GIỚI THIỆU VỀ AOL - ART OF LEQUYDON
I. CƠ CẤU TỔ CHỨC
1.
-

Ban chủ nhiệm Gen 5: điều hành, quản lí các sự kiện, hoạt động của câu lạc bộ.
Chủ nghiệm: Vũ Đoàn Bảo Hân
Phó chủ nghiệm: Nguyễn Quỳnh Anh
Head chuyên môn: Phạm Bảo Trân

2. Ban cố vấn: là những người từng làm việc trong Ban chủ nhiệm các gen trước
với giàu những kinh nghiệm, đưa ra lời khuyên và chỉ dẫn.
- Bùi Thủy Tiên
- Nguyễn Thị Minh Châu
- Vũ Thùy Dương
- Trần Vân Anh
- Phạm Anh Châu
- Đỗ Hà My
3. Các ban hoạt động hiện tại:
- Ban chuyên môn: là lực lượng chính trong AoL, tham gia các hoạt động và sự
kiện về hội họa. Trong quá trình làm việc, các thành viên sẽ được học hỏi và trau
dồi thêm nhiều kĩ năng cùng với sự trợ giúp của Ban cố vấn.
- Ban truyền thông: thực hiện công việc quản lý các khâu như kế hoạch, nội
dung,... với mục đích quảng bá và xây dựng hình ảnh bộ mặt của AoL. Qua đó,
câu lạc bộ sẽ giúp các bạn phát triển về tạo dựng khả năng truyền thông hoá.
- Ban Nhân sự - Hậu cần: là những trợ thủ đắc lực sau mỗi hoạt động của AoL,
nhắc nhở các thành viên hoàn thành công việc đúng thời hạn và giúp không khí
trở nên náo nhiệt hơn. Đồng thời, với tinh thần trách nhiệm và tính trung thực,
Ban NS-HC được giao nhiệm vụ cao cả là nắm giữ quỹ của câu lạc bộ.
II. CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH TÍCH NỔI BẬT
1. Cách thức hoạt động:
- Mỗi tháng, Aol sẽ có ít nhất 1 artgame/sự kiện, yêu cầu các thành viên hoàn
thành công việc đúng hạn. Một số sự kiện nổi bật đã được tổ chức:
+ Inktober: Inktober là 1 thử thách kéo dài 31 ngày trong tháng 10 hàng năm
của các họa sĩ trên toàn thế giới được tạo ra bởi Jake Parker và được giới
họa sĩ hiện đại hưởng ứng nhiệt liệt qua từng năm kéo dài từ 2009 đến

bây giờ. Độ phủ sóng của Inktober là rất lớn trong nội bộ cộng đồng họa
sĩ.
+ Gakugeki (Họa kích): cuộc thi song đấu được xây dựng và phát triển độc
quyền tại AoL, diễn ra hằng năm với những phần thưởng hấp dẫn.

(Giải nhất, Giải nhì, Giải ba của cuộc thi Gakugeki 2021)

-

+ Secret Santa: sự kiện mỗi mùa Giáng Sinh, các thành viên sẽ vẽ và trao
nhau những bức tranh dưới hình thức bí mật.
AoL luôn cân nhắc đến lịch trình và hoàn cảnh của các thành viên (lịch thi dày
đặc, tình hình dịch bệnh, lí do cá nhân,...) mà điều chỉnh deadline và công việc
để không tạo áp lực.

2. Các thành tưu:
- Câu lạc bộ luôn hoàn thành đúng chỉ tiêu của trường và các công việc mà đoàn
trường đưa ra với một số thành tựu tiêu biểu như:
+ Sổ cảm tưởng
+ Đồng hồ đếm ngược

(Đồng hồ đếm ngược - tác phẩm kì công được thực hiện bởi AoL)

+ 17 kỳ artgame được tổ chức và thực hiện công phu , 8 kỳ được đăng tải
trên fanpage
+ Giao lưu và kết hợp với các câu lạc bộ nghệ thuật khác như câu lạc bộ
trường THPT Kim Liên , Tây Hồ,..
+ Tham gia vẽ tranh bảo vệ động vật hoang dã tại sự kiện Dance For
Kindness

(Các thành viên AoL tham gia sự kiện Dance For Kindness)
III. TIÊU CHUẨN ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT PHẦN CỦA CÂU LẠC BỘ VÀ CÁCH
THỨC THAM GIA
- AoL chào đón tất cả mọi người chỉ cần bạn có đam mê hoặc đơn giản nếu bạn
muốn thử sức với hội họa.
- Các thành viên AoL luôn phải có trách nhiệm tham gia đầy đủ các phong trào
của câu lạc bộ.
- Luôn hòa đồng , không được có cử chỉ bất lịch sự , hành vi không đúng mực.

