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Trần Thị Lành – GV Sinh học, tổ Tự nhiên 

Stem là phương pháp giáo dục hiện đại và tân tiến. Theo đó, học sinh sẽ không 
học rời rạc từng môn mà sẽ là sự tiếp cận liên ngành các môn thuộc những lĩnh vực 
là khoa học, công nghệ, toán học, kỹ thuật và cả nghệ thuật. Sự tiếp cận này sẽ giúp 
học sinh hiểu được rằng các sự vật, hiện tương cũng như những lĩnh vực luôn có mối 
liên hệ, bổ trợ nhau chứ không tách rời. Vì thế, việc ứng dụng vào thực tiễn cũng 
cần có sự kết hợp nhuần nhuyễn các kiến thức đã học. 

Stem sẽ hướng nhiều đến các buổi thực hành, thí nghiệm, nghiên cứu, thảo 
luận, hoạt động ngoài trời… Từ đó, giúp các buổi học trở nên thú vị, các em sẽ linh 
hoạt và nhạy bén trước mọi vấn đề. Biết cách phân tích, quan sát, tìm hiểu để định 
hướng giải quyết vấn đề theo cách khoa học đúng đắn. Có thể nói stem sẽ giúp học 
sinh rèn luyện toàn diện các kỹ năng nhằm phục vụ cho học tập, công việc sau này. 

Hiểu được những lợi ích to lớn của stem nên nhiều nhà trường hiện nay đều 
có kế hoạch giáo dục stem vào trong chương trình giảng dạy theo từng bộ môn, từng 
chủ đề.  

Một trong những môn học ứng dụng stem khá phổ biến trong các nhà trường 
là sinh học. Đây là bộ môn với những hoạt động, kiến thức liên quan rất nhiều đến 
cuộc sống, những hiện tượng, sự vật xung quanh con người. Ứng dụng stem trong 
sinh học ở mỗi trường, mỗi cấp sẽ khác nhau. Tuy nhiên, mục tiêu chính vẫn là để 
học sinh nghiên cứu, thực hành và tìm ra bản chất của vấn đề. Trong dạy học môn 
Sinh học ở trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức tôi cũng đã ứng dụng Stem 
trong việc dạy học cho học sinh, cụ thể ở “Chủ đề Lá cây” tôi đã cho học sinh tìm 
tòi, nghiên cứu thực tế để làm nên bộ sưu tập lá cây. 

 



 
 

Các bạn lớp 6A1 rất hứng thú, vui vẻ khi hoàn thành xong bộ sưu tập Lá 
cây. 

 

 
Ba bạn (bạn Huy, bạn Thiện và bạn Chung) có sản phẩm tốt nhất của lớp. 

 



Qua hoạt động này tôi nhận thấy học sinh đã vận dụng được những kiến thức 
đã học vào thực tiễn, các em đã tìm tòi, nghiên cứu, hòa mình với thiên nhiên để sưu 
tập các lá cây, biết được thêm tên nhiều lá cây và loại gân của các lá cây đấy. Quan 
trọng hơn là học sinh rất hứng thú và tích cực khi được làm bộ sưu tập Lá cây.  

Dưới đây là một số hình ảnh về bộ sưu tập Lá cây của học sinh lớp 6A1 trường 
Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức. 

 

  



 



 



 



 



 


