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lí giáo dục STEM của nhà trường phổ thông với việc tuân thủ các nội dung,
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1. Đặt vấn đề
STEM được viết tắt của các từ: Science (Khoa học),
Technology (Công nghệ), Engineering (Kĩ thuật) và
Math (Toán học). Ngay từ cái tên đó, có thể thấy được
về bản chất, giáo dục STEM mang tính “liên môn”,
giúp trang bị cho người học những kiến thức và kĩ
năng cần thiết liên quan đến bốn lĩnh vực trên. Sự “liên
môn” ở đây phân biệt với “đa môn” bởi các kiến thức
và kĩ năng này sẽ luôn được tích hợp, lồng ghép và
bổ trợ cho nhau, giúp học sinh không chỉ hiểu biết về
nguyên lí mà còn có thể áp dụng để thực hành và tạo
ra được những sản phẩm trong cuộc sống hằng ngày.
Còn “đa môn” chỉ là sự xuất hiện của nhiều môn học
nhưng giữa các môn học đó không có sự tương tác, bổ
trợ cho nhau để giúp hình thành phẩm chất và năng lực
cho học sinh. STEM đặt người học vào vai trò của một
nhà phát minh. Có thể hiểu đơn giản, STEM là phương
pháp giáo dục “Học thông qua hành”, thay vì chỉ học
lí thuyết thì người học sẽ thực hành sau đó rút ra được
lí thuyết từ kết quả thực tế. Do đó, thực hiện đổi mới
giáo dục phổ thông hiện nay thì việc triển khai giáo dục
STEM là điều tất yếu. Để thực hiện tốt triển khai mô
hình giáo dục STEM thì vấn đề quản lí mô hình giáo
dục cũng cần được quan tâm. Bài viết này đề xuất mô
hình quản lí giáo dục STEM ở trường phổ thông nhằm
hướng tới hiệu quả của nó trong công tác quản lí ở các
nhà trường.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Mô hình quản lí giáo dục STEM
Khái niệm mô hình được định nghĩa theo những
phương diện khác nhau. 1/ Mô hình là hình làm mẫu;
2/ Mô hình là: vật cùng hình dạng nhưng làm thu nhỏ
lại nhiều, mô phỏng cấu tạo và hoạt động của một vật

khác để trình bày, nghiên cứu; 3/ Mô hình là chuẩn của
của sự hoàn thiện; 4/ Mô hình là vật thật thu nhỏ hoặc
phóng đại nhằm hỗ trợ cho quá trình nhận thức; Mô
hình là người hoặc vật được lấy làm mẫu trong hội họa.
Các định nghĩa nêu trên xem xét mô hình theo phương
diện vật chất. Mô hình là mô hình vật chất với chức
năng làm chuẩn, mẫu cho sự nhận thức hoặc các hoạt
động vật chất khác. Mô hình có phạm vi phản ánh rộng
và hẹp khác nhau. Có thể sử dụng mô hình ở cấp độ xã
hội hay sử dụng mô hình cho các hoạt động như mô
hình dạy học, mô hình tư vấn. Mô hình có thể là cụ thể
hoặc trừu tượng như mô hình nhân cách hay mô hình
động cơ, ...
Có thể phân biệt nhiều loại mô hình dựa theo các
tiếp cận khác nhau và theo đặc thù từng lĩnh vực. T.
Bush, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quản lí giáo dục,
Trường Đại học Leicester (Anh) đưa ra năm 1995 gồm
6 mô hình quản lí giáo dục, đó là: Mô hình chính thức
(Formal); Mô hình tập thể (Collegial); Mô hình chính
trị (Political); Mô hình chủ quan (Subjective); Mô hình
mập mờ (Ambiguity); Mô hình văn hoá (Cultural). Tuy
nhiên, ở góc độ nghiên cứu phát triển một tổ chức xã
hội - nghề nghiệp, người ta thường phân định 3 loại cơ
bản sau: 1/ Mô hình tổ chức (Mô hình cơ cấu, cấu trúc
của tổ chức); 2/ Mô hình chức năng (các mục tiêu- sản
phẩm, các nhiệm vụ cần đạt được); 3/ Mô hình hoạt
động (các hoạt động cơ bản của tổ chức).
Khi nghiên cứu về quản lí giáo dục nói chung và quản
lí chất lượng giáo dục nói riêng, nhiều vấn đề nghiên
cứu không thể thực hiện trực tiếp trên đối tượng do lĩnh
vực quá phức tạp, người ta không thể hiểu được bản
chất hay quy luật vận động của chúng một cách cụ thể
như nhân cách người giáo viên, quá trình hình thành và
phát triển kĩ năng, kĩ xảo nghề nghiệp hay chất lượng
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đào tạo, năng lực hành nghề... Trong những trường hợp
như vậy, người ta thường sử dụng mô hình hóa để xem
xét [1].
Từ sự phân tích trên về mô hình và mô hình quản lí
giáo dục, chúng tôi vận dụng mô hình CIPO (ContextInput-Process-Output/Outcome) trong quản lí giáo dục
STEM. Mô hình này được thể hiện ở sơ đồ sau (xem
Sơ đồ 1).
1) Yếu tố bối cảnh: Là yếu tố bên ngoài hệ thống,
tác động ảnh hưởng vào tất cả các yếu tố bên trong hệ
thống, tạo ra tính ổn định, cân bằng của hệ thống, thúc
đẩy phát triển hoặc kìm hãm quá trình hoạt động nhằm
đạt mục tiêu giáo dục. Bối cảnh bao gồm: các điều kiện
kinh tế, văn hoá, xã hội, chính trị, luật pháp, văn hoá
nhà trường, thái độ, tình cảm... của cha mẹ học sinh và
cộng đồng, đầu tư của Nhà nước….
2) Chuẩn đầu ra: Trong tiếng Việt, “Chuẩn” là kết
quả đầu ra được mong đợi, được chọn làm mẫu, làm
căn cứ để đối sánh, đo/đánh giá... Chuẩn hay tiêu chuẩn
được hiểu là điều quy định làm căn cứ để đo lường và
đánh giá. Vì thế, chuẩn thường có cấu trúc đa tầng, đa
lớp, đa thành tố (gồm nhiều tiêu chuẩn, tiêu chí và các
chỉ báo, đa mức độ để xác định rõ, cụ thể các giá trị đạt
được của từng khía cạnh khi đánh giá. Theo Từ điển,
Hoàng Phê chủ biên (1998), chuẩn có 3 nghĩa: Chuẩn
là cái được chọn làm căn cứ để đối chiếu, để hướng
theo đó mà làm cho đúng; Chuẩn là vật được chọn để
làm mẫu để thể hiện một đơn vị đo lường; Chuẩn là
cái được công nhận theo đúng quy định hoặc theo thói
quen của xã hội.
Có nhiều cách hiểu khác nhau về “chuẩn đầu ra”. Tuy

