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PHẦN 1 : GIÁO DỤC STEM

KHÁI QUÁT GIÁO DỤC STEM

Khái niệm & Bối cảnh ?

Giáo dục STEM # Giáo dục giáo học – hàn lâm ? 

Đặc điểm của giáo dục STEM ở bậc THPT ?  

Mức độ triển khai thực tế ?  

Thảo luận và quan điểm hiểu lầm/ khác biệt ?  

Giáo dục STEM là một chương trình giảng dạy dựa trên ý tưởng trang bị cho học sinh những kiến

thức, kĩ năng liên quan đến (các lĩnh vực) khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học - theo cách tiếp

cận liên môn (interdisciplinary) và học sinh có thể áp dụng để giải quyết vấn đề trong cuộc sống.

Thay vì dạy bốn môn học như các đối tượng tách biệt và rời rạc, STEM kết hợp chúng thành một mô

hình học tập gắn kết dựa trên các ứng dụng thực tế.



PHẦN 1 : GIÁO DỤC STEM

KHÁI QUÁT GIÁO DỤC STEM
Khái niệm & Bối cảnh ?

Giáo dục STEM là một cách tiếp cận liên ngành trong quá trình học,

trong đó các khái niệm học thuật mang tính nguyên tắc được lồng

ghép với các bài học trong thế giới thực, ở đó các học sinh áp dụng

các kiến thức trong khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán vào trong

các bối cảnh cụ thể, giúp kết nối giữa trường học, cộng đồng, nơi

làm việc và các tổ chức toàn cầu, để từ đó phát triển các năng lực

trong lĩnh vực STEM và có thể góp phần vào cạnh tranh trong nền

kinh tế mới. (Tsupros, Kohler & Hallinen, 2009 - Theo Hiệp hội các

Giáo viên dạy khoa học Mỹ-NSTA)

Mục tiêu đào tạo

✓ Nhà toán học/ vật lý/ sinh học …, ? : NO

✓ Nhà khoa học/ kỹ sư ?: NO

✓ Trang bị kiến thức ? YES

✓ Kỹ năng tiếp cận vấn đề (interdisciplinary) ? : YES

✓ Hướng tới hình thành & phát triển năng lực giải quyết vấn đề ? YES

✓ Hướng tới phong cách học tập mới (sáng tạo) ? YES



PHẦN 1 : GIÁO DỤC STEM

KHÁI QUÁT GIÁO DỤC STEM
Khái niệm & Bối cảnh ?

Việt Nam ✓ STEM du nhập vào xã hội Việt Nam >= 10 năm nay (khoảng 2009, 2010)

✓ Khối tư nhân (mở các lớp dạy…), các cuộc thi Robot…, ngày hội STEM, CLB…

✓ Định hướng, chỉ thị → chương trình giáo dục STEM (2016 – nay), ví dụ: Chỉ thị 16/ 

CP/ 2017; các công văn Bộ GDĐT hướng dẫn lồng ghép/ triển khai…

Bối cảnh

✓ Bắt nguồn từ Mỹ từ đầu 1990

✓ Hình thành “chương trình giáo dục STEM”

✓ Đồng hành của Chính phủ/ Tư nhân → tổ chức “STEM curriculum”

Prof. Steven Chu (Nobel Vật lý 1997), phát biểu tại đại học SUSTech, ngày 16 tháng 10 năm 

2016.: "Giáo dục STEM là một loại hình giáo dục hướng dẫn bạn học cách tự học"



PHẦN 1 : GIÁO DỤC STEM

KHÁI QUÁT GIÁO DỤC STEM

Khác nhau về cách tiếp cận (approach)

✓ Giáo dục riêng rẽ/ rời rạc các môn học ?

✓ Giáo dục khoa học: trang bị kiến thức, tri thức về các quy luật, hiện tượng 

trong tự nhiên

✓ Cách tiếp cận liên ngành – liên môn học – liên lĩnh vực (interdisciplinary)

✓ GV truyền cảm hứng, giảm nhàm chán môn học cho HS

✓ Vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề và tạo ra sản phẩm (prototype)

Giáo dục STEM # Giáo dục giáo học – hàn lâm ? 

