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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Điện Biên là một trong những tỉnh miền núi xa xôi nằm phía miền Tây 

Bắc của Tổ quốc. Là một trong những cái nôi giao thoa văn hóa giữa các dân 

tộc thiểu số. Theo thống kê của tổng cục thống kê Việt Nam, tính đến 

năm 2009, tỉnh Điện Biên có 33 dân tộc sinh sống bao 

gồm: Thái, Mông, Kinh, Dao, KhơMú, HàNhì, Giáy, LaHủ, Lự, Hoa, Kháng, 

Mảng, Tày, Nùng, Mƣờng,... Trong đó, dân tộc Thái là dân tộc có dân số 

đông nhất với 186270 ngƣời, chiếm 38,4% dân số toàn tỉnh. 

Bản thân đƣợc sinh ra, lớn lên ở miền núi Tây Bắc, đƣợc thở không khí 

trong lành của rừng núi đại ngàn, đƣợc tắm trong không gian ngập tràn sắc 

màu của các dân tộc thiểu số và sống trong sự đa dạng về văn hóa của các dân 

tộc. Bản thân tôi đã hiểu đƣợc phần nào về văn hóa, về nếp sống, sinh hoạt, 

trang phục của các dân tộc. Hoa văn trang trí dân tộc là sản phẩm vật chất của 

lao động, đồng thời cũng là sản phẩm văn hóa, là biểu hiện sinh động của kĩ 

thuật thủ công gắn liền với khả năng thẩm mĩ. Mỗi dân tộc có cách tạo hình 

trang trí theo những đặc điểm văn hóa riêng của mình. Nó đã vƣợt qua giá trị 

sử dụng thông thƣờng để đạt đến trình độ khá cao của thẩm mỹ dân gian. Có 

thể thấy cùng tiếng nói, hoa văn dân tộc là một di sản văn hóa truyền thống 

độc đáo mang đặc trƣng riêng rất dễ nhận biết của mỗi tộc ngƣời. Trang phục 

của ngƣời Thái đen và Thái trắng có phần giống nhau. Nhƣng một điểm độc 

đáo là trong trang phục của phụ nữ Thái trắng và Thái đen, chiếc khăn Piêu 

mang một nét văn hóa riêng hấp dẫn và độc đáo. Mỗi chiếc khăn là một câu 

chuyện thể hiện qua họa tiết, màu sắc để nói lên tâm tƣ, tính cách của mỗi 

ngƣời phụ nữ, do vậy tác giả lấy nghệ thuật trang trí trên khăn Piêu làm 

nghiên cứu cho đề tài. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95ng_c%E1%BB%A5c_th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/2009
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Th%C3%A1i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_M%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Vi%E1%BB%87t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Th%C3%A1i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Th%C3%A1i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Th%C3%A1i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Gi%C3%A1y
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_La_H%E1%BB%A7
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_L%E1%BB%B1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Hoa_t%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Kh%C3%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_M%E1%BA%A3ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_T%C3%A0y
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_N%C3%B9ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_M%C6%B0%E1%BB%9Dng
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Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Điện Biên là đơn vị sự nghiệp thuộc hệ thống 

giáo dục quốc dân, là cơ sở đào tạo công lập với sứ mạng: Đào tạo bồi dƣỡng 

nguồn nhân lực chất lƣợng cao đáp ứng nhu cầu phát triển văn hoá giáo dục, 

kinh tế xã hội của tỉnh Điện Biên và khu vực vì sự phồn thịnh của địa phƣơng 

và đất nƣớc. Trong đó, hệ đào tạo Cao đẳng Sƣ phạm Tiểu học và ngành Giáo 

dục mầm non có nhiệm vụ đào tạo giáo viên sẽ dạy dỗ con em các dân tộc 

trong tỉnh và trong khu vực. Việc công tác giảng dạy tại trƣờng Cao đẳng Sƣ 

phạm Điện Biên cũng là cơ hội cho tôi tiếp xúc và cảm nhận vẻ đẹp hoa văn 

trang trí khăn Piêu của dân tộc Thái. Qua hoa văn trang trí trên khăn Piêu, tôi 

hiểu đƣợc phần nào đặc trƣng về giá trị văn hóa, giá trị tinh thần, và giá trị 

nghệ thuật có giá trị cao. Tôi mong muốn thông qua việc giảng dạy các em là 

sinh viên dân tộc thiểu số để giúp các em hiểu hơn những họa tiết nghệ thuật 

trên chiếc khăn Piêu quen thuộc có nhiều đặc sắc nghệ thuật. Các em không 

chỉ trân trọng hơn những giá trị đó mà còn hứng thú hơn khi ứng dụng những 

họa tiết dân tộc vào bài vẽ của mình. Từ đó góp phần bảo tồn, giữ gìn những 

họa tiết giàu giá trị nghệ thuật truyền thống của dân tộc.  

 Thời gian vừa qua, ngƣời viết đã nghiên cứu và khảo sát thực trạng dạy 

và học môn Vẽ trang trí trong bộ môn Mĩ thuật tại trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm 

Điện Biên. Chúng tôi nhận thấy: Trong chƣơng trình đào tạo bộ môn Mĩ thuật 

gồm các phân môn của ngành giáo dục tiểu học là các môn vẽ theo mẫu, vẽ 

trang trí, vẽ tranh - nặn tạo dáng, thƣờng thức mĩ thuật, PPDH mĩ thuật. 

Ngành giáo dục mầm non có học phần mĩ thuật, tổ chức hoạt động tạo hình 

cho trẻ mầm non. Tuy nhiên ở học phần Vẽ trang trí sinh viên vẫn chƣa biết 

khai thác những họa tiết trang trí của dân tộc mình vốn rất phong phú và đặc 

sắc. Trong tỉnh Điện Biên dân tộc chiếm đông nhất là dân tộc Thái, dân tộc 

Thái bao gồm Thái trắng và Thái đen. Thiết nghĩ các em sinh viên học tập 

môn Vẽ trang trí mà biết khai thác đƣợc những họa tiết của dân tộc mình vào 
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bài học thì việc này mang ý nghĩa quan trọng trong việc giảng dạy và giữ gìn, 

phát huy bản sắc dân tộc cho sinh viên. 

Vì vậy, ngƣời viết thấy trong quá trình dạy học phân môn Vẽ trang trí 

cho sinh viên nếu cho các em tiếp xúc với văn hóa màu sắc, những sắc phục 

của dân tộc mình và đƣa vào bài học thì rất tốt, đó cũng là một cách góp phần 

bảo tồn phát huy văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, cho đến nay chƣa ai tìm hiểu 

việc giảng dạy đƣa họa tiết dân tộc Thái vào cho sinh viên ở trƣờng Cao đẳng 

sƣ phạm Điện Biên. Từ những lý do đã nêu, sự động viên khích lệ của các 

đồng nghiệp, các thầy cô giáo trong và ngoài trƣờng, chúng tôi quyết định 

chọn đề tài nghiên cứu luận văn của mình là: Vận dụng hoa văn trang trí 

khăn Piêu trong dạy học môn Vẽ trang trí tại trường Cao đẳng Sư phạm 

Điện Biên cho luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phƣơng pháp dạy 

học mĩ thuật. Với mong muốn có đƣợc những tài liệu quý cho bản thân cũng 

nhƣ chia sẻ với các đồng nghiệp về lĩnh vực này. Đề tài hứa hẹn sẽ giúp 

chúng tôi có đƣợc phƣơng pháp tốt hơn trong công việc giảng dạy bộ môn Mĩ 

thuật trong trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Điện Biên và là tài liệu cho sinh viên 

trong trƣờng tham khảo.  

2. Lịch sử nghiên cứu  

Tham khảo và nghiên cứu các tài liệu và tìm hiểu thực tế, chúng tôi nhận 

thấy có nhiều công trình nghiên cứu, bài viết về các dân tộc ở Việt Nam cũng 

nhƣ các dân tộc ở Tây Bắc nhƣ Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. 

Trong số đó có: 

+ Ma Khánh Bằng (1983), Sổ tay về các dân tộc ở Việt Nam, Nhà xuất 

bản Khoa học xã hội. 

Cuốn Sổ tay về các dân tộc ở Việt Nam giới thiệu khái quát các thành 

phần dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam về sự hình thành và kết 

cấu thành phần dân tộc trong cộng đồng, những nét chính của mỗi dân tộc về 

lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội. 
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 + Hoàng Lƣơng (1983), Hoa văn Thái, Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc 

Hà Nội. Cuốn tƣ liệu này giới thiệu về hoa văn dân tộc Thái, trong đó cụ thể 

là hoa văn khăn Piêu, hoa văn trang phục và hoa văn trang sức. Nét đẹp của 

xã hội Thái với nghệ thuật trang trí hoa văn. Về giá trị văn hóa và giá trị lịch 

sử. qua cuốn tƣ liệu này giúp tôi hiểu hơn về việc so sánh, đối chiếu qua các 

giai đoạn về hoa văn, họa tiết dân tộc Thái, cho thấy sự phong phú của nền 

văn hóa Việt Nam qua các giai đoạn, vẻ đẹp của loại hoa văn độc đáo dân tộc 

Thái Tây Bắc có sự khác biệt và có đặc điểm đặc trƣng so với hoa văn các dân 

tộc láng giềng khác, mỗi vùng Thái khác nhau lại mang nét riêng trong tổng 

hòa cái chung đó. Cuốn tài liệu này cũng là tƣ liệu hữu ích cho tôi tham khảo. 

+ Lê Ngọc Thắng (1990), Nghệ thuật trang phục Thái, Nhà xuất bản văn 

hóa dân tộc, Trung tâm văn hóa Việt Nam.  

Cuốn sách nói đến nếp sống tộc ngƣời Thái, Trang phục dân tộc Thái 

có ngôn ngữ riêng thể hiện nếp sống dân tộc theo vùng miền, Trang phục 

Thái phân biệt về giới tính, chức năng và việc quan hệ của trang phục với 

môi trƣờng xã hội, môi trƣờng tự nhiên... Cuốn sách còn nói đến giá trị thẩm 

mĩ trong trang phục về nghệ thuật tạo hình và nghệ thuật trang trí trong cộng 

đồng dân tộc Thái, so sánh sự giao thoa trang phục dân tộc khác để thấy 

đƣợc đặc điểm riêng độc đáo của nghệ thuật tạo hình và vị trí thẩm mĩ của 

dân tộc Thái.  

Cuốn sách giúp cho tác giả có thêm thông tin, hiểu sâu sắc về dân tộc 

Thái thông qua so sánh với các tộc ngƣời láng giềng, so sánh với trang phục 

thời Hùng Vƣơng với những cứ liệu khảo cổ học đồ đồng. 

Các công trình trên chủ yếu mô tả, phân tích, tổng hợp và nghiên cứu 

trên các phƣơng diện khác nhau về văn hóa truyền thống của tộc ngƣời Thái, 

Trang phục và các họa tiết hoa văn trên trang phục dân tộc Thái. 
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Khóa luận của sinh viên hệ Đại học Sƣ phạm Mĩ thuật Trƣờng Đại học 

Mĩ thuật Việt Nam cũng có đề cập đến vấn đề nhƣ họa tiết trang trí trên trang 

phục và nói đến việc giảng dạy trang trí trong trƣờng nhƣ: 

Nguyễn Thị Hồng Thắm (2012), Hình tượng người phụ nữ Thái trong 

các tác phẩm hội họa, Nguyễn Thị Lệ Quyên (2011), Giá trị thẩm mỹ của họa 

tiết trang trí trên khăn Piêu phụ nữ Thái- Sơn La, Nguyễn Thị Hạnh (2012), 

Nghệ thuật trang trí trên trang phục của phụ nữ Thái đen- Điện Biên, Hoàng 

Thu Hằng (2002),  Trang trí và giảng dạy trong trường Sư phạm Mĩ thuật... 

Một số giáo trình, tài liệu về dạy học mĩ thuật: 

+ Tạ Phƣơng Thảo (2004), Giáo trình Trang trí, Nxb Đại học Sƣ phạm, 

Hà Nội. Cuốn sách đƣợc biên soạn trên cơ sở những đúc kết kinh nghiệm lâu 

năm qua quá trình giảng dạy bộ môn Trang trí của tác giả. Cùng với việc tham 

khảo, trao đổi kinh nghiệm, sƣu tầm, chọn lọc từ những tài liệu.  

+ Nguyễn Quốc Toản (2008), Giáo trình phương pháp dạy - học mĩ 

thuật, Nxb Đại học Sƣ phạm, Hà Nội. Cuốn sách đƣa ra những vấn đề chung 

về dạy học mĩ thuật, đặc điểm và những phƣơng pháp thƣờng vận dụng trong 

dạy học các phân môn trong bộ môn Mĩ thuật. Đồng thời cung cấp những 

thông tin cần thiết phục vụ cho bài giảng.  

+ Nguyễn Quốc Toản (2009), Giáo trình mĩ thuật và phương pháp dạy 

học mĩ thuật, Nxb Đại học Sƣ phạm, Hà Nội. Cuốn sách tập trung vào việc 

cung cấp một số kiến thức cơ bản về mĩ thuật, các phân môn trong chƣơng 

trình, giới thiệu cách học và làm bài tập, trình bày về phƣơng pháp dạy học 

Mĩ thuật ở Tiểu học.  

 + Nguyễn Thu Tuấn (2011), Phương pháp dạy học Mĩ thuật (Tập 1, Tập 

2), Nxb Đại học Sƣ phạm, Hà Nội. Trong hai cuốn sách này, tác giả bài viết 

chú trọng cập nhật những thông tin đổi mới về nội dung, phƣơng pháp dạy 

học mĩ thuật, sử dụng kết hợp các phƣơng tiện dạy học, đổi mới về cách kiểm 
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tra, đánh giá kết quả học tập mĩ thuật của sinh viên theo hƣớng tích cực hóa 

ngƣời học, để khi ra trƣờng họ có thể dạy tốt môn Mĩ thuật ở các bậc học.  

Những công trình của các tác giả đi trƣớc đều có những nội dung 

nghiên cứu cụ thể và đi sâu về những kiến thức trọng tâm trong học tập, 

giảng dạy mĩ thuật. 

Từ sự tham khảo, khảo sát về tình hình thực tế nơi sinh sống, công tác và 

và giảng dạy, việc nghiên cứu thêm đƣợc những tài liệu về vẻ đẹp đặc sắc 

trong hoa văn trang trí dân tộc Tây Bắc nói chung và hoa văn trang trí khăn 

Piêu dân tộc Thái nói riêng tác giả coi đó là nguồn tƣ liệu tham khảo quý giá 

để thực hiện đề tài này. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1 Mục đích nghiên cứu 

        Tìm hiểu thực trạng dạy học phân môn Vẽ trang trí trong bộ môn Mĩ 

thuật tại trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Điện Biên, từ đó đề xuất việc ứng dụng, 

lựa chọn những họa tiết trang trí trên khăn Piêu của dân tộc Thái Điện biên 

vào dạy vẽ Trang trí cho sinh viên tại trƣờng.   

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài.                              

- Nghiên cứu thực trạng dạy học phân môn Vẽ trang trí tại trƣờng Cao 

đẳng Sƣ phạm Điện Biên. 

 - Vận dụng hoa văn trang trí khăn Piêu dân tộc Thái vào bài học vẽ trang 

trí cho sinh viên Cao đẳng Sƣ phạm tại Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Điện Biên.  

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

 -  Hoa văn trang trí khăn Piêu dân tộc Thái tỉnh Điện Biên. 

          - Chƣơng trình đào tạo môn Mĩ thuật hệ Cao đẳng Sƣ phạm Tiểu học trƣờng 

Cao đẳng Sƣ phạm Điện Biên.   

4.2. Phạm vi nghiên cứu 



 7 

 -  Hoa văn trang trí khăn Piêu, ứng dụng hoa văn trang trí khăn Piêu 

vào dạy học học phần Vẽ trang trí cho sinh viên chuyên ngành hệ Cao đẳng 

Sƣ phạm tiểu học tại trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Điện Biên. 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

       Đề tài luận văn sử dụng các phƣơng pháp nghiên cứu cơ bản sau để 

giải quyết  những vấn đề đặt ra: 

- Nhóm các phƣơng pháp nghiên cứu lý luận: Phân tích, tổng hợp.  

 Thu thập thông tin khoa học trên cơ sở nghiên cứu các văn bản, tài liệu 

đã có. Từ đó rút ra kết luận khoa học cần thiết cho đề tài nghiên cứu. 

- Nhóm các phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn: Khảo sát, so sánh, thống 

kê phân tích, xử lý tƣ liệu, thực nghiệm.  

 Khảo sát, thăm dò, tác động vào đối tƣợng nghiên cứu trong quá trình 

tiến hành mà đối tƣợng tham gia để định hƣớng theo mục tiêu đã dự kiến 

cũng nhƣ thống kê, xử lý tƣ liệu theo thực tiễn. 

