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Thực hiện công văn số 581/HD-GDĐT ngày 11/7/2016 của phòng Giáo
dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai hoạt động Nghiên cứu khoa học và
tổ chức cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học năm học 2016-2017, đa số
các trường có cấp THCS đã tiến hành tổ chức triển khai công tác NCKH cho học
sinh lớp 8, 9 tại đơn vị. Tính đến thời điểm quy định nộp hồ sơ, phòng Giáo dục
và Đào tạo đã nhận được 17 hồ sơ dự thi của 17/17 trường.
Căn cứ chất lượng các sản phẩm dự thi của các trường, nhằm tạo điều
kiện để các đơn vị có điều kiện giao lưu, học hỏi kinh nghiệm tổ chức nghiên
cứu KHKT trong các năm học tiếp theo và lựa chọn sản phẩm KHKT tham gia
dự thi cấp tỉnh, phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thi KHKT dành cho học
sinh lớp 8, 9 THCS cấp huyện năm học 2016 - 2017 như sau:
1. Thời gian: 01 ngày, từ 07 giờ 30 phút, ngày 04/11/2016.
2. Địa điểm: Trường PTDT Nội trú THCS Hải Hà.
3. Hình thức trưng bày
- Các trường chuẩn bị góc trưng bày của đơn vị theo hướng dẫn tại lớp tập
huấn Nghiên cứu KHKT dành cho học sinh lớp 9 và phụ lục 11 Hướng dẫn
trưng bày dự án (phòng Giáo dục và Đào tạo đã gửi bản mềm cho các trường).
- Toàn bộ sản phẩm trưng bày tập trung về trường PTDT Nội trú THCS
Hải Hà từ 7 giờ 30 phút ngày 04/11/2016, hoàn thành trước 11 giờ 00 phút, ngày
04/11/2016.
- Ban tổ chức đã chuẩn bị bàn cao 80 cm, dài 1,8 mét, rộng 50cm để các
trường trưng bày.
4. Cơ cấu giải thưởng và lựa chọn sản phẩm dự thi cấp tỉnh
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành lập Ban giám khảo chấm sản phẩm
Nghiên cứu khoa học của các trường trao giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cho
các sản phẩm có chất lượng, lựa chọn 02 sản phẩm dự thi cấp tỉnh.
Các đơn vị cử học sinh (có thể là 01 học sinh, nếu là đề tài tập thể có thể
chuẩn bị sự phối hợp giữa các thành viên) trình bày dự án cho Hội đồng thẩm
định, giới thiệu cho khách tham quan. Phần trình bày, giới thiệu ngắn gọn, súc
tích, nêu bật được trọng tâm của dự án (không quá 07 phút).
5. Thành phần mời tham quan
Nhằm góp phần tích lũy kinh nghiệm trong hướng dẫn học sinh nghiên
cứu KHKT, yêu cầu Hiệu trưởng các trường cử thành phần tham dự như sau:
- 01 lãnh đạo trường.

- Giáo viên tham gia hướng dẫn học sinh NCKH.
- Các học sinh có sản phẩm trưng bày.
Ngoài ra cần thông báo rộng rãi, khuyến khích, động viên giáo viên, học
sinh của đơn vị đến tham quan học hỏi.
Yêu cầu Hiệu trưởng các trường khẩn trương thực hiện. Trong quá trình
triển khai, có vấn đề vướng mắc, đề nghị liên hệ về tổ Chuyên môn phòng Giáo
dục và Đào tạo để có hướng giải quyết./.
Nơi nhận:
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