


NỘI DUNG CHÍNH

ƯU ĐIỂM CỦA
CHƯƠNG TRÌNH HĐGD 

STEM+

THỰC TẾ TRIỂN KHAI 
CHƯƠNG TRÌNH

Giới thiệu STEM & 
HĐGD STEM+



Là đơn vị phát triển
các nội dung giáo dục
khoa học – liên môn,
dễ ứng dụng và gần
gũi với cuộc sống.

Các nội dung tập trung cho
học sinh Mẫu giáo và Tiểu học.
Nhằm bổ trợ cho các chương
trình học trên lớp, mở rộng
các kiến thức thường thức.
Mang tính ứng dụng cao.

Sản phẩm gồm:
• Chương trình HĐGD STEM+

CHUYỂN GIAO dành cho
trường Tiểu học;

• Sản phẩm số: Video, đi kèm
là các dạng game đơn giản
để tăng mức độ tương tác
của người học;

• Sản phẩm vật lý: Đồ chơi,
đồ dùng, sách… ứng dụng



Quét mã QR để xem video



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 
HĐGD STEM+

Chủ đề bài học cho
mỗi khối lớp
Mỗi chủ đề từ 2-3 tiết

Tiết học/ 1 lớp Dự án/ 1 năm học



HỆ SINH THÁI CHƯƠNG TRÌNH

Tích hợp trên phần mềm STEM+

cài đặt trên máy của giáo viên:
File trình chiếu
Hướng dẫn triển khai tiết học
Từ vựng
Phiếu học tập cho học sinh

Sách tham khảo (nằm ngoài chương
trình), hướng dẫn chi tiết thực hiện
chế tạo và thí nghiệm tại nhà
Tờ rời, tờ hướng dẫn thực hiện sản
phẩm (tích hợp trong phần mềm)

Kênh Khoa học vui: DodoDino
trên Tiktok, Youtube,
Facebook
Hộp chế tạo “Tí toáy Hí hoáy”

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TÀI NGUYÊN TÀI LIỆU



o Giới thiệu chương trình
o Khung chương trình
o OUTLINE chương trình
o Kế hoạch cấp bài
o Những câu hỏi thường gặp
o …

Quét mã QR để truy cập:



ƯU ĐIỂM CỦA CHƯƠNG TRÌNH
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Tiết kiệm
thời gian
chuẩn bị bài

Học sinh

tạo ra 
sản phẩm

Học liệu thân

thiện, dễ tìm

Bổ trợ & 

song hành
cùng chương
trình

Hệ sinh thái bổ

trợ đa dạng

5 ĐIỂM 

NỔI BẬT CỦA



TIẾT KIỆM THỜI GIAN 
CHUẨN BỊ BÀI Nội dung trong Phần mềm giảng dạy chương trình HĐGD STEM+

bao gồm:

Video ngắn vui, hấp dẫn, bối cảnh

đa dạng để giải thích & hướng dẫn
chi tiết kiến thức, kỹ năng.

VIDEO 
BÀI HỌC1

Mở rộng vấn đề, kiểm tra kiến thức,

mức độ ghi nhớ và tư duy của học
sinh

MINI GAME2

Hướng dẫn chi tiết chuẩn bị cho

tiết học, hướng dẫn giáo viên tổ
chức hoạt động trên lớp

HƯỚNG DẪN 
GIẢNG DẠY3

Tài liệu ghi chép nội dung học cho

học sinh;
Tài liệu xây dựng vốn từ khoa học

TƯ LIỆU 
GIẢNG DẠY4



Quét mã QR để xem video









HƯỚNG DẪN THÔNG 
QUA VIDEO1

LÊN BẢN VẼ TRƯỚC KHI 
CHẾ TẠO2

THỰC HÀNH CHẾ TẠO 
THEO NHÓM3

CẢI TIẾN VÀ TRƯNG BÀY4

HỌC SINH TẠO RA SẢN PHẨM



Sử dụng sẵn các công cụ: 
Kéo, giấy màu, bút màu…1

Tận dụng các sản phẩm tái
chế: chai, hộp, que, chun…2

Đồ có thể tái sử dụng
nhiều lần3

Các học liệu đều có thể tìm
thấy trên thị trường4

HỌC LIỆU THÂN THIỆN, DỄ TÌM



Chủ đề:
Bàn tay rô-bốt (Lớp 2)1

Chủ đề:
Máy tưới nước tự động (Lớp 4)2

Chủ đề:
Máy thụ phấn cho hoa (Lớp 5)3

BỔ TRỢ, SONG HÀNH CÙNG
CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH KHÓA

Cơ quan vận động;
Các bộ phận: cơ, xương, khớp

Nước;
Những tính chất của nước

Cơ quan sinh sản của thực vật
có hoa

Một số ví dụ về bài học trong chương trình:



Sách tuyển tập chế tạo, hướng dẫn
thực hành tại nhà với các vật liệu dễ tìm

SÁCH THAM 
KHẢO1

Video vui giải thích khoa học, hướng
dẫn khoa học thường thức trên Tiktok, 
Youtube, Facebook…

KÊNH VIDEO 
KHOA HỌC2

Đồ chơi tự chế tạo
“TÍ TOÁY
HÍ HOÁY”3

HỆ SINH THÁI BỔ TRỢ ĐA DẠNG



THỰC TẾ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH
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➢ Các tiết học được tổ chức ngay trên lớp và được tổ chức thành các nhóm linh hoạt theo cách ngồi xoay lại với nhau.
➢ Vật liệu được chuẩn bị theo danh sách chi tiết cung cấp trong phần mềm và trên website www.stemplus.vn .
➢ Sau mỗi buổi học, học sinh sẽ được dặn dò chuẩn bị công cụ cho tiết học tiếp theo trên phần mềm.

http://www.stemplus.vn/


➢ Ngoài việc hiểu và nhớ quá trình phát triển của cây, học sinh còn được thực hành làm món salad từ chính sản
phẩm hạt giống nảy mầm. Bài học STEM được liên kết với các nội dung dinh dưỡng & kỹ năng sống hàng ngày.



➢ Trong các tiết học, ngoài thí nghiệm/ thực hành chế tạo, các em còn được khắc sâu kiến thức thông qua 
các bài nhạc – nhảy – trò chơi vận động được thiết kế riêng trong chương trình HĐGD STEM+



➢ Chương trình HĐGD 
STEM+ được giáo viên
các trường và học sinh
đón nhận nhiệt tình.

➢ Chương trình được
đánh giá cao bởi nội
dung dễ hiểu, giáo viên
dễ triển khai, học liệu
thân thiện dễ tìm và
đặc biệt tạo ra hứng
thú cho học sinh.



Quét mã QR để xem video



LINK THAM KHẢO