6. Những đóng góp của luận văn 

      - Là đề tài đầu tiên đƣa họa tiết hoa văn trang trí khăn Piêu dân tộc Thái 

tỉnh Điện Biên vào dạy học môn Vẽ trang trí tại trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm 

Điện Biên.  

      - Luận văn là công trình khoa học góp phần trong việc đổi mới giảng 

dạy môn Vẽ trang trí tại trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Điện Biên. 

           - Là tài liệu tham khảo cho giáo viên và sinh viên trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm 

Điện Biên. 

7.  Bố cục của luận văn 

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

gồm có 02 chƣơng, cụ thể nhƣ sau: 

 Chƣơng 1: Cơ sở lý luận và thực trạng dạy học trang trí tại trƣờng Cao 

đẳng Sƣ phạm Điện Biên 
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          Chƣơng 2: Vận dụng hoa văn trang trí khăn Piêu trong dạy học trang trí 

tại trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Điện Biên 
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Chƣơng 1 

CƠ CỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG DẠY HỌC TRANG TRÍ 

TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM ĐIỆN BIÊN 

1.1. Các khái niệm 

1.1.1. Khái niệm về phương pháp dạy - học. 

       “Phƣơng pháp” là cách, lối, cách thức hoặc phƣơng sách, phƣơng 

thức,… để tiếp cận và giải quyết một vấn đề. Nói cách khác, phƣơng pháp là 

cách thức để làm một việc gì đó” 18, tr.15. 

         Có thể nói rằng khi làm bất cứ công việc gì dù nhỏ đến lớn, dù đơn 

giản hay phức tạp, dù trƣớc mắt hay lâu dài… chúng ta đều phải tìm ra một 

cách thức hợp lý để công việc đạt đƣợc kết quả tốt nhất, mất ít thời gian nhất 

và hiệu quarcao nhất. Có nghĩa là cần phải tìm cách tiến hành công việc từ 

đầu đến cuối, tìm những công đoạn cần thiết hay còn gọi là làm việc một cách 

khoa học, logic để đạt đƣợc hiệu quả cao. 

        Dạy - học cũng là một công việc. giáo viên cung cấp kiến thức và tổ 

chức cho học sinh tiếp nhận. Giáo viên tổ chức nhƣ thế nào để học sinh tiếp 

nhận đƣợc tốt, đó là phƣơng pháp dạy học. Ngƣời học cũng cần có cách học, 

cách tiếp thu bài giảng một cách phù hợp để lĩnh hội kiến thức từ ngƣời dạy 

sao cho thu về đƣợc chất lƣợng bài giảng cao nhất thì đó là phƣơng pháp học.  

       Phƣơng pháp dạy học là một khoa học nghiên cứu về dạy và học, là vấn 

đề rất rộng. Có những vấn đề chung, nhƣng cũng có những vấn đề riêng mang 

tính đặc thù cho từng môn học, từng giáo viên. 

       Dƣới đây là một số khái niệm về phƣơng pháp dạy học: 

      “Phƣơng pháp dạy học là phƣơng pháp truyền thụ của thầy và phƣơng 

pháp tiếp thu của trò nhằm nâng cao hiệu quả của việc dạy và học” 30, tr.16. 

      “Phƣơng pháp dạy - học là cách thức tổ chức, cách truyền đạt của 

thầy giáo và cách tổ chức học tập, tiếp nhận của học sinh nhằm nâng cao 

hiệu quả của việc dạy và học. Vì thế, phƣơng pháp dạy - học là cách tổ 
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chức dạy của giáo viên và cách tổ chức học của học sinh để cùng đạt mục 

tiêu đề ra của bài” 18, tr.29. 

          Phƣơng pháp dạy học phải xuất phát từ nội dung, từ đối tƣợng của việc 

dạy học,… hay nói cách khác từ nội dung và đối tƣợng của việc dạy học mà 

có phƣơng pháp thích hợp để truyền tải kiến thức đến ngƣời học. Đó là quan 

hệ giữa nội dung và phƣơng pháp dạy học. 

         Cái đích của việc dạy - học là ngƣời học chủ động tiếp nhận và làm phong 

phú kiến thức từ phía GV, đồng thời biết vận dụng vào thực tế cuộc sống. 

1.1.2. Trang trí 

        Trang trí là nghệ thuật làm đẹp. Nó giúp cho cuộc sống xã hội thêm 

phong phú và con ngƣời hoàn thiện hơn.  

 Song hiểu về trang trí nhƣ thế nào, về hoa văn, họa tiết, trang trí cho 

đúng thì mỗi ngƣời lại có quan điểm khác nhau. 

         Vậy có một số cách hiểu ngắn gọn về trang trí nhƣ sau: 

         “Trang trí là những cái đẹp do con ngƣời sáng tạo ra nhằm phục vụ cho 

cuộc sống, giúp cho đời sống con ngƣời và xã hội trở nên tốt đẹp và hoàn 

thiện hơn” 21, tr.6 

 “Trang trí là nghệ thuật trang trí đƣờng nét, hình mảng, hình khối, đậm 

nhạt, màu sắc, ánh sáng,… trên mặt phẳng (giấy, tƣờng,…) hay trong 

không gian (căn phòng, lớp học, công viên,…) để tạo nên sản phẩm hay 

hình thể đẹp, hợp nội dung, yêu cầu của từng loại” 16, tr.104. 

 “Trang trí là nghệ thuật sắp xếp đƣờng nét, hình mảng, họa tiết, hình khối, 

đậm nhạt, màu sắc… để tạo nên một sản phẩm đẹp, phù hợp với nội dung và 

đáp ứng đƣợc nhu cầu thẩm mỹ của con ngƣời” 26, tr.57 

- Trang trí cơ bản:  
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 “Là trang trí hình cơ bản - các hình hình học nhƣ: trang trí hình vuông, 

hình chữ nhật, hình tròn và chữ in hoa… Các loại bài tập này vận dụng các luật 

trang trí một cách chặt chẽ khi vẽ hình mảng, vẽ họa tiết và vẽ màu” 16, tr.105. 

- Trang trí ứng dụng:  

Là trang trí các đồ vật có tên gọi cụ thể, thông dụng hàng ngày nhƣ: 

trang trí khăn vuông, trang trí thảm hình chữ nhật, trang trí chiếc đĩa, 

trang trí lọ cắm hoa, trang trí lều trại, trang trí đầu báo tƣờng, kẻ khẩu 

hiệu,… Các loại bài tập này cũng vận dụng các quy luật trang trí chung 

nhƣng linh hoạt, thoáng hơn vì phụ thuộc vào tính chất, đặc điểm của đồ 

vật và nhƣ vậy trang trí ứng dụng có yêu cầu riêng 16, tr.105. 

- Đặc điểm trong Trang trí 

  Trang trí gần gũi, gắn bó với cuộc sống và nó tạo ra những sản phẩm 

phục vụ sinh hoạt hàng ngày cho tất cả mọi ngƣời trong xã hội. 

 Trang trí mang sắc thái và mang màu sắc dân tộc rõ nét nhất bởi nó xuất 

phát từ nhu cầu cuộc sống của cộng đồng, mỗi dân tộc, mỗi quốc gia và nhƣ 

vậy nó mang tính giáo dục sâu sắc. 

Trang trí xuất phát từ thực tế đời sống, vậy nên nó phản ánh cuộc sống 

nhƣng không rập khuôn mà đòi hỏi phải luôn tạo ra cái mới, cái lạ, cái đẹp 

nhiều hình, nhiều vẻ từ bố cục, hình mảng, họa tiết đến màu sắc. 

- Một số nguyên tắc cơ bản về bố cục trong trong trang trí 

+ Nhắc lại 

 Trong cách sắp xếp nhắc lại, yêu cầu các họa tiết phải vẽ bằng nhau, 

giống nhau về chi tiết, đậm nhạt, màu sắc và có khoảng cách đều nhau. 

 Dùng một họa tiết nhiều lần xếp theo đƣờng dài của đƣờng diềm; Ở bốn 

góc, ở giữa các trục đối xứng, hay theo chu vi của hình vuông, hình chữ nhật; 

Chạy theo đƣờng cong, đƣờng tròn hay ở giữa các trục đối xứng của hình 

quạt, hình tròn. 

+ Xen kẽ  
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 Dùng một họa tiết trong trang trí nhiều lần sẽ dẫn tới việc khô cứng, kém 

đi vẻ đẹp. Có thể dùng hai hoặc nhiều họa tiết khác nhau xếp xen nhau tạo 

cho bài trang trí sinh động hơn, bớt đơn điệu. Thực chất cách sắp xếp này là 

nhắc lại một cụm họa tiết. Cách sắp xếp xen kẽ thƣờng thấy ở đƣờng diềm, 

hình vuông, hình tròn,… Những họa tiết giống nhau đòi hỏi phải bằng nhau, 

giống nhau về màu sắc, đậm nhạt và vị trí. 

+ Đối xứng 

 Đây là cách sắp xếp mà họa tiết đối xứng với nhau qua trục. Yêu cầu họa 

tiết phải bằng nhau, nhƣ nhau về màu sắc, đậm nhạt và vị trí để khi gấp theo 

trục đối xứng chúng phải “trùng khít” với nhau. Cách sắp xếp này ta thƣờng 

thấy ở trang trí đƣờng diềm, hình vuông, hình tròn,… Có thể đối xứng qua 

một trục hay nhiều trục. 

+ Cân đối 

 Cách sắp xếp cân đối thể hiện ở việc các họa tiết hay hình mảng trong 

trang trí không bằng nhau về diện tích, không giống nhau về hình dạng, kích 

thƣớc, đậm nhạt nhƣ cách sắp xếp đối xứng mà tƣơng xứng với nhau qua qua 

trục để tạo cho hình thể trang trí cân bằng, tránh đƣợc thế cứng đồng điệu của 

đối xứng. 

Cách sắp xếp này thƣờng vận dụng trong trang trí hội trƣờng, hội nghị, 

sân khấu và các đồ vật (trang trí ứng dụng). 

+ Phá thế 

 Cách sắp xếp này có ý nghĩa phá thế gò bó, đơn điệu của hình thể trang 

trí: hình vẽ, hình mảng không bằng nhau, đậm nhạt không nhƣ nhau. Trong 

bài trang trí cần có mảng lớn, mảng nhỏ; có hình tròn, hình tứ giác; có nét 

thẳng, có nét cong; có nét ngang, có nét dọc; có màu đậm, màu nhạt; màu 

nóng, màu lạnh…phối hợp với nhau một cách hợp lý tạo nên sự hài hòa, ăn ý. 

1.1.3. Màu sắc, đồ án hoa văn, họa tiết trang trí 

- Màu sắc trang trí 
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Trong trang trí, màu sắc giữ vai trò quan trọng, có tính quyết định đến vẻ 

đẹp của bài vẽ. 

 Màu sắc phụ thuộc vào mục đích, nội dung trang trí. 

 Màu sắc trong bài trang trí phải có màu trọng tâm - màu chủ đạo làm rõ 

phần chính, đồng thời có màu khác bổ sung, hỗ trợ cho màu chính, tạo cho 

màu chính đẹp trong cái đẹp chung của toàn bài. 

 Tùy theo từng bài trang trí mà có cách sử dụng màu phù hợp. 

- Hoa văn, họa tiết trang trí 

          Họa tiết là những hình vẽ đƣợc đơn giản, cách điệu có thể dùng để 

trang trí.  

          Họa tiết trang trí bao gồm hoa lá, côn trùng… (thậm chí cả con ngƣời) 

có ở trong tự nhiên đã đƣợc chọn lọc, sáng tạo (cách điệu) để làm đẹp hơn với 

nhiều dáng vẻ khác nhau nhƣng vẫn giữ đƣợc hình dáng bên ngoài của nó. 

Trong thế giới tự nhiên xung quanh chúng ta thật phong phú về các loại hoa 

lá, chim muông có hình dáng, đƣờng nét và màu sắc rất đẹp mà có thể dùng 

đƣa vào trang trí. Song tất nhiên không phải cứ chép nguyên bản hoa lá đó 

đƣa vào trang trí là đƣợc mà phải chọn lựa những hoa lá, chim muông phù 

hợp để ghi chép rồi đơn giản và sáng tạo làm cho nó trở thành họa tiết trang 

trí thì mới sử dụng để trang trí đƣợc. 

 Xem lại một số họa tiết trang trí cổ quen thuộc ở nƣớc ta sẽ thấy rõ điều 

này: Họa tiết trong trang trí ở các đình chùa, họa tiết trên trống đồng, họa tiết 

mặt trƣớc hƣơng án, họa tiết trang trí ở các lăng mộ hay họa tiết trên thổ cẩm 

ngƣời dân tộc… 

Trong nghệ thuật tạo hình nói chung và nghệ thuật trang trí nói riêng, 

hoa văn luôn đóng vai trò chủ đạo để tô điểm, phản ánh thế giới với đặc trƣng 

của nó. 

Mô típ hoa văn là sự kết hợp của họa tiết, chuyển tải nội dung chủ đề 

trang trí. 
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- Đồ án hoa văn 

          Là một hoặc nhiều mô típ hoa văn không giống nhau đƣợc sắp xếp và 

đƣợc phân ra chính, phụ rõ ràng nhƣ trong một tấm vải dùng để thêu thành 

khăn, mặt chăn, mặt gối...của dân tộc Thái nói riêng. Những mô tuýp đó chính 

là những đồ vật, con vật cỏ cây hoa lá thân thuộc, gần gũi với con ngƣời đã 

đƣợc cách điệu trở thành đồ án hay họa tiết. 

     - Hoa văn mặt phà 

        Là trong một đồ án gồm nhiều mô tuýp hoa văn khác nhau nhƣng đƣợc 

phân ra chính phụ rõ ràng, tên gọi mặt phà thƣờng đƣợc gọi theo tên mô tuýp 

hoa văn chính trong đồ án. Hoa văn mặt phà là hoa văn đƣợc tạo nên trong 

quá trình dệt hoặc đƣợc thêu tay trên mặt phà. 

1.2. Nghệ thuật trang trí khăn Piêu của dân tộc Thái Điện Biên  

       Khăn Piêu là chiếc khăn đội đầu, một phần không thể thiếu trong trang 

phục dân tộc Thái. Khăn Piêu không chỉ đơn thuần là sản phẩm của tƣ duy kỹ 

thuật thủ công mà đó còn là sản phẩm của tƣ duy nghệ thuật trang trí dân gian 

đƣợc chắt lọc và tiếp nối qua nhiều thế hệ. Khăn đƣợc thêu những họa tiết rất 

tinh tế về thiên nhiên, đồ vật trong đời sống. Với những “cút piêu”,  nút thắt 

dùng để trang trí và “xài peng” (những tua vải) có những dải sắc màu ở hai đầu 

khăn. Ngƣời Thái có hai loại Piêu: Một loại đƣợc thêu hoa văn bằng chỉ màu 

sặc sỡ và loại thứ hai chỉ là một tấm vải bông nhuộm chàm (đều gọi là mặt 

phà). [PL5.H1]     

            Mặt phà: Là sản phẩm của nghề dệt. Các bƣớc cải biến từ bông thành 

sợi và cả quá trình dệt dùng chung công cụ dệt vải, tấm vải thổ cẩm dệt dùng 

để làm mặt vỏ chăn, gối hay làm khăn đều đƣợc gọi chung là mặt phà (mặt 

chăn). 

            Cùng với ngôn ngữ, tiếng nói riêng thì trang phục cũng là dấu hiệu 

thông tin quan trọng để nhận biết và phân biệt các tộc ngƣời khác nhau mỗi 
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khi tiếp xúc. Khăn Piêu của ngƣời Thái là một tác phẩm nghệ thuật do chính 

bàn tay khéo léo của ngƣời con gái Thái tạo nên .  

 Trƣớc khi thêu, tấm vải đƣợc chọn làm khăn phải nhuộm chàm. Ở hai 

đầu khăn đƣợc thêu các hoa văn, họa tiết bằng các loại chỉ màu và phải mất 

thời gian khá dài từ hai đến bốn tuần để có một chiếc Piêu hoàn chỉnh.  

  Khăn Piêu ở mỗi mƣờng Thái lại mang một nét đẹp riêng trong trang 

trí đồ án hoa văn. Mỗi hoạ tiết đƣợc tạo mẫu riêng biệt, không pha lẫn nhau. 

