UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 486/SGDDT-GDMNTH

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 11 tháng 3 năm 2019

V/v bổ sung đối tượng và phương tiện
tham gia tập huấn dạy học môn Âm

nhạc và tổ chức Hoạt động giáo dục
ngoài giờ lên lớp cấp tiểu học.

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố.
Tiếp tục thực hiện công văn số 117/SGDĐT-GDMN-TH ngày 08/01/2019
của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về tập huấn dạy học môn Âm nhạc và tổ
chức Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cấp tiểu học;
Căn cứ nội dung đề xuất tại phiên họp ngày 07/3/2019 của Tổ bộ môn về
chuẩn bị nội dung tập huấn chính thức vào ngày 26/3/2019, Sở GDĐT yêu cầu
các đơn vị bổ sung nội dung như sau:
- Đối tượng tập huấn: Mỗi đơn vị huyện, thị xã, thành phố chọn cử thêm 2
giáo viên Tổng phụ trách đội.
- Tài liệu, phương tiện thực hành: Mỗi đơn vị mang theo sách giáo viên Nghệ
thuật lớp 1, 2, 3; sách giáo khoa Âm nhạc lớp 4, 5; nhạc cụ gõ Song loan, thanh
phách; máy tính xách tay (có nguồn dây kết nối điện).
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện theo tinh thần công
văn./.
KT.GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
PHÓ GIÁM ĐỐC
- GĐ Sở (để b/c);
- Website Sở GDĐT;
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