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HỌC SINH TRUNG HỌC NĂM HỌC 2021-2022 

 

Chiều ngày 17/12/2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên đã tổ 

chức vòng chung kết Cuộc thi Khoa học kĩ thuật cấp Quận dành cho học sinh 

trung học năm học 2021 - 2022 theo hình thức trực tuyến. Trường THCS Phúc 

Lợi tham dự với 2 dự án tiêu biểu của học sinh khối 8 và khối 9.  

 
Cuộc thi Nghiên cứu khoa học kĩ thuật được tổ chức hàng năm với mục đích 

giúp các em học sinh thỏa mãn đam mê nghiên cứu khoa học, vận dụng kiến thức 

để giải quyết những vấn đề của thực tiễn đời sống, tạo cơ hội giới thiệu kết quả 

nghiên cứu khoa học của mình. Không những thế, qua cuộc thi, các em học sinh 

được trao đổi, giao lưu; được rèn luyện tác phong khoa học, được chuẩn bị năng 

lực nghề nghiệp và tiềm năng khởi nghiệp trong giáo dục hướng nghiệp. 

Tại cuộc thi năm nay, học sinh trường THCS Phúc Lợi có hai dự án tham 

gia. Đó là dự án “Hát múa Ải Lao- gìn giữ và phát triển di sản văn hóa địa 

phương” của học sinh Nguyễn Bảo Duy - Nguyễn Phương Thảo lớp 8A1 và dự án 

“Cảm biến phát hiện người trong hang động, hầm mỏ” của học sinh Nguyễn Thị 

Thảo Nguyên và Nguyễn Quỳnh Trang.  



 

Em Nguyễn Bảo Duy và Nguyễn Phương Thảo - học sinh lớp 8A1 trình bày dự án 

 

Học sinh biểu diễn điệu múa hát Ải Lao 

Hai dự án của các em học sinh trường THCS Phúc Lợi đều được đánh giá 

cao về tính sáng tạo và khả năng ứng dụng trong thực tế. Mong rằng cuộc thi sẽ bồi 

đắp thêm trong các em niềm đam mê, tìm tòi, sáng tạo đối với khoa học, là sự khởi 

đầu của những thành công rực rỡ hơn nữa trong tương lai. 


