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Cách chúng ta nhận thức về STEM phụ thuộc vào trải 
nghiệm của chúng ta khi lớn lên. Nhà giáo dục của quý 
vị có khuyến khích quý vị đặt câu hỏi và tìm câu trả lời 
không? Cha mẹ quý vị có đưa quý vị đến một cái ao để 
quan sát những con nòng nọc hay để kiểm tra mực nước 
sau đợt hạn hán không? Tùy thuộc vào trải nghiệm riêng 
của quý vị với STEM, quý vị có thể cảm thấy hào hứng 
hoặc lo lắng về những môn học này. Quý vị có thể tự hỏi 
liệu có cần thiết để bắt đầu học STEM ở trường mẫu giáo 
hay không. Rốt cuộc, trẻ em nên có thể vui chơi, phải 
không?

Tôi đồng ý, tuổi thơ nên là thời gian để vui chơi, tìm tòi 
và tự đặt câu hỏi! Điều rất đáng mừng là giáo dục STEM 
thực hành giúp trẻ em có thể bước vào thế giới đầy phấn 
khích và thú vị, với vô số điều để thắc mắc và nghiên cứu. 
Trẻ em muốn tìm hiểu thêm về thế giới và kết quả là hầu 
hết các câu hỏi của các em đều liên quan đến các môn 
học STEM. Trong thời thơ ấu, tính ham học hỏi tự nhiên 
của trẻ em thúc đẩy các em ham học hỏi.

Giáo dục STEM dựa trên thắc mắc 
là gì và tại sao lại quan trọng?
Quý vị nghĩ đến điều gì khi nghĩ đến STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật Công trình và Toán học)? 
Trường học? Phương trình? Những đêm mất ngủ trước bài kiểm toán? Bài học hóa nhàm chán? Hay 
quý vị nghĩ về những bài học khoa học thú vị đã mở ra những kỳ quan của thế giới và khuyến khích 
những câu hỏi bất tận?

Giáo dục STEM dựa trên thắc mắc trong những năm đầu 
đời là tiến trình hợp tác, khuyến khích trẻ em đặt câu hỏi 
và tìm tòi về các ý thích của các em. Với tính cách vui chơi, 
trẻ em làm quen với các quy trình khoa học và học cách 
suy nghĩ một cách khoa học. Giáo dục STEM sớm không 
dạy về những sự thật mà khơi dậy óc ham học hỏi của  
trẻ em.

Trong giáo dục STEM sớm tiến dần, người lớn giữ vai trò 
là người dẫn dắt, tạo điều kiện cho trẻ em mạnh dạn định 
hình cách học của các em và thiết lập môi trường hợp tác. 
Người lớn quan sát các ý thích riêng của trẻ em, giúp các 
em quyết định và nhắc các em để kích thích tư duy của 
các em.

Giáo dục STEM sớm là như thế nào trong cuộc 
sống thực tế?
Sam, bốn tuổi, quan sát quý vị cho viên đá cục vào cốc/
ly nước vào một ngày nắng nóng. Cô bé nhìn thấy những 
viên đá tan trong nước và cảm thấy rất thích thú bởi tiến 
trình này. Cô bé hỏi quý vị liệu cô bé có thể cho thêm đá 
cục vào cốc/ly hay không.

Đây là cơ hội tuyệt vời để quý vị khơi dậy ý thích của cháu 
bằng cách nói điều gì đó như ‘Cha/mẹ tự hỏi không biết 
sẽ mất bao lâu để viên đá cục này tan hết.’ Hoặc quý vị có 
thể nói ‘Cha/mẹ rất muốn biết làm cách nào chúng ta có 
thể ngăn viên đá cục tan quá nhanh’. Đây có thể là điểm 
khởi đầu cho việc nghiên cứu hoặc khơi gợi thêm các câu 
hỏi. Sam có thể bắt đầu tự nghiên cứu bằng cách lấy chiếc 
cốc/ly đựng viên đá cục ra ngoài để viên đá cục tan dưới 
ánh nắng mặt trời.

Học STEM không cần kiến thức chuyên môn, cũng không 
cần sách công thức hay bộ vật dụng khoa học. Hãy lắng 
nghe những câu hỏi của con và để cho óc tò mò và ham 
học hỏi của chính quý vị hoàn tất phần còn lại.
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Tại sao tìm hiểu STEM lại có giá trị đến thế?
Trong thế giới thay đổi nhanh chóng của chúng ta, các kỹ năng STEM ngày càng quan trọng. Theo bản báo cáo do 
Học viện McKinsey Global công bố vào năm 2017, “việc phát triển và triển khai công nghệ có thể tạo ra tới 50 triệu 
việc làm trên toàn cầu vào năm 2030”. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba đã dẫn đến những thay đổi sâu sắc về 
cách chúng ta sinh sống, làm việc và học tập và khi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư bắt đầu, chúng ta thậm chí 
không biết những ngành nghề mới sẽ như thế nào.

Những người theo chủ nghĩa tương lai trên toàn thế giới đồng ý rằng chúng ta chỉ có thể biết chắc một điều: Lực lượng 
lao động trong tương lai sẽ đòi hỏi những kỹ năng và khả năng ‘thường không nằm trong chương trình học chính thức 
trong các chương trình học xưa nay’. Nhận thức và lý luận về mặt xã hội và cảm xúc, tính linh động, sáng tạo, hợp tác 
giải quyết vấn đề, tính gan dạ và khả năng thích nghi sẽ ngày càng quan trọng.

Giáo dục STEM dựa trên thắc mắc thực hành đặt nền tảng cho trí tuệ xã hội và cảm xúc, nâng cao lòng tự tin của trẻ 
em, đồng thời tạo điều kiện để các em biết lập kế hoạch và suy gẫm.

Làm thế nào để bao gồm STEM dựa trên thắc mắc vào cuộc sống gia đình của quý vị?
Có rất nhiều cơ hội để tìm tòi trong các tình huống hàng ngày. Các câu hỏi của con quý vị là những điểm khởi đầu cho 
việc nghiên cứu mỗi ngày.

Lần tới khi con quý vị hỏi ‘Viên đá cục đã đi đâu?’ quý vị có thể trả lời ‘Câu hỏi thật hay, chúng ta hãy cùng nhau tìm 
hiểu nhé!’.
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