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KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi Thiết kế “Bài học STEM” theo Chương trình giáo dục
phổ thông 2018 cấp Tiểu học

C ă n  c ứ  K ế  h o ạ c h  s ố  1 6 0 / K H - S G D & Đ T  n g à y  1 9 / 8 / 2 0 2 2  c ủ a  S ở  G D & Đ T 
v ề  v i ệ c  t r i ể n  k h a i  t h í  đ i ể m  t h ự c  h i ệ n  g i á o  d ụ c  S T E M  t h e o  C h ư ơ n g  t r ì n h  g i á o 
d ụ c   p h ổ   t h ô n g   2 0 1 8   c ấ p   T i ể u   h ọ c ,   g i a i   đ o ạ n   2 0 2 2   -   2 0 2 5   ( K ế   h o ạ c h   s ố   1 6 0 ) ;

Sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi Thiết kế “Bài học
STEM” Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (CTGDPT) cấp Tiểu học như

sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Khuyến khích giáo viên thiết kế sáng tạo các "Bài học STEM", góp phần
thực hiện hiệu quả giáo dục tiểu học trong nhà trường.

- Phát huy tiềm năng giáo dục STEM trong cộng đồng giáo viên, tạo điều
kiện cho các thầy cô có cơ hội giao lưu, chia sẻ về đổi mới hình thức tổ chức
hoạt động giáo dục góp phần tăng cường tính ứng dụng giáo dục STEM trong
các bài giảng và hoạt động giáo dục ở trường tiểu học theo Chương trình Giáo

dục phổ thông 2018.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo thông tin rộng rãi, tạo sức hút tham gia cuộc thi đối với giáo

viên tại các trường Tiểu học trong toàn tỉnh.

- Cuộc thi được tổ chức hiệu quả, tiết kiệm và đảm bảo thực hiện thành

công đổi mới giáo dục trong nhà trường.

II. Đối tượng, thời gian

1. Đối tượng

- Giáo viên, nhóm giáo viên tại 10 trường Tiểu học triển khai thí điểm
giáo dục STEM theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp Tiểu học (theo
Kế hoạch số 160); khuyến khích giáo viên các trường tiểu học trên địa bàn toàn

tỉnh  tham gia.

- Đối với giáo viên dự thi theo nhóm, không quá 5 thành viên/nhóm.

2. Thời gian

- Cấp huyện: Hoàn thành trong tháng 12/2022.

- Cấp tỉnh: Tháng 02/2023.



III. Nội dung, hình thức

1. Nội dung

- Bài học STEM dự thi đáp ứng mục tiêu giáo dục tích hợp theo các yêu

cầu cần đạt thuộc các môn học thuộc lĩnh vực STEM gắn với giải quyết vấn đề

thực tiễn của học sinh. Mỗi Bài học STEM cần linh hoạt để phù hợp với khối,
lớp, đặc trưng của tổ, nhóm chuyên môn và kế hoạch giáo dục nhà trường.

- Các hoạt động giáo dục trong bài học STEM được tổ chức đảm bảo phát

triển năng lực, phẩm chất của học sinh. Bộ đồ dùng dạy học của học sinh cần
khai thác tối đa thiết bị dạy học tối thiểu, đồ dùng dạy học của học sinh và

những vật liệu dễ tìm, dễ kiếm đối với học sinh.

- Khuyến khích xây dựng các bài học STEM có tính mới, sáng tạo, không

trùng lặp với các bài học sẵn có trong tài liệu của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT,
phù hợp tâm sinh lí với đối tượng học sinh tiểu học theo vùng miền.

- Kế hoạch bài dạy được thiết kế trên phần mềm Word vận dụng theo
khung kế hoạch bài dạy tại công văn số 2345 và bài giảng được trình bày trên

phần mềm PowerPoint có thể chia sẻ cho giáo viên trong giảng dạy.

- Xây dựng hồ sơ dạy học Bài học STEM gồm:

+ Kế hoạch bài dạy vận dụng theo khung kế hoạch bài dạy tại công văn
số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07/06/2021 của Bộ GD&ĐT về HD xây dựng kế

hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học (công văn số 2345).

+ Ba ̀i giảng được thiết kế trên các phần mềm mở có thể trình chiếu được
trên lớp và chia sẻ dễ dàng cho các giáo viên khác.

+ Bộ đồ dùng dạy học cho giáo viên, bộ đồ dùng học tập cho học sinh (1
nhóm).

+ Sản phẩm minh họa (bao gồm bản thiết kế va ̀ sa ̉n phẩm STEM).

2. Hình thức

Hồ sơ tham dự cuộc thi gửi về Phòng GDTH, Sở GD&ĐT qua email
phonggdth@laocai.edu.vn, bao gồm:

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng và bộ đồ dùng dạy học của giáo viên, của
học sinh, sản phẩm minh họa.

- Video, clip minh họa, học liệu,... (nếu có).