Khác nhau về mục đích hướng tới (Learning outcome)

✓ Trang bị kiến thức ? YES

✓ Kỹ năng tiếp cận vấn đề (interdisciplinary) ? : YES

✓ Hướng tới hình thành & phát triển năng lực giải quyết vấn đề ? YES

✓ Hướng tới phong cách học tập mới (sáng tạo) ? YESTOÁN HỌC



PHẦN 1 : GIÁO DỤC STEM

KHÁI QUÁT GIÁO DỤC STEM

Một số đặc điểm → giúp phân biệt chương trình khác & nhận diện

✓ Tập trung vào sự tích hợp: chương trình tích hợp

✓ Tính liên hệ với cuộc sống thực

✓ Hướng tới phát triển kỹ năng cho học sinh

✓ Khuyến khích và thách thức HS vượt lên khả năng (tính sáng tạo)

✓ Tính hệ thống và sự gắn kết giữa đa dạng các bài học

Kỹ năng STEM : GV cần hướng tới trang bị cho HS ? 

✓ Kỹ năng áp dụng toán học & các môn khoa học

✓ Kỹ năng phát hiện vấn đề & giải quyết vấn đề (Problem & Solution)

✓ Kỹ năng hỏi & đáp (tranh luận) → chủ động từ HS, GV gợi ý (không áp đặt)

✓ Tư duy phản biện

✓ Tư duy thiết kế

✓ Làm việc nhóm & hợp tác

Đặc điểm của giáo dục STEM ở bậc THPT ?  

Trả lời câu hỏi: 

làm thế nào để triển khai ?



PHẦN 1 : GIÁO DỤC STEM

KHÁI QUÁT GIÁO DỤC STEM

Dạy học các môn học theo chương trình giáo dục STEM

✓ Dạy học các môn học theo từng chủ đề (ví dụ: môi trường, năng lượng mặt trời,…lực hấp dẫn, lực ma sát…

✓ Bám sát nội dung các môn học (ví dụ: chủ đề phù hợp lớp 10, 11 hay 12 ?)

✓ Xác định khối lượng (ví dụ 90’, 180’, 1 dự án kéo dài 1-5 ngày…)

Tổ chức các hoạt động trải nghiệm 

✓ Hợp tác với các trường ĐH, Trường dạy nghề, với Doanh nghiệp…→ HS đi tham quan các ứng dụng KHCN trong 

đời sống → tăng hứng thú, đam mê

✓ Tổ chức các CLB STEM theo sở thích của học sinh (chủ đề, lĩnh vực)

Mức độ áp dụng triển khai giáo dục STEM

Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học – sáng tạo 

✓ Tổ chức CLB STEM trong nhà trường → tạo tiền đề, và khuyến khích các hoạt động NCKH, sáng tạo

✓ Tổ chức các cuộc thi KHKT, sáng tạo: (không nên lan man, lạm dụng…)



PHẦN 1 : GIÁO DỤC STEM

KHÁI QUÁT GIÁO DỤC STEM

Triển khai giáo dục STEM: đòi hỏi đầu tư lớn vào cơ sở vật chất ?

Giáo dục STEM: đào tạo tập trung lập trình & robot ?

Giáo dục STEM: lứa tuổi/ giới tính

Thảo luận và quan điểm hiểu lầm/ khác biệt ?  

Giáo dục STEM: ảnh hưởng/ không phù hợp với nền tảng xã hội & nhân văn

Phần thảo luận mở



PHẦN 1 : GIÁO DỤC STEM

CÁC LOẠI HÌNH GIÁO DỤC STEM Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Lồng ghép trong các môn học

Bài học STEM

Chủ đề STEM

Dự án STEM

NCKH, 

sáng tạo 
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Phân loại theo mức độ yêu cầu & mức độ phổ biến Phân loại theo phương diện triển khai



PHẦN I : THIẾT KẾ BÀI GIẢNG STEM

PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CHỦ ĐỀ GIÁO DỤC STEM Ở BẬC THPT

Mục đích: từng bước đưa Giáo dục STEM vào trường phổ 
thông làm tiền đề, cơ sở để thực hiện chương trình GD 
phổ thông định hướng STEM

Bước 1. Xác định đối tượng, thời gian, hình thức tổ chức chủ đề STEM

* Đối tượng: xác định đối tượng phù hợp với chủ đề trên cơ sở nội dung bám sát với chương trình phổ thông của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. Đối tượng học sinh phân loại theo trình độ: từ lớp 10 đến lớp 12.

