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Nhằm quảng bá các sản phẩm KH&CN của nhà trường, gắn kết các nghiên cứu khoa học với
hoạt động giáo dục ở các cấp học, chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam 18/5, trong 2 ngày 18 và
19/5/2019, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tổ chức Triển lãm KH&CN và Ngày hội trải
nghiệm khoa học năm 2019.

Tư vấn tâm lý, công nghệ tại Khoa Giáo dục đặc biệt.

Hơn 2.000 học sinh, sinh viên, các cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và phụ huynh từ hơn 30
trường trên địa bàn Hà Nội, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Nam, Ninh Bình... tham dự và trải nghiệm.
Chương trình có 3 hoạt động chính: 1) Triển lãm trưng bày các thiết bị, sản phẩm phục vụ phục
vụ hoạt động giảng dạy ở các cấp học trong các môn Vật lý, Hoá học, Công nghệ, Sinh học; mô
hình và sản phẩm ứng dụng trong giáo dục và dạy học trẻ em ở các lứa tuổi, các điều kiện thể
chất khác nhau của Khoa Giáo dục mầm non, Trung tâm Đào tạo và phát triển giáo dục đặc
biệt; các bộ test tâm lý và mô hình phòng tư vấn tâm lý học đường của Khoa Tâm lý giáo dục…;
2) Các hoạt động trải nghiệm KH&CN tìm hiểu về quá trình biến đổi chất, các hiện tượng vật lý,
khoa học sự sống, điện - điện tử… tại các khoa Vật lý, Hoá học, Sinh học, Sư phạm Kỹ thuật,
Trung tâm Khoa học tính toán của Trường; 3) Trải nghiệm tư vấn tâm lý học đường, và các mô
hình trị liệu đặc biệt dành cho giáo viên và học sinh.

Trải nghiệm KH&CN tìm hiểu về quá trình biến đổi chất.

Các cán bộ, giảng viên của nhà trường đã xây dựng hệ thống những bài thí nghiệm khoa học
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phù hợp với chương trình phổ thông trung học giúp học sinh hiểu sâu sắc hơn kiến thức lý thuyết
và có khả năng ứng dụng vào thực tiễn đời sống. Tại không gian STEM của Khoa Sư phạm Kỹ
thuật, các em được tự mình lắp ráp mạch điện kiểm tra sức khỏe, robot tự động, mạch điện
trang trí. Tại Khoa Sinh học, các em được thăm quan Bảo tàng sinh học, khám phá sự kỳ diệu
của thế giới động vật và con đường tiến hóa, kiểm tra các chỉ số sức khỏe. Tại Khoa Vật lý, các
em được thực hành với kính thiên văn, tìm hiểu về ánh sáng, các bước sóng và quang phổ, quy
luật của dòng điện và sự phát quang một số chất, tự chế tạo một số động cơ đơn giản… Không
chỉ có học sinh, nhiều giáo viên phổ thông cũng đã tích cực tham gia trải nghiệm khoa học để
học tập kinh nghiệm, tìm kiếm ý tưởng phục vụ cho hoạt động giảng dạy. Điểm mới của chương
trình năm nay là chuỗi các lớp tập huấn miễn phí dành cho phụ huynh và giáo viên về tư vấn
tâm lý học đường, ứng dụng công nghệ số trong dạy học, thiết kế hoạt động dạy học trải nghiệm
tại trường phổ thông, thiết kế bài giảng E-learning, thiết bị dạy học hiện đại. Hơn 400 giáo viên
trung học phổ thông đã tham gia các khóa tập huấn này. Thăm quan Triển lãm, tham gia các
hoạt động trải nghiệm khoa học và các lớp tập huấn là cách thức nhà trường hỗ trợ giáo viên
tăng cường chuyên môn để có thể đổi mới phương pháp dạy học trong nhà trường trong thời đại
cách mạng công nghệ 4.0.
Ngày hội trải nghiệm khoa học không chỉ giúp nhà trường giới thiệu các sản phẩm KH&CN mà
còn chứng tỏ những nỗ lực trong nghiên cứu, giảng dạy của đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường
Đại học Sư phạm Hà Nội đã tạo ra sự gắn kết giữa nghiên cứu, giảng dạy và thực tiễn, đáp ứng
được sự quan tâm của đông đảo học sinh và thầy giáo các trường trung học và bước đầu lan tỏa
ra cộng đồng.
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