3. Tiêu chí đánh giá

- Bài học STEM thể hiện rõ quy trình thiết kế kĩ thuật hoặc tìm tòi khám

phá khoa học.

- Bài học STEM thể hiện rõ môn học chủ đạo và các môn học tích hợp.

- Kế hoạch bài dạy được các thành viên trong Hội đồng đánh giá các cấp
đánh giá đạt.

- Các hoạt động phù hợp với nhà trường, thời gian môn học, hoạt động
giáo dục.

- Bài giảng có kênh hình, kênh chữ, hiệu ứng phù hợp với học sinh tiểu
học.
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- Bộ đồ dùng dạy học đảm bảo dễ sử dụng gồm các vật liệu phổ biến đại
trà giáo viên, học sinh có thể dễ dàng thực hiện được.

- Bài học STEM có tính mới, sáng tạo.

4. Giải thưởng: Trao giấy chứng nhận, giải thưởng cho các giáo viên,

nhóm giáo viên đạt giải cuộc thi.

5. Thể lệ: Phụ lục số 01 đính kèm.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Phòng GDTH, Sở GD&ĐT

- Chịu trách nhiệm ban hành kế hoạch, quy chế và các văn bản về việc tổ
chức cuộc thi; thành lập Ban Tổ chức, Hội đồng đánh giá, tiếp nhận hồ sơ dự thi.

- Liên hệ các cơ quan truyền thông hỗ trợ truyền thông cuộc thi.

- Mời các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục STEM tham gia tư vấn,
đánh giá các Bài học STEM.

2. Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố

- Tổ chức cuộc thi cấp huyện, lựa chọn cá nhân/nhóm tham gia cấp tỉnh.

- Đối với 05 Phòng GD&ĐT triển khai thí điểm: Mỗi phòng GD&ĐT 08
giáo viên, trong đó có 05 giáo viên chuyên biệt tham gia Hội đồng đánh giá kế

hoạch bài học STEM. Gửi hồ sơ dự thi, danh sách tham gia Hội đồng đánh giá

về Sở GD&ĐT (Phòng GDTH) trước 05/01/2023.

Căn cứ các nội dung trên, Sở GD&ĐT yêu cầu phòng GD&ĐT các huyện
thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc. Thông tin liên hệ: Bà Hoàng

Thị Thắm, chuyên viên Phòng GDTH; điện thoại: 0916167377./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Sở GD&ĐT;

- Các Phòng có liên quan thuộc Sở;

- Các Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, GDTH.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thế Dũng



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀO CAI

THỂ LỆ

CUỘC THI THIẾT KẾ “BÀI HỌC STEM”

THEO CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số        /KH-SGD&ĐT ngày      /11/2022 của Sở GD&ĐT)

Điều 1. Nội dung và đối tượng dự thi
1. Nội dung dự thi

- Bài học STEM dự thi đáp ứng mục tiêu giáo dục tích hợp theo các yêu

cầu cần đạt thuộc các môn học thuộc lĩnh vực STEM gắn với giải quyết vấn đề

thực tiễn của học sinh. Mỗi Bài học STEM cần linh hoạt để phù hợp với khối,
lớp, đặc trưng của tổ, nhóm chuyên môn và kế hoạch giáo dục nhà trường.

- Các hoạt động giáo dục trong bài học STEM được tổ chức đảm bảo phát

triển năng lực, phẩm chất của học sinh. Bộ đồ dùng dạy học của học sinh cần
khai thác tối đa thiết bị dạy học tối thiểu, đồ dùng dạy học của học sinh và

những vật liệu dễ tìm, dễ kiếm đối với học sinh.

- Khuyến khích xây dựng các bài học STEM có tính mới, sáng tạo, không

trùng lặp với các bài học sẵn có trong tài liệu của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT,
phù hợp tâm sinh lí với đối tượng học sinh tiểu học theo vùng miền.

- Kế hoạch bài dạy được thiết kế trên phần mềm Word vận dụng theo
khung kế hoạch bài dạy tại công văn số 2345 và bài giảng được trình bày trên

phần mềm PowerPoint có thể chia sẻ cho giáo viên trong giảng dạy.

- Xây dựng hồ sơ dạy học Bài học STEM gồm:

+ Kế hoạch bài dạy vận dụng theo khung kế hoạch bài dạy tại công văn
số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07/06/2021 của Bộ GD&ĐT về HD xây dựng kế

hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học (công văn số 2345).

+ Ba ̀i giảng được thiết kế trên các phần mềm mở có thể trình chiếu được
trên lớp và chia sẻ dễ dàng cho các giáo viên khác.

+ Bộ đồ dùng dạy học cho giáo viên, bộ đồ dùng học tập cho học sinh (1
nhóm).

+ Sản phẩm minh họa (bao gồm bản thiết kế va ̀ sa ̉n phẩm STEM).