Chiếc cút Piêu cũng đƣợc làm rất cẩn thận. Với lối thêu mà ngƣời Thái gọi là 

“xéo” (luồn chỉ màu vào mặt phà) thành thục, ngƣời phụ nữ Thái đã tạo ra 

những mô tuýp hoa văn nhiều dáng vẻ khác nhau. Đó là những mô tuýp hoa 

văn hình học từ loại hình đơn giản đến các loại hình phức tạp và các hình 

đƣợc cách điệu cao cũng theo phong cách sơ đồ hóa nhƣ vậy. [PL5. H3] 

1.2.1. Bố cục trang trí khăn Piêu của người Thái Điện Biên 

         Khăn Piêu Điện Biên đƣợc chia thành hai phần: Phần thân là khoảng 

giữa khăn để nguyên màu chàm, không thêu và Phần thêu là hai đầu của khăn, 

nơi tập trung đồ án hoa văn trang trí. Trƣớc khi thêu, viền khăn đƣợc ghép 

bằng vải màu đỏ. Các viền đỏ bọc cho sợi ở các đầu khăn không bị sổ ra, 

đồng thời làm giới hạn diện tích trang trí ở đầu khăn. Đƣờng viền vải đƣợc 

bọc ở mép đầu khăn có chiều rộng trên dƣới một cm sau đó đƣợc khâu luồn 

bằng chỉ rất khéo léo để hạn chế tối đa đƣờng chỉ lộ ra ngoài, đƣờng viền màu 

đỏ và nền khăn liền làm một. 

 Trên hai đầu khăn đƣợc trang trí hoa văn, các “cút” và các hình kỷ hà 

với bố cục, màu sắc sặc sỡ trang trí viền vải đỏ vào các cạnh góc vuông ở hai 

đầu “cóp Piêu” nhƣ một giới hạn diện tích đầu khăn đƣợc trang trí. Khi viền 

các “cóp Piêu” các đầu vải của nó đƣợc tết thành các “ hu piêu” (tai piêu) 

hình hoa thị ở bốn góc khăn. Trên nền “ cóp piêu” đƣợc đính thêm các chùm 

“cút piêu” tết bằng vải thành hình tròn gồm các múi vải mầu và một đầu đính 
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vào “cóp piêu”. Ở các mép đầu khăn là diện tích thêu, trang trí các họa tiết, 

hoa văn .  

         Khăn Piêu đƣợc trang trí theo lối trang trí cơ bản, các họa tiết đƣợc sắp 

xếp hài hòa, cân đối và đối xứng nhau từ các họa tiết chính ở ngay trung tâm 

đến các họa tiết phụ ở bốn góc của khăn. Theo thuyền thống công việc, thêu 

thùa trƣớc tiên hoàn thành một bố cục. Con gái Thái đã có kinh nghiệm tìm 

hiểu làm quen với bông, sợi, dệt vải, các đồ án hoa văn là bƣớc đầu hiểu và 

bắt đầu thêu khăn, hoàn thiện khăn. Họ biết đƣa các họa tiết phụ vào nhằm 

tôn lên đƣợc hình ảnh tạo bố cục đẹp, hài hòa cân đối cho thấy sự am hiểu về 

cách trang trí, sáng tạo họa tiết hoa văn trên khăn Piêu. [PL5. H8] 

      Qua lối bố cục, cách sắp xếp những họa tiết, hoa văn đƣợc sử dụng lối 

đăng đối cho toàn bộ bố cục trên khăn Piêu… Họa tiết của mảng chính không 

giống với mảng phụ, có sự thay đổi họa tiết. Đồng thời, các họa tiết đƣợc đặt 

trong bố cục hình nhƣ hình vuông, hình tam giác làm cho cách trang trí không 

nhàm chán mà tạo sự khác biệt với một số Piêu vùng khác.  

     Ngoài họa tiết, trang trí trong bố cục hai đầu khăn, khăn Piêu còn có 

cóp Piêu, hu Piêu. 

     Cóp piêu chính là một dải vải màu (thƣờng là màu đỏ) viền vào bốn 

góc vuông và hai đầu khăn, chiều dài bằng chiều dài đồ án hoa văn, rộng 

khoảng lcm đến các góc vuông, đầu khăn thì chứa một phần dài vải cóp Piêu 

để tết hu Piêu (tai Piêu).  

     Hu piêu (tai piêu) trông giống nhƣ bông hoa ba cánh tròn, xòe ra từ các 

đỉnh góc vuông đầu khăn. Có ngƣời còn tết thêm vào hu piêu những túm chỉ 

màu khác nhau cho thêm rực rỡ. Những hu piêu còn góp phần làm cho chiếc 

khăn thêm mềm mại, nữ tính. 

        Cút Piêu trƣớc hết đƣợc sắp xếp mỗi đầu khăn và chia đều ở mỗi một phần 

ba đoạn. dây làm cút còn dƣ đƣợc các cô  tết thành hình bông hoa cách điệu đính 

vào bốn góc của khăn. Cút piêu đƣợc thiết kế số lẻ và thƣờng đƣợc sắp xểt thành 
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chùm một, năm cút thành một chùm, trên các vị trí cách đều nhau ở hai đầu khăn. 

[PL5. H9] 

1.2.2. Họa tiết, màu sắc trang trí trên khăn Piêu 

 Nhìn toàn bộ bố cục đồ án trang trí trên khăn Piêu, chúng ta thấy việc 

sắp xếp các đồ án hoa văn trên Piêu rất khéo léo và chính xác. Trên đồ án 

hoa văn kết hợp nhiều mô típ hoa văn nhƣng rất hài hòa, cân đối. Các hình 

và mầu sắc hoa văn không lấn át nhau mà tôn nhau nổi lên, có chính, có 

phụ rõ ràng.  

        Nhiều khi trên một đồ án không chỉ có một môtip chính mà bao gồm sự 

kết hợp của nhiều mô tip hoa văn khác nhau kết hợp lại hoặc khi trong một đồ 

án kết hợp hai môtip đóng vai trò chủ đạo.  

       Hệ thống tên gọi hoa văn có thể chia làm ba loại chính: 

 - Hoa văn có tên thực vật.  

          - Hoa văn có tên đồ vật.  

 - Hoa văn có tên động vật. [5. H6] 

          +  Hoa văn có tên thực vật. 

 -   Hoa phay - sao tám cánh:  thƣờng đặt ở trung tâm các ô vuông xếp chéo. 

 - Hoa phay: ngoằn ngoèo thƣờng dùng làm môtip hoa văn chính. 

Những ô vuông chứa sao tám cánh xen với những tam giác chứa hoa mƣớp 

trắng. 

  -  Hoa phay- khóa hòm: gồm sao tám cánh và hình khóa hòm cách điệu 

chứa trong những ô vuông hay ô hình thoi xếp chéo. 

  -  Hoa xoan: cách điệu thành hình chữ thập thủng giữa nằm trong các ô 

hình thoi xếp chéo hoặc hình vuông xếp chéo nhau. 

 - Hoa mƣớp trắng: cách điệu thành hình quả trám xếp chéo, trong chứa 

bốn hình chữ thập ở bốn góc. 

  - Mo dừa: là những chữ “V” chụm đỉnh (đầu nhọn) vào làm ô vuông và 

những ô vuông chứa sao tám cánh. 
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          + Hoa văn có tên động vật:  

- Hoa văn hình con khỉ: là hình cả bầy khỉ cách điệu nối đuôi nhau 

xung quanh ô vuông chứa sao tám cánh 

 - Hoa văn hình con trăn: gồm ba dải hoa văn chạy dọc tâm mặt phà 

(giống hoa văn trên lƣng con trăn) với dải giữa chứa hoa mƣớp trắng và hai 

bên là hai đƣờng hồi văn gấp khúc kép. 

          -  Hoa văn trán hồ : gồm bốn ô vuông xếp chéo chứa bốn hình hoa 

mƣớp trắng ở bốn góc. Hai bên diềm những ô vuông đó là hai đƣờng hồi văn 

chứa văn đồng tiền thủng giữa  

 - Hoa văn cổ chim cu gáy: là những ô vuông nhỏ trắng-đen xếp xen kẽ 

nhau để tạo thành mảng hoa văn lớn.  

 - Hoa văn con mèo: những ô vuông xếp chéo, chứa sao tám cánh và 

những hoa mƣớp trắng xen kẽ nhau. 

 - Vết chân chó: là những ô hình trám nhỏ ở trung tâm chứa hình chữ thập.  

 - Hoa văn khoeo chân ngựa: gồm ba đƣờng zích zắc chia những ô 

vuông chứa sao tám cánh và những hình khóa hòm xen giữa các mô tuýp hoa 

mƣớp trắng. 

  - Hoa văn con bƣớm: xếp thành từng cặp quay đầu ra hai phía ở trong 

những ô vuông xếp chéo nhau.  

 - Hoa văn chuồn chuồn: là sự kết hợp giữa hai mô tuýp chuồn chuồn 

 - Hoa văn xƣơng cá: hình xƣơng cá đơn giản và cách điệu đƣợc xếp đối 

xứng xếp chéo trong các hàng ô vuông.  

 - Hoa văn bàn tay: những ô vuông lớn chứa những hình bàn tay xòe các 

ngón ra ngoài.  

 - Hoa văn con rái cá: gồm bốn hình cút (móc câu) lớn đối xứng qua bốn 

cạnh ô vuông chứa những hoa xoan.  

          +  Hoa văn có tên đồ vật  
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 - Hoa văn đồng tiền: gồm những ô xếp chéo chứa những ô đồng tiền 

vuông xếp thành hình chữ thập lớn.  

 - Hoa văn chiếc dĩa : những ô vuông chứa sao tám cánh phủ kín mặt 

phà.  

 - Hoa văn sấp ngửa: đƣờng dích dắc tạo thành những hình tam giác và 

cạnh đáy xếp đối với nhau, hai nửa đen trắng đƣợc tách ra đối lập nhau. Xung 

quanh có đƣờng chạy làm diềm.  

 - Hoa văn chái nhà: những ô vuông tạo thành do đƣờng dich dắc nhƣ 

kiểu văn khoeo chân ngựa, trong chứa mô tuýp khóa hòm.   

 - Hoa văn màn che to: gồm những ô vuông xếp chéo, trung tâm là 

những chữ thập, ở bốn góc vuông trang trí đối xứng hai sao bốn cánh và 

những hình chữ  “S” nối đuôi nhau. 

 - Hoa văn màn che nhỏ: những ô vuông chứa sao tám cánh. Xung 

quanh hình sao là những chữ “s” nối đuôi nhau. 

 -  Hoa văn vảy ngƣời: gồm những đƣờng hồi văn gấp khúc kép. Xen vào 

đó là những ô hình thoi chứa mô tuýp chữ thập hay văn đồng tiền thủng giữa.  

          - Hoa văn gói cơm: những hình thoi xếp chéo chứa những sao tám cánh 

có hàng văn móc câu vây xung quanh.  

 - Lái lấn: những ô vuông xếp chéo chứa sao tám cánh, xung quanh ô vuông 

là những hình tam giác xếp thành răng cƣa (gọi là mào gà) 

 -  Hoa văn mặt bàn: những ô vuông xếp chéo chứa hình chữ thập ở bốn 

góc và trung tâm là hình chữ “H”. Viền xung quanh ô vuông là dãy chữ “S” 

nối đuôi nhau.  

        Trong số đồ án hoa văn mặt phà đã hệ thống thì có đến gần 20 đồ án là 

môtip sao tám cánh với nhiều kiểu khác nha. Đây cũng có thể là dạng đơn 

giản nhất của hình sao tám cánh. Phần lớn các môtíp hoa văn đều đƣợc tạo 

nên bởi các kiểu dáng của chữ thập nhỏ sắp xếp khéo léo và hầu hết các môtip 
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hoa văn chính đều đƣợc chứa trong những hình vuông hay hình thoi lớn xếp 

chéo nhau. 

       Trong số những hình đã đƣợc cách điệu thì loại hoa văn có tên động vật 

và hoa văn có tên đồ vật là phong phú hơn cả nên đƣợc ngƣời thêu lựa chọn 

nhiều hơn. Con ngƣời đƣợc thể hiện trên mặt khăn khá ít. Một số mô típ 

không có tên gọi cụ thể thì đƣợc gọi theo tên địa phƣơng của mình. Nhƣng 

trong những đồ án này lại thƣờng có nhiều mô típ chữ “S” (hoa văn Mƣờng 

không thấy). 

       Hoa văn trên một chiếc khăn Piêu chính là ý đồ của ngƣời thêu, tùy chiếc 

khăn dùng để sử dụng thông thƣờng hay khăn làm tặng phẩm mà ngƣời thêu 

có thể sử dụng các dạng hoa văn trang trí phù hợp. Ngoài ra, khi thêu ngƣời 

thêu còn hay sử dụng hoa văn răng cƣa cho đƣờng diềm ô vuông ngoài cùng 

của đồ án. Đặc biệt là phần lớn chỉ dùng loại chỉ thêu màu trắng cho hoa văn 

chủ đạo. Các tam giác (tạo nên răng cƣa) đối cạnh đáy với nhau tạo thành hoa 

văn hình quả trám còn đối đỉnh lại tạo thành dạng hoa văn rau cỏ bợ... Các 

loại hoa văn khác cũng sử dụng nhiều nhƣ hoa đồng tiền, ngôi sao 6 cánh, 8 

cánh (hoa bí) môtíp hoa văn hình sao thƣờng nằm ở trung tâm đồ án hoa văn 

hoặc đƣợc trang trí điểm xuyết (nhóm hai, ba, hoặc bốn đƣờng song song). 

Bên cạnh đó là loại môtíp kén tằm xen với móc câu, hoa văn hoa xoan (ô hình 

thoi nhỏ đặt xếp chéo nhau).  

  Khăn Piêu của thiếu nữ Thái thƣờng sử dụng hình thức tạo hình là các 

hình kỉ hà đƣợc thể hiện bởi các đƣờng nét mềm mại chân chất, phóng khoáng 

mang đậm nét tinh tế của sự sáng tạo, cũng nhƣ tôn lên đƣợc và đẹp của phụ 

nữ Thái. Đồng thời, ngƣời Thái có nhiều sáng tạo họa tiết cho trang trí. khai 

thác trong thiên nhiên. Tuy có cách điệu những đƣờng kỷ hà nhƣng vẫn 

nghiêng về diễn tả gần gũi với hiện thực. Ngoài các họa tiết sử dụng bằng 

đƣờng thẳng, đoạn thẳng, ngƣời Thái còn thành thục trong việc sắp xếp bố 

cục hoa văn hình móc, hình tròn, đƣờng cong… Đó là những họa tiết có 
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đƣờng cong, đƣờng xoáy dứt khoát, uyển chuyển nhịp nhàng tạo cho bố cục 

đẹp thuận mắt mà không lạc lõng đơn điệu. Những đƣờng nét với mảng họa 

tiết to, nhỏ tạo nên sự mềm mại, chủ động, phóng khoảng, không bị gò bó tạo 

nên nét riêng biệt của ngƣời Thái  

- Đường nét, màu sắc hoa văn trang trí khăn Piêu  

         Nói đến thẩm mỹ trang phục Thái không thể không nói đến tƣ duy về 

đƣờng nét, màu sắc của đồng bào.  

 Có thể nói, màu sắc là phần rất quan trọng. Thiếu màu sắc là thiếu phần 

nữa hình ảnh của sự vật. và bên cạnh màu sắc yếu tố không thể thiếu đó là 

đƣờng nét.  

 Khăn Piêu là một phần không tách rời trong y phục của phụ nữ Thái. 

Từ màu sắc đến đƣờng thêu toát lên vẻ hoang sơ mà màu sắc rực rỡ, chiếc 

khăn Piêu thể hiện tƣ duy thẩm mỹ tinh tế, thể hiện tình yêu, sự khéo léo của 

đôi bàn tay nữ tính. Các mẹ, các chị và các em gái Thái dùng những sợi chỉ 

đƣợc nhuộm màu từ vỏ cây, lá và đặt trên nền vải nhuộm chàm xanh đen. 

Khăn Piêu đẹp không chỉ bởi màu sắc và đƣờng nét đầy ấn tƣợng mà qua đó 

nói lên đức tính cần cù, khéo léo, chăm chỉ của ngƣời phụ nữ. Chiếc khăn 

Piêu có cách thể hiện không giống nhau bởi tâm tƣ, ý thích và tính cách của 

mỗi ngƣời thêu khăn khác nhau.  

 Thƣờng sẽ là những đƣờng diềm cầu kì mang yếu tố hình học: hình 

vuông, hình thoi, hình tam giác, hình chữ chi... Chiếc khăn Piêu càng thêm 

sống động bởi những chi tiết cánh hoa, sông suối đƣợc cách điệu tết bằng chỉ 

màu hài hoà và đƣờng thêu tinh tế.  

          Ngƣời Thái sử dụng các màu chủ đạo trong thổ cẩm là những màu 

trắng, đỏ, vàng, xanh lá, tím… để đạt đƣợc điểm nhấn. Các họa tiết đƣợc sắp 

xếp đối xứng thể hiện sự hòa hợp âm dƣơng đất trời và con ngƣời… 

          Hình mẫu trên khăn của ngƣời Thái chủ yếu là thiên nhiên, khi quan sát 

và hiểu chúng ta sẽ thấy điều đó. Đó là những hình thoi nhƣ quả trám chạy 
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viền, con suối với thác ghềnh, hoa ban cách điệu, những chùm hoa buông dài, 

lá đơn, lá kép, dây leo... không những thế mỗi bông hoa, con vật đều có đôi có 

cặp, bông đực, bông cái, con trống, con mái để tạo sự hài hòa âm dƣơng, sự 

sinh sôi nảy nở theo quy luật tự nhiên. 

