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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8, 

BCHTW khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng 

yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và 

hội nhập quốc tế, đã chỉ ra rằng việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và 

đào tạo là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng 

chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện 

bảo đảm thực hiện,... Theo đó, cách tiếp cận chuyển mạnh từ định hướng 

trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. 

Điều này phù hợp theo thực tiễn dạy học trong bối cảnh những thành tựu 

trong phát triển của đất nước đã tác động đến nhiều mặt của cuộc sống, trong 

đó có giáo dục.  Phương pháp dạy học theo quan điểm phát triển năng lực 

được chú trọng trong bối cảnh này, với mục đích cần đạt được không chỉ chú 

ý tích cực hoá học sinh về hoạt động trí tuệ, mà còn chú ý rèn luyện năng lực 

giải quyết vấn đề gắn với những tình huống của cuộc sống, và nghề nghiệp, 

đồng thời gắn hoạt động trí tuệ với hoạt động thực hành, thực tiễn.  

Trong nhà trường, phương pháp dạy học mỹ thuật theo chương trình 

hiện nay, không ít giáo viên chỉ hướng học sinh thực hành những kỹ năng vẽ 

theo mẫu có sẵn là chủ yếu mà chưa chú ý nhiều đến việc giáo dục cho học 

sinh năng lực thẩm mỹ, vì vậy mục tiêu của môn học mỹ thuật chưa đạt được 

ở nhiều tiêu chí, thậm chí có hiện tượng học sinh càng lên bậc học cao không 

thích học mỹ thuật. Học sinh tiểu học là những chủ nhân của đất nước và bậc 

tiểu học được ví như là nền móng vững chắc để xây dựng một ngôi nhà tri 

thức. Môn Mỹ thuật ở bậc tiểu học góp phần quan trọng trong việc hình thành 

và phát triển Đức – Trí – Thể - Mỹ nên rất cần người giáo viên dạy mỹ thuật 

có phương pháp dạy học phù hợp sao cho đạt hiệu quả cao nhất.  
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Xuất phát từ thực tiễn trên, là một người quan tâm đến công tác dạy học 

mỹ thuật bậc tiểu học, học viên xin chọn đề tài “Dạy học mỹ thuật theo 

hướng tiếp cận phát triển năng lực ở Trường tiểu học Thực Nghiệm, 

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam” với mong muốn góp phần nâng cao chất 

lượng dạy mỹ thuật ở bậc tiểu học trong bối cảnh hiện nay. 

2. Lịch sử nghiên cứu  

Đã có nhiều công trình khoa học đề cập đến việc dạy môn Mĩ thuật bậc 

phổ thông. Tác giả Trịnh Thiệp, Ung Thị Châu biên soạn cuốn Mĩ thuật: Giáo 

trình dùng trong các trường sư phạm đào tạo giáo viên tiểu học được Nxb 

Giáo dục phát hành năm 2009. Trong cuốn sách này có đề cập đến những khái 

niện chung về môn mỹ thuật. Phương pháp vẽ tả thực và vẽ trang trí, vẽ tranh 

theo đề tài. Phương pháp giảng dạy mĩ thuật ở tiểu học. Nội dung cuốn sách 

được viết cho đối tượng là giáo viên tiểu học nên phần nhiều đi vào lí luận, 

cũng như về những phương pháp dạy học theo cách tiếp cận trước đây. [12] 

Tác giả Nguyễn Quốc Toản viết cuốn Phương pháp giảng dạy mĩ thuật 

: Giáo trình đào tạo giáo viên THCS hệ CĐSP được Nxb Giáo dục tái bản lần 

thứ hai vào năm 2001[39]. Cuốn giáo trình này đề cập đến một số vấn đề 

chung về phương pháp giảng dạy mĩ thuật ở trung học cơ sở và thực hành sư 

phạm môn mĩ thuật. Nguyễn Quốc Toản, Triệu Khắc Lễ, Nguyễn Lăng Bình 

đồng tác giả cuốn Mĩ thuật và phương pháp dạy học: Giáo trình đào tạo giáo 

viên tiểu học hệ CĐSP và SP 12+2, Nxb Giáo dục in năm 2001. Cuốn sách 

hướng dẫn phương pháp dạy học môn mĩ thuật như: hướng dẫn vẽ theo mẫu, 

vẽ trang trí, vẽ chân dung, vẽ tranh cổ động [40] . . .  

Tác giả Hồ Văn Thuỳ viết cuốn Bài giảng mĩ thuật: Phương pháp 

giảng dạy mĩ thuật, Nxb Đại học Sư phạm ấn bản năm 2008. Sách dùng cho 

hệ đào tạo từ xa, trong đó đề cập đến những khái niệm liên quan đến mĩ thuật 

và cuộc sống con người. Ngôn ngữ mĩ thuật và các loại hình cơ bản của mĩ 

thuật. Vẽ theo mẫu và phương pháp dạy vẽ theo mẫu. Vẽ trang trí và phương 
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pháp dạy vẽ trang trí ở tiểu học. Vẽ tranh và phương pháp giảng dạy. Thường 

thức mĩ thuật và phương giảng dạy. [38] 

Tác giả Nguyễn Thu Tuấn có bài viết “Mối quan hệ giữa phương pháp 

phân tích hình ảnh trực quan trong giảng dạy mĩ thuật với sự phát triển tư duy 

sáng tạo của trẻ em” đăng trong Tạp chí Giáo dục số 173 năm 2007 [43tr. 37-

38]. Bài viết đề cập đến việc cần thiết trong việc khơi gợi trí tưởng tượng, sự 

liên tưởng của trẻ trong những sáng tạo (qua những bài vẽ). 

Ngoài một số công trình nghiên cứu khoa học nêu trên, còn có một số 

khóa luận, luận văn của anh chị học viên các khóa có đề cập đến việc giảng 

dạy mĩ thuật ở bậc tiểu học.  

Tuy nhiên, do cách tiếp cận nên những công trình nghiên cứu trước đây 

chỉ tập trung vào nội dung và phương pháp theo sách giáo khoa hiện hành mà 

chưa có nghiên cứu chuyên sâu về việc vận dụng phương pháp dạy học mỹ 

thuật theo hướng tiếp cận phát triển năng lực, nhằm nâng cao chất lượng dạy 

môn mỹ thuật ở bậc tiểu học . 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Mục đích chính của luận văn là tìm hiểu về phương pháp dạy học mỹ 

thuật theo quan điểm phát triển năng lực. Vận dụng những mặt tích cực của 

phương pháp dạy mỹ thuật theo hướng tiếp cận này tại Trường tiểu học Thực 

nghiệp nhằm góp phần tìm giải pháp nâng cao chất lượng của hoạt động dạy – 

học mỹ thuật hiện nay. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Làm rõ những khái niệm liên quan đến luận văn. Tìm hiểu về nội dung 

môn mỹ thuật bậc tiểu học. Tìm hiểu về những phương pháp dạy mỹ thuật 

trong bậc tiểu học 

- Tìm hiểu về phương pháp dạy mỹ thuật theo hướng phát triển năng lực. 
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- Giới thiệu về nội dung chương trình và phương pháp dạy mỹ thuật ở 

Trường tiểu học Thực Nghiệm 

- Bằng thực hành sư phạm,  đo nghiệm việc dạy mỹ thuật theo phương 

pháp phát triển năng lực trong năm học 2017 – 2018 

- Đánh ra và đưa ra những nhận định trên cơ sở thực nghiệm. 

4. Đối tượng  và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu  

- Phương pháp dạy học mỹ thuật theo hướng tiếp cận phát triển năng lực. 

- Cách thức đưa vào dạy học trong trường tiểu học để nâng cao chất 

lượng của hoạt động dạy – học môn mỹ thuật. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Không gian nghiên cứu: Trường tiểu học Thực Nghiệm, Viện Khoa 

học giáo dục Việt Nam. 

- Thời gian nghiên cứu: Năm học 2017 – 2018. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

 - Phân tích và tổng hợp tài liệu: Nhằm kế thừa các thành tựu nghiên cứu 

trước đây. Phương pháp này sẽ đưa ra được những nhận định qua việc tổng  hợp  

theo  những kết quả nghiên cứu trước đó có liên quan đến hướng nghiên cứu của 

đề tài. 

 - Phương pháp so sánh, đối chiếu: Phương pháp này giúp thấy được 

những điểm khác biệt cũng như giống nhau trong phương pháp dạy mỹ 

thuật trước đây và phương pháp dạy học mỹ thuật theo quan điểm phát 

triển năng lực. 

 - Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: thực nghiệm sư phạm, thực hành 

ứng dụng. 

6. Những đóng góp của luận văn 

Nếu đề tài được công nhận sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy học 

mỹ thuật ở bậc tiểu học hiện nay. 
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Là tài liệu tham khảo cho giáo viên các trường tiểu học dạy học mỹ 

thuật theo phương pháp tiếp cận năng lực, cũng như cho những đề tài có cùng 

hướng nghiên cứu. 

7. Cấu trúc của luận văn 

     Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận văn 

gồm có 2 chương. 

 Chương 1: Những vấn đề chung và tổng quan về môn mỹ thuật tiểu học 

Trường tiểu học Thực nghiệm 

 Chương 2: Dạy học mỹ thuật theo hướng tiếp cận phát triển năng lực 

tại Trường tiểu học Thực nghiệm 
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Chương 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VÀ TỔNG QUAN VỀ MÔN MỸ THUẬT 

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỰC NGHIỆM 

1.1. Những vấn đề chung liên quan đến đề tài 

1.1.1. Mỹ thuật và dạy học mỹ thuật 

1.1.1.1. Khái niệm mỹ thuật 

Khái niệm mỹ thuật ra đời từ rất sớm. Theo những di chỉ khảo cổ thì từ 

thời tiền sử, con người đã biết sử dụng đường nét, hình khối để ghi lại những 

sự kiện diễn ra trong cộng đồng theo nhiều hình thức khác nhau như khắc, vẽ 

trên vách đá trong hang động, tạo những bức tượng bằng đất sét, hoặc khắc 

trên xương… Các chủ đề thường nói về những vật thiêng, vật tổ hay những 

cảnh đi săn bắt, hái lượm trong cộng đồng. Theo Từ điển Mỹ thuật phổ thông, 

mỹ thuật là “từ dùng để chỉ các loại hình nghệ thuật tạo hình như hội họa, đồ 

họa, điêu khắc, kiến trúc. Nói cách khác, từ mỹ thuật (đẹp + nghệ thuật) chỉ 

cái đẹp do con người hoặc thiên nhiên tạo ra mà mắt ta nhìn thấy được” [37]. 

Ví dụ như vẻ đẹp của một bức tranh, giá trị thẩm mỹ của một tác phẩm điêu 

khắc. Thông qua ngôn ngữ tạo hình trong tác phẩm mỹ thuật, người nghệ sĩ 

xây dựng và truyền tải những thông điệp, quan điểm riêng của mình về thế 

giới xung quanh, có thể bằng hình tượng mang tính trừu tượng hoặc tượng 

trưng. Thuật ngữ mỹ thuật còn được dùng để phân biệt với các loại hình biểu 

đạt khác nhau của hội họa như mỹ thuật ứng dụng, mỹ thuật trang trí, mỹ 

thuật công nghiệp, mỹ thuật tạo hình… 

Để có được một tác phẩm mỹ thuật cần có những yếu tố cấu thành như: 

Chủ thể thực hiện tác phẩm: Đây có thể là một cá nhân hay nhiều 

nhóm, tùy thuộc vào quy mô và tính chất của tác phẩm. Ví dụ như một bức 

tranh thì chỉ cần một họa sĩ nhưng để thực hiện một công trình điêu khắc 

ngoài trời thì cần rất nhiều công đoạn, với sự tham gia của nhiều người. 



7 

 

 

Nội dung của tác phẩm: Đây là thông điệp mà người nghệ sĩ muốn 

truyền tải đến người xem, thể hiện cảm xúc, quan điểm riêng. Những thông 

điệp này có thể chỉ là những xung đột nội tâm của người nghệ sĩ, nhưng cũng 

có khi thông qua tác phẩm của mình, người nghệ sĩ muốn bày tỏ quan điểm 

của mình về những sự vật, hiện tượng tồn tại xung quanh. 

Phương pháp thực hiện tác phẩm: Đây là cách thức để hiện thực hóa ý 

tưởng bằng các chất liệu cụ thể. Từ khi có ý tưởng, phác thảo, người nghệ sĩ 

còn cần thực hiện một bước nữa là thể hiện ý tưởng đó bằng cách nào cho phù 

hợp và trên chất liệu nào để có thể truyền tải hết được ý đồ của tác phẩm. 

Hệ thống biểu tượng, ký hiệu có liên quan đến tác phẩm: Đây chính là 

ngôn ngữ tạo hình để người nghệ sĩ có thể thể hiện tác phẩm theo cách riêng 

của mình nhưng vẫn hướng đến giá trị thẩm mỹ chung, giúp người xem có thể 

cảm nhận được. Hệ thống này liên quan đến từng xu hướng, trường phái mà 

người nghệ sĩ đó chịu ảnh hưởng như hiện thực xã hội chủ nghĩa, cổ điển, 

hiện đại, hậu hiện đại… Mỗi trường phái này lại có ngôn ngữ riêng, có hình 

thức biểu đạt khác nhau. 

Bối cảnh ra đời: Mỗi tác phẩm đều có đời sống riêng và gắn liền với 

bối cảnh mà nó ra đời. Cùng một nội dung nhưng nếu ở trong những bối cảnh 

ra đời khác nhau thì có ý nghĩa khác nhau. Ví dụ trong cuộc kháng chiến 

chống Pháp và Mỹ thì ở xã hội Việt Nam, xu hướng sáng tác là Hiện thực xã 

hội chủ nghĩa, những tác phẩm mỹ thuật được sáng tác theo xu hướng này đã 

đáp ứng và giải quyết tốt nhiệm vụ định hướng thẩm mỹ và tuyên truyền cho 

người dân về tính chân thực, chính nghĩa của cuộc kháng chiến. Tuy nhiên, 

bối cảnh hiện nay đã khác trước rất nhiều thì xu hướng này không còn giữ vị 

trí duy nhất mà nó chỉ được xem là một trong rất nhiều xu hướng sáng tác mỹ 

thuật hiện nay. 
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1.1.1.2. Dạy học mỹ thuật 

Môn mỹ thuật ở bậc phổ thông là môn học bắt buộc trong chương trình 

giáo dục, nhấn mạnh đến vai trò giáo dục thẩm mỹ cho học sinh, với phương 

pháp chủ yếu là phát huy tính độc lập suy nghĩ, sáng tạo của từng học sinh. 

Theo dự thảo chương trình tổng thể 2017, giáo dục nghệ thuật, trong đó có 

phân môn mỹ thuật, nhằm giúp cho học sinh hình thành năng lực thẩm mỹ, 

nhận biết được giá trị thẩm mỹ trong mối quan hệ giữa con người với môi 

trường tự nhiên, môi trường xã hội và biểu hiện trong nghệ thuật. 

Để dạy học mỹ thuật, giáo viên mỹ thuật xây dựng kế hoạch dạy theo 

chương trình. Trong đó, người dạy cần nghiên cứu nội dung, phương pháp, 

sắp xếp các bài học theo chủ đề. Tùy vào điều kiện từng trường, giáo viên có 

thể cho học sinh hoạt động ngoài không gian lớp học như sân trường, hội 

trường, nhà đa năng, ngoài thiên nhiên… Hoạt động dạy và học có thể tổ chức 

theo nhóm, tạo điều kiện cho học sinh được giao lưu, học hỏi và trao đổi, phát 

huy khả năng sáng tạo. Thông qua những tiết học mỹ thuật sinh động, hấp dẫn 

theo từng chủ đề, giúp học sinh có những sản phẩm mỹ thuật độc đáo, thể 

hiện sự sáng tạo và cảm thụ cuộc sống một cách sinh động.  

1.1.2. Năng lực và cấu trúc của năng lực 

1.1.2.1. Khái niệm 

Theo Đại Từ điển tiếng Việt, năng lực là: những điều kiện đủ hoặc vốn 

có để làm một việc gì (năng lực tư duy của con người), là khả năng đủ để thực 

hiện tốt một công việc (có năng lực chuyên môn, năng lực tổ chức) [49]. Như 

vậy, phạm trù năng lực được hiểu theo các cách sau: 

- Năng lực hiểu theo nghĩa chung nhất là khả năng  mà cá nhân thể hiện 

khi tham gia một hoạt động nào đó, ở một thời điểm nhất định. 

- Năng lực hiểu theo nghĩa hẹp, thường gọi là năng lực hành động, là 

khả năng thực hiện hiệu quả một nhiệm vụ cụ thể, liên quan đến một lĩnh vực 

nhất định, dựa trên cơ sở hiểu biết, kỹ năng, kỹ xảo… 
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Trong giáo dục, người học được xem là có năng lực hành động về một 

loại/ lĩnh vực hoạt động nào đó cần hội tụ các dấu hiệu cơ bản sau: 

- Có kiến thức nhất định về lĩnh vực đó. 

- Biết cách vận dụng những kiến thức đó hiệu quả và đạt kết quả phù 

hợp với mục đích đề ra. 

- Có cách xử lý linh hoạt, hiệu quả trong những điều kiện tương đồng, 

thậm chí là hoàn cảnh mới, chưa quen thuộc. 

Như vậy, trong phạm vi đề tài, năng lực có thể hiểu là: khả năng huy 

động, vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã được học để thực hiện thành 

công nhiệm vụ được giao trong một bối cảnh nhất định. Năng lực chịu ảnh hưởng 

nhất định từ những thuộc tính tâm lý cá nhân như hứng thú, niềm tin, ý chí,… 

1.1.2.2. Cấu trúc của năng lực 

Năng lực không phải là cấu trúc bất biến, mà là một cấu trúc động, có 

tính mở, gồm nhiều thành tố và hàm chứa trong đó không chỉ có kiến thức, kỹ 

năng mà cả niềm tin, sự hứng thú, ý chí, trách nhiệm… và chúng thể hiện ở 

việc có hay không sẵn sàng hành động trong những điều kiện thực tế, thậm 

chí khi hoàn cảnh có sự thay đổi. Cấu trúc về năng lực được biểu hiện ở vòng 

tròn sau: 

 

 

                        

 

 

 

 

 

Hình 1: Sơ đồ cấu trúc của năng lực, định hướng theo chức năng 

Năng lực (định hướng theo chức năng)  

Kiến thức, các khả năng nhận thức, thực hành 

Điều kiện, hoàn cảnh có ý nghĩa 
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1.1.2.3. Quá trình hình thành năng lực 

  Hình thành  năng lực là một quá trình, trong đó, mỗi cá nhân phải trải 

qua các bước cụ thể sau: 

 Tiếp nhận thông tin: Quá trình này được hình thành từ nhiều con đường 

khác nhau như nghe giảng trên lớp, tìm hiểu kiến thức qua các kênh thông tin 

như sách, báo, internet… 

 Xử lý thông tin: Trong tâm lý, quá trình này là bước chuyển những nội 

dung đã biết vào trong bên trong để tạo nên các bước như ghi nhớ, hình thành 

khái niệm… 

 Vận dụng kiến thức: để thực hiện công việc, hay còn gọi hình thành kỹ 

năng.  

 Hình thành thái độ và có hành động đúng mực: theo đúng nhiệm vụ đặt ra. 

 Sự kết hợp các yếu tố trên thành thục: để tạo thành năng lực chuyên 

biệt nào đó 

1.1.3. Tiếp cận năng lực trong giáo dục 

1.1.3.1. Khái niệm 

Tiếp cận năng lực trong giáo dục xuất hiện bắt nguồn từ trào lưu chủ 

trương xác định mục tiêu giáo dục bằng cách mô tả cụ thể để có thể đo lường 

những kiến thức, kỹ năng và thái độ mà học sinh phải đạt được sau khi kết 

thúc khóa học. Theo đó, tiếp cận năng lực trong giáo dục là: 

Một cách tiếp cận chức năng giáo dục, nhấn mạnh tới kỹ năng và 

đánh giá mức độ làm chủ những kỹ năng theo mực độ thực tiễn hoạt 

động thực tế của người học. Tiếp cận năng lực trong giáo dục tập 

trung vào năng lực hành động, nhằm tới những gì người học dự 

kiến phải làm được hơn là nhắm tới những gì học cần phải học 

được [27, tr.47].  

