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THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH HỌC GIÁO DỤC STEM  

KHÔNG GIAN SÁNG CHẾ 

Thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư, Văn bản số 1324/SGDĐT-GDCN-GDTX ngày 31/07/2019 của Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh 

Nghệ An và Văn bản số 697/PGD & ĐT ngày 05/8/2019 của Phòng Giáo dục thành phố Vinh về việc phối hợp 

triển khai Chương trình giáo dục STEM năm học 2019 -2020; 

Với mục tiêu giúp các em trang bị những kiến thức và năng lực cốt lõi của học sinh thế kỷ 21 như tư duy 

thiết kế và phát minh, làm quen với điều khiển và phát triển công nghệ thay vì chỉ sử dụng chúng một cách thụ 

động, đồng thời giúp các em tự tin, hứng thú và tập trung hơn khi học tập sáng tạo. Năm học 2019-2020, Trường 

THCS Đặng Thai Mai hợp tác với KDI Education tổ chức chương trình ngoại khóa STEM cho học sinh với nội 

dung như sau: 

- Thời lượng học : 2 tiết/ tuần (8 tiết/ tháng)  

- Học phí  : 200.000đ/tháng 

Quý phụ huynh đăng ký học Chương trình giáo dục STEM – Không gian sáng chế cho con em mình, xin điền 

thông tin vào bảng đăng ký và gửi về cho giáo viên chủ nhiệm. 

                                    HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

              

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC CHƯƠNG TRÌNH GD STEM – KHÔNG GIAN SÁNG CHẾ 

 NĂM HỌC 2019 - 2020 

Kính gửi: Ban giám hiệu trường THCS Đặng Thai Mai 

Tôi là:  .......................................................................................................  

Địa chỉ: ......................................................................................................  

Số điện thoại: ............................................................................................  

Là phụ huynh học sinh của em:  ...............................................................  

Học sinh lớp: .............................................................................................  

Sau khi tìm hiểu những nội dung chương trình học Giáo dục STEM, tôi hoàn toàn nhất trí và tự nguyện đăng ký 

cho con tham gia học tại lớp học STEM - Không gian sáng chế tại trường THCS Đặng Thai Mai. 

Học phí trong năm 200.000đ/tháng (2 tiết/tuần). Lịch học do nhà trường sắp xếp. 

 Phụ huynh học sinh 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 