          Khăn Piêu Thái sử dụng hình thức tạo hình là các hình kỉ hả, đƣờng 

cong, móc xích… đƣợc trang trí độc đáo, tinh xảo với các hình ảnh cách điệu 

trong tự nhiên: các loại hoa, lá, cỏ cây... đƣợc thể hiện cùng những đƣờng nét 

mềm mại, phóng khoáng mang đậm nét tinh tế của sự sáng tạo. 

       Các đƣờng thêu đều do ngƣời thêu sáng tạo ra nhƣ thêu móc xích, vặn 

thừng, xƣơng cá…  

      Điều khác biệt là “Piêu” lại thêu từ mặt trái, sau khi thêu thì các hoa 

văn và màu sắc lại hiện lên ở mặt phải. Là tƣ duy và khéo léo đặc biệt. Ngƣời 

Thái có cái nhìn cơ bản, trí tƣởng tƣợng tốt, và thêu hoa văn bằng trí nhớ và 

sự sắp xếp trong đầu. Ngƣời phụ nữ thƣờng tính toán tỷ mỉ kích thƣớc, đƣờng 

kim mũi chỉ, sự xắp xếp về màu và hình trên toàn bộ hoa văn trong tấm vải 

trƣớc khi thêu, vậy nên khi dệt vải họ đã tính toán việc sắp xếp các họa tiết 

trang trí hoa văn. Kỹ thuật thêu hoa văn phức tạp hơn bởi thêu ở mặt trái, 

nhƣng hình mẫu lại nổi lên ở mặt phải. Piêu đƣợc thêu theo lối “luồn chỉ” và “đan 

chỉ” màu vào vải. Hoa văn “Piêu” trong việc điểm xuyết hệ thống đồ án có bố cục 

nội dung phức tạp đòi hỏi một trình độ thêu nhất định thì mới có đƣợc chiếc 

“Piêu” đẹp. Việc thêu “Piêu” thật sự đòi hỏi việc nắm chắc nguyên tắc, kỹ thuật, 

và thuộc đồ án hoa văn khi thể hiện mặt phải, trái của nó.  

 Các hình mảng, màu sắc sắp đặt rất khéo léo trong một bố cục tạo cảm 

giác động. Ngƣời thêu thể hiện đƣờng nét sắc, rõ ràng của khối, hiệu quả hơn 

đó là đậm nhạt với những mảng sáng lớn tạo nên nhịp điệu của chuyển động. 

Những độ đậm nhạt trong khăn đƣợc sắp xếp và tính toán cẩn thận nhƣ một 

sự cần thiết cho tâm lý thị giác, tạo bố cục chắc chắn.  
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 Những hình cơ bản nhƣ hình tam giác, hình chữ nhật đƣợc chắp ghép tỉ 

mỉ, khéo léo. Chủ đề tập trung với hình thức đơn giản, tạo đƣợc ấn tƣợng về 

sự chuyển động của đƣờng nét,  màu sắc khi thể hiện. [5. H7] 

1.2.3. Nguyên liệu và quá trình làm khăn Piêu.  

       Khăn Piêu cũng là sản phẩm dệt của ngƣời Thái, khăn đƣợc làm trên 

một sải vải dệt từ loại bông cỏ thành khổ sẵn. Những tấm vải sợi nhỏ đều mặt 

và mịn màng đƣợc chọn để làm khăn Piêu. Khăn Piêu đƣợc làm thƣờng có 

khổ vải gần nhƣ bằng nhau, riêng khăn piêu cho các em gái thì ngắn hơn một 

chút. Độ dài  của khăn trung bình từ 1m50cm đến 1m60cm với khổ rộng 30- 

40cm. Tùy thuộc vào sở thích của từng ngƣời phụ nữ mà chiếc khăn Piêu 

ngắn hay dài hơn. Thông thƣờng chiều dài của chiếc khăn Piêu dài bằng cả sải 

tay.  

 Tấm vải trắng đã dệt xong đƣợc cắt rời thành từng chiếc khăn, sau đó 

mới đem đi nhuộm chàm. Kỹ thuật và quá trình nhuộm vải làm khăn Piêu trải 

qua nhiều bƣớc, nhiều khâu nhƣ nhuộm vải mặc để có đƣợc màu đen ngả tím 

than, màu sắc chuẩn của chiếc khăn. Sau khi nhuộm chàm xong, khăn đƣợc 

nhúng vào nƣớc vỏ cây hoa ban hoặc nƣớc củ nâu. Tiếng Thái gọi bƣớc này 

là “lảng”. Chiếc khăn đã qua bƣớc “lảng” sẽ bền màu và có đƣợc màu mong 

muốn.  

        - Chỉ màu thêu khăn. 

                Chỉ màu thêu khăn đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra 

chiếc khăn đẹp. Nếu tấm vải làm khăn đƣợc dệt từ bông vải thì chỉ để thêu 

xéo. Ngƣời Thái  thích dùng sợi chỉ thêu truyền thống là những sợi tơ tằm làm 

thủ công, mặc dù hiện nay có các loại chỉ công nghiệp đƣợc sản xuất từ các 

nhà máy. Nhiều gia đình Thái có truyền thống nuôi tằm kéo tơ. Tơ tằm đƣợc 

sử dụng phổ biến trong đời sống ngƣời Thái nhƣ dệt vải mặc, làm thắt lƣng, 

làm chỉ thêu hay đan chài, lƣới đánh bắt cá… Chỉ tơ tằm vừa bền sợi, bền 

màu và đặc biệt sắc màu của chỉ tơ tằm là óng và mƣợt. 
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          Chính chỉ tơ tằm nhiều sắc màu đƣợc phối lên chiếc khăn màu chàm 

đen đã làm tăng thêm vẻ đẹp vừa tinh tế vừa giản dị, nhuần nhị của đồ án hoa 

văn.  

 Từ sợi chỉ tơ tằm, đồng bào Thái đã nhuộm thành những màu khác 

nhau nhƣ: màu xanh lá cây, đỏ tƣơi, đỏ thắm, màu tím, màu vàng, màu hồng 

và màu trắng. Trƣớc đây, ngƣời Thái thƣờng nhuộm chỉ bằng các màu từ 

nguyên liệu tự nhiên (nhƣ cây phung nhuộm thành màu đỏ, củ nghệ và rễ củ 

cây hem cho màu vàng v.v…). Nhƣng từ khi có các loại phẩm màu hóa học 

thì họ nhuộm sợi chỉ bằng các loại phẩm màu là chính. Riêng chỉ màu trắng là 

đƣợc giữ nguyên không nhuộm, là loại chỉ đƣợc làm từ kén tằm sắn. 

 Chỉ tơ tằm đƣợc giặt qua nƣớc lã rồi đem ngâm vào nƣớc chua để cho 

màu sắc đƣợc bền (lá me chua, nƣớc măng chua ngâm lâu năm…) trƣớc khi 

nhuộm. Quá trình nhuộm sợi chỉ phải trải qua nhiều bƣớc và đòi hỏi những 

kinh nghiệm và bí quyết riêng. Nhiều khi màu khăn đã bạc vì mƣa nắng mà 

màu chỉ vẫn giữ đƣợc màu óng sắc nhƣ mới.  

- Cách thức thêu khăn :  

       Để có đƣợc chiếc khăn Piêu đẹp đòi hỏi rất nhiều yếu tố, trƣớc hết nó đòi 

hỏi ngƣời thêu phải có kĩ thuật thêu tốt, vải làm khăn tốt và có chỉ màu đẹp. 

Hơn nữa, tùy thuộc vào từng vùng miền, từng địa phƣơng, đặc biệt là phụ 

thuộc vào khiếu thẩm mĩ và sở thích của từng ngƣời mà có quan niệm về cái 

đẹp khác nhau về chiếc khăn Piêu. Khăn Piêu của ngƣời Thái ở Mai Sơn-Sơn 

La, ở Yên Châu-Sơn La và khăn Piêu của ngƣời Thái ở Tuần Giáo- Điện 

Biên, ở Mƣờng Phăng - Điện Biên hay ở Mƣờng Lay- Lai Châu...đều có sự 

khác biệt về mô tuýp hoa văn thêu trên hai đầu khăn,  mỗi nơi có những nét 

đặc trƣng riêng. Những nét khác biệt đó có khi là ở màu sắc hoặc do các 

môtíp hoa văn tạo nên. Có thể nói rằng mô tuýp hoa văn khăn Piêu Thái khá 

phong phú và nhiều kiểu dáng khác nhau. Tuy nhiên chúng vẫn có điểm thống 

nhất về phong cách trang trí, về cách thức thêu khăn.  
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Nguyên tắc chủ đạo để thêu khăn Piêu là cách luồn sợi chỉ mầu đan vào 

nền vải đen. Khi thêu khăn, mảng hoa văn chủ đạo ở giữa đồ án thƣờng bắt 

đầu trƣớc rồi mới thêu ra xung quanh. Sau khi thêu xong toàn bộ đồ án hoa 

văn mới đƣa thêm cút piêu, cóp piêu và hu piêu vào trang điểm thêm cho 

chiếc khăn. Các phần phụ này góp phần quan trọng trong việc làm tăng vẻ rực 

rỡ cho chiếc khăn và tôn lên họa tiết hoa văn ở hai đầu của khăn.  

      Khăn đƣợc thêu từ mặt trái, với cách thức luồn sợi, sắc độ của mặt trái 

màu sắc sẽ nhạt hơn mặt phải. Trƣớc khi tiến hành, ngƣời thêu phải chọn sẵn 

mẫu Piêu mình thích. Đếm sợi chỉ mầu theo từng họa tiết hoa văn trên Piêu 

mẫu rồi thực hiện luồn kim vào mặt phà mới để thêu. Có ngƣời khi thêu đã 

nhớ sẵn mẫu hoa văn định thêu vào khăn để sau khi hoàn thành có đƣợc chiếc 

khăn nhƣ đã định.  

       Họa tiết hoa văn trên khăn Piêu vùng Điện Biên thƣờng là hình chạc cây, 

xung quanh thỉnh thoảng có vài mô tuýp hoa. Mô tuýp hoa đƣợc dùng phổ 

biến là loại hình tam giác xếp chồng lên nhau theo hình dây (dây hoa, dây cây 

hay dây Châu chấu)… Vì vậy, xƣa kia việc thêu khăn Piêu đơn giản và mất ít 

thời gian hơn. Các mô tuýp hoa văn đơn giản hơn chứ không dày và nhiều 

màu sắc sặc sỡ nhƣ ngày nay. [PL5. H.5] 

- Cách làm cóp piêu, hu piêu và tai piêu:  

       Cóp Piêu thƣờng là dải vải mầu đỏ dùng để viền thêm vào cạnh bốn 

góc vuông ở hai đầu khăn Piêu. Cóp piêu có độ dài chỉ vừa bằng chiều dài 

phần trang trí hai phần đầu khăn đó. Trên khăn chừa một phần dải vải cóp 

piêu để tết thành hu piêu (tai piêu) khi viền đến các góc vuông ở đầu khăn. 

Tai piêu trông giống bông hoa ba cánh tròn xòe ra đƣợc đính ở các đỉnh góc 

vuông ở đầu khăn. Có ngƣời thích đính thêm túm chỉ mầu vào “tai piêu”để 

chiếc khăn thêm sặc sỡ.  
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        Trên nền cóp Piêu thƣờng đính thêm các chùm cút Piêu. Số lƣợng 

chùm cút Piêu nhiều hay ít là tùy sở thích từng ngƣời thêu khăn. Số cút Piêu 

trong một chùm lại do ngƣời thêu tự quy ƣớc từ trƣớc. [PL5. H.5]  

1.4. Một số phƣơng pháp dạy học mĩ thuật 

Bộ môn Mĩ thuật và phân môn Vẽ trang trí đều có tính đặc thù trong 

chƣơng trình giáo dục ở các trƣờng học chuyên nghiệp cũng nhƣ trƣờng phổ 

thông. Do vậy, muốn đạt đƣợc mục tiêu dạy học cần có những phƣơng pháp 

dạy học đặc trƣng, nền tảng, so với những phƣơng pháp dạy học của các bộ 

môn khác. Chúng tôi xin liệt kê ngắn gọn một số phƣơng pháp giảng dạy 

truyền thống và phƣơng pháp hiện đại đã đƣợc hầu hết các giáo viên áp dụng 

trong giảng dạy bộ môn Mĩ thuật và phân môn Vẽ trang trí ở các cấp học.  

1.4.1. Một số phương pháp dạy học mĩ thuật thường dùng 

          - Phương pháp trực quan 

“Đề cập tới cách dạy sao cho học sinh thấy ngay, thấy một cách rõ ràng, 

cụ thể và hiểu nhanh, nhớ lâu đồng thời có hứng thú học tập. Dạy học bằng 

phƣơng pháp trực quan sẽ làm những khái niệm trừu tƣợng nhƣ cân đối, hài 

hòa hay những gì ẩn chứa trong bố cục, nét vẽ, màu sắc,… của đối tƣợng 

đƣợc thể hiện một cách rõ ràng” 18, tr.24. 

Phƣơng pháp trực quan đƣợc thể hiện qua cách giáo viên trình bày nội 

dung, kiến thức của bài học qua vật thật, hình tƣợng hay hình ảnh nhằm giúp 

học sinh hiểu bài đƣợc dễ dàng và vững chắc hơn.  

- Phương pháp quan sát 

 “Phƣơng pháp quan sát đƣợc thể hiện qua cách giáo viên hƣớng dẫn cho 

học sinh cách nhìn, cách ngắm đối tƣợng với mục đích nhất định để có những 

nhận xét, đánh giá chính xác về đối tƣợng,… Quan sát từ bao quát đến chi 

tiết: từ cái chung, cái lớn, cái tổng quát, toàn thể trƣớc, sau mới đến cái riêng, 

các chi tiết từng bộ phận. Có nhƣ vậy, nhận xét về đối tƣợng mới đúng, rõ 

ràng và khách quan” 18, tr.22. 
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Khi vận dụng phƣơng pháp trƣc quan, quan sát. Ngƣời dạy phải hƣớng 

cho ngƣời học hiểu đƣợc mục đích quan sát và phƣơng pháp quan sát. Quan 

sát để làm gì  Tại sao lại phải quan sát . Vậy ở đây, quan sát là để nắm đƣợc, 

hiểu đƣợc đối tƣợng, tìm ra nét đặc trƣng, vẽ đẹp… của đối tƣợng ở các góc 

nhìn khác nhau, từ đó tìm ra cách thể hiện tốt nhất. 

 

Vậy quan sát nhƣ thế nào  Khi quan sát, đòi hỏi sinh viên phải quan sát 

từ tổng thể đến chi tiết, phải biết so sánh, đối chiếu, có nhƣ vậy mới không sa 

vào chi tiết vụn vặt, mà tập trung vào những yếu tố chủ đạo của đối tƣợng. 

Ví dụ khi hƣớng dẫn sinh viên quan sát một bài trang trí mẫu. 

Giảng viên phải có một hệ thống câu hỏi để định hƣớng cho sinh viên 

trong quá trình quan sát. 

Hình mảng chính phụ trong bài trang trí  

Bố cục đƣợc sử dụng trong bài trang trí  

Gam màu chủ đạo  

- Phương pháp vấn đáp 

 “Theo cách hiểu thông thƣờng thì vấn là hỏi, đáp là trả lời. Khi dạy 

học, giáo viên thƣờng nêu lên các câu hỏi để học sinh suy nghĩ và trả lời về 

nội dung bài học. Các câu hỏi đƣợc giáo viên chuẩn bị trƣớc, có thể là một hệ 

thống câu hỏi theo một logic của nội dung bài dạy” 18, tr.27.  

Phƣơng pháp vấn đáp thƣờng đƣợc thể hiện qua cách giáo viên đặt câu 

hỏi và học sinh trả lời nhằm giải quyết một vấn đề nào đó trong bài học 

- Phương pháp giảng giải minh hoạ 

 Trong vẽ trang trí giảng viên cần giải thích ngắn gọn, dễ hiểu chủ yếu 

gợi mở để sinh viên quan sát và chốt lại những vấn đề chính, những kiến thức, 

kĩ năng cơ bản sinh viên cần nhớ, vận dụng trong quá trình thực hành. Phân 

tích nhận xét kết quả bài học để sinh viên học hỏi lẫn nhau và rút kinh nghiệm 

Ghi nhận Vẽ (theo trí nhớ) Quan sát Quan sát 
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cho bài vẽ sau. Khi phân tích giảng giải luôn kèm theo các hình ảnh minh hoạ 

cho lời nói.  

- Phương pháp thực hành luyện tập 

       “Môn học nào cũng cần phải luyện tập. Luyện tập để củng cố kiến thức. 

Với phân môn Trang trí, luyện tập đƣợc coi là hoạt động học tập chủ yếu và 

thƣờng xuyên để củng cố kiến thức đã tiếp thu. Đồng thời trong quá trình 

luyện tập, học sinh còn tìm ra nhiều điều mới mẻ làm cho nhận thức trở nên 

phong phú, kiến thức càng trở nên sâu sắc hơn” 18, tr.33.   