* Thời gian: xác định thời gian phù hợp gồm cả thời gian chuẩn bị, thời gian thực hiện. Mỗi chủ đề nên xây dựng thời 

gian thực hiện trên lớp từ 60 - 90 phút; hoặc xây dựng thành các dự án nhóm….

* Hình thức tổ chức: có thể tổ chức trong giờ học chính khóa tại các phòng học STEM của nhà trường hoặc tại các cơ 

sở sản xuất, các trường đào tạo nghề, trường Đại học…

7 – bước cơ bản có thể áp dụng (tuỳ quan điểm người soạn)



PHẦN I : THIẾT KẾ BÀI GIẢNG STEM

PHƯƠNG THỨC XÂY DỰNG CHỦ ĐỀ GIÁO DỤC STEM Ở BẬC THPT

Mục đích: từng bước đưa Giáo dục STEM vào trường phổ 
thông làm tiền đề, cơ sở để thực hiện chương trình GD 
phổ thông định hướng STEM

Bước 2. Nêu vấn đề thực tiễn, đang ảnh hưởng cuộc sống → định hướng áp dụng

* Giáo viên: nêu vấn đề thực tiễn bằng nhiều hình thức như: một câu chuyện, một tình huống thực tiễn, bài tập thực 

tiễn, dự án học tập giải quyết các vấn đề thực tiễn, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học … 

làm cho học sinh xuất hiện nhu cầu giải quyết vấn đề thực tiễn.

Bước 3. Đặt câu hỏi định hướng, hình thành ý tưởng của chủ đề, hệ thống kiến thức STEM trong chủ đề

• Nội dung: Chủ đề nhằm mục đích gì? Nhiệm vụ chính trong chủ đề là gì? Chủ đề có ý nghĩa gì trong thực tiễn? Kiến 
thức môn học STEM nào liên quan? …

• Ý tưởng chủ đề: hướng tới các vấn đề thực tiễn gì liên quan để giải quyết được vấn đề thực tiễn.

• Xây dựng hệ thống kiến thức: thuộc lĩnh vực STEM trong chủ đề. Các kiến thức các môn STEM liên quan cần xác 
định trọng tâm, liên quan trực tiếp chủ đề, do đó khi xây dựng chủ đề STEM cần thiết phải hợp tác giữa giáo viên 
các bộ môn.

7 – bước cơ bản có thể áp dụng (tuỳ quan điểm người soạn)



PHẦN I : THIẾT KẾ BÀI GIẢNG STEM

PHƯƠNG THỨC XÂY DỰNG CHỦ ĐỀ GIÁO DỤC STEM Ở BẬC THPT

Mục đích: từng bước đưa Giáo dục STEM vào trường phổ 
thông làm tiền đề, cơ sở để thực hiện chương trình GD 
phổ thông định hướng STEM

Bước 4. Xác định mục tiêu của chủ đề (outcomes)

* Mục tiêu: kiến thức, kĩ năng, cách tiếp cận, cần đạt được sau khi thực hiện chủ đề STEM cho học sinh. Mục tiêu rõ 

ràng, có tính khả thi phù hợp với năng lực học sinh,điều kiện của từng trường THPT.

Bước 5. Chuẩn bị các mẫu vật, hóa chất, dụng cụ, nguyên vật liệu, vị trí để thực hiện chủ đề STEM.

* Trên cơ sở nội dung, mục tiêu chủ đề, giáo viên chuẩn bị hoặc hướng dẫn học sinh chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, 

dụng cụ … cần thiết để tổ chức thực hiện chủ đề.

7 – bước cơ bản có thể áp dụng (tuỳ quan điểm người soạn)



PHẦN I : THIẾT KẾ BÀI GIẢNG STEM

PHƯƠNG THỨC XÂY DỰNG CHỦ ĐỀ GIÁO DỤC STEM Ở BẬC THPT

Mục đích từng bước đưa Giáo dục STEM vào trường phổ 
thông làm tiền đề, cơ sở để thực hiện chương trình GD 
phổ thông định hướng STEM

Bước 6. Xác định được quy trình (các hoạt động / chuỗi hoạt động) kĩ thuật giải quyết vấn đề thực tiễn bằng ứng dụng 

STEM và thực hiện được các hoạt động giải quyết vấn đề thực tiễn.

