
HỘI THẢO 

CHỦ ĐỀ DẠY HỌC STEM CẤP TỈNH, NĂM HỌC 2022 - 2023 

Căn cứ Công văn số 1525/SGD&ĐT – GDTrH ngày 8/9/2022 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Lào Cai về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục THPT năm học 

2022 – 2023; thực hiện Kế hoạch số 29/KH – THPTS1.BT ngày 7/2/2023 của trường 

THPT số 1 Bảo Thắng về việc tổ chức Hội thảo chủ đề dạy học STEM cấp tỉnh; 

ngày 28/2/2023, trường THPT số 1 Bảo Thắng tổ chức hội thảo khoa học: “Chủ đề 

dạy học STEM cấp tỉnh, năm học 2022 – 2023”. 

Tham dự Hội thảo, về phía Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai có TS. Đỗ 

Thanh Tùng – Phó trưởng phòng GDTrH dự và chỉ đạo hội thảo. Về phía Trường 

THPT số 1 Bảo Thắng có thầy Lê Quang Hưng -  Hiệu trưởng nhà trường cùng 

đông đảo cán bộ quản lý, giáo viên dạy các môn học STEM thuộc các trường 

THPT, trường THCS &THPT và các trường PT DTNT THCS&THPT các huyện 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

Hội thảo nhằm mục đích tạo diễn đàn để các cán bộ quản lý, giáo viên trực 

tiếp giảng dạy chia sẻ về các quan điểm giáo dục STEM trong giáo dục và đào tạo, 

đề xuất và thảo luận các giải pháp nhằm ứng dụng, triển khai giáo dục STEM, đặc 

biệt là việc xây dựng và triển khai các chủ đề dạy học STEM gắn với chương trình 

GDPT 2018 trong các trường học cấp THPT trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

Tại Hội thảo, sau khi dự giờ, rút kinh nghiệm các tiết dạy học STEM ở các 

môn Toán (Lớp 10), môn Vật lí (Lớp 11) do giáo viên và học sinh trường THPT số 

1 Bảo Thắng thực hiện; theo dõi nội dung báo cáo kết quả dạy học STEM của 

trường THPT chuyên Lào Cai; các đại biểu lắng nghe các tham luận, trình bày nội 

dung thảo luận xoay quanh các chủ đề chính: thực trạng giáo dục STEM trong các 

trường THPT trên địa bàn tỉnh Lào Cai (thuận lợi và khó khăn, hạn chế trong việc 

xây dựng kế hoạch giáo dục, lựa chọn chủ đề, xây dựng  và triển khai kế hoạch 

bài dạy STEM, công tác kiểm tra đánh giá đối với các chủ đề dạy học STEM<.); 

các giải pháp nhằm định hướng triển khai và ứng dụng giáo dục STEM trong 

trường học; chia sẻ kinh nghiệm trong việc ứng dụng và phát triển giáo dục 

STEM tại các cơ sở giáo dục< 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, TS. Đỗ Thanh Tùng – Phó trưởng phòng 

GDTrH, Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai cho biết, sự phát triển của khoa học kỹ 

thuật đòi hỏi ngành Giáo dục có những thay đổi để đáp ứng nhu cầu của xã hội. 

Giáo dục STEM là một giải pháp quan trọng và hiệu quả trong việc đổi mới giáo 

dục cũng như triển khai chương trình GDPT 2018. Hội thảo lần này sẽ là cơ hội 

nhìn nhận lại những ưu điểm, hạn chế trong quá trình thực hiện giáo dục STEM ở 



các trường THPT trên địa bàn tỉnh Lào Cai; t  những kinh nghiệm đó sẽ đề xuất 

những biện pháp khả thi, hiệu quả trong dạy học STEM nói chung, xây dựng các 

chủ đề dạy học STEM nói riêng sao cho phù hợp với điều kiện thực tế của t ng 

đơn vị. 

Một số hình ảnh tạo Hội thảo: 

  

  
Dự giờ các tiết Dạy học theo chủ đề STEM. 

  

  
Báo cáo kết quả dạy học STEM của các đơn vị. 



 

  

  

  
Đại biểu phát biểu, tham luận tại Hội thảo. 

 

            Đưa tin: TCM Toán – Tin 

        Trường THPT số 1 Bảo Thắng 