Yếu tố đầu vào (Input)
- Đội ngũ cán bộ
- Tài chính
- Chương trình giáo dục STEM
- Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy
học

nhiên, ở đây chúng ta chỉ bàn đến chuẩn đầu ra trong
lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Trong lĩnh vực giáo dục
và đào tạo, chuẩn đầu ra cũng được tiếp cận dưới nhiều
góc độ khác nhau: chuẩn đầu ra theo tiếp cận nội dung,
chuẩn đầu ra theo tiếp cận mục tiêu, chuẩn đầu ra theo
tiếp cận năng lực và phẩm chất…
Đến nay, có rất nhiều khái niệm khác nhau về chuẩn
đầu ra tùy thuộc vào góc độ tiếp cận của các nhà nghiên
cứu: Chuẩn đầu ra là sự cụ thể hóa những hành vi mới
của sinh viên sẽ có sau khi trải nghiệm học tập; bao
hàm kiến thức, những kĩ năng và thái độ mà sinh viên
thu nhận được thông qua các khóa học; được bắt đầu
bằng các động từ hành động và mô tả những hành động
quan sát được hoặc đo được. Có thể hiểu, chuẩn đầu ra
về năng lực là bản cam kết của nhà trường đối với xã
hội về sản phẩm đào tạo. Từ sự phân tích trên, chuẩn
đầu ra của Chương trình Giáo dục STEM có thể hiểu
là yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của người
học sau khi thực hiện Chương trình Giáo dục STEM.
3) Yếu tố đầu vào (Input): Chương trình Giáo dục
STEM, các quy chế, quy định, cơ chế, chính sách thể
hiện quan điểm chiến lược của nhà trường, các nguồn
lực: đội ngũ giáo viên, người học, cơ sở vật chất, kĩ
thuật, tài chính và các nguồn lực khác.
4) Yếu tố quá trình (Process): Sự biến đổi các nguồn
lực đầu vào thành sản phẩm đầu ra. Đây là đối tượng
của hệ thống quản lí gồm: các công đoạn thực hiện quy
trình giáo dục, dạy học theo những phương thức nhất
định; đánh giá người học; chính sách, chiến lược dạy
học; cơ chế thúc đẩy đổi mới, sáng tạo trong dạy học,
giáo dục.

Yếu tố quá trình (Process)
- Chính sách/cơ chế; Cấu trúc/Tổ
chức hệ thống QL các nguồn lực
địa phương.
- Quá trình dạy; Quá trình học;
Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập;
Cơ chế thúc đẩy đổi mới, sáng tạo
trong dạy học nói chung, giáo dục
STEM nói riêng.

Chuẩn đầu ra

Yếu tố đầu ra (Output/Outcome)
- Thỏa mãn nhu cầu phát triển cá
nhân. Phẩm chất và năng lực của
người học quy định trong Chương
trình Giáo dục STEM - Thích ứng
với cuộc sống có kĩ năng toàn cầu.