2. Đối tượng dự thi

- Giáo viên, nhóm giáo viên tại 10 trường Tiểu học triển khai thí điểm
giáo dục STEM theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp Tiểu học (theo
Kế hoạch số 160); khuyến khích giáo viên các trường tiểu học trên địa bàn toàn

tỉnh  tham gia.

- Đối với giáo viên dự thi theo nhóm, không quá 5 thành viên/nhóm.

Điều 2. Hình thức, hồ sơ tham dự cuộc thi

- Bài dự thi của cá nhân/nhóm được chấm theo 03 vòng: cấp trường; cấp
huyện, cấp tỉnh.



- Hồ sơ dự thi gửi về Phòng GDTH, Sở GD&ĐT qua email
phonggdth@laocai.edu.vn, bao gồm:

+ Kế hoạch bài dạy, bài giảng và bộ đồ dùng dạy học của giáo viên, của
học sinh, sản phẩm minh họa.

+ Video, clip minh họa, học liệu,... (nếu có).

Điều 3. Yêu cầu đối với thí sinh dự thi

- Người dự thi phải đúng đối tượng theo quy định tại Điều 1 của thể lệ
này;

- Mỗi cá nhân/nhóm có thể dự thi nhiều bài giảng (không quá 03 bài

giảng dự thi cho mỗi cá nhân/nhóm).

Điều 4. Yêu cầu đối với bài dự thi

- Kế hoạch bài học STEM vận dụng theo cấu trúc sau:

BÀI  HỌC  STEM:…………………

THÔNG TIN VỀ  BÀI  HỌC

Lớp …… Thời lượng:  …………..

Thời  điểm  tổ  chức:  Khi  dạy  nội  dung  …………….  (môn  …………….)

Mô tả bài học:
Nội  dung  môn  ………..  có  yêu  cầu  cần  đạt  như sau:

-  ……………….
Để  đạt  được  các  yêu  cầu  cần  đạt  này,  trong  bài  học  STEM  “…….”,  học  sinh  sẽ

……………………………..

Nội  dung  chủ  đạo  và  tích  hợp  trong  bài  học:

Môn học Yêu cầu cần đạt

Môn  học
chủ  đạo

Môn  học
tích hợp

-

-

I. Yêu cầu cần đạt (của bài học)
- Yêu cầu cần đạt trong môn chủ đạo và các môn tích hợp.
II. Đồ  dùng dạy học
1. Chuẩn bị của Giáo viên

- Các  phiếu  học  tập  và  phiếu  đánh  giá.

- Các  video  hướng  dẫn  học  sinh  ………...
- Nguyên  vật  liệu  giáo  viên  chuẩn  bị cho  các  nhóm  học  sinh:

mailto:phonggdth@laocai.edu.vn


STT Thiết bị/Học liệu Số

lượng
Hình ảnh minh hoạ

2. Chuẩn bị của học sinh
- Giao  cho  mỗi  nhóm  tự  chuẩn  bị  một  số  nguyên  vật  liệu  như sau:

STT Thiết bị/ Học liệu Số lượng Hình ảnh minh hoạ

1

2

3

….

III. Các hoạt động dạy học chủ  yếu
1. Hoạt động 1. Mở đầu (Xác định vấn đề)
a) Khởi  động

- ………………

b) Giao nhiệm vụ

- …………………

2. Hoạt  động  2:  Hình  thành  kiến  thức  mới  (Nghiên  cứu  kiến  thức  nền)

3. Hoạt động 3: Luyện tập và vận dụng (Tìm giải pháp, chế tạo và chia sẻ)
a) Đề xuất và lựa chọn giải pháp

b) Chế tạo, thử nghiệm và đánh giá

c) Chia sẻ, thảo luận, điều chỉnh
IV. Phụ  lục
1. Phiếu học tập

2. Phiếu  đánh  giá

3. Sản phẩm minh họa

- Bài giảng được thiết kế trên các phần mềm mở có thể trình chiếu
được trên lớp và chia sẻ dễ dàng cho các giáo viên khác.

Điều 5. Hội đồng đánh giá

- Hội đồng đánh giá do Sở GD&ĐT thành lập gồm đại diện giáo viên các

đơn vị; các chuyên gia thuộc lĩnh vực STEM.
- Biểu điểm chi tiết; Phiếu đánh giá do Hội đồng đánh giá xây dựng.



Điều 6. Điều khoản thi hành

Ban tổ chức được quyền sử dụng các sản phẩm dự thi cho công tác tuyên

truyền, quảng bá và triển khai ứng dụng không mang tính thương mại vào thực
tế.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Cuộc thi nếu có xảy ra khiếu nại, quyết
định cuối cùng của Ban Tổ chức, nếu có nội dung nào chưa hợp lý, Ban Tổ chức
sẽ điều chỉnh để phù hợp và thông tin đến công chúng, thí sinh của cuộc thi. Thể

lệ này đã được Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét thông qua và có hiệu lực kể từ
ngày ký./.
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