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Cha mẹ thường thắc mắc về tầm quan trọng 

của STEM. Đôi khi, họ có thể cảm thấy khó 

khăn khi trò chuyện cùng các con vì một số 

lí do. Một số cha mẹ không muốn khiến cho 

con họ sợ hãi về tương lai, vì vậy họ không 

muốn gây áp lực cho con đối với một số môn 

mà con đang gặp khó khăn.  

 

Thực tế là, những cuộc trò chuyện này là cần thiết để bắt đầu cho các con hiểu tầm quan trọng của các 

kỹ năng STEM cũng như giúp các con hứng thú với các lĩnh vực STEM. Sau đây là một số lời khuyên: 

STEM có nghĩa là gì – STEM viết tắt của các môn: Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học. Rõ 

ràng, đây là những lĩnh vực quan trọng nhưng bạn có thể giúp con hiểu thêm vì sao STEM lại quan 

trọng như vậy. Đầu tiên, hãy cho con một số ví dụ về STEM trong thế giới thực. Ví dụ: “Con có biết 

rằng các thiết bị yêu thích của con như điện thoại di động, máy tính bảng và trò chơi điện tử đều được 

tạo ra bởi các nhà khoa học và kỹ sư máy tính không? Chúng ta cần những người như con để phát minh 

ra nhiều thứ tiền tiến hơn nữa, nhằm giúp đỡ mọi người trong tương lai. Xây dựng các kỹ năng STEM 

có thể giúp giải quyết các vấn đề cho mọi người trong tương lai.” Thứ hai, nếu con bạn không muốn 

học STEM vì chúng đang gặp khó khăn với một môn học nào đó, hãy khuyến khích và nhắc nhở chúng 

rằng chúng không cần phải thành thạo mọi thứ. Đó là việc thu hút họ theo sở thích của họ và điều gì 

khiến họ cảm thấy tự tin. Thử hỏi con bạn những vấn đề nào chúng có thể muốn giải quyết trong tương 

lai và những chủ đề nào chúng quan tâm. Giúp con bạn đánh giá cao STEM trong thế giới thực - 

STEM không chỉ đơn thuần là tiến hành các thí nghiệm và xây dựng các cây cầu. STEM xuất hiện trong 

hầu hết các ngành nghề mà chúng sẽ gặp trong đời. Thời trang liên quan đến khoa học vật liệu, kỹ thuật, 

hình học, toán học và thậm chí cả công nghệ. Bán hàng liên quan đến hiểu biết về dữ liệu, toán học, 

tâm lý học và khoa học hệ thống. Tôi chắc rằng nếu bạn tìm hiểu sâu về bất kỳ nghề nghiệp nào với con 

mình, thì nó đều có liên quan đến STEM - hãy thử xem! Thu hút con bạn thông qua sự thắc mắc và 

tò mò của chúng- Sự tò mò và ham học hỏi là một trong những khái niệm quan trọng nhất để thu hút 

con bạn tham gia. Không chỉ cho một tương lai STEM, mà còn đảm bảo rằng bạn nuôi dưỡng một nhà 

tư duy độc lập, người đặt câu hỏi về các khái niệm với mục đích hiểu thế giới xung quanh họ. Có 2 

chiến lược đơn giản để khơi dậy sự tò mò và thắc mắc: Exploring wonder: Yêu cầu con bạn hoàn thành 

câu này - “Con luôn tự hỏi…” và ghi lại nó trên giấy. Sau đó, giúp con bạn khám phá câu trả lời cho 

câu hỏi đó. Bạn có thể sử dụng internet, sách, một thử nghiệm ngắn, động não nhanh hoặc thậm chí sử 

dụng các vật liệu ngẫu nhiên để xây dựng một nguyên mẫu. Sự tò mò: Khi bạn bắt gặp điều gì đó có 

thể khiến con bạn thích thú, hãy bắt đầu đặt câu hỏi cùng nhau. Ví dụ, “Tại sao bạn nghĩ điều này xảy 

ra? Điều gì có thể làm cho nó trông như thế này? Tại sao cái này lại thành ra khác cái kia? " 
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Cuộc thi khuyến khích học 

sinh thiết kế và xây dựng một 

ứng dụng giúp cải thiện tính 

bền vững.  

Đây không chỉ là một cuộc thi dễ dàng để tham gia. Các học sinh đã lập kế hoạch trong vài 

tuần để có thể tham gia cuộc thi này. Họ phải nghiên cứu về tính bền vững là gì và điều gì sẽ 

tạo nên một ứng dụng tốt. Học sinh cũng phải xác định tính bền vững trong cộng đồng địa 

phương của họ và nghiên cứu xem ứng dụng của họ sẽ giúp ích như thế nào. Cuối cùng, kỹ 

năng sáng tạo của họ đã được thử thách bằng cách tạo ra các công cụ hỗ trợ trực quan cho 

ứng dụng của họ bằng MS Stream để họ có thể trình bày ý tưởng của mình trước ba giám 

khảo.  



     

 

 SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL @ CAN THO 

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ 

ĐT: +84 292 730 1777 www.cantho.sis.edu.vn 

 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ CẦN THƠ HP 2 – Năm học 2021-2022 

Bản tin STEM - 3 

Những đại diện chiến thắng SIS @ Cần Thơ như sau: 

 

Những đại diện cuộc thi SIS Hackathon sẽ tranh tài với các trường SIS tại Thành phố Hồ Chí Minh, 

Vũng Tàu và Bình Dương 

Differland (Lớp 8) - 

Nguyễn Nhật Nam 

Phương (Mickey), Bùi 

Khánh Quốc (Steven), 

Nguyễn Nhật Đăng 

(Andy), Nguyễn Linh 

Đan (Mimi) 

Give (Lớp 7) - Trần Công 

Vinh, Nguyễn Phước Quang 

Nhân (Nick), Đồng Tấn Lộc 

(Tim), Phan Trần Đông Nghi 

(Julia) 

Water Life (Lớp 9) - 
Lâm Hương Xuân 
(Jenny), Mao Kiến Quốc 
(Ben), Thái Nguyễn 
Hoàng Anh (Max), Lê 
Trung Tín (Eric) 

 