Chủ thể quản lí

phản hồi

Yếu tố bối cảnh (Context)
- Chính trị, kinh tế, xã hội; Luật pháp, chính sách; Tiến bộ khoa học và công nghệ.
- Hội nhập quốc tế, đối tác cạnh tranh; Đầu tư của Nhà nước.
- Điều kiện môi trường kinh tế - xã hội; Thị trường lao động, nhu cầu xã hội.

Sơ đồ 1: Mô hình CIPO về quản lí giáo dục STEM
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5) Chủ thể quản lí (Subjective): Vai trò của nhà quản
lí trong việc lập kế hoạch, lãnh đạo, tổ chức và kiểm tra
việc thực hiện quy trình dạy học, cơ chế, chiến lược dạy
học. Chức năng này thuộc về hiệu trưởng và tổ trưởng
chuyên môn của nhà trường;
6) Yếu tố đầu ra (Output): Sản phẩm của quá trình
học sinh học xong Chương trình Giáo dục STEM (phẩm
chất và năng lực), sự thỏa mãn của học sinh, phụ huynh;
đáp ứng yêu cầu đầu vào của lớp trên, bậc học trên; các
sản phẩm khác: phương pháp tổ chức, chính sách trong
quá trình thực hiện chương trình giáo dục.
7) Phản hồi (Feedback): Đây là mối liên hệ ngược từ
đầu ra quay trở lại đầu vào, cung cấp các thông tin phản
hồi từ người học, từ giáo viên, việc đảm bảo chất lượng
giáo dục, từ yêu cầu của xã hội, phụ huynh và của các
nhóm lợi ích có liên quan để điều chỉnh các nguồn lực
đầu vào, nội dung, phương pháp, quy trình dạy học và
điều chỉnh, hoàn thiện chuẩn đầu ra.
2.2. Biện pháp thực hiện mô hình quản lí giáo dục STEM
2.2.1. Kế hoạch hóa hoạt động giáo dục STEM

Mục tiêu của biện pháp là đưa việc thực hiện hoạt
động giáo dục STEM vào trong kế hoạch giáo dục của
nhà trường để quản lí hiệu quả hoạt động này. Hiệu
trưởng nhà trường chỉ đạo xây dựng kế hoạch giáo dục
STEM theo quy trình sau đây:
Bước 1: Tìm hiểu chương trình, tài liệu STEM.
Tìm hiểu chương trình, tài liệu STEM giúp cho giáo
viên xác định được nhiệm vụ dạy học của mình trong
từng tiết dạy, bài dạy, đáp ứng yêu cầu phẩm chất, năng
lực cần đạt của học sinh.
Bước 2: Xác định các năng lực chung và năng lực
đặc thù cần được hình thành, phát triển ở học sinh trong
giáo dục STEM.
Bước 3: Xác định hệ thống nhiệm vụ, hoạt động học
tập mà học sinh cần thực hiện qua từng bài, từng phần,
từng chủ đề STEM.
Năng lực chỉ được hình thành, phát triển trong hoạt
động và bằng hoạt động. Đối với học sinh, năng lực
được hình thành, phát triển thông qua việc vận dụng
kiến thức, kĩ năng đã học vào các tình huống thực tế
với những mức độ khác nhau, từ giải quyết các nhiệm
vụ học tập đến giải quyết các nhiệm vụ của cuộc sống.
Vì thế, kế hoạch phải bao gồm các hoạt động thực hành,
thí nghiệm, vận dụng kiến thức của từng chủ đề, bài
học...
Bước 4: Lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức
dạy học phù hợp để triển khai các nhiệm vụ, hoạt động
học tập đến học sinh nhằm phát huy tính tích cực, chủ
động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kĩ năng của các
em.
Bước 5: Lựa chọn phương pháp và hình thức đánh
giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, hoạt động học tập của

học sinh. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, hoạt
động học tập của học sinh thực chất là đánh giá phẩm
chất và năng lực của học sinh theo chuẩn đầu ra. Vì
vậy, đánh giá cần tập trung chủ yếu vào khả năng vận
dụng kiến thức, kĩ năng, thái độ của học sinh so với một
chuẩn nào đó.
Bước 6: Lập kế hoạch giáo dục STEM.
2.2.2. Tổ chức xây dựng chuẩn đầu ra Chương trình Giáo dục
STEM

