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To chri•ctham gia CuOcthi "Cùng

kien

tu•onglai" nim 2020

Cân Cl'rthê IQcu0c thi "Cùng ban kiên tao ttrong lai - Solve For Tomorrow 2020";
dtrqc giéi thiêu cùa SO Giâo duc và Dào tao Bên Tre;

Càn ctr tinh hình thvrcté, BGH trtrongTHPT Nguyên Dinh Chiêu xây dvrngkê
hogch nhtr sau:

I. Nluc dich, yêu cau:
- Tao diêu kiên và khuyên khich giâo viên, hoc sinh tham gia câc hoat dOng?irài
nghiêm nhàm trang bi thêm kien thi'rc,ky nâng tù dé tao nên tàng cho viêc tiêp cân,-Utra
giâo duc STEM vào trong nhà trubng.

- Giâo viên và hoc sinh tham gia câc hoat dong theo dûng kê hoach thòi
hur&ngdân, yêu câu cùa Ban tô chfrc cuOc thi.

II. NQidung:
1. GiÔi thiêu thé l? cuOc thi den gi{o viên và hQCsinh:
- Ding tài n0i dung gi6i thiêu và thê IQcu0c thi "Cùng ban kiên tao ttrong lai" nàm
2020 lên web trtròng và chia sè dên tat cà hoc sinh, gi{o viên.
- NOi dung, dôi tuqng, chù dê, thòi gian,... cùa cu0c thi (Thé Ic;cuëc thi kèm thee).
Khuyên khich hoc sinh nghiên ct'ruthê l? cuOc thi dê tiêp cân, tham gia khi
S'
tu&ngphù hqp.
- Vân dong giâo viên tham gia tap huân nàng và 116trq huông ciànhoc sinh tham
gia cuOc thi.

2. Tham gia dào t'40 trurc tuyen:
- Thèi gian: Tù 15/6/2020- 31/8/2020.Còng dào tao trurctuyên dlr kiên së durqÇmò
vào ngày 15/6/2020.
- Giâo viên Cô chuyên môn thuOclïnh
Toin, Công nghè, Công nghè thông:tin
và Khoa hoc turnhiên (Vât Ij, Héa hoc, Sinh hoc) tim nguon hoc sinh tao nhém dêëxây
dkrngy tur&ngtham gia cuOcthi dông thòi tham gia khéa dào tao.
* Luu y: Giâo viên tham gia khéa dào tao dê tao nên tàng cho viêc tiêp cân,.dtra
giâo duc STEM vào trong nhà trtròng trong thòi gian t6i.
thuòng xuyên cùa nhà truòng.
3. Kinh phi: Nguôn kinh Phi hoot
III. Tô chü•cthurc hiën:
- Ban Giâm hiêu xây d!rng, triên khai và tô chl'rcthlrc hiên cic nOidung kê hoach,
- Giao ông Bùi Vân Tròn làm trtròng nhém giâo viên tham gia dào tao truc tuyên;

nghiên CirunOi dung và quy trình tham gia dé hb trq cho giâo viên thvc hiên nhiêni\'ll
dûng thòi gian cùa Ban to chfrc cuOcthi durara.
- Tô trtr&ngcâc tô chuyên môn Toân, Tin hoc - Công nghê môi tô cir 03 giâo viên
tham gia và tô Vat Ij, H6a hQC,Sinh hQCmdi tô cù 02 giâo viên tham gia (khuyén khich
giüo viên tham gia nhiêu han sô lu•qngtrên).
- Hoc sinh câc 16p co y ttr&ngphù hqp cuOc thi h0(ic Cé dam mê nghiên ct'ru vê
robotic ding 10"tham gia cuOcthi dê Cé co hç3itiep cân và tham gia cic khéa dào tao truc
tuyén nhâm trang bi thêm kién thtc, k}' nâng cho bàn thân.

Trên dây là kè hooch tô chCrctham gia Cuoc thi "Cùng ban kiên tao trrong lai" nâm
2020 Cda Trtròng THPT Nguyén Dinh Chiêu. Dê nghi cic ci nhân c6 liên quan nghiên
cfru
hièn dây dù cic noi dung theo dûng thòi gian./.
Noi nhûn.•
- BGH (tt) chirc thUChièn);
- GV, HS (tlurc hiên);
- Ltru: VT.
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