- Phương pháp luyện tập 

 Phƣơng pháp thực hành luyện tập là một trong những phƣơng pháp chủ 

yếu, thƣờng xuyên không thể thiếu trong dạy học mĩ thuật nói chung và môn 

trang trí nói riêng. 

       -  Phương pháp kiểm tra đánh giá 

        Là phƣơng pháp mà giáo viên thông qua đó có xác định mức độ hiểu biết 

về kiên thức, kĩ năng và khả năng vận dụng của học sinh. Đối với học sinh là 

trung tâm của quá trình dạy học. Phƣơng pháp kiểm tra đánh giá có tác dụng 

thúc đẩy quá trình học tập phát triển không ngừng. Qua kết quả kiêmr tra , 

học sinh tự đánh giá mức độ đạt đƣợc của bản thân để có phƣơng pháp tự 

mình thay đổi cách học.   

1.3.2. Một số phương pháp dạy học phát huy tính chủ động tích cực của 

người học 

-  Phương pháp trò chơi 

      Đối với vẽ trang trí cũng có thể tổ chức một số trò chơi.Trò chơi có thể 

tổ chức vào đầu gìơ học để tạo hứng thú và kiểm tra kiến thức cũ có liên quan 

đến bài học mới. Hoặc có thể tổ chức vào cuối giờ học để củng cố và kiểm 

tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh đối chiếu với mục mục tiêu của bài 

học. Khi tổ chức trò chơi cần chú ý thời điểm xuất phát và kết thúc phải rõ 

ràng.  
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- Phương pháp hợp tác nhóm 

    Đối với vẽ trang trí có thể tổ chức cho ngƣời học làm việc theo nhóm 

cùng sử dụng các chất liệu thể hiện, nhóm có thể thực hiện các trò chơi hay 

trao đổi bàn luận phân công ngƣời tham gia trò chơi... Kết thúc giờ học nhóm 

tự đánh giá nhận xét bài của nhau. Ngƣời dạy sẽ đóng vai trò tổ chức, giám 

sát và điều khiển.  

 -  Phương pháp gợi mở 

 “Gợi mở là gợi ý, mở ra, vạch ra hƣớng suy nghĩ, hƣớng giải quyết tiếp 

một vài vấn đề nào đó. Khi học sinh gặp khó khăn trong việc tìm hiểu một 

trong số những nội dung của bài học thì lúc đó học sinh cần có sự tác động 

của giáo viên, của bạn cùng lớp” 18, tr.30.   

        Giảng dạy mĩ thuật lấy thực hành là chủ yếu, sinh viên phải giải quyết 

bài tập bằng chính khả năng của mình. Vì vậy, việc trao đổi cá nhân giữa giáo 

viên và học sinh rất quan trọng, phát huy một cách tốt nhất năng lực của học 

sinh và chất lƣợng bài học. 

- Phương pháp thuyết trình  

 Là phƣơng pháp dạy học bằng lời nói sinh động của giáo viên để trình 

bày một tài liệu mới hoặc tổng kết những tri thức mà học sinh đã thu lƣợm 

đƣợc một cách có hệ thống. 

 Phƣơng pháp thuyết trình cho phép giáo viên truyền đạt những nội dung 

lý thuyết tƣơng đối khó, phức tạp, chứa đựng nhiều thông tin mà học sinh tự 

mình không dễ dàng tìm hiểu đƣợc một cách sâu sắc. 

 Giúp học sinh nắm đƣợc hình mẫu về cách tƣ duy logic, cách đặt và giải 

quyết vấn đề khoa học, cách sử dụng ngôn ngữ để diễn đạt những vấn đề khoa 

học một cách chính xác, rõ ràng, súc tích thông qua cách trình bày của giáo 

viên. 
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 Tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên tác động mạnh mẽ đến tƣ tƣởng, 

tình cảm của học sinh qua việc trình bày tài liệu với giọng nói, cử chỉ, điệu bộ 

thích hợp và diễn cảm. 

 Tạo điều kiện phát triển năng lực chú ý của học sinh, giúp học sinh hiểu 

đƣợc lời giảng của giáo viên và ghi nhớ đƣợc bài học. 

 Bằng phƣơng pháp thuyết trình, giáo viên có thể truyền đạt một khối 

lƣợng tri thức khá lớn cho nhiều học sinh trong cùng một lúc. 

- Phương pháp liên hệ với thực tiễn cuộc sống  

“Học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn là nguyên lý, phƣơng 

châm giáo dục, đòi hỏi mỗi giáo viên phải nắm vững và vận dụng vào giảng 

dạy của mình. Mỹ thuật nói chung, trang trí nói riêng luôn lấy chất liệu từ 

cuộc sống - phản ánh cuộc sống bằng ngôn ngữ của mình” 18, tr.37. 

        Trên đây, tác giả đã liệt kê một số phƣơng pháp dạy học truyền thống và 

phƣơng pháp dạy học hiện đại đƣợc sử dụng trong bộ môn Mĩ thuật nói 

chung, phân môn Vẽ trang trí nói riêng để rút ra. 

Bộ môn Mĩ thuật nói chung, phân môn Vẽ trang trí nói riêng đều có đặc 

thù lấy thực hành làm hoạt động chính, phát huy khả năng tƣ duy độc lập, 

sáng tạo trong học tập của ngƣời học. Việc vận dụng một cách linh hoạt các 

phƣơng pháp dạy học mới nhằm phát huy đƣợc tính tích cực, chủ động, sáng tạo 

của ngƣời học cũng nhƣ phù hợp với đặc điểm của từng đối tƣợng tiếp thu trong 

thời đại mới là rất cần thiết để phát huy tốt hiệu quả của việc dạy và học. 

1.4. Thực trạng dạy học Vẽ trang trí tại Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Điện 

Biên  

1.4.1. Vài nét về trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên 

 Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Điện Biên hiện nay đang nằm trên địa phận 

tổ dân phố 30 – Phƣờng Mƣờng Thanh - T.P Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên. 

Tiền thân là trƣờng Sƣ phạm Dân tộc cấp I Lai Châu, đƣợc thành lập ngày 

22/07/1963 tại xã Mƣờng Tùng, huyện Mƣờng Lay tỉnh Lai Châu.  
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 Trƣờng đã trải qua 08 lần di chuyển và sơ tán từ Mƣờng Tùng đến Pa 

Ham, Phong Thổ, Noong Hẹt, Noong Bua, Tuần Giáo cho đến tháng 09/1996 

trƣờng đƣợc chuyển về thị xã Điện Biên Phủ (nay là thành phố Điện Biên Phủ) 

xây dựng và củng cố cơ sở vật chất cho đến nay. 

 Ngày 13/12/2000 Trƣờng chính thức đƣợc nâng cấp thành Trƣờng Cao 

đẳng Sƣ phạm theo Quyết định số 5520/QĐ-BGD&ĐT ngày 13/12/2000 của 

Bộ trƣởng Bộ giáo dục và Đào tạo.  

Đến nay, Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Điện Biên đã có một cơ sở đáp 

ứng nhu cầu giảng dạy của nhà trƣờng. Cơ cấu tổ chức nhà trƣờng với gần 

200 cán bộ giảng viên, ban giám hiệu có 3 đồng chí (1 hiệu trƣởng và 2 phó 

hiệu trƣởng) cùng với các phòng ban khoa tổ: 

Trƣờng là đơn vị sự nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, là cơ sở 

đào tạo công lập với nhiệm vụ: đào tạo giáo viên ở trình độ cao đẳng và trung 

cấp, đào tạo cán bộ nghiệp vụ cho một số ngành ngoài sƣ phạm với các mã 

ngành đã đƣợc Bộ GD&ĐT phê duyệt. Bồi dƣỡng giáo viên, nhân viên 

nghiệp vụ, cán bộ quản lý giáo dục trƣờng mầm non, tiểu học và THCS cho 

tỉnh. 

Loại hình đào tạo gồm có hệ chính quy tập trung, không chính quy, liên 

thông và liên kết đào tạo. 

- Cơ sở vật chất 

Để phục vụ công tác dạy và học nhà trƣờng có 1 giảng đƣờng chính 4 

tầng với 22 phòng học, đều đƣợc trang bị máy chiếu projecter. Một nhà 3 tầng 

với 9 phòng, trong đó có 2 phòng thí nghiệm lý, 2 phòng thí nghiệm hóa, 2 

phòng thí nghiệm sinh, 3 phòng dành cho các lớp bồi dƣỡng. Một nhà 4 tầng 

với 12 phòng học tập bộ môn và thƣ viện nhà trƣờng, trong đó 2 phòng cho 

môn mỹ thuật, 5 phòng dùng cho công tác giảng dạy môn âm nhạc, 5 phòng 

cho môn ngoại ngữ. Một trung tâm Ngoại ngữ tin học và hỗ trợ học tập với 6 

phòng học đều đƣợc trang bị máy tính bàn cho sinh viên học tập. Một nhà đa 
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năng với 2 sân cầu lông, 4 bàn bóng bàn và một sân khấu. Một hội trƣờng lớn 

với 300 ghế và sân khấu. Một nhà 3 tầng dành cho ban giám hiệu và các 

phòng ban khoa tổ. 

Ngoài ra nhà trƣờng còn có 1 nhà 4 tầng, trong đó 9 phòng khách, 9 

phòng dành cho giáo viên mới ra trƣờng ở. Hai nhà 4 tầng cho sinh viên ở, 

một nhà 2 tầng cho sinh viên Lào, một nhà ăn tập thể… 

-  Đội ngũ giảng viên 

Đội ngũ giảng viên ở mỗi cơ sở giảng dạy hiện nay là hết sức cần thiết 

và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển giáo dục chung của cả nƣớc. 

Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Điện Biên cũng nằm trong những ngôi trƣờng góp 

sức trong công cuộc giáo dục của tỉnh nhà nói riêng và sự nghiệp giáo dục của 

nƣớc ta nói chung.  

Bảng 1. Số liệu đội ngũ giáo viên hiện nay 

Đội ngũ cán bộ 
Tổng 

số 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Trình độ đào tạo 
Ghi 

chú 
Đạt 

chuẩn 

Trên 

chuẩn 

Chƣa đạt 

chuẩn 

Hiệu trƣởng 01 Nữ Kinh 0 01 0  

Phó hiệu trƣởng  02 Nam Kinh 02 0 0  

Giáo viên 158   154 4 0  

Nhân viên 18   18 0 0  

Cộng 179   174 1 0  

- Tổ Mĩ thuật thuộc khoa Tiểu học Mầm non, với 4 giảng viên, 2 nam 

và 2 nữ. Bốn ngƣời đều có trình độ Đại học ngành Sƣ phạm Mĩ thuật trở lên, 

trong đó có 1 đồng chí vừa tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Hội họa tại trƣờng 

Đại học Mĩ thuật Việt Nam tháng 6 năm 2017, một đồng chí đang theo học 

thạc sĩ  chuyên ngành Lý luận và Phƣơng pháp dạy học Mĩ thuật tại Trƣờng 

Đại học Sƣ phạm Nghệ thuật Trung ƣơng, hai đồng chí chuẩn bị thi lớp cao 
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học chuyên ngành Lý luận và Phƣơng pháp dạy học Mĩ thuật tại Trƣờng Đại 

học Sƣ phạm Nghệ thuật Trung ƣơng. 

Đội ngũ giảng viên Mĩ thuật của nhà trƣờng luôn yêu nghề, tích cực đổi 

mới phƣơng pháp giảng dạy, nâng cao hiệu quả giờ lên lớp, luôn học hỏi để 

nâng cao trình độ chuyên môn. 

1.4.2. Thực trạng giảng dạy môn Vẽ trang trí tại trường Cao đẳng Sư phạm 

Điện Biên 

-  Giảng viên 

Hầu hết giảng viên Mĩ thuật ở khoa Tiểu học - Mầm non nhận thức 

đƣợc tầm quan trọng của chuyên môn trong việc giáo dục và đƣa những nét 

văn hóa truyền thống lồng ghép trong các tiết dạy mĩ thuật hàng ngày. Nhƣng 

do thời lƣợng chƣơng trình dành cho môn học mĩ thuật còn eo hẹp cũng là sự 

khó khăn tìm và tham khảo tài liệu nên chƣa thấy đƣợc hết hiệu quả và tầm 

quan trọng của nét đẹp cũng nhƣ ý nghĩa của văn hóa riêng các dân tộc trong 

tỉnh đối với môn học và việc học tập tại trƣờng. Trong đó, khó khăn nhất phải kể 

đến là tài liệu giảng dạy còn hạn chế, ngoài ra sự quan tâm về môn học của sinh 

viên chƣa cao phần nào ảnh hƣởng đến chất lƣợng giảng dạy môn mĩ thuật 

trong nhà trƣờng.  

Chính vì vậy mà khi sinh viên muốn tìm hiểu và biết sâu hơn về văn 

hóa dân tộc mình, muốn vẽ về họa tiết hoa văn của dân tộc mình thì hầu hết 

phải tự tìm tòi, tự nghiên cứu và cảm thụ theo cách riêng của bản thân, điều 

này đôi khi khiến những nét văn hóa, những họa tiết hoa văn không đƣợc hiểu 

trọn vẹn, không biết cách khai thác đúng bỗng nhiên lại thành sai lệch đi về 

độ chuẩn xác về nghệ thuật tạo hình cũng nhƣ tính thẩm mĩ của nét đẹp văn 

hóa vốn có của dân tộc mình. 

 Nội dung trang trí cơ bản nhằm cung cấp cho ngƣời học biết cách xây 

dựng một bài trang trí ở mức căn bản nhất và vận dụng đƣợc những kiến thức 

đó trong các bài tập trang trí các hình cơ bản nhƣ trang trí hình vuông, trang 
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trí hình tròn, trang trí hình chữ nhật, trang trí đƣờng diềm, từ đó hình thành 

cho ngƣời học bƣớc đầu có khả năng tạo hình trong nghệ thuật trang trí. Hiểu 

đƣợc tầm quan trọng của nội dung trang trí cơ bản, các giảng viên luôn ý thức 

đƣợc vai trò và trách nhiệm của mình với từng tiết dạy để truyền đạt tri thức 

một cách hiệu quả nhất, đặt nền móng cơ bản cho sinh viên trong quá trình 

lĩnh hội kiến thức và thực hành các bài trang trí. 

 Thông qua khảo sát và thực tiễn giảng dạy nội dung môn Vẽ trang trí 

tại Khoa Tiểu học mầm non, Trƣờng CĐSP Điện Biên, tôi nhận thấy một số 

điểm nổi bật sau: Các giảng viên luôn nắm vững mục tiêu bài học, đảm bảo 

nội dung, tiến độ chƣơng trình cũng nhƣ thời lƣợng các tiết học. Bên cạnh đó 

các thầy cô không ngừng trau dồi kiến thức, cập nhật thông tin, tìm hiểu nhiều 

nguồn tài liệu khác nhau và thƣờng xuyên có những trao đổi về chuyên môn 

nhằm tìm ra những giải pháp tối ƣu để có thể giúp các sinh viên Khoa Tiểu 

học học tập tốt nội dung Trang trí cơ bản nói riêng và học phần Vẽ trang trí 

nói chung. Tuy nhiên, do phần lớn các em không có tố chất về Mĩ thuật và 

thời gian học tập trên lớp còn hạn chế nên việc dạy học gặp nhiều khó khăn. 

Mặt khác, do mỗi giảng viên đều có thế mạnh khác nhau, có giảng viên 

khả năng cảm thụ tốt về không gian và đậm nhạt thƣờng chú trọng hƣớng dẫn 

cách tạo chiều sâu và nhịp điệu trong trang trí, ngƣời có khả năng cảm thụ về 

màu sắc thƣờng chú trọng hƣớng dẫn cách tạo hòa sắc trong trang trí, giảng 

viên có khả năng tạo hình tốt thƣờng chú trọng hƣớng dẫn cách xây dựng bố 

cục, phân bố hình mảng và tạo họa tiết, bởi vậy phƣơng pháp giảng dạy trên 

lớp của các giảng viên đã có sự chênh lệch, không đồng đều, chƣa thống nhất. 

