
PHÒNG HỌC STEM  

PHÒNG HỌC BỘ MÔN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

 

- Căn cứ vào thông tư số 13/2020/TT/BGD ĐT ngày 26/5/2020 của Bộ giáo dục và 

Đào tạo ban hành về quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất cho các bậc học; 

- Căn cứ vào thông tư số 14/2020/TT/BGD ĐT ngày 26/5/2020 của Bộ giáo dục và 

Đào tạo ban hành về quy định diện tích phòng học Bộ môn cho các cấp học; 

- Căn cứ vào thông tư số 37,38,39/TT-BGD ĐT của Bộ giáo dục và Đào tạo ban 

hành về thiết bị dạy học tối thiểu theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 

- Căn cứ vào thông tư số 22/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 về Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chiếu sáng - Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc tại Mục 4. Nhà trường. 

- Căn cứ Tiêu chuẩn quốc gia số TCVN 3907: 2011 về Trường Mầm Non – Yêu 

cầu thiết kế 

- Công văn số 3089/BGDĐT-GDTrH ngày14/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

về việc triển khai thực hiện Giáo dục STEM trong chương trình giáo dục trung học;  

- Kế hoạch 526/KH-BGDĐT ngày 17/5/2022 của Bộ GD&ĐT về triển khai thực 

hiện giáo dục STEM cấp Tiểu học;  

- Công văn số 3676/BGDĐT-GDMN ngày 26/8/2021 của Bộ GD&ĐT về hướng 

dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non; 

-  

1. KHÁI QUÁT VỀ PHÒNG HỌC STEM/ PHÒNG HỌC BỘ MÔN 

Trong chương trình Giáo dục phổ thông 2018 quy định Giáo dục STEM là mô hình 

giáo dục dựa trên cách tiếp cận liên môn, giúp học sinh áp dụng các kiến thức khoa học, 

công nghệ, kĩ thuật và toán học vào giải quyết một số vấn đề thực tiễn trong bối cảnh 

cụ thể.  

Nhằm tạo cơ hội cho học sinh liên hệ, vận dụng phối hợp kiến thức, kĩ năng từ các 

lĩnh vực khác nhau trong các môn học như Toán, Tin học, Công nghệ, Vật lí… vào giải 

quyết các vấn đề thực tế ở mức độ phù hợp với khả năng của học sinh.  

Cơ sở vật chất và nội dung Giáo dục STEM được định hướng triển khai theo công 

văn 3089/BGD ĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong các phòng học bộ môn: 

Khoa học – Công nghệ (có chức năng giáo dục STEM, Giáo dục hướng nghiệp và dạy 

các môn học: Khoa học – Công nghệ). 

Từ đó, việc DẠY – HỌC STEM trong nhà trường cần có một không gian riêng để 

tổ chức hoạt động giáo dục STEM (với các chức năng: để học sinh được thiết kế - chế 

tạo, thử nghiệm – vận hành các mô hình Khoa học – Công nghệ phù hợp với đặc điểm 

hướng nghiệp, trải nghiệm, STEM), với tiêu chuẩn về diện tích cụ thể như dưới đây:  

a) Trường Mầm non: diện tích làm việc tối thiểu cho một học sinh là 02m2 và mỗi 

phòng có diện tích không nhỏ hơn 60m2 
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b) Trường tiểu học: diện tích làm việc tối thiểu cho một học sinh là 1,50m2 và mỗi 

phòng có diện tích không nhỏ hơn 50m2; 

c) Trường trung học cơ sở: diện tích làm việc tối thiểu cho một học sinh là 1,85m2 và 

mỗi phòng có diện tích không nhỏ hơn 60m2; 

d) Trường trung học phổ thông: diện tích làm việc tối thiểu cho một học sinh là 

02m2 và mỗi phòng có diện tích không nhỏ hơn 60m2; 

Trong các phòng DẠY – HỌC STEM cần có thiết bị, nội thất chuyên dụng, bao gồm: 

Bàn, ghế, bảng viết, tủ, kệ, giá đỡ chuyên dùng; Tủ sấy; tủ hút; hệ thống thoát khí thải, 

mùi và hơi độc; Hệ thống chậu rửa, vòi nước chuyên dùng; Hệ thống điện; Hệ thống 

chiếu sáng… 

 

