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V/v triển khai thực hiện giáo dục STEM
trong giáo dục trung học

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở
Thực hiện Công văn số 2197/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 25 tháng 8 năm
2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc triển khai thực hiện giáo dục
STEM trong giáo dục trung học, Phòng GDĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển
khai thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:
1. Quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ nội dung của Công văn số
3089/BGDĐT-GDTrH tại các trường trung học cơ sở (có kèm theo Công văn này).
2. Tổ chức thực hiện
- Phòng GDĐT cử cán bộ, giáo viên tham gia lớp tập huấn “giáo dục STEM”
theo Kế hoạch số 1809/KH-SGDĐT ngày 13/7/2020 về việc triển khai tập huấn giáo
viên THCS, THPT.
- Phòng GDĐT xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn lại cho cán bộ quản lý,
giáo viên về triển khai giáo dục STEM trong các trường THCS, đối tượng triển khai
là cán bộ quản lý, tất cả giáo viên của 06 môn học: Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học,
Tin học, Công nghệ.
- Các trường THCS xây dựng kế hoạch triển khai áp dụng giáo dục STEM;
kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện của các tổ chuyên môn, giáo viên trong
phạm vi quản lý. Chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên đưa nội dung giáo dục STEM
vào kế hoạch giáo dục từng môn học có liên quan và kế hoạch giáo dục của nhà
trường. Mỗi tổ chuyên môn thực hiện ít nhất 01 chủ đề giáo dục STEM trong năm
học 2020-2021 và mở rộng dần trong những năm tiếp theo.
Phòng GDĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc nội
dung Công văn này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng
mắc đề nghị liên hệ Phòng GDĐT (bộ phận chuyên môn THCS) để được hướng dẫn
thêm./.
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