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đề iSTEM) là vấn đề được nhiều giáo viên quan tâm, đặc biệt trong Chương
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1. Đặt vấn đề
Ở nước ta, giáo dục tích hợp nói chung, giáo dục tích
hợp STEM nói riêng được quan tâm trong những năm
gần đây. Để hiện thực hóa giáo dục tích hợp và giáo dục
tích hợp STEM trong nhà trường phổ thông nước ta ở
một mức độ nhất định, từ năm 2012 Bộ Giáo dục và
Đào tạo đã tổ chức cuộc thi “Dạy học theo chủ đề tích
hợp” dành cho giáo viên trung học và cuộc thi “Vận
dụng kiến thức liên môn giải quyết tình huống thực
tiễn” dành cho học sinh trung học. Chưa có công bố về
nghiên cứu tổng kết toàn bộ hoạt động này, rút ra được
kết luận mang tính lí luận về thiết kế chủ đề tích hợp
STEM để giáo viên có thể áp dụng rộng rãi.
Trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 [1],
giáo dục STEM được định hướng rõ hơn. Cụ thể: tăng
tích hợp ở lớp dưới (môn Khoa học tự nhiên ở cấp
Trung học cơ sở), có đầy đủ các môn S,T, E, M ở cấp
Trung học phổ thông: Toán (thuộc nhóm môn bắt buộc),
Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tin học (thuộc
nhóm môn lựa chọn); trong đó thời lượng dành cho
môn Công nghệ và môn Tin học được tăng lên đáng kể
so với chương trình hiện hành. Tuy nhiên, về tích hợp
các môn học thuộc lĩnh vực STEM Chương trình 2018
vẫn để mở. Giáo viên phải tự lực thiết kế và tổ chức
dạy học các chủ đề tích hợp STEM trong môn học do
mình phụ trách, cho các nội dung giáo dục địa phương,
các chuyên đề tự chọn, các hoạt động trải nghiệm [1].
Công văn 3089/BGDĐT - GDTrH ngày 14 tháng 8 năm
2020 về việc Triển khai thực hiện giáo dục STEM trong
các trường trung học [2] có các hướng dẫn chi tiết hơn,
tuy nhiên còn một số vấn đề chưa giải quyết được như
tiêu chí cho bài học/chủ đề STEM vẫn theo Công văn
5555/BGD ĐT - GDTrH ngày 08 tháng 10 năm 2014
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(áp dụng cho tất cả các bài học).
Đây là nhiệm vụ mới gây nhiều khó khăn cho giáo
viên: Thiết kế và tổ chức dạy học chủ đề tích hợp
STEM như thế nào trong dạy học đơn môn (môn Vật
lí) ở trường trung học phổ thông là câu hỏi nghiên cứu
được chúng tôi giải quyết trong bài báo này.
2. Nội dung nghiên cứu
STEM là thuật ngữ viết tắt tiếng Anh, S (Science) Khoa học (gồm các môn Khoa học Tự nhiên như Vật lí,
Hóa học, Sinh học, Khoa học Trái Đất), T (Technology)
- Công nghệ, E (Engineering) - Kĩ thuật và M (Maths)
- Toán học.
Giáo dục STEM là thuật ngữ có 2 nghĩa. Nghĩa thứ
nhất là giáo dục các môn Khoa học, Công nghệ, Kĩ
thuật và Toán học. Nghĩa thứ hai là giáo dục tích hợp
các môn học nói trên (Intergrated STEM Education,
viết tắt iSTEM education). Đây là một phương pháp
tiếp cận liên môn hướng tới phát triển năng lực người
học, chuẩn bị nguồn nhân lực cho các ngành nghề thuộc
các lĩnh vực STEM như: Khoa học tự nhiên (S), Công
nghệ (T), Kĩ thuật (E), Toán học (M).
Ở Việt Nam, giáo dục STEM hầu như được hiểu theo
nghĩa thứ hai. Trong Chương trình Giáo dục phổ thông
2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ: “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, kĩ thuật và toán học vào giải quyết một số vấn đề
thực tiễn trong bối cảnh cụ thể” [1]. Các hình thức tổ
chức giáo dục STEM được xác định theo [2] là: 1) Dạy
học các môn khoa học theo bài học iSTEM (gọi theo
ngôn ngữ quốc tế); 2) Tổ chức hoạt động trải nghiệm
STEM (câu lạc bộ hoặc hoạt động trải nghiệm thực tế;
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3) Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học kĩ thuật (thi
nghiên cứu khoa học các cấp, ngày hội STEM).
Trong đó, hình thức (1) là hình thức chủ yếu, thực
hiện đại trà cho tất cả học sinh, bài học/chủ đề STEM
theo hướng tiếp cận tích hợp nội môn hoặc liên môn,
nội dung bám sát chương trình giáo dục phổ thông, gọi
theo ngôn ngữ quốc tế là bài học/chủ đề iSTEM.
Chúng tôi tập trung nghiên cứu xây dựng khung lí
thuyết cho khái niệm này - chủ đề dạy học tích hợp
STEM (viết tắt chủ đề iSTEM), hi vọng có thể làm cẩm
nang cho thực hiện hình thức dạy học STEM chủ yếu
trong nhà trường phổ thông Việt Nam. Khung lí thuyết
này gồm: Bộ tiêu chí nhận diện chủ đề iSTEM và quy
trình xây dựng chủ đề iSTEM cần được công bố tường
minh.
2.1. Xác định nội hàm khái niệm chủ đề iSTEM và tiêu chí của
một chủ đề iSTEM
2.1.1. Khái niệm chủ đề iSTEM

