
 

KẾ HOẠCH  

TẬP HUẤN DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM 

Thực hiện Công văn số 1822/SGDĐT-GDTrH-TX của Sở GDĐT, ngày 

31/5/2021 về việc tập huấn kỹ thuật dạy học theo định hướng STEM cho giáo 

viên bậc trung học; Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022 trường 

THCS&THPT Trung Hóa triển khai tập huấn kỹ thuật dạy học theo định hướng 

STEM như sau: 

I. Nội dung 

1. Mục đích 

Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý vào giáo viên về vị trí, vai trò và 

ý nghĩa của giáo dục STEM trong trường trung họa; thống nhất nội dung, 

phương pháp và các hình thức thực hiện giáo dục STEM trong nhà trường. 

Tăng cường áp dụng giáo dục STEM trong giáo dục trung học nhằm góp 

phần thực hiện mục tiêu Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. 

Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và giáo viên về việc tổ chức, quản 

lý, xây dựng và thực hiện dạy học theo phương thức giáo dục STEM. 

2. Nội dung tập huấn 

- Một số vấn đề chung về giáo dục STEM trong giáo dục phổ thông; 

- Tiêu chí, quy trình và kỹ thuật xây dựng các chủ đề giáo dục STEM trong 

chương trình giáo dục phổ thông; 

- Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả dạy 

học và chủ đề giáo dục STEM theo định hướng phát triển năng lực học 

sinh; 

- Thực hành xây dựng, tổ chức thực hiện một số chủ đề giáo dục STEM 

trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, THPT. 

- Lựa chọn nội dung xây dựng kế hoạch bài dạy STEM trong học kỳ I năm 

học 2021-2022. 

3. Thành phần 

- Các giáo viên bộ môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, Công nghệ; 

SỞ GD&ĐTQUẢNG BÌNH 

TRƯỜNG THCS&THPT TRUNG HÓA 

 

              Số: 154/KH-TrH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                   Minh Hóa, ngày 15 tháng 9 năm 2021 



- Các TTCM, TPCM các tổ ghép có bộ môn thuộc thành phần tập huấn. 

4. Thời gian, hình thứ tập huấn 

- Thời gian: 6 buổi (có lịch kèm theo) 

- Hình thức: Tập huấn online qua ứng dụng google Meet (Cán bộ tập huấn 

mở lớp bằng địa chỉ : ggmettrunghoa@quangbinh.edu.vn, các giáo viên 

tập huấn mở bằng mail cá nhân của mình để đăng nhập. 

5. Tổ chức thực hiện 

Phân công nhiệm vụ:  

TT Cán bộ tập huấn Môn tập huấn Ghi chú 

1 Cao Thị Thanh Hoài Toán  

2 Đinh Ngọc Trai Lý  

3 Cao Duy Tâm Tin  

4 Trương Thị Tuyết Sinh  

5 Đinh Thị Lệ Thủy Hóa  

6 Nguyễn Thị Thanh Thúy Công Nghệ  

Các TTCM, trưởng nhóm bộ môn, cán bộ tập huấn nghiêm túc thực hiện 

kế hoạch, nộp sản phẩm và báo cáo kết quả thực hiện về BGH trước 

28/9/2021và xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung bài giảng STEM. 

Trong quá trình thực hiện  có gì vướng mắc xin liên hệ đồng chí Phượng,  

email: dinhvanphuong_trunghoa@quangbinh.edu.vn 

Nơi nhận: 

- BGH;  

- GV; 

- Lưu VP,VT. 
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Phụ lục 

Lịch tập huấn Stem cho các môn : Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, Công nghệ 

(Từ ngày 20/9/2021 đến ngày 25/9/2021) 

Ngày Thời gian Công việc Ghi chú 

Ngày 20/9/2021 14h00-14h15 

 

 

14h15-16h30 

Đăng nhập google meet theo lớp, 

kiểm tra kết nối các thành viên 

lớp học, điểm danh 

Đặt vấn đề, Báo cáo chung về 

Stem trong trường trung học 

 

Ngày 21/9/2021 14h-16h30 
- Hướng dẫn xây dựng Bài học 

STEM 

- Chia nhóm, lựa chọn tình huống, 

nội dung dạy học STEM 

- Thảo luận 

 

Ngày 22/9/2021 14h-16h30 - Các nhóm tiến hành xây dựng kế 

hoạch bài dạy STEM 
 

Ngày 23/9/2021 14h-16h30 
- Tiếp tục xây dựng kế hoạch bài 

dạy STEM. 

- Thảo luận. 

 

Ngày 24/9/2021 14h-16h30 - Các nhóm hoàn thành kế hoạch 

bài dạy STEM. 
 

Ngày 25/9/2021 14h-16h30 Hoàn thành bài nộp về địa chỉ: 

pt2-

3_trunghoa@quangbinh.edu.vn 
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