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 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA  

 
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI 

1 Tên đề tài:  

Nghiên cứu mô hình giáo dục STEM 

trong giáo dục phổ thông Việt Nam đáp 

ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn 

diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần 

nghị quyết 29 – NQ/TW. 

1a.   Mã số của đề tài:  

KHGD/16-20.ĐT.039 

2 Loại đề tài: 

Thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 

2016-2020 “Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu 

đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam”.  

Mã số của Chương trình: KHGD/16-20  

3 Thời gian thực hiện: 24 tháng 

(từ tháng 01 năm 2019 đến tháng 12 năm 2020) 

 4 Cấp quản lý 

Quốc gia       

5 Kinh phí thực hiện: 

Tổng kinh phí:  3.300 triệu đồng, trong đó: 

- Từ ngân sách nhà nước:  3.300 triệu đồng 

- Từ nguồn ngoài ngân sách nhà nước: 0 đồng  

6 Đề nghị phương thức khoán chi: 

 Khoán đến sản phẩm cuối 

cùng                   

    

  Khoán từng phần, trong đó:     

- Kinh phí khoán: 3.300 triệu đồng 

- Kinh phí không khoán: 0 đồng                                       

7 Chủ nhiệm đề tài:  

Họ và tên: Lê Huy Hoàng 

Ngày, tháng, năm sinh: 21/10/1970                                Nam/ Nữ: Nam 

Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ 

Chức danh khoa học: Giảng viên cao cấp                  Chức vụ: Trưởng khoa 

Điện thoại của tổ chức: 02437549449   

E-mail: hoanglh@hnue.edu.vn   

Tên tổ chức đang công tác: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

Địa chỉ tổ chức: Số 136, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 
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8 Thư ký khoa học:  

Họ và tên: Lê Xuân Quang 

Ngày, tháng, năm sinh: 1983                          Nam/ Nữ: Nam 

Học hàm, học vị: Tiến sĩ 

Chức danh khoa học:                                   Chức vụ: Phó Giám đốc NXB 

Điện thoại của tổ chức: 02437549449   

E-mail: quanglx@hnue.edu.vn   

Tên tổ chức đang công tác: Đại học Sư phạm Hà Nội 

Địa chỉ tổ chức: Số 136, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 

 

9 Tổ chức chủ trì đề tài:  

Tên tổ chức chủ trì đề tài: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

Điện thoại: 02437547823   Fax: 02437547971 

E-mail: p.khcn@hnue.edu.vn               Website: http://www.hnue.edu.vn/  

Địa chỉ: 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Dịch Vọng, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Nguyễn Văn Minh 

Số tài khoản: 3713.0.1055502.0000 

Ngân hàng: Kho bạc nhà nước Nam Từ Liêm – Hà Nội 

Cơ quan chủ quản đề tài: Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

10 Các tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài 

Tổ chức 1 :  Vụ Giáo dục Trung học  

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Điện thoại: (0243) 8697285                   Email: vugdtrh@moet.edu.vn 

Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, P. Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Vũ Đình Chuẩn 

Tổ chức 2 :  Vụ Giáo dục Tiểu học  

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Điện thoại: (0243) 8681079           Email: vugdth@moet.edu.vn  

Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, P. Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Nguyễn Đức Hữu  

 Tổ chức 3 : Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh 

Cơ quan  chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Điện thoại: 028.38352020        Fax: 028.38398946 

Địa chỉ: 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Nguyễn Thị Minh Hồng 

Số tài khoản: 1606201009478 

Ngân hàng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TPHCM, CN. An Phú  

Tổ chức 4 :  Trường Đại học Vinh 
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Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Điện thoại: 038.38455452      Fax: 038.38455269       

Email: vinhuni@.vinhuni.edu.vn       

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn – Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Đinh Xuân Khoa 

Số tài khoản:  9527.1.1055499         Tại: Kho bạc Nhà nước Nghệ An 

Tổ chức 5 :  Học viện Sáng tạo S3 

Cơ quan  chủ quản: Công ty Cổ phần học viện sáng tạo 

Điện thoại:    02462603434                          Fax: 

Địa chỉ: Số 26 TT26 Khu ĐT Văn Phú, P.Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Đặng Văn Sơn 

Số tài khoản: 0011004236338     

Ngân hàng: Vietcombank - PGD số 15 chi nhánh Hà Nội  

11  Cán bộ thực hiện đề tài
 

TT 
Họ và tên, 

học hàm học vị 
Chức danh thực 

hiện đề tài 
Tổ chức công tác 

1 PGS.TS Lê Huy Hoàng Chủ nhiệm 
Trường Đại học Sư phạm 

Hà Nội 

2 
TS. Lê Xuân Quang Thư kí khoa học 

Trường Đại học Sư phạm 

Hà Nội 

3 
PGS.TS.Nguyễn Văn Biên Thành viên chính 

Trường Đại học Sư phạm 

Hà Nội 

4 
PGS.TS Nguyễn Văn Hiền Thành viên chính 

Trường Đại học Sư phạm 

Hà Nội 

5 
PGS.TS Chu Cẩm Thơ Thành viên chính 

Viện Khoa học Giáo dục 

Việt Nam 

6 TS. Đặng Văn Sơn Thành viên chính Học viện sáng tạo S3 

7 
TS. Trần Bá Trình Thành viên chính 

Trường Đại học Sư phạm 

Hà Nội 

8 
PGS.TS Đặng Thị Oanh Thành viên chính 

Trường Đại học Sư phạm 

Hà Nội 

9 
ThS. Lê Hải Mỹ Ngân Thành viên chính 

Trường ĐHSP Tp Hồ Chí 

Minh 

10 
TS. Nguyễn Hùng Chính Thành viên chính 

Trường Đại học Sư phạm 

Hà Nội 

11 
PGS.TS Trần Văn Mẫn Thành viên chính 

Đại học KHTN-ĐHQG 

TP.HCM 
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II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 
 

12 Mục tiêu của đề tài:   

12.1 Mục tiêu tổng quát 

Đề xuất mô hình giáo dục STEM trong giáo dục phổ thông ở Việt Nam đáp ứng 

yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần nghị 

quyết số 29-NQ/TW. 

12.2 Mục tiêu cụ thể 

 Xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn của việc đề xuất mô hình giáo dục 

STEM trong trường phổ thông tại Việt Nam trên các phương diện tổng quan 

nghiên cứu giáo dục STEM; giáo dục STEM và nhu cầu nguồn nhân lực cho các 

lĩnh vực STEM tại Việt Nam; cơ sở tâm lý – sư phạm; cơ sở toán, khoa học, kĩ 

thuật, công nghệ của giáo dục STEM; thực trạng giáo dục STEM trong trường 

phổ thông tại Việt Nam; chính sách phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực STEM 

tại Việt Nam. 

 Tổng kết kinh nghiệm quốc tế về mô hình và chính sách thúc đẩy giáo dục 

STEM, khuyến nghị cho giáo dục STEM trong trường phổ thông tại Việt Nam.  

 Đề xuất mô hình giáo dục STEM trong trường phổ thông Việt Nam dựa 

trên cấu trúc bốn thành phần (hình 1) gồm chương trình giáo dục STEM, cơ sở 

vật chất cho giáo dục STEM, hệ sinh thái thúc đẩy và nguồn nhân lực triển khai 

giáo dục STEM ở nhà trường phổ thông. 
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Hình 1: Mô hình giáo dục STEM ở phổ thông 
 Khuyến nghị các chính sách thúc đẩy giáo dục STEM trong trường phổ 

thông Việt Nam. 

13 Tình trạng đề tài:         

   Mới    Kế tiếp hướng nghiên cứu của chính nhóm tác giả 

                                  Kế tiếp nghiên cứu của người khác 

14 Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội 

dung nghiên cứu của đề tài:  

14.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài 

Khởi nguồn từ Mỹ, giáo dục STEM được quan tâm và nghiên cứu trong 

nhiều năm qua, ở khắp các quốc gia trên thế giới (Tytler, 2007). Mục tiêu chung 

của giáo dục STEM là tạo ra sự hiểu biết về STEM và năng lực phẩm chất của 

công dân ở thế kỷ 21, phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực STEM (khoa 

học, công nghệ kỹ thuật và toán học), đồng thời tạo ra sự hứng thú và tham gia 

tích cực của người học vào lĩnh vực này ( Honey, Pearson & Schweingruber, 

2014). Bằng việc đặt người học trong những tình huống học tập có ý nghĩa, liên 

quan mật thiết tới môi trường sống của họ và có tính ứng dụng, giáo dục STEM 

tạo động lực và hứng thú cho người học (English & King, 2015; Stohlmann, 

2012). Trong giai đoạn mới bắt đầu của giáo dục STEM, các chủ đề và hoạt 

động học tập được tạo ra thuộc từng lĩnh vực, và ít có kết nối liên hệ với nhau; 

song thời gian gần đây, có sự tích hợp hai hay nhiều lĩnh vực STEM để tạo 

thành những chủ đề phục vụ cho việc dạy học.  

Để triển khai giáo dục STEM, có 02 cách tiếp cận phổ biến là dựa vào tìm 

hiểu, khám phá (inquiry-based) và dựa vào thiết kế kỹ thuật (engineering design-

based)  (Honey, Pearson & Schweingruber, 2014). Sự khác biệt đầu tiên giữa 

hai hình thức tiếp cận (khám phá khoa học và thiết kế kỹ thuật) là điểm xuất 

phát: khám phá khoa học bắt đầu bằng câu hỏi khoa học cần phải trả lời, trong 

khi thiết kế kỹ thuật bắt đầu bằng vấn đề thực tiễn cần giải quyết; sự khác biệt 

thứ hai đến từ cách tiếp cận và tổ chức dạy học của giáo viên. Sự khác biệt thứ 

ba là kết quả: đối với tiếp cận khám phá khoa học, kết quả là câu trả lời cho giả 

thuyết khoa học; còn kết quả của thiết kế kỹ thuật là: giải pháp thiết kế và thi 

công cùng với sản phẩm hay quy trình được hình thành (Dankenbring, 

Capobianco, & Eichinger, 2014).  

Dù tiếp cận ở dạng thức nào, phương pháp dạy học của giáo dục STEM 

vẫn đặt người học ở vị trí trung tâm của quá trình dạy học (Rogers & Portsmore, 

2004). Kể từ năm 2013, xu thế tiếp cận theo dạng thức thiết kế kỹ thuật đang 

được chú trọng bởi vừa giúp người học tìm hiểu về khoa học thông qua việc tìm 
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hiểu, khám phá kiến thức nền, vừa tạo cơ hội cho họ được giải quyết các vấn đề 

có tính ứng dụng và thực tiễn, vì thế việc học tập có ý nghĩa và hấp dẫn hơn 

(English & King, 2015; Rogers & Portsmore, 2004). Theo hướng tiếp cận này, 

giáo dục STEM có đặc điểm: (1) định hướng hành động; (2) định hướng sản 

phẩm; (3) định hướng thực tiễn; (4) định hướng tích hợp; (5) định hướng hợp 

tác. Người học được chú trọng phát triển năng lực và phẩm chất thông qua việc 

đánh giá thành quả/sản phẩm có đáp ứng được mục tiêu đã được đặt ra đối với 

mỗi hoạt động/bài học/dự án STEM, vừa được đánh giá quá trình thông qua các 

hoạt động, kỹ năng làm việc nhóm – một kỹ năng quan trọng của thế kỷ 21; 

đồng thời phải lý giải được kết quả và sự lựa chọn của họ. Bằng cách này, người 

học hiểu sâu sắc hơn lý thuyết, nền tảng khoa học, toán học và hiểu được tính 

ứng dụng thông qua việc thực hiện các quy trình kỹ thuật và sử dụng công nghệ. 

Chuẩn khoa học thế hệ mới của Mỹ (NGSS) đặt ra vấn đề và hướng dẫn 

việc kết nối sâu hơn giữa lĩnh vực khoa học và công nghệ, kỹ thuật (Bybee, 

2014; Council, 2012). Tùy theo mức độ tích hợp mà dẫn tới cách tiếp cận, cách 

khai thác, tiến hành và nguồn học liệu, cũng như yêu cầu về sản phẩm có những 

mức độ khác nhau ( Honey, Pearson & Schweingruber, 2014). Hiệp hội khoa 

học Mỹ và một số các tổ chức và cá nhân khác đã phát triển những khung lý 

thuyết để giúp triển khai tổ chức dạy học STEM phù hợp với từng đối tượng cụ 

thể (Basham, Israel, & Maynard, 2010; Bybee, 2014; Council, 2009, 2012). 

Theo đó, mô hình giáo dục STEM được xây dựng và phát triển tương ứng với 

mức độ phức tạp của tri thức và kỹ năng tăng dần, có liên hệ mật thiết với sự 

phát triển thế giới quan của học sinh. Hội đồng nghiên cứu khoa học giáo dục 

quốc gia của Mỹ đã cụ thể hóa hơn việc tích hợp giữa khoa học và kỹ thuật bằng 

khung lý thuyết gồm 3 trụ cột mà học sinh sẽ được trải nghiệm, là: (1) thực hành 

khoa học kỹ thuật; (2) những khái niệm liên ngành (khoa học-kỹ thuật); (3) 

những kiến thức khoa học cốt lõi. Đối với thực hành khoa học kỹ thuật, HS được 

trải nghiệm thông qua các hoạt động thực hành, khám phá như nhà khoa học, 

đồng thời được trải qua quá trình thiết kế cũng như thực thi kỹ thuật; Những 

khái niệm liên ngành được xuất hiện và khai thác trong cả khoa học và kỹ thuật; 

Những kiến thức khoa học cốt lõi là những kiến thức xuyên suốt quá trình học 

tập của HS từ lớp nhỏ tới lớp lớn, cung cấp nền tảng để hiểu biết và giải quyết 

các vấn đề phức tạp hơn và vấn đề trong thực tiễn (Council, 2012). 

Phát triển giáo dục STEM trong bối cảnh của cuộc cách mạng công 

nghiệp lần thứ 4 không chỉ là xu thế thời đại mà còn là chiến lược của nhiều 

quốc gia, bởi lẽ sẽ tạo ra một lợi thế cạnh tranh khi thực hiện chính sách, đào tạo 

nguồn nhân lực và chuẩn bị sẵn các nguồn tài nguyên cho việc thực hiện chính 

sách đó (Tytler, 2007, 2013; Timms, 2018; Thomas, 2015; Reeve, 2013). Vì vậy, 

mặc dù nghiên cứu về giáo dục STEM đã được thực hiện trên nhiều bình diện tại 

các nước có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới như Mỹ và Châu Âu, song việc 
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nghiên cứu để xây dựng một mô hình GD STEM phù hợp với bối cảnh kinh tế 

xã hội, đặc điểm văn hóa và trình độ phát triển vẫn là cấp thiết, có tính thời sự 

đối với các quốc gia và vũng lãnh thổ khác như Đông Nam Á và Việt Nam 

(Thomas, 2015; Reeve, 2013). 