Chủ đề iSTEM là thuật ngữ được dùng khi nói đến
dạy học theo chủ đề liên môn, tích hợp kiến thức kĩ
năng các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ,
Tin học và Toán học.
Từ nghiên cứu về giáo dục tích hợp STEM, chúng
tôi xác định nội hàm khái niệm chủ đề iSTEM như sau:
Chủ đề dạy học tích hợp STEM (gọi tắt là chủ đề
iSTEM) bao gồm nội dung và phương pháp tổ chức
hoạt động học dựa theo tiến trình thiết kế kĩ thuật để
học sinh:
- Tự lực chiếm lĩnh kiến thức, kĩ năng, yêu cầu cần
đạt trong chương trình giáo dục của các môn học: Vật
lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tin học, Toán.
- Dùng kiến thức đó làm cơ sở khoa học để tạo ra sản
phẩm giải quyết vấn đề thực tiễn có ý nghĩa.

2.1.2. Tiêu chí của một chủ đề iSTEM

Tiêu chí của một chủ đề iSTEM là tập hợp các dấu
hiệu để nhận biết và đánh giá một chủ đề dạy học
có phải là chủ đề iSTEM hay không, thuật ngữ tiếng
Anh là Conceptual frameworks for the evaluation of
intergrated STEM unit.
Không nhiều các kết quả nghiên cứu về vấn đề này.
Phân tích các kết quả nghiên cứu tiêu biểu đã công bố
về tiêu chí của một chủ đề iSTEM, chúng tôi được Bảng
1 (xem Bảng 1):
Phân tích, đánh giá: Các bộ tiêu chí nêu trên đã chỉ ra
được các đặc trưng cơ bản nhất của một chủ đề iSTEM
như: Tích hợp các nội dung học tập STEM, học tập hợp
tác, học dựa trên thiết kế, tuy nhiên vẫn bộc lộ một số
hạn chế sau:
- Không được sắp xếp theo một logic thống nhất (ở cả
6 công trình), do đó khó kiểm soát.
- Tiêu chí “Vấn đề thực tiễn” của [3], [4], [5], [8] còn
mang tính chung chung, không cụ thể; có nhiều vấn đề
thực tiễn không phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và năng
lực của học sinh phổ thông, cần phải được giới hạn rõ
hơn. Công trình [6],[7] đã khắc phục hạn chế đó: Bối
cảnh hấp dẫn và thúc đẩy, làm cho người học có hứng
thú, nhu cầu và niềm tin giải quyết vấn đề thực tiễn.
- Sản phẩm hay quy trình kĩ thuật (dù là đơn giản)
phải là một khó khăn, thách thức người học phải vượt
qua, nhờ đó mới gắn kết được kiến thức các môn học
S, T, E, M, mang đến ý nghĩa thực tiễn của các kiến
thức đó. Công trình [3] chỉ nêu được tiêu chí sản phẩm,
nhưng không rõ cần có thách thức thiết kế kĩ thuật để
tạo ra sản phẩm này; Công trình [4], [5] còn thiếu tiêu
chí này; Các công trình [6],[7] nêu được thách thức
thiết kế kĩ thuật, nhưng lại không tường minh tiêu chí
sản phẩm, công trình [8] không nêu tường minh tiêu
chí này.