Bước 1: Thành lập Tổ soạn thảo Chuẩn đầu ra Chương
trình Giáo dục STEM.
Tổ soạn thảo gồm các giáo viên giỏi, cán bộ quản
lí, cơ quan quản lí giáo dục. Ngoài ra, có thể mời các
chuyên gia từ các trường đại học sư phạm. Tổ soạn thảo
tổ chức thảo luận và thống nhất về mục tiêu, nội dung,
cấu trúc, kế hoạch thời gian, cách thức triển khai, các
nguồn lực và giao nhiệm vụ cho các cá nhân và tập thể
chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng chuẩn đầu
ra.
Bước 2: Xây dựng dự thảo chuẩn đầu ra.
Tổ soạn thảo nghiên cứu Chương trình Giáo dục phổ
thông 2018 và định hướng khung Chương trình Giáo
dục STEM của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tham khảo
chuyên gia, đề xuất các kiến thức, kĩ năng, phẩm chất
và năng lực tương ứng với cấp học, bậc học để có danh
mục chuẩn đầu ra của chương trình hướng tới sản phẩm
phát triển phẩm chất, năng lực STEM cho học sinh.
Bước 3: Tổ chức khảo sát thu thập thông tin các bên
liên quan.
- Thiết kế phiếu khảo sát các bên liên quan về các
năng lực người học cần đạt.
- Lập kế hoạch, xác định các đối tượng, dự toán kinh
phí khảo sát, tổ chức thảo luận, xin ý kiến chuyên gia về
các công việc cần làm để thu thập thông tin nhằm hoàn
thiện chuẩn đầu ra.
- Tổ chức khảo sát thu thập thông tin: Tổ soạn thảo
tập huấn cho cán bộ thực hiện khảo sát. Tổ chức khảo
sát các bên liên quan. Xử lí số liệu khảo sát.
Sản phẩm của bước này là Phiếu khảo sát thu thập
thông tin và Bảng tổng hợp Kết quả khảo sát thu thập
thông tin của các bên liên quan.
Bước 4: Hoàn thiện dự thảo chuẩn đầu ra.
Dựa vào kết quả phân tích số liệu khảo sát các bên
liên quan, tổ chức hội thảo hoàn thiện dự thảo chuẩn
đầu ra.
Bước 5: Hoàn thiện, phê duyệt và công bố chuẩn đầu
ra.
2.2.3. Tổ chức, chỉ đạo phát triển Chương trình Giáo dục STEM

Bước 1: Thiết kế Chương trình Giáo dục STEM.
Căn cứ vào mục tiêu và chuẩn đầu ra của Chương
trình Giáo dục STEM, triển khai lựa chọn nội dung và
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khối lượng kiến thức, chủ đề STEM để đưa vào chương
trình. Trên cơ sở đó, thiết kế dự thảo khung Chương
trình Giáo dục STEM.
Bước 2: Tổ chức hội thảo góp ý.
Sau khi Dự thảo Chương trình Giáo dục STEM được
hoàn thành, tổ chức hội thảo góp ý với sự tham gia của
giáo viên cốt cán, chuyên gia giáo dục, đại diện của
cộng đồng; Tranh thủ ý kiến chỉ đạo của các cơ quan
quản lí nhà nước về giáo dục, của các cấp chính quyền.
Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh dự thảo văn
bản chương trình.
Bước 3: Tổ chức thẩm định Chương trình Giáo dục
STEM.
Đây là hoạt động đảm bảo chất lượng cho việc triển
khai chương trình đáp ứng bối cảnh mới, đáp ứng mục
tiêu và chuẩn đầu ra đã được xác lập. Tất cả các bên liên
quan đến chương trình cần có đại diện tham gia thẩm
định. Kết quả thẩm định góp phần chỉnh sửa, hoàn thiện
chương trình trước khi triển khai thực hiện.
Bước 4: Hoàn thiện chương trình và ban hành chương
trình.
Sau khi được hoàn thiện, chương trình được trình lên
cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt và ban hành.
Bước 5: Hiệu trưởng tổ chức thực hiện chương trình.
Sau khi đã triển khai áp dụng, chương trình được
đánh giá và được tiếp tục điều chỉnh, bổ sung nhằm bảo
đảm sự phù hợp của chương trình với đặc điểm và nhu
cầu phát triển của xã hội và của người học, đảm bảo
chương trình vừa ổn định vừa phát triển và đạt được
hiệu quả cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi Chương
trình Giáo dục phổ thông 2018.
Bước 6: Hiệu trưởng tổ chức đánh giá, cải tiến, hoàn
thiện chương trình.
Đánh giá chương trình nhằm hoàn thiện và nâng
cao chất lượng chương trình. Vì vậy, hoạt động đánh
giá chương trình cần được triển khai ngay từ đầu, liên
tục, theo từng khâu khi triển khai kế hoạch thực hiện
chương trình.
2.2.4. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho đội
ngũ giáo viên thực hiện Chương trình Giáo dục STEM