* Giáo viên xây dựng quy trình tổ chức, thực hiện chủ đề STEM theo các hoạt động một cách rành mạch, rõ ràng, dễ thực 
hiện.
* Ở mức độ cao hơn, giáo viên chỉ nêu mục tiêu chủ đề, yêu cầu đạt được, cung cấp cơ sở vật chất cần thiết yêu cầu học 
sinh tự xây dựng các bước và thực hiện chủ đề. Một trong những giá trị cốt lõi chương trình thực hiện chủ đề STEM là 
truyền cảm hứng về khả năng sáng tạo của cá nhân, giúp phát triển các đặc điểm của cá nhân sáng tạo: tính trôi chảy, tính 
linh hoạt, tính độc đáo, tính tỉ mỉ. GV đóng vai trò là người tư vấn, đồng hành, là trọng tài.

Bước 7. Báo cáo và đánh giá kết quả, nêu các kiến nghị, đề xuất mới

7 – bước cơ bản có thể áp dụng (tuỳ quan điểm người soạn)



PHẦN 1 : GIÁO DỤC STEM

MÔ HÌNH DẠY HỌC 5E

Mô hình dạy học 5E gồm 5 giai đoạn giúp học sinh khám phá khoa học

Các bước dạy học 

theo 5E

Hoạt động chính của giáo viên

Gắn kết 

(Engagment)

Tạo hứng thú

Khám phá 

(Exploration)

Khuyến khích học sinh làm việc cùng nhau mà không có sự hướng dẫn trực 

tiếp từ giáo viên

Giải thích 

(Explanation)

Khuyến khích học sinh giải thích các khái niệm và các định nghĩa bằng cách 

hiểu riêng của mình

Củng cố 

(Elaboration)

Mong đợi học sinh sử dụng các khái niệm khoa học, định nghĩa và lời giải 

thích được cung cấp trước đây

Đánh giá 

(Evaluation)

Quan sát học sinh khi áp dụng các khái niệm và kỹ năng mới

Mô hình dạy học 5E là công cụ để GV chuẩn bị bài giảng STEM tiếp cận hiệu quả

Được sáng lập bởi Tiến Sỹ Rodger W. Bybee, tổ chức giáo dục Nghiên Cứu Khung Chương Trình 

Dạy Sinh Học.

Mô hình dạy học 5E là mô hình giáo dục dựa trên lí thuyết kiến tạo (constructivism) về học tập, theo 

đó người học xây dựng kiến thức từ quá trình trải nghiệm.nhân rộng áp dụng cho giáo dục STEM



PHẦN 1 : GIÁO DỤC STEM

MÔ HÌNH DẠY HỌC 5E

Mô hình dạy học 5E gồm 5 giai đoạn giúp học sinh khám phá khoa học

Các bước dạy học theo 5E Hoạt động của giáo viên

Gắn kết (Engagment) Tạo hứng thú

- Kích thích sự tò mò khám phá 

- Nêu câu hỏi nhằm tìm hiểu kiến thức nền của HS, gợi mở HS về kiến thức mới

- Làm rõ hơn các câu trả lời hoặc các phát hiện mà học sinh đã biết hoặc suy nghĩ về chủ đề bài học

Khám phá (Exploration) Khuyến khích học sinh làm việc cùng nhau mà không có sự hướng dẫn trực tiếp từ giáo viên

- Quan sát và lắng nghe các học sinh trong quá trình tương tác

- Yêu cầu kiểm tra các câu hỏi để chuyển hướng tới khảo sát khả năng thực hành của HS

- Cung cấp lượng thời gian cho học sinh để giải quyết các vấn đề

- Đóng vai trò tư vấn/ hướng dẫn cho học sinh

- Tạo ra danh sách những điều “cần phải biết” tối thiểu

Giải thích (Explanation) Khuyến khích học sinh giải thích các khái niệm và các định nghĩa bằng cách hiểu riêng của mình

