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V/v tập huấn xây dựng chủ đề giáo dục 

STEM cấp THCS và THPT năm 2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                           

                 Nam Định,  ngày       tháng 10 năm 2020 

 

Kính gửi:    

 - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/thành phố; 

- Các trường THPT trong tỉnh; 

- Trung tâm KTTTHN tỉnh. 
                    

Thực hiện công văn số 3089/BGDĐT-GDTrH ngày 14/8/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo (GDĐT) về việc thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học; 

Công văn số 1303/SGDĐT-GDTrH ngày 08/9/2020 của Sở GDĐT về việc triển khai 

thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học từ năm học 2020-2021, Sở GDĐT 

phối hợp với Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội tổ chức tập huấn xây dựng chủ đề 

giáo dục STEM cấp THCS và THPT, nội dung cụ thể như sau: 

1. Thời gian: 02 ngày 

- Khối THPT: Ngày 21-22/10/2020, khai mạc 8h00 ngày 21/10/2020. 

- Khối THCS: Ngày 22-23/10/2020, khai mạc 8h00 ngày 22/10/2020.  

2. Địa điểm: Hội trường tầng 2, Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, Thôn 

Đệ Tứ, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định. 

3. Thành phần 

a) Khối phòng GDĐT: Mỗi phòng GDĐT cử 01 lãnh đạo hoặc chuyên viên phụ 

trách cấp học và 10 giáo viên cốt cán (dạy môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Công nghệ hoặc 

Tin học); riêng phòng GDĐT TP.Nam Định cử 15 giáo viên, Phòng GDĐT Mỹ Lộc 

cử 06 giáo viên.  

b) Khối các trường THPT:  

- Mỗi trường THPT công lập cử 03 người gồm Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu 

trưởng phụ trách chuyên môn và 02 giáo viên (dạy môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Công 

nghệ hoặc Tin học). 

- Mỗi trường THPT ngoài công lập cử 02 người gồm Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu 

trưởng phụ trách chuyên môn và 01 giáo viên (dạy môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Công 

nghệ hoặc Tin học). 

4. Kinh phí  

Các đơn vị thanh toán công tác phí cho cán bộ, giáo viên tham dự lớp tập huấn 

theo chế độ hiện hành. 

5. Yêu cầu triển khai 

a) Đối với cán bộ, giáo viên tham gia lớp tập huấn 

Cán bộ, giáo viên tham gia lớp tập huấn mang theo máy tính xách tay có nối 

mạng Internet và cài sẵn phần mềm COACH tại địa chỉ: 



- Sách GD STEM cấp THCS trên mạng: (http://sachthietbigiaoduc.vn/gioi-thieu-

sach/trung-hoc-co-so/-/BOOK/6804/hoat-dong-giao-duc-stem-lop-6.html) 

- Phần mềm COACH tải trên mạng: http://sachthietbigiaoduc.vn/gioi-thieu-thiet-

bi/san-pham/-/DEVICE/5001/phan-mem-coach-7.html 

- Các chủ đề Giáo dục STEM các cấp tải trên mạng: 

http://sachthietbigiaoduc.vn/gioi-thieu-thiet-bi/san-pham/-

/DEVICE/5001/phan-mem-coach-7.html 

b) Đối với các đơn vị 

- Cử người tham dự đúng thành phần và đúng thời gian quy định;  

- Hoàn thành việc lập danh sách cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn trên biểu 

trực tuyến (theo đường link gửi kèm) trước thời điểm tập huấn 02 ngày;  

- Tổ chức tập huấn lại tại đơn vị trong khoảng thời gian 30 ngày khi kết thúc 

lớp tập huấn tại Sở GDĐT.  

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, các đơn vị thông tin kịp thời về 

Sở GDĐT qua Phòng Giáo dục Trung học để được hướng dẫn giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Các đ/c Lãnh đạo Sở; 

- Đăng trên website; 

- Lưu: VT, GDTrH. 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Minh Nguyệt 
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