Bảng 1: Các kết quả đã công bố về tiêu chí chủ đề iSTEM
Bộ Giáo dục và Đào tạo
(2018) [3].

Nguyễn Thanh
Nga và các cộng
sự (2019) [4].

Lê Xuân Quang
(2017) [5].

Moore và các công sự
(2014) [6].

Guzey và các cộng sự
(2016) [7].

Meester và các
cộng sự (2021)
[8].

1/ Giải quyết vấn đề thực
tiễn;
2/ Cấu trúc kết hợp tiến trình
khoa học và quy trình thiết
kế kĩ thuật;
3/ Hoạt động tìm tòi khám
phá, tạo ra sản phẩm;
4/ Hoạt động nhóm kiến tạo;
5/ Nội dung chủ yếu từ các
môn học khoa học và toán
trong chương trình;
6/ Tiến trình dạy học có
nhiều đáp án đúng, coi thất
bại là cần thiết trong học tập.

1/ Giải quyết vấn
đề thực tiễn;
2/ Kiến thức
thuộc lĩnh vực
STEM;
3/ Định hướng
hoạt động - thực
hành;
4/ Làm việc
nhóm.

1/ Giải quyết
vấn đề thực tiễn;
2/ Vận dụng
kiến thức trong
các môn học
STEM;
3/ Định hướng
thực hành
4/ Khuyến khích
làm việc nhóm.

1/ Bối cảnh hấp dẫn và
thúc đẩy
2/ Thách thức thiết kế
kĩ thuật;
3/ Cơ hội để học hỏi từ
thất bại thông qua thiết
kế lại;
4/ Nội dung toán và
(hoặc) khoa học;
5/ Phương pháp giáo
dục lấy học sinh làm
trung tâm;
6/ Làm việc nhóm và
giao tiếp.

1/ Bối cảnh hấp dẫn và
thúc đẩy;
2/ Thách thức thiết kế
kĩ thuật;
3/ Tích hợp nội dung
khoa học;
4/ Tích hợp nội dung
toán học;
5/ Chiến lược giảng
dạy;
6/ Làm việc theo nhóm;
7/ Giao tiếp;
8/ Đánh giá;
9/ Tổ chức.

1/ Học tập lấy
vấn đề làm
trung tâm;
2/ Học tập dựa
trên câu hỏi và
thiết kế;
3/ Tích hợp các
nội dung học
tập STEM;
4/ Học tập hợp
tác;
5/ Học tập dựa
trên nghiên cứu.
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- Sản phẩm của học sinh cần có nhiều phiên bản,
không loại trừ phiên bản lỗi là hiện thực hóa quy trình
thiết kế kĩ thuật trong hoạt động sáng tạo, các công trình
[4],[5], [7], [8] không có tiêu chí này; Công trình [3],
[6] đã khắc phục (tiêu chí 6 [3], tiêu chí 3 của [6]).
- Bộ 9 tiêu chí của [7] là quá nhiều và không cụ thể
đối với các tiêu chí 5,7,8,9. Bất cứ quá trình dạy học
nào cũng có các yếu tố ấy, chưa nêu được dấu hiệu
riêng cho dạy học chủ đề STEM về các yếu tố này.
- Ngoài ra, tiêu chí 2 [4] “Huy động kiến thức thuộc
lĩnh vực STEM” là quá rộng, có thể kiến thức vượt khỏi
chương trình giáo dục phổ thông, gây quá tải đối với
học sinh.
Để khắc phục các hạn chế trên, tham khảo có chọn lọc
các kết quả nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài
nước, chúng tôi đề xuất bộ tiêu chí nhận diện và đánh
giá chủ đề dạy học iSTEM sau đây:
Lựa chọn logic xây dựng bộ tiêu chí: các yếu tố của
quá trình dạy học. Bất cứ quá trình dạy học nào cũng
bao hàm 5 yếu tố: mục tiêu, nội dung, phương pháp,
hình thức tổ chức, kiểm tra đánh giá. Đây là căn cứ để
sắp xếp các tiêu chí của chủ đề STEM.
Tiêu chí về mục tiêu (Tiêu chí M): Chủ đề phải xuất
phát từ vấn đề thực tiễn hấp dẫn và thúc đẩy người học
vượt qua được (một) thách thức thiết kế kĩ thuật vừa
sức, tạo ra được sản phẩm để giải quyết vấn đề.
Tiêu chí về nội dung (Tiêu chí N): Chủ đề phải bao
hàm kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục thuộc
các môn học S,T, E, M (Vật lí, Hóa học, Sinh học, Toán,
Công nghệ, Tin học).
Tiêu chí về mối quan hệ giữa mục tiêu và nội dung