2. BẢN VẼ MẶT BẰNG PHÒNG HỌC STEM/STEAM 

a) Bản vẽ 3D áp dụng cho Trường Mầm Non – Diện tích tối thiểu 60m2 

 
 

Thuyết minh bản vẽ 
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b) Bản vẽ 3D áp dụng cho Trường Tiểu học – Diện tích tối thiểu 50m2 

 
Thuyết minh bản vẽ 
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Bản vẽ kĩ thuật hệ thống cấp thoát nước, lỗ thông hơi quạt hút 

 
c) Bản vẽ 3D áp dụng cho Trường THCS - Diện tích tối thiểu 60m2 

 
Thuyết minh bản vẽ 
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Bản vẽ kĩ thuật hệ thống cấp thoát nước, lỗ thông hơi quạt hút 

 
d) Bản vẽ 3D áp dụng cho THPT – Diện tích tối thiểu 60m2 
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Thuyết minh bản vẽ

 
Bản vẽ kĩ thuật hệ thống cấp thoát nước, lỗ thông hơi quạt hút 
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NỘI DUNG CHỦ ĐỀ/ BÀI HỌC VÀ DANH MỤC THIẾT BỊ PHÒNG HỌC 

STEM/STEAM 

1. Nội dung chủ đề/bài học STEM/STEAM 

a) STEAM Mầm Non 

Chương trình Chủ đề (10) Thiết bị, tài liệu 
1. Giáo dục dinh dưỡng và sức 
khỏe 

- Bánh trôi ngũ sắc 1. Thiết bị: 
- Bộ Kit 
- Thiết bị cảm biến và ghép 
nối dùng chung 
- Máy tính xách tay dành 
cho giáo viên 
- Máy quay  
- Phông nền xanh. 
- Smart Tivi  
- Nội thất  
2. Tài liệu: 
- Hướng dẫn các chủ đề. 

2. Các bộ phận của cơ thể con 
người 

- Kính râm cho bé 
- Bảo vệ hệ hô hấp 

3. Phương tiện giao thông 
- Xe chuyển động 
bằng phản lực 

4. Tập làm một số việc phục 
vụ trong sinh hoạt 

- Điều chế kem đánh 
răng 

5. Động vật và Thực vật - Giữ ấm vật nuôi 

6. Một số hiện tượng tự nhiên 

- Cầu vồng 7 sắc 
- Hệ thống lọc nước 
- Âm thanh kì diệu 
- Mặt trăng kì diệu 

b) STEM Tiểu học 

Chương trình Chủ đề (20) Thiết bị, tài liệu 

1. Con người 
và sức khỏe 

- Tìm hiểu về ánh sáng; Tìm hiểu về nhiệt 
độ; Tìm hiểu về âm thanh, Chuyển động 
bằng phản lực, Hệ hô hấp, Điều chế kem 
đánh răng, Em điều khiển và tham gia giao 
thông an toàn. 

1. Thiết bị: 
- Bộ Kit tương ứng 
từng chủ đề 
- Thiết bị cảm biến 
và ghép nối dùng 
chung 
- Máy tính xách tay 
dành cho giáo viên 
- Máy quay  
- Phông nền xanh. 
- Smart Tivi  
- Nội thất  
2. Tài liệu: 
- Hướng dẫn các 
chủ đề. 
- Tài liệu Hoạt 
động giáo dục 
STEM Lớp1, 2, 3, 
4, 5. 

2. Trái đất và 
bầu trời (Các 
mùa trong 
năm) 

- Tìm hiểu về nhiệt độ, tìm hiểu về ánh sáng, 
tìm hiểu về âm thanh, xe chạy bằng dây 
chun, Các chuyển động của Trái đất. 