Như vậy, tiếp cận năng lực trong giáo dục là một quá trình học tập dựa 

trên năng lực thực hiện và qua khả năng thực hiện những hành động cụ thể để 

chứng minh mức độ nắm kiến thức của mình. 
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1.1.3.2. Đặc điểm của tiếp cận năng lực trong giáo dục 

Trong giáo dục nhà trường phổ thông, tiếp cận năng lực xuất phát từ 

kết quả mong đợi dưới dạng các năng lực ở đầu ra, chứ không từ mục tiêu, 

kiến thức, thái độ, kỹ năng,… như trước đây. Do đó, năng lực theo cách tiếp 

cận này chú trọng đến tập hợp các kết quả học tập, rèn luyện của người học 

khi kết thúc chương trình học. Theo đó, để hình thành năng lực của người học 

thì cần phụ thuộc vào một số vấn đề sau: 

Thay đổi mục tiêu giáo dục: cần xác định mục tiêu cụ thể theo hướng 

định lượng như mô tả cụ thể kiến thức, kỹ năng, thái độ mà người học cần đạt 

được sau khi kết thúc chương trình học. Đây sẽ là căn cứ để giáo viên và học 

sinh có thể hướng tới. 

Việc biên soạn nội dung: chương trình (dạy cái gì?) phải xác định được 

những kiến thức, các hình thức tổ chức hoạt động dạy và học (học thế nào?) 

nhất quán, cùng góp phần hướng tới những năng lực theo mục tiêu đã đề ra 

(kết quả mong đợi ở người học khi kết thúc chương trình phải đạt được). 

Xác định những năng lực đạt được trong quá trình học tập: gắn với 

những nhiệm vụ cụ thể trong quá trình học cũng như áp dụng trong đời 

sống thực tế. Đồng thời những năng lực này phải giúp mỗi cá nhân làm chủ 

được những kỹ năng cơ bản trong việc hòa nhập tốt vào hoạt động học tập và 

lao động. 

Như vậy, với những đặc điểm về chuẩn năng lực đầu ra thì việc đánh 

giá năng lực của người học phải được thực hiện trong công việc thực tế hay 

khả năng giải quyết hiệu quả những nhiệm vụ đặt ra trong cuộc sống. 

1.1.4. Bối cảnh của đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục và vấn đề 

dạy học theo cách tiếp cận phát triển năng lực 

1.1.4.1. Bối cảnh của đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục 

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân 

lực, đã từng được khẳng định trong các văn kiện Đảng trước đây, đặc biệt là 
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trong Nghị quyết số 29 của Hội nghị Trung ương 8, khóa XI, khẳng định đây 

không chỉ là quốc sách hàng đầu, là “chìa khóa” mở ra con đường đưa đất 

nước tiến lên phía trước, mà còn là “mệnh lệnh” của cuộc sống. Trong Văn 

kiện đại hội XII, kế thừa quan điểm chỉ đạo của nhiệm kỳ trước, Đảng ta đưa 

ra đường lối đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn 

nhân lực, xác định đây là một kế sách, quốc sách hàng đầu, tiêu điểm của sự 

phát triển, mang tính đột phá, khai mở con đường phát triển nguồn nhân lực 

Việt Nam trong thế kỷ XXI, khẳng định triết lý nhân sinh mới của nền giáo 

dục nước nhà “dạy người, dạy chữ, dạy nghề” [50].  

Việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục đặt ra trong bối cảnh 

nội dung giáo dục theo định hướng trang bị kiến thức sang định hướng phát 

triển năng lực, hướng đến đáp ứng được khả năng thích ứng của mỗi cá nhân 

trong đời sống hiện thực, cũng như đủ tâm thế bước vào cuộc sống trong 

tương lai. Đây được xem là bước chuyển cần thiết trong giáo dục nhằm đáp 

ứng được sự vận động của đời sống kinh tế, xã hội có những thay đổi cả 

lượng và chất. Quá trình này có tính bước ngoặt bởi nó hướng đến yếu tố “căn 

bản và toàn diện” chứ không chỉ đơn thuần là sự thay đổi về nội dung hay 

phương pháp một cách thuần túy. Điều này tác động đến cả hệ thống, từ cơ sở 

vật chất cho đến đội ngũ giáo viên thực thi nhằm nâng cao chất lượng giáo 

dục đào tạo, đáp ứng được xu thế biến đổi chung của toàn xã hội, cũng như 

quá trình hội nhập sâu rộng như hiện nay. 

1.1.4.2. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về đổi mới căn bản và toàn diện 

nền giáo dục 

Ngày 4/11/2013, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Hội 

nghị lần thứ 8 đã ban hành Nghị quyết 29 về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo 

dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều 

kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tiếp 

đến, để cụ thể hóa Nghị quyết này, ngày 9/6/2014, Chính phủ Chương trình 
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hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 29 (Nghị quyết số 44/NQ-

CP). Theo đó,  Nghị quyết 29 và Chương trình hành động của Chính phủ đã 

thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước ta đối với công cuộc đổi 

mới căn bản và toàn diện nền giáo dục. Điều này được thể hiện cụ thể ở mấy 

luận điểm sau:  

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những 

vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến 

mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện bảo 

đảm thực hiện; đổi mới từ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của 

Nhà nước đến hoạt động quản trị của các cơ sở giáo dục - đào tạo 

và việc tham gia của gia đình, cộng đồng, xã hội và bản thân người 

học; đổi mới ở tất cả các bậc học, ngành học. Trong quá trình đổi 

mới, cần kế thừa, phát huy những thành tựu, phát triển những nhân 

tố mới, tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm của thế giới; kiên 

quyết chấn chỉnh những nhận thức, việc làm lệch lạc. Đổi mới phải 

bảo đảm tính hệ thống, tầm nhìn dài hạn, phù hợp với từng loại đối 

tượng và cấp học; các giải pháp phải đồng bộ, khả thi, có trọng tâm, 

trọng điểm, lộ trình, bước đi phù hợp [50]. 

Về mục tiêu tổng quát, Nghị quyết 29 xác định đổi mới giáo dục và đào 

tạo nhằm: 

Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo 

dục, đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo 

vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân. Giáo dục con người 

Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả 

năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu 

đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả. Xây dựng nền giáo dục 

mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có cơ cấu và 

phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo 
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đảm các điều kiện nâng cao chất lượng; chuẩn hóa, hiện đại hóa, 

dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế hệ thống giáo dục và 

đào tạo; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và bản sắc dân tộc. 

Phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên 

tiến trong khu vực [50]. 

1.1.4.3. Vấn đề dạy học theo cách tiếp cận phát triển năng lực  

Để thực hiện được điều này, Năm 2017, Chương trình tổng thể - 

Chương trình giáo dục phổ thông đã đề ra những yêu cầu cần đạt về phẩm 

chất và năng lực của học sinh phổ thông, cụ thể là: 

- Chương trình giáo dục phổ thông hình thành và phát triển cho học 

sinh những phẩm chất chủ yếu sau: nhân ái, khoan dung; chuyên 

cần, tiết kiệm; trách nhiệm, kỷ luật; trung thực, dũng cảm. 

- Chương trình giáo dục phổ thông hình thành và phát triển cho học 

sinh những năng lực cốt lõi sau:  

a) Những năng lực chung mà tất cả các môn học và hoạt động giáo 

dục đều góp phần hình thành, phát triển ở học sinh: năng lực tự chủ, 

năng lực hợp tác, năng lực sáng tạo;   

b) Những năng lực đặc thù, chủ yếu do một hoặc một vài môn 

học/hoạt động giáo dục hình thành, phát triển ở học sinh nhờ 

đặc thù của môn học/hoạt động giáo dục đó: năng lực giao tiếp, 

năng lực tính toán, năng lực tin học, năng lực thẩm mỹ, năng lực 

thể chất [11]. 

Bên cạnh mục tiêu chính là hình thành, phát triển các năng lực cốt lõi, 

chương trình giáo dục phổ thông góp phần phát hiện, bồi dưỡng năng lực 

chuyên biệt (năng khiếu) ở những học sinh có các năng lực chuyên biệt đó. 

Các yêu cầu cần đạt là căn cứ để thiết kế và phát triển chương trình môn học, 

hoạt động giáo dục, biên soạn sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn, tổ chức dạy 

học/giáo dục, đánh giá kết quả học tập và chất lượng giáo dục nói chung.  
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1.2. Nội dung và phương pháp dạy học môn Mỹ thuật ở cấp tiểu học 

1.2.1. Môn mỹ thuật theo chương trình hiện hành 

1.2.1.1. Nội dung môn học 

- Mục tiêu 

Môn mỹ thuật ở cấp tiểu học nhằm giúp học sinh: 

1. Có kiến thức ban đầu về mỹ thuật, hình thành những hiểu biết cơ 

bản, cần thiết về đường nét, hình khối, đậm nhạt, màu sắc, bố cục. 

Hiểu biết sơ lược về mỹ thuật Việt Nam.  

2. Rèn luyện kỹ năng quan sát, qua đó phát triển tư duy, trí tưởng 

tượng, sáng tạo; thực hành các bài vẽ theo mẫu, vẽ trang trí, tập 

nặn tạo dáng và phân tích được sơ lược một số tác phẩm mỹ thuật 

Việt Nam và thế giới. Biết vận dụng các kỹ năng đó vào trong 

cuộc sống.  

3. Bước đầu cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống, con 

người; vẻ đẹp của một số tác phẩm [7, tr.234]. 

- Nội dung dạy học từng lớp 

Căn cứ theo Chương trình giáo dục phổ thông – Cấp tiểu học [7], nội dung 

dạy học môn mỹ thuật ở bậc tiểu học gồm: 

o Lớp 1 (1 tiết/ tuần x 35 tuần = 35 tiết) 

Vẽ theo mẫu: làm quen với nét, hình đơn giản, phân biệt kích thước: 

dài, ngắn, cao, thấp, to, nhỏ. 

Vẽ trang trí: nhận biết và gọi tên một số màu quen dùng. Tập vẽ hình, 

vẽ màu vào các hình có sẵn. 

Vẽ tranh: Tập nhận biết về đề tài. Tập vẽ tranh về đề tài quen thuộc và 

vẽ màu theo ý thích. 

Thưởng thức mỹ thuật: Tập nhận xét theo gợi ý của giáo viên về đề tài, 

hình ảnh và màu sắc của tranh. Xem tranh của họa sĩ, của thiếu nhi. 
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Tập nặn tạo dáng: Tập nhận xét về hình khối. Tập nặn các hình khối 

đơn giản. 

o Lớp 2 (1 tiết/ tuần x 35 tuần = 35 tiết) 

Vẽ theo mẫu: tập nhận xét vật mẫu bằng cách ước lượng. Vẽ các đồ vật 

có hình dạng đơn giản bằng nét. Vẽ phỏng theo mẫu. 

Vẽ trang trí: tập vẽ màu vào hình có sẵn. Tập vẽ hình và màu vào 

đường diềm, hình vuông… 

Vẽ tranh: quan sát một số hoạt động trong đời sống để tập vẽ tranh. Tập 

làm quen với cách sắp xếp hình và màu trong tranh. 

Thưởng thức mỹ thuật: Tập nhận xét tranh, tượng theo gợi ý của giáo 

viên về đề tài, cách sắp xếp hình và màu sắc. Xem tranh thiếu nhi và một số 

tác phẩm của họa sĩ nổi tiếng. 

Tập nặn tạo dáng: Tập nặn các hình khối đơn giản. Tập nặn dáng tự do. 

o Lớp 3 (1 tiết/ tuần x 35 tuần = 35 tiết) 

Vẽ theo mẫu: tập nhận xét hình dáng vật mẫu từ toàn bộ đến chi tiết. 

Vẽ các đồ vật (vẽ hình) bằng nét. Sắp xếp hình phù hợp với khổ giấy. Vẽ 

phỏng theo mẫu. 

Vẽ trang trí: Tập vẽ màu với các sắc độ khác nhau. Vẽ hình và vẽ màu 

vào đường diềm, hình vuông sao cho cân đối, hài hòa. 

Vẽ tranh: Bước đầu làm quen với đề tài. Vẽ tranh thể hiện nội dung và 

vẽ màu theo ý thích. 

Thưởng thức mỹ thuật: Tập nhận xét về nội dung qua cách sắp xếp hình 

vẽ, màu sắc của bức tranh theo gợi ý của giáo viên. Xem tranh của thiếu nhi, 

làm quen với tranh dân gian Việt Nam. 

Tập nặn tạo dáng: Tập nhận xét hình dáng, kích thước của vật mẫu. Tập 

nặn các hình khối đơn giản và tạo dáng tự do. 

o Lớp 4 (1 tiết/ tuần x 35 tuần = 35 tiết) 
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Vẽ theo mẫu: nhận xét hình dáng, kích thước của vật mẫu. Vẽ mẫu có 

hình đơn giản. 

Vẽ trang trí: nhận biết thêm về màu sắc. Tập trang trí hình cơ bản và 

một số bài trang trí ứng dụng. Làm quen với chữ nét đều. 

Vẽ tranh: Tập nhận xét về đề tài. Làm quen với tranh sinh hoạt, phong 

cảnh, chân dung, tĩnh vật… 

Thưởng thức mỹ thuật: bước đầu tập nhận xét về nội dung tranh qua 

hình vẽ, màu sắc, bố cục. Xem tranh của thiếu nhi. 

Tập nặn tạo dáng: Tập nặn theo mẫu. Tập nặn tạo dáng tự do. 

o Lớp 5 (1 tiết/ tuần x 35 tuần = 35 tiết) 

Vẽ theo mẫu: nhận xét đặc điểm tương quan của mẫu vẽ. Vẽ mẫu có 

hai hoặc ba đồ vật là hình khối đơn giản. Làm quen ba độ đậm nhạt: đậm, 

đậm vừa, nhạt. 

Vẽ trang trí: trang trí các hình cơ bản và một số bài trang trí ứng dụng. 

Làm quen và tập kẻ kiểu chữ nét thanh nét đậm. 

Vẽ tranh: biết khai thác đề tài và tìm những hình ảnh tiêu biểu. Tập vẽ 

tranh các thể loại: phong cảnh, sinh hoạt, chân dung… 

Thưởng thức mỹ thuật: Xem tranh thiếu nhi và một số tác phẩm mỹ 

thuật tiêu biểu của Việt Nam. Tập nhận xét. 

Tập nặn tạo dáng: Tập nặn theo mẫu. Tập nặn tạo dáng tự do.  

1.2.1.2. Phương pháp dạy mỹ thuật 

Trong cuốn Giáo trình Mỹ thuật và phương pháp dạy học mỹ thuật 

[42], tác giả Nguyễn Quốc Toản đưa ra các phương pháp dạy mỹ thuật theo 

các nội dung trong chương trình như: nội dung vẽ theo mẫu thì có phương 

pháp dạy – học vẽ theo mẫu; nội dung vẽ trang trí có phương pháp dạy vẽ 

trang trí; nội dung vẽ tranh có phương pháp dạy – học vẽ tranh; nội dung 

thưởng thức mỹ thuật có phương pháp dạy – học thưởng thức mỹ thuật; nội 

dung tập nặn, tạo dáng có phương pháp dạy – học tập nặn, tạo dáng. 
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Trong mỗi bài dạy mỹ thuật, ngoài phương pháp đặc trưng, cũng cần 

phối hợp các phương pháp khác một cách nhuần nhuyễn, nhịp nhàng và đồng 

bộ để nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong môn học, cụ thể là: 

- Phương pháp thảo luận nhóm: Phương pháp này rất tối ưu khi giáo viên 

chia học sinh trong lớp thành các nhóm, mỗi nhóm có từ 2 đến 4, 6, 8 và giao 

cho mỗi nhóm tìm hiểu một chủ đề. Kết thúc phần thảo luận nhóm là đại diện 

nhóm lên trả lời. Việc thảo luận nhóm sẽ giúp học sinh học tập lẫn nhau trong 

lúc thảo luận vì mỗi bộ óc có một chủ quan khách thể riêng, nên sự nhận xét 

của các em sẽ có nhiều điều bất ngờ. Và chính sự bất ngờ ấy là sự sáng tạo 

của các em. 

- Phương pháp quan sát: Nhằm tập cho học sinh thói quen quan sát làm 

giàu vốn biểu tượng kinh nghiệm sống của học sinh, đó là tiền đề trong việc 

xây dựng nội dung của tranh đề tài, tranh tự do. Việc vẽ tranh trở nên phong 

phú đa dạng và sinh động nếu các em có thói quen quan sát hình thành trong 

trí nhớ vốn kiến thức giúp học sinh nhìn thấy cái hiện thực trong thiên nhiên, 

trong xã hội sau đó thể hiện chung trong bài vẽ của mình mang vẻ độc đáo 

riêng biệt. 

- Phương pháp trực quan: Trong tiết dạy mỹ thuật, phương pháp trực 

quan là phương pháp cần được sử dụng thường xuyên, bởi trong nghệ thuật 

thị giác thì việc cảm thụ cái đẹp bằng mắt rất cần thiết. Do đó người dạy mỹ 

thuật không thể thiếu đồ dùng trực quan. Có thể là tranh ảnh mẫu thực hoặc 

đồ vật thật. 

- Phương pháp đàm thoại gợi mở: Giáo viên sử dụng phương pháp này 

một cách khéo léo thì sẽ tạo cho các em sự đam mê hứng thú và sáng tạo. 

Hướng các em phối hợp hành động bên ngoài và hành động bên trong chặt 

chẽ với nhau. Giúp các em thể hiện được bài vẽ và khả năng sáng tạo trong 

mọi tình huống 
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- Phương pháp luyện tập thực hành: Bất cứ bài vẽ nào thì phương pháp 

này đều được áp dụng sau khi đã nắm được các kiến thức một cách cụ thể về 

lý thuyết thì sẽ vận dụng và thể hiện bằng kỹ năng của mình qua bước thực 

hành. Nếu nắm lý thuyết mà không thực hành thì không biết kết quả đạt được 

của mình tới đâu.  

1.2.2. Môn mỹ thuật theo chương trình Công nghệ giáo dục 

1.2.2.1. Nội dung môn học 

Phần mỹ thuật theo chương trình công nghệ giáo dục ở bậc tiểu học 

được chia làm hai phần là mĩ thuật tạo hình và mĩ thuật ứng dụng: 

- Mĩ thuật tạo hình 

Nội dung mỹ thuật công nghệ giáo dục ở bậc tiểu học được xây dựng 

theo hình thức tuyến tính và dạy theo khái niệm. Cả bậc tiểu học sẽ học 5 khái 

niệm chính đó là: 

Lớp 1 học về màu (màu cơ bản, sự kết hợp của màu cơ bản, hòa sắc, 

sắc độ,…). 

Lớp 2 học về hình (hình cơ bản, sự kết hợp của hình cơ bản trong việc 

tạo nên một số hình thể theo những chủ đề như tĩnh vật, con vật, phong cảnh, 

vui chơi). 

Lớp 3 học về sự kết hợp giữa hình và màu để tạo nên không gian trong 

tranh. 

Những khái niệm màu, hình là mục đích học ở lớp 1, 2 trở thành 

phương tiện để sử dụng trong việc diễn đạt cảm xúc qua một số bài như thể 

hiện cảm xúc về nơi em ở, cảm xúc của em sau một chuyến đi chơi, về niềm 

vui và về đêm tối. 

Lớp 4, học sinh được học về tạo hình thể trong không gian 3 chiều, 

được giới thiệu về hình thức đắp nổi và tạo khối.  

Lớp 5, học sinh được làm quen với một số dạng thực của nghệ thuật 

đương đại như nghệ thuật sắp đặt và trình diễn. Lúc này, học sinh đã biết đến 
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các hình thức thực hành như vẽ, đắp nổi, tạo khối và sử dụng chúng trong các 

dạng thức thực hành được giới thiệu ở lớp 5. 

Theo đó, đối tượng chính trong nghệ thuật có liên quan chủ yếu đến 

tình cảm. Đối tượng lĩnh hội (CÁI) trong lĩnh vực này có nguồn gốc vật chất 

nằm trong cuộc sống thực. Môn Mỹ thuật tiểu học công nghệ giáo dục là quá 

trình giúp học sinh biến CÁI có trong đời sống thành CÁI trong sản phẩm 

giáo dục, trong mỗi cá nhân, không lẫn với ai khác. Đối tượng lĩnh hội của 

mỗi học sinh là CÁI trừu tượng như nhau ở điểm xuất phát nhưng với mỗi 

học sinh thì hình dung ra một hình tượng riêng của mình. Hay có thể hiểu là 

nghệ thuật không cần bằng chứng và nội dung lựa chọn trong môn mỹ thuật là 

cái vỏ vật chất để giúp học sinh có cớ thực hành các kĩ năng cần thiết của 

môn học. 

- Mĩ thuật ứng dụng.  

Phần này sẽ giới thiệu cho các em thưởng thức những đồ vật, hiện 

tượng xung quanh cuộc sống liên quan đến mỹ thuật như cách trang trí các đồ 

vật gần gũi trong gia đình mà có vận dụng những kiến thức đã học như sự cân 

đối, hài hòa, yếu tố tương phản. Bằng những kiến thức đã được học, học sinh 

vận dụng chúng trong việc trang trí những đồ dùng xung quanh như chậu hoa, 

cắm hoa nghệ thuật, trang trí mâm ngũ quả, mặt nạ truyền thống, làm hộp bút, 

trang trí con rối… 

Nhìn tổng thể, trong nội dung mỹ thuật theo chương trình công nghệ 

giáo dục cũng có đầy đủ các thực hành theo các kỹ năng theo chương trình 

hiện hành như: vẽ theo mẫu, vẽ tranh, vẽ trang trí, thưởng thức mỹ thuật, nặn. 