Nghiên cứu về giáo dục STEM đã, đang được rất nhiều nhà giáo dục quan 

tâm nghiên cứu và xu hướng nghiên cứu về lĩnh vực này sẽ còn tiếp tục được 

phát triển. Theo thống kê của Josh Brown – Trường đại học Illinois giai đoạn 

2007 - 2010 tại Mỹ có 60 bài báo khoa học liên quan trực tiếp đến giáo dục 

STEM được xuất bản từ 8 tạp chí nổi tiếng trong lĩnh vực giáo dục của Mỹ, điều 

này cho thấy cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu về giáo dục STEM (Brown, 

2012). Với mục đích nghiên cứu về xu hướng giáo dục STEM, Yuan-Chung Yu 

và cộng sự (cs) đã tập hợp và phân tích các tài liệu về giáo dục STEM trong cơ 

sở dữ liệu ISI giai đoạn từ 1992 - 2013 cho thấy: kể từ năm 2008 xu hướng 

nghiên cứu về giáo dục STEM phát triển rất mạnh, cụ thể năm 2008 có khoảng 

15 bài báo thì đến năm 2013 số lượng đã tăng lên gần 100 bài báo/1 năm. Cũng 

trong giai đoạn này Mỹ là quốc gia có nhiều nghiên cứu về giáo dục STEM nhất 

với 200 công trình (52%), tiếp theo đó là Anh với 36 công trình (9,35%); Hà 

Lan, Úc mỗi quốc gia có 16 nghiên cứu (4,16%); các quốc gia Tây Ban Nha, 

Ixaren, Thổ Nhĩ Kỳ, Canada, Đức, Đài Loan tổng cộng có 67 công trình; các 

quốc gia còn lại trên thế giới có 50 công trình. Nghiên cứu cũng chỉ ra 5 lĩnh 

vực liên quan đến giáo dục STEM bao gồm: Giáo dục học, Tâm lí học, Kĩ thuật, 

Dịch vụ khoa học chăm sóc sức khỏe và Khoa học máy tính (Yu, Chang & Yu, 

2016). Một số nghiên cứu khác tìm hiểu về bản chất của STEM, vai trò của 

STEM trong lịch sử phát triển khoa học công nghệ của loài người, những nhận 

thức về giáo dục STEM, chính sách đối với giáo dục STEM… (Lantz, 2009; 

Brown et al., 2011; Morrison, 2009; Roberts, 2012; Timms et al., 2018). 

 

14.1.1. Những nghiên cứu về khái niệm STEM và giáo dục STEM 

STEM là thuật ngữ viết tắt của các từ Science (Khoa học), Technology 

(Công nghệ), Engineering (Kĩ thuật) và Mathematics (Toán học) (Sanders, 

2009).  

STEM là thuật ngữ rút gọn được sử dụng khi bàn đến các chính sách phát 

triển về Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật và Toán học của Mỹ. Thuật ngữ này lần 

đầu tiên được giới thiệu bởi Quỹ Khoa học Mỹ (NSF) vào năm 2001. Trước đó, 

năm 1990, NSF dùng thuật ngữ SMET tuy nhiên thuật ngữ này có cách phát âm 

giống từ “SMUT” (một từ có ý nghĩa không tích cực), vì vậy SMET sau nay 

được đổi thành STEM. 

Hiện nay thuật ngữ STEM được dùng trong hai ngữ cảnh khác nhau đó là 

ngữ cảnh giáo dục và ngữ cảnh nghề nghiệp.  

Trong ngữ cảnh giáo dục, nói đến STEM là muốn nhấn mạnh đến sự quan 
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tâm của nền giáo dục đối với các môn Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật và Toán 

học. Quan tâm đến việc tích hợp các môn học trên gắn với thực tiễn để năng cao 

năng lực cho người học. Giáo dục STEM có thể được hiểu và diễn giải ở nhiều 

cấp độ như: chính sách STEM, chương trình STEM, nhà trường STEM, môn học 

STEM, bài học STEM hay hoạt động STEM. 

Trong ngữ cảnh nghề nghiệp, STEM được hiểu là nghề nghiệp thuộc các 

lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật và Toán học, ví dụ: Nhóm ngành nghề 

về công nghệ thông tin; Y sinh; Kĩ thuật, Điện tử và Truyền thông… (The 

White House, S.t.o.U.A). 

- Giáo dục STEM 

Hiện nay, giáo dục STEM được nhiều tổ chức, nhà giáo dục quan tâm 

nghiên cứu. Do đó, khái niệm về giáo dục STEM cũng được định nghĩa dựa trên 

các cách hiểu khác nhau. Có ba cách hiểu chính về giáo dục STEM hiện nay là: 

+ Giáo dục STEM được hiểu theo nghĩa là quan tâm đến các môn Khoa 

học, Công nghệ, Kĩ thuật và Toán học. Đây cũng là quan niệm về giáo dục 

STEM của Bộ giáo dục Mỹ “Giáo dục STEM là một chương trình nhằm cung 

cấp hỗ trợ, tăng cường, giáo dục Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật và Toán học 

(STEM) ở tiểu học và trung học cho đến bậc sau đại học” (U.S. Department of 

Education, 2007). Đây là nghĩa rộng khi nói về giáo dục STEM.  

+ Giáo dục STEM được hiểu theo nghĩa là tích hợp (liên ngành) của 4 lĩnh 

vực/môn Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật và Toán học (Merrill & Daugherty, 

2009; Morrison & Bartlett, 2009). Tác giả Tsupros định nghĩa “Giáo dục 

STEM là một phương pháp học tập tiếp cận liên ngành, ở đó những kiến thức 

hàn lâm được kết hợp chặt chẽ với các bài học thực tế thông qua việc học sinh 

được áp dụng những kiến thức Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật và Toán học vào 

trong những bối cảnh cụ thể tạo nên một kết nối giữa nhà trường, cộng đồng và 

các doanh nghiệp cho phép người học phát triển những kĩ năng STEM và tăng 

khả năng cạnh tranh trong nền kinh tế mới” (Tsupros & Hallinen, 2009). 

+ Giáo dục STEM được hiểu theo nghĩa là tích hợp (liên ngành) từ 2 lĩnh 

vực/môn học về Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật và Toán học trở lên. Theo quan 

niệm này, tác giả Sanders định nghĩa “Giáo dục STEM là phương pháp tiếp cận, 

khám phá trong giảng dạy và học tập giữa hai hay nhiều hơn các môn học 

STEM, hoặc giữa một chủ đề STEM và một hoặc nhiều môn học khác trong nhà 

trường” (Sanders, 2009, p. 20). 

Bên cạnh đó, giáo dục STEM cũng được quan niệm như là chương trình 

đào tạo dựa trên ý tưởng giảng dạy cho học sinh bốn lĩnh vực cụ thể: Khoa học, 

Công nghệ, Kĩ thuật và Toán học trong một liên ngành và phương pháp tiếp cận 

ứng dụng. Thay vì dạy bốn lĩnh vực này theo những môn học tách biệt và rời 

rạc, STEM tổng hợp chúng thành một mô hình học tập liền mạch dựa trên các 

ứng dụng thực tế (Hom, 2014).  
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Ở ngữ cảnh giáo dục và trên bình diện thế giới, STEM được hiểu với 

nghĩa là giáo dục STEM trong đó: 

+ Science (Khoa học): Là môn học nhằm phát triển khả năng sử dụng các 

kiến thức Khoa học (Vật lí, Hóa học, Sinh học và Khoa học trái đất) của học 

sinh; không chỉ giúp học sinh hiểu về thế giới tự nhiên mà còn có thể vận dụng 

kiến thức đó để giải quyết các vấn đề khoa học trong cuộc sống hàng ngày. 

+ Technology (Công nghệ): Là môn học nhằm phát triển khả năng sử dụng, 

quản lí, hiểu và đánh giá công nghệ của học sinh. Nó cung cấp cho học sinh 

những cơ hội để hiểu về công nghệ được phát triển như thế nào, cung cấp cho 

học sinh những kĩ năng để có thể phân tích được sự ảnh hưởng của công nghệ 

mới tới cuộc sống hàng ngày của học sinh và của cộng đồng… 

+ Engineering (Kĩ thuật): Là môn học nhằm phát triển sự hiểu biết ở học 

sinh về cách thức phát triển công nghệ thông qua quá trình thiết kế kĩ thuật. Kĩ 

thuật cung cấp cho học sinh những cơ hội để tích hợp kiến thức của nhiều môn 

học, giúp cho những khái niệm liên quan trở nên tường minh trong cuộc sống 

của họ. Kĩ thuật cũng cung cấp cho học sinh những kĩ năng để có thể vận dụng 

sáng tạo cơ sở Khoa học và Toán học trong quá trình thiết kế các đối tượng, các 

hệ thống hay xây dựng các quy trình sản xuất.  

+ Mathematics (Toán học): Là môn học nhằm phát triển ở học sinh khả 

năng phân tích, biện luận và truyền đạt ý tưởng một cách hiệu quả thông qua 

việc tính toán, giải thích, các giải pháp giải quyết các vấn đề toán học trong các 

tình huống đặt ra. 

So sánh với chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam hiện hành, có thể 

thấy môn Khoa học tương ứng với các môn Khoa học tự nhiên ở Việt Nam như: 

Vật lí, Hóa học, Sinh học. Môn Công nghệ và môn Kĩ thuật trên thế giới tương 

ứng với môn Công nghệ và môn Tin học ở Việt Nam. Vì vậy, vận dụng vào bối 

cảnh giáo dục Việt Nam nội dung giáo dục STEM sẽ bao hàm nội dung của các 

môn học là Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tin học và Toán.   

Chương trình giáo dục thế kỷ XX chủ yếu tập trung vào Khoa học và 

Toán học mà ít quan tâm tới Kĩ thuật và Công nghệ. Thực tế hiện nay cho thấy 

trong giáo dục không có Công nghệ và Kĩ thuật thì HS chỉ được trang bị những 

kĩ năng về lí thuyết, khái niệm, nguyên lí, công thức, định luật mà không được 

trang bị kiến thức để áp dụng vào thực tiễn. Vì vậy, vai trò và việc kết hợp Công 

nghệ và Kĩ thuật trong STEM hiện nay như thế nào cũng là một hướng nghiên 

cứu được nhiều tác giả quan tâm tiêu biểu là Ronald Rockland, DiFrancesca 

(DiFrancesca, Lee & McIntyre, 2014; Rockland et al., 2010). Đặc biệt trong 

luận án của James Allen Boe, bằng phương pháp tổng quan tài liệu và thực 

nghiệm Delphi đã xác định được những vấn đề cơ bản của giáo dục STEM. 

Nghiên cứu đưa ra những khuyến nghị để giải quyết có hiệu quả về Công nghệ 

và Kĩ thuật trong STEM. Những chiến lược có thể được khuyến kích để đáp ứng 
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các nhu cầu của GV môn Công nghệ trong tương lai; để giáo dục công nghệ thể 

hiện được vai trò mang tính “dẫn dắt” trong giáo dục STEM (Boe, 2010). 

Tích hợp giáo dục STEM là một hướng nghiên cứu khá cơ bản về giáo 

dục STEM được rất nhiều nhà khoa học, tổ chức giáo dục quan tâm. Tiêu biểu là 

công trình của Honey và cs (Honey, Pearson & Schweingruber, 2014). Đây là 

kết quả nghiên cứu trong một thời gian dài của nhóm các chuyên gia thuộc nhiều 

lĩnh vực của Ủy ban tích hợp giáo dục STEM (Mỹ) dưới sự ủng hộ của Viện Kĩ 

thuật Quốc gia và Ban khoa học giáo dục của Hội đồng nghiên cứu quốc gia Mỹ. 

Nghiên cứu này là một kinh nghiệm quý báu về tích hợp giáo dục STEM trong 

chương trình giáo dục phổ thông hệ 12 năm của Mỹ. Cụ thể: nghiên cứu đã mô 

tả về khung lí thuyết tích hợp giáo dục STEM, tổng quan nghiên cứu những kinh 

nghiệm tích hợp giáo dục STEM, những nghiên cứu liên quan đến việc thiết kế 

tích hợp những trải nghiệm STEM, ngữ cảnh cho việc triển khai tích hợp STEM. 

Những nghiên cứu về các khái niệm STEM và giáo dục STEM cho thấy 

mặc dù có nhiều quan điểm khác nhau, tuy nhiên có một xu hướng hội tụ tới 

khái niệm giáo dục STEM như một cách tiếp cận đa chiều, nhiều bình diện trong 

đó nổi trội hơn cả là tiếp cận liên môn, nhằm mục tiêu phát triển năng lực người 

học hướng tới phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của xã 

hội. Đây cũng sẽ là định hướng tiếp cận cơ bản của đề tài. 

 

14.1.2. Nghiên cứu về hiệu quả giáo dục STEM  

Trong nghiên cứu tổng quan (Yildirim, 2016) đã phân tích 34 nghiên cứu 

khác nhau để chỉ ra tác động của giáo dục STEM đối với việc nâng cao hứng 

thú và động cơ đối với các lĩnh vực STEM, phát triển năng lực giải quyết vấn 

đề, năng lực khoa học cũng như kết quả học tập của học sinh. Những tác động 

tích cực của giáo dục STEM đến học sinh biểu hiện cụ thể ở việc tạo động lực 

học tập, tăng sự tích cực, cảm nhận được ý nghĩa và hăng say trong học tập 

(Chittum và cộng sự, 2017; Tillman và cộng sự, 2014; Shernoff, 2013). Đây là 

nhân tố quan trọng giúp người học duy trì định hướng nghề nghiệp và sự kiên 

trì trong các lĩnh vực STEM (Fortus và Vedder- Weiss, 2014). Giáo dục STEM 

còn được xem có ảnh hưởng tích cực đến thành công trong học tập (Hurley, 

2001) và thái độ của học sinh trong trường lớp. Công trình nghiên cứu của 

Becker và Park (2011) về hiệu quả của STEM  cũng cho thấy tác động tích cực 

của giáo dục STEM đến việc học của người học, với mức độ tác động lớn nhất 

ở bậc tiểu học, và thấp nhất ở bậc đại học. 

