cần phải nắm được các hoạt động thực tế mà học sinh cần 

phải thực hiện như sau: 



I. Để thiết kế bài giảng STEM giáo viên cần nắm được 3 hoạt 

động thực tế mà học sinh cần thực hiện 

1. Hoạt động tìm hiểu thực tiễn, phát hiện vấn đề 

Trong các bài giảng STEM, học sinh được đặt trước các nhiệm vụ thực tiễn: giải quyết một tình 

huống hoặc tìm hiểu, cải tiến một ứng dụng kĩ thuật nào đó. Thực hiện nhiệm vụ này, học sinh 

cần phải thu thập được thông tin, phân tích được tình huống, giải thích được ứng dụng kĩ thuật 

 từ đó xuất hiện các câu hỏi hoặc xác định được vấn đề cần giải quyết. 

2. Hoạt động nghiên cứu kiến thức nền 

Từ những câu hỏi hoặc vấn đề cần giải quyết, học sinh được yêu cầu/hướng dẫn tìm tòi, nghiên 

cứu để tiếp nhận kiến thức, kĩ năng cần sử dụng cho việc trả lời câu hỏi hay giải quyết vấn đề. 

Đó là những kiến thức, kĩ năng đã biết hay cần dạy cho học sinh trong chương trình giáo dục phổ 

thông. 

Hoạt động này bao gồm: nghiên cứu tài liệu khoa học (bao gồm sách giáo khoa); quan sát/thực 

hiện các thí nghiệm, thực hành; giải các bài tập/tình huống có liên quan để nắm vững kiến thức, 

kĩ năng. 

3. Hoạt động giải quyết vấn đề 

Về bản chất, hoạt động giải quyết vấn đề là hoạt động sáng tạo khoa học, kĩ thuật, nhờ đó giúp 

cho học sinh hình thành và phát triển các phẩm chất và năng lực cần thiết thông qua việc đề xuất 

và kiểm chứng các giả thuyết khoa học hoặc đề xuất và thử nghiệm các giải pháp kĩ thuật. Tương 

ứng với đó, có hai loại sản phẩm là "kiến thức mới" (dự án khoa học) và "công nghệ mới" (dự án 

kĩ thuật). 

 Đối với hoạt động sáng tạo khoa học: kết quả nghiên cứu là những đề xuất mang tính lí thuyết 
được rút ra từ các số liệu thu được trong thí nghiệm kiểm chứng giả thuyết khoa học. Ví dụ: tìm 
ra chất mới; yếu tố mới, quy trình mới tác động đến sự vật, hiện tượng, quá trình trong tự 
nhiên... 

 Đối với hoạt động sáng tạo kĩ thuật: kết quả nghiên cứu là sản phẩm mang tính ứng dụng thể 
hiện giải pháp công nghệ mới được thử nghiệm thành công. Ví dụ: dụng cụ, thiết bị mới; giải 
pháp kĩ thuật mới... 



 

II. Để tổ chức được các hoạt động nói trên, mỗi bài 

giảng STEM cần phải được xây dựng theo 6 tiêu chí sau: 

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

Trong các bài học STEM, học sinh được đặt vào các vấn đề thực tiễn xã hội, kinh tế, môi trường 

và yêu cầu tìm các giải pháp. 

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

Quy trình thiết kế kĩ thuật cung cấp một tiến trình linh hoạt đưa học sinh từ việc xác định một 

vấn đề – hoặc một yêu cầu thiết kế – đến sáng tạo và phát triển một giải pháp. Theo quy trình 

này, học sinh thực hiện các hoạt động: 

 Xác định vấn đề 

 Nghiên cứu kiến thức nền 

 Đề xuất các giải pháp/thiết kế 

 Lựa chọn giải pháp/thiết kế 

 Chế tạo mô hình (nguyên mẫu) 
 Thử nghiệm và đánh giá 

 Chia sẻ và thảo luận 

 Điều chỉnh thiết kế. 



Trong thực tiễn dạy học, quy trình 8 bước này được thể hiện qua 5 hoạt động chính: 

 Hoạt động 1: Xác định vấn đề (yêu cầu thiết kế, chế tạo) 
 Hoạt động 2: Nghiên cứu kiến thức nền và đề xuất các giải pháp thiết kế 

 Hoạt động 3: Trình bày và thảo luận phương án thiết kế 

 Hoạt động 4: Chế tạo mô hình/thiết bị... theo phương án thiết kế (đã được cải tiến theo góp ý); 
thử nghiệm và đánh giá 

 Hoạt động 5: Trình bày và thảo luận về sản phẩm được chế tạo; điều chỉnh thiết kế ban đầu. 
Trong quy trình kĩ thuật, các nhóm học sinh thử nghiệm các ý tưởng dựa nghiên cứu của mình, 
sử dụng nhiều cách tiếp cận khác nhau, mắc sai lầm, chấp nhận và học từ sai lầm, và thử lại. Sự 
tập trung của học sinh là phát triển các giải pháp để giải quyết vấn đề đặt ra, nhờ đó học được 
và vận dụng được kiến thức mới trong chương trình giáo dục. 