Tuy không tiếp cận theo hình thức chủ đề, chủ điểm nhưng cách sắp xếp nội 

dung trong mỹ thuật công nghệ giáo dục có phần hơn ở một số khái niệm như 

làm sa bàn (kết hợp giữa hình thức thực hành đắp nổi và tạo khối), nghệ thuật 

đương đại… Đồng thời, học sinh có nhiều lựa chọn cách thực hành trong một 

bài tập như có thể vẽ, xé – dán…  
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1.2.2.2. Phương pháp dạy học 

Về cơ bản, tùy vào mỗi bài dạy mỹ thuật Công nghệ giáo dục, giáo viên 

thực hiện đầy đủ các phương pháp riêng của dạy mỹ thuật như phương pháp 

dạy vẽ theo mẫu, phương pháp dạy vẽ trang trí, phương pháp dạy vẽ tranh, 

phương pháp dạy thưởng thức mỹ thuật, phương pháp tạo dáng – nặn, cũng 

như một số phương pháp như: phương pháp thảo luận nhóm; phương pháp 

quan sát; phương pháp trực quan; phương pháp đàm thoại gợi mở; phương 

pháp luyện tập thực hành. Tuy nhiên, qua nghiên cứu, chúng tôi thấy hoạt 

động dạy – học mỹ thuật Công nghệ giáo dục được tổ chức theo quy trình, mà 

ở đó hoạt động dạy – học được kiểm soát một cách chặt chẽ, tường minh, hạn 

chế việc may rủi, đó là:  

  Giáo viên giới thiệu đối tượng cần chiếm lĩnh (để học sinh làm quen). 

  Giáo viên và học sinh cùng phân tích, giải thích (để học sinh biết). 

  Học sinh trình bày lại đối tượng cần chiếm lĩnh của tiết học (để xác 

định việc hiểu của học sinh). 

  Học sinh cụ thể hóa đối tượng cần chiếm lĩnh (để kiểm tra việc học sinh 

thực hiện – hiểu được và phải làm được). 

Qua quy trình này, học sinh tự làm ra sản phẩm cho chính bản thân 

mình và giáo viên kiểm soát được quá trình lĩnh hội. Như vậy, trong môn mỹ 

thuật tiểu học có một số loại tiết như: tiết hình thành khái niệm; tiết luyện tập 

củng cố khái niệm đã hình thành và tiết vận dụng.  

Với các tiết hình thành khái niệm được chia thành 2 loại là tiết lí thuyết 

và tiết thực hành. Tiết hình thành khái niệm thực hành sẽ thực hiện theo qui 

trình 4 việc như sau: 

Việc 1: GV giới thiệu cho HS làm quen với nội dung của bài học. 

Việc 2: GV giải thích và làm rõ yêu cầu cần đạt của bài học, đấy là quá 

trình chuyển hóa vào bên trong của người học, giúp người học biết được nội 

dung dạy học.  
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Việc 3: HS trình bày những hiểu biết của mình sau khi đã thực hiện 

nhiệm vụ của việc 2. Qua đó, GV kiểm tra nhận thức của người học biết rồi 

thì hiểu về điều này như thế nào? 

Việc 4: HS sau khi hiểu về nội dung bài học sẽ thực hành để cụ thể hóa 

bằng sản phẩm cụ thể. 

Trong tiết hình thành khái niệm lí thuyết sẽ tiến hành theo các bước sau: 

Việc 1: GV giới thiệu cho HS làm quen với nội dung của bài học. 

Việc 2: GV giải thích và làm rõ yêu cầu cần đạt của bài học, đấy là quá 

trình chuyển hóa vào bên trong của người học, giúp người học biết được nội 

dung dạy học. 

Việc 3: HS trình bày những hiểu biết của mình sau khi đã thực hiện 

nhiệm vụ của việc 2. Qua đó, GV kiểm tra nhận thức của người học biết rồi 

thì hiểu về điều này như thế nào? 

Việc 4: Luyện tập, củng cố những kiến thức, kĩ năng, thái độ cần đạt 

được của bài học. 

Về cơ bản, theo quan điểm của Công nghệ giáo dục, nội dung đi liền 

với phương pháp và với mỗi nội dung sẽ có phương pháp phù hợp nhất, đây là 

một thực thể không thể tách rời. Mối quan hệ này được thể hiện như sau: 

  Mỗi môn học có đối tượng riêng của nó (CÁI). 

  Mỗi đối tượng đòi hỏi có cách cư xử riêng thích hợp (CÁCH) 

Sự phát triển của đối tượng lĩnh hội tạo ra sự phát triển của học sinh 

theo chương trình, được cụ thể hóa trong sách giáo dục theo ba nguyên tắc: 

  Nguyên tắc phát triển: Các khái niệm phải được sắp xếp tuyến tính dọc 

theo thời gian, theo thứ tự nghiêm ngặt. Chương trình môn học là một chuỗi 

tuyến tính các khái niệm được sắp xếp theo đúng tiến trình phát triển tự nhiên 

của đối tượng. 

  Nguyên tắc chuẩn mực: Chọn một dòng lí thuyết làm chuẩn, làm trục, 

làm con đường cái lớn cho chương trình môn học, theo cách chọn khái niệm 
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xuất phát và những khái niệm cơ bản chi phối được sự phát triển của đối 

tượng. Chương trình môn học dành cho một đối tượng, nếu đối tượng thuộc 

lĩnh vực nào thì xử lí mối quan hệ tương ứng. Xử lí mối quan hệ này nhằm 

đảm bảo an toàn cho sự phát triển tối ưu và vững chắc. 

  Nguyên tắc tối thiểu: Liều lượng và khối lượng mang đến cho trẻ chỉ 

nhằm phục vụ tốt nhất cho cuộc sống thực của các em. Chương trình cần phục 

vụ tốt nhất cho cuộc sống, bằng cách đưa đến cho trẻ em những cái không thể 

không có để sống và phát triển. 

1.2.3. Dạy học mỹ thuật theo phương pháp Đan Mạch 

Phương pháp dạy học này nằm trong chương trình hỗ trợ giáo dục tiểu 

học, do chính phủ Đan Mạch tài trợ từ năm 2006 đến năm 2015. Đây là dự án 

hợp tác giữa Bộ GD&ĐT Việt Nam (MOET) và Bộ Ngoại giao Đan Mạch đã 

được thực hiện ở 63 tỉnh thành với tổng số vốn 1,2 triệu USD. Dự án được 

thành lập với mục tiêu khuyến khích suy nghĩ sáng tạo và phát triển nhận thức 

của trẻ em thông qua việc phát triển các phương pháp sư phạm và tài liệu 

giảng dạy lấy trẻ em làm trung tâm. 

 Dự án được triển khai trong bối cảnh những bất cập trong việc dạy – 

học môn mỹ thuật tiểu học ngày càng bộc lộ những mặt hạn chế. Điều này 

được lý giải trong ngành giáo dục, từ khi chưa đưa được môn Mỹ thuật vào 

dạy đến khi đưa được vào chương trình là một chặng đường dài, không có 

kinh nghiệm trong lĩnh vực này nên thiết kế sách giáo khoa, sách giáo viên 

cũng giống các môn học khác, mà không hiểu đúng mục tiêu của giáo dục mỹ 

thuật,… dẫn đến triển khai không thành công và nặng nề. 

Theo chương trình môn Mỹ thuật hiện hành thì môn Mỹ thuật được 

chia làm 5 phân môn: Vẽ tranh; Vẽ trang trí; Vẽ theo mẫu; Thường thức Mỹ 

thuật; Xé dán tập nặn tạo dáng được lặp đi lặp lại theo từng khối lớp. Việc sắp 

xếp các phân môn trong từng bài phù hợp với từng khối lớp từ lớp Một đến 

lớp Năm, nhằm cung cấp kiến thức mỹ thuật cũng như rèn luyện kỹ năng đã 



24 

 

 

mang lại những hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, dạy học theo phương pháp 

hiện hành còn nhiều bất cập đối với học sinh. Các giờ học mỹ thuật theo 

phương pháp hiện hành thường không gây được hứng thú cho học sinh mà 

học sinh thường có cảm giác nhàm chán, học sinh thường làm việc đơn lẻ, 

không có sự hợp tác, chia sẻ. Các em ít thể hiện được mình, hầu hết các bài 

học đều chú trọng thực hành vẽ, không phát huy được tính sáng tạo của học 

sinh, diễn đạt bị hạn chế. Đối với giáo viên mỗi bài dạy giáo viên phải căn 

từng giờ, từng phút, tiết dạy bó hẹp trong thời lượng 35 phút. Chưa khơi dậy 

được tiềm năng sáng tạo cũng như trí tưởng tượng của học sinh 

        Với phương pháp dạy học Mỹ thuật mới của Đan Mạch áp dụng vào 

chương trình hiện hành, học sinh như được giải phóng khỏi khuôn mẫu, học 

sinh  được thỏa sức sáng tạo, không bị gò bó, không sợ mình không biết vẽ 

mà được tự do thể hiện sự sáng tạo. Với 7 quy trình mới là: Quy trình 1: Vẽ 

cùng nhau và sáng tạo các câu chuyện. Quy trình 2: Vẽ biểu cảm; quy trình 3: 

Vẽ theo nhạc; Quy trình 4: Xây dựng câu chuyện; Quy trình 5: tạo hình 3D, 

2D tiếp cận chủ đề; Quy trình 6: Điêu khắc nghệ thuật, tạo hình không gian; 

Quy trình 7: Tạo hình con rối và nghệ thuật biểu diễn. Học sinh có thể vẽ, xé 

dán, nặn, tạo hình 3D, 2D làm con rối, tận dụng cá phế liệu, đồ vật tìm được 

để sáng tạo nên sản phẩm. Không những thế từ việc vẽ, xây dựng câu chuyện 

tạo cho các em phương thức tư duy hình ảnh liên hệ thực tế, tự tin diễn thuyết 

tăng khả năng ngôn ngữ biểu cảm vốn sống thực tế của các em, giúp phát 

triển ở học sinh các khả năng giao tiếp và hợp tác… Mỗi chủ đề, các em thực 

sự được thỏa sức sáng tạo. Từ những học sinh chưa lần nào hoàn thành được 

sản phẩm ngay trên lớp đến những em có năng khiếu thực sự đều hào hứng 

hợp tác với nhau để hoàn thành sản phẩm của nhóm. Sản phẩm trong mỗi chủ 

đề là sản phẩm của sự hợp tác rất đa dạng và phong phú. Hiện nay, phương 

pháp dạy học mỹ thuật mới đã triển khai tại 63 tỉnh, thành phố, trong đó có 

nhiều địa phương triển khai đến 100% các trường tiểu học như Bắc Giang, 
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Hải Dương, Ninh Bình, Đà Nẵng, Tây Ninh đúng với phương châm: môn mỹ 

thuật trong nhà trường không nhằm đào tạo các em trở thành họa sĩ mà thông 

qua các hoạt động tạo hình để khơi gợi và phát huy khiếu thẩm mỹ vốn có ở 

học sinh. 

1.2.4. Đánh giá chung về các phương pháp dạy học mỹ thuật 

 Dạy mỹ thuật theo 

chương trình hiện hành 

Dạy mỹ thuật theo 

chương trình CGD 

Dạy học mỹ thuật theo 

phương pháp Đan Mạch 

Thời gian triển 

khai 

từ năm 2000  từ năm 2013 từ năm 2006 

Tài liệu dạy - 

học 

Bộ sách mỹ thuật 

tiểu học (vở thực 

hành 1,2,3; sách 4,5 

và sách giáo viên 

1,2,3,4,5). 

Bộ sách mỹ thuật 

tiểu học (vở thực 

hành 1,2,3; và 

sách giáo viên 

1,2,3).  

Có tài liệu dự án 

dành cho giáo viên. 

Bộ sách Học mỹ 

thuật 1,2,3,4,5 (từ 

năm học 2016 – 

2017). 

Cấu trúc sách Đồng tâm Tuyến tính Đồng tâm 

Địa bàn triển 

khai 

63 tỉnh/ thành dạy thí điểm tại 3 

tỉnh/ thành 

tập huấn giáo viên 

63 tỉnh/ thành. 

Bảng 1: Một số chương trình, phương pháp giáo dục mỹ thuật 

1.2.4.1. Những mặt tích cực 

- Dạy mỹ thuật theo chương trình Công nghệ giáo dục 

Tài liệu học tập: sách giáo khoa có kênh hình, kênh chữ in màu rõ ràng, 

khoa học nên hỗ trợ rất nhiều trong quá trình học. Sách thiết kế có hướng dẫn 

kĩ phần hình thành kiến thức mới. Việc biên soạn tài liệu có lý thuyết, định 

hướng rõ ràng nên thống nhất trong quá trình dạy – học ở cả bậc học. 

Phương pháp dạy chủ yếu nhằm hình hành 4 kỹ năng chính là quan sát, 

liên tưởng, tưởng tượng và rèn cho đôi bàn tay khéo léo và gắn liền với cốt lõi 

của môn học là thể hiện cảm xúc của bản thân đối với cuộc sống. Cho nên, 
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trong mỗi bài học, học sinh không chỉ rèn luyện các kỹ năng liên quan đến 

môn học, mà còn chủ động sáng tạo, phát huy sự liên tưởng, trí tưởng tượng 

trong việc thực hiện các bài thực hành theo cảm nhận riêng. 

Quy trình dạy học rõ ràng, thuận tiện kiểm soát quá trình dạy – học. 

Sản phẩm của mỗi học sinh là sáng tạo riêng, tự mình làm ra nên học sinh rất 

hào hứng trong việc học. 

Việc tổ chức lớp học linh động, từ những nhóm bài làm việc cá nhân 

đến tổ chức làm việc nhóm. 

- Dạy mỹ thuật theo phương pháp Đan Mạch 

Việc tổ chức học theo nhóm, giúp học sinh chủ động, mạnh dạn, phát 

huy tính sáng tạo.  

Mỗi sản phẩm mỹ thuật của các em theo những chủ đề nhất định như 

phong cảnh thiên nhiên, quê hương… giúp học sinh thỏa trí tưởng tượng và 

sáng tạo theo cảm nhận của cá nhân và phong cách của riêng mình. 

Học sinh phát triển khả năng tự học, giáo viên phải lập được kế hoạch 

và tổ chức một quy trình dạy học, hoàn chỉnh, phù hợp. Kế hoạch cho từng 

hoạt động hoặc cho toàn bộ quy trình có thể ngắn, dài và kết nối, liên kết, xâu 

chuỗi các hoạt động với nhau, kết thúc hoạt động này sẽ là mở đầu cho hoạt 

động tiếp theo.  

Trong quá trình giảng dạy, giáo viên còn vận dụng linh hoạt 7 quy trình 

Mỹ thuật mới vào chương trình hiện hành phù hợp. Qua đó, nhằm phát huy 

tốt nhất 7 loại hình trí tuệ trong dạy học để học sinh được học tập bằng nhiều 

cách, giúp học sinh phát triển toàn diện, sáng tạo trên mọi phương diện.  

1.2.4.2. Những mặt hạn chế 

- Dạy mỹ thuật theo phương pháp Đan Mạch 

Cơ sở vật chất: ở nhiều địa phương không đáp ứng được việc tổ chức ở 

phòng dạy riêng và tủ cất giữ đồ dùng của tất cả các khối lớp. Ở nhiều nơi 

không có phòng chức năng, dạy mỹ thuật trong phòng học diện tích nhỏ, khó 
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phân nhóm khi hoạt động tập thể, giáo viên phải luân chuyển tiết, phòng học 

liên tục để đáp ứng được yêu cầu. 

Kinh phí ở nhiều trường còn hạn chế mà đồ dùng cần nhiều. Đồ dùng 

phục vụ cho chương trình mới còn chưa có và khi kết thúc dự án thì mọi hoạt 

động hỗ trợ đều kết thúc. 

Thời gian điều tiết chương trình phải phụ thuộc vào thời gian hoạt động 

chung của toàn trường đối với những  môn học khác, nên giờ dạy mỹ thuật 

chưa liền mạch, khoảng cách các tiết cách nhau quá xa nên học sinh bị gián 

đoạn trong quá trình học, sáng tạo. Cụ thể là môn mỹ thuật mỗi tiết một tuần, 

mỗi tiết 35- 40'. Một chủ đề kéo dài vài tuần học sinh sẽ mất hứng thú. 

Dạy học theo phương pháp mới có những khó khăn nhất định đòi hỏi 

người giáo viên phải thực sự tìm tòi, chuẩn bị chu đáo, chủ động vận dụng 

linh hoạt vào từng bài học khác nhau, nhằm thu hút sự tham gia của tất cả các 

em học sinh. 

Giáo viên dạy mĩ thuật phải có nhiều thời gian đầu tư vào tiết học sao 

cho phù hợp với đối tượng học sinh. 

Học sinh bước đầu gặp lúng túng trong việc trao đổi nội dung để thống 

nhất chủ đề vẽ tranh phác họa bố cục các mảng chính trước khi vẽ họa tiết. 

- Dạy mỹ thuật theo chương trình Công nghệ giáo dục 

Một số trường, học sinh phải mua tài liệu học tập. 

Thời gian mỗi tiết 35- 40 phút nên để thực hành một bài thực hành phải 

thực hiện từ 2 – 3 tiết. Điều này chưa tạo nên sự tập chung cho học sinh. 

Vì là phương pháp dạy học tích hợp trong quy trình dạy học nên cần 

phải tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật đối với giáo viên mới dạy. 

1.3. Đặc điểm học sinh tiểu học  

1.3.1. Đặc điểm sinh lý và tâm lý 

1.3.1.1. Đặc điểm về mặt sinh lý 

Hệ xương còn nhiều mô sụn, xương sống, xương hông, xương chân, 

xương tay đang trong thời kỳ phát triển nên chưa cứng cáp. Hệ cơ đang trong 
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thời kỳ phát triển mạnh nên các em rất thích các trò chơi vận động như chạy, 

nhảy, nô đùa. Hệ thần kinh cấp cao đang hoàn thiện về mặt chức năng, do vậy 

tư duy của các em chuyển dần từ trực quan hành động sang tư duy hình 

tượng, tư duy trừu tượng. Do đó, các em rất hứng thú với các trò chơi trí tuệ 

như đố vui trí tuệ, các cuộc thi trí tuệ,… 

1.3.1.2. Đặc điểm tâm lý 

Nếu như ở bậc mầm non hoạt động chủ đạo của trẻ là vui chơi, thì đến 

tuổi tiểu học hoạt động chủ đạo của trẻ đã có sự thay đổi về chất, chuyển từ 

hoạt động vui chơi sang hoạt động học tập.  

- Nhận thức cảm tính 

Các cơ quan cảm giác: Thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác 

đều phát triển và đang trong quá trình hoàn thiện. Tri giác của học sinh tiểu 

học mang tính đại thể, ít đi vào chi tiết và mang tính không ổn định: ở đầu 

tuổi tiểu học tri giác thường gắn với hành động trực quan, đến cuối tuổi tiểu 

học tri giác bắt đầu mang tính xúc cảm, trẻ thích quan sát các sự vật hiện 

tượng có màu sắc sặc sỡ, hấp hẫn, tri giác của trẻ đã mang tính mục đích, có 

phương hướng rõ ràng.  

- Nhận thức lý tính 

Tư duy mang đậm màu sắc xúc cảm và chiếm ưu thế ở tư duy trực quan 

hành động. Các phẩm chất tư duy chuyển dần từ tính cụ thể sang tư duy trừu 

tượng khái quát. Khả năng khái quát hóa phát triển dần theo lứa tuổi, lớp 4, 5 

bắt đầu biết khái quát hóa lý luận. Tuy nhiên, hoạt động phân tích, tổng hợp 

kiến thức còn sơ đẳng ở phần đông học sinh tiểu học. 

Tưởng tượng của học sinh tiểu học đã phát triển phong phú hơn so với 

trẻ mầm non nhờ có bộ não phát triển và vốn kinh nghiệm ngày càng dầy dạn. 

Tuy nhiên, tưởng tượng của các em vẫn mang một số đặc điểm nổi bật sau: Ở 

đầu tuổi tiểu học thì hình ảnh tưởng tượng còn đơn giản, chưa bền vững và dễ 

thay đổi. Ở cuối tuổi tiểu học, tưởng tượng tái tạo đã bắt đầu hoàn thiện, từ 
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những hình ảnh cũ trẻ đã tái tạo ra những hình ảnh mới. Tưởng tượng sáng tạo 

tương đối phát triển ở giai đoạn cuối tuổi tiểu học, trẻ bắt đầu phát triển khả năng 

làm thơ, làm văn, vẽ tranh,.... Đặc biệt, tưởng tượng của các em trong giai đoạn 

này bị chi phối mạnh mẽ bởi các xúc cảm, tình cảm, những hình ảnh, sự việc, 

hiện tượng đều gắn liền với các rung động tình cảm của các em. 