Đội ngũ giáo viên quyết định việc thực hiện thành
công Chương trình Giáo dục STEM.Vì vậy, việc nâng
cao năng lực cho họ là hết sức quan trọng. Sở Giáo dục
và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo cần quan tâm
công tác này và triển khai tổ chức bồi dưỡng, tập huấn
cho giáo viên theo quy trình sau:
1) Xác định nhu cầu bồi dưỡng của đội ngũ giáo
viên
Để xác định nhu cầu bồi dưỡng của đội ngũ giáo viên,
Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo phải phân tích thực
trạng đội ngũ giáo viên để làm rõ học là ai? Họ có vai
trò như thế nào trong việc thực hiện Chương trình Giáo
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dục STEM? Họ đang ở trình độ nào? Năng lực dạy học
chương trình như thế nào? Điểm mạnh, điểm yếu của
họ là gì? Phải bồi dưỡng cái gì, phương pháp, hình thức
bồi dưỡng như thế nào? Từ đó, chúng ta xác định nhu
cầu bồi dưỡng của đội ngũ giáo viên. Trên cơ sở đó, xây
dựng mục tiêu và chương trình bồi dưỡng cho phù hợp.
2) Xác định mục tiêu bồi dưỡng đội ngũ giáo viên
Mục tiêu bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giáo
viên là trang bị, cập nhật, nâng cao kiến thức, kĩ năng,
phương pháp thực hiện Chương trình Giáo dục STEM
góp phần thực hiện thành công Chương trình Giáo dục
phổ thông 2018.
3) Xây dựng nội dung bồi dưỡng
Trước hết, căn cứ vào những yêu cầu triển khai
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, yêu cầu thực
hiện Chương trình Giáo dục STEM, theo chúng tôi cần
xây dựng chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực
cho đội ngũ giáo viên, tập trung vào những vấn đề chủ
yếu sau:
Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội
ngũ giáo viên về giáo dục STEM:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Mục tiêu của chương trình nhằm nâng cao kiến thức,
kĩ năng cơ bản về giáo dục STEM, nâng cao năng lực
cho giáo viên về phát triển chương trình, thiết kế các
chủ đề giáo dục STEM, tổ chức hoạt động dạy học,
sử dụng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và
đánh giá học sinh theo tiếp cận năng lực trong giáo dục
STEM, đáp ứng yêu cầu Chương trình Giáo dục phổ
thông 2018.
2. Mục tiêu cụ thể
- Xác định được vị trí, vai trò của giáo dục STEM
trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và việc
phát triển tư duy khoa học, khởi nghiệp sáng tạo cho
học sinh đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công
nghiệp lần thứ tư.
- Phân tích được các kiến thức về phát triển Chương
trình Giáo dục STEM theo phát triển năng lực học sinh.
- Phân tích được các khái niệm cơ bản liên quan đến
giáo dục STEM; các chủ đề của môn học, chủ đề liên
môn, trải nghiệm STEM....
- Lựa chọn được các phương pháp, hình thức tổ chức
dạy học và đánh giá học sinh trong giáo dục STEM.
- Phát triển được Chương trình Giáo dục STEM theo
định hướng phát triển năng lực học sinh.
- Sử dụng được phương pháp, hình thức tổ chức dạy
học và đánh giá học sinh phát triển năng lực trong giáo
dục STEM.
- Thiết kế được các chủ đề giáo dục STEM, kế hoạch
dạy học chủ đề giáo dục STEM trong Chương trình
Giáo dục phổ thông 2018.
- Tổ chức được các hoạt động trải nghiệm và phát
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triển năng lực khoa học cho học sinh
- Ứng dụng được công nghệ số trong giáo dục STEM.
- Nâng cao ý thức đạo đức nghề nghiệp, tâm huyết,
sáng tạo cho giáo viên trong bối cảnh hiện nay.
- Xác định được sự cần thiết phải đổi mới tư duy,
phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá
học sinh theo tiếp cận năng lực trong giáo dục STEM.
- Ý thức được vị trí, vai trò của giáo dục STEM trong
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và việc phát
triển tư duy khoa học, khởi nghiệp sáng tạo cho học
sinh.
- Có thái độ nghiêm túc trong thực hiện hoặc phối hợp
thực hiện với các giáo viên khác trong giáo dục STEM.
II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG
1. Nội dung cơ bản của Chương trình Giáo dục phổ
thông 2018 và Chương trình Giáo dục STEM. Trong
công tác bồi dưỡng giáo viên cần tập trung làm rõ những
điểm mới của Chương trình Giáo dục phổ thông và sách
giáo khoa năm 2018, Chương trình Giáo dục STEM
giúp giáo viên nắm được trọng tâm của Chương trình
Giáo dục STEM cũng như vị trí, vai trò của giáo dục
STEM trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.
2. Phát triển Chương trình Giáo dục STEM, xây
dựng các chủ đề môn học, chủ đề liên môn, trải nghiệm
STEM. Trên cơ sở nghiên cứu Chương trình Giáo dục
phổ thông 2018 của các môn học, xây dựng các chủ
đề dạy học STEM ứng với từng lớp học theo cấp bậc
học: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ
thông.
3. Các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học,
đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh
và đặc trưng của giáo dục STEM ở giáo dục, mầm non,
phổ thông. Mỗi chủ đề giáo dục STEM, hoạt động trải
nghiệm ở mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học
phổ thông đều có đặc trưng riêng. Chú ý đến tính đặc
trưng đó đòi hỏi phải lựa chọn và sử dụng các phương
pháp và hình thức tổ chức dạy học thích hợp. Một số
hình thức dạy học cần được bồi dưỡng như dạy học kết
hợp, dạy học đảo ngược, dạy học dự án,...
4. Bồi dưỡng cho giáo viên về tổ chức dạy học các
chủ đề tích hợp, liên môn trong giáo dục STEM. Cần
bồi dưỡng giáo viên cách vận dụng tổng hợp các kiến
thức có liên quan; Tổ chức cho giáo viên dự giờ, sinh
hoạt chuyên môn, cùng nhau trao đổi, thiết kế các chủ
đề tích hợp, qua đó phát triển năng lực dạy học tích hợp
cho họ.
5. Những yêu cầu cơ bản về phẩm chất, năng lực cần
đạt của học sinh trong giáo dục STEM ở từng cấp học,
bậc học. Chẳng hạn, với học sinh phổ thông, Chương
trình Giáo dục STEM cần phát triển cho học sinh các
năng lực: tự học, tự chủ; năng lực giải quyết vấn đề và
sáng tạo; năng lực giao tiếp và hợp tác; năng lực STEM
(năng lực nhận thức STEM, năng lực quan sát, tìm hiểu,