Đối với tác động đối với việc định hướng nghề nghiệp, các nghiên cứu 

cũng chỉ ra giáo dục STEM đóng vai trò quan trọng. Từ độ tuổi 15, học sinh ở 

nhiều nước phát triển lựa chọn các môn STEM một cách miễn cưỡng mặc dù 

nhiều môn học trong số các môn STEM là điều kiện tiên quyết để học ở các cơ 

sở đại học trong tương lai. Học sinh không chọn học các môn STEM có ít cơ 
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hội đóng góp cho xã hội với vai trò là chuyên gia STEM (Ainley, Kos, & 

Nicholas; 2008). Những trải nghiệm tích cực trong những năm học trung học cơ 

sở là rất quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lựa chọn các môn STEM 

trong tương lai đối với người học. Nghiên cứu chỉ ra rằng mặc dù hầu hết người 

học nhận ra tầm quan trọng của STEM đối với xã hội, nhưng không thấy tầm 

quan trọng của STEM đối với bản thân cá nhân họ. Nhiều học sinh chọn học 

các môn STEM ở trường trung học để hỗ trợ việc học ở đại học, vì khi đạt được 

điểm cao trong các môn STEM thường là lợi thế cho điểm vào đại học (Bøe et 

al., 2011). Phát triển năng lực cần thiết của người học để tham gia vào các lĩnh 

vực STEM có hiệu quả cần một khoảng thời gian dài (English & King, 2015). 

Do đó, các trường phổ thông cần tạo môi trường dạy và học hỗ trợ để phát triển 

năng lực STEM của người học và tạo tiền đề thuận lợi cho họ phát triển sau này 

ở bậc học cao hơn (Blank, 2013; Duschl, Schweingruber, & Shouse, 2007). 

Lĩnh vực giới tính cũng được quan tâm nghiên cứu trong các ngành nghề 

STEM. Phụ nữ chưa phải là lực lượng tiêu biểu trong ngành nghề STEM (Bøe, 

Henriksen, Lyons & Schreiner, 2011), đặc biệt trong toán học, vật lý, công nghệ 

và kỹ thuật ở cấp trung học và đại học; khoa học máy tính và kỹ thuật ở trình độ 

chuyên gia (Sullivan & Bers, 2013). Đây cũng là một hướng nghiên cứu đang 

được quan tâm triển khai rộng rãi tại Việt Nam với sự hỗ trợ của Hội đồng Anh. 

Tuy vậy, một số nghiên cứu cho thấy giáo dục STEM không thật sự hiệu 

quả đối với việc phát triển năng lực khoa học, hoặc trong việc nâng cao kiến 

thức hàn lâm của học sinh (Yildirim, 2016). Vì vậy cần thiết phải nghiên cứu kỹ 

về tính hiệu quả của cách thức vận hành mô hình giáo dục STEM đối với 

trường phổ thông. 

14.1.3. Nghiên cứu về mô hình vận hành giáo dục STEM ở trường phổ 

thông 

Nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Mỹ và Liên minh châu Âu đang 

chuyển đổi hệ thống giáo dục để có thể cạnh tranh trong thời kỳ đổi mới 

(Fensham, 2008). Giáo dục STEM là vấn đề cốt lõi của cả hai chiến lược đổi 

mới theo các nghiên cứu của Mỹ và Liên minh Châu Âu. Chiến lược đổi mới 

cung cấp một tầm nhìn cho những hoạch định chính sách và là động lực cho các 

sáng kiến STEM mang tính cộng đồng và cá nhân để nâng cao sự hấp dẫn đối 

với STEM và giảng dạy STEM. Mục tiêu trực tiếp của sáng kiến STEM là tăng 

số lượng và chất lượng GV dạy STEM để có thể đào tạo các kĩ năng và khả năng 

sáng tạo ở sinh viên, học sinh nhằm đảm bảo sự thành công trong thế kỉ 21. Ở 

nhiều quốc gia, cải cách giáo dục tập trung vào việc tăng khả năng, hứng thú, 

đam mê khoa học của HS đối với STEM và giảng dạy STEM. 

Các nghiên cứu về cách thức vận hành giáo dục STEM tập trung làm rõ 

mục tiêu, nội dung, phương pháp và điều kiện cơ sở vật chất của giáo dục 

STEM. 
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Về mặt mục tiêu, nhiều nghiên cứu đưa ra khái niệm tri thức STEM 

(STEM literacy). Tri thức STEM có thể được định nghĩa theo nhiều cách, bao 

gồm “Tri thức STEM là khả năng xác định, áp dụng và phân tích các khái niệm 

từ khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để hiểu các vấn đề phức tạp và mới 

đến giải quyết vấn đề” (Balka, 2011, tr. 7). Tuy nhiên, phổ biến hơn trong các tài 

liệu cải cách giáo dục hiện hay dùng các định nghĩa về tri thức của từng lĩnh 

vực. Ví dụ: Phát triển của công dân có tri thức khoa học là một mục tiêu quan 

trọng của giáo dục khoa học thế kỷ 21 trên toàn cầu (Tytler, 2007). Công dân có 

tri thức khoa học là những nhà tư duy phê phán, những người có thể giải quyết 

hiệu quả hậu quả của thế giới công nghệ cao (Bryan và cộng sự, 2011). Cấu trúc 

của tri thức khoa học là đa khía cạnh và bao gồm phát triển năng lực tự học suốt 

đời (Bybee, 1997), bao gồm khả năng tham gia tranh luận về các vấn đề xã hội 

phức tạp (Sabelli, 2006). Đối với học sinh để đạt được kĩ năng khoa học, họ cần: 

hiểu biết về các ý tưởng khoa học cơ bản, đánh giá sự đa dạng của phương pháp 

nghiên cứu khoa học và nhận thức về quan điểm nhận thức luận của khoa học 

(Leuchter, Saalbach, & Hardy, 2014). Những nỗ lực cải cách gần đây của Hoa 

Kỳ được minh chứng trong chuẩn khoa học tự nhiên thế hệ mới (NGSS, 2013) 

thúc đẩy học tập tích cực, tạo động lực hỗ trợ học sinh học khoa học và phát 

triển cộng đồng thực hành cho việc học khoa học đích thực (Scogin & Stuessy, 

2015). 

Tương tự, mục tiêu hướng đến của giáo dục STEM là tri thức công nghệ 

(technological literacy) và tri thức công nghệ thông tin (information technology 

literacy) là những thành tố của năng lực công dân thế kỷ 21 mà tất cả học sinh 

cần phát triển để tham gia hiệu quả trong thế giới luôn thay đổi (Beavis, 2007; 

Chan, 2010; Gee, 2010). Sự tăng trưởng theo cấp số nhân của công nghệ số 

trong những năm gần đây đã thay đổi bộ mặt của giáo dục phổ thông (Kong, 

2014), và sinh viên được yêu cầu phát triển những năng lực mới để tham gia vào 

thế giới kỹ thuật số một cách hiệu quả (Gut, 2011). Thuật ngữ ‘tri thức công 

nghệ’ và ‘tri thức ICT’ thường được sử dụng thay thế cho nhau, với định nghĩa 

thường được sử dụng để xây dựng với nội hàm là "sự quan tâm, thái độ và khả 

năng của các cá nhân để sử dụng công nghệ kỹ thuật số và các công cụ truyền 

thông một cách thích hợp để truy cập, quản lý, phân tích và đánh giá thông tin, 

xây dựng kiến thức mới và giao tiếp với những người khác để mà tham gia có 

hiệu quả trong xã hội (OECD, 2003).   

Trong những năm gần đây, nhiều nước phát triển đã triển khai cải cách 

giáo dục kỹ thuật tại các trường K-12 (Lachapelle & Cunningham, 2014). Lý do 

cho cải cách ban đầu này được củng cố bởi ý tưởng phát triển tri thức công nghệ 

của học sinh, và năng lực thiết kế cơ bản (Cajas 2001). Cải cách giảng dạy khoa 

học ở Mỹ (NGSS, 2013) tìm cách tích hợp kỹ thuật-công nghệ với các lĩnh vực 

STEM khác, với mục tiêu phát triển năng lực, tri thức kĩ thuật của học sinh. 
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Công cụ để phát triển năng lực kĩ thuật là cấu trúc tư duy kỹ thuật, bao gồm các 

quy trình thiết kế kỹ thuật và thói quen tư duy kỹ thuật (bao gồm cả các năng lực 

như tư duy hệ thống, hợp tác và sáng tạo) (NRC, 2012).  

Các sáng kiến toàn cầu để nâng cao chất lượng của toán học trong trường 

học là sự tập trung có ảnh hưởng lớn trong giáo dục hơn nửa thế kỷ qua, với 

nhiều sáng kiến được thiết kế để nâng cao tình trạng cạnh tranh của các quốc gia 

trên đấu trường quốc tế, qua cải thiện thành tích học sinh các cấp (Tarr, Grouws, 

Chávez & Soria, 2013). Tri thức toán học thường được định nghĩa là khả năng 

nhận dạng, hiểu và tham gia vào toán học; là khả năng đưa ra các đánh giá thông 

tin về vai trò của toán học trong cuộc sống hàng ngày để hành động như một 

công dân biết suy nghĩ (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, 2006).  

Việc xác định rõ các nội hàm của tri thức từng lĩnh vực cũng như tri thức 

STEM là vấn đề nghiên cứu thời sự. Việc xác định các thành tố thiết yếu của tri 

thức STEM là việc cần làm đầu tiên trong mô hình vận hành giáo dục STEM ở 

trường phổ thông. Định hướng về nội dung đã được thể hiện rõ trong nhiều 

nghiên cứu. Những định hướng có thể được tóm tắt trong những nguyên tắc sau 

đây khi xác định về nội dung giáo dục STEM: 

Dựa vào bối cảnh. Được đề xuất bởi Bybee (2010) và khung khoa học 

của PISA, để thúc đẩy học sinh học, áp dụng và tiếp tục khám phá kiến thức 

STEM, các chủ đề phải liên quan đến cá nhân, xã hội và bối cảnh toàn cầu. Ví 

dụ, vấn đề tái tạo năng lượng có thể kích thích nhu cầu khám phá của người học 

trong việc sử dụng, bảo tồn và sử dụng năng lượng hiệu quả đối với chính bản 

thân, gia đình và địa phương của họ. Đồng thời, có thể hướng người học dự 

đoán, kiểm tra và cố gắng kiểm soát tác động của việc chuyển đổi không sử 

dụng nhiên liệu dạng hóa thạch. 

Module hóa. Bybee (2010) đề xuất nên xây dựng các module giảng dạy 

ngắn dưới dạng các chủ đề STEM để dạy học STEM do tính khả thi và thuận lợi, 

thay vì đưa một chương trình giảng dạy STEM quy mô lớn vào các trường học. 

Việc xây dựng các chủ đề STEM sẽ khuyến khích được các giáo viên cộng tác, 

và do đó phát triển chuyên môn của họ.  

Làm rõ sự tồn tại của E và T. Một số nghiên cứu cho thấy lĩnh vực 

STEM thường được chú trọng đối với khoa học và toán học, mà chưa chú trọng 

đúng mức tới các yếu tố công nghệ và kỹ thuật, trong khi những ứng dụng thực 

tiễn trong cuộc sống chủ yếu liên quan tới hai lĩnh vực này (Bybee, 2010; 

English, 2016; Moore & Smith, 2014; Roberts, 2012). Vai trò của công nghệ và 

kỹ thuật trong sự phát triển của khoa học hiện đại cần được chỉ rõ và được thể 

hiện trong quá trình dạy học STEM. Tích hợp ngữ cảnh của kĩ thuật và công 

nghệ để xây dựng các hoạt động dạy học STEM nhằm mục đích tăng cường mối 

liên hệ giữa các yếu tố S, T, E, M một cách có chủ đích và chặt chẽ. Theo hướng 

tiếp cận này, mục tiêu dạy học không phải là kiến thức khoa học và công nghệ, 
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mà chính kỹ thuật thiết kế hay giải quyết vấn đề như một phương pháp sư phạm 

để giúp học sinh học nội dung. 

Về mặt phương pháp dạy học, sự khuyến cáo đã được nhiều nghiên cứu 

chỉ ra đó là các phương pháp dạy học tích cực thông qua việc tổ chức các hoạt 

động tìm tòi, khám phá, thiết kế, chế tạo, thử nghiệm của học sinh. Mô hình dạy 

học 6E của DeSIGN Tm Model, được đề xuất bởi Hiệp hội các nhà giáo dục Kỹ 

thuật và Kỹ thuật Quốc tế, được sử dụng trong dự án này. Bằng cách sử dụng mô 

hình 6E, người học sẽ tham gia vào khám phá, giải thích, kỹ thuật (engineering),  

mở rộng, và đánh giá đối với cách giải quyết của chính họ cho các vấn đề CERN 

trong đó đòi hỏi vận dụng kiến thức toán và khoa học. Mô hình toán học sẽ được 

kết hợp trong khi học sinh thiết kế, thử nghiệm, và sửa đổi các giải pháp riêng 

của họ cho các vấn đề CERN. Công cụ tính toán dựa trên đồ hoạ, chẳng hạn 

như STELLA (http://www.iseesystems.com) hoặc Powersim 

(http://www.powersim.com), sẽ là được sử dụng để hỗ trợ sinh viên mô hình 

động lực hệ thống. 

Dựa trên nền tảng cách học (cách khám phá tri thức). Để nâng cao kết 

quả học tập của học sinh, thiết kế các hoạt động giảng dạy theo định hướng 

STEM được tuân thủ các nguyên tắc dựa trên nghiên cứu về cách thức học tập 

của con người (research-based principles of how people learn), lấy người học 

làm trung tâm với công nghệ là công cụ hỗ trợ đắc lực. Các hoạt động dạy học 

theo STEM mang tính chất người học trung tâm (learned-center). 

Một các tổ chức dạy học cũng đã được xem xét cho hiêu quả khả quan 

trong lĩnh vực công nghệ và kỹ thuật đó là việc học dựa trên thiết kế (DBL). 

DBL là một phương pháp tiếp cận học hỏi dựa trên yêu cầu tập trung vào việc 

tạo ra các hiện vật, hệ thống và giải pháp mới lạ và sáng tạo (Puente, van Eijck, 

& Jochems, 2013). Học sinh tham gia giải quyết các vấn đề thiết kế thực tiễn, và 

kết hợp các quy trình lý thuyết và thí nghiệm kiểm tra. Quá trình này bao gồm 

lập kế hoạch và thiết kế trong môi trường học tập xác thực, đưa ra quyết định lặp 

đi lặp lại, xây dựng dự đoán, tạo giải pháp, thử nghiệm nguyên mẫu và báo cáo 

kết quả (Doppelt, Mehalik, Schunn, Silk, & Krysinski, 2008). Thiết kế kỹ thuật 

là trọng tâm của sự chú ý gần đây trong các tài liệu giáo dục do khả năng thu hút 

học sinh vào giải quyết vấn đề thực tiễn (English, Hudson, & Dawes, 2013; 

Purzer, Goldstein, Adams, Xie & Nourian, 2015).  

