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Những cập nhật về STEM 

 

Tất cả các em học sinh và giáo viên đều rất háo hức được trở lại học tập tại trường. Một 

trong những điều tuyệt vời nhất khi trở lại là có thể học và áp dụng các kỹ năng tư duy STEM 

theo nhiều cách khác nhau. "STEM trong Lớp học" được cung cấp bằng cách thực hiện các 

thí nghiệm, chẳng hạn quan sát các mẫu vật. Đối với ‘STEM trong phòng thí nghiệm’, các 

học sinh nhỏ tuổi đã sử dụng mTiny và Codey Rocky để tìm hiểu về mã hóa. Các bạn học 

sinh lớp lớn hơn cũng đã tham gia chương trình “Hackathon”, và được tạo cơ hội thể hiện 

tư duy thiết kế của mình qua các bài kiểm tra theo hình thức cạnh tranh. 

 

 

 
 

 

STEM trong Phòng thí nghiệm 

 

Kể từ khi trở lại trường, mỗi lớp có thể học 

tại Phòng thí nghiệm STEM mỗi tuần 1 lần. 

 

Các em học sinh nhỏ tuổi nhất của trường 

đang cùng học với mTiny, người bạn robot 

của các em. Bằng cách này, các em bắt đầu 

hiểu rằng 'mã hóa' là cách chúng ta nói với rô 

bốt phải làm gì. Thẻ mã hóa và một cây đũa 

phép thuật được sử dụng để gửi lệnh. 

 

Các em học sinh từ Lớp 2-5 học cách sử 

dụng mã kiểu ‘cào’ với iPad và với Codey 

Rocky. Mục tiêu của các em là chọn trình tự 

mã hóa thích hợp để Codey Rocky hoàn 

thành các mẫu hoặc nhiệm vụ. 

 

Lớp 6 trở lên có bộ công cụ UBTech để mở 

rộng kiến thức và nâng cao kỹ năng của các 
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em, làm theo hướng dẫn để xây dựng các mô 

hình đa dạng. 

STEM in the classroom 

 

Tất nhiên, việc khám phá các khái niệm khoa 

học, công nghệ, kỹ thuật và toán học không 

chỉ giới hạn trong Phòng thí nghiệm STEM. 

Thay vào đó, có rất nhiều cơ hội để học sinh 

có được kiến thức và thực hành các kỹ năng 

khác nhau với các hoạt động trong lớp học. 

Ví dụ, quan sát và phân tích cách thuốc 

nhuộm màu di chuyển lên và đi qua khăn giấy 
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vào cốc nước (từ khu vực có nồng độ cao 

hơn đến khu vực có nồng độ thấp hơn). 

Những quan sát này sau đó được liên kết 

mật thiết với giáo trình khoa học mà các em 

đang được học trên lớp. 

 

 
 

 

 
 

Học sinh từ Lớp 7 đến A Level đã tham gia 

một thử thách STEM: xác định một vấn đề có 

tính bền vững trong cộng đồng và thiết kế 

một ứng dụng để giải quyết vấn đề đó. Thử 

thách này tập trung vào “ý tưởng ứng dụng” 

và vì vậy việc viết mã thực tế hoặc phát triển 

một ứng dụng có thể sử dụng không phải là 

mục tiêu. 

 

Mỗi lớp được chia thành nhiều đội, sau đó 

mỗi đội chỉ có 3 ngày để làm việc cùng nhau. 

Các đội trình bày ý tưởng của mình và 3 đội 

thắng cuộc đã được chọn bao gồm 1 đội đại 

diện từ Lớp 7-8 Quốc tế, 1 đội đại diện từ lớp 

7-9 Song ngữ và 1 đội đại diện từ Lớp IG1-A 

Level (xem hình ảnh đính kèm để biết thêm 

thông tin chi tiết). 

 

3 đội chiến thắng này đã tham gia một cuộc 

thi với các đội đại diện từ các trường khác 

trong hệ thống ở phía Nam bao gồm SIS tại 

Thành phố Mới Bình Dương, Cần Thơ và 
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Vũng Tàu. Các em cũng đã trình bày phần 

thuyết trình của mình tại một sự kiện trực tiếp 

không chỉ có sự tham gia của 3 trường trong 

hệ thống SIS mà còn có sự tham gia của 

Giáo sư Brett Kirk, Hiệu trưởng Trường Khoa 

học, Kỹ thuật và Công nghệ RMIT. 

 

Quý vị có thể hỏi thêm con em mình (nếu các 

em từ Lớp 7 trở lên) cùng chia sẻ về những 

gì nhóm của các con đã làm. 
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Nhìn về phía trước 

 

Vào cuối học kỳ, chúng tôi sẽ có một hoạt động STEM khác, có thể bao gồm một lần nữa 

phối hợp với các học xá SIS khác (thông tin chi tiết đang chờ được xác nhận). Trong năm 

học mới, chúng tôi dự định tổ chức các sự kiện trong khuôn viên trường để Quý Phụ huynh 

có thể đến và tìm hiểu - cũng như khám phá cách sử dụng - các tài liệu mã hóa & robot 

STEM khác nhau. 

 