năng lực kiến tạo và hướng nghiệp); các phẩm chất như
yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
6. Sử dụng thiết bị dạy học, công nghệ thông tin, công
nghệ số trong giáo dục STEM. Chuyển đổi số đang là
xu thể chung của mọi lĩnh vực trong cuộc sống, trong
đó có giáo dục. Giáo viên cần là người tiên phong trong
chuyển đổi số, do đó việc bồi dưỡng cho họ sử dụng các
phương tiện, thiết bị dạy học hiện đại, ứng dụng công
nghệ thông tin, công nghệ số trong dạy học nói chung,
giáo dục STEM nói riêng là vô cùng quan trọng. Một
số thiết bị cần được giới thiệu như Flycam/ IOT, các
robot,…
7. Hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục
STEM.
4) Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên
Căn cứ nhu cầu thực tế cần bồi dưỡng của giáo viên,
xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, bao gồm: Mục tiêu, yêu
cầu, nội dung, phương thức bồi dưỡng, thời gian, kinh
phí, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan làm
cơ sở cho việc thực hiện công tác bồi dưỡng.
5) Đổi mới công tác tổ chức bồi dưỡng giáo viên
- Bồi dưỡng theo con đường “từ trên xuống”. Đây
là cách bồi dưỡng lâu nay thường vẫn làm, nhằm giúp
giáo viên quán triệt những vấn đề cơ bản của Chương
trình Giáo dục STEM, đổi mới phương pháp dạy học,
phương pháp kiểm tra đánh giá...
- Bồi dưỡng theo con đường “từ dưới lên”. Cách bồi
dưỡng dựa trên những đề xuất của giáo viên theo kiểu
cần gì bồi dưỡng cái đó, thiếu cái gì bồi dưỡng cái đó.
Giáo viên ở các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ
sở, trung học phổ thông tự nêu ra nội dung bồi dưỡng,
do đó tính thiết thực và hữu ích của công tác bồi dưỡng
sẽ cao hơn.
- Giáo viên tự bồi dưỡng: Vào đầu năm học, giáo viên
đăng kí nội dung, kế hoạch tự bồi dưỡng cho tổ chuyên
môn. Sản phẩm tự bồi dưỡng là một trong những tiêu
chí để đánh giá thi đua - khen thưởng của học kì, năm
học.
6) Phương pháp bồi dưỡng giáo viên
Trên thế giới, việc bồi dưỡng giáo viên thường được
tiến hành theo các phương pháp sau:
Phương pháp lấy chuyên gia làm trung tâm. Ở
phương pháp này, chuyên gia cung cấp kiến thức và
kinh nghiệm, còn giáo viên tiếp thu và vận dụng.
Phương pháp lấy phương tiện làm trung tâm. Ở
phương pháp này, các phương tiện thông tin được sử
dụng để chuyển tải nội dung bồi dưỡng đến giáo viên.
Phương pháp lấy học viên làm trung tâm. Ở phương
pháp này, giáo viên tự lực thực hiện chương trình bồi
dưỡng với sự giúp đỡ của các hướng dẫn viên.
Mỗi phương pháp bồi dưỡng nói trên đều có ưu điểm
và hạn chế nhất định. Bởi thế, trong bồi dưỡng giáo
viên, cần kết hợp cả ba phương pháp này. Từ đó, có
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thể bồi dưỡng giáo viên dạy học theo mô hình giáo dục
STEM theo quy trình bao gồm các bước sau đây:
- Bước 1: Phát tài liệu bồi dưỡng hướng dẫn sơ bộ cho
giáo viên về nội dung tài liệu qua hệ thống LMS;
- Bước 2: Giáo viên tự nghiên cứu tài liệu bồi dưỡng;
- Bước 3: Tổ chức cho giáo viên trao đổi về tài liệu
bồi dưỡng theo khối lớp, từng trường hoặc liên trường,
cụm trường;
- Bước 4: Tập trung những nội dung giáo viên chưa
rõ, chưa thống nhất qua tự nghiên cứu và trao đổi, thảo
luận;
- Bước 5: Tổ chức giải đáp những nội dung giáo viên
chưa rõ hoặc chưa thống nhất ở tài liệu bồi dưỡng.
Về hình thức bồi dưỡng: Để đáp ứng yêu cầu ngày
càng cao của nền giáo dục hiện đại, giáo viên cần được
bồi dưỡng dưới nhiều hình thức đa dạng và phong phú
như: Bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng tập trung, bồi
dưỡng theo hình thức từ xa, qua hệ thống LMS, online
với các học liệu phát cho người học hoặc qua mạng
Internet...
7) Đổi mới đánh giá kết quả bồi dưỡng
Cùng với việc đổi mới về nội dung, phương pháp,
hình thức bồi dưỡng giáo viên, cần thiết phải đổi mới
việc đánh giá kết quả bồi dưỡng giáo viên.
Về nội dung đánh giá: Theo chúng tôi, cần đánh giá
trên hai phương diện: Thứ nhất, nhận thức của giáo viên
về các vấn đề được bồi dưỡng (Ở đây là về giáo dục
STEM); Thứ hai, khả năng vận dụng những kiến thức,
kĩ năng được bồi dưỡng vào công tác dạy học, giáo
dục, vào thực tế giáo dục STEM; Thứ ba, cho giáo viên
làm đề án thiết kế bài dạy, các chủ đề STEM... Điều
này được cụ thể hóa bằng các sản phẩm là các chủ để
giáo dục STEM, kế hoạch dạy học các chủ đề giáo dục
STEM mà mỗi giáo viên thiết kế và đưa lên hệ thống
LMS, các tiết dạy của giáo viên,...
Về hình thức đánh giá: Có thể sử dụng các hình thức
đánh giá như: tự đánh giá, đánh giá của tổ chuyên môn,
đánh giá của học sinh, phụ huynh….
Kết quả đánh giá được lưu giữ vào hồ sơ cán bộ, làm
căn cứ để xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi
dưỡng giáo viên, kế hoạch luân chuyển, bố trí sử dụng
đội ngũ giáo viên, xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán
về giáo dục STEM.
2.2.5. Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục STEM