Những nghiên cứu về môi trường học tập đối với giáo dục STEM cũng chỉ 

ra các yêu cầu cũng như chỉ ra thế mạnh nổi trội của công nghệ thông tin cũng 

như lập trình robot (robotics). Lớp học kỹ thuật số là môi trường học tập hiện 

đại cho phép học sinh phát triển kỹ năng tư duy về đọc viết và công nghệ xuyên 

suốt các hoạt động học tập hàng ngày (Kong, 2014). Về bản chất, đó là các 

phòng học tiêu chuẩn tích hợp công nghệ di động, chẳng hạn như máy tính xách 

tay, máy tính bảng và điện thoại thông minh vào quá trình giảng dạy và học tập. 
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Học sinh có thể sử dụng thiết bị di động của họ để truy cập học tập kỹ thuật số 

các đối tượng và tài nguyên để hỗ trợ việc học các nội dung liên quan (Chan, 

2010). Lý do cho việc sử dụng công nghệ di động là một thực tế - phần lớn học 

sinh sở hữu và sử dụng thiết bị di động và các thiết bị này đã trở thành một yếu 

tố thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày của họ (Song, 2014). Những ưu điểm 

khác của những lớp học này bao gồm cung cấp phương tiện cho học sinh quyền 

truy cập vào nhiều loại nguồn học tập và phát triển khả năng của họ để xử lý và 

đồng hóa thông tin từ nhiều nguồn STEM khác nhau (Gut, 2011; Wong & Looi, 

2011).  

Hai phương pháp học tập kỹ thuật số đã được tìm thấy là hiệu quả trong 

các lớp STEM là học tập dựa trên trò chơi kỹ thuật số và mô phỏng trên máy 

tính. Học tập dựa trên trò chơi kỹ thuật số là hình thức học tập dựa trên sự trợ 

giúp của máy tính đã được chứng minh là tăng động lực và tạo điều kiện học tập 

trong môi trường công nghệ (Gee, 2007; Kiili, 2007; Prensky, 2001).  

Một phương pháp sư phạm quan trọng đã được chú ý nhiều hơn trong 

những năm gần đây tập trung vào việc tích hợp lập trình máy tính và robot trong 

học tập (Israel, Pearson, Tapia, Wherfel, & Reese, 2015). Nghiên cứu cho thấy 

rằng nhiều học sinh có xu hướng sử dụng công nghệ như người dùng cuối, thay 

vì tập trung vào việc học để phát triển công nghệ (Kafai, Burke, & Resnick, 

2014). Như vậy, hoạt động thực hành trong lớp học cần phải chuyển sang các 

hoạt động quảng bá học tập và tạo lập. Lập trình máy tính và robot đã được đề 

xuất là công nghệ học tập có thể cho phép phát triển năng lực, chẳng hạn như 

giải quyết vấn đề và kỹ năng tư duy bậc cao (Fessakis, Gouli, & Mavroudi, 

2013). 

Học sinh tham gia vào robot cũng đã được chứng minh là quá trình thực 

hành có hiệu quả rất cao, đặc biệt trong lĩnh vực lập trình và robot tương tác 

(Bers et al., 2014). Tương tự với lập trình máy tính, nghiên cứu đã chỉ ra rằng 

các học sinh trẻ tham gia vào hoạt động sáng tạo robot có thể tạo điều kiện học 

tập hiệu quả. Ngoài việc phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề, sự tham gia vào 

các thao tác robot đã cho thấy phát triển kỹ năng vận động và phối hợp tay-mắt 

(Bers, 2008). 

Các nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra một phổ rộng về cách thức vận hành 

giáo dục STEM. Việc lựa chọn mô hình nào phù hợp với thực tiễn Việt Nam là 

một câu hỏi còn bỏ ngỏ cần được nghiên cứu. 

14.1.4. Giáo dục STEM ở Việt Nam  

14.1.4.1. Chính sách khuyến khích giáo dục STEM 

Việt Nam là quốc gia đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

và hội nhập quốc tế, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mở ra nhiều cơ hội 

trong việc nâng cao trình độ công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và cạnh 

tranh trong chuỗi sản phẩm; tạo ra sự thay đổi lớn về hình thái kinh doanh dịch 
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vụ; tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; giảm đáng 

kể chi phí giao dịch, vận chuyển; tạo cơ hội đầu tư hấp dẫn và đầy tiềm năng 

trong lĩnh vực công nghệ số và Internet đồng thời cũng là cơ hội lớn cho sản 

xuất công nghiệp với trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến. 

          Tuy nhiên, nếu không bắt kịp nhịp độ phát triển của thế giới và khu vực, 

Việt Nam sẽ phải đối mặt những thách thức, tác động tiêu cực như: Sự tụt hậu về 

công nghệ, suy giảm sản xuất, kinh doanh; dư thừa lao động có kỹ năng và trình 

độ thấp gây phá vỡ thị trường lao động truyền thống, ảnh hưởng tới tình hình 

kinh tế xã hội đất nước; mất an toàn, an ninh thông tin, xâm phạm bản quyền, 

thiếu hụt nguồn nhân lực trình độ cao. Mặt khác có khả năng xuất hiện làn sóng 

đẩy công nghệ lạc hậu từ các nước phát triển sang các nước đang phát triển và 

chậm phát triển. 

Do những thay đổi mang tính cách mạng về khoa học và công nghệ dẫn 

tới thay đổi mạnh mẽ về cơ cấu, mô hình kinh tế, hệ thống quản lý nhà nước, xã 

hội cũng như phương thức hoạt động của các doanh nghiệp. Cách mạng công 

nghiệp lần thứ 4 cũng đặt ra những thách thức đối với một số ngành, lĩnh vực cụ 

thể như: Yêu cầu về đổi mới công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin; đẩy 

mạnh khoa học phân tích và quản lý và xử lý dữ liệu lớn tạo ra tri thức mới, hỗ 

trợ việc đưa ra quyết định và tạo lợi thế cạnh tranh. Yêu cầu về đổi mới mô hình 

quản lý, sản xuất, tối ưu hóa mô hình kinh doanh, thiết lập chuỗi cung ứng và 

hậu cần thông minh trong mạng lưới chuỗi giá trị toàn cầu và mô hình thuế quan 

mới. Yêu cầu về hệ thống quản lý sở hữu trí tuệ mới, tốt hơn trong thời đại số. 

Yêu cầu cao hơn về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng. 

          Để chủ động nắm bắt cơ hội, đưa ra các giải pháp thiết thực tận dụng tối 

đa các lợi thế, đồng thời giảm thiểu những tác động tiêu cực của cuộc Cách 

mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với Việt Nam, Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ 

tướng chính phủ ngày 04/5/2017 đã đưa ra hệ thống giải pháp tăng cường năng 

lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trong đó, có giải pháp: 

“Thay đổi mạnh mẽ các chính sách, nội dung, phương pháp giáo dục và dạy 

nghề nhằm tạo ra nguồn nhân lực có khả năng tiếp nhận các xu thế công nghệ 

sản xuất mới, trong đó cần tập trung vào thúc đẩy đào tạo về khoa học, công 

nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM), ngoại ngữ, tin học trong chương trình giáo 

dục phổ thông”. Nhiệm vụ đặt ra đối với ngành giáo dục là: “Thúc đẩy triển khai 

giáo dục về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) trong chương 

trình giáo dục phổ thông”. Công văn số 4325/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo chỉ đạo: "Tiếp tục quán triệt tinh thần giáo dục tích hợp STEM trong 

việc thực hiện chương trình phổ thông ở những môn có liên quan. Triển khai thí 

điểm giáo dục STEM tại một số trường lựa chọn". 

          Các căn cứ để triển khai các hoạt động dạy học, giáo dục theo định hướng 

giáo dục STEM: 



17 
 

- Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị 

quyết số 29-NQ/TW) ngày 04 tháng 11 năm 2013 về đổi mới căn bản, toàn diện 

Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều 

kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; 

- Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2017 về tăng cường năng lực tiếp cận 

cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 của Thủ tướng Chính phủ; 

- Công văn số 4325/BGDĐT-GDTrH của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực 

hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học  

14.1.4.2. Quá trình triển khai giáo dục STEM ở Việt Nam 

Giáo dục STEM được đưa vào Việt Nam từ năm 2010 thông qua Liên 

doanh DTT – EDUSPEC phối hợp với Trường Icarnegie – Hoa Kỳ trên nền tảng 

là 2 môn học CNTT và Robotics cho khối phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12. Mô 

hình đã được mở rộng triển khai thí điểm tại các trường phổ thông thuộc 3 thành 

phố Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Các nội dung chương trình 

STEM được triển khai theo chuẩn quốc tế và phù hợp với mục tiêu của Bộ Giáo 

Dục và Đào Tạo. Hiện nay một số tổ chức giáo dục cũng triển khai các hoạt 

động giáo dục STEM như công ty Endeavor Learning Institute và Học viện sáng 

tạo S3. Tuy nhiên, các hoạt động giáo dục STEM này chưa phải là hoạt động 

chính thức trong các trường phổ thông mà chỉ là các hoạt động độc lập của các 

công ty giáo dục như là một mảng kinh doanh và hoạt động truyền thông cộng 

đồng. 

Thực hiện chủ trương đổi mới đồng bộ hình thức dạy học, phương pháp 

dạy học (PPDH) và kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục; để tăng cường việc gắn 

liền dạy học trong nhà trường với thực tiễn cuộc sống và góp phần hình thành 

năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trung học. Từ năm 2012, Bộ Giáo dục 

và Đào tạo hàng năm đã tổ chức cuộc thi “Vận dụng kiến thức liên môn để giải 

quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học” và cuộc thi “Dạy 

học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học”. Cuộc thi là cơ hội 

khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức của các môn học khác nhau để giải 

quyết các tình huống thực tiễn; tăng cường khả năng vận dụng tổng hợp, khả 

năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh; thúc đẩy việc gắn kiến thức lí thuyết và 

thực hành trong nhà trường với thực tiễn đời sống; đẩy mạnh thực hiện dạy học 

theo phương trâm "học đi đôi với hành"; góp phần đổi mới hình thức, phương 

pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; thúc đẩy sự tham 

gia của gia đình, cộng đồng vào công tác giáo dục. Đối với giáo viên, đây cũng 

là cơ hội khuyến khích sáng tạo, thực hiện dạy học theo chủ đề, chủ điểm có nội 

dung liên quan đến nhiều môn học và gắn liền với thực tiễn; tăng cường hiệu 

quả sử dụng thiết bị dạy học; tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các 

giáo viên trung học trên toàn quốc và thế giới. Đặc biệt, cuộc thi “Sáng tạo Khoa 

học Kĩ thuật” do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức dành cho học sinh phổ thông 
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đã trở thành điểm sáng tích cực trong giáo dục định hướng năng lực. Cuộc thi 

thu hút được sự quan tâm rất lớn, tích cực cả về nhận thức và hành động từ các 

cấp lãnh đạo quản lí, các giáo viên, học sinh và cả các phụ huynh. Các đề tài 

được triển khai thực hiện thuộc các lĩnh vực cơ khí, môi trường, sản phẩm 

nhúng… Về cơ bản, đây là một hình thức của giáo dục STEM. Các cuộc thi này 

là ví dụ cho mục tiêu giáo dục nhằm phát triển năng lực cho HS hình thành 

những kĩ năng học tập và lao động trong thế kỉ 21 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

và đó cũng là mục tiêu mà giáo dục STEM hướng tới. Nhận thấy vai trò của giáo 

dục STEM như là một giải pháp quan trọng và hiệu quả trong việc đổi mới căn 

bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam sau năm 2015. Trong hướng dẫn thực 

hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2014 – 2015, Bộ Giáo dục và Đào 

tạo đã nhấn mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp 

thực hành, dạy học theo dự án trong các môn học; tích cực ứng dụng CNTT phù 

hợp với nội dung bài học. Quán triệt tinh thần giáo dục tích hợp giáo dục STEM 

trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông ở những môn học liên 

quan.  

Năm 2016 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Hội Đồng Anh triển 

khai chương trình thí điểm về giáo dục STEM cho 14 trường THCS và THPT tại 

các tỉnh thành như Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh và Nam Định. 

Đây là những bước đi quan trọng nhằm phát triển một chương trình giáo dục 

theo định hướng STEM mang tầm quốc gia.  

Hội thảo quốc tế: "Kinh nghiệm quốc tế về giáo dục STEM và những vấn 

đề đặt ra với Việt Nam", ngày 07/3/2017 (Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với 

Arizona State University, Hoa Kì). Kết quả bước đầu đã đạt được như sau: 

- Bước đầu cán bộ quản lí, giáo viên đã có nhận thức đúng về tầm quan 

trọng của giáo dục STEM đối với việc hình thành các năng lực và phẩm chất của 

học sinh theo mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đáp ứng yêu cầu của 

cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 

- Cán bộ quản lí, giáo viên cốt cán các trường triển khai thí điểm đã bước 

đầu nắm bắt và xây dựng được một số chủ đề giáo dục STEM để tổ chức cho 

học sinh thực hiện. Trên 50 chủ đề học tập đã được triển khai ở các nhà trường 

tham gia thí điểm. Các chủ đề dạy học này hầu hết được xuất phát từ các vấn đề 

gặp phải ngay trong cộng đồng nơi các em sinh sống. 

- Trong quá trình thực hiện các bài học theo chủ đề giáo dục STEM, học 

sinh đã chủ động, tích cực đề xuất và thực hiện các sản phẩm học tập dưới sự 

hướng dẫn của giáo viên. Rất nhiều các sản phẩm của các em đã được dự thi và 

đạt giải cao ở các cuộc thi: Khoa học kĩ thuật, Vận dụng kiến thức liên môn vào 

giải quyết tình huống thực tiễn; Sáng kiến giáo dục STEM - SchoolLAB dành 

cho học sinh trung học. 