3. Gia đình  - Hệ thống chữa cháy tự động. 
4. Chất  - Máy phát điện gió, Kẹo tinh thể. 
5. Năng lượng  - Nhà cách âm, ngôi nhà điện mặt trời 
6. Nhiệt  - Nhà mát 
7. Thực vật và 
động vật 

- Chuồng nuôi thú cưng 

8. Sinh vật và 
môi trường 

- Lọc nước sạch 
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c) STEM Trung học Cơ Sở 

Chương trình Chủ đề (20) Thiết bị,     tài liệu 

1. Các phép đo và Lực trong thực 
tiễn 

- Cân chính xác 
- Quạt điện thông 
minh 

1. Thiết bị: 
- Bộ Kit tương ứng từng 
chủ đề 
- Thiết bị cảm biến và 
ghép nối dùng chung 
- Máy tính xách tay 
dành cho giáo viên 
- Máy quay  
- Phông nền xanh. 
- Smart Tivi  
- Nội thất  
2. Tài liệu: 
- Hướng dẫn các chủ đề. 
- Tài liệu Hoạt động 
giáo dục STEM Lớp 6, 
Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9. 
 
 

2. Oxygen và không khí 
- Ánh sáng và lá 
phổi xanh 

3. Đa dạng của thực vật 
- Chất tạo màu tự 
nhiên 

4. Các trạng thái của chất - Sản xuất nước sạch 
5. Ánh sáng, Sự phản xạ của ánh 
sáng. 

- Lò sấy nông sản 

6. Sinh trưởng và phát triển ở sinh 
vật. 

- Nhà kính thông 
mình 

7. Âm thanh - Nhà cách âm 

8. Trao đổi Chất và chuyển hóa 
năng lượng 

- Cuộc chạy đua sắc 
màu 
- Sự đa dạng của thế 
giới sống dưới kính 
hiển vi. 

9. Acid – Base – pH – Oxide – 
Muối và Thang đo pH, Dinh 
dưỡng và tiêu hóa ở người. 

- Quá trình chín sinh 
học 

10. Nhiệt - Động cơ nhiệt mini 

11. Kĩ thuật điện trong CT Công 
nghệ. 

- Hệ thống chiếu 
sáng tự động 
- Đèn đổi màu. 

12. Phản ứng hóa học. 
- Hành trình hòa tan 
và kết tinh 

13. Mạch điện đơn giản 
- Đèn ngủ thông 
minh 

14. Năng lượng với cuộc sống - Máy phát điện gió 

15. Lipid  –Carbohydrate  – 
Protein 

- Pha chế và thử 
nghiệm chất khử 
trùng, Chất tẩy rửa 

d) STEM Trung học Phổ thông 

Chương trình Chủ đề (19) Thiết bị,   tài liệu 
1.Vi sinh vật - Lên men rượu 1. Thiết bị: 

- Bộ Kit tương ứng từng 
chủ đề 
- Thiết bị cảm biến và 
ghép nối dùng chung 
- Máy tính xách tay dành 
cho giáo viên 

2.Tốc độ phản ứng hóa học. 
- Ảnh hưởng của 
nồng độ đến tốc 
độ phản ứng 

3.Cân bằng hóa học 
- Cân bằng hóa 

học 

4. Thiết kế mạch điều khiển cho - Wilab nghe lời 
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ngôi nhà thông minh. bạn - Máy quay  
- Phông nền xanh. 
- Smart Tivi  
- Nội thất  
2. Tài liệu: 
- Hướng dẫn các chủ đề. 
- Tài liệu Hoạt động giáo 
dục STEM Lớp 10, Lớp 
11, Lớp 12. 

5. Sự chuyển thể. 
- Nóng chảy và 
đông đặc 

6. Khí lí tưởng: Phương trình trạng 
thái 

- Nhiệt độ sôi 
- Định luật Boylo 

7. Trao đổi chất và chuyển hóa năng 

lượng ở sinh vật. 

- Đo nhịp tim 
- Hô hấp của hạt 

nảy mầm  

- Các yếu tố ảnh 

hưởng tới hoạt 

tính Enzim 

8.Tụ điện và điện dung  - Tích, xả tụ điện 

9. Từ trường. - Cảm ứng điện từ 

10. Amine  - Axit hay Bazơ 

11. Thiết kế hệ thống cảnh báo 
trong gia đình, thiết kế mạch điều 
khiển cho ngôi nhà thông minh. 

- Hệ thống chống 
trộm 
- Hệ thống thang 
nâng ô tô. 
- Hệ thống chiếu 
sáng tự động. 

12. Sóng - Sóng âm 
- Tốc độ âm 

13. Dao động tắt dần 
- Dao động tắt 
dần. 

 