(Tiêu chí M&N): Cơ sở khoa học của sản phẩm (mục
tiêu) là các kiến thức thuộc các môn học S, T, E, M
của chương trình giáo dục (nội dung). Mối quan hệ
này cần được trực quan hóa bằng một sơ đồ khái niệm
(Conceptual Flow Graphic viết tắt CFG) [9].
Tiêu chí về phương pháp (Tiêu chí P): Hoạt động học
phải được tổ chức theo tiến trình thiết kế kĩ thuật.
Tiêu chí về hình thức tổ chức (tiêu chí T): Học sinh
hoạt động nhóm trong và ngoài lớp học để giải quyết
vấn đề.
Tiêu chí về đánh giá (Tiêu chí Đ): Kết quả học tập chủ
đề của học sinh phải là sản phẩm vật chất qua một số
phiên bản khác nhau không loại trừ phiên bản lỗi. Đánh
giá kết quả học tập và sự phát triển các năng lực của học
sinh đều dựa trên kết quả đánh giá sản phẩm này và quá
trình tạo ra sản phẩm đó.
2.2. Đề xuất quy trình xây dựng chủ đề iSTEM

Xây dựng (hay thiết kế) chủ đề iSTEM là tạo ra kế
hoạch dạy học đáp ứng được bộ tiêu chí chủ đề iSTEM
đã nêu mục 2.1. Kế hoạch đó phải bao gồm mục tiêu,
nội dung, phương pháp tổ chức hoạt động học và đánh
giá kết quả học theo mục tiêu đã xác định. Quy trình
xây dựng chủ đề iSTEM là các bước được giáo viên
thực hiện để tạo ra bản kế hoạch đó.
2.2.1. Phân tích đánh giá các quy trình xây dựng chủ đề iSTEM
đã có

Chúng tôi đã tập hợp các kết quả nghiên cứu về vấn
đề này của các tác giả trong nước và quốc tế. Dưới đây
là bảng tóm tắt các kết quả tiêu biểu (xem Bảng 2).

Bảng 2: Các kết quả nghiên cứu về quy trình xây dựng chủ đề iSTEM
Quy trình
xây dựng
chủ đề
iSTEM

Theo Bộ Giáo
dục và Đào tạo
[2] (2020) &[3]
(2019)

Theo Nguyễn
Thanh Nga và
cộng sự [4]
(2018)

Theo Lê Xuân Quang
[5] (2017)

Theo Mc Fadden và
cộng sự (2017) [10]

Theo Meester và các cộng sự
(2021) [8]

Số bước

4

5

5

5

15

Bước 1

Lựa chọn chủ đề

Vấn đề thực tiễn

Lựa chọn nội dung cụ
thể trong môn học

Chọn một hiện tượng
làm chủ đề trọng tâm

1/ Xác định nhóm mục tiêu và
phân tích bối cảnh
2/ Hình thành nhóm giáo viên đa
ngành và phân chia chủ đề
3/ Động não về nội dung chủ đề