- Đưa ra các lời giải thích, chứng minh (bằng chứng) và làm rõ từ học sinh

- Làm rõ các định nghĩa, giải thích và đưa ra các khái niệm mới khi cần thiết

- Sử dụng chính kinh nghiệm trước đây của học sinh làm cơ sở để giải thích các khái niệm

- Đánh giá sự hiểu biết ngày càng tăng của học sinh

Mô hình dạy học 5E là một cách tiếp cận có hệ thống, dựa trên các lý thuyết giáo dục và nghiên cứu thực nghiệm, giúp phát huy vài trò trung tâm 

của người học.

Giáo viên đóng vai trò là người hướng dẫn, gợi mở và tạo các cơ hội cho học sinh được tiếp cận các khái niệm mới ở dưới nhiều góc độ và mức 

độ khác nhau, các bước được tiến hành tuần tự và có kế thừa.



PHẦN 1 : GIÁO DỤC STEM

MÔ HÌNH DẠY HỌC 5E

Mô hình dạy học 5E gồm 5 giai đoạn giúp học sinh khám phá khoa học

Các bước dạy học theo 5E Hoạt động của giáo viên

Củng cố (Elaboration) Mong đợi học sinh sử dụng các khái niệm khoa học, định nghĩa và lời giải thích được cung cấp 

trước đây

- Khuyến khích học sinh áp dụng hoặc mở rộng các khái niệm và kỹ năng trong các tình huống mới

- Nhắc nhở học sinh tìm cách giải thích

- Đề cập đến dữ liệu hiện có và bằng chứng rồi hỏi: “Các em đã biết gì rồi?”, “Tại sao các em lại 

nghĩ…?”

Đánh giá (Evaluation) Quan sát học sinh khi áp dụng các khái niệm và kỹ năng mới

- Đánh giá kiến thức và kỹ năng của học sinh

- Tìm kiếm bằng chứng rằng học sinh có thay đổi suy nghĩ hoặc hành vi trong quá trình học

- Cho phép học sinh đánh giá bài học của mình và kỹ năng làm việc nhóm trong cả quá trình

- Đặt những cầu hỏi mở “Các em nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu…?”, “Các em có bằng chứng/chứng cứ gì 

ở trong tình huống này?”, “Các em đã biết gì về…?”, “Các em thử giải thích hiện tượng này được 

không?”…



PHẦN 1 : GIÁO DỤC STEM

VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH: SOẠN BÀI GIẢNG STEM CỦA GV MỸ - CHỈ LÀ VÍ DỤ CÁCH TIẾP CẬN

✓ Giáo viên không soạn bài dựa trên SGK (tránh sự rập khuôn/ máy móc, thiếu sáng tạo)

✓ Soạn bài theo chủ đề, gắn với vấn đề thực tiễn, mang phong cách cá nhân

Phương thức tiếp cận

10 – bước thực hiện 

✓ Bắt đầu bằng những mục tiêu học tập cụ thể (dựa trên bộ tiêu chuẩn/ hệ thống GD)

✓ Xây dựng bài học dựa trên tình huống thực tế (đòi hỏi GV chọn lọc thành thư viện các vấn đề đang xảy ra ở thực tế)

✓ Sắp xếp bài học thành dự án học tập (problem-based learning) → phát triển thành dự án từ các bài học

✓ Xây dựng quy trình học tập theo 5 bước (mô hình 5E) → giúp GV giảm dạy lý thuyết, tạo ra hoạt động thực nghiệm

✓ Thúc đẩy kỹ năng thực hành qua quy trình thiết kế công nghệ: học sinh nêu vấn đề → đề xuất giải pháp → kế hoạch thực hiện → thực 

hiện → tạo ra sản phẩm mẫu → đánh giá 

✓ Chia sẻ bài soạn cùng đồng nghiệp (chia sẻ kinh nghiệm, cùng góp ý tưởng…)

✓ Gắn bài học với việc đọc sách và tra cứu (GV hướng HS tới việc tra cứu tài liệu khi cần, cách tra cứu và mở rộng kiến thức)