- Sinh viên 

Đối tƣợng sinh viên của trƣờng đa số là con em các dân tộc khác nhau 

nhƣ dân tộc H’Mông, Thái, Khơ Mú, Mƣờng...trong số đó thì các em thuộc 

con em dân tộc Thái chiếm nhiều hơn cả và các em đến từ vùng sâu vùng xa 

thuộc các huyện trong tỉnh, kinh tế còn khó khăn nên việc tiếp xúc và giao lƣu 
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với nghệ thuật còn hạn chế, điều này cũng ảnh hƣởng phần nào đến quá trình 

học tập và kết quả học tập của sinh viên đƣợc tuyển vào trƣờng. Trực tiếp làm 

công tác giảng dạy tại tổ Mĩ thuật, Khoa Tiểu học Mầm non, chúng tôi nhận 

thấy: 

 Khi lên lớp tìm hiểu, trao đổi và trong quá trình giảng dạy cho thấy 

sinh viên rất yêu thích và ham mê với những môn thực hành, cụ thể là môn 

Vẽ trang trí, Vẽ tranh- nặn tạo dáng, Vẽ theo mẫu... Khả năng tiếp thu, ham 

học và thực hành, vận dụng của các em cũng khá tốt. Tuy nhiên để học tốt 

môn Vẽ trang trí thì đòi hỏi sinh viên có năng khiếu, khả năng nhất định. Chịu 

khó học tập và thực hành các bài tập. Bên cạnh đó, sinh viên chiếm phần đông 

là dân tộc Thái thì việc họa tập và phát huy tìm tòi cũng nhƣ hƣớng dẫn của 

giảng viên cho sinh viên cũng có phần dễ hơn.  

 Sinh viên cũng hứng thú khi tham gia học tập môn học, tích cực trong 

các phong trào văn hóa của lớp và nhà trƣờg nhƣ trang trí báo tƣờng nhân các 

dịp lễ lớn, trang trí khánh tiết cho phòng học trong các buổi đại hội, phát huy 

việc mặc trang phục dân tộc trong lễ chào cờ đầu tháng, các lễ phát động của 

nhà trƣờng, những ngày lễ lớn trong và ngoài nhà trƣờng 

        - Nghiên cứu chương trình học phần Vẽ trang trí hiện nay tại trường 

Cao đẳng Sư phạm Điện Biên. [PL1.1] 

        Tên học phần: Vẽ trang trí. 

+ Số đơn vị học trình: 2 

+ Trình độ: Cho sinh viên chuyên ngành Sƣ phạm Tiểu học. 

+ Phân bố thời gian:    

-  Lý thuyết: 07 tiết 

- Thực hành : 46 tiết ( trên lớp 23, ngoài giờ 23) 

- Tổng: 53 

+ Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học học phần Vẽ theo mẫu 

+ Mục tiêu của học phần:  
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 Kiến thức 

 - Sinh viên nắm đƣợc những kiến thức cơ bản của trang trí, thông qua 

đó có thể hiểu và nhận thức đƣợc vẻ đẹp của tự nhiên xã hội, con ngƣời. 

 - Nắm đƣợc kiến thức khoa học của bộ môn trang trí cơ bản, các hình 

thức trang trí, nguyên tắc về màu sắc, truyền thống nghệ thuật độc đáo của 

dân tộc.  

Kỹ năng 

 - Biết vẽ họa tiết, xây dựng bố cục một bài trang trí 

 - Sử dụng thành thạo mầu sắc của các chất liệu: bút sáp, mầu nƣớc. 

Thái độ 

 - Trân trọng những giá trị thẩm mỹ của dân tộc. 

+ Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

          - Giới thiệu một số kiến thức chung về trang trí và mầu sắc (chép và 

cách điệu hoa lá, côn trùng thành các họa tiết), áp dụng vào các bài trang trí 

cơ bản (hình vuông, hình tròn, đƣờng diềm); chép và thể hiện các họa tiết 

trang trí trong vốn cổ dân tộc. 

+ Nhiệm vụ của sinh viên:  

- Tham gia tối thiểu 80% số tiết trong học phần. 

      -  Sinh viên phải biết cách trang trí theo yêu cầu bài học. 

+ Tài liệu học tập và tham khảo 

-  Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thế Hùng, Phạm Ngọc Tới - Giáo trình 

trang trí - NXB Giáo dục, 1998 

-  Hoàng Minh - Hoa văn trang trí thông dụng - NXB Văn hoá thông tin, 2000 

-  Tạ Phƣơng Thảo - Giáo trình trang trí - NXB Đại học Sƣ phạm, 2003 

- Trần Hữu Tƣ, Nguyễn Thu Uyên - Các bài mẫu trang trí hình vuông, 

hình tròn, đƣờng diềm - NXB Giáo dục,2000 

- Nguyễn Quốc Toản - Mỹ thuật và phƣơng pháp dạy học - Nxb Giáo 

dục, 2002 
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+ Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:  

- Thực hiện quy chế 25 và hƣớng dẫn của nhà trƣờng. 

- Các điểm đánh giá HP  

+ Điểm chuyên cần (1) 

+ Điểm kiểm tra thƣờng xuyên (1) 

+ Điểm kiểm tra giữa kỳ (1 bài KT thực hành giữa chƣơng trình) 

- Bài thi kết thúc học phần: thi thực hành (thời gian thi 120 phút) 

+ Thang điểm: 10 

        Nội dung chi tiết học phần: [PL.1.] 

       Về mục tiêu: Trang trí cơ bản là một chƣơng của học phần Vẽ trang trí, 

gồm 01 tiết lý thuyết và 24 tiết thực hành (đƣợc tổ chức thực hành theo cá 

nhân với 12 tiết trên lớp và 12 tiết ngoài giờ lên lớp). Giảng dạy cho đối 

tƣợng là sinh viên chuyên ngành cao đẳng sƣ phạm tiểu học nên mục tiêu 

chƣơng này đã đƣợc xác định nhƣ sau: Trang bị cho sinh viên những kiến 

thức chung về trang trí cơn bản, sinh viên hiểu đƣợc phƣơng pháp tiến hành 

các bài vẽ trang trí cơ bản (cách phân bố hình mảng, đậm nhạt khi xây dựng 

bố cục, cách tìm các họa tiết chính, phụ, cách sử dụng các hòa sắc), từ đó vận 

dụng đƣợc các kiến thức nêu trên vào việc thực hành các bài trang trí cơn bản.  

         Nội dung trang trí cơ bản nhằm cung cấp ngƣời học biết cách xây dựng 

một bài trang trí ở mức căn bản nhất và vận dụng đƣợc những kiến thức đó 

trong các bài tập trang trí các hình cơ bản nhƣ trang trí hình vuông, trang trí 

hình tròn, trang trí hình chữ nhật, trang trí đƣờng diềm, từ đó hình thành cho 

ngƣời học bƣớc đầu có khả năng tạo hình trong nghệ thuật trang trí. Hiểu 

đƣợc tầm quan trọng của nội dung trang trí cơ bản, các giảng viên luôn ý thức 

đƣợc vai trò và trách nhiệm của mình với từng tiết dạy để truyền đạt tri thức 

một cách hiệu quả nhất, đặt nền móng cơ bản cho sinh viên trong quá trình 

lĩnh hội kiến thức và thực hành các bài trang trí.  

- Đánh giá chung 
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    + Về nội dung chƣơng trình. 

      Đề cƣơng môn học mĩ thuật do chính giảng viên tổ mĩ thuật xây dựng, thông 

qua khoa tiểu học mầm non, phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học, trình nhà 

trƣờng phê duyệt và áp dụng cho hệ Cao đẳng Sƣ phạm Tiểu học Trƣờng Cao 

đẳng sƣ phạm Điện Biên. 

       Đối với môn học Vẽ trang trí, tổ mĩ thuật đang dạy theo nội dung chƣơng 

trình đề cƣơng chi tiết từ lâu mà chƣa có sự thay đổi cho phù hợp theo tình 

hình thực tế. 

  Thực trạng dạy học môn Vẽ trang trí hiện nay trong nhà trƣờng: 

       Thông qua khảo sát và thực tiễn giảng dạy nội dung Vẽ trang trí cho sinh 

viên khoa tiểu học mầm non, tôi nhận thấy một số điểm nổi bật sau:  

       Các giảng viên luôn nắm vững mục tiêu bài học, đảm bảo nội dung, tiến 

độ chƣơng trình cũng nhƣ thời lƣợng các tiết học. Tuy nhiên kết quả học tập 

của sinh viên chƣa cao. 

        Chƣơng trình dạy học chƣa phù hợp với đối tƣợng là con em các dân tộc, vì 

việc tiếp xúc mĩ thuật của các em ở vùng sâu vùng xa còn gặp nhiều khó khăn. 

        Các em cũng thích vẽ nhƣng việc tiếp thu kiên thức cần đòi hỏi thực tế, 

hiểu, cảm nhận để áp dụng vào bài học cụ thể là áp dụng vào bài trang trí. Có 

sinh viên áp dụng những hoa văn của dân tộc vào bài trang trí nhƣng mang 

tính sao chép chứ chƣa hiểu và chƣa biết chắt lọc, lựa chọn và sắp xếp bố cục 

thành bài của mình. 

+ Kết quả là điểm số mặt bằng chung vẫn chƣa cao. 

      Sau khi khảo sát tôi nhận thấy: 

Cần thay đổi nội dung đề cƣơng chi tiết cho phù hợp với tình hình thực tế với 

đối tƣợng là sinh viên dân tộc trong tỉnh. 

 Từ những ƣu thế về sinh viên chủ yếu dân tộc Thái, các em am hiểu về 

hoa văn dân tộc mình rất rõ thì việc lồng ghép kiến thức về hoa văn trang trí 
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khăn Piêu ứng dụng vào các bài cụ thể là trang trí các hình cơ bản để nâng 

cao chất lƣợng đào tạo sinh viên là cần thiết và phù hợp. 

1.5.  Mục đích đƣa họa tiết hoa văn của khăn Piêu vào dạy học Trang trí . 

1.5.4. Sự cần thiết của việc vận dụng hoa văn trang trí khăn Piêu vào giảng dạy 

       Mô tuýp hoa văn trang trí khăn Piêu có sự ảnh hƣởng và tác động rất lớn 

đến đời sống tâm tƣ tình cảm, góp phần nâng cao nhận thức, tình cảm thẩm 

mỹ…của đồng bào dân tộc Thái nói riêng và ngƣời dân tỉnh Điện Biên nói 

chung. Trƣớc xu thế hội nhập toàn cầu, ngƣời Thái có cơ hội, điều kiện giao lƣu, 

tiếp nhận với các nền văn hoá khác trên thế giới một cách mạnh mẽ, điều này 

dẫn đến nghệ thuật trang trí trên trang phục, đặc biệt là các hoa văn trang trí trên 

khăn Piêu truyền thống đang có nguy cơ dần bị mai một bởi một bộ phận ngƣời 

dân mà đặc biệt là thanh, thiếu niên đã ăn mặc và trang điểm theo kiểu thời trang 

hiện đại. Nhiều tiện nghi sinh hoạt cùng với lối sống từ nhiều nơi đã xâm nhập 

mạnh mẽ vào đời sống của ngƣời dân, có nguy cơ lấn át những giá trị văn hóa 

quý báu của dân tộc anh em nói chung và dân tộc Thái nói riêng. 

        Là ngƣời trực tiếp công tác giảng dạy mĩ thuật tại trƣờng Cao đẳng Sƣ 

phạm Điện Biên nơi có phần đông con em ngƣời đồng bào thiểu số trong đó 

có ngƣời dân Thái đang học tập tôi nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của 

nghệ thuật trang trí khăn Piêu nói riêng cho các em sinh viên đang học tập và 

sinh hoạt trong trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Điện Biên. 

       Từ thực tế giảng dạy mĩ thuật trong trƣờng nói chung và đối với các học 

phần Vẽ trang trí nói riêng, không có nội dung nào nói đến nghệ thuật trang 

trí khăn Piêu đặc biệt là các mô tuýp họa tiết hoa văn trang trí trên khăn Piêu 

vốn rất gần gũi với sinh viên.  

       Với mục đích muốn góp phần nào vào việc cùng các giảng viên và sinh 

viên nâng cao hiểu biết về nghệ thuật trang trí trên trang phục của ngƣời Thái, 

duy trì, gìn giữ và bảo tồn đƣợc các mô típ hoa văn, tạo nên một sức sống 

phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hoá của dân 
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tộc Thái Điện Biên, qua những phân tích trên tôi thấy việc đƣa hoa văn trang 

trí khăn Piêu vào giảng dạy cho sinh viên cao đẳng sƣ phạm trƣờng Cao đẳng 

Sƣ phạm Điện Biên là phù hợp với thực tiễn ở địa phƣơng. 

1.5.5. Mục tiêu, phương hướng của việc vận dụng hoa văn trang trí khăn 

Piêu vào dạy học môn Vẽ trang trí tại trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên 

     Để vận dụng hoa văn trang trí khăn Piêu dân tộc Thái vào chƣơng trình 

giảng dạy các học phần trang trí cho sinh viên Cao đẳng sƣ phạm tiểu học cần 

phải xây dựng chƣơng trình, kế hoạch xuất phát từ điều kiện thực tế của nhà 

trƣờng, đảm bảo các mục tiêu chung và nội dung của chƣơng trình. Giúp cho 

sinh viên hiểu biết thêm về nghệ thuật trang trí truyền thống dân tộc Thái 

thông qua hoa văn trang trí khăn Piêu, qua đó góp phần nhỏ trong việc giữ 

gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái Điện Biên. 

       Nghiên cứu kỹ về nội dung và có kế hoạch cụ thể cho môn học cùng với 

sự thống nhất ủng hộ của đội ngũ giảng viên trong tổ chuyên môn và việc xin 

ý kiến chỉ đạo của các cấp lãnh đạo trong nhà trƣờng về việc vận dụng hoa 

văn trang trí khăn Piêu dân tộc Thái Điện Biên vào chƣơng trình đào tạo của 

nhà trƣờng để có thể triển khai và thực hiện đạt kết quả. 

1.5.3.  Điều chỉnh, sắp xếp nội dung học phần Vẽ trang trí  

Nhƣ đã trình bày ở chƣơng 1 thì đề cƣơng học phần Vẽ trang trí đang 

đƣợc thực hiện giảng dạy tại trƣờng là thực hiện đúng số tiết theo quy định, 

nội dung vẫn bám sát với chƣơng trình khung do bộ giáo dục và đào tạo quy 

định. Tuy nhiên, qua thực tế giảng dạy, tôi thấy, việc phân bổ thời lƣợng và 

nội dung chƣơng trình cho các học phần trang trí chƣa thật sự phù hợp, do đó 

cần điều chỉnh, sắp xếp, xây dựng lại nội dung chƣơng trình cho logic, khoa 

học, phù hợp với thực tế giảng dạy hiện nay. 

Thời lƣợng cho môn học chúng tôi vẫn để là 30 tiết trên lớp, chúng tôi 

đề xuất việc thay đổi bổ sung, lồng ghép về nội dung kiến thức hoa văn trang 
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trí khăn Piêu vào các bài Vẽ trang trí hình cơ bản. cụ thể là trang trí hình 

vuông và trang trí đƣờng diềm nhƣ sau: 

- Về nội dung chương trình 

           Để xây dựng nội dung chƣơng trình môn Vẽ trang trí mang tính thực 

tiễn địa phƣơng, chúng tôi mạnh dạn đƣa những họa tiết hoa văn trang trí 

khăn Piêu dân tộc Thái Điện Biên vào chƣơng trình giảng dạy, tiến hành khảo 

sát nội dung chƣơng trình học phần Vẽ trang trí ở Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm 

Điện Biên để: 

       + Giảm bớt một số nội dung kiến thức không phù hợp đối với sinh viên 

nhƣng vẫn đảm bảo đƣợc những yêu cầu của chƣơng trình. 

       + Bổ sung nội dung kiến thức địa phƣơng, cụ thể là hoa văn trang trí khăn 

Piêu trên cơ sở lựa chọn phù hợp, điều chỉnh, sắp xếp lại số tiết học một cách 

hệ thống khớp với khung chƣơng trình, với mục tiêu đào tạo, đảm bảo đƣợc 

tính logic và vừa sức với sinh viên cụ thể nhƣ sau:  

Chƣơng I. Những kiến thức cơ bản về trang trí  

         Gồm 2 tiết lý thuyết và 8 tiết thực hành, (4 tiết thực hiện trên lớp, 4 tiết 

thực hiện ngoài giờ) Chúng tôi sẽ lồng ghép kiến thức hoa văn trang trí khăn 

Piêu vào phần thực hành thay vì chép vồn cổ dân tộc thành chép họa tiết hoa 

văn trang trí khăn Piêu dân tộc Thái tỉnh Điện biên bởi với nội dung kiến thức 

lý thuyết học phần Vẽ trang trí. Tôi thấy hợp lý vì trong thực tế giảng dạy, 

giảng viên phải giao nhiệm vụ cho sinh viên tự tìm hiểu trƣớc nội dung của 

bài học và báo cáo lại trên lớp, với cách dạy này, đòi hỏi sinh viên phải chủ 

động, tích cực trong việc tự học tự nghiên cứu. Vì vậy, trong giảng dạy đòi 

hỏi giảng viên cần có phƣơng pháp giao nhiệm vụ cho sinh viên để đạt đƣợc 

kết quả tốt, vẫn chú trọng đến những kiến thức trọng tâm, mang tính thực tế.  