- Các trường thí điểm đã thực hiện nội dung giáo dục STEM một cách chủ 
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động, sáng tạo, trong đó nhiều trường đã tổ chức câu lạc bộ STEM để hoc sinh 

đăng kí tự nguyện tham gia. Đến tháng 3/2017, đã có nhiều trường trong số các 

trường thí điểm đã tổ chức ngày hội STEM, trong đó tổ chức cho học sinh trình 

bày, chia sẻ các sản phẩm học tập; tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về giáo 

dục STEM: Trường Olympia Hà Nội; Trường THCS Trưng Vương, Hà Nội; 

Trương THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định… 

- Việc huy động cộng đồng tham gia vào việc tổ chức thực hiện các chủ đề 

STEM đã được các nhà trường thực hiện có hiệu quả, bước đầu cho thấy các dự 

án STEM xuất phát từ các vấn đề có liên quan đến cuộc sống của cộng đồng dân 

cư nơi các em sinh sống có sức thu hút mạnh mẽ đối với cộng đồng, doanh 

nghiệp. Ví dụ toàn bộ giáo viên và phụ huynh học sinh của trường THPT Nam 

Sách II đã sử dụng sản phẩm nước rửa bát của chính học sinh trường mình sản 

xuất; học sinh của Trường THPT Chúc Động đã tư vấn cho bố mẹ biết chuyển 

đổi sản xuất nông nghiệp và sản xuất rau sạch... 

Trong chương trình giáo dục phổ thông mới giáo dục STEM đã được định 

hướng rõ nét. Ở cấp độ chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục STEM vừa 

mang nghĩa đào tạo nguồn nhân lực (định hướng nghề nghiệp STEM) vừa thể 

hiện định hướng giáo dục tích hợp phát triển năng lực và phẩm chất người học; 

Trong dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, giáo dục STEM 

đã được chú trọng thông qua các biểu hiện: 

- Chương trình giáo dục phổ thông mới có đầy đủ các môn học STEM. Đó 

là các môn Toán học; khoa học tự nhiên; công nghệ; tin học; 

- Vị trí, vai trò của giáo dục tin học và giáo dục công nghệ trong chương 

trình giáo dục phổ thông mới đã được nâng cao rõ rệt. Điều này không chỉ thể 

hiện rõ tư tưởng giáo dục STEM mà còn là sự điểu chỉnh kịp thời của giáo dục 

phổ thông trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; 

- Có các chủ đề STEM trong chương trình môn học tích hợp ở giai đoạn 

giáo dục cơ bản như môn tìm hiểu tự nhiên (ở tiểu học), môn khoa học tự nhiên 

(ở trung học cơ sở); 

- Định hướng đổi mới phương pháp dạy nêu trong chương trình giáo dục 

phổ thông tổng thể phù hợp với giáo dục STEM ở cấp độ dạy học tích hợp theo 

chủ đề liên môn, vận dụng kiến thức liên môn giải quyết các vấn đề thực tiễn;  

- Các chuyên đề dạy học về giáo dục STEM ở lớp 11, 12; các hoạt động 

trải nghiệm sáng tạo dưới hình thức câu lạc bộ nghiên cứu khoa học, trong đó có 

các hoạt động nghiên cứu STEM; 

- Tính mở của chương trình cho phép một số nội dung giáo dục STEM có 

thể được xây dựng thông qua chương trình địa phương, kế hoạch giáo dục nhà 

trường; qua những chương trình, hoạt động STEM được triển khai, tổ chức 

thông qua hoạt động xã hội hóa giáo dục.            

Song song với các hoạt động triển khai giáo dục STEM ở Việt Nam các 
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nghiên cứu về giáo dục STEM cũng được các nhà nghiên cứu trong nước quan 

tâm. Các nghiên cứu về lĩnh vực này hiện nay tập trung theo hướng nghiên dạy 

học các môn thuộc lĩnh vực khoa học, môn Công nghệ theo định hướng giáo 

dục STEM (Quang, 2017; Nam, 2017; Hoàng, 2018), hay theo hướng nghiên 

cứu xây dựng các chủ đề tích hợp trong các môn khoa học tự nhiên, tích hợp 

công nghệ trong dạy học các môn khoa học (Biên, 2015; Trinh et al., 2018). 

14.2 Luận giải về sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của 

đề tài  

Giáo dục STEM là xu hướng quốc tế kết nối chặt chẽ với cuộc cách 

mạng công nghiệp lần thứ 4. Giáo dục STEM là một phương thức thúc đẩy 

nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kĩ 

thuật và Toán nhằm tăng cường sự cạnh tranh kinh tế giữa các quốc gia 

trên thế giới. 

Một nền kinh tế thịnh vượng trong thế kỉ 21 sẽ dựa trên nền tảng của 

Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật và Toán học [54]. Điều này đặt ra cho ngành 

giáo dục nhiệm vụ cần chuẩn bị cho học sinh (HS) những kĩ năng và kiến thức 

theo chuẩn toàn cầu để đáp ứng với nhu cầu hội nhập ngày càng cao. Giáo dục 

STEM bắt nguồn từ nước Mỹ cách đây gần hai thập kỉ, đây được coi như một 

cuộc cải cách giáo dục mang tính đột phá của Mỹ với mục tiêu xác lập vững 

chắc vị thế của quốc gia đứng đầu thế giới về kinh tế, khoa học và công nghệ 

với nguồn lao động chất lượng thuộc các lĩnh vực STEM. Bên cạnh đó tiếp tục 

làm gia tăng tầm ảnh hưởng của Mỹ với thế giới thông qua những phát minh, 

sáng chế. Cho đến nay đã có rất nhiều quốc gia theo đuổi chương trình giáo dục 

STEM bởi họ nhận thấy đó là hướng đi đúng và mang tính tất yếu trong bối cảnh 

cạnh tranh kinh tế giữa các quốc gia trên thế giới.  

Theo số liệu của Cục thống kê lao động Mỹ năm 2012 cho thấy việc làm 

thuộc lĩnh vực STEM được dự báo mở rộng và phát triển nhanh hơn so với việc 

làm thuộc lĩnh vực phi STEM trong giai đoạn 2010 - 2020 [55]. Trong đó, số 

lượng lao động của Mỹ giai đoạn 2012 - 2022 cần thêm 15,6 triệu người (tăng 

10,8%), đặc biệt tỉ lệ tăng trưởng về việc làm trong lĩnh vực STEM chiếm tỉ lệ 

cao nhất [56]. Tương tự tại Úc, ước tính 75% những nghề phát triển nhanh nhất 

đòi hỏi kĩ năng và kiến thức về STEM. Như vậy, nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực 

STEM cũng đang trở nên rất cần thiết đối với các quốc gia khác đặc biệt trong 

bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. 

Các nghiên cứu cho thấy rằng khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán đóng 

một vai trò quan trọng trong việc tạo ra các giá trị của cải vật chất của mỗi quốc 

gia. Tuy nhiên không có nhiều học sinh theo đuổi các lĩnh vực này và một trong 

các nguyên nhân là trong quá trình học trong nhà trường học sinh không thấy 

được ý nghĩa của các môn học đó, không thấy được tính ứng dụng và tính thực 

tiễn của kiến thức. Tồn tại một mâu thuẫn giữa thực tiễn giáo dục và thực tiễn 
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cuộc sống đó là nhà trường thì dạy các môn học độc lập nhưng các vấn đề ngoài 

thực tiễn cuộc sống con người cần phải giải quyết thì luôn mang tính phức hợp. 

Các nghiên cứu cũng đã chứng minh cơ sở khoa học cũng như sự tồn tại khách 

quan của mối quan hệ tương tác giữa các lĩnh vực trong giáo dục STEM [57] do 

vậy giáo dục STEM là tất yếu và giáo dục STEM đang dần trở thành một xu 

hướng giáo dục mang tính toàn cầu. 

Ở Việt Nam giáo dục STEM hiện nay chưa được hiểu thống nhất dẫn 

tới những phương thức triển khai khác nhau nên hiệu quả chưa cao. 

Có mặt ở Việt Nam vào khoảng những năm 2010, cho đến nay sau gần 

một thập kỉ giáo dục STEM đã dành được sự quan tâm của Chính phủ, các Bộ, 

ngành và các trường. Tuy nhiên việc triển khai giáo dục STEM hiện nay lại phát 

triển mạnh ở lĩnh vực tư nhân khi các tổ chức, đơn vị áp dụng các mô hình giáo 

dục STEM mà chưa có những nghiên cứu cụ thể và bài bản nào về khung lí luận 

triển khai giáo dục STEM trong bối cảnh kinh tế, giáo dục Việt Nam. Điều này 

dẫn đến việc không thống nhất về mục tiêu giáo dục STEM ở Việt Nam là gì, 

những lĩnh vực chuyên môn cần cho giáo dục STEM ở Việt Nam… khiến cho 

việc triển khai giáo dục STEM ở Việt Nam chưa thực sự hiệu quả.  

Kinh nghiệm triển khai hay mô hình triển khai giáo dục STEM của các 

quốc gia cho thấy rằng để triển khai  giáo dục STEM hiệu quả thì giáo dục 

STEM cần phải được triển khai mang tính chính thống được thể hiện trong 

chương trình giáo dục phổ thông quốc gia[16]. 

Giáo dục STEM là một phương thức thể hiện đầy đủ tinh thần nghị 

quyết TW 29 trên các mặt nội dung: Dạy học phát triển năng lực, tích hợp, 

phân luồng, hướng nghiệp 

Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoa XI đã nêu rõ 

một trong những nhiệm vụ và giải pháp của sự nghiệp đổi mới căn bản – toàn 

diện giáo dục và đào tạo Việt Nam là “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp 

dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và 

vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một 

chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự 

học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển 

năng lực. Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa 

dạng, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh 

ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học”.  

Tổ chức triển khai giáo dục STEM trong trường phổ thông đảm bảo đầy 

đủ tinh thần đổi mới nêu trên, hiện thực hóa tư tưởng đổi mới căn bản, toàn diện 

giáo dục và đào tạo. 

Giáo dục STEM góp phần nâng cao chất lượng dạy hoc các môn 

thuộc về STEM qua đó góp phần đổi mới giáo dục phổ thông.  

Các nghiên cứu cũng cho thấy rằng thúc đẩy giáo dục STEM là một giải 
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pháp quan trọng của các quốc gia trong việc phát triển nguồn nhân lực chất 

lượng cao, giải quyết bài toán thất nghiệp, bài toán nợ công, phục vụ mục tiêu 

phát triển và cạnh tranh kinh tế giữa các quốc gia trên thế giới. Điều này thể hiện 

rất rõ trong mục tiêu phát triển giáo dục STEM của các quốc gia. Tại Anh, mục 

tiêu giáo dục STEM là tạo ra nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học chất lượng 

cao. Còn tại Mỹ, ba mục tiêu cơ bản cho giáo dục STEM là: trang bị cho tất cả 

các công dân những kĩ năng về STEM, mở rộng lực lượng lao động trong lĩnh 

vực STEM bao gồm cả phụ nữ và dân tộc thiểu số nhằm khai thác tối đa tiềm 

năng con người của đất nước, tăng cường số lượng HS sẽ theo đuổi và nghiên 

cứu chuyên sâu về các lĩnh vực STEM. Tại Úc, mục tiêu của giáo dục STEM là 

xây dựng kiến thức nền tảng của quốc gia nhằm đáp ứng các thách thức đang nổi 

lên của việc phát triển một nền kinh tế cho thế kỉ 21. Tuy các phát biểu về mục 

tiêu giáo dục STEM ở tầm quốc gia có khác nhau nhưng điểm chung cho các 

mục tiêu đó chính là sự tác động đến người học. Có thể dễ nhận thấy giáo dục 

STEM như là một giải pháp trong cải cách giáo dục của các quốc gia nhằm 

hướng tới phát triển con người nhằm đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế, 

phát triển của quốc gia trong thời đại toàn cầu hóa đầy cạnh tranh. 

Mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông mới là cụ thể hoá mục tiêu 

giáo dục phổ thông, giúp người học làm chủ kiến thức phổ thông, biết vận dụng 

hiệu quả kiến thức vào đời sống và tự học suốt đời, có định hướng lựa chọn 

nghề nghiệp phù hợp, biết xây dựng và phát triển hài hoà các mối quan hệ xã 

hội, có cá tính, nhân cách và đời sống tâm hồn phong phú, nhờ đó có được cuộc 

sống có ý nghĩa và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước và nhân 

loại.  

Từ mục tiêu này cho thấy giáo dục STEM sẽ là một giải pháp quan trọng 

trong việc đổi mới giáo dục theo định hướng phát triển năng lực ở người học 

nhằm đáp ứng những đòi hỏi của xã hội hiện đại. 
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16 Nội dung nghiên cứu của đề tài: 
Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của giáo dục STEM trong 

giáo dục phổ thông ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn 

diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần nghị quyết số 29 NQ/TW. 

1.1. Nghiên cứu tổng quan về giáo dục STEM trong giáo dục phổ thông. 

1.1.1.Tổng hợp nghiên cứu quốc tế về giáo dục STEM phổ thông 

1.1.2.Tổng hợp nghiên cứu trong nước về giáo dục STEM phổ thông 

1.1.3. Đánh giá chung về tình hình nghiên cứu giáo dục STEM phổ thông. 

1.2. Nghiên cứu lý luận về STEM và mô hình giáo dục STEM 

1.2.1. Hệ thống những vấn đề cơ bản về STEM và giáo dục STEM. 

1.2.2. Nghiên cứu mô hình và phương pháp xây dựng mô hình giáo dục. 

1.2.3. Đề xuất các thành tố mô hình giáo dục STEM trong giáo dục phổ 

thông. 

1.3. Nghiên cứu cơ sở tâm lý – sư phạm của giáo dục STEM. 

1.3.1. Lý thuyết học tập kiến tạo và dạy học trải nghiệm. 

1.3.2. Dạy học phát triển năng lực và phẩm chất người học.  

1.3.3. Dạy học tích hợp và dạy học phân hóa. 

1.3.4. Hướng nghiệp và phân luồng trong giáo dục phổ thông. 

1.4. Nghiên cứu cơ sở toán, khoa học, kĩ thuật, công nghệ của giáo dục STEM 

Toán và vai trò của toán trong giáo dục STEM phổ thông 

1.4.1. Khoa học và vai trò của khoa học trong giáo dục STEM phổ thông 

1.4.2. Kỹ thuật, công nghệ trong giáo dục STEM phổ thông. 

1.4.3. Chu trình STEM về mối liên hệ giữa toán, khoa học, kỹ thuật và công 

nghệ. 

1.5. Nghiên cứu nhu cầu nguồn nhân lực STEM và chính sách về giáo dục 

STEM của Việt Nam. 

1.5.1. Nhu cầu nhân lực cho lĩnh vực STEM tại Việt Nam. 

1.5.2. Chính sách phát triển nguồn nhân lực qua thúc đẩy giáo dục STEM. 

1.5.3. Định hướng giáo dục STEM trong chương trình giáo dục phổ thông 

mới 

Nội dung 2: Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về giáo dục STEM trong giáo 

dục phổ thông; bài học cho Việt Nam  

2.1. Nghiên cứu giáo dục STEM tại Hòa Kì 

2.1.1. Mô hình giáo dục STEM phổ thông tại Hoa Kì 

2.2.2. Chính sách thúc đẩy giáo dục STEM tại Hoa Kì 

2.2. Nghiên cứu giáo dục STEM tại Anh 
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2.2.1. Mô hình giáo dục STEM phổ thông tại Anh. 

