
STEM

Xây dựng, rèn luyện kỹ năng mềm: kỹ 
năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, 
kỹ năng lên kế hoạch, kỹ năng thực hành

Củng cố kiến thức các môn học.

Biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến của 
người khác; tìm được các giải pháp hợp 
lý cho vấn đề.

Xây dựng môi trường học tập tích cực, 
thân thiện, năng động và trách nhiệm.

Hướng nghiệp sớm cho học sinh về 
nghề nghiệp liên quan đến STEM trong 
thời đại 4.0.

Tăng cường tư duy sáng tạo, tìm tòi ra 
phương án, chủ đề mới cho các lĩnh vực 
thực tế.
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ThƯ NGỎ

Kính gửi: Quý phụ huynh và các con!

 STEM IED xin gửi tới Quý phụ huynh và các con lời chào trân trọng nhất!

Với mong muốn được hợp tác, cung cấp dịch vụ đào tạo STEM cho các em học sinh của 
Nhà trường, chúng tôi xin gửi tới Quý phụ huynh thông tin về chương trình đào tạo như sau:

STEM LÀ GÌ ? 

Giáo dục STEM là mô hình giáo dục dựa trên 

cách tiếp cận liên môn, giúp học sinh áp 

dụng các kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ 

thuật và toán học vào giải quyết một số vấn 

đề thực tiễn trong bối cảnh cụ thể.

STEM MANG LẠI ĐIỀU GÌ CHO HỌC SINH ?

CHƯƠNG TRÌNH HỌC



STEM KHOA HỌC STEM ROBOTIC

Học sinh vận dụng kiến thức các môn 
khoa học để chế tạo ra sản phẩm phục 
vụ đời sống từ nguyên liệu tái chế.

Hình thành đam mê tìm hiểu khoa 
học.

Có khả năng sáng chế ra những sản 
phẩm có ích với cuộc sống và môi 
trường.

Giúp học sinh củng cố kiến thức.

Nhập môn về khoa học máy tính.

Hình thành tư duy lập trình căn bản.

Có khả năng tiếp thu được ngôn ngữ 
lập trình cao hơn.

Hiểu biết về ứng dụng IOT trong 
cuộc sống 4.0.

Trải nghiệm lắp ráp, lập trình, điều 
khiển làm chủ Robot Clover.

Làm đèn trang trí Ðu quay kỳ diệu Chế tạo ô tô Thi đấu robocon

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Kính mong nhận được sự hợp tác của Quý phụ huynh. Trân trọng!Kính mong nhận được sự hợp tác của Quý phụ huynh. Trân trọng!Kính mong nhận được sự hợp tác của Quý phụ huynh. Trân trọng!

STEM - XU HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP 4.0STEM - XU HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP 4.0STEM - XU HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP 4.0

 Giúp học sinh hình thành những kỹ năng quan trọng như: kỹ năng thuyết trình – phản biện; kỹ  
năng làm việc nhóm; kỹ năng tư duy phát hiện vấn đề; kỹ năng thực hành; kỹ năng phân tích và 
toán học…

 Giúp học sinh làm chủ kiến thức, chủ động tìm tòi những điều mới.

 Có khả năng phát minh ra những công trình mới phục vụ cho đời sống ngày càng hiện đại, 

văn minh.

 Biết vận dụng kiến thức linh hoạt trong quá trình chế tạo sản phẩm .
 Giúp học sinh củng cố và khắc sâu kiến thức các môn học trên lớp .
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