Như vậy, ở đầu tuổi tiểu học chú ý có chủ định của trẻ còn yếu, khả 

năng kiểm soát, điều khiển chú ý còn hạn chế. Ở giai đoạn này chú không chủ 

định chiếm ưu thế hơn chú ý có chủ định. Trẻ lúc này chỉ quan tâm chú ý đến 

những môn học, giờ học có đồ dùng trực quan sinh động, hấp dẫn có nhiều 

tranh ảnh,trò chơi hoặc có cô giáo xinh đẹp, dịu dàng… Ở cuối tuổi tiểu học 

trẻ dần hình thành kĩ năng tổ chức, điều chỉnh chú ý của mình. Chú ý có chủ 

định phát triển dần và chiếm ưu thế, ở trẻ đã có sự nỗ lực về ý chí trong hoạt 

động học tập như học thuộc một bài thơ, một công thức toán hay một bài hát 

dài,...Trong sự chú ý của trẻ đã bắt đầu xuất hiện giới hạn của yếu tố thời 

gian, trẻ đã định lượng được khoảng thời gian cho phép để làm một việc nào 

đó và cố gắng hoàn thành công việc trong khoảng thời gian quy định. 

1.3.2. Đặc điểm về tư duy tạo hình 

Học sinh ở bậc tiểu học thích vẽ nên đón nhận môn học một cách hồ 

hởi. Khi vẽ, học sinh vẽ theo cách nhìn, cách nghĩ và sự thích thú của mình 

mà không ngại ngần hay quá chú ý đến việc sai đúng. Qua quan sát, chúng tôi 

thấy có một số đặc điểm tạo hình ở lứa tuổi này như sau: 

Ở lớp 1: học sinh có nét vẽ tự nhiên. Do tay chưa cứng cáp nên nét vẽ 

còn run rẩy. Học sinh vẽ các hình thể theo lối liệt kê, rời rạc thiếu sự liên kết. 

Hình vẽ thường nhỏ và có  tỷ lệ đều nhau. Do sử dụng dạng màu có sẵn 

(không phải pha) nên màu sắc thường rực rỡ, mạnh. 

Ở các lớp 2, 3: Bài vẽ đã có nhiều chi tiết hơn. Đã xuất hiện việc vẽ 

màu có sắc độ. Việc quan sát mẫu và vẽ hình thể đã có sự tương đồng nhất 

định. 
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Ở lớp 4, 5: Học sinh đã có sự tập trung và cứng cáp hơn trong việc thể 

hiện các nét vẽ và sử dụng màu có sự tinh tế hơn. Học sinh đã có ý thức về sự 

xa gần, thay đổi hình thể để tạo cảm giác về không gian, làm cho bài vẽ trở 

nên phong phú, đa dạng hơn. 

Tuy nhiên, có một đặc điểm dễ nhận thấy là càng ở lớp sau học sinh 

càng mất đi sự tự nhiên trong khi vẽ, bài vẽ và màu sắc thường khô cứng, bắt 

chiếc theo kiểu nhìn thấy gì thì ghi nhận lại. 

1.4. Tổng quan về dạy học môn mỹ thuật ở Trường tiểu học Thực Nghiệm 

1.4.1. Khái lược về Trường tiểu học Thực nghiệm 

1.4.1.1. Lịch sử hình thành trường 

Năm 1978, TSKH Hồ Ngọc Đại thành lập Cơ sở Thực nghiệm giáo dục 

nhằm thực hiện đề tài cấp Nhà nước “Mô hình nhà trường mới theo sự phát 

triển tối ưu trẻ em Việt Nam bằng giáo dục thực nghiệm”. Trường Thực 

nghiệm Giảng Võ, cơ sở vừa làm nhiệm vụ giáo dục vừa phục vụ nghiên cứu 

khoa học giáo dục, chính thức được thành lập (tháng 5.1978).  

Đến tháng 8 năm 1981 trường mang tên chính thức là trường PTCS 

Thực nghiệm và phát triển tới các lớp cấp 2. Trường hoạt động theo hình thức 

công lập và chịu sự quản lý nhà nước từ phòng Giáo dục quận Ba Đình.  

Năm 1990, Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Nhà nước đã đánh giá công 

trình thực nghiệm tiểu học là mô hình giáo dục có tư tưởng khoa học rõ ràng 

và được thực tế chấp nhận.  

Năm 1992, Trung tâm Công nghệ giáo dục chính thức được thành lập, 

trực thuộc Bộ GD&ĐT.  

Năm 2005, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã làm việc với nhà trường và đặt 

yêu cầu phát triển lâu dài cho Trung tâm Công nghệ giáo dục; trường PTCS 

Thực nghiệm đã chính thức được bàn giao từ quận Ba Đình, Hà Nội cho 

Trung tâm quản lý toàn diện.  
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Sau năm 2008, Trung tâm Công nghệ giáo dục sát nhập với Viện Khoa 

học giáo dục Việt Nam và từ đó đến nay,  Trường trực thuộc Viện Khoa học 

giáo dục Việt Nam  

1.4.1.2. Cơ cấu tổ chức  

Năm học 2014 – 2015, Trường PTCS tách làm 2 trường độc lập là 

trường Tiểu học Thực nghiệm và trường PTCS Thực Nghiệm. Mỗi trường có 

Ban giám hiệu và hiệu trưởng riêng. Năm học 2017 – 2018, trường tiểu học 

Thực nghiệm có 36 lớp, mỗi lớp có 40 học sinh 

Hiện nay, đội ngũ giáo viên nhà trường đều đạt chuẩn trình độ đào tạo. 

Tất cả giáo viên đêu có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có năng lực sư 

phạm tương đối đồng đêu, tác phong đúng mực. Toàn trường hiện có 68 cán 

bộ, nhân viên trong đó: 4 Thạc sĩ; 40 Cử nhân; 24 trình độ khác. 

1.4.2. Quan điểm giáo dục 

Triết lý giáo dục của nhà trường theo quan điểm Công nghệ giáo dục 

(CGD) là khả năng kiểm soát quá trình giáo dục, có ý thức về tiến trình phát 

triển tự nhiên của trẻ em trong cuộc sống nói chung và trong giáo dục nói 

riêng. Công nghệ giáo dục là một cách làm giáo dục chủ động, có căn cứ khoa 

học, dựa trên nền tảng triết học duy vật biện chứng và thành tựu của tâm lí 

học thế kỷ XX. Nó phản ánh trung thực phương pháp của nền sản xuất vật 

chất thời kì công nghiệp hóa. Xét về mặt kĩ thuật thuần túy, tư tưởng của công 

nghệ giáo dục chính là mượn nguyên lí cơ bản của công nghệ sản xuất đại 

công nghiệp để phân giải quá trình sản xuất ngay trong bản thân nó thành các 

yếu tố cấu thành nó.   

Hiểu một cách đơn giản, Công nghệ giáo dục là nghiệp vụ sư phạm tổ 

chức và kiểm soát quá trình giáo dục, phân giải bản thân quá trình giáo dục, 

nắm lấy bản thân quá trình và từng bước một, chắc chắn thực hiện quá trình 

sao cho sản phẩm giáo dục nếu không là tất yếu thì cũng phải đáng tin cậy. Tư 

tưởng giáo dục cơ bản của GS Hồ Ngọc Đại là: Thầy giáo (người lớn nói 
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chung) tổ chức - Học sinh hoạt động để lĩnh hội (chiếm lĩnh) nền văn hoá loài 

người. Tư tưởng này được tác giả diễn đạt dưới công thức A → a, trong đó A 

là hệ thống các khoa học, → là quy trình công nghệ mà học sinh thực hiện, 

còn a là sản phẩm giáo dục mà nhà trường trả lại cho xã hội theo đơn đặt hàng 

của xã hội, a là năng lực, là đạo đức, là nhân cách của học sinh, do chính học 

sinh tự tạo ra trong quá trình thực hiện quy trình công nghệ. Như vậy, công 

nghệ giáo dục xem trẻ em không phải là đối tượng chịu sự tác động của 

giáo dục một cách thụ động, mà là một chủ thể hoạt động để tự sinh ra 

mình, trẻ em hoạt động để tự tạo ra sản phẩm giáo dục, để trở thành cá thể 

người, một thành viên của xã hội có thể sống và hoạt động có kết quả trong 

xã hội hiện đại. 

1.4.3. Thực trạng dạy mỹ thuật trong nhà trường 

Hiện nay, mỗi khối trong trường có 7 lớp, riêng lớp 2 có 8 lớp. Mỗi lớp 

có 40 học sinh. Nhà trường có 03 giáo viên dạy mỹ thuật. Cô Lê Hồng Bích 

chuyên dạy mỹ thuật lớp 1. Cô Đặng Thu An dạy mỹ thuật lớp 2 và 3. Thầy 

Nguyễn Văn Toàn dạy mỹ thuật lớp 4, 5. Các thầy, cô dạy mỹ thuật của 

trường đều có trình độ đại học trở lên, cô Đặng Thu An đã có bằng thạc sĩ về 

Phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật từ năm 2018. 

Từ năm 2013, nhà trường dạy theo chương trình mỹ thuật Công nghệ 

giáo dục vào giờ buổi sáng (1 tiết/ tuần). Tài liệu dạy và học dùng sách do 

Trung tâm Công nghệ giáo dục biên soạn, Nxb Giáo dục Việt Nam phát hành. 

Giờ học thủ công dạy mỹ thuật theo phương pháp Đan Mạch, với những chủ 

đề do giáo viên chủ động xây dựng. Tài liệu dạy và học sự dụng Tài liệu dạy 

học dành cho giáo viên tiểu học, của Dự án hỗ trợ giáo dục mỹ thuật tiểu học 

(SAEPS) – Bộ GD&ĐT. 

Điều này mang lại đặc thù riêng trong việc dạy học mỹ thuật, ở nhiều 

phương diện khác nhau: 
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Về phía học sinh: được tiếp cận trong môi trường giáo dục tích cực, với 

nhiều phương pháp giáo dục mới, hỗ trợ lẫn nhau trong mục đích khuyến 

khích khả năng sáng tạo của học sinh trong môn học, tạo nên sự hấp dẫn, 

hứng thú của học sinh trong mỗi giờ lên lớp. Qua những giờ học, việc giáo 

viên tổ chức cho học sinh tự làm ra sản phẩm cho riêng mình tạo điều kiện rất 

lớn trong việc hình thành các kỹ năng, góp phần quan trọng tạo nên năng lực 

thẩm mỹ. 

Về phía giáo viên: giáo viên chủ động việc tổ chức và dạy mỹ thuật 

một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp với từng đối tượng học sinh trong điều 

kiện cơ sở vật chất của nhà trường. Với những tài liệu đã phát hành, giáo viên 

có căn cứ trong việc lập kế hoạch và tổ chức thực hiện những quy trình dạy - 

học hiệu quả và tích cực tại những môi trường học tập được bố trí hợp lý và 

tạo cảm hứng học tập tích cực cho học sinh, bao gồm cả trong và ngoài lớp 

học. Trong quá trình dạy học, giáo viên được các cán bộ nghiên cứu của 

Trung tâm Công nghệ giáo dục hỗ trợ kỹ thuật nên củng cố được các kỹ năng 

dạy mỹ thuật, cũng như có điều kiện phối hợp và chia sẻ kinh nghiệm với các 

đồng nghiệp khi xây dựng kế hoạch giảng dạy và thực hiện bằng cách kết hợp 

nhuần nhuyễn các quy trình, cũng như kết hợp các yếu tố liên quan giữa hai 

cách dạy mỹ thuật. Đặc biệt, thông qua quá trình dạy mỹ thuật cũng chia sẻ và 

giúp cha mẹ học sinh, cộng đồng xã hội nhận thấy được tầm quan  trọng  của  

mĩ  thuật  và  hoạt  động  giáo  dục  mĩ  thuật  trong  nhà trường, trong cuộc 

sống hiện tại và tương lai. 

Về phía ban giám hiệu: việc triển khai các hình thức, phương pháp 

giảng dạy mới trong nhà trường thực hiện qua đúng các bước như thí điểm, 

tập huấn giáo viên và những phương pháp giảng dạy đưa vào nhà trường phải 

đảm bảo an toàn cho học sinh, đạt được chuẩn theo quy định của Bộ GD&ĐT, 

cũng như phù hợp với quan điểm giáo dục trong nhà trường. 

Về kết quả học tập mỹ thuật trong năm học 2017 – 2018: 
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Khối Môn TSHS 
Hoàn thành tốt Hoàn thành Chưa hoàn 

thành 

Một Mỹ thuật 280 151 (54.6 %) 127 (45 %) 2 (0.4 %) 

Hai Mỹ thuật 320 163 (50%) 156 (49.7 %) 1 (0.3 %) 

Ba Mỹ thuật 280 175 (62.5 %) 104 (37.2 %) 1 (0.3 %) 

- Khối 1, 3 có 7 lớp; khối 2 có 8 lớp. Mỗi lớp có 40 học sinh. 

- Học sinh xếp loại chưa hoàn thành ở khối 1, 2, 3 là học sinh học tái hòa 

nhập. 

Bảng 2: Kết quả học tập môn mỹ thuật năm học 2017 – 2018 của 

Trường tiểu học Thực nghiệm. 
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Tiểu kết  

 Chương 1, luận văn đã đề cập đến cơ sở lý luận và tổng quan về môn 

mỹ thuật tại Trường tiểu học Thực nghiệm, trong đó làm rõ các khái niệm cơ 

sở liên quan đến đề tài như: mỹ thuật, dạy học mỹ thuật, năng lực, tiếp cận 

năng lực trong giáo dục và bối cảnh của đổi mới căn bản và toàn diện nền 

giáo dục và vấn đề dạy học theo cách tiếp cận phát triển năng lực. Cùng với 

đó, chúng tôi đã có những khảo sát, nhận định bước đầu về môn mỹ thuật 

tiểu học hiện nay qua môn mỹ thuật theo chương trình hiện hành, môn mỹ 

thuật Công nghệ giáo dục và dạy học mỹ thuật theo phương pháp Đan Mạch. 

Qua tình hình thực tiễn triển khai, chúng tôi có những đánh giá về những 

mặt tích cực, hạn chế của các phương pháp dạy mỹ thuật ở các chương trình 

này. Để có cơ sở trong việc vận dụng những phương pháp dạy mỹ thuật tiếp 

cận phát triển năng lực, chúng tôi cũng tìm hiểu về đặc điểm của học sinh 

tiểu học ở góc độ đặc điểm tâm sinh lý và tư duy tạo hình. Đây được xem là 

những khung lý thuyết cần thiết trong việc phân tích, nhận định, đề xuất 

những mục tiêu đặt ra trong việc dạy mỹ thuật theo hướng tiếp cận phát triển 

năng lực ở chương 2. 

 Trong chương 1, chúng tôi đã trình bày về khái lược về phạm vi 

nghiên cứu của đề tài, đó là lịch sử hình thành Trường tiểu học Thực 

nghiệm; quan điểm giáo dục và thực trạng dạy mỹ thuật trong nhà trường 

hiện nay. 
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Chương 2 

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MỸ THUẬT THEO HƯỚNG 

TIẾP CẬN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC  

2.1. Cách tiếp cận trong tổ chức phương pháp dạy mỹ thuật theo hướng 

tiếp cận phát triển năng lực 

 Qua phân tích, đánh giá một số nội dung, phương pháp dạy mỹ thuật ở 

chương 1, chúng ta có thể nhận thấy mỗi cách thức dạy mỹ thuật dù được 

nghiên cứu cẩn trọng đến mấy cũng có những mặt tích cực và hạn chế. Trong 

cả 3 cách thức dạy học mỹ thuật đã phân tích đều sử dụng những phương 

pháp chuyên ngành (vẽ theo mẫu, vẽ trang trí, vẽ tranh, thưởng thức mỹ thuật, 

tạo dáng – nặn) và các phương pháp khác (phương pháp thảo luận nhóm; 

phương pháp quan sát; phương pháp trực quan; phương pháp đàm thoại gợi 

mở; phương pháp luyện tập thực hành). Nội dung cả 3 chương trình trên đều 

xoay quanh việc truyền đạt ngôn ngữ của nghệ thuật thị giác như hình, khối, 

màu sắc, bố cục, trang trí... Tuy nhiên, việc vận dụng trong từng bài học theo 

những cách khác nhau nên đem lại kết quả khác nhau. Qua thực tế quan sát, 

nghiên cứu ở Trường tiểu học Thực nghiệm, chúng tôi cho rằng phương pháp 

dạy học mỹ thuật theo hướng tiếp cận phát triển năng lực phải thỏa mãn được 

một số vấn đề sau đây: 

Có thể nhận định rằng: không có một cách thức dạy học nào mang tính 

tối ưu về mọi mặt. Dạy mỹ thuật theo chương trình hiện hành nặng về kiến 

thức và mục tiêu đề ra không phù hợp với lĩnh vực giáo dục nghệ thuật, 

nhưng phù hợp với việc dạy ở diện rộng, với nhiều thành phần học sinh, và 

lớp học có số lượng quá đông như hiện nay. Dạy mỹ thuật theo phương pháp 

Đan Mạch thì đa dạng về hình thức, nội dung phong phú, tạo được sự hứng 

khởi của người học, khuyến khích sự sáng tạo và chấp nhận những hình thức 

biểu đạt không giống nhau của các bài thực hành trong lớp. Nhưng, phương 

pháp dạy mỹ thuật này cũng có những hạn chế nhất định về việc tổ chức trong 
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thực tế, bài học diễn ra trong nhiều tuần, cũng như sự chuẩn bị cho mỗi bài 

học là cả một mối bận tâm đối với nhiều trường trong cả nước. Cách dạy này 

cũng không thể tổ chức trong một lớp học có số lượng học sinh 50 – 60 em 

như ở một số trường tiểu học tại thành phố lớn. Dạy mỹ thuật theo Công nghệ 

giáo dục là một quá trình giáo dục được kiểm soát chặt chẽ, hình thức học tập 

đa dạng, phong phú, học sinh phải tự làm ra sản phẩm, cũng như có ý thức 

hợp tác để thực hiện các bài thực hành theo nhóm. Nội dung chương trình đi 

thẳng vào đối tượng của môn học là cảm xúc và các nhóm bài thực hành đều 

xoay quanh mục tiêu này theo nhiều hình thức thực hành khác nhau như vẽ, 

xé – dán, đắp nổi, tạo khối, trình diễn, sắp đặt, thậm chí là kết hợp của nhiều 

dạng thức thực hành khác nhau. Cách dạy này mới được triển khai trong 3 

năm học (từ năm học 2013 – 2014) nên hiệu quả chưa được kiểm chứng rõ 

ràng. Như vậy, việc kết hợp đa dạng các phương pháp dạy học mỹ thuật trong 

bối cảnh một chương trình giáo dục tổng thể chính thức sắp ban hành, cũng 

như việc triển khai cụ thể từng môn học từ năm học 2018 – 2019, là điều phù 

hợp. Bởi mục đích của giáo dục chính là tạo nên năng lực của học sinh, thông 

qua từng môn học, ở môn mỹ thuật là năng lực sáng tạo, năng lực thẩm mỹ.  

Với đặc thù của Trường tiểu học Thực nghiệm nên việc dạy mỹ thuật 

đã có sự kết hợp giữa chương trình mỹ thuật Công nghệ giáo dục và phương 

pháp Đan Mạch. Việc kết hợp này đã, đang diễn ra từ năm học 2013 – 2014 

và đem lại hiệu quả khi học sinh phát triển được các kỹ năng sau: 

Học sinh được trải nghiệm và trình bày hiểu biết của mình thông qua 

tác phẩm, sản phẩm mỹ thuật. 

Học sinh chủ động tạo ra những sản phẩm mỹ thuật, cũng như hình 

thành thái độ hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm với các thành viên trong nhóm. 

Học sinh biết cách biểu đạt ý kiến, ấn tượng và cảm giác của các bản 

thân trước một sản phẩm mỹ thuật, một tác phẩm mỹ thuật. 
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Học sinh hiểu, phân tích và diễn giải các yếu tố cấu thành của mỹ thuật 

theo các mức độ khác nhau. 

Chính những kỹ năng này là điều cần và đủ để hình thành năng lực 

thẩm mỹ cho học sinh, thể hiện ở các phương diện sau: 

Nhận biết cái đẹp. Học sinh nhận biết được cái đẹp/cái xấu trong tự 

nhiên, đời sống xã hội và nghệ thuật; có cảm xúc và biết bày tỏ cảm xúc trước 

cái đẹp và cái chưa đẹp trong cuộc sống xung quanh. 

Phân tích, đánh giá cái đẹp. Học sinh mô tả được cái đẹp, biết so sánh, 

nhận xét về biểu hiện bên ngoài của cái đẹp, cái chưa đẹp với mức độ đơn 

giản. 

