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THÔNG BÁO SỐ 3
Hướng dẫn thêm về phần trình bày gian trưng bày
tại Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học
năm học 2021-2022
Thực hiện Kế hoạch số 2899/KH-SGDĐT ngày 06/12/2021 của Sở Giáo dục
và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung
học năm học 2021-2022 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi);
Để chuẩn bị cho công tác tổ chức thi phần thi: Đánh giá thông qua gian trưng
bày và trả lời phỏng vấn, Sở GDĐT thông báo một số nội dung sau đây:
1. Các đơn vị có dự án tham gia dự thi chuẩn bị gian trưng bày (poster) tại
đơn vị; cập nhật trên website Cuộc thi https://khkt.gialai360.top/: file “*PDF” của
poster theo dự án dự thi trước 11h00’ ngày 16/01/2022.
2. Các dự án tham gia phần thi “Đánh giá thông qua gian trưng bày và trả lời
phỏng vấn”: hoặc thuyết trình trực tiếp tại gian trưng bày; hoặc thuyết trình trực
tiếp kết hợp với việc chia sẻ poster trên màn hình máy tính; hoặc kết hợp cả hai
hình thức trên nhằm tạo sự hấp dẫn, lôi cuốn, thuyết phục… trong quá trình thuyết
trình.
* Lưu ý: Cách thức trình bày và trang trí gian trưng bày của dự án giống như
các năm trước, năm nay thay vì phải mang đến điểm tổ chức thi tập trung của tỉnh
thì thực hiện trưng bày tại đơn vị dự thi, kèm theo file “*PDF” của Poster được
chia sẻ trên màn hình máy tính.
3. Hình thức thi: Trực tuyến, lịch thi được thông báo trên website của Cuộc
thi.
Sở GDĐT thông báo để các đơn vị được biết và triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Các trường phổ thông trực thuộc Sở;
- Các phòng GDĐT;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Ban Chỉ đạo tổ chức Cuộc thi;
- Hội đồng Giám khảo;
- Trang Web Cuộc thi;
- Website Sở;
- Lưu: VT, GDTrHCTTX.
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