Chƣơng II. Trang trí các hình cơ bản (Giảng dạy bằng giáo án thực nghiệm)  

Các chƣơng còn lại để nguyên. 
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+ Thời lƣợng dành cho phần thực hành. Trong tất cả các bài tập ứng 

dụng, từ khi tìm hiểu ý tƣởng đến khi hoàn thành bài tập phải trải qua nhiều 

bƣớc, đòi hỏi thời gian tƣơng đối để sinh viên có thể hoàn thành bài.  

- Về thời lượng chương trình  

 Bổ sung việc cho sinh viên đi thực tế để cảm nhận, tiếp thu và biết 

cách ghi chép họa tiết hoa văn trang trí tại địa phƣơng nhằm mục đích làm tƣ 

liệu trong thực hành đạt kết quả tốt hơn cho các bài tập ứng dụng. 

Nội dung chƣơng trình môn Vẽ trang trí thực nghiệm [Phụ lục2] 

         Tiểu kết 

        Trang trí là nhu cầu cần thiết trong cuộc sống của con ngƣời. Sự hiện 

diện thƣờng nhật của trang trí trong lao động, sinh hoạt, đời sống đã chứng 

minh điều đó. Tác dụng của trang trí thể hiện trên nhiều lĩnh vực trong đó có 

lĩnh vực đời sống văn hóa thông qua trang phục các dân tộc. Trang phục dân 

tộc Thái nói riêng, ngƣời dân tộc ở Điện Biên nói chung là một bộ phận trong 

cộng đồng dân tộc trên lãnh thổ Việt Nam.  

         Sắc tộc ngƣời Thái có Thái Đen và Thái Trắng, Mặc dù vậy, đời sống 

kinh tế, văn hóa xã hội của các nhóm ngƣời Thái về cơ bản có nhiều điểm 

tƣơng đồng nhƣ: Kinh tế tự cung tự cấp, văn hóa tín ngƣỡng và lễ hội truyền 

thống hay cách tự tạo trang phục và kỹ thuật tạo họa tiết trang trí trên trang 

phục, nét đặc sắc thể hiện trên khăn Piêu. Trong cách sử dụng các đƣờng nét, 

màu sắc chủ đạo trên Piêu, màu sắc phối hợp giữa các họa tiết trang trí và bố 

trí các họa tiết trên khăn Piêu của ngƣời Thái còn có những điểm khác biệt 

giữa Thái đen và Thái trắng hay giữa ngƣời Thái Sơn La, Điện Biên, Lai 

Châu… 

Qua việc nghiên cứu và tìm hiểu nhu cầu học tập môn Vẽ trang trí của 

sinh viên trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Điện Biên cho thấy, nếu vận dụng hoa 

văn trang trí khăn Piêu trong dạy học trang trí tại trƣờng sẽ góp phần nâng cao 

hơn chất lƣợng dạy học phân môn Vẽ trang trí cho sinh viên và góp phần vào 
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việc đặt nền móng cho giáo dục thẩm mỹ nói chung, việc bảo tồn, phát huy, 

gìn giữ bản sắc dân tộc mình cho sinh viên dân tộc nói riêng. 

 Bằng những nghiên cứu cơ bản, tổng quan tại trƣờng Cao đẳng Sƣ 

phạm Điện Biên có thể thấy một số tồn tại, hạn chế sau:  

           Việc phân bố chƣơng trình, thời lƣợng, chƣa thực sự phù hợp, nội dung 

chƣơng trình chƣa có sự phù hợp vói tình hình thực tế địa phƣơng và đối 

tƣợng học, sinh viên chủ yếu  là con em dân tộc vùng xa của tỉnh, trong đó 

sinh viên ngƣời dân tộc thiểu số chiếm gần 90% sinh viên toàn trƣờng, nhƣng 

vốn hiểu biết của các em về văn hóa dân gian địa phƣơng, đặc biệt là nghệ 

thuật tạo hình còn ít ỏi.  

          Từ tình hình thực tế trên cũng là cơ sở để tác giả mạnh dạn nghiên cứu, 

lồng ghép hoa văn trang trí khăn Piêu dân tộc Thái Điện giảng dạy học phần 

trang trí tại trƣờng, với mục đích làm phong phú hơn nội dung, tạo đƣợc sự 

thích thú, hƣng phấn cho sinh viên từng bƣớc nâng cao chất lƣợng dạy và học 

cho sinh viên trong bộ môn Mĩ thuật tại trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Điện Biên 

nhằm đáp ứng yêu cầu của Bộ quy định về đầu ra của giáo viên các trƣờng 

phổ thông . 
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Chƣơng 2 

VẬN DỤNG HOA VĂN TRANG TRÍ KHĂN PIÊU TRONG DẠY HỌC 

TRANG TRÍ TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM  ĐIỆN BIÊN 

2.1. Ứng dụng hoa văn trang trí khăn Piêu trong dạy học môn Vẽ trang 

trí tại trƣờng Cao đẳng sƣ phạm tỉnh Điện Biên  

2.1.1. Các tiêu chí lựa chọn 

            -   Bố cục 

Trong học tập môn mĩ thuật, bố cục là phƣơng pháp làm việc có chủ 

đích, nhằm sáng tạo ra hình tƣợng nghệ thuật và sắp xếp chúng tạo nên sự cân 

đối, thăng bằng, đẹp mắt và độc đáo. Cụ thể thông qua học tập, hiểu biết, chắt 

lọc đƣa những nét độc đáo của hoa văn trang trí khăn Piêu ứng dụng vào bài 

thực hành. 

Trong nghệ thuật trang trí hoa văn khăn Piêu trong trang phục cổ truyền 

của ngƣời Thái Điện Biên, Piêu đƣợc chia thành ba phần: Phần thân: là phần 

giữa khăn để nguyên không thêu, hai đầu của khăn chính là phần thêu. Quan 

sát thấy có nhiều dạng bố cục rất độc đáo đƣợc sáng tạo và lƣu giữ qua nhiều 

thế hệ. Đó chính là nguyên tắc đăng đối, đối xứng, nhắc lại... của các họa tiết. 

Đây là lối bố cục trong trang trí đƣờng diềm, Trang trí hình chữ nhật, Trang 

trí hình vuông trên khăn Piêu.  

   

Thực tế, lối bố cục không quá cầu kỳ, các họa tiết đƣợc sắp xếp hài 

hòa, cân đối và đối xứng nhau từ các họa tiết chính ở ngay trung tâm đến các 

họa tiết phụ ở bốn góc của khăn. Cách xử lý bố cục, những họa tiết hoa văn 

chạy theo những dải ngang hoặc những hình nhƣ tròn, vuông, quả chám, sao 
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năm cánh, sao tám cánh…Các họa tiết này vốn đƣợc mô phỏng theo lối tả 

thực hoặc cách điệu từ cuộc sống xung quanh từ thiên nhiên, cỏ cây hoa lá, 

côn trùng, đồ vật trong đời sống thƣờng ngày và gần gũi với cuộc sống của 

đồng bào đã đƣợc đơn giản cách điệu tạo nên sự phong phú, đa dạng có giá trị 

về mặt nghệ thuật mà chúng ta có thể học tập, ghi chép, lựa chọn vận dụng 

vào giảng dạy. [PL5. H7] 

    Giảng viên hƣớng dẫn sinh viên lựa chọn họa tiết và sắp xếp bố cục theo ý đồ 

dựa vào các nguyên tắc trong trang trí nhƣ: 

+ Nguyên tắc nhắc lại 

+ Nguyên tắc xen kẽ 

+ Nguyên tắc đối xứng 

+ Nguyên tắc cân đối    

     + Nguyên tắc phá thế 

+ Nguyên tắc cân đối 

      - Hƣớng dẫn sinh viên nhận biết và nắm đƣợc tông, gam màu chủ đạo trong 

trang trí khăn Piêu, từ đó biết lựa chọn, vận dụng và sáng tạo lựa chọn gam màu 

chủ đạo cho bài vẽ của mình. 

          - Mô tuýp hoa văn 

Mô tuýp hoa văn trang trí trên khăn Piêu ngƣời Thái Điện Biên từ lâu 

đời đƣợc ngƣời Thái lấy cảm hứng từ chính thiên nhiên, động thực vật, con 

ngƣời. Những con vật trong rừng, trên trời, dƣới nƣớc đến những đồ vật trong 

gia đình (chim, cá, hoa bầu, móc câu, chân chó, chạc cây, rau cỏ bợ, bầy 

khỉ....) sáng tạo, đơn giản, cách điệu trở thành họa tiết trang trí, hoa văn trang 

trí. Những hoa văn họa tiết này mang nét đặc trƣng nhất nhƣng không mất đi 

tính chân thực của đối tƣợng, phản ánh lại một cách chính xác, sinh động từ 

thực tế cuộc sống, văn hoá, tín ngƣỡng dân tộc cũng nhƣ môi trƣờng tạo vật, 

thiên nhiên nơi họ sinh sống. 
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      Đây cũng là cơ sở để chúng ta học tập vận dụng đƣa vào giảng dạy học 

phần Vẽ trang trí cho sinh viên ngành cao đẳng Sƣ phạm tiểu học. 

      Giảng viên có thể hƣớng dẫn sinh viên nhận biết tên gọi các họa tiết hoa văn, 

cách tách họa tiết và ghi chép lại làm tƣ liệu cho bài thực hành, ví dụ để sinh 

viên nhận biết một số hoa văn: 

  

Từ một bố cục sẵn có đƣợc kết hợp sao tám cánh làm trọng tâm, hoa văn nốt 

chân chó xung quanh, ngoài cùng là hoa văn móc câu, sinh viên có thể học tập 

và ứng dụng lấy cả nhóm bố cục này đƣa vào bài trang trí đƣờng diềm làm mảng 

bố cục chính hay sinh viên có thể chỉ lấy họa tiết sao tám cánh làm trung tâm, 

hoa văn móc câu làm mảng phụ của bố cục, giảng viên giảng giải cho sinh viên 

nhận biết ý nghĩa của từng họa tiết, chắt lọc và đƣa, lựa chọn họa tiết nhỏ hay 

tổng thể một nhóm bố cục để ứng dụng vào bài tập của mình 

  

Hoa văn chữ S và sao tám cánh Hoa văn tam giác đối đỉnh 
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Cũng nhƣ vậy giảng viên phân tích ý nghĩa của họa tiết những tam giác đối đỉnh,  

chúng đi với nhau thành từng cặp đối đỉnh nhau để sinh viên lựa chọn họa tiết 

cho bài tập của mình tránh tình trạng hiểu biết không trọn vẹn nên đƣa vào một 

nửa cặp nhóm, nhƣ cặp tam giác đối đỉnh hay cặp bƣớm cách điệu cũng đi theo 

vặp nhóm, hoặc đảo ngƣợc hoặc cùng chiều nhƣng chúng đi với nhau thành đôi, 

thành cặp. 

 

 

 

Hoa văn móc câu Hoa văn hình chạc cây 

      Với hoa văn hình móc câu, sinh viên có thể ứng dụng lấy hoa văn này đƣa 

vào riềm của bài trang trí đƣờng diềm, hoạc kết hợp với những hình tam giác. 

Còn với hoa văn hình chạc cây thì chạc cây chia ra thành các nhánh nhỏ mỗi 

nhánh có chùm gồm ba hình thoi sắp xếp với nhau tỏa ra. Sinh viên có thể tách 
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chạc cây ra song vẫn nên giữ chùm ba hoa văn kết hợp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đường nét 

Qua tìm hiểu về phong cách tạo hình hoa văn trang trí khăn Piêu, ta 

thấy nổi bật lên là cách thức xây dựng các mô típ hoa văn trang trí bằng ngôn 

ngữ hình học cô đọng đƣợc nâng lên thành biểu tƣợng và giàu cảm xúc. Bằng 
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kinh nghiệm sống, sự học hỏi từ thiên nhiên với cảm xúc, tƣ duy thẩm mỹ, 

trình độ sáng tạo đã tái hiện lại thế giới quan qua các mô típ trang trí bằng 

ngôn ngữ tạo hình của họ một cách dễ hiểu và chân thực nhất. 

          Đƣờng nét đƣợc thể hiện bằng các hình kỉ hà, đƣờng cong, móc xích, 

chân rết, xƣơng cá, chạc cây, hoa cỏ bợ, hoa bầu, bí… sắp xếp theo nhịp điệu. 

        Đây có thể đƣợc coi là bƣớc cơ sở cho chúng ta học tập vận dụng đƣa 

vào giảng dạy học trang trí cho sinh viên. 

2.1.2. Ứng dụng hoa văn trang trí khăn Piêu trong một số  ài học vẽ 

trang trí các hình cơ  ản. 

  Để việc ứng dụng hoa văn trang trí khăn Piêu trong dạy môn trang trí đạt kết 

quả, đòi hỏi giảng viên phải có sự hiểu biết sâu sắc về hoa văn trang trí khăn 

Piêu dân tộc Thái nói chung và dân tộc Thái tỉnh Điện Biên nói riêng, không nên 

sao chép một cách máy móc, phải biết chắt lọc nét đặc trƣng nhất và phù hợp với 

đối tƣợng sinh viên và nội dung chƣơng trình, vận dụng những kiến thức đó vào 

việc giảng dạy, tạo điều kiện cho sinh viên nắm đƣợc những nét tinh hoa, tính 

sáng tạo trong cách sắp xếp bố cục, phong cách tạo hình trên mô típ hoa văn 

truyền thống dân tộc, vận dụng vào bài học cụ thể. Trƣớc khi tiến hành cho sinh 

viên làm bài tập, Chúng tôi hƣớng dẫn sinh viên một số công việc sau: 

  - Hƣớng dẫn sinh viên nhận biết tên gọi các họa tiết hoa văn, cách tách họa 

tiết và ghi chép lại làm tƣ liệu cho bài thực hành. 

  - Hƣớng dẫn sinh viên lựa chọn họa tiết và sắp xếp bố cục theo ý đồ dựa vào 

các nguyên tắc trong trang trí. 

    - Hƣớng dẫn sinh viên nhận biết và nắm đƣợc tông, gam màu chủ đạo trong 

trang trí khăn Piêu, từ đó biết lựa chọn, vận dụng và sáng tạo lựa chọn gam màu 

chủ đạo cho bài vẽ của mình. 

    - Ngoài ra việc sử dụng phƣơng pháp dạy học nhƣ thế nào để đạt đƣợc hiệu 

quả cao trong học tập cũng tùy vào nội dung yêu cầu, mục đích và mục tiêu bài 

học khác nhau để giảng viên lựa chọn cho phù hợp.   
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Phạm vi nghiên cứu của đề tài có hạn, nên tôi xây dựng hệ thống bài 

học thực nghiệm trong học phần Vẽ trang trí, cụ thể:  

Bài 1: Vận dụng hoa văn trang trí khăn Piêu vào trang trí hình vuông 

 ích thước: 20cm x 20cm 

Chất liệu: Bột màu, chì màu, bút dạ. 

Thời gian thực hiện: 4 tiết trên lớp. (sinh viên tiếp tục thể hiện và hoàn 

thành bài ngoài giờ lên lớp 4 tết) 

Bài 2: Vận dụng hoa văn trang trí khăn Piêu vào trang trí đường diềm 

 ích thước: 15cm x 35cm 

Chất liệu: Bột màu, chì màu, bút dạ. 

Thời gian thực hiện: 4 tiết trên lớp. (sinh viên tiếp tục thể hiện và hoàn 

thành bài ngoài giờ lên lớp 4 tết) 

2.2. Tổ chức thực nghiệm sƣ phạm 

2.2.1.  Mục đích thực nghiệm 

Việc thực nghiệm này nhằm mục đích sau: 

Hƣớng dẫn, giảng giải cho sinh viên nắm bắt về vẻ đẹp các họa tiết hoa 

văn đƣợc thể hiện trên chiếc khăn Piêu.  

Giáo dục đạo đức văn hóa, thị hiếu thẩm mỹ, sự sáng tạo trong mĩ thuật 

cho sinh viên. Mở rộng khả năng tác động của nghệ thuật màu sắc, phong tục 

tập quán và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Cụ thể là giúp các em hiểu và 

biết trân quý nghệ thuật truyền thống của quê hƣơng Điện Biên nói chung, 

của dân tộc Thái tỉnh Điện Biên nói riêng. 

Qua đó sinh viên biết vận dụng hoa văn trang trí khăn Piêu bằng cách 

hiểu, ghi chép, chắt lọc, lựa chọn những họa tiết đẹp và độc đáo, biết sắp xếp 

bố cục theo các quy tắc trong cách làm bài tập môn Vẽ trang trí tại trƣờng 

Cao đẳng sƣ phạm Điện Biên, phát huy năng lực sáng tạo, khả năng phản ánh 

những tài liệu đã thu thập đƣợc, rèn luyện các kĩ năng thể hiện bài thực hành. 
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Chúng tôi hi vọng đề tài đƣợc quan tâm để góp phần vào việc nâng 

cao chất lƣợng giảng dạy học phần Vẽ trang trí cho sinh viên ở trƣờng Cao 

đẳng sƣ phạm Điện Biên, bên cạnh đó góp phần vào việc bảo tồn và phát 

huy giá trị văn hoá nghệ thuật nói chung, nghệ thuật trang trí khăn Piêu dân 

tộc Thái nói riêng. 