Tạo ra cái đẹp. Học sinh biết mô phỏng, tái hiện được vẻ đẹp quen 

thuộc bằng hình thức, công cụ, phương tiện, ngôn ngữ biểu đạt,… phù hợp, ở 

mức độ đơn giản; có ý tưởng sử dụng kết quả học tập/sáng tạo thẩm mỹ để 

làm tăng thêm vẻ đẹp cho cuộc sống hàng ngày của bản thân. 

2.2. Đề xuất một số phương pháp dạy học mỹ thuật cụ thể 

2.2.1. Phương pháp dạy mỹ thuật cần hướng học sinh đa dạng trong cách 

giải quyết vấn đề 

Việc kết hợp đa dạng các phương pháp dạy học mỹ thuật ở Trường tiểu 

học Thực nghiệm cũng giúp cho bài dạy mỹ thuật cũng như học sinh được đa 

dạng hơn trong việc giải quyết vấn đề mà bài học nêu ra. Nội dung phương 

pháp này có 2 vấn đề trọng tâm:  

Giáo viên bằng các kỹ năng dạy học nêu vấn đề và giúp học sinh phát 

hiện vấn đề trong những tình huống trong học tập, hoặc trong cuộc sống. 

Với vấn đề phát hiện được thì học sinh có nhiều cách để giải quyết 

thông qua bài thực hành và mỗi cách giải quyết phản ánh nhận thức, kỹ năng 

của mỗi học sinh. 

Việc giáo viên giúp học sinh hình thành kỹ năng phát hiện vấn đề là 

cách thức giúp cho học sinh làm quen kỹ năng tìm hiểu mối liên hệ, đặc trưng 
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của sự vật, hiện tượng có vấn đề. Đây là một khả năng có ý nghĩa rất quan 

trọng đối với học sinh trong môn mỹ thuật, và phải rèn luyện một quá trình 

mới có thể hình thành được. Đặc trưng cơ bản của việc dạy học phát hiện và 

giải quyết vấn đề là giáo viên có thể đưa ra "tình huống gợi vấn đề" vì học 

sinh thực sự bị lôi cuốn, hấp dẫn khi xuất hiện tình huống có vấn đề cần thảo 

luận, trao đổi và giải quyết. Đó chính là mục tiêu của bài dạy khi không chỉ 

giúp học sinh có năng lực phát hiện kịp thời những vấn đề nảy sinh trong thực 

tiễn, mà bước quan trọng tiếp theo là giải quyết hợp lí những vấn đề được đặt 

ra. Ví dụ như trong tiết học về màu vàng, bài về màu sắc ở lớp 1. Giáo viên 

đưa ra câu hỏi: em nào cho cả lớp biết về một đồ vật có màu vàng cơ bản? Đồ 

vật có thể ở trong lớp hoặc ở ngoài cuộc sống mà gần gũi với em? Để trả lời 

câu hỏi này, học sinh phải có kỹ năng quan sát xem trong lớp có đồ vật nào; 

phải hình thành kỹ năng liên tưởng đến một đồ vật nào có màu vàng mà em 

hay gặp (hoặc sử dụng). Sau khi mỗi em phát biểu thì giáo viên cho các em 

vẽ, hoặc dùng hình thức xé – dán, đồ vật vừa tìm thấy vào phần thực hành. 

Như vậy, chỉ với một khái niệm đơn giản, màu vàng cơ bản, nhưng giáo viên 

biết cách tổ chức cho học sinh phát hiện và rèn luyện các kỹ năng như quan 

sát, liên tưởng và tập luyện cho đôi bàn tay khéo léo. Ở những cấp học tiếp 

theo, việc phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề được nâng cao, ví dụ như 

trong bài “thể hiện về niềm vui” ở chương trình mỹ thuật Công nghệ giáo dục 

3, giáo viên hướng dẫn cho học sinh cách “phát hiện” ra niềm vui được bộc lộ 

như thế nào bằng cách đặt các câu hỏi như: Khi nói đến niềm vui, em liên 

tưởng đến điều gì? Điều gì làm học sinh vui thì học sinh sẽ nói về điều đấy, 

có thể là cảnh vật mà học sinh chứng kiến, hoặc là cảnh vật mà học sinh được 

tham dự và đem lại niềm vui. Về cách thể hiện, học sinh thích màu gì thì sử 

dụng màu đấy, không nhất thiết phải vẽ theo đúng màu của sự vật mà học 

sinh quan sát, liên tưởng. Vì là bức tranh thể hiện niềm vui nên học sinh chú ý 

sử dụng những màu tươi, tránh sử dụng nhiều những màu trầm, học sinh thích 
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thể hiện theo hình thức không gian nào thì thể hiện vào bức tranh. Như vậy, 

với cách tiếp cận này, học sinh không phải gò cảm xúc của mình vào một 

khuôn mẫu nhất định, bởi mỗi cá nhân trong hoàn cảnh, điều kiện khác nhau 

thì có cảm xúc và bộc lộ về niềm vui khác nhau. Điều này tránh đi việc mặc 

định một mẫu số chung trong thể hiện cảm xúc, cũng như giúp học sinh 

thoải mái hơn trong các ý tưởng, sáng tạo riêng. Trong cách thực hành, bạn 

nào thích vẽ tranh  hay dùng hình thức xé dán đều được, thậm chí nếu bạn 

nào sử dụng kết hợp hình thức đắp nổi và tạo khối để thể hiện niềm vui 

cũng đều được. 

Rõ ràng rằng, với cách thức này thì học sinh có cơ hội phát triển khả 

năng tìm tòi, xem xét một vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau và điều này 

được thừa nhận trong lĩnh vực giáo dục nghệ thuật. Điều này khuyến khích 

học sinh trong khi phát hiện và giải quyết vấn đề sẽ huy động được tri thức và 

khả năng cá nhân, khả năng hợp tác, trao đổi, thảo luận với bạn bè để tìm ra 

cách giải quyết vấn đề tốt nhất. Thông qua việc giải quyết vấn đề của bài học, 

học sinh được lĩnh hội tri thức, kĩ năng và phương pháp thực hiện, do đó việc 

dạy mỹ thuật không còn chỉ thuộc phạm trù phương pháp mà đã trở thành một 

mục đích dạy học, được cụ thể hóa thành một mục tiêu là phát triển năng lực 

giải quyết vấn đề. Qua dự giờ, quan sát dạy mỹ thuật ở Trường tiểu học Thực 

nghiệm, chúng tôi thấy cách tiếp cận này đòi hỏi giáo viên phải đầu tư nhiều 

thời gian và công sức, phải có năng lực sư phạm tốt mới suy nghĩ để tạo ra 

được nhiều tình huống gợi vấn đề và hướng dẫn học sinh tìm tòi để phát hiện 

và giải quyết vấn đề. Hay có thể hiểu, giáo viên dạy mỹ thuật phải nắm vững 

các phương pháp, kỹ năng dạy mỹ thuật cơ bản để chủ động vận dụng một 

cách linh động vào tiết dạy của mình, sao cho số tri thức và kĩ năng được học 

sinh có được trong quá trình dạy học sẽ giúp hình thành những năng lực thẩm 

mỹ, nâng cao tư duy trong lĩnh vực này. Một điều nữa cần đề cập đến là việc 

cho học sinh chủ động phát hiện và giải quyết vấn đề trong môn mỹ thuật 
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không chỉ giúp học sich chủ động, tích cực tham gia việc học, đạt kết quả mà 

điều quan trọng hơn là giúp học sinh hình thành kỹ năng phát hiện và giải 

quyết vấn đề một cách tích cực, không bị thụ động như trước. 

Để vận dụng phương pháp này đạt được mục tiêu đề ra tốt hơn, giáo 

viên cần tổ chức cho học sinh giải quyết, xử lý vấn đề theo hướng: 

Các nhóm học sinh có thể giải quyết cùng một vấn đề/ tình huống hoặc 

các vấn đề/ tình huống khác nhau, tuỳ theo mục đích của hoạt động.  

Giáo viên cần hướng dẫn học sinh xác định rõ vấn đề trước khi đi vào 

giải quyết vấn đề. 

Trong hoạt động nhóm, giáo viên cần bố trí thời gian cho nhóm thảo 

luận để liệt kê ra những cách thức có thể sử dụng để giải quyết vấn đề. 

          Giáo viên cần tìm hiểu đúng mục đích, mục tiêu của bài dạy để có cách 

tạo tình huống, gợi vấn đề và tận dụng các cơ hội để tạo ra tình huống phù 

hợp, đồng thời tạo điều kiện để học sinh tự lực giải quyết vấn đề.  

 Có thể nhận định rằng, phương pháp dạy mỹ thuật hướng học sinh đa 

dạng trong cách giải quyết vấn đề có thể áp dụng trong các giai đoạn của quá 

trình dạy học mỹ thuật. Từ những bài hình thành kiến thức mới, củng cố kiến 

thức đến các bài luyện kĩ năng, vận dụng kiến thức. Phương pháp này cần 

hướng tới mọi đối tượng học sinh để phát huy khả năng sáng tạo, hình thành 

tư duy năng động, ham thích môn học và làm quen với việc xây dựng nhiều 

giải pháp cho một tình huống, một vấn đề và điều này phù hợp trong lĩnh vực 

giáo dục nghệ thuật. 

2.2.2. Phương pháp dạy học mỹ thuật theo tình huống 

 Một trong những khó khăn của dạy mỹ thuật ở bậc phổ thông là phải 

dạy cho học sinh có trình độ, niềm yêu thích, năng khiếu đối với môn học ở 

mỗi em rất khác nhau. Điều này là yếu tố khác biệt mang tính bản chất đối với 

việc dạy mỹ thuật ở cấp câu lạc bộ, cung thiếu nhi, bởi đối tượng tham gia 

sinh hoạt ở câu lạc bộ, nhà văn hóa, cung thiếu nhi đã là những bạn yêu thích 
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loại hình nghệ thuật này, các bạn đến để được hướng dẫn vẽ, được tạo dáng – 

nặn với sự thích thú, hứng khởi. Trong khi đó, học sinh học mỹ thuật ở nhà 

trường phổ thông, nhất là ở bậc tiểu học, thì rất đa dạng. Một số học sinh đã 

được học trước ở các lớp bên ngoài nên đã có kỹ năng cơ bản và cũng không 

ít học sinh có năng khiếu, cảm thụ nghệ thuật tương đối tốt nên khả năng tiếp 

thu bài học nhanh. Tuy nhiên, có một số lượng lớn học sinh không yêu thích 

môn học nhưng vì là môn bắt buộc nên phải học với tâm trạng học cho xong 

mà không có một chút yêu thích, tập trung nào. Cùng với đó, do thời gian vật 

chất dành cho một tiết học ở trường phổ thông chỉ từ 35 – 45 phút nên việc 

tập trung hoàn thành một bài thực hành là rất khó vì ngay cả với những bạn 

yêu thích, có năng khiếu với loại hình nghệ thuật thị giác, được học trong môi 

trường lý tưởng, không gian nghệ thuật như ở cung thiếu nhi thì cũng phải 

mất từ 90 – 120 phút mới có thể hoàn thành một bài đạt chất lượng. 

 Phân tích, so sánh mối tương quan giữa hai loại hình dạy mỹ thuật như 

vậy để thấy rằng việc dạy mỹ thuật trong nhà trường, cho lứa tuổi học sinh 

tiểu học rất khó khăn. Giáo viên không những phải có nghiệp vụ sư phạm 

vững chắc mà còn phải hội tụ nhiều kỹ năng khác như: 

- Hiểu được nhu cầu, nguyện vọng, hứng thú, năng lực... của học sinh 

trong lớp. 

- Nắm bắt được hoàn cảnh, điều kiện, môi trường học... khi quá trình 

dạy học đang diễn ra.  

Để từ đó quyết định dạy bài học đó như thế nào với từng nhóm đối 

tượng, sử dụng phương tiện và hình thức gì để tạo ra những hoạt động phong 

phú, hấp dẫn, nhằm khơi dậy hứng thú, tìm tòi, kích thích tư duy sáng tạo của 

học sinh, đặc biệt tạo nên sự phân hóa học sinh trong lớp theo hướng: 

- Ai cũng được học và ai cũng học được. 

- Học sinh có khả năng, năng khiếu được phát triển năng lực theo đúng sự 

phát triển của mỗi cá nhân, không bị kìm hãm làm mất đi sự yêu thích đối với 

môn học. 
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Điều này được thể hiện trong quan điểm Công nghệ giáo dục, đó là 

trong sách giáo dục cần phân ra nhiều trình độ, ít nhất có ba loại: 

Bắt buộc: Đây là bộ sườn của bài học, gồm những cái không thể không 

có và phải bảo đảm mọi học sinh bình thường đều có thể học và tiếp thu được. 

 Khuyến khích: Mức độ này dành cho học sinh muốn vươn lên và có thể 

vươn lên không quá khó. Kết quả của nó phải có tác dụng khuyến khích, tức 

là có cái gì đó lí thú. 

Tùy ý: Trình độ này dành cho học sinh đã vượt qua hai mức trên một 

cách an toàn. Giới hạn này không phải là bắt buộc, các thầy giáo vẫn để ngỏ 

khả năng và tùy theo trường hợp cụ thể để học sinh đạt tới 

Mối liên hệ giữa ba trình độ nói lên sự chênh lệch về mặt thời gian, chứ 

không phải về mặt logic. Trình độ 2 ở bài này có thể và phải chuyển thành 

trình độ 1 ở bài sau và tương tự, trình độ 3 chuyển thành trình độ 2. Bằng 

cách này, ta có thể khuyến khích sự phân hóa trong quá trình giáo dục mà vẫn 

đảm bảo sự phát triển liên tục của mỗi em. 

Để thực hiện được điều này, giáo viên cần nắm được bản chất của tình 

huống sư phạm trong lớp học luôn thay đổi. Vì vậy, để dạy học tốt đòi hỏi 

người giáo viên phải quan sát thực tế, nhạy cảm và tập trung sự chú ý của 

mình vào công việc ở 3 giai đoạn: trước giờ học, trong giờ học và sau giờ học. 

Trong quá trình dạy mỹ thuật, muốn làm việc có hiệu quả, giáo viên phải nắm 

được nhu cầu, nguyện vọng, hoàn cảnh, điều kiện học tập của học sinh. Ngoài 

giờ lên lớp,  giáo viên mỹ thuật bằng quan sát, trao đổi với giáo viên chủ 

nhiệm để nắm được sở thích, tính cách, ham thích, hứng thú của học sinh với 

từng môn học. Chúng ta không thể bắt một bạn thích hát hoàn thành một bài 

thực hành mỹ thuật như một bạn có năng khiếu trong lĩnh vực này và đã được 

đi học mỹ thuật ở cung thiếu nhi. Hay chúng ta không thể bắt một bạn vừa 

giỏi mỹ thuật và vừa hát hay được. Thậm chí, trong giờ lên lớp, giáo viên mỹ 

thuật phải phát hiện ra tâm trạng, cảm xúc của học sinh trong lớp vì cốt lõi 
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của môn học là cảm xúc nên một bạn có tâm trạng buồn, không vui không thể 

diễn đạt tốt một bài thực hành mỹ thuật được. Trong môn mỹ thuật, hứng thú 

học tập của học sinh là động lực kích thích tính tích cực sáng tạo, là điều kiện 

quan trong làm nâng cao chất lượng học tập. Ngay cả sau giờ học, việc động 

viên những học sinh chưa hoàn thành bài thực hành cũng rất quan trọng, giúp 

cho học sinh không hình thành thói quen chán nản, học đối phó hay mất tập 

trung trong môn học. Chính vì vậy, nghiệp vụ sư phạm của người thầy được 

thể hiện qua việc lựa chọn nội dung, phương pháp, phương tiện và tình huống 

dạy học thích hợp. 

2.2.3. Phương pháp dạy học định hướng hoạt động 

Mỹ thuật là môn thực hành nên việc tiếp cận lý thuyết hoạt động trong 

tổ chức dạy học rất thuận tiện và phù hợp, bởi sau phần hướng dẫn về lý 

thuyết cơ bản của giáo viên, học sinh phải bằng các việc làm cụ thể thực hiện 

bài thực hành, chuyển hóa từ kiến thức thành các kỹ năng liên quan, góp phần 

hình thành năng lực thẩm mỹ. Bản chất của phương pháp dạy học này là học 

sinh phải hoạt động cả tay chân và trí óc để tạo ra một sản phẩm cho riêng 

mình, cụ thể hóa sự tiếp thu đối tượng của môn học. Hay có thể hiểu năng lực 

trong mỗi giờ mỹ thuật là khả năng học sinh thực hiện được một mục tiêu cụ 

thể, không phải chỉ ở mức độ nhận biết mà phải là mức độ thực hành.  

Vận dụng lý thuyết hoạt động vào hoạt động dạy học mỹ thuật là xem 

học sinh là nhân vật trung tâm của mọi hoạt động học tập, do đó giáo viên cần 

phải xây dựng nội dung hoạt động trên lớp sao cho đáp ứng yêu cầu của mục 

tiêu đào tạo, cụ thể hóa thành hệ thống những nhiệm vụ cụ thể và hướng dẫn 

để các hoạt động của học sinh diễn ra thực sự có kết quả. Trong môn mỹ 

thuật, bản chất của phương pháp dạy học định hướng hoạt động là hướng học 

sinh vào hoạt động giải quyết các vấn đề hoặc các nhiệm vụ tình huống liên 

quan đến môn học, nhằm giúp học sinh chủ động, tích cực tham gia vào giải 
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quyết các nhiệm vụ mà mỗi bài học đặt ra. Trong mỹ thuật Công nghệ giáo 

dục, mỗi bài học hình thành một khái niệm và mỗi tiết học có những nhiệm 

vụ, mục tiêu cụ thể, trong đó mỗi học sinh bằng các hoạt động cụ thể để lĩnh 

hội được khái niệm (kiến thức, kỹ năng). Qua đó, học sinh phát triển được các 

năng lực liên quan đến môn học như năng lực sáng tạo, năng lực thẩm mỹ. Cụ 

thể quy trình dạy học trong môn mỹ thuật Công nghệ giáo dục được triển khai 

theo các bước cụ thể sau: 

- Tiết hình thành khái niệm thực hành sẽ thực hiện theo qui trình 4 việc 

như sau: 

Việc 1: Giáo viên giới thiệu đối tượng của tiết học cần học sinh lĩnh 

hội. Việc này giúp học sinh được làm quen với đối tượng của bài học, tạo nên 

sự chú ý, tập chung của cả lớp vào tiết học. Ở việc này, học sinh sẽ nói những 

hiểu biết ban đầu của mình về đối tượng của tiết học, giáo viên không đánh 

giá sai đúng. Đây là bước nêu ra tình huống, vấn đề của bài giảng. 

Việc 2: Giáo viên giải thích và làm rõ đối tượng. Thông qua việc này, 

nội dung kiến thức được chuyển hóa vào bên trong của học sinh, giúp các em 

có được nhận biết về bản chất, đặc điểm của đối tượng. 

Việc 3 là thao tác ngược với việc 2. Học sinh sẽ nói những hiểu biết 

của mình về đối tượng, hay có thể hiểu là sau khi giáo viên hướng dẫn thì học 

sinh đã biết thì sẽ hiểu vấn đề đó như thế nào. Rõ ràng, quy trình này kiểm 

soát được quá trình dạy – học một cách chủ động. Nếu ở việc này, học sinh 

không nói được hiểu biết của mình về đối tượng thì kết quả của việc 2 không 

đạt, chưa cho kết quả. 

Việc 4: Bằng hoạt động cụ thể, học sinh cụ thể hóa kết quả của việc 3 

vào phần thực hành. Qua việc này, giáo viên kiểm soát được việc “hiểu” của 

học sinh ở việc 3 như thế nào, đồng thời học sinh cũng chuyển những kiến 

thức đã lĩnh hội thành những kỹ năng tương ứng. 
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- Trong tiết hình thành khái niệm lí thuyết sẽ tiến hành theo các bước 

sau, theo nguyên tắc giáo viên không đưa cho học sinh cái có sẵn mà học sinh 

phải bằng hoạt động cụ thể (tư duy, thực hành) để lĩnh hội nó. 

Việc 1: Giáo viên giới thiệu khái niệm để học sinh làm quen và học 

sinh nói những hiểu biết ban đầu về đối tượng đó. Trong việc này, giáo viên 

không đánh giá mà chỉ ghi nhận những ý kiến phát biểu đó. 

Việc 2: Giáo viên giải thích và làm rõ khái niệm. Quá trình này, kiến 

thức được chuyển hóa vào bên trong của học sinh. 

Việc 3: Học sinh nói về khái niệm của tiết dạy theo nhận thức của 

mình. 

Việc 4: Căn cứ vào ý kiến phát biểu ở việc 3, giáo viên hướng dẫn cả 

lớp cùng thống nhất về bản chất, đặc điểm của khái niệm 

Với quy trình như vậy, giáo viên thông qua những việc làm cụ thể giúp 

học sinh lĩnh hội được nội dung bài dạy một cách chủ động, kiểm soát được 

quá trình nhận thức của học sinh một cách tường minh, tránh đi những may 

rủi trong giáo dục. 