Sở Giáo dục và Đào tạo cần xây dựng bộ tiêu chí để
đánh giá chất lượng và hiệu quả giáo dục STEM của
các nhà trường. Qua đó, phát hiện những tồn tại, hạn
chế để có biện pháp chỉ đạo, điều chỉnh phù hợp hoặc
nhân rộng các mô hình tốt. Bộ tiêu chí đánh giá chất
lượng giáo dục STEM bao gồm các lĩnh vực sau đây:
Lĩnh vực thứ nhất: Kế hoạch dạy học
Tiêu chí 1: Kế hoạch dạy học được thiết kế cho từng
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chủ đề, môn học và theo từng năm học, học kì, tháng,
tuần.
Tiêu chí 2: Kế hoạch dạy học dự kiến được một cách
rõ ràng các phẩm chất, năng lực cần hình thành ở học
sinh qua các chủ đề STEM trong môn học, liên môn.
Tiêu chí 3: Kế hoạch dạy học có độ linh hoạt, mềm dẻo
nhất định để có thể phục vụ tốt hơn yêu cầu phát triển
phẩm chất, năng lực của học sinh trong giáo dục STEM.
Tiêu chí 4: Kế hoạch dạy học coi trọng các hoạt động
thí nghiệm, thực hành, vận dụng kiến thức, giải quyết
vấn đề... của học sinh; dành thời gian thích hợp cho các
hoạt động độc lập, hoạt động trải nghiệm sáng tạo các
chủ đề STEM.
Lĩnh vực thứ hai: Nội dung dạy học
Tiêu chí 5: Nội dung dạy học được xây dựng thành
các chủ đề STEM theo sở thích, sự phát triển phẩm
chất, năng lực và cách học của từng học sinh.
Tiêu chí 6: Nội dung dạy học đảm bảo sự tiến bộ
không ngừng của học sinh trong từng giai đoạn học tập
và trong cả quá trình học tập.
Tiêu chí 7: Nội dung dạy học giúp học sinh biết làm
từ những điều đã học qua hoạt động trải nghiệm STEM.
Lĩnh vực thứ ba: Phương pháp dạy học
Tiêu chí 8: Phương pháp dạy học và các điều kiện hỗ
trợ giảng dạy phù hợp với nội dung dạy học.
Tiêu chí 9: Phương pháp dạy học tập trung dạy học
sinh cách học, cách nghĩ.
Tiêu chí 10: Phương pháp dạy học khuyến khích học
sinh sáng tạo, tự thiết kế và thực hành các chủ đề STEM.
Tiêu chí 11: Phương pháp dạy học khuyến khích học
sinh tự học, tự nghiên cứu.
Tiêu chí 12: Phương pháp dạy học cá thể hóa hoạt
động học tập theo nhu cầu và khả năng của mỗi học
sinh.
Lĩnh vực thứ tư: Hình thức tổ chức dạy học
Tiêu chí 13: Hình thức tổ chức dạy học trong và ngoài
lớp đa dạng (giờ lên lớp; giờ thảo luận; giờ làm việc
nhóm; giờ tự học, tự nghiên cứu các chủ đề STEM...).
Tiêu chí 14: Các hoạt động xã hội, ngoại khóa, tập
dượt nghiên cứu khoa học... được đưa vào trong hình
thức tổ chức dạy học.
Tiêu chí 15: Các hình thức tổ chức dạy học được sử
dụng với sự trợ giúp của công nghệ thông tin và chuyển
đổi số.
Lĩnh vực thứ năm: Kiểm tra, đánh giá kết quả dạy
học
Tiêu chí 16: Hình thức tổ chức dạy học bảo đảm độ
tin cậy và tính giá trị.
Tiêu chí 17: Xác định năng lực của học sinh dựa trên
chuẩn đầu ra cấp học, môn học.
Tiêu chí 18: Hình thức tổ chức dạy học khuyến khích
phát triển trí thông minh, sáng tạo trong việc giải quyết
những tình huống thực tế và vận dụng kiến thức thiết kế
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các chủ đề STEM của học sinh.
Tiêu chí 19: Hình thức tổ chức dạy học được đa dạng
hóa bằng các phương pháp (quan sát, vấn đáp, trắc
nghiệm, trình diễn, dự án học tập, hồ sơ học sinh...),
hình thức (đánh giá chuẩn đoán, đánh giá quá trình và
đánh giá tổng kết), công cụ (câu hỏi phát vấn, đề kiểm
tra, bài luận, báo cáo thực hành, mẫu biểu quan sát, tự
đánh giá...).
Tiêu chí 20: Phát triển các kĩ thuật đánh giá năng lực
học sinh.
Lĩnh vực thứ sáu: Môi trường dạy học
Tiêu chí 21: Có sự tương tác giữa giáo viên và học
sinh, giữa học sinh với học sinh trong các hoạt động
ngoại khóa, nghiên cứu, sáng tạo….
Tiêu chí 22: Có sự chia sẻ kinh nghiệm trong các hoạt
động giữa giáo viên với nhau, giữa học sinh với nhau.
Tiêu chí 23: Tạo không gian và tính chủ động sáng
tạo cho giáo viên và học sinh.
2.2.6. Đảm bảo các điều kiện cho hoạt động giáo dục STEM

