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Kính gửi: 

 

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố. 

     

Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Dự án Học tập cho trẻ em - Bộ Giáo dục 

và Đào tạo (GDĐT). Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức lớp Tập huấn chuyên 

sâu xây dựng các chủ đề dạy học STEM dựa trên thực hiện chương trình giáo dục 

phổ thông 2018 (GDPT 2018) theo thông tư 32 của Bộ GDĐT. 

1. Nội dung tập huấn:   

Thiết kế kĩ thuật trong dạy học STEM thực hiện theo công văn số 

2043/SGDĐT-NVDH, ngày 27/8/2020 của Sở GDĐT về việc triển khai thực hiện 

giáo dục STEM trong giáo dục trung học từ năm 2020-2021 (gọi tắt là công văn số 2043). 

- Xây dựng chủ đề dạy học STEM theo chương trình GDPT 2018 đối với 

lớp 6, 7.  

- Kiểm tra đánh giá trong dạy học STEM.  

2. Thành phần, số lượng mời tham dự:  

Phòng GDĐT các huyện, TP, mỗi phòng GDĐT cử 09 đại biểu, gồm: 01 cán 

bộ phụ trách chuyên môn phòng GDĐT cấp Trung học; 02 lãnh đạo trường THCS 

và 06 giáo viên giảng dạy thuộc các môn Toán, KHTN, Công nghệ và Tin học. 

Phòng GDĐT các huyện, thành phố lập danh sách đại biểu thuộc đơn vị mình 

theo đúng số lượng, gửi về Sở GDĐT trước ngày 05/12/2022 để làm công tác tổ 

chức lớp học. 

Đại biểu tham dự tập huấn mang theo máy tính xách tay có kết nối 3G/4G, 

sách giáo khoa lớp 6, 7 nhà trường đang sử dụng, kế hoạch giáo dục tổ chuyên môn 

của nhà trường, kế hoạch bài học thiết kế theo định hướng giáo dục STEM đến lớp 

tập huấn để thực hành chủ đề/ bài học STEM. 

3. Thời gian tập huấn: từ ngày 05/12 đến ngày 07/12/2022, khai mạc lúc 8 

giờ 00, ngày 05/12/2022. 

4. Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh, số 26 

đường 16/4, TP. Phan Rang Tháp Chàm.    

5. Kinh phí: Công tác phí tham dự tập huấn được Sở GDĐT thanh toán theo 

qui định hiện hành của UNICEF.  



Đại biểu các huyện tham dự tập huấn mang theo giấy đi đường có chữ ký và 

xác nhận của đơn vị nộp cho Ban tổ chức để làm thanh toán công tác phí.  

Đề nghị các Phòng GDĐT cử đại biểu tham dự tập huấn đúng thành phần, số 

lượng và thời gian qui định. Danh sách đại biểu tham dự lớp tập huấn của các đơn 

vị gửi về Sở qua email phonglan@ninhthuan.edu.vn trước ngày 05/12/2022. Trong 

quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ phòng NVDH, qua bộ phận 

GDTrH, số điện thoại 3921607 hoặc 098 9249318 để được hướng dẫn thực hiện. 

 
 Nơi nhận:  

- Như trên; 

- BQL DA HTCTE (b/cáo); 

- GĐ và PGĐ; 

- Như thành phần mời dự; 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, NVDH. 

KT GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

   Nguyễn Anh Linh   
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