2.2.4. Phương pháp dạy học phát huy tính tích cực của học sinh 

Trong đánh giá về chương trình hiện hành, một trong những bất cập về 

chất lượng giáo dục là còn nhiều giáo viên sử dụng phương pháp dạy học cũ, 

chưa phát huy được tính tích cực của học sinh, gây nên tình trạng thụ động 

trong học tập dẫn đến hiệu quả dạy học chưa cao. Một trong những hạn chế 

của chương trình mỹ thuật trước đây là học sinh ít được lôi cuốn, động viên, 

khích lệ để hứng thú, tự giác học tập, gây nên tình trạng chán học, sợ thực 

hành ở môn giáo dục nghệ thuật. Nhiều học sinh không tự tin lên hát trước 

đám đông hay không muốn bộc lộ cảm xúc của mình trong những bài vẽ. 

Cùng với nhiều nguyên nhân, tình trạng này trở nên khá gay gắt, khó khắc 

phục và thực tế rằng nhiều học sinh ở các bậc học càng cao mất đi những kỹ 

năng của môn học này, dần trở thành những người xa lạ đối với các lĩnh vực 
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nghệ thuật nói chung. Để khắc phục và cải thiện tình trạng này, phương pháp 

dạy học mỹ thuật phát huy tính tích cực sáng tạo của người học cần tập trung 

ở một số vấn đề sau: 

 Giáo viên cần tìm hiểu kỹ bài dạy, đọc kỹ thiết kế (sách giáo viên) để 

hiểu đúng trọng tâm và mối quan hệ lôgíc nội tại của mạch kiến thức bài học, 

từ đó sắp xếp hợp lý những hoạt động trên lớp; chuẩn bị đồ dụng dạy học, hệ 

thống câu hỏi nhằm phát huy trí lực và phù hợp với khả năng tiếp thu của 

từng nhóm học sinh.  

 Trên tinh thần, thầy hướng dẫn - trò thực hiện, giáo viên phải là người 

thiết lập bầu không khí thân thiện tích cực, chủ động giải quyết mọi tình 

huống, bảo đảm yêu cầu sư phạm. 

 Sử dụng hợp lý sách giáo khoa và sử dụng có hiệu quả thiết bị dạy học, 

phương tiện trực quan, phương tiện nghe nhìn (nếu cần). Tránh tình trạng đưa 

trước cho học sinh kết quả theo cách truyền thống. Học sinh muốn hiểu, nắm 

được kết quả thì phải thông qua một quy trình khoa học và được kiểm soát. 

Giáo viên cần chuẩn bị giáo cụ trực quan đầy đủ, liên hệ thực tế sinh 

động để làm sâu sắc thêm bài dạy. Tránh việc chuẩn bị mang tính hời hợt, 

hình thức không tạo được sự hứng thú trong môn học 

Giáo viên chủ động nêu vấn đề và hướng dẫn học sinh giải quyết, dẫn 

dắt học sinh tự đưa ra kết luận cần thiết. Quá trình dạy phải sát với những đối 

tượng học sinh trên tinh thần ai cũng được học, ai cũng làm được, còn tùy vào 

khả năng của mỗi người mà bài thực hành được sinh động, hấp dẫn. 

Trong quá trình dạy mỹ thuật, tùy vào từng nội dung bài học mà giáo 

viên cho học sinh kết hợp học tập cá nhân với học tập tương tác, hình thành 

thái độ hợp tác, chung sức trong giải quyết nhiệm vụ của bài học. 

Học sinh tự thực hành và tự liên hệ với thực tế cuộc sống, giáo viên 

không được làm hộ, làm thay. 
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Giáo viên hướng dẫn giúp học sinh hình thành kỹ năng tự học, bởi nếu 

chỉ trông vào thời lượng từ 35 đến 45 phút mỗi tuần rất khó có thể tạo nên 

năng lực thẩm mỹ theo đúng mục tiêu đề ra. 

      Như vậy, việc đổi mới phương pháp dạy học mỹ thuật trong bối cảnh 

hiện nay là một giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng dạy học môn mỹ 

thuật nói riêng và chất lượng giáo dục nói chung. Trong đó, người giáo viên 

truyền đạt kiến thức, kỹ năng và hình thành nhân cách theo hướng giúp học 

sinh tích cực, chủ động tham gia quá trình làm chủ kiến thức kỹ năng theo 

chuẩn kiến thức kỹ năng quy định ở các bậc học. Tuy nhiên, chúng tôi xin 

nhấn mạnh rằng việc đổi mới phương pháp dạy học mỹ thuật không có nghĩa 

là gạt bỏ các phương pháp truyền thống, mà nên hiểu giáo viên cần vận dụng 

một cách có hiệu quả các phương pháp dạy học hiện có theo quan điểm dạy 

học tích cực kết hợp với các phương pháp hiện đại. 

2.3. Mục tiêu cần đạt của phương pháp dạy mỹ thuật theo hướng tiếp cận 

phát triển năng lực 

2.3.1. Phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động của học sinh, hình thành và 

phát triển năng lực tự học 

Trong thời gian nghiên cứu đề tài, chúng tôi quan sát và trao đổi với 

một số giáo viên dạy mỹ thuật về việc làm thế nào để giờ học mỹ thuật được 

sôi nổi hơn, phát huy tốt hơn tính tích cực, tự giác, chủ động của học sinh 

trong điều kiện bố trí lớp học, cũng như sĩ số mỗi lớp như hiện nay. Đã có 

nhiều giải pháp, kinh nghiệm được các giáo viên đưa ra nhưng tập chung ở 

mấy nhóm sau: 

Nhóm thứ nhất, kết hợp các trò chơi trong giờ học để thu hút học sinh 

tham gia, tạo cảm giác gần gũi, để từ đó động viên, khuyến khích học sinh 

học tập tích cực, năng động và hoà nhập với các bạn  hơn. 

Nhóm thứ hai, sử dụng phương pháp đàm thoại bởi trò chuyện là một 

hình thức tốt nhất để giáo viên có thể gần gũi các em. Qua đó, chúng ta có thể 
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biết tâm sự, tình cảm, nguyện vọng của các em về việc học mỹ thuật, cũng 

như sở thích trong lĩnh vực nghệ thuật của các em là gì để từ đó, giáo viên có 

phương pháp và hình thức tổ chức dạy học thích hợp nhằm đạt kết quả tốt 

nhất. 

Nhóm thứ ba, bản thân mỗi giáo viên phải có tay nghề vững vàng, phải 

biết yêu nghề, mến trẻ, tức là phải có nghiệp vụ sư phạm. Khi đó, giáo viên 

chủ động trong việc sử dụng những phương pháp dạy học phù hợp và hình 

thức tổ chức thích hợp, bên cạch các phương pháp chuyên ngành còn sử dụng 

hỗ trợ các phương pháp khác như hỏi đáp; nêu tình huống, vấn đề để học sinh 

tìm cách giải quyết… 

Nhóm thứ tư, việc đổi mới phương pháp giáo dục tất yếu phải đi cùng 

với việc đổi mới chương trình, nội dung để tạo một sự tương ứng cần thiết. 

Cũng như sự đa dạng của phương pháp dạy học trong sự phối hợp với nội 

dung cũng đòi hỏi phải có một số hình thức tổ chức dạy học thích hợp. Mỗi 

hình thức tổ chức dạy học đều có tác dụng tích cực phát triển học sinh một 

khía cạnh nào đó.  

Nhóm thứ năm, muốn đạt được mục tiêu phát huy tính tích cực của học 

sinh thì rất cần phải có hình thức tổ chức dạy học tạo cơ hội cho học sinh suy 

nghĩ làm việc, trao đổi thảo luận với nhau nhiều hơn. 

Việc tự học trong môn mỹ thuật rất cần thiết bởi như đã phân tích với 

thời gian vật chất trong chương trình mỹ thuật là 1 tiết/ tuần thì rất khó có thể 

hình thành, phát triển năng lực thẩm mỹ, năng lực sáng tạo theo mục tiêu đề 

ra. Chúng tôi đề cập đến vấn đề này với nhiều giáo viên mỹ thuật và có sự 

trao đổi thẳng thắn và có sự thống nhất tương đối, đó là trong các hình thức 

dạy học mỹ thuật thì việc chú ý phát triển năng lực riêng của từng học sinh rất 

quan trọng, nhằm khuyến khích học sinh ham thích môn học. Chỉ khi đó thì 

mỗi học sinh mới có thể hình thành khả năng tự học một cách bền vững, tránh 

hình thức, đối phó. Việc tự học trong môn mỹ thuật được biểu hiện dưới 
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nhiều hình thức như  vẽ tranh, vẽ theo mẫu, vẽ trang trí, xem các tập vựng 

tranh, tập nặn – tạo dáng, thậm chí việc sưu tầm tranh ảnh có liên quan đến 

bài học, có ý thức trong việc quan sát, cũng như rèn luyện kỹ năng liên tưởng, 

tưởng tượng giữa hiện thực với các sáng tạo nghệ thuật… Để kiểm soát tốt 

việc tự học ở nhà của học sinh, giáo viên hướng dẫn học sinh lập thời gian 

biểu tự học ở nhà, ghi rõ từng công việc cụ thể với với thời gian cụ thể. Phát 

huy các phong trào học theo nhóm nhỏ (những em nhà ở gần nhau). Những 

nội dung tự học trong môn mỹ thuật phải được thiết kế hấp dẫn theo dạng trò 

chơi phù hợp với lứa tuổi.  

Chúng tôi xin phân tích một bài dạy cụ thể để làm rõ hơn về vấn đề 

này. Mục đích trong bài thưởng thức tranh của Pi cát sô, ở chương trình mỹ 

thuật Công nghệ giáo dục lớp 1, là thông qua tác phẩm nghệ thuật của danh 

họa, học sinh tìm hiểu về hòa sắc, sắc độ, một trong những yếu tố cấu thành 

một bức tranh, từng bước hình thành kỹ năng đọc – hiểu tác phẩm. Ở bài này, 

giáo viên giao cho các nhóm những công việc ở mức độ đơn giản sau:  

Tìm hiểu về danh họa (nam hay nữ? sống ở nước nào?...).  

Tìm các bức tranh có liên quan đến danh họa (ảnh của danh họa, ảnh 

tác phẩm).  

Mỗi thành viên trong nhóm vẽ một đồ vật (theo một chủ đề cụ thể, ví 

dụ như đồ dùng học tập, vật dụng trong bếp…) có màu xanh lam là màu chủ 

đạo. Đến tiết học trên lớp, mỗi nhóm cử đại diện lên trình bày những nội dung 

đã chuẩn bị và mỗi nhóm ghép các đồ vật đã vẽ ở nhà vào một bức tranh 

chung, tạo nên một sản phẩm mỹ thuật của cả nhóm.  

Chúng tôi cho rằng, nếu mỗi tiết dạy được tổ chức khoa học, kết hợp 

giữa học trên lớp và tự học ở nhà sẽ có hiệu quả cao, tạo nên sự hứng thú của 

môn học và dần hình thành thói quen tự học của học sinh trong môn học này. 

Qua quát sát ở Trường tiểu học Thực nghiệm, ở tiết học được tổ chức kết hợp 

giữa hoạt động trên lớp và ở nhà, chúng tôi thấy rằng học sinh học tập một 
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cách tích cực, tự giác, độc lập và sáng tạo. Kết quả mang lại rất khả quan; 

nhiều em rụt rè nay đã hăng hái phát biểu xây dựng bài, lớp học sôi nổi, học 

sinh hứng thú, tiếp thu kiến thức nhanh chóng do có sự tập trung và được 

chuẩn bị tốt ở nhà. 

2.3.2. Học sinh tự mình hoàn thành nhiệm vụ với sự tổ chức, hướng dẫn 

của giáo viên 

        Như đã trình bày, với thời lượng dành cho môn mỹ thuật là 35 tiết/ năm 

ở bậc tiểu học, THCS và 17 tiết/ năm ở bậc THPT là không đủ, nếu đạt được 

đúng mục tiêu đề ra của môn học. Do đó, thời gian học trên lớp rất cần sự 

hướng dẫn của giáo viên để học sinh có thể tự hành thành nhiệm vụ học tập 

của mình là hết sức quan trọng. Do vậy, bên cạnh việc hình thành thói tự học 

đối với học sinh ở các bậc học cao thì việc tìm ra những cách thức hướng dẫn 

học sinh hoàn thành bài thực hành ở môn mỹ thuật cũng rất cần thiết. Qua 

nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy để giáo viên mỹ thuật làm tốt được việc 

hướng dẫn học sinh tự mình hoàn thành nhiệm vụ học tập cần tập trung ở mấy 

vấn đề chính như sau: 

        Trên cơ sở mục tiêu của mỗi bài học, trong thời gian ở trên lớp, giáo 

viên mỹ thuật vận dụng những phương pháp, nghiệp vụ sư phạm để hướng 

dẫn học sinh cách thực hiện bài thực hành, hơn là việc cố gắng tổ chức cho 

học sinh tập trung hoàn thành bài thực hành theo mẫu.  

Giáo viên có thể căn cứ theo những bước lên lớp trong sách giáo viên, 

để lập quy trình giúp học sinh có thể hình dung ra công việc phải làm để có 

thể tự mình hoàn thành nhiệm vụ, tránh phải dò dẫm hay không xác định được 

phương hướng cho những hoạt động cụ thể. Trong đó có sự phân biệt rõ việc 

chính việc phụ, việc làm ngay và việc làm sau. Việc sử dụng và tận dụng tốt 

quĩ thời gian cũng cần được đặt ra để không phải bị động trước khối lượng 

các môn học khác cũng như áp lực công việc khác trong trường. 
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Trong những giờ lên lớp, giáo viên cần truyền đạt cho học sinh những 

nguyên tắc chính để tự mình hoàn thành một bài thực hành, trình tự các 

nguyên tắc này phải phù hợp với toàn thể học sinh, để ai cũng có thể tự mình 

làm được bài thực hành theo những mức độ khác nhau và cũng không kìm 

hãm sự phát triển của những bạn có khả năng, năng khiếu trong lĩnh vực này. 

Những nhà viết sách giáo khoa trong môn mỹ thuật cũng cần quán triệt 

tinh thần này, để tài liệu học tập phù hợp với phương pháp dạy học tiếp cận 

phát triển năng lực. Những bài học không chỉ chú trọng truyền đạt kiến thức 

mà phải hướng dẫn cách thức học sinh tự mình tiếp nhận kiến thức trong sự 

hướng dẫn của giáo viên. 

Với vai trò của người giáo viên mỹ thuật trong thời gian tới không chỉ 

nắm vững những phương pháp dạy học chuyên ngành mà còn phải tích hợp 

với nhiều hình thức dạy học tích cực, nên bản thân mỗi giáo viên mỹ thuật 

phải không ngừng tự rèn luyện, nỗ lực để đón nhận những phương pháp dạy 

học mới, và nghiên cứu vận dụng sáng tạo trong quá trình dạy học nhằm đáp 

ứng có hiệu quả mục tiêu trong môn học. 

Để việc học sinh tự mình hoàn thành nhiệm vụ học tập với sự hướng 

dẫn của giáo viên mỹ thuật phải có sự phối hợp nhịp nhàng, ăn ý của cả thầy 

và trò. Trong đó thầy đóng vai trò chủ đạo trong việc hướng dẫn tổ chức còn 

trò với tư cách là chủ thể tích cực chủ động sáng tạo cả trong lĩnh hội tri thức 

lẫn rèn luyện kĩ năng và bộc lộ quan điểm, thái độ.  Trong đó, giáo viên cần 

giới thiệu và hướng dẫn cho học sinh tự mình hoàn thành nhiệm vụ học tập 

theo cách phân tích, tổng hợp, học vận dụng tri thức vào từng tình huống thực 

tiễn, học nhận xét đánh giá, so sánh đối chiếu các kiến thức… Bên cạnh đó 

còn phải rèn luyện năng lực tư duy logic, tư duy trừu tượng, tư duy sáng tạo 

để tìm ra những hướng tiếp cận mới các vấn đề đặt ra của bài học.  

Đối với những bài thực hành có các tình huống, vấn đề gắn với thực 

tiễn đời sống xã hội như trong phần học về nghệ thuật đương đại, giáo viên 
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cần cho học sinh những hướng dẫn, yêu cầu để học sinh có thời gian chuẩn bị 

trước, sau đó tùy tình hình để cho từng cá nhân hay từng nhóm thảo luận, giải 

quyết. Theo đó, giáo viên không được làm hộ hay đưa ra kết quả có sẵn cho 

học sinh. 

2.3.3. Hình thành và rèn luyện năng lực thẩm mỹ bằng việc nâng cao hứng 

thú cho học sinh đối với môn học 

Có thể nhận định rằng, tiếp cận phát triển năng lực trong môn mỹ thuật 

là phải hướng đến rèn luyện cho học sinh có được kỹ năng thực hành, cũng 

như vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống. Để đạt được mục tiêu này thì 

rõ ràng học sinh phải có hứng thú đối với môn học bởi nếu không sẽ rất khó 

tiếp thu, lĩnh hội được kiến thức để có thể hình thành được năng lực cần thiết. 

Chúng ta đã biết hứng thú là một thuộc tính tâm lí - nhân cách của con người 

và hứng thú có vai trò rất quan trọng trong học tập và làm việc. Cùng với việc 

tự học, tự mình hoàn thành nhiệm vụ học tập thì hứng thú đối với môn mỹ 

thuật giúp học sinh hình thành tính tích cực nhận thức, giúp học sinh học tập 

đạt kết quả cao, có khả năng khơi dậy mạch nguồn của sự sáng tạo. 

Một thực tế diễn ra trong nhiều năm đối với môn mỹ thuật chính là 

nhiều  học sinh tiểu học, THCS không có hứng thú trong môn mỹ thuật. 

Nhiều bài thực hành mỹ thuật, học sinh nhờ người thân trong gia đình thực 

hiện. Đây cũng được xem là một biểu hiện tiêu cực, vừa được xem như một 

nguyên nhân cơ bản của việc suy giảm chất lượng dạy học mỹ thuật trong thời 

gian qua. Do đó, chúng tôi quan niệm rằng thực chất của việc dạy học mỹ 

thuật theo hướng tiếp cận phát triển năng lực là truyền cảm hứng và đánh thức 

khả năng tự học của người học, để mỗi học sinh có khả năng thực hiện và vận 

dụng những hiểu biết của mình trong lĩnh vực mỹ thuật vào cuộc sống. Do đó, 

người học chỉ tự giác, tích cực học tập khi họ thấy lợi ích thiết thực từ môn 

học, nếu bản thân mỗi học sinh không tự mình làm ra một sản phẩm mỹ thuật, 

hay sau mỗi bậc học không hình thành được năng lực thẩm mỹ nhất định thì 
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chính bản thân học sinh sẽ chán học, không tự giác, cũng như hứng thú với 

môn học bởi  hứng thú không tự nhiên nảy sinh và khi đã nảy sinh nếu không 

duy trì, nuôi dưỡng cũng có thể bị mất đi. Hứng thú chỉ được hình thành, duy 

trì và phát triển nhờ môi trường giáo dục với vai trò dẫn dắt, hướng dẫn, tổ 

chức của giáo viên và học sinh thấy được lợi ích từ việc học tập. Theo đó, 

chúng tôi nhận thấy rằng có mấy vấn đề cần chú trọng trong việc tạo hứng thú 

cho học sinh ở môn mỹ thuật, đó là: 

2.3.3.1.Tạo hứng thú học tập bằng cách làm cho học sinh nhận thức được 

mục tiêu, lợi ích của bài học 

Phần này trả lời cho câu hỏi: vấn đề gì thu hút sự quan tâm, chú ý tìm 

hiểu của học sinh trong môn mỹ thuật?  

Như đã trình bày, việc hứng thú học tập trước hết được tạo ra bằng 

cách làm cho học sinh ý thức được lợi ích của việc học để tạo động cơ học 

tập. Cho nên, trong phần tài liệu học tập, dạy học mỹ thuật cần cụ thể hóa 

mục tiêu này bằng cách tường minh và tạo nên điểm nhấn, giúp cho học sinh 

có ấn tượng ban đầu khi bắt đầu vào bài học. Ví dụ như vào bài Thể hiện cảm 

xúc trong tranh, mỹ thuật 3 Công nghệ giáo dục, giáo viên đề cập ngay đến 

mục tiêu rằng thông qua bài học này, học sinh biết được cách diễn đạt cảm 

xúc của mình đối với những sự vật, hiện tượng trong cuộc sống, và chính đó 

giúp học sinh có được nhận thức ban đầu về lợi ích của việc học một cách tích 

cực và thiết thực. Ngay cả trong phần đánh giá sau mỗi bài học, giáo viên cần 

vận dụng nguyên tắc khen công khai nhưng góp ý cá nhân để khuyến khích 

học sinh hứng thú với môn học, tránh việc nhận xét, đánh giá bài thực hành 

của một cá nhân công khai theo hướng tiêu cực vì điều này sẽ làm học sinh 

mất hứng thú, tạo cảm giác bi quan đối với năng lực của bản thân. 