- Chỉ đạo phát triển cơ sở vật chất của nhà trường
theo hướng đồng bộ và hiện đại. Cơ sở vật chất vừa là

điều kiện, vừa là môi trường giảng dạy, học tập tích cực
của giáo viên và học sinh, là một trong những yếu tố
làm nên chất lượng của giáo dục.
- Chỉ đạo công tác đảm bảo thiết bị dạy học STEM.
Nhà trường xây dựng kế hoạch mua sắm, triển khai mua
sắm đến việc sử dụng, bảo quản thiết bị dạy học STEM,
đồng thời huy động nguồn lực cho hoạt động này.
- Chỉ đạo tăng cường, thúc đẩy chuyển đổi số trong
dạy học STEM.
3. Kết luận
Quản lí trong giáo dục là tác động của chủ thể quản lí
đến các thành tố của quá trình giáo dục nhằm đảm bảo
chất lượng đào tạo. Quản lí mô hình giáo dục STEM
theo tiếp cận mô hình CIPO là tác động của nhà quản
lí đến quá trình giáo dục thông qua quản lí đầu vào,
quản lí quá trình, quản lí đầu ra dưới tác động của bối
cảnh nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục. Để hoạt động
giáo dục STEM đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu
xã hội, nhà trường cần phải vận dụng đồng bộ các biện
pháp quản lí nêu trên.
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ABSTRACT: The rapid development of the fourth industrial revolution
necessitates the promotion of education and training in order to create a team
of qualified experts with the necessary abilities to satisfy the demands of the
4.0 era. It is a very important and urgent matter. STEM education has aided in
the solution of this pressing issue. STEM education is widely respected and
applied in industrialized countries. STEM has been encouraged and included
in educational curricula at all levels in Vietnam. This article presents the model
of STEM education management for high schools, which is in accordance with
the contents and functions of educational management activities in schools.
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