Bước 2

Xác định vấn đề
cần giải quyết

Ý tưởng chủ đề
iSTEM

Kết nối những sản
phẩm, vật phẩm ứng
dụng trong thực tế

Hình thành một thách
thức thiết kế kĩ thuật

4/ Xác định và liên kết nội dung
học tập
5/ Xác định thử thách
6/ Hình thành nhóm con và phân
chia nội dung
7/ Nghiên cứu tính khả thi của thử
thách

Bước 3

Xây dựng tiêu chí của
sản phẩm/giải pháp
giải quyết vấn đề

Xác định kiến
thức STEM cần
giải quyết

Phân tích ứng dụng

Thảo luận làm đơn
giản hóa thử thách

8/ Phân tích thách thức thành các
vấn đề con
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Quy trình
xây dựng
chủ đề
iSTEM

Theo Bộ Giáo
dục và Đào tạo
[2] (2020) &[3]
(2019)

Theo Nguyễn
Thanh Nga và
cộng sự [4]
(2018)

Theo Lê Xuân Quang
[5] (2017)

Theo Mc Fadden và
cộng sự (2017) [10]

Theo Meester và các cộng sự
(2021) [8]

Bước 4

Thiết kế tiến trình
tổ chức hoạt động
dạy học.

Xác định mục tiêu
chủ đề iSTEM.

Chỉ ra các kiến thức
liên quan trong các
môn học thuộc lĩnh
vực STEM

Phân chia thành các
mô-đun.

9/ Thiết kế các hoạt động học tập
liên kết S,T,E,M.
10/ Thử nghiệm và sản xuất
nguyên mẫu và tài nguyên.

Xây dựng bộ câu
hỏi định hướng
chủ đề iSTEM

Hình thành chủ đề:
Tên chủ đề, mục tiêu,
liên hệ chương trình,
năng lực hướng tới.

Tập hợp chuỗi hoạt
động liên quan đến
chủ đề trọng tâm.

11/ Báo cáo và trao đổi phản hồi.
12/ Sửa đổi kế hoạch chủ đề.
13/ Viết kịch bản.
14/ Kết thúc chương trình.
15/ Gói tài liệu và tinh chỉnh.

Không thể hiện
được:
- Phương pháp
dạy học chủ đề
- Kế hoạch đánh
giá kết quả học tập

Không thể hiện được:
- Phương pháp dạy
học chủ đề.
- Kế hoạch đánh giá
kết quả học tập theo
mục tiêu.

Không thể hiện
- Mục tiêu dạy học
- Nội dung dạy học.

(Các bước quan trọng được in
nghiêng);
Quá nhiều bước dành cho một
cộng đồng giáo viên.

Bước 5

Bình luận

Không thể hiện
được:
- Mục tiêu dạy học
- Kế hoạch đánh
giá kết quả học tập
theo mục tiêu.

2.2.2. Đề xuất quy trình xây dựng chủ đề iSTEM

Từ việc phân tích các quy trình ở trên, dựa vào bộ tiêu
chí của chủ đề iSTEM đã đề xuất, chúng tôi đưa ra quy

trình xây dựng một chủ đề iSTEM, trong dạy học đơn
môn (Vật lí) gồm 7 bước (xem Bảng 3).

Bảng 3: Quy trình xây dựng chủ đề iSTEM
Các bước

Nội dung

Đảm bảo tiêu chí

Bước 1. Xác định vấn đề

- Tìm kiếm các tình huống thực tiễn để tạo tình huống có vấn đề.
- Đề xuất vấn đề.

Tiêu chí M
- Bối cảnh hấp dẫn, thúc đẩy
- Tồn tại thách thức thiết kế kĩ thuật

Bước 2. Xác định sản
phẩm/giải pháp công nghệ
có thể giải quyết được vấn
đề

- Đặt tên sản phẩm/giải pháp công nghệ.
- Tìm hiểu các sản phẩm/giải pháp công nghệ tương tự đã có trên thị
trường, đánh giá ưu nhược điểm.
- Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, tiêu chí của sản phẩm/giải pháp công
nghệ.
- Thiết kế phiếu đánh giá sản phẩm/giải pháp công nghệ.

