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Kính gửi:  
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện; 
- Hiệu trưởng trường THPT; 
- Hiệu trưởng trường phổ thông nhiều cấp học (có 
cấp THPT). 

 

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2020 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; 

Căn cứ công văn số 3089/BGDĐT-GDTrH ngày 14 tháng 8 năm 2020 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục 

trung học. 

Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được công văn số 01/2021-VTA ngày 05 

tháng 01 năm 2021 của Công ty cổ phần Việt Tinh Anh về đề án triển khai STEM 

Lego Education trong trường học tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và 

Đào tạo hướng dẫn một số nội dung phối hợp tổ chức và triển khai chương trình 

STEM Lego Education trong trường trung học như sau: 

- Tăng cường áp dụng giáo dục STEM trong giáo dục trung học nhằm góp 

phần thực hiện mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018; tạo hứng 

thú và động lực học tập nhằm phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh. 

- Các trường trung học tổ chức các hoạt động trải nghiệm giáo dục STEM 

thông qua hình thức câu lạc bộ hoặc các hoạt động trải nghiệm thực tế. Việc tổ 

chức thực hiện đáp ứng yêu cầu phát triển năng khiếu, sở thích và lựa chọn tự 

nguyện của học sinh. 

- Để hoạt động trải nghiệm được hiệu quả, các trường có thể xây dựng 

không gian trải nghiệm STEM trong nhà trường để học sinh tham gia tìm hiểu, 

khám phá, ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong thực tiễn đời sống với sự hỗ trợ đầu 

tư của Công ty Việt Tinh Anh thông qua đề án STEM Lego Education.  
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Phòng Giáo dục và Đào tạo quận hướng dẫn các trường trung học cơ sở 

triển khai nội dung trên. 

Công tác phối hợp tổ chức tùy theo điều kiện thực tế của nhà trường, đảm 

bảo các quy định hiện hành về tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà trường./. 

 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, GDTrH. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
(Đã ký) 

 
 

Nguyễn Văn Hiếu 

 

 


