
TRƯỜNG THCS PHÚC ĐỒNG  

THAM GIA HỘI THI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ TRƯNG 

BÀY SẢN PHẨM STEM CẤP THCS NĂM HỌC 2022 – 2023 

 

Chiều ngày 02 tháng 12 năm 2022,  Phòng Giáo dục và Đào tạo khai mạc, tổ 

chức Hội thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật và trưng bày sản phẩm STEM năm học 

2022-2023 cấp quận tại trường THCS Lý Thường Kiệt. 

Dự và chỉ đạo hội thi có đồng chí Đào Thị Hoa – Phó Trưởng Phòng Giáo 

dục và Đào tạo quận, trưởng Ban chỉ đạo, Ban tổ chức cuộc thi, các đồng chí trong 

Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, giám khảo, đại diện BGH các trường THCS, giáo viên 

và  học sinh tham gia. 

Tham dự cuộc thi có 25 trường THCS trong quận với 25 dự án khoa học kỹ 

thuật,  sản phẩm STEM. Các sản phẩm mang đến cuộc thi rất đa dạng, phong phú 

thể hiện sự nghiên cứu đầu tư nghiêm túc của các nhà trường. Tại địa điểm tổ chức 

hội thi, mỗi dự án được bố trí vị trí để trưng, Poster được thiết kế trên laptop để 

thuyết trình trước ban giám khảo. 

Trường THCS Phúc Đồng có em Vũ Phương Anh lớp 8A3 và Tạ Thiên 

Minh lớp 8A1 tham gia cuộc thi nghiên cứu KHKT – do Thầy giáo Vũ Văn Vinh 

và Cô Đặng Thanh Mai hướng dẫn với đề tài Bĩa xe thông minh. Cùng ba em Đoàn 

Xuân Vinh lớp 7A1, Đoàn Thị Phương Lan lớp 8A3, Ngô Phương Thảo lớp 9A2 

tham gia gian trưng bày thuyết trình sản phẩm STEM. Qua các cuộc thi, các em 

được trải nghiệm, nghiên cứu khoa học dưới sự giúp đỡ, hướng dẫn của các thầy 

cô giáo, các vị phụ huynh học sinh. Ngoài ra, các sản phẩm STEM của nhà trường 

được trưng bày như: Nhà nổi , Mô hình nông trại trồng rau, đèn ông sao làm bằng 

đố tái chế,… Hội thi là thực sự một sân chơi bổ ích lý thú cho các em học sinh.   

Một số hình ảnh trong hội thi: 







 
 

 
 

 

Tác giả: Khuất Thị Thu Hương 