Tiêu chí Đ
- Kế hoạch đánh giá sản phẩm

- Tập hợp kiến thức các môn học khoa học và toán làm cơ sở cho thiết
kế, chế tạo, vận hành sản phẩm/giải pháp công nghệ (vẽ sơ đồ mối liên
hệ giữa kiến thức nền và sản phẩm (CFG).
- Xác định vị trí của mỗi kiến thức trong các môn học khoa học (Vật
lí, Hóa học, Sinh học), Công nghệ, Tin học và Toán có liên quan trong
chương trình giáo dục.

Tiêu chí M&N
Vẽ sơ đồ liên kết sản phẩm hoặc
giải pháp công nghệ và các kiến
thức thuộc các môn học S, T, E,
M (CFG)

Bước 4. Xác định mục tiêu
dạy học của chủ đề

- Khoanh vùng được mục tiêu kiến thức, kĩ năng theo chương trình của
các môn học nêu ở bước 3
- Xác định các mục tiêu năng lực khác.

Tiêu chí M

Bước 5. Xây dựng bộ câu
hỏi định hướng kiến tạo sản
phẩm

Xây dựng bộ câu hỏi định hướng kiến tạo sản phẩm theo tiến trình học tập
được tổ chức theo quy trình thiết kế kĩ thuật.

Tiêu chí P

Bước 6.
Thiết kế tiến trình tổ chức
hoạt động học

Thiết kế hoạt động của nhóm học sinh theo quy trình thiết kế kĩ thuật:
(1) Xác định vấn đề - (2) Tìm hiểu kiến thức nền - (3) Đề xuất các thiết
kế - (4) Thảo luận lựa chọn thiết kế - (5) Chế tạo sản phẩm - (6) Trình
bày sản phẩm, đánh giá - (7) Điều chỉnh thiết kế, điều chỉnh sản phẩm.

Tiêu chí P, tiêu chí T

Bước 7.
Thiết kế kế hoạch đánh giá
kết quả học tập theo mục
tiêu ở Bước 4

- Thiết kế công cụ đánh giá mục tiêu năng lực môn học (Nhận thức, Tìm
hiểu khoa học tự nhiên, Vận dụng).
- Thiết kế công cụ đánh giá các mục tiêu năng lực chung.
- Xây dựng kế hoạch sử dụng các công cụ đánh giá.

Tiêu chí Đ

Bước 3. Xác định kiến thức
nền
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3. Kết luận
Bộ tiêu chí và quy trình xây dựng chủ đề iSTEM này
là khung lí thuyết để xây dựng các chủ đề iSTEM trong
dạy học đơn môn ở trường trung học phổ thông. Chúng
tôi đã thăm dò ý kiến giáo viên về bộ tiêu chí và quy
trình này để đánh giá tính khả thi trong áp dụng. Do hạn
chế về dung lượng bài báo, chúng tôi không thể công bố
các kết quả cụ thể về thăm dò ý kiến giáo viên nhưng
kết quả chung có đến hơn 90% giáo viên được hỏi cho
rằng, bộ tiêu chí nhận diện và đánh giá chủ đề iSTEM là

cần thiết, tường minh, dễ kiểm soát. Quy trình xây dựng
chủ đề iSTEM rõ ràng, đầy đủ, là cẩm nang để giáo
viên sẵn sáng áp dụng xây dựng các chủ đề iSTEM, tuy
còn một số bước khó cần được huấn luyện (bước 3 vẽ
CFG, bước 5, bước 6).
Chúng tôi đã áp dụng để xây dựng các chủ đề iSTEM
cấp độ nội môn (Vật lí), cấp độ iSTEM khuyết và cấp
độ iSTEM đầy đủ. Các kết quả nêu trên sẽ được công
bố trong các bài báo khác.
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ABSTRACT: Building and organizing the teaching of integrated STEM
(iSTEM) topics is an issue which has attracted the attention of many
teachers, especially in the 2018 general education program. What are
the criteria for an iSTEM topic? What is the process for developing the
iSTEM topics in the single-subject teaching of physics in the current high
school curriculum and the 2018 general education program? These are
the research questions posed in this article. Based on the analysis and
evaluation of the existing criteria and processes, the authors propose a set
of criteria for identifying and evaluating iSTEM topics with the process of
building an iSTEM topic to satisfy the set of criteria.
KEYWORDS: iSTEM topic, criteria of iSTEM topics, process of building an iSTEM topic.
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