2.3.3.2. Tạo hứng thú học tập bằng cách tác động vào nội dung dạy học 

Môn mỹ thuật là môn thực hành nên nội dung dạy học môn mỹ thuật 

được chia ra rất nhiều cấp độ. Ví dụ như phần làm quen với màu sắc thì học 
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sinh được làm quen từng màu cơ bản, sự kết hợp của màu cơ bản, hòa sắc, sắc 

độ và khi đã biết rồi thì những điều này chuyển thành phương tiện để giúp học 

sinh hình thành các kỹ năng trong phân môn thưởng thức mỹ thuật, vẽ tranh, 

vẽ trang trí… do đó, với mỗi nhóm bài hình thành một kỹ năng ở từng bậc sẽ 

chuyển từ mục đích sang phương tiện ở nhóm bài kế tiếp. Giáo viên phải nắm 

vững điều này để có những phương pháp hữu hiệu tạo nên sự hứng thú của 

học sinh đối với môn học, tránh đi sự nhàm chán. Ví dụ như đối với bài màu 

cơ bản, mỹ thuật 1 Công nghệ giáo dục, ngoài việc giới thiệu về 3 màu đỏ - 

vàng – xanh lam, giáo viên cần giúp học sinh căn cứ vào những màu này để 

hình thành khả năng quan sát, liên tưởng, tưởng tượng đến những đồ vật trong 

cuộc sống có màu đồng dạng. Điều này làm cho bài học trở nên mở rộng đối 

với tất cả học sinh và ai cũng có thể bộc lộ, bày tỏ quan điểm riêng của mình 

và điều này tạo nên sự hứng thú cho từng cá nhân. Lúc này, màu cơ bản sau 

khi được giới thiệu chuyển sang cái cớ vật chất giúp học sinh hình thành các 

kỹ năng trong môn mỹ thuật. Và như vậy, ngay cả những vấn đề lí thuyết mỹ 

thuật khô khan cũng đều có thể gây hứng thú cho học sinh nếu chúng ta biết 

lựa chọn cách thức khai thác những đặc điểm thú vị của đối tượng cần truyền 

đạt. Đặc biệt khi ngôn ngữ của loại hình nghệ thuật thị giác vô cùng đa dạng, 

hấp dẫn bởi đường nét và màu sắc. 

2.3.3.3. Tạo hứng thú học tập bằng cách phối hợp các phương pháp và các 

hình thức dạy học linh hoạt 

Ngoài việc khai thác sự lí thú trong chính nội dung dạy học, hứng thú 

của học sinh còn được hình thành và phát triển nhờ các phương pháp, cách 

thức xử lý tình huống sư phạm, hình thức tổ chức dạy học phù hợp với sở 

thích của các em. Đó chính là cách tổ chức dạy học dưới dạng các trò chơi, tổ 

chức hoạt động sắm vai, tổ chức hoạt động học theo nhóm, tổ chức dạy học 

dự án, tổ chức dạy học ngoài không gian lớp học... 

- Tổ chức trò chơi học tập 
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Trong thực tế dạy học mỹ thuật ở Trường tiểu học Thực nghiệm, nếu 

giáo viên biết tổ chức trò chơi đều gây được không khí học tập hào hứng, 

thoải mái, vui nhộn, nhất là trong giáo dục nghệ thuật thì trò chơi học tập có 

khả năng kích thích hứng thú và trí tưởng tượng của học sinh, kích thích sự 

phát triển trí tuệ của các em. Vì vậy, tùy vào mỗi bài giảng, giáo viên cần thiết 

kế các trò chơi học tập sao cho hoạt động này phải là một bộ phận của nội 

dung bài học, hay là một phần cấu tạo nên bài học. Trong trò chơi học tập, 

học sinh sẽ theo một chủ đề có trước để sử dụng các hình thức liên tưởng, 

tưởng tượng, nhập vai… thể hiện những điều mỗi học sinh (nhóm) nghĩ được 

ra bên ngoài. Ví dụ như trong bài Khu vườn vui vẻ, mỹ thuật 4 Công nghệ 

giáo dục, học sinh sẽ được phân thành các nhóm và bàn bạc, thảo luận để đi 

đến việc chia vai, sắm vai thành những nhân vật trong khu vườn. Sau khi cả 

nhóm trình bày trước lớp theo hình thức trình diễn, sắp đặt thì mỗi người 

trong nhóm sẽ có hình ảnh cần thiết để thực hành bài mỹ thuật theo hình thức 

đắp nổi và tạo khối bằng các vật liệu như đất sét, bìa, giấy màu… 

- Tổ chức hoạt động học theo nhóm            

Học theo nhóm là hình thức học tập có sự hợp tác của nhiều thành viên 

trong lớp nhằm giải quyết những nhiệm vụ học tập chung. Trong môn mỹ 

thuật, ngoài việc khuyến khích mỗi học sinh có sự sáng tạo riêng thì việc tổ 

chức hoạt động theo nhóm nhằm hình thành kĩ năng hợp tác, chia sẻ kiến 

thức, kinh nghiệm của mỗi thành viên trong nhóm. Ví dụ ở bài trang trí chậu 

cây, mỹ thuật 2 Công nghệ giáo dục, mỗi nhóm (khoảng 4 học sinh) được 

giao thực hiện một chậu cây theo hình thức trang trí đường diềm. Mỗi nhóm 

sẽ thực hiện việc trang trí theo 2 cách. Một là, mỗi học sinh tự chọn họa tiết 

trang trí tùy thích. Hai là, cả nhóm sẽ thống nhất một họa tiết trang trí. Việc 

này sẽ giúp học sinh hiểu rõ hơn sự phối hợp, gắn kết của các thành viên 

trong nhóm sẽ có hiệu quả thẩm mỹ tốt hơn nếu cùng hợp tác, hơn là mỗi 

người tự ý làm theo ý thích của cá nhân. 
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- Tổ chức dạy học ngoài trời 

Trong môn mỹ thuật, việc dạy học ngoài trời giúp học sinh tìm hiểu rất 

nhiều kiến thức, kĩ năng từ cuộc sống bởi “thiên nhiên là người thầy vĩ đại 

nhất”. Bên cạnh đó, việc thay đổi không gian học tập cũng tạo nên những trải 

nghiệm mới, tạo nên hứng thú cho học sinh. Do đó, tùy vào mỗi bài học, giáo 

viên chủ động lên phương án tổ chức hoạt động giáo dục ngoài không gian 

lớp học. Ví dụ trong giờ học về tranh dân gian Đông Hồ mà được đến tham 

quan làng nghề, vào Viện bảo tàng Mỹ thuật, nghe nghệ nhân tranh Đông Hồ 

nói chuyện ý nghĩa của từng bức tranh thì có giá trị vô cùng lớn và hiệu quả 

giáo dục cao hơn rất nhiều việc thao giảng, thuyết trình của giáo viên trong 

lớp. Với chủ đề tranh phong cảnh, môi trường thì việc dạy học ngoài trời tạo 

hấp dẫn, thú vị với học sinh bởi khả năng quan sát trực quan, diễn giải căn cứ 

trên cảnh vật thật ngoài cuộc sống và điều này gây hứng thú, sự tích cực học 

tập cho các em. Ở một số bài học, việc tổ chức tiết học ngoài trời sẽ giúp học 

sinh tri giác trực tiếp đối tượng và ghi nhớ tốt, không phải tri giác gián tiếp 

qua các phương tiện dạy học. Các em có điều kiện gần gũi, hiểu biết về thiên 

nhiên, từ đó có ý thức bảo vệ thiên nhiên và môi trường sống xung quanh. 

Hoạt động ngoài lớp còn là cơ hội để các em bộc lộ cá tính, năng khiếu, sở 

trường, đồng thời có tác dụng hình thành thói quen hợp tác, tương trợ, học hỏi 

lẫn nhau.  

Có thể nói, bình diện phương pháp và hình thức tổ chức dạy học là bình 

diện mang tính linh hoạt mềm dẻo, đa dạng nhất trong quá trình dạy học, tác 

động vào nó có nhiều lợi thế nhất để tạo hứng thú học tập cho học sinh.  

- Tạo hứng thú học tập bằng việc xây dựng môi trường thân thiện giữa 

thầy và trò, trò và trò 

Bên cạnh việc tác động vào nội dung và phương pháp, hình thức tổ 

chức dạy học, việc thiết lập được mối quan hệ hợp tác tích cực tốt đẹp giữa 

thầy và trò, giữa các trò cũng sẽ tạo hứng thú cho học sinh. Hay một bầu 
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không khí học tập thoải mái là điều kiện thuận tiện để học nghệ thuật. Hình 

thức tổ chức dạy học hấp dẫn cùng với một bầu không khí thân ái hữu nghị 

trong giờ học sẽ tạo ra sự hứng thú cho cả thầy và trò. Bởi vì, học là hạnh 

phúc không chỉ vì những lợi ích mà nó mang lại, mà hạnh phúc còn nằm ngay 

trong chính sự học.  

2.3.4. Kiểm tra, đánh giá 

Theo Tài liệu dạy học mỹ thuật dành cho giáo viên tiểu học, mục 2.4. 

Dạy học dựa trên kết quả học tập của học sinh và thông qua đánh giá liên tục: 

Dạy học dựa trên kết quả học tập của học sinh được hiểu: đó là 

những thứ học sinh có được trong việc tham gia vào quá trình học 

tập [9, tr.11]. 

Trong ví dụ thử nghiệm mà chúng tôi đưa ra là: “Kết thúc hoạt động 

động này học sinh sẽ có khả năng…”. Là giáo viên, khi thiết kế các hoạt động 

cho phương pháp dạy học này một cách rõ ràng, thầy/ cô có thể đưa học sinh 

của mình vào quy trình đánh giá liên tục. Khi tiến hành đánh giá liên tục và 

khuyến khích học sinh tự đánh giá, thầy/ cô có thể giúp các em nâng cao sự 

cam kết và trách nhiệm đối với sự tiến bộ trong quá trình học tập, vì vậy thầy 

/ cô có thể khuyến khích các em suy nghĩ về những gì các em học và học như 

thế nào. 

Giáo viên dạy mô tả quy trình dạy – học mỹ thuật dựa trên kết quả 

học tập tổng thể của tất cả học sinh cũng như kết quả riêng lẻ của 

từng em để hỗ trợ quá trình đánh giá liên tục [9, tr.11]. 

Theo đó, việc đánh giá học sinh là một quá trình, chứ không chỉ có kết 

quả, bởi việc đánh giá thường xuyên giúp học sinh tự điều chỉnh các kỹ năng, 

khả năng tư duy sáng tạo theo yêu cầu của từng bài học, tránh đi việc hổng 

kiến thức, kỹ năng. Điều này cũng phù hợp trong hướng dẫn của thông tư 

22/2016/TT-BGDĐT về việc đánh giá học sinh tiểu học. Tại Điều 4. Yêu cầu 

đánh giá, thông tư ghi rõ: 
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b) Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 3 Điều 4 như sau: 

“1. Đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh; coi trọng việc động viên, 

khuyến khích sự cố gắng trong học tập, rèn luyện của học sinh; giúp 

học sinh phát huy nhiều nhất khả năng; đảm bảo kịp thời, công 

bằng, khách quan.” 

“3. Đánh giá thường xuyên bằng nhận xét, đánh giá định kì bằng 

điểm số kết hợp với nhận xét; kết hợp đánh giá của giáo viên, học 

sinh, cha mẹ học sinh, trong đó đánh giá của giáo viên là quan trọng 

nhất.” [10]. 

 Như vậy, trong đánh giá, giáo viên cần chú ý đến sự tiến bộ, phát triển 

của mỗi học sinh, tùy theo năng lực và tôn trọng khả năng của từng cá nhân. 

Tránh vì thành tích, thi đua mà biến tướng việc đánh giá vì sự phát triển của 

mỗi cá nhân thành phong trào, hình thức. 

2.4. Một số bài dạy biên soạn theo định hướng phát triển năng lực 

2.4.1. Bài dạy lớp 1: Dụng cụ trong môn Mĩ thuật  lớp 1 (1 tiết) 

Mục đích: Giới thiệu cho học sinh biết những dụng cụ cần thiết trong khi học 

môn Mĩ thuật lớp 1. 

 Giáo viên chuẩn bị: Một số vật dụng, đồ dùng sử dụng trong học Mĩ 

thuật ở lớp 1. 

 Học sinh chuẩn bị: Một số vật dụng, đồ dùng sử dụng trong học Mĩ 

thuật ở lớp 1. 

 Các hoạt động trên lớp: 

Mở đầu:  

GV giao việc: Trong tiết học này, các em sẽ tìm hiểu về những dụng cụ được 

sử dụng trong việc học môn Mĩ thuật 1. 

Hoạt động 1: Tìm hiểu về dụng cụ trong môn  Mĩ thuật lớp 1. 

– GV hỏi HS: Theo các em, để học môn Mĩ thuật lớp 1 cần những đồ dùng 

gì? 
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– HS nói những hiểu biết của mình về những dụng cụ dùng trong việc học 

Mĩ thuật lớp 1. 

– GV ghi tóm tắt những ý kiến của HS lên trên bảng. 

Hoạt động 2: Giải thích và làm rõ những dụng cụ trong môn Mĩ thuật lớp 

1. 

GV giúp cho HS hiểu rõ thêm về chức năng và cách dùng của những dụng cụ 

đó bằng việc nêu các câu hỏi để cả lớp cùng trao đổi. 

Câu hỏi Trả lời 

Tô màu bằng dụng cụ nào? Bút chì màu, bút dạ màu, bút sáp 

màu. 

Vẽ hình bằng dụng cụ nào? Bút chì. 

Khi vẽ những nét chưa ưng ý , 

dùng cái gì để xóa? 

Cục tẩy. 

Vẽ trên cái gì? Vẽ trên giấy. 

Có được vẽ và tô màu ra bàn, 

tường không? 

Không được. Nếu vẽ lên bàn và 

tường sẽ làm xấu lớp học. 

Giấy màu dùng để làm gì? Giấy màu dùng trong các bài Mỹ 

thuật về tranh xé dán. 

Hồ dùng để làm gì? Hồ dùng để dán những miếng giấy 

màu lên trên giấy. 

Hoạt động 3: Kiểm tra nhận thức của HS về những dụng cụ trong môn  Mĩ 

thuật lớp 1. 

 HS trình bày lại những điều đã hiểu về các đồ dùng và chức năng của 

từng loại.  

 HS tập sử dụng những dụng cụ theo những gì đã được hướng dẫn. 

 GV viết tóm tắt những ý kiến của HS lên bảng . 

Hoạt động 4: Củng cố lại 3 hoạt động trên 
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Căn cứ những ý kiến tóm tắt trên bảng, GV và HS cùng đi đến nhận xét: để 

học môn Mỹ thuật lớp 1, HS cần những dụng cụ nào và biết sử dụng chúng 

cho đúng cách. 

2.4.2. Bài dạy lớp 3: Tìm hiểu về tranh dân gian Việt Nam (1 tiết) 

Mục đích: Nội dung của tiết này trả lời cho câu hỏi “Tranh dân gian Việt Nam 

là gì?”. Qua đó, HS sẽ được tìm hiểu và làm quen với một số nội dung sau: 

Chất liệu giấy thường được sử dụng của tranh dân gian Việt Nam; Cách thức 

thể hiện; Một số chủ đề chính. 

 Giáo viên chuẩn bị: Một số dòng tranh dân gian Việt Nam để làm 

tranh minh họa cho các khái niệm đề cập trong bài.  

 Học sinh chuẩn bị: sưu tầm tranh dân gian bản in hoặc qua sách, tạp 

chí  

 Các hoạt động trên lớp: 

Mở đầu: 

GV giao việc: Trong tiết này, các em sẽ làm quen với một trong các loại hình 

của nghệ thuật dân gian, đó là tranh dân gian Việt Nam. 

Hoạt động 1: Giới thiệu về tranh dân gian Việt Nam 

- GV cho HS xem một số tranh dân gian và hỏi: 

 Giấy của những bức tranh này có giống giấy chúng ta hay vẽ trên lớp 

không? 

 Những bức tranh này được vẽ bằng tay hay được in ra? 

 Chủ đề của những bức tranh này là gì? 

- GV ghi những ý kiến phát biểu của HS lên trên bảng. 

Hoạt động 2: Tìm hiểu về tranh dân gian Việt Nam. 

Qua những ý kiến của HS ghi trên bảng, GV giải thích cho HS hiểu rõ 

hơn về tranh dân gian Việt Nam. Khi trình bày, GV giải thích ngay trên tranh 
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dân gian hoặc cho HS xem clip giới thiệu về tranh dân gian để HS thuận tiện 

hình dung. 

- Về câu hỏi tranh dân gian được in hay vẽ bằng tay? 

GV chốt ý: tranh dân gian chủ yếu được in từ ván khắc làm từ gỗ. Những 

người nghệ nhân tranh dân gian sẽ khắc lên bản gỗ đường nổi thể hiện những 

đường nét chính của tranh. Sau đó, người nghệ nhận dùng bản khắc in ra giấy 

và tô màu. 

- Về câu hỏi chất liệu giấy của tranh dân gian? 

GV chốt ý: tranh dân gian thường được in trên giấy Dó, bởi vì loại giấy này là 

độ bền rất cao, ít bị nhoè khi vẽ… Giấy Dó có khả năng chống ẩm, nên giúp 

cho các bức tranh ít bị ẩm mốc, phù hợp với điều kiện thời tiết nóng ẩm ở 

Việt Nam. 

- Về câu hỏi những chủ đề của bức tranh? 

GV chốt ý: tranh dân gian được làm ra chủ yếu dành cho tất cả người dân nên 

có chủ đề phong phú, phản ánh từ những đồ vật, hiện tượng gần gũi, thân thiết 

nhất với người dân như con lợn, con gà, cấy lúa, đánh vật trong lễ hội... Ngoài 

ra, tranh dân gian cũng có những chủ đề thể hiện những điều thiêng liêng như 

trong dòng tranh thờ. 

Hoạt động 3: Kiểm tra nhận thức của HS về tranh dân gian Việt Nam. 

–  GV mời các HS lên trình bày lại những gì đã biết về tranh dân gian 

Việt Nam. 

–  GV ghi tóm tắt những ý kiến của HS lên bảng. 

Hoạt động 4: Củng cố 3 việc đã làm 

Căn cứ những ý kiến tóm tắt trên bảng, GV và HS cùng rút ra nhận xét: 

 Hầu hết tranh dân gian Việt Nam được in từ bản khắc gỗ lên giấy Dó, 

hoặc tô màu lên bản in nét. 

 Tranh dân gian Việt Nam có nhiều chủ đề gần gũi, thân quen với người 

dân. 
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2.4.3. Bài dạy lớp 4: Tìm hiểu cách thể hiện dáng người (1 tiết) 

Mục đích: Giúp HS tạo được hình thể của một số dáng người quen thuộc bằng 

hình thức tập nặn tạo dáng. 

+ Giáo viên chuẩn bị: Ảnh chụp một số dáng người. Ảnh chụp hoặc sản 

phẩm đất nặn thể hiện dáng người. 

+ Học sinh chuẩn bị: Đất nặn. 

+ Các hoạt động trên lớp: 

Mở đầu:  

GV giao việc: Chúng ta sẽ làm quen với việc tạo dáng người, trong đó lưu ý 

đến sự kết hợp của nhiều hình cơ bản, nhiều kích thước khác nhau..  

Hoạt động 1: Tìm hiểu về các bộ phận trên cơ thể 

- GV yêu cầu HS: 

+ Quan sát và nêu một số bộ phận trên cơ thể. 

+ Những bộ phận này có hình tương đồng với những hình cơ bản nào? 

- GV ghi các ý kiến lên bảng. 

- GV yêu cầu HS quan sát một số dáng người qua ảnh chụp và sản phẩm mĩ 

thuật đất nặn. GV hỏi: 

+ Hình người trong các bức ảnh, sản phẩm mĩ thuật gồm các bộ phận nào? 

(đầu, chân tay, thân người). 

+  Các hình dáng này giúp em liên tưởng về nhân vật nam hay nữ, già hay 

trẻ? 

- GV ghi tóm tắt các ý kiến của HS lên bảng. 

Hoạt động 2: Hướng dẫn cách tạo dáng người từ đất nặn 

- GV giải thích cho HS hiểu rõ thêm về cấu trúc của một người và về sự kết 

hợp của các hình cơ bản trong việc tạo nên hình thể đó. 