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 sản 

phẩm 

Quá trình tìm tòi khám phá được thể hiện trong tất cả các hoạt động của chủ đề STEM, tuy nhiên 

trong hoạt động 2 và hoạt động 4 quá trình này cần được khai thác triệt để. Trong hoạt động 2 

học sinh sẽ thực hiện các quan sát, tìm tòi, khám phá để xây dựng, kiểm chứng các quy luật, qua 

đó học được kiến thức nền đồng thời rèn luyện các kĩ năng tiến trình như: quan sát, đưa ra dự 

đoán, tiến hành thí nghiệm, đo đạc,  thu thập số liệu, phân tích số liệu… Trong hoạt động 4, quá 

trình tìm tòi khám phá được thể hiện giúp học sinh kiểm chứng các giải pháp khác nhau để tối ưu 

hoá sản phẩm. 

Trong các bài giảng STEM, hoạt động học của học sinh được thực hiện theo hướng mở có 

"khuôn khổ" về các điều kiện mà học sinh được sử dụng (chẳng hạn các vật liệu khả dụng). Hoạt 

động học của học sinh là hoạt động được chuyển giao và hợp tác; các quyết định về giải pháp 

giải quyết vấn đề là của chính học sinh. Học sinh thực hiện các hoạt động trao đổi thông tin để 

chia sẻ ý tưởng và tái thiết kế nguyên mẫu của mình nếu cần. Học sinh tự điều chỉnh các ý tưởng 

của mình và thiết kế hoạt động tìm tòi, khám phá của bản thân. 

Tiêu chí 4: Hình thức tổ chức bài học STEM lôi cuốn học sinh vào hoạt 

động nhóm kiến tạo 

Giúp học sinh làm việc trong một nhóm kiến tạo là một việc khó khăn, đòi hỏi tất cả giáo viên 

STEM ở trường làm việc cùng nhau để áp dụng phương thức dạy học theo nhóm, sử dụng cùng 

một ngôn ngữ, tiến trình và yêu cầu về sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành. Làm việc 

nhóm trong thực hiện các hoạt động của bài học STEM là cơ sở phát triển năng lực giao tiếp và 

hợp tác cho học sinh. 



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 

Trong các bài học STEM, giáo viên cần kết nối và tích hợp một cách có mục đích nội dung từ 

các chương trình khoa học, công nghệ, tin học và toán. Lập kế hoạch để hợp tác với các giáo 

viên toán, công nghệ, tin học và khoa học khác để hiểu rõ nội hàm của việc làm thế nào để các 

mục tiêu khoa học có thể tích hợp trong một bài học đã cho. Từ đó, học sinh dần thấy rằng khoa 

học, công nghệ, tin học và toán không phải là các môn học độc lập, mà chúng liên kết với nhau 

để giải quyết các vần đề. Điều đó có liên quan đến việc học toán, công nghệ, tin học và khoa học 

của học sinh. 

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 

Một câu hỏi nghiên cứu đặt ra, có thể đề xuất nhiều giả thuyết khoa học; một vấn đề cần giải 

quyết, có thể đề xuất nhiều phương án, và lựa chọn phương án tối ưu. Trong các giả thuyết khoa 

học, chỉ có một giả thuyết đúng. Ngược lại, các phương án giải quyết vấn đề đều khả thi, chỉ 

khác nhau ở mức độ tối ưu khi giải quyết vấn đề. Tiêu chí này cho thấy vai trò quan trọng của 

năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong dạy học STEM. 

 



III. Quy trình 4 bước trong thiết kế bài giảng STEM 

Bước 1: Lựa chọn chủ đề bài học 

Căn cứ vào nội dung kiến thức trong chương trình môn học và các hiện tượng, quá trình gắn với 

các kiến thức đó trong tự nhiên; quy trình hoặc thiết bị công nghệ có sử dụng của kiến thức đó 

trong thực tiễn... để lựa chọn chủ đề của bài học. Những ứng dụng đó có thể là: Sữa chua/dưa 

muối – Vi sinh vật – Quy trình làm sữa chua/muối dưa; Thuốc trừ sâu – Phản ứng hóa học – Quy 

trình xử lí dư lượng thuốc trừ sâu; Hóa chất – Phản ứng hóa học – Quy trình xử lí chất thải; Sau 

an toàn – Hóa sinh – Quy trình trồng rau an toàn; Cầu vồng – Ra đar – Máy quang phổ lăng kính; 

Kính tiềm vọng, kính mắt;  Ống nhòm, kính thiên văn; Sự chìm, nổi – lực đẩy Ác–si–mét – 

Thuyền/bè; Hiện tượng cảm ứng điện từ – Định luật Cảm ứng điện từ và Định luật Lenxơ – Máy 

phát điện/động cơ điện; Vật liệu cơ khí; Các phương pháp gia công cơ khí; Các cơ cấu truyền và 

biến đổi chuyển động; Các mối ghép cơ khí; Mạch điện điều khiển cho ngôi nhà thông minh... 