✓ “Mở” và đi từ STEM tới STEAM (lồng ghép chủ đề STEM tới các yếu tố nhân văn, nghệ thuật, xã hội…)

✓ Lắng nghe học sinh và tự đánh giá (quá trình soạn bài STEM, GV cần tự đánh giá và hoàn thiện/ sửa đổi)

✓ Phong cách riêng của giáo viên (mỗi bài giảng mang phong cách riêng về cách tiếp cận, mục tiêu, phương pháp khác nhau…)
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PHẦN 2 : THIẾT KẾ BÀI GIẢNG

HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ BÀI GIẢNG

Phần hướng dẫn dựa trên ví dụ điển hình, chủ đề cụ thể

→ Áp dụng 10 bước như ở trên

→ Chủ đề: Lực ma sát ! Năng lượng điện mặt trời !



PHẦN II : CÔNG NGHỆ IN – 3D & GD STEM

NỘI DUNG THẢO LUẬN

❖ CÔNG NGHỆ TẠO MẪU 3D - CÔNG NGHỆ CỦA TƯƠNG LAI

❖ Ý TƯỞNG TẠO VẬT THỂ 3 CHIỀU THEO LỚP

❖ PHƯƠNG PHÁP IN 3D PHỔ BIẾN HIỆN NAY

❖ THỊ TRƯỜNG IN 3D VIETNAM

❖ IN 3D VÀ GIÁO DỤC STEM
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Công nghệ tạo mẫu 3D
Công nghệ của tương lai!

Công nghệ in 2D tạo ảnh 2 chiều
Công nghệ in 3D tạo vật thể 3 chiều 

(Dài – Rộng – Cao)
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Công nghệ tạo mẫu 3D

Công nghệ của tương lai!

C.Hull đăng kí bản

quyền máy in 3D 

Thương mại hóa

máy in 3D cá nhân

Máy in 3D đầu tiên được

chế tạo ở Việt Nam

Stratasys và 3D system 

lần đầu công bố những

máy in 3D đầu tiên

Quá trình sản xuất

đắp dần được phát

minh bởi Chuck Hull

Bản quyền FDM hết hạn

và máy in 3D mã nguồn

mở đầu tiên ra đời

Công nghệ in 3d có

mặt tại Việt Nam 

Các máy in được phổ

biến rộng rãi, đa dạng về

công nghệ và vật liệu, tới

người dùng ở Việt Nam

2016 đến nay1984 1988 2003 2007 201420121986
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Công nghệ in 3D đã và đang được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau:

Công nghệ tạo mẫu 3D
Công nghệ của tương lai!

Ngành công nghiệp trang sức Nha khoa Khoa học vũ trụ 

Xây dựng và kiến trúc Ngành công nghiệp giày Y tế và chăm sóc sức khỏe

Và còn nhiều hơn thế ... !



25

FABLAB USTH

Sản xuất bồi đắp 

(Additive manufacturing)

là ý tưởng chung của in 3D
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FABLAB USTH

So sánh công nghệ in 3D và phương pháp sản xuất truyền thống.

Inflection point

Rất tốn thời gian gia công khởi điểm.

Thời gian không đổi và phụ thuộc vào vật in
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Công nghệ in 3D - tại FABLAB USTH

3D printing

technology

Fused Deposition

Modeling 

(FDM)

StereoLithography

Apparatus (SLA)

Polymer Jetting 

(Polyjet)

Mechanism

In USTH’s 
Fablab

Prusa
MK3s

Anycubic
Photon S

Objet30 Pro™ 
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Thị trường in 3D - tại Việt Nam

Tại sao máy in 3D chưa gần gũi ?
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Thị trường in 3D
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Thị trường in 3D
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Một số nhà cung cấp sỉ lẻ linh kiện và máy in 3D:

Khu vực miền Bắc:

• MME: https://www.mme.vn/

• Linh Kiện Cầu Giấy: https://www.linhkiencaugiay.com/

• 3D linh kiện: https://3dlinhkien.com/

• Linh kiện CNC: http://linhkiencnc.com/

Thị trường in 3D

https://www.mme.vn/
https://www.linhkiencaugiay.com/
https://3dlinhkien.com/
http://linhkiencnc.com/
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In 3D và STEM

STEM robotic STEM cơ khíSTEM thiết kế 3D

Kĩ năng lập trình

Kĩ năng tự duy về hệ thống tự động hóa

STEM điện tử
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In 3D và STEM
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Nội dung

❖ BẠN CÓ Ý TƯỞNG ?

❖ HÃY THIẾT KẾ Ý TƯỞNG! 

❖ XUẤT FILE ĐỊNH DẠNG STL

❖ PHẦN MỀM SLICER

❖ GCODE & IN 3D

❖ 3D LITHOPHANE

https://usth.edu.vn/en/abouts/General-Introduction.html https://www.facebook.com/usth.edu.vn/?ref=br_rs

https://usth.edu.vn/en/abouts/General-Introduction.html
https://www.facebook.com/usth.edu.vn/?ref=br_rs
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LÀM THỂ NÀO ĐỂ IN 3D ?

Lưu file .gcode vào thẻ nhớ Gắn thẻ nhớ vào máy và tiến 

hành in 3D!

Tùy chỉnh thông số cắt lớp và xuất 

file .gcode bằng phần mềm Cura

Bạn có ý tưởng muốn 

thực hiện!

Thiết kế ý tưởng của bạn 

bằng phần mềm vẽ 3D
Xuất ra file STL 

(STereoLithography)
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BẠN CÓ Ý TƯỞNG ?

If You Can Dream It, You Can 3D Print It!

• Máy in 3D chính là giải pháp công nghệ mang tính cách mạng trong thời đại của chúng ta.

• Giới hạn của máy in 3D chính là ý tưởng của người dùng!
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HÃY THIẾT KẾ Ý TƯỞNG!

Sử dụng các phần mềm CAD (Computer-aided design) để thiết kế những mô hình 3D.

https://www.sketchup.com/ https://www.tinkercad.com/ https://www.microsoft.com/en-us/p/3d-

builder/9wzdncrfj3t6?activetab=pivot:over

viewtab

https://www.solidworks.com/

https://www.autodesk.com/products/fusion-360/personal

https://www.3ds.com/pr

oducts-

services/catia/products/

https://www.sketchup.com/
https://www.tinkercad.com/
https://www.microsoft.com/en-us/p/3d-builder/9wzdncrfj3t6?activetab=pivot:overviewtab
https://www.solidworks.com/
https://www.autodesk.com/products/fusion-360/personal
https://www.3ds.com/products-services/catia/products/
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XUẤT FILE ĐỊNH DẠNG STL

STL viết tắt của Standard Triangle Language hay Stereolithography: Cung cấp 

điểm tham chiếu mà từ đó vật thể được in. Mô hình 3D của mẫu in được thể hiện 

ở dạng lưới (mesh) gồm những mặt tam giác liên kết với nhau.

https://www.thingiverse.com/

https://www.yeggi.com/

https://www.turbosquid.com/
https://grabcad.com/

https://www.cgtrader.com/

https://www.thingiverse.com/
https://www.yeggi.com/
https://www.turbosquid.com/
https://grabcad.com/
https://www.cgtrader.com/
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PHẦN MỀM SLICER

Slicer: Tên gọi chung của những phần mềm cắt lớp, là phần mềm máy tính 

được sử dụng trong phần lớn các quy trình in 3D để chuyển đổi mô hình đối 

tượng 3D (STL) thành các hướng dẫn cụ thể cho máy in – file. gcode

https://ultimaker.com/software/ultimaker-curahttps://www.simplify3d.com/

https://www.prusa3d.com/prusaslicer/

https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura
https://www.simplify3d.com/
https://www.prusa3d.com/prusaslicer/
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GCODE & IN 3D

Thẻ nhớ là phương tiện lưu trữ và truyền tải file .gcode vào máy in 3D, giúp dễ dàng 

thuận tiện hơn trong những phiên in dài mà không cần kết nối máy tính thường trực.
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GCODE & IN 3D

Tiến hành in thôi ☺
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3D LITHOPHANE

• Kiệt tác của điêu khắc nghệ thuật và 

đúc gốm xuất hiện từ 2 thế kỷ trước 

(1820s).

• Tận dụng độ dày mỏng của vật liệu 

cho ánh sáng truyền qua nhiều hay ít 

để từ đó tạo ảnh.

• Website: 

http://3dp.rocks/lithophane/

https://lithophanemaker.com/index.html

http://3dp.rocks/lithophane/
https://lithophanemaker.com/index.html


PHẦN II : CÔNG NGHỆ 3D SCANNER & GD STEM

NỘI DUNG THẢO LUẬN

❖ HIỆN THỰC HÓA Ý TƯỞNG,

❖ GIỚI THIỆU CÁC BỘ PHẬN 

❖ CÁC BƯỚC SỬ DỤNG 

❖ LƯU Ý 
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Hiện thực hóa ý tưởng

1. Quét 3D là gì? 

- Quét 3D là quá trình chuyển đổi một đối tượng thực thành mô hình 3D. Kỹ thuật này nắm bắt 

thông tin như hình dạng, kết cấu, màu sắc và các chi tiết khác của đối tượng được quét.

- Một lần quét là không đủ để tạo lại một mô hình hoàn chỉnh của đối tượng được quét. Thông 

thường, hàng trăm lần quét là cần thiết. Cuối cùng, các lần quét riêng lẻ được hợp nhất để tạo 

lại mô hình cuối cùng.

2. Ứng dụng của công nghệ quét 3D 

Y tế Đo lường, kiến trúc Sản xuất hàng loạt Thiết kế ngược



Công nghệ Quét 3D tại FABLAB

EinScan-SP 3D Scanner Công nghệ quét sử dụng ánh sáng trắng

Nói them các công nghệ quét laser hiện tại đang có: quét có tiếp xúc ( ưu : quét chính xá, quét các phần bị che lấp ở trong, nhược: quét dễ

làm hỏng các đặc tính đặc biệt của vật thể, thời gian lâu), quét không tiếp xúc( laser, siêu âm, tia x, ánh sang trắng, xanh) đối với máy quét

ánh sáng Một máy quét ánh sáng có cấu trúc được tạo thành từ một máy chiếu và hai máy ảnh. Để tạo ra một bản quét, các mẫu ánh sáng 

khác nhau được chiếu lên một vật thể và máy quét ghi lại vị trí và cách các mẫu ánh sáng bị biến dạng bởi vật thể.
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Giới thiệu các bộ phận

CÁC 

BỘ 

PHẬN

Lưu ý :

- Máy hoạt động tốt trong môi trường ánh sáng đều

- Không scan được những vật thể màu đen, phản xạ, 

trong suốt hoặc có nhiều chi tiết bị che

- Không được di chuyển vật thể khi đang scan 



Các bước thực hiện 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION !
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN SỰ LẮNG NGHE CỦA QUÝ THẦY CÔ GIÁO

https://usth.edu.vn/en/abouts/General-Introduction.html https://www.facebook.com/usthfablab

Hội thảo được tổ chức bởi: Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Nam Định

Trong bài trình bày, nhóm tác giả có sử dụng nhiều tài liệu tham chiếu:

- Bài trình bày “Kỷ yếu, ngày hội STEM 2019 – Nguyên tố bí ẩn”

- Một số thông tin trên website tìm kiếm về giáo dục STEM

- Mục đích: chia sẻ quan điểm/ cách tiếp cận giáo dục STEM hiện nay

Fablab USTH là dự án đầu tiên tại Việt Nam triển khai dựa trên sự hợp tác giữa một trường đại học (Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội – USTH và Tổ chức Đại học Pháp ngữ (Francophone 

University Association – AUF) từ năm 2018.

Fablab USTH gồm 4 không gian: không gian đào tạo là nơi thực hiện các hoạt động đào tạo các kỹ năng công nghệ-kỹ thuật liên quan tới thực hiện dự án khoa học kỹ-thuật và kỹ năng mềm. Không gian làm 

việc chung là không gian thực, được trang bị bàn ghế... Không gian thiết kế bao gồm cả không gian thực và ảo, được trang bị các phần mềm thiết kế, mô phỏng, tính toán trong thiết kế sản phẩm. Không gian 

tiền sản xuất là nơi thực hiện bước tạo ra sản phẩm từ bước thứ 3.

https://usth.edu.vn/en/abouts/General-Introduction.html
https://www.facebook.com/usthfablab