2.2.2. Đối tượng, cơ sở thực nghiệm 

Xuất phát từ mục đích nghiên cứu của đề tài, chúng tôi tiến hành thực 

nghiệm trên 100 sinh viên đang theo học tại trƣờng, đều là con em các dân tộc 

trong tỉnh. Chia thành hai lớp là lớp thực nghiệm và lớp đối chứng.  

- Cơ sở thực nghiệm: Thực nghiệm tại Trƣờng Cao đẳng sƣ phạm 

Điện Biên. 

- Đối tượng thực nghiệm sư phạm 

+ SV lớp K19TH1, K19TH2: Chuyên ngành Cao đẳng sƣ phạm tiểu học 

gồm 100 sinh viên: 

Lớp1: Lớp K19TH1 gồm 48 sinh viên - lớp đối chứng  (có danh sách kèm 

theo) [PL2.1] 

Lớp 2: Lớp K19TH2 gồm 52 SV- lớp thực nghiệm (có danh sách kèm 

theo) [PL2.2] 

+ Lớp thực nghiệm: Dạy học theo Giáo án vận dụng hoa văn trang trí khăn 

Piêu để trang trí hình cơ bản.  

+ Lớp đối chứng: Dạy học theo giáo án cũ.  

+ Giảng viên thực hiện: Lò Thị Hiền, Lê Thị Thúy Hằng, giảng dạy bộ 

môn mĩ thuật tại trƣờng Cao đẳng sƣ phạm Điện Biên. 

-  Thời gian thực nghiệm 

 Thời gian triển khai: Thực hiện trong năm học 2016 - 2017 

2.2.3.  Triển khai thực nghiệm 

Lớp đối chứng vẫn tiến hành lên lớp theo giáo án chung vẫn đang 

đƣợc thực hiện. 
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Đối với lớp thực nghiệm học lý thuyết trên lớp đến phần thực hành 

chép vốn cổ dân tộc thì giảng viên tổ chức cho sinh viên đi tìm hiểu, ghi 

chép lại các hoa văn trang trí trên khăn Piêu dân tộc Thái ngoài giờ lên lớp 

tại Bản Ten huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên để làm tƣ liệu cho bài thực 

hành. Yêu cầu khi lên lớp sinh viên mang theo khăn Piêu để cùng trao đổi, 

tìm hiểu hoa văn trang trí trên khăn. Giảng viên vận dụng các phƣơng pháp 

dạy học một cách linh hoạt trong quá trình lên lớp nhƣ: 

+ Phƣơng pháp quan sát, trực quan, gợi mở (những mẫu khăn Piêu, vẽ 

thị phạm trên bảng, cho sinh viên tham khảo bài mẫu). 

+ Phƣơng pháp so sánh, phân tích (các bài mẫu minh họa). 

+ Phƣơng pháp thực hành luyện tập và kiểm tra đánh giá (kết quả bài 

thực hành của sinh viên). 

Ngoài ra để đạt kết quả tốt hơn chúng tôi vận dụng thêm phƣơng 

pháp hợp tác nhóm trong dạy học tích cực vì việc hợp tác nhóm sẽ phát huy 

đƣợc tính tích cực, phát triển năng lực của sinh viên. 

        Giảng viên tổ chức cho sinh viên chia thành các nhóm, mỗi nhóm sáu 

đến tám sinh viên. Các thành viên trong nhóm thực hiện nhiệm vụ cá nhân 

nhƣng mang tinh thần, tiêu chí chung của nhóm, ví dụ nhóm thể hiện gam 

màu nóng, hoặc nhóm sử dụng các hoa văn động vật, hoa văn thực vật, hoa 

văn đồ vặt…trên  khăn Piêu vào bài trang trí của mình. 

        Khi giảng viên giao nhiệm vụ cho các nhóm, từng nhóm sinh viên sẽ đặt 

ra yêu cầu nhỏ trong nhóm mình để thực hiện nhiệm vụ, ví dụ về việc tìm 

hiểu hoa văn dân tộc, ghi chép, lựa chọn các họa tiết chuẩn bị cho bài thực 

hành. 

       Sử dụng phƣơng pháp này giúp sinh viên gần gũi nhau, đoàn kết trong 

học tập, việc trao đổi trong nhóm cũng là cách học nâng cao khả năng quan 

sát, nhận xét về bố cục, hình mảng, màu sắc của hoa văn khăn Piêu. Cũng nhƣ 

gây hứng thú trong việc cùng nhau làm việc, học hỏi lẫn nhau. 
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       Các bƣớc của một hoạt động theo nhóm mà giảng viên sử dụng có thể 

(trong buổi thực tế tham quan nghiên cứu, tìm hiểu và ghi chép về hoa văn 

trang trí khăn Piêu hoặc trong một phần của bài thực hành) : 

  + Bước 1. Làm việc chung cả lớp.  

Giảng viên nêu chủ đề, xác định mục tiêu 

Tổ chức các nhóm, giao nhiệm vụ cho các nhóm, quy định thời gian. 

+ Bước 2. Làm việc theo nhóm 

Nhóm cử nhóm trƣởng, lập kế hoạch làm việc cho các thành viên. 

Phân công trong nhóm, từng cá nhân làm việc cá nhân. 

Trao đổi ý kiến, thảo luận trong nhóm. 

 + Bước 3. Thảo luận đƣa ra ý kiến chung, hoặc kết quả làm việc. 

Đại diện nhóm trình bày kết quả. 

Các nhóm lắng nghe, quan sát và bổ sung. 

Giảng viên nhận xét. 

 Nội dung giờ dạy được thực hiện như sau: 

Bài 1: Trang trí hình vuông   

Giảng viên: Lò Thị Hiền, dạy nhóm đối chứng ngày 15/02/2017. Giảng 

dạy theo giáo án cũ. Sinh viên sử dụng hoạ tiết trang trí theo ý thích để trang 

trí hình vuông.  

Giảng viên: Lê Thị Thúy Hằng, dạy nhóm thực nghiệm ngày 

17/02/2017. Giảng dạy theo giáo án thực nghiệm. Sinh viên vận dụng hoa văn 

trang trí khăn Piêu để thực hiện bài trang trí hình vuông. (Có giáo án kèm 

theo) [PL3.1]  

Với nhóm thực nghiệm, trong quá trình đi thực tế chép hoa văn trang 

trí khăn Piêu, giảng viên đã định hƣớng cho sinh viên tìm hiểu hoa văn 
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trang trí khăn Piêu, biết bóc tách các họa tiết, hiểu ý nghĩa những họa tiết 

một cách trọn vẹn để áp dụng vào bài vẽ của mình. Sự giống và khác nhau 

của mô típ hoa văn khăn Piêu dân tộc Thái Điện Biên và khăn Piêu nơi 

khác. 

Sinh viên nắm đƣợc yêu cầu của giảng viên, ghi chép lại những hoa 

văn làm tƣ liệu để vận dụng vào thực hiện các bài tập ứng dụng trang trí 

sau này. 

Giảng viên hƣớng dẫn sinh viên tìm hiểu thêm về hoa văn trang trí 

khăn Piêu trƣớc khi bắt đầu dạy bài thực nghiệm. 

- Nội dung giờ dạy được thực hiện như sau: 

Hoạt động 1: Kiểm tra kiến thức cũ 

Hoạt động 2: Giới thiệu bài dạy 

Giảng viên nêu mục đích yêu cầu của bài học, Chia nhóm giao nhiệm 

vụ. 

Hoạt động 3: Phƣơng pháp tiến hành 

1. Sinh viên làm việc theo nhóm, nhận nhiệm vụ và thực hiện nhiệm vụ, 

hiểu đƣợc vai trò hình vuông trong cuộc sống. 

2. Áp dụng đƣợc các nguyên tắc cơ bản của trang trí. 

+ Nguyên tắc nhắc lại 

+ Nguyên tắc xen kẽ 

+ Nguyên tắc đối xứng 

+ Nguyên tắc cân đối 

3. Các bƣớc tiến hành trang trí 

+ Bƣớc 1: Tìm chủ đề trang trí 

+ Bƣớc 2: Phác thảo 

- Xây dựng bố cục hình mảng 

- Xây dựng hoạ tiết  

- Tìm đậm nhạt 
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- Tìm màu 

+ Bƣớc 3: phóng to, tìm hình kỹ 

+ Bƣớc 4: thể hiện 

Hoạt động 4: Giao bài tập ứng dụng cho sinh viên 

+ Bài tập ứng dụng: Sinh viên tìm phác thảo theo yêu cầu của giảng viên 

Trong quá trình tìm phác thảo, giảng viên quan sát và gợi ý, giúp đỡ cho sinh 

viên. 

+ Kết thúc tiết học: giảng viên dặn dò, nhắc nhở về tiến độ làm bài, nêu 

yêu cầu để sinh viên chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.  

+ giảng viên hƣớng dẫn sinh viên vận dụng hoa văn trang trí khăn Piêu 

một cách linh hoạt, phát huy đƣợc tính tích cực của sinh viên, sinh viên chủ 

động tiếp thu và biết vận dụng kiến thức mới vào bài tập. 

- Kết quả sau khi thực nghiệm: 

 Bài 2: Vận dụng hoa văn trang trí khăn Piêu vào trang trí đường diềm 

Giảng viên: Lò Thị Hiền, dạy lớp đối chứng ngày 20/02/2017 theo giáo 

án vẫn đang giảng dạy. Sinh viên sử dụng hoạ tiết trang trí tự chọn để trang trí 

đƣờng diềm. 

Giảng viên: Lê Thị Thúy Hằng, dạy lớp thực nghiệm ngày 21/02/2017. 

Giảng dạy theo giáo án thực nghiệm. Sinh viên vận dụng hoa văn trang trí 

khăn Piêu để thực hiện bài trang trí đƣờng diềm. (Có giáo án kèm theo  

[PL3.2]  

- Nội dung giờ dạy được thực hiện như sau: 

Hoạt động 1: Kiểm tra kiến thức 

Hoạt động 2: Giới thiệu bài dạy 

Giảng viên nêu mục đích yêu cầu của bài trang trí đƣờng diềm 

Hoạt động 3: Phƣơng pháp tiến hành 

1. Sinh viên nắm đƣợc vai trò, ý nghĩa của trang trí đƣờng diềm trong 

đời sống và trong học tập. 
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2. Sinh viên sử dụng các nguyên tắc trang trí cơ bản để thực hiện bài 

thực hành. 

+ Nguyên tắc nhắc lại 

+ Nguyên tắc xen kẽ 

+ Nguyên tắc đối xứng 

+ Nguyên tắc đăng đối 

          + Nguyên tắc phá thế 

+ Nguyên tắc cân đối 

+ Nguyên tắc xoay chiều - đảo ngƣợc 

3. Các bƣớc tiến hành bài trang trí  

+ Bƣớc 1: Tìm chủ đề trang trí 

+ Bƣớc 2: Phác thảo 

- Xây dựng bố cục hình mảnh 

- Xây dựng hoạ tiết  

- Tìm đậm nhạt 

- Tìm màu 

+ Bƣớc 3: Phóng to, tìm hình kỹ 

+ Bƣớc 4: Thể hiện 

Hoạt động 4: Tổ chức treo bài đánh giá kết quả bài thực hành. 

Giao bài tập ứng dụng cho sinh viên. 

+ Bài tập ứng dụng: sinh viên tìm phác thảo theo yêu cầu của giảng 

viên. 

Trong quá trình tìm phác thảo giảng viên quan sát hƣớng dẫn, giúp đỡ 

sinh viên còn lúng túng.   

+ Kết thúc tiết học: giảng viên dặn dò, nhắc nhở về tiến độ làm bài, nêu 

yêu cầu cho sinh viên chuẩn bị tiết học kế tiếp.  

+ Giảng viên vận dụng phƣơng pháp dạy học một cách linh hoạt, phát 

huy đƣợc tính tích cực của sinh viên, sinh viên chủ động trong việc tiếp thu và 
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vận dụng kiến thức mới trong bài tập (Trình chiếu các hoa văn tiêu biểu của 

dân tộc Thái tỉnh Điện Biên, vẽ thị phạm trên bảng, cho sinh viên tập xây 

dựng các kiểu bố cục trong trang trí đƣờng diềm trên các mô hình) thông qua 

phƣơng pháp hợp tác nhóm, các em sẽ có tinh thần tập thể, và trách nhiệm 

hơn trong công viêc, kết quả giúp các em biết so sánh, phân tích những bài 

trong nhóm mình với nhóm bạn, bài vẽ của mình và của bạn, việc thi đua 

trong nhóm với các nhóm qua việc thực hành luyện tập. 

- Kết quả sau khi thực nghiệm: 

2.2.4. Kết quả thực nghiệm 

         + Để đánh giá kết quả thực nghiệm chúng tôi đánh giá kết quả khảo sát 

bằng những phƣơng pháp: 

a. Sử dụng kết quả bài tập ứng dụng của học phần để so sánh giữa hai 

lớp thực nghiệm và đối chứng.  

b. Phiếu khảo sát ý kiến của sinh viên hai nhóm sau khi thực nghiệm 

xong cả hai bài trang trí [PL4] 

c. kết quả phỏng vấn giảng viên và sinh viên. 

          + Kết quả thực nghiệm 

          Bảng điểm chi tiết [PL2.1; 2.2] 

Kết quả đánh giá của hai lớp tham gia thực nghiệm và đối chứng cho 

kết quả nhƣ sau: 
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Bảng 2.3. Bảng tỉ lệ điểm kiểm tra bài tập ứng dụng trang trí hình vông 

của lớp thực nghiệm và đối chứng.  

Nội dung 

thực nghiệm 

SL 

(SV) 

Kết quả kiểm tra 

Giỏi Khá Trung bình Yếu 

SL 

(SV) 

Tỉ lệ 

(%) 

SL 

(SV) 

Tỉ lệ 

(%) 

SL 

(SV) 

Tỉ lệ 

(%) 

SL 

(SV) 

Tỉ lệ 

(%) 

Lớp K19TH1 

(đối chứng) 
48 5 10,4 32 66,7 11 22,9 0 0 

Lớp K19TH2 

(thực nghiệm) 
52 10 19,2 38 73,0 4 7,8 0 0 

          

 Về kết quả bài tập ứng dụng của lớp đối chứng (Đã khảo sát trong quá 

trình thực tế) và lớp thực nghiệm ta thấy tỉ lệ về điểm số có sự thay đổi đáng 

kể của hai lớp. 

Đối với nhóm thực nghiệm, những tiêu chí đánh giá thông qua tiết 

dạy đã cho kết quả tốt hơn. Cụ thể là tạo đƣợc sự hứng thú, phát huy đƣợc 

khả năng sáng tạo, bởi đa số sinh viên đều nắm đƣợc vẻ đẹp điển hình của 

hoa văn trang trí khăn Piêu thông qua buổi thực tế ghi chép tại địa phƣơng 

và vận dụng những hoa văn trag trí khăn Piêu vào bài tập ứng dụng. Việc 

cho các em làm việc theo nhóm cũng đem lại hiểu quả về mặt gây hứng 

thú, tinh thần trách nhiệm trong học tập để đạt đƣợc yêu cầu của nhóm, của 

giảng viên.  

Bên cạnh những mặt tích cực thì vẫn còn có một số bài ứng dụng kết 

quả còn hạn chế với nhiều yếu tố chủ quan và khách quan có thể là do sinh 

viên chƣa có sự đầu tƣ trong việc tìm hiểu về hoa văn hoặc còn lúng túng về 

kỹ năng ứng dụng họa tiết vào trang trí, chƣa trao đổi trong nhóm để hiểu sâu 

về việc ứng dụng họa tiết vào bài tập… Đây cũng là vấn đề chúng ta cũng cần 

chú ý để giúp sinh viên mạnh dạn, tích cực hơn trong hoạt động học thực 
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hiện kỹ năng quan sát, nhận biết và vận dụng văn hoá dân tộc mình vào bài 

tập trang trí. 

Bảng 2.4. Tỉ lệ điểm kiểm tra bài tập ứng dụng trang trí đƣờng diềm  

của lớp thực nghiệm và đối chứng. 

Nội dung 

thực nghiệm 

SL 

(SV) 

Kết quả kiểm tra 

Giỏi Khá Trung bình Yếu 

SL 

(SV) 

Tỉ lệ 

(%) 

SL 

(SV) 

Tỉ lệ 

(%) 

SL 

(SV) 

Tỉ lệ 

(%) 

SL 

(SV

) 

Tỉ lệ 

(%) 

Lớp K19TH1 

 (đối chứng) 
48 8 16,7 32 66,7 8 16,6 0 0 

Lớp K19TH2 

 (thực nghiệm) 52 16 30,8 36 69,2 

 

0 

 

0 0 0 

                  

 Qua bảng tỉ lệ điểm kiểm tra bài tập ứng dụng trang trí đƣờng diềm 

chúