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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thành phố Thủ Đức, ngày 20 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc đăng ký tham gia buổi tập huấn mỹ thuật
chuẩn bị cho Hội thi Nét vẽ xanh lần thứ XXV năm học 2021-2022
Thực hiện Công văn số 135/SGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Sở
Giáo dục và Đào tạo về triển khai Kế hoạch và tập huấn mỹ thuật Hội thi Nét vẽ xanh
lần thứ XXV năm học 2021-2022,
Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thông báo đến các trường như sau:
1. Về thời gian tập huấn: ngày 23/01/2022 (Chủ nhật).
2. Địa điểm: Trực tuyến qua ZOOM (không thu lệ phí tham dự); đường link
tham dự sẽ được gửi đến các thầy cô trước buổi tập huấn.
3. Thành phần tham gia:
- 01 Cán bộ chỉ đạo, phụ trách chuyên môn Văn-Thể-Mỹ của Phòng GD&ĐT.
- 40 Giáo viên mỹ thuật các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa
bàn thành phố Thủ Đức (theo phân bổ số lượng của Sở GD&ĐT).
5. Nội dung tập huấn
5.1. Triển khai Kế hoạch và giới thiệu những điểm mới của Hội thi Nét Vẽ
Xanh lần thứ XXV, năm học 2021-2022
- Thời gian: từ 08g00 - 08g30;
- Diễn giả: Ban tổ chức hội thi Nét Vẽ Xanh lần thứ XXV.
5.2. Tập huấn Mỹ thuật
- Chuyên đề: Tư duy thị giác và tư duy tạo hình.
- Thời gian: từ 08g30 - 11g30.
- Diễn giả: Họa sĩ, Th.Sĩ Trần Thanh Cảnh - Ủy viên Ban chấp hành Hội Mỹ
thuật Thành phố Hồ Chí Minh - Giám đốc AZ Gallery - Chủ nhiệm Câu Lạc bộ Họa sĩ
trẻ Thành phố.
6. Đăng kí tham dự
Các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở cho giáo viên Mỹ thuật đăng kí
qua đường link: https://forms.gle/SVTzrqaPKppAA1yK9 . Hạn chót đăng ký là 10g00
ngày 21/01/2022. Tuy nhiên, do số lượng đăng ký hạn chế theo yêu cầu của Ban tổ
chức lớp nên ưu tiên những trường hợp đăng ký trước, mỗi trường đăng ký không quá
01 người. Khi đủ số lượng 40 thầy/cô, bộ phận Văn Thể Mỹ Phòng GD&ĐT sẽ đóng
link đăng ký. Rất mong quý thầy cô thông cảm./.
Bộ phận Văn Thể Mỹ
Phòng GD&ĐT thành phố Thủ Đức