Bước 2: Xác định vấn đề cần giải quyết 

Sau khi chọn chủ đề của bài học, cần xác định vấn đề cần giải quyết để giao cho học sinh thực 

hiện sao cho khi giải quyết vấn đề đó, học sinh phải học được những kiến thức, kĩ năng cần dạy 

trong chương trình môn học đã được lựa chọn (đối với STEM kiến tạo) hoặc vận dụng những 

kiến thức, kỹ năng đã biết (đối với STEM vận dụng) để xây dựng bài học. Theo những ví dụ nêu 

trên, nhiệm vụ giao cho học sinh thực hiện trong các bài học có thể là: Thiết kế, chế tạo một máy 

quang phổ đơn giản trong bài học về bản chất sóng của ánh sáng; Thiết kế, chế tạo một ống 

nhòm đơn giản khi học về hiện tượng phản xạ và khúc xạ ánh sáng; Chế tạo bè nổi/thuyền khi 

học về Định luật Ác–si–mét; Chế tạo máy phát điện/động cơ điện khi học về cảm ứng điện từ; 

Thiết kế mạch lôgic khi học về dòng điện không đổi; Thiết kế robot leo dốc, cầu bắc qua hai trụ, 

hệ thống tưới nước tự động, mạch điện cảnh báo và điều khiển cho ngôi nhà thông minh; Xây 

dựng quy trình làm sữa chua/muối dưa; Xây dựng quy trình xử lí dư lượng thuốc trừ sâu trong 

rau/quả; Xây dựng quy trình xử lí hóa chất ô nhiễm trong nước thải; Quy trình trồng rau an 

toàn… 

Trong quá trình này, việc thử nghiệm chế tạo trước các nguyên mẫu có thể hỗ trợ rất tốt quá trình 

xây dựng chủ đề. Qua quá trình xây dựng, giáo viên có thể hình dung các khó khăn học sinh có 

thể gặp phải, các cơ hội vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề cũng như xác định được đúng 

đắn các tiêu chí của sản phẩm trong bước 3. 

Bước 3: Xây dựng tiêu chí của thiết bị/giải pháp giải quyết vấn đề 

Sau khi đã xác định vấn đề cần giải quyết/sản phẩm cần chế tạo, cần xác định rõ tiêu chí của giải 

pháp/sản phẩm. Những tiêu chí này là căn cứ quan trọng để đề xuất giả thuyết khoa học/giải 

pháp giải quyết vấn đề/thiết kế mẫu sản phẩm. Đối với các ví dụ nêu trên, tiêu chí có thể là: Chế 

tạo máy quang phổ sử dụng lăng kính, thấu kính hội tụ; tạo được các tia ánh sáng màu từ nguồn 

sáng trắng; Chế tạo ống nhòm/kính thiên văn từ thấu kính hội tụ, phân kì; quan sát được vật ở xa 

với độ bội giác trong khoảng nào đó; Quy trình sản xuất sữa chua/muối dưa với tiêu chí cụ thể 

của sản phẩm (độ ngọt, độ chua, dinh dưỡng...); Quy trình xử lí dư lượng thuốc trừ sâu với tiêu 

chí cụ thể (loại thuốc trừ sâu, độ "sạch" sau xử lí); Quy trình trồng rau sạch với tiêu chí cụ thể 



("sạch" cái gì so với rau trồng thông thường)... 

Các tiêu chí cũng phải hướng tới việc định hướng quá trình học tập và vận dụng kiến thức nền 

của học sinh chứ không nên chỉ tập trung đánh giá sản phẩm vật chất.  

Bước 4: Thiết kế tiến trình tổ chức hoạt động dạy học. 

Tiến trình tổ chức hoạt động dạy học được thiết kế theo các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích 

cực với 5 loại hoạt động học đã nêu ở trên. Mỗi hoạt động học được thiết kế rõ ràng về mục đích, 

nội dung và sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành. Các hoạt động học đó có thể được tổ 

chức cả ở trong và ngoài lớp học (ở trường, ở nhà và cộng đồng). 

Cần thiết kế bài học điện tử trên mạng để hướng dẫn, hỗ trợ hoạt động học của học sinh bên 

ngoài lớp học. 

|Bài viết tham khảo: 12 bước xây dựng bài học STEM tuyệt vời 
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