2.2.2. Chính sách thúc đẩy giáo dục STEM tại Anh 

2.3. Nghiên cứu giáo dục STEM tại Đài Loan 

2.3.1. Mô hình giáo dục STEM phổ thông tại Đài Loan. 

2.3.2. Chính sách thúc đẩy giáo dục STEM tại Đài Loan. 

2.4. Nghiên cứu giáo dục STEM tại Thái Lan 

2.4.1. Mô hình giáo dục STEM phổ thông tại Thái Lan 

2.4.2. Chính sách thúc đẩy giáo dục STEM tại Thái Lan 

2.5. Bài học kinh nghiệm cho giáo dục STEM trong trường phổ thông tại Việt 

Nam 

2.5.1. Khuyến nghị về mô hình giáo dục STEM 

2.5.2. Khuyến nghị về chính sách thúc đẩy giáo dục STEM ở Việt Nam 

Nội dung 3: Nghiên cứu phân tích, đánh giá thực trạng giáo dục STEM 

trong trường phổ thông tại Việt Nam 

3.1. Đánh giá, phân tích thực trạng nhận thức về giáo dục STEM tại Việt Nam 

3.1.1. Xây dựng nội dung, tiêu chí, thang đo khảo sát. 

3.1.2. Tổng hợp phân tích kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng nhận thức về 

giáo dục STEM tại Việt Nam. 

3.2. Đánh giá, phân tích thực trạng dạy học các môn Khoa học, Công nghệ, Tin 

học, Toán  

3.2.1. Xây dựng nội dung, tiêu chí, thang đo khảo sát 

3.2.2. Tổng hợp phân tích kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng dạy học các 

môn Khoa học, Công nghệ, Tin học, Toán trong trường phổ thông  

3.3. Đánh giá, phân tích thực trạng phương pháp, hình thức tổ chức, cơ sở vật 

chất giáo dục STEM trong trường phổ thông  

3.3.1. Xây dựng nội dung, tiêu chí, thang đo khảo sát 

3.3.2. Tổng hợp phân tích kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng phương 

pháp, hình thức tổ chức giáo dục STEM trong trường phổ thông  

3.4. Đánh giá, phân tích thực trạng lựa chọn nghề nghiệp STEM của học sinh 

phổ thông. 

3.4.1. Xây dựng nội dung, tiêu chí, thang đo khảo sát 

3.4.2. Tổng hợp phân tích kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng lựa chọn 

nghề nghiệp STEM của học sinh phổ thông. 

Nội dung 4: Nghiên cứu xây dựng mô hình giáo dục STEM trong trường 

phổ thông Việt Nam 

4.1. Chương trình giáo dục STEM trong trường phổ thông 

4.1.1. Xác định mục tiêu giáo dục STEM 
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4.1.2. Đề xuất nội dung giáo dục STEM 

4.1.3. Lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục STEM. 

4.1.4. Nghiên cứu đánh giá trong giáo dục STEM. 

4.2. Cơ sở vật chất cho giáo dục STEM trong trường phổ thông 

4.2.1. Cơ sở và phương pháp thiết kế cơ sở vật chất hỗ trợ giáo dục STEM. 

4.2.2. Mô hình không gian trải nghiệm, thực hành giáo dục STEM. 

4.2.3. Khai thác cơ sở vật chất từ nguồn lực xã hội. 

4.3. Nguồn nhân lực giáo dục STEM trong trường phổ thông 

4.3.1. Xây dựng khung năng lực giáo viên giáo dục STEM 

4.3.2. Phát triển đội ngũ giáo viên giáo dục STEM trong trường phổ thông. 

4.3.3. Khai thác nhân lực tham gia giáo dục STEM phổ thông từ nguồn lực 

xã hội. 

4.4. Hệ sinh thái cho giáo dục STEM trong trường phổ thông 

4.4.1. Giáo dục STEM với các hoạt động giáo dục khác trong nhà trường. 

4.4.2. Các trường đại học, cao đẳng trong thúc đẩy giáo dục STEM trong 

trường phổ thông. 

4.4.3. Các hiệp hội Khoa học, Kĩ thuật, Công nghẹ và Toán với giáo dục 

STEM phổ thông. 

4.4.4. Khai thác cơ sở sản xuất, kinh doanh cho giáo dục STEM trong 

trường phổ thông. 

4.4.5. Các tổ chức trong nước, quốc tế triển khai giáo dục STEM phổ thông.  

4.5. Cơ sở khoa học áp dụng mô hình giáo dục STEM 

4.5.1. Chương trình giáo dục phổ thông mới 

4.5.2. Kế hoạch giáo dục nhà trường và chương trình địa phương 

4.5.3. Hoạt động nghiên cứu khoa học kĩ thuật 

Nội dung 5: Thực nghiệm sư phạm mô hình giáo dục STEM trong trường 

phổ thông 

5.1. Xây dựng tài liệu tập huấn giáo viên, cán bộ quản lý. 

5.1.1. Xây dựng tài liệu tập huấn giáo viên tiểu học  

5.1.2. Xây dựng tài liệu tập huấn trung học cơ sở  

 5.1.3. Xây dựng tài liệu tập huấn cán bộ quản lý trường tiểu học và trung 

học cơ sở  

5.2. Thực nghiệm chương trình giáo dục STEM trong trường phổ thông. 

5.2.1. Thiết kế và lập kế hoạch, xây dựng nội dung thử nghiệm ở trường tiểu 

học và trung học cơ sở 

5.2.2. Thực nghiệm và đánh giá, điều chỉnh  

5.3. Thực nghiệm mô hình không gian trải nghiệm, thực hành giáo dục STEM 
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5.3.1. Thiết kế và lập kế hoạch, xây dựng nội dung thử nghiệm 

5.3.2. Thực nghiệm, đánh giá, điều chỉnh  

5.4. Thực nghiệm khung năng lực giáo viên giáo dục STEM trong trường phổ 

thông 

5.4.1. Thiết kế nội dung khảo sát và phiếu hỏi về khung năng lực giáo dục 

STEM 

5.4.2. Thực nghiệm và đánh giá, điều chỉnh 

Nội dung 6: Đề xuất chính sách đối với phát triển STEM trong giáo dục phổ 

thông tại Việt Nam  

6.1. Đề xuất chính sách về chương trình và thu hút nguồn nhân lực STEM. 

6.1.1. Xây dựng và đề xuất ban hành chương trình khung về giáo dục STEM 

trong giáo dục phổ thông tại Việt Nam 

6.1.2. Định hướng giáo dục hướng nghiệp, phân luồng tiếp cận nguồn nhân 

lực STEM. 

6.2. Đề xuất chính sách về đội ngũ, cơ sở vật chất và khai thác nguồn lực xã hội. 

6.2.1. Phát triển đội ngũ giáo viên giáo dục STEM 

6.2.2. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất hỗ trợ giáo dục STEM. 

6.2.3. Thúc đẩy hợp tác với cơ sở GDNN, GDĐH và các lực lượng xã hội. 

17 Các hoạt động phục vụ nội dung nghiên cứu của đề tài: 

17.1 . Sưu tầm/dịch tài liệu phục vụ nghiên cứu (các tài liệu chính) 

- Sưu tầm các tài liệu học thuật (bài báo, báo cáo khoa học, chuyên san, 

tổng quan) về giáo dục STEM của các tạp chí, nhà xuất bản, tác giả có uy tín. 

 Dịch thuật một số tài liệu chính gồm: 

o Next Generation Science Standard, United States. 

o Common Core State Standard, Mathematics Standards. 

o Standard for Technological Literacy, ITEA. 

o STEM Education: A review of the contribution of the disciplines of 

science, technology, engineering and mathematics, Christine 

v.McDonald. 

o Philosophy of STEM Education, Natany Z. Chesky and Mark R. 

Wolfmeyer. 

o STEM Education, Yu Xie, Michael Fang, and Kimbernee Shauman. 

o Literature Review – STEM Education in France, Kelly Robert. 

Dự kiến số trang tài liệu dịch là 250 trang. 

17.2 Hội thảo/toạ đàm khoa học (số lượng, chủ đề, mục đích, yêu cầu) 

 Hội thảo khoa học: 02 Hội thảo quốc gia 

 Hội thảo 1: Giáo dục STEM trong chương trình giáo dục phổ thông mới. 

o Mục đích: Trao đổi, thảo luận về định hướng giáo dục STEM trong 
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chương trình giáo dục phổ thông mới. Trên cơ sở đó, thống nhất 

cách hiểu, cách triển khai giáo dục STEM dựa vào chương trình 

giáo dục phổ thông mới. 

o Nội dung hội thảo: Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới; 

định hướng giáo dục STEM trong chương trình; mối liên hệ giữa 

giáo dục STEM và các hoạt động giáo dục khác trong nhà trường. 

o Địa điểm: Tại Hà Nội. 

o Thời gian, số lượng đại biểu: 01 ngày (2 buổi), 100 đại biểu 

 Hội thảo 2: Mô hình giáo dục STEM trong giáo dục phổ thông phổ thông 

tại Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và 

đào tạo theo tinh thần nghị quyết số 29-NQ/TW. 

o Mục đích: Giới thiệu và lấy ý kiến về mô hình giáo dục STEM 

trong trường phổ thông Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản 

và toàn diện giáo dục và đào tạo. 

o Nội dung hội thảo: Mô hình tổng quát giáo dục STEM trong trường 

phổ thông Việt Nam; các thành phần của mô hình giáo dục STEM; 

điều kiện thực hiện; những khuyến nghị về chính sách; cơ sở khoa 

học vận dụng mô hình giáo dục STEM trong trường phổ thông Việt 

Nam. 

o Địa điểm: Tại Tp Hồ Chí Minh 

o Thời gian, số lượng đại biểu: 01 ngày (2 buổi), 100 đại biểu 

 Tọa đàm khoa học: 20 tọa đàm khoa học : 

- Nội dung: 

o Những vấn đề cơ bản về giáo dục STEM trong trường phổ thông 

o Mô hình và lí thuyết xây dựng mô hình giáo dục. 

o Cơ sở tâm lí – sư phạm của giáo dục STEM 

o Cơ sở Toán, Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật của giáo dục STEM 

o Bộ phiếu khảo sát đánh giá thực trạng 

o Thực trạng giáo dục STEM tại Việt Nam. 

o Đánh giá nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực STEM tại Việt Nam. 

o Chính sách thúc đẩy giáo dục STEM ở Việt Nam. 

o Chính sách phát triển nguồn nhân lực STEM tại Việt Nam 

o Mô hình tổng quát giáo dục STEM trường phổ thông Việt Nam 

o Giáo dục STEM tại Mĩ, Anh. 

o Giáo dục STEM tại Đài Loan, Thái Lan. 

o Mục tiêu giáo dục STEM, hình thức, phương pháp giáo dục 

o Mô hình không gian trải nghiệm, thực hành STEM. 

o Mô hình năng lực giáo dục STEM của giáo viên phổ thông. 

o Hệ sinh thái thúc đẩy giáo dục STEM tại VN. 

o Kế hoạch thử nghiệm mô hình giáo dục STEM 
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o Đánh giá kết quả thử nghiệm mô hình giáo dục STEM. 

o Khung chương trình giáo dục STEM 

o Khuyến nghị chính sách thúc đẩy giáo dục STEM ở phổ thông. 

- Yêu cầu: 

- Số lượng đại biểu: 

    - Địa điểm: tại các địa điểm tiến hành khảo sát và tổ chức chủ trì; 

 

17.3 Khảo sát/điều tra thực trạng trong nước (quy mô, địa bàn, mục đích, nội 

dung, phương pháp) 

- Quy mô và địa bàn: Khảo sát điều tra thực trạng trên cả 3 miền với ba cấp học 

tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và một số trường sư phạm. Dự 

kiến khảo sát tại 6 tỉnh, thành phố đại diện 3 miền Bắc, Trung, Nam: Hà Nội, 

Lào Cai, Bình Định, Lâm Đồng, Tp Hồ Chí Minh, Cần Thơ. 

- Mục đích khảo sát: lấy số liệu thực tiễn để đánh giá thực trạng giáo dục STEM 

ở trường phổ thông tại Việt Nam 

- Nội dung khảo sát: 

o Thực trạng nhận thức về giáo dục STEM tại Việt Nam 

o Thực trạng dạy học các môn Khoa học, Công nghệ, Tin học, Toán 

o Thực trạng phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục STEM 

o Thực trạng lựa chọn nghề nghiệp STEM của học sinh  

- Phương pháp: gồm xây dựng mẫu lấy thông tin, trao đổi, ghi chép, phiếu điều 

tra, bảng hỏi, phiếu trưng cầu, phiếu quan sát... 

- Đối tượng khảo sát: cán bộ quản lí, giáo viên (chủ yếu giáo viên dạy môn Khoa 

học, Công nghệ, tin học, Toán), học sinh, phụ huynh tiểu học, trung học cơ sở, 

trung học phổ thông; giảng viên và sinh viên sư phạm. 

- Số lượng khảo sát: 2.700 phiếu, cụ thể:  

 

Đối tượng khảo sát Tổng 

mẫu 

1. Cán bộ quản lý giáo dục 100 

2. Giáo viên tiểu học 60 

3. Giáo viên trung học cơ sở 190 

4. Giáo viên trung học phổ thông 190 

5. Học sinh phổ thông (500 học sinh tiểu học, 650 học 

sinh THCS, 650 học sinh THPT) 

1.800 

6. Phụ huynh học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung 

học phổ thông 

150 

7. Giảng viên sư phạm thuộc vùng miền khác nhau 50 

8. Sinh viên sư phạm thuộc vùng miền khác nhau 150 

Tổng cộng 2.700 
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17.4. Thực nghiệm 

- Phạm vi, địa bàn: Thực nghiệm ở 3 miền: miền Bắc (Hà Nội, Lào Cai); miền 

Trung (Bình Định), miền Nam (Cần Thơ); tại 4 trường tiểu học, 4 trường trung 

học. 

- Mục đích:  

o Thực nghiệm mô hình giáo dục STEM trong trường phổ thông 

o Từ  kết quả thực nghiệm và hiệu chỉnh kết quả nghiên cứu 

- Nội dung thực nghiệm:  

o Thực nghiệm chương trình giáo dục STEM ở phổ thông 

o Thực nghiệm mô hình không gian trải nghiệm, thực hành STEM 

o Thực nghiệm khung năng lực giáo viên giáo dục STEM  

- Hình thức triển khai thực nghiệm: Mỗi điểm thực nghiệm 2 đợt 

  Đợt 1: 

o Tập huấn giáo viên. 

o Hội thảo chuyên môn với các trường thực nghiệm. 

  Đợt 2: 

o Giáo viên dạy thực nghiệm cho học sinh tiểu học và trung học . 

Quan sát hoạt động dạy và học của giáo viên và học sinh. 

o Thiết kế xây dựng không gian trải nghiệm, thực hành STEM, thực 

nghiệm dạy cho học sinh tại 2 trường phổ thông. 

o Thực nghiệm khung năng lực giáo viên giáo dục STEM thông qua 

khảo sát 150 giáo viên. 

o Khảo sát 320 học sinh tham gia thực nghiệm. 

18 Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng: 
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18.1 .Cách tiếp cận:  

- Tiếp cận hệ thống: giáo dục STEM ở trường phổ thông là một thành phần 

trong tổng thể chương trình giáo dục phổ thông, đáp ứng được mục tiêu giáo 

dục. Nghiên cứu, đề xuất mô hình giáo dục STEM trong chương trình giáo dục 

phổ thông cần đảm bảo mục tiêu, nguyên lí giáo dục phổ thông, tuân thủ định 

hướng đổi mới giáo dục phổ thông, đặc biệt là đổi mới căn bản, toàn diện giáo 

dục phổ thông theo tinh thần nghị quyết 29. Mô hình giáo dục STEM phải giúp 

thực hiện tốt nguyên lí giáo dục toàn diện, học đi đôi với hành, và đồng bộ với 

các chính sách thúc đẩy giáo dục STEM. Mô hình này cũng phải được xem xét 

trên cơ sở mối quan hệ của nó với các hoạt động giáo dục khác đang triển khai ở 

trường phổ thông. 

- Tiếp cận phát triển năng lực và phẩm chất: định hướng đổi mới căn bản của 

giáo dục phổ thông là dạy học phát triển năng lực, phẩm chất. Giáo dục STEM 

thể hiện đầy đủ tư tưởng dạy học phát triển năng lực và phẩm chất. Mô hình giáo 

dục STEM cần phản ánh được tinh thần đổi mới này, góp phần thực hiện thành 

công chương trình giáo dục phổ thông mới.  

- Tiếp cận thực tiễn: giáo dục STEM cần hướng tới giải quyết những vấn đề 

thực tiễn trên cơ sở vận dụng kiến thức trong các môn học thành phần. Quan 

điểm này cũng đòi hỏi mô hình giáo dục STEM trong trường phổ thông phải 

phản ánh được tính đặc thù của Việt Nam. 

18.2 . Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng:         

- Nhóm các phương pháp nghiên cứu lí thuyết: các phương pháp phân tích, tổng 

hợp, khái quát hóa được dùng để tập hợp, phân tích các tài liệu nghiên cứu trên 

thế giới và ở Việt Nam về các vấn đề thuộc phạm vi nghiên cứu của chương 

trình, nhằm mục đích lựa chọn những khái niệm và tư tưởng cơ bản là cơ sở lí 

luận của đề tài. Nghiên cứu những chủ chương chính sách của Nhà nước, của 

ngành giáo dục có liên quan tới nội dung nghiên cứu. Từ đó đề xuất khung lí 

luận cho việc xây dựng mô hình giáo dục STEM trong trường phổ thông tại Việt 

Nam. 

- Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn: các phương pháp hội thảo khoa 

học, hội nghị chuyên đề, điều tra, phỏng vấn, quan sát sư phạm, phân tích văn 

bản, thực nghiệm sư phạm, xin ý kiến chuyên gia, được dùng để đánh giá thực 

tiễn, kinh nghiệm quốc tế về giáo dục STEM, đề xuất và thử nghiệm mô hình 

giáo dục STEM trong trường phổ thông tại Việt Nam. 

- Nhóm các phương pháp hỗ trợ: phương pháp xử lí số liệu bằng thống kê toán 

học. Chương trình dự kiến sử dụng phần mềm SPSS để phân tích và xử lí số 

liệu. 

19 Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu trong nước: 
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- Vụ Giáo dục Tiểu học và Vụ Giáo dục Trung học phối hợp góp ý đánh giá thực 

trạng, mô hình giáo dục STEM; tham gia đề xuất chính sách thúc đẩy giáo dục 

STEM; tham gia các hội thảo và góp ý các kết quả nghiên cứu của đề tài. 

- Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh: Phối hợp nghiên cứu, tạo điều 

kiện cán bộ tham gia đề tài, hỗ trợ khảo sát thực trạng, triển khai thử nghiệm ở 

trường phổ thông thuộc trường Đại học, tổ chức hội thảo Mô hình giáo dục 

STEM  tại thành phố Hồ Chí Minh, tham gia đề xuất chính sách, góp ý các kết 

quả nghiên cứu của đề tài. 

- Trường Đại học Vinh: Phối hợp nghiên cứu, khảo sát thực trạng triển khai thử 

nghiệm ở trường phổ thông thuộc trường Đại học, tham gia đề xuất chính sách, 

góp ý các kết quả nghiên cứu của đề tài. 

- Học viện Sáng tạo S3: Phối hợp nghiên cứu, tạo điều kiện cán bộ tham gia đề 

tài, hỗ trợ khảo sát thực trạng phần nguồn lực xã hội và các mô hình đã triển 

khai, xây dựng mô hình cơ sở vật chất, triển khai thử nghiệm mô hình cơ sở vật 

chất ở trường phổ thông, tham gia đề xuất kiến nghị, góp ý các kết quả nghiên 

cứu của đề tài. 

20 Phương án hợp tác quốc tế: 

- Đơn vị hợp tác:  

+ Trung tâm giáo dục khoa học (Science Education Center), Đại học sư phạm 

Quốc gia Đài Loan (National Taiwan Normal University). Đại diện là Giáo sư 

Chun – Yen Chang. 

+ Khoa Sư phạm, Trường đại học Kasetsart, Thái Lan (Kasetsart University). 

Đại diện PGS. TS. Chatree Faikhamta. 

+ Khoa Sư phạm, Trường Southern Cross, Ôxtrâylia (Southern Cross 

University). Đại diện PGS.TS. Geoff Woolcott và TS. Trần Lê Thi. 

- Nội dung hợp tác từ trường: Nhóm giảng viên của Đại học Sư phạm Hà Nội 

đang tham gia hợp tác nghiên cứu chương trình STEM for 2TV. 

- Nội dung hợp tác trong khuôn khổ đề tài: Khảo sát mô hình giáo dục STEM tại 

Đài Loan, Thái Lan, Oxtraylia; so sánh giáo dục STEM giữa Đài Loan, Thái 

Lan, Oxtraylia và Việt Nam; công bố quốc tế các kết quả nghiên cứu của chương 

trình. 

21 Phương án thuê chuyên gia: Không có 

22 Tiến độ thực hiện: 

 

Các nội dung,  
công việc chủ 
yếu cần được 

thực hiện;  

 Kết quả phải đạt    

Thời 
gian (bắt 

đầu, 
 kết thúc) 

Cá nhân,  
tổ chức  

thực hiện 

Ghi 
chú
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các mốc đánh 
giá chủ yếu 

1 

Xây dựng đề 

cương nghiên 

cứu, kế hoạch tổ 

chức nghiên cứu 

đề cương chi tiết; 

kế hoạch thực hiện 

Từ tháng 

912/18 

Lê Huy 

Hoàng; 

Lê Xuân 

Quang;...... 

46,98

20 

2 Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của giáo dục 

STEM trong trường phổ thông Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi 

mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần 

nghị quyết số 29 NQ/TW. 

322,3

827 

Nghiên cứu tổng 

quan về giáo 

dục STEM trong 

trường phổ 

thông. 

Báo cáo tổng quan 

tình hình nghiên 

cứu giáo dục STEM 

trong trường phổ 

thông. 

Từ tháng 

0103/19 
 

48,55

27 

Nghiên cứu lý 

luận về mô hình 

giáo dục STEM 

Hệ thống những 

vấn đề cơ bản về 

giáo dục STEM 

Nghiên cứu về mô 

hình và phương 

pháp xây dựng mô 

hình. Đề xuất các 

thành tố của mô 

hình giáo dục 

STEM ở trường 

phổ thông. 

Từ tháng 

0103/19 

 

N.V Hiền 

L.H Hoàng 

L.X Quang 

 

70,33

40 

Nghiên cứu cơ 

sở tâm lý – sư 

phạm của giáo 

dục STEM. 

Lý thuyết học tập 

kiến tạo và dạy học 

trải nghiệm 

Dạy học phát triển 

năng lực và phẩm 

chất người học; 

Dạy học tích hợp và 

dạy học phân hóa; 

Hướng nghiệp và 

phân luồng trong 

dạy học phổ thông. 

Từ tháng 

0103/19 

Đ.T Oanh 

N.V Biên 

C.C Thơ 

 

61,50

75 
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Nghiên cứu cơ 

sở toán, khoa 

học, kĩ thuật, 

công nghệ của 

giáo dục STEM 

Toán và vai trò của 

toàn trong giáo dục 

STEM 

Khoa học và vai trò 

của khoa học trong 

giáo dục STEM 

Kĩ thuật, Công 

nghệ trong giáo dục 

STEM. 

Chu trình STEM về 

mối liên hệ giữa 

Toán, Khoa học, Kĩ 

thuật và Công nghệ 

Từ tháng 

0306/19 

L.H Hoàng 

N.H Chính 

Đ.T Oanh 

 

80,48

10 

Nghiên cứu nhu 

cầu nguồn nhân 

lực STEM và 

chính sách về 

giáo dục STEM 

của Việt Nam. 

Nhu cầu nhân lực 

cho lĩnh vực STEM 

tại Việt Nam. 

Chính sách phát 

triển nguồn nhân 

lực lĩnh vực STEM 

tại Việt Nam. 

Định hướng giáo 

dục STEM trong 

chương trình giáo 

dục phổ thông mới. 

Từ tháng 

0106/19 

 

T.B Trình 

L.H Hoàng 

Đ.T Oanh 

 

61,50

75 

3 Nội dung 2: Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về giáo dục 

STEM ở trường phổ thông và những đề xuất cho Việt Nam 

209,6

120 

Nghiên cứu giáo 

dục STEM tại 

Hòa Kì 

Mô hình và 

chính sách thúc 

đẩy giáo dục 

STEM tại Hoa 

Kì 

Từ tháng 

0609/19 

T.V Mẫn 

L.H Hoàng 

và thành viên 

44,27

15 

Nghiên cứu giáo 

dục STEM tại 

Anh 

Mô hình và 

chính sách thúc 

đẩy giáo dục 

Từ tháng 

0609/19 

Đ.V Sơn 

L.H Hoàng 

và thành viên 

44,27

15 
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STEM tại Anh 

Nghiên cứu giáo 

dục STEM tại 

Đài Loan 

Mô hình và 

chính sách thúc 

đẩy giáo dục 

STEM tại Đài 

Loan 

Từ tháng 

0912/19 

L.H Hoàng 

L.H.M Ngân 

và thành viên 

44,27

15 

Nghiên cứu giáo 

dục STEM tại 

Thái Lan 

Mô hình và 

chính sách thúc 

đẩy giáo dục 

STEM tại Thái 

Lan 

Từ tháng 

0912/19 

N.V Biên 

L.H Hoàng 

N.V Hiền 

và thành viên 

44,27

15 

Tổng hợp kinh 

nghiệm quốc tế 

và khuyến nghị 

cho giáo dục 

STEM tại Việt 

Nam 

Từ kinh 

nghiệm quốc tế, 

khuyến nghị về 

mô hình và 

chính sách thúc 

đẩy giáo dục 

STEM tại Việt 

Nam. 

Từ tháng 

0912/19 

L.H Hoàng 

N.V Hiền 

N.V Biên 

và thành viên 

32,52

60 

4 Nội dung 3: Phân tích, đánh giá thực trạng giáo dục STEM ở 

trường phổ thông tại Việt Nam 

315,0

852 

Phân tích, đánh 

giá thực trạng 

nhận thức về 

giáo dục STEM 

tại Việt Nam 

Thực trạng 

quan niệm về 

giáo dục STEM 

tại Việt Nam. 

Từ tháng 

10/19 

03/20 

L.H Hoàng 

Đ.T Oanh 

và thành viên 

59,14

45 

Phân tích, đánh 

giá thực trạng 

dạy học các môn 

Khoa học, Công 

nghệ, Tin học, 

Toán ở trường 

phổ thông  

Thực trạng dạy 

học các môn 

học STEM 

trong trường 

phổ thông. 

Từ tháng 

10/19 

03/20 

L.H Hoàng 

N.V Hiền 

L.X Quang 

T.B Trình 

và thành viên 

131,8

415 
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Phân tích, đánh 

giá thực trạng 

phương pháp, 

hình thức tổ 

chức, cơ sở vật 

chất giáo dục 

STEM ở trường 

phổ thông  

Thực trạng 

phương pháp, 

hình thức tổ 

chức giáo dục 

STEM. 

Từ tháng 

10/19 

03/20 

N.V Biên 

L.H Hoàng 

Đ.V Sơn 

C.C Thơ 

và thành viên 

71,76

57 

Phân tích, đánh 

giá thực trạng 

lựa chọn nghề 

nghiệp STEM 

của học sinh phổ 

thông. 

Thực trạng lựa 

chọn nghề 

nghiệp STEM 

của học sinh 

Từ tháng 

10/19 

03/20 

L.H Hoàng 

Đ.T Oanh 

N.V.Biên 

và thành viên 

52,33

35 

 

5 
Nội dung 4: Xây dựng mô hình giáo dục STEM trong trường 

phổ thông Việt Nam 

429,0

374 

Chương trình 

giáo dục STEM 

ở trường phổ 

thông tại Việt 

nam. 

Mục tiêu giáo 

dục STEM 

trong trường 

phổ thông tại 

Việt Nam. 

Nội dung giáo 

dục STEM 

trong trường 

phổ thông tại 

Việt Nam  

Phương pháp 

và hình thức tổ 

chức giáo dục 

STEM trong 

trường phổ 

thông tại Việt 

Nam 

Đánh giá trong 

giáo dục 

STEM. 

Từ tháng 

10/193/20 

L.H Hoàng 

N.V Biên 

và thành viên 

154,2

900 

Thiết kế cơ sở 

vật chất hỗ trợ 

hoạt động giáo 

dục STEM 

Mô hình cơ sở 

vật chất hỗ trợ 

giáo dục STEM 

trong trường 

Từ tháng 

10/193/20 

L.X Quang 
L.H Hoàng 

Đ.V Sơn 
và thành viên 

73,80

90 
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phổ thông tại 

Việt Nam. 

 

 

Nguồn nhân lực 

giáo dục STEM 

ở phổ thông. 

Khung năng 

lực giáo viên  

và phát triển 

đội ngũ giáo 

viên giáo dục 

STEM trong 

trường phổ 

thông tại Việt 

Nam. 

Nguồn lực xã 

hội thúc đẩy 

giáo dục STEM 

trong trường 

phổ thông tại 

Việt Nam.  

Từ tháng 

0103/20 

C.C Thơ 

L.H Hoàng 

N.H Chính 
và thành viên 

77,14

50 

Hệ sinh thái cho 

giáo dục STEM 

ở trường phổ 

thông. 

Giáo dục 

STEM và các 

hoạt động giáo 

dục khác trong 

trường phổ 

thông. 

Các trường đại 

học, cao đẳng; 

các cơ sở sản 

xuất kinh 

doanh trong 

thúc đẩy giáo 

dục STEM ở 

phổ thông. 

Các hiệp hội 

khoa học, kĩ 

thuật, công 

nghệ, toán với 

giáo dục STEM 

ở phổ thông; 

các tổ chức 

trong nước, 

quốc tế tham 

Từ tháng 

0103/20 

L.H Hoàng 

Đ.V Sơn 

Đ.T Oanh 
và thành viên 

70,51

47 
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gia vào giáo 

dục STEM tại 

Việt Nam. 

Cơ sở khoa học 

áp dụng mô hình 

giáo dục STEM 

trong nhà trường 

phổ thông ở Việt 

Nam 

 

 

Cơ sở khoa học 

áp dụng mô 

hình giáo dục 

STEM trong 

nhà trường phổ 

thông ở Việt 

Nam 

Từ tháng 

0106/20 

N.V Biên 

L.H Hoàng 

L.X Quang 
và thành viên 

53,27

87 

6 

Nội dung 5: Thực nghiệm sư phạm mô hình giáo dục STEM 

trong trường phổ thông 

310,3

175 

Xây dựng tài 
liệu tập huấn 
giáo viên , cán 
bộ quản lý. 

- Bộ tài liệu tập 
huấn giáo viên 
tiểu học  
- Bộ tài  dựng 
tài liệu tập 
huấn trung học 
cơ sở  
- Bộ tài liệu tập 
huấn cán bộ 
quản lý trường 
tiểu học và 
trung học cơ sở 

 

Từ tháng 
12/196/20 

L.H Hoàng 
N.V Biên 
C.C.Thơ 
N.H. Nam 
N.V.Hiền 
Đ.T.Oanh 
D.D.T.Hương 
T.N.Chất 
Đ.M.Đức 
P.T.Bình 

149,0
775 

Thực nghiệm 

Chương trình 

giáo dục STEM 

ở trường phổ 

thông. 

Đánh giá kết 

quả thử nghiệm 

Chương trình 

giáo dục STEM 

ở trưởng phổ 

thông. 

Từ tháng 

0306/20 

L.H Hoàng 

N.V Hiền 

Đ.T Oanh 

và thành viên 

96,60

50 

Thực nghiệm 

mô hình không 

gian trải nghiệm, 

thực hành 

STEM 

Đánh giá kết 

quả thử nghiệm 

mô hình không 

gian trải 

nghiệm, thực 

hành STEM. 

Từ tháng 

0306/20 

L.X Quang 

L.H Hoàng 

và thành viên 

30,64

95 
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Thực nghiệm 

khung năng lực 

giáo viên giáo 

dục STEM ở 

phổ thông 

Đánh giá kết 

quả thử nghiệm 

mô hình năng 

lực giáo viên 

giáo dục STEM 

ở phổ thông. 

Từ tháng 

0609/20 

N.V Hiền 

L.H Hoàng 

N.V Biên 

và thành viên 

 

33,98

55 

7 Nội dung 6: Đề xuất chính sách đối với phát triển giáo dục 

STEM trong giáo dục phổ thông tại Việt Nam 

200,9

106 

Chính sách về 

chương trình và 

thu hút nguồn 

nhân lực STEM. 

Ban hành 

chương trình 

khung giáo dục 

STEM ở phổ 

thông tại Việt 

Nam. 

Giáo dục 

hướng nghiệp, 

phân luồng tiếp 

cận nguồn nhân 

lực STEM tại 

Việt Nam. 

Từ tháng 

0609/20 

L.H Hoàng 

N.V Biên 

và thành viên 

 

 

139,1

390 

Chính sách về 

đội ngũ, cơ sở 

vật chất và khai 

thác nguồn lực 

xã hội. 

Phát triển đội 

ngũ giáo viên 

giáo dục STEM 

trong trường 

phổ thông tại 

Việt Nam. 

Đầu tư cơ sở 

vật chất cho 

giáo dục STEM 

ở trường phổ 

thông. 

Thúc đẩy hợp 

tác giữa giáo 

dục phổ thông 

với giáo dục 

nghề nghiệp, 

giáo dục đại 

học. 

Từ tháng 

0609/20 

L.H Hoàng 

C.C Thơ 

Đ.V Sơn 

và thành viên 

 

61,77

16 

 

    III. SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI 
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23 Sản phẩm chính của Đề tài và yêu cầu chất lượng cần đạt:  

23.1 Dạng I: Báo cáo khoa học (báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp kết quả 

nghiên cứu, báo cáo kiến nghị); kết quả dự báo; mô hình; quy trình; phương 

pháp nghiên cứu mới; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu và các sản phẩm khác. 

TT Tên sản phẩm Yêu cầu khoa học cần đạt  Ghi chú 

1 Báo cáo cơ sở lí luận 

và thực tiễn của giáo 

dục STEM ở Việt Nam 

Làm rõ được cơ sở lí luận trên các 

phương diện tâm lí – sư phạm, các cơ 

sở toán, khoa học, kĩ thuật, công 

nghệ của giáo dục STEM; những vấn 

đề về mô hình và phương pháp xây 

dựng mô hình giáo dục; phân tích 

đầy đủ các cơ sở thực tiễn về chính 

sách thúc đẩy giáo dục STEM, chính 

sách và nhu cầu phát triển nguồn 

nhân lực thuộc lĩnh vực STEM tại 

Việt Nam. 

 

2 Kinh nghiệm quốc tế 

về giáo dục STEM và 

những đề xuất cho Việt 

Nam 

Phản ánh được những kinh nghiệm, 

xu thế chung, phổ biến về giáo dục 

STEM phổ thông của các nước đề tài 

đánh giá; đề xuất được những 

khuyến nghị phù hợp với thực tiễn 

Việt Nam. 

 

3 Thực trạng triển khai 

giáo dục STEM tại các 

cơ sở giáo dục Việt 

Nam hiện nay 

Đánh giá được thực trạng một cách 

khách quan và toàn diện về giáo dục 

STEM trong trường phổ thông trên 

các mặt: cách hiểu về giáo dục 

STEM; dạy học các môn học STEM; 

giáo dục STEM; các hoạt động 

nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực 

STEM; và xu hướng lựa chọn nghề 

nghiệp STEM của học sinh sau khi 

tốt nghiệp. 

 

4 Báo cáo cơ sở khoa học 

trong việc áp dụng mô 

hình giáo dục STEM 

trong nhà trường phổ 

thông ở Việt Nam 

Chỉ rõ các cơ sở về chương trình 

giáo dục phổ thông mới; chương 

trình địa phương và nhà trường; hoạt 

động nghiên cứu khoa học dành cho 

học sinh trung học làm tiền đề triển 

khai mô hình giáo dục STEM ở 
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trường phổ thông tại Việt Nam. 

5 Đề xuất mô hình giáo 

dục STEM trong giáo 

dục phổ thông ở Việt 

Nam  (cấu trúc và điều 

kiện thực hiện mô 

hình) 

Mô hình giáo dục STEM trong 

trường phổ thông Việt Nam đáp ứng 

yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện 

giáo dục và đào tạo theo tinh thần 

nghị quyết số 29 – NQ/TW. 

 

5 Báo cáo đề xuất chính 

sách đối với phát triển 

STEM trong giáo dục 

phổ thông tại Việt Nam 

Các chính sách thúc đẩy giáo 

dụcSTEM tại Việt Nam đảm bảo sự 

phù hợp, khả thi với điều kiện thực 

tiễn Việt Nam. 

 

6 Thực nghiệm sư phạm 

mô hình về giáo dục 

STEM tại một số 

trường phổ thông 

Mô hình thực nghiệm tiên tiến, thu 

thập và phân tích số liệu, đánh giá 

kết quả thực nghiệm đảm bảo khách 

quan, chính xác. 

 

23.2 Dạng  II:  Bài báo; Sách chuyên khảo và các sản phẩm khác 

TT Tên sản phẩm 
Yêu cầu khoa 
học cần đạt 

Dự kiến nơi công 
bố (Tạp chí, Nhà 

xuất bản) 
Ghi chú 

1 01 Sách chuyên khảo 

về mô hình giáo dục 

STEM trong trường 

phổ thông Việt Nam 

Đảm bảo các 

yêu cầu khoa 

học của sách 

chuyên khảo; 

Bản thảo đã 

thông qua hội 

đồng khoa học 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

 

2 03 Bài báo khoa học 

trong nước 

 Đăng trên tạp chí 

trong danh mục Hội 

đồng chức danh 

giáo sư nhà nước.  

 

3 02 Bài báo khoa học 

quốc tế  

 Tạp chí quốc tế 

trong danh mục 

SCOPUS/ISI  

 

4 Đào tạo: 

- Đào tạo 02 thạc sĩ,  

- Hỗ trợ đào tạo 01 tiến 

sĩ  

Cán bộ hướng 

dẫn khoa học 

là thành viên 

chính tham gia 

thực hiện đề 

tài; Nội dung 

Đào tạo tại Trường 

Đại học Sư phạm 

Hà Nội 
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luận văn tốt 

nghiệp của học 

viên cao học 

và luận án của 

NCS thuộc 

lĩnh vực khoa 

học có liên 

quan. 

24 Lợi ích của đề tài và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu:  

24.1 Lợi ích của đề tài:  

a) Tác động đến xã hội (đóng góp cho việc xây dựng chủ trương, chính sách, 

pháp luật hoặc có tác động làm chuyển biến nhận thức của xã hội) và tác động 

đối với ngành, lĩnh vực khoa học (đóng góp mới, mở ra hướng nghiên cứu mới 

thông qua các công trình công bố ở trong và ngoài nước) 

- Thống nhất nhận thức, định hướng và chính sách giáo dục STEM ở trường phổ 

thông tại Việt Nam đáp ứng đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục theo tinh thần 

nghị quyết 29-NQ/TW. 

- Xây dựng nền tảng để giáo dục STEM ở Việt Nam kết nối và đồng bộ với giáo 

dục STEM trong khu vực và quốc tế. Trên cơ sở đó, phát triển các nghiên cứu 

tiếp theo trong tương lai. 

- Định hướng phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao, thích ứng với thời kì 

cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

- Định hướng mô hình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên giáo dục STEM ở trường 

phổ thông. 

b) Nâng cao năng lực nghiên cứu của tổ chức, cá nhân thông qua tham gia thực 

hiện đề tài, đào tạo trên đại học (số người được đào tạo thạc sỹ - tiến sỹ, chuyên 

ngành đào tạo) 

- Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục nói chung, nghiên cứu về 

giáo dục STEM nói chung cho đội ngũ các nhà khoa học trẻ tại trường Đại học 

Sư phạm Hà Nội, và một số cơ quan hợp tác. 

- Nâng cao khả năng hợp tác và công bố quốc tế trong nghiên cứu khoa học giáo 

dục. 

24.2  Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu:  

- Chuyên khảo về mô hình giáo dục STEM trong trường phổ thông:  

+ Cơ sở giáo dục phổ thông nghiên cứu, triển khai giáo dục STEM tại đơn vị 

mình;  

+ Các cấp quản lí giáo dục sử dụng để quản lí, phát triển giáo dục STEM.  

+ Được sử dụng tham khảo trong các luận văn, luận án nghiên cứu về giáo dục 

STEM. 

+ Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học sử dụng để hỗ trợ các cơ sở giáo dục 



49 
 

phổ thông thực hiện giáo dục STEM cũng như triển khai định hướng giáo dục 

STEM của chính cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học. 

- Mô hình cơ sở vật chất hỗ trợ giáo dục STEM: định hướng cho các đơn vị 

nghiên cứu và sản xuất thiết bị dạy học về giáo dục STEM trong trường phổ 

thông Việt Nam. 

- Mô hình năng lực giáo viên giáo dục STEM: định hướng cho các trường sư 

phạm thiết kế chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên giáo dục STEM. 

- Chính sách thúc đẩy giáo dục STEM: làm căn cứ cho các cơ sở giáo dục phổ 

thông thúc đẩy giáo dục STEM qua kế hoạch giáo dục nhà trường. 

25 Phương án trang bị thiết bị máy móc để thực hiện và xử lý tài sản được 

hình thành thông qua việc triển khai thực hiện đề tài 

(theo quy định tại thông tư liên tịch của Bộ KH&CN và Bộ Tài chính số 

16/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 1/9/2015 hướng dẫn quản lý, xử lý tài sản 

được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng 

ngân sách nhà nước) 

25.1. Phương án trang bị tài sản (xây dựng phương án, đánh giá và so sánh để 

lựa chọn phương án hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả nhất, hạn chế tối đa mua mới; 

thống kê danh mục tài sản cho các nội dung c, d) 

a. Bố trí trong số thiết bị máy móc hiện có của tổ chức chủ trì đề tài (nếu chưa đủ 

thì xây dựng phương án hoặc b, hoặc c, hoặc d, hoặc cả b,c,d)  

 Máy công cụ CAD/CAM – CNC. 

 Máy in 3D. 

 Các dụng cụ gia công cầm tay. 

 Mô hình robot lập trình. 

 Hệ thống làm mạch in. 

 Các thiết bị thí nghiệm khoa học. 

b. Điều chuyển thiết bị máy móc: KHÔNG 

c. Thuê thiết bị máy móc: KHÔNG 

STT Danh mục tài sản Tính năng, thông số kỹ thuật Thời gian thuê 

1    

d. Mua sắm mới thiết bị máy móc 

STT Danh mục tài sản Tính năng, thông số kỹ thuật 

1   

25.2. Phương án xử lý tài sản là kết quả của quá trình triển khai thực hiện 

đề tài (hình thức xử lý và đối tượng thụ hưởng) 
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