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Di sản Kết nối
Dự án Di sản văn hóa cho sự phát triển đồng đều

Thông báo mời nộp hồ sơ
Kế hoạch truyền dạy nghệ thuật sân khấu cải lương cho trẻ em và thanh thiếu niên
Phụ đính 1: Kế hoạch truyền dạy (tối đa 2 trang)
Phần I: Thông tin chung
[Tên dự án]
[Tên của ứng viên triển khai dự án như là nghệ sĩ, người biểu diễn, hoặc các tổ chức về cải lương]
[Ngày bắt đầu – Ngày kết thúc]
[Tổng giá trị và kinh phí dự án đề xuất cho Hội đồng Anh]
Phần II: Thông tin khóa học
Vui lòng nêu rõ các thông tin sau:

1. Thông tin tổng quát về khóa truyền dạy cải lương mà ứng viên đề xuất sẽ tổ chức: loại hình cải lương nào? thời
gian bao lâu? có bao nhiêu lớp mỗi tuần? bao nhiêu học viên mỗi lớp? bao nhiêu giáo viên sẽ tham gia?

2. Bản tóm tắt lý lịch của (các) nghệ sĩ hoặc người biểu diễn chịu trách nhiệm điều hành khóa học, nhấn mạnh phần
kinh nghiệm của họ trong biểu diễn và giảng dạy. Đính kèm đầy đủ kinh nghiệm hoạt động/hồ sơ năng lực.

3. Kế hoạch tuyển sinh cho khóa học, bao gồm ước tính số lượng học viên và dự tính về việc thu học phí hay không.

4. Mô tả những mong đợi của bạn khóa học và học viên tham gia.

5. Mô tả tóm tắt những mục tiêu và lợi ích mà khóa học dự tính sẽ mang lại cho trẻ em và thanh thiếu niên trong cộng
đồng.

6. Mô tả địa điểm tổ chức khóa học.
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