THẢO LUẬN BÀN TRÒN VỀ GIÁO DỤC STEM
Mục tiêu: Thảo luận về vai trò của nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc
xây dựng chiến lược phát triển Giáo dục Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM
Education)
Thời gian: 14h00 – 16h00, Thứ Sáu, Ngày 22 tháng 01 năm 2016
Địa điểm: Trường Phổ thông Liên cấp Vinschool, T35, Khu đô thị Times City
Thành phần: chuyên gia Vương quốc Anh và đại diện của các cơ quan nhà nước (Bộ Giáo
dục & Đào tạo, Bộ Khoa học Công nghệ) và các tổ chức đào tạo (Đại học Giáo dục, Đại học
Bách Khoa), xã hội (Liên minh STEM, Trung tâm Khoa học, Bảo tàng Khoa học) và các cá
nhân
Chương trình
13h30

Đón khách

14h00

Phát biểu chào mừng và giới thiệu chung về hội thảo bàn tròn
Ông Ian Robinson, Phó Giám đốc, Hội đồng Anh Việt Nam

14h05

Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào
tạo

14h15

Trình bày của ông Mark Windale, Chuyên gia về Giáo dục STEM của Đại học
Sheffield Halam University (Vương quốc Anh) về vai trò của nhà nước, tổ
chức và cá nhân trong giáo dục STEM, Kinh nghiệm VQ Anh và quốc tế






STEM là gì và Giáo dục STEM là gì?
Mang thế giới STEM vào lớp học
Các thành phần của chương trình STEM tại trường học – Dạy học STEM
và nguồn lực học tập, Câu lạc bộ STEM, Đại sứ STEM…
Vai trò của các bên liên quan đến STEM trong các chương trình này
Chiến lược để các bên liên quan đến STEM tham gia vào trường học và
các chương trình STEM quốc gia để hỗ trợ cho các trung tâm STEM,
trường học, giáo viên và học sinh

14h45

Trình bày của Ông Đỗ Hoàng Sơn, Giám đốc Công ty Long Minh về hoạt động
phát triển giáo dục STEM ở Việt Nam thông qua các ví dụ điển hình

15h00

Trình bày của Bà Nguyễn Tuyến, Học viện STEM về hoạt động của học viện
trong việc khuyến khích tìm hiểu và học tập nghiên cứu ứng dụng

15h15

Thảo luận về thực thế triển khai hoạt động giáo dục STEM tại Việt Nam và lộ
trình xây dựng và triển khai hoạt động giáo dục STEM tại Việt Nam

15h45

Tổng kết hội thảo của Lãnh đạo Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào
tạo

16h00

Hội thảo kết thúc