- GV giải thích thêm về những hình hay dùng để thay thế các bộ phận trên 

cơ thể như khối tròn thay cho đầu, khối trụ to nhỏ thay cho thân, chân, 

tay... 
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Hoạt động 3: Kiểm tra nhận thức của học sinh về tạo dáng người từ đất nặn 

HS lần lượt nói những dáng người định thực hiện cùng với sự kết hợp của một 

số hình cơ bản để tạo nên hình thể ấy. 

Khi trình bày, HS có thể phân tích ngay trên hình ảnh thể hiện hoạt động này 

(nếu có hình ảnh minh họa). 

Hoạt động 4: HS thực hành tạo dáng người từ đất nặn 

Sau khi phát biểu, HS thể hiện dáng người bằng đất nặn theo hai cách: 

+ Nặn từng bộ phận và lắp ghép. 

+ Tạo dáng người từ một khối đất nặn bằng cách thêm vào hoặc bớt đất nặn 

ra. 

 Sau khi HS thực hiện xong, GV mời HS trưng bày sản phẩm trước lớp 

và giới thiệu về ý tưởng, cũng như cách thực hiện sản phẩm. 

2.5. Thực nghiệm sư phạm 

2.5.1. Một số nội dung liên quan đến thực nghiệm sư phạm 

2.5.1.1. Mục đích thực nghiệm 

Để kiểm chứng cho giải pháp tích hợp một số phương pháp trong dạy 

học mỹ thuật tiếp cận định hướng phát triển năng lực, cũng như theo các bước 

lên lớp phù hợp với khả năng nhận thức của học sinh, chúng tôi tiến hành dạy 

thực nghiệm một tiết dạy. Qua tiết dạy này trả lời cho câu hỏi:  

+ GV có thực hiện được bài dạy theo đúng qui trình không?  

+ Với các bước lên lớp như vậy thì HS có học được không? 

+ Sản phẩm của tiết học là gì? 

2.5.1.2. Nội dung thực nghiệm 

Chúng tôi lựa chọn nội dung thực nghiệm của bài Tạo dáng người bằng 

hình thức đất nặn, trong phân môn Tập nặn tạo dáng. Bài này nằm trong 

chương trình Mĩ thuật năm 2000 nên về bản chất là làm mới phương pháp 

trên nội dung đã và đang triển khai. 
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2.5.1.3. Quy trình thực nghiệm 

- Chuẩn bị đồ dùng dạy học và bài giảng: 

Ảnh có dáng người, sản phẩm mĩ thuật đất nặn thể hiện dáng người. 

Sử dụng bài dạy mẫu ở mục 2.3.3. (tr.62 – 63). 

- Nguyên tắc trong thực nghiệm 

Thực nghiệm được thực hiện theo hai bước: buớc một hạn chế, buớc 

hai sẽ tổ chức trên diện rộng sau khi bước thực nghiệm hạn chế được công 

nhận đạt yêu cầu. Quá trình thực nghiệm hạn chế được thực hiện ở 2 lớp để có 

điều kiện đối chiếu, so sánh kết quả dạy học, trong đó 1 lớp áp dụng các biện 

pháp mới và 1 lớp vẫn sử dụng các biện pháp cũ. Việc tiến hành thực nghiệm 

phải đáp ứng các yêu cầu sau: phòng học mỹ thuật, chương trình và học sinh 

theo thực tế giáo dục tại nhà trường. Giáo viên, cán bộ theo dõi việc thực 

nghiệm phải nắm được quy trình và việc đo nghiệm cần độc lập, khách quan. 

 Quá trình thực nghiệm sẽ phải dừng ngay lập tức, nếu từng bước trong 

quá trình thực nghiệm sư phạm nảy sinh các tình huống không thể kiểm soát 

được.  

2.5.1.4. Đối tượng, thời gian và địa điểm thực nghiệm 

- Đối tượng: HS lớp 4. 

- Lớp thực nghiệm:  

+ Lớp thực nghiệm: 4 A 

+ Lớp đối chứng: 4 B 

Hai lớp 4 A và 4 B có sĩ số là tương đương nhau (40 HS/lớp). 

- GV tham gia dạy lớp thực nghiệm: Phạm Thị Thu Hương. 

- GV tham gia dạy lớp đối chứng: Đặng Thu An. 

- Thời gian: Tháng 4 năm 2018. 

- Địa điểm thực nghiệm: Trường tiểu học Thực Nghiệm, Viện Khoa học Giáo 

dục Việt Nam. 
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2.5.2. Kết quả và đánh giá hoạt động dạy thực nghiệm 

2.5.2.1. Kết quả dạy thực nghiệm 

 Sau khi tiến hành dạy thực nghiệm và sản phẩm mĩ thuật đất nặn tạo 

dáng người ở lớp thực nghiệm và đối chứng có kết quả như sau:  

 Lớp 4 A 

(áp dụng các biện pháp mới) 

Lớp 4 B 

Hoạt 

động dạy 

học 

Giáo viên chủ động trong các 

kỹ năng đứng lớp. Vì thực hiện 

theo bài dạy mẫu nên GV dành 

nhiều thời gian xử lý tình 

huống sư phạm đối với từng HS 

trong lớp theo những tình 

huống cụ thể. Các hoạt động 

lên lớp rõ ràng, dễ hiểu và sản 

phẩm có được ở một hoạt động 

lên lớp giúp HS nhận thức đúng 

hơn về bản chất. 

Giờ học diễn ra theo đúng các 

bước trong kĩ thuật dạy phân 

môn tập nặn tạo dáng, trong đó 

GV chủ yếu sử dụng các kỹ 

năng thị phạm các nội dung 

liên quan đến bài học; mối 

tương tác giữa GV và HS hạn 

chế; chưa phát huy khả năng 

riêng của HS. 

Hoạt 

động học 

tập 

HS mạnh dạn phát biểu ý kiến 

và đưa ra những ý tưởng riêng 

trong việc tạo dáng người. 

 HS tham gia tích cực trả lời 

các câu hỏi; mạnh dạn trong 

việc tương tác với giáo viên, 

trao đổi thảo luận sôi nổi trong 

nhóm; giờ học không mất nhiều 

thời gian chết, diễn ra liên tục. 

HS còn hạn chế việc tham gia 

tiết học; học sinh chủ yếu làm 

việc đất nặn và không có không 

khí hào hứng, sôi nổi. 

Sản phẩm 

mĩ thuật 

Khá đa dạng, phong phú, không 

có sản phẩm trùng lặp. 

Khá đơn giản, ít có sản phẩm 

sáng tạo. 

Bảng 3: Một vài so sánh trong tiết dạy ở lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. 
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 Qua bảng so sánh trên cho thấy có sự chênh lệch nhất định giữa lớp 

thực nghiệm và lớp đối chứng.  

2.5.2.2. Đánh giá 

Kết quả thực nghiệm bước đầu đã chỉ ra một số vấn đề sau: 

- Về mặt kiến thức, kỹ năng, thái độ của GV và HS: 

+ Vì bài dạy được biên soạn hướng đến phát triển năng lực của học 

sinh theo đúng các bước của hoạt động nhận thức, nên GV kiểm soát được 

việc HS có tiếp nhận được hay không yêu cầu của bài học theo các mức độ. 

Từ đó, GV có giải pháp giúp HS hoàn thành yêu cầu cần đạt phù hợp với khả 

năng khác nhau của mỗi HS, hay có thể hiểu rằng hoạt động dạy học tác động 

đến từng HS trong lớp theo năng lực riêng (khác với việc dạy đồng loạt tất cả 

HS trong một lớp). 

+ Vì phương pháp dạy học theo tiếp cận năng lực có tính đến sự tiếp 

nhận khác nhau của mỗi HS nên trong lớp học không “ai bị bỏ rơi”, và đều 

được quan tâm đúng mức. Điều này giúp mỗi HS đều có được sản phẩm mĩ 

thuật cho riêng mình, theo cách của mình và tạo nên sự hứng thú, động cơ 

trong tiết học 

Một điểm nổi bật là HS từ lối tiếp nhận tri thức một cách thụ động đã 

chuyển sang tiếp nhận chủ động và điều này rất phù hợp đối với những môn 

yêu cầu tính sáng tạo như trong lĩnh vực giáo dục nghệ thuật. Qua tiết dạy 

thực nghiệm cho thấy, HS thích thú khi được làm quen với cách dạy mới của 

GV. Các em bước đầu đã có được thói quen chú ý quan sát cũng như tư duy, 

hành động nhanh nhạy hơn trong các giờ học, sản phẩm của các em có nhiều 

tiến bộ hơn. 
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Tiểu kết  

Trong chương 2, chúng tôi đã phân tích cách thức triển khai phương 

pháp dạy mỹ thuật theo hướng tiếp cận phát triển năng lực như: Hình thức tổ 

chức phương pháp dạy mỹ thuật theo hướng tiếp cận phát triển năng lực; sự 

kết hợp đa dạng các phương pháp dạy học; phương pháp dạy mỹ thuật cần 

hướng học sinh đa dạng trong cách giải quyết vấn đề; phương pháp dạy học 

mỹ thuật theo tình huống; phương pháp dạy học định hướng hoạt động; 

phương pháp dạy học phát huy tính tích cực của học sinh.  

Từ việc phân tích các thức triển khai phương pháp dạy mỹ thuật theo 

hướng tiếp cận phát triển năng lực, chúng tôi đề ra những  mục tiêu cần đạt 

của phương pháp dạy mỹ thuật theo hướng tiếp cận phát triển năng lực, trong 

đó tập trung làm rõ những mặt tích cực của nội dung phương pháp này là: 

Phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động của học sinh, hình thành và phát 

triển năng lực tự học; học sinh tự mình hoàn thành nhiệm vụ với sự tổ chức, 

hướng dẫn của giáo viên; hình thành và rèn luyện năng lực thẩm mỹ bằng 

việc nâng cao hứng thú cho học sinh đối với môn học, cũng như thay đổi về 

việc kiểm tra, đánh giá. 

Cũng qua kết quả nghiên cứu về lí thuyết, chúng tôi đã thiết kế bài dạy 

mỹ thuật lớp 1, 3, 4 giả định, trên cơ sở của chương trình môn học hiện nay, 

theo định hướng phát triển năng lực để thể hiện rõ hơn tính thực tiễn của 

những vấn đề đã nêu trong nghiên cứu của mình. 
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KẾT LUẬN 

Từ những kết quả nghiên cứu thu được, luận văn đã chỉ ra được các 

khái niệm cơ sở liên quan đến đề tài và đó là cơ sở cho việc khảo sát phương 

pháp dạy học mỹ thuật ở bậc tiểu học hiện nay, thông qua việc khảo sát ở một 

trường tiểu học cụ thể, Trường tiểu học Thực nghiệm. Qua tìm hiểu về dạy 

học mỹ thuật ở bậc tiểu học hiện nay có nhiều cách thức và mỗi trường tùy 

vào điều kiện mà tổ chức, triển khai tài liệu, phương pháp dạy học như dạy 

học mỹ thuật theo: chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, chương trình 

Công nghệ giáo dục, phương pháp dạy học Đan Mạch là chủ yếu. Trong bối 

cảnh hiện nay, những cách thức dạy mỹ thuật này đều có mặt tích cực, hạn 

chế riêng của nó. 

Qua tình hình thực tiễn triển khai việc dạy học mỹ thuật, cũng như căn 

cứ vào đặc điểm của học sinh tiểu học ở góc độ đặc điểm tâm sinh lý và tư 

duy tạo hình, chúng tôi đã có những khảo sát, phân tích về việc cách thức dạy 

mỹ thuật hiện nay ở Trường tiểu học Thực nghiệm theo hướng tiếp cận phát 

triển năng lực ở các phương diện: 

- Hình thức tổ chức. 

- Sự kết hợp đa dạng các phương pháp dạy học như phương pháp dạy 

mỹ thuật cần hướng học sinh đa dạng trong cách giải quyết vấn đề; phương 

pháp dạy học mỹ thuật theo tình huống; phương pháp dạy học định hướng 

hoạt động; phương pháp dạy học phát huy tính tích cực của học sinh. 

Từ những kết quả nghiên cứu bước đầu về lĩnh vực này, qua kết quả 

học tập trong năm học 2017 – 2018 của nhà trường, chúng tôi nhận thấy rằng 

để việc dạy học mỹ thuật theo hướng tiếp cận phát triển năng lực rất cần sự 

vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành giáo dục, từ việc biên soạn sách 

giáo khoa, đào tạo giáo viên, tập huấn giáo viên, hỗ trợ kỹ thuật định kỳ còn 

phụ thuộc rất nhiều vào ý thức của giáo viên mỹ thuật, đó là cần chủ động 

hơn trong giờ dạy của mình, tăng cường tính tương tác giữa giáo viên và học 

sinh, phát triển khả năng sáng tạo của học sinh... 
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PHỤ LỤC 1: MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ TRƯỜNG TIỂU HỌC THỰC 

NGHIỆM  

 

1.1. Một số hoạt động chung 

 

1.1.1. Toàn cảnh sân bong trường. Nguồn :Phạm Thị Thu Hương (2018) 

 

                  

1.1.2. Toàn cảnh giờ ra chơi. Nguồn :Phạm Thị Thu Hương (2018) 

 



77 

 

 

 

1.1.3. Toàn cảnh giờ ra chơi. Nguồn :Phạm Thị Thu Hương (2018) 

 

 

1.1.4. Lễ kỉ niệm ngày 20/11. Nguồn :Thucnghiem.edu.vn (2018) 
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                                1.2. Một số hoạt động dạy học mỹ thuật 

 

1.2.1. Học sinh trong tiết mỹ thuật lớp 2. Nguồn: Phạm Thị Thu Hương 

(2018) 

 

1.2.2. Học sinh trong tiết mỹ thuật lớp 2. Nguồn: Phạm Thị Thu Hương 

(2018) 
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1.2.3. Học sinh trong tiết mỹ thuật lớp 3. Nguồn: Phạm Thị Thu Hương 

(2018). 

 

1.2.4. Học sinh trong tiết mỹ thuật lớp 3. Nguồn: Phạm Thị Thu Hương(2018) 
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PHỤ LỤC 2: HOẠT ĐỘNG THỰC NGHIỆM 

2.1. Danh sách lớp thực nghiệm và lớp đối chứng 

                                                Lớp thực nghiệm 4A 

STT Họ và tên Ngày sinh 

1 Hoàng  Mai Anh 11/09/2009 

2 Bùi Phương Anh 09/05/2009 

3 Trần Gia Hân 10/12/2009 

4 Lê  Thùy Dương 18/01/2009 

5 Nguyễn Mỹ Hạnh 18/08/2009 

6 Hà Mai Linh 01/12/2009 

7 Phạm Tuấn Linh 19/07/2009 

8 Đinh Ngọc Bảo Trâm 20/07/2009 

9 Phạm Hoa Mai 06/05/2009 

10 Đinh  Bích Ngọc 09/11/2009 

11 Đoàn Thu Linh 26/05/2009 

12 Nguyễn Công  Toàn 27/10/2009 

13 Vũ Thanh Hương 02/06/2009 

14 Hoàng Thu Thảo 26/02/2009 

15 Nguyễn Thị Hà Thu 20/10/2009 

16 Nguyễn Anh Thư 28/02/2009 
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17 Đinh Thu Vân 05/04/2009 

18 Nguyễn Thị Hải Yến 18/11/2009 

19 Lê Ngọc Anh 06/09/2009 

20 Nguyễn Ngọc Bảo Vy 20/01/2009 

21 Vũ Hồng Hạnh 08/06/2009 

22 Nguyễn Quang Anh 23/07/2009 

23 Ngô Thị Bảo Linh 12/10/2009 

24 Vũ Thị Tuyết Mai 03/11/2009 

25 Hoàng Nhật Nam 18/06/2009 

26 Nguyễn  Thanh Nga 20/08/2009 

27 Quách Thị Thu Ngân 02/06/2009 

28 Nguyễn Thu Phương 22/08/2009 

29 Phạm Thanh Quỳnh 01/10/2009 

30 Lê  Ánh Tuyết 26/03/2009 

31 Lê Trần Bảo Ngân 15/07/2009 

32 Trần Thu Trang 25/02/2009 

33 Nguyễn Hải Yến 29/08/2009 

34 Vũ Việt  Anh 02/04/2009 

35 Nguyễn Quỳnh  Anh 24/08/2009 
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36 Vũ Thu Anh 04/03/2009 

37 Nguyễn Tuyết Trinh 02/05/2009 

38 Ngô Thanh Giang 11/01/2009 

39 Vũ Thị Thu Hằng 23/08/2009 

40 Đỗ Đức Hiệp 14/03/2009 

 

 

Lớp đối chứng 4B 

STT Họ và tên Ngày sinh 

1 Đỗ Đức Hiệp 14/03/2009 

2 Nguyễn Bảo Hân 26/10/2009 

3 Trần Bảo  Ngọc 21/11/2009 

4 Nguyễn Minh Phương 10/09/2009 

5 Nguyễn Quang Vinh 11/06/2009 

6 Nguyễn Hoàng Tiến 22/12/2009 

7 Đỗ Thu Trà 03/01/2009 

8 Lê Thùy  Trang 07/06/2009 

9 Nguyễn Thu Trang 20/09/2009 

10 Phạm Đức Việt 14/11/2009 

11 Lại Minh Hương 18/04/2009 
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12 Lê Thị Hải Yến 01/05/2009 

13 Bùi Vân  Anh 11/10/2009 

14 Nguyễn Phương Anh 10/11/2009 

15 Bùi Ngọc Ánh 24/08/2009 

16 Hoàng Đức Tùng 12/11/2009 

17 Trần Quốc Bình 17/06/2009 

18 Đinh Quốc Đại 20/02/2009 

19 Lê Thu Hà 26/08/2009 

20 Nguyễn Thế Hoàng 01/10/2009 

21 Nguyễn Thu Hương 24/06/2009 

22 Nguyễn Thùy Linh 22/06/2009 

23 Đinh Thái Minh 09/03/2009 

24 Hoàng Thanh Tâm 06/03/2009 

25 Đỗ Thanh Tùng 25/10/2009 

26 Trần  Hoài Trang 08/11/2009 

27 Đào Hồng Anh 27/05/2009 

28 Bùi Thành Đạt 05/04/2009 

29 Nguyễn Thủy Tiên 25/01/2009 

30 Nguyễn Cao Bảo Nam 24/11/2009 
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31 Nguyễn Thái Hòa 27/05/2009 

32 Đỗ Hồng Linh 10/06/2009 

33 Nguyễn Hương Anh 27/06/2009 

34 Trần Mỹ Hoa  01/03/2009 

35 Nguyễn Mai Ninh 16/07/2009 

36 Cao Trà My 21/06/2009 

37 Vũ Giáng My 20/10/2009 

38 Phan Như Ngà 16/06/2009 

39 Nguyễn Hồng Nhung 16/08/2009 

40 Mai Nhật Linh 20/12/2009 
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2.2. Hoạt động dạy thực nghiệm 

 

2.2.1. Hướng dẫn học sinh thực hành  

Nguồn: Đặng Thu An (2018) 

 

 

2.2.2. Hướng dẫn học sinh thực hành  

 Nguồn: Đặng Thu An (2018) 
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2.2.3.Hướng dẫn học sinh thực hành  

 Nguồn: Đặng Thu An (2018) 

  

 

2.2.4.Học sinh thực hành 

Nguồn: Đặng Thu An (2018) 
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2.2.5. Sản phẩm mĩ thuật của học sinh buổi dạy thực nghiệm.                                                            

Nguồn: Đặng Thu An (2018). 

 

            2.2.5. Sản phẩm mĩ thuật của học sinh buổi dạy thực nghiệm. 

 Nguồn: Đặng Thu An (2018). 

 

 



88 

 

 

PHỤ LỤC 3: NHỮNG CÂU HỎI SỬ DỤNG TRONG ĐỀ TÀI 

1.1. Một số câu hỏi 

Câu 1: Để dạy mỹ thuật theo hướng tiếp cận phát triển năng lực cần chú ý đến 

những yếu tố nào? 

Câu 2: Qua thực tế dạy học mỹ thuật, để phát triển năng lực của học sinh cần 

tập chung vào những phương pháp nào? 

Câu 3: Thực hiện được mục tiêu dạy học mỹ thuật theo hướng tiếp cận phát 

triển năng lực, bạn có những lưu ý, đề xuất gì? 

Câu 4: Bên cạnh những phương pháp dạy học mỹ thuật chuyên ngành (vẽ 

theo mẫu, vẽ trang trí, vẽ tranh, thưởng thức mỹ thuật, tạo dáng – nặn), bạn 

thấy việc dạy mỹ thuật trong thời gian tới cần tập chung vào những phương 

pháp dạy học tích cực nào nữa? 

1.2. Đối tượng tham vấn 

Đội ngũ giáo viên dạy mỹ thuật ở Trường tiểu học Thực nghiệm; Trường liên 

cấp Victory; Trường tiểu học Công nghệ giáo dục. Những trường đã và đang 

triển khai đồng bộ 2 hình thức dạy học mỹ thuật theo chương trình mỹ thuật 

Công nghệ giáo dục và phương pháp Đan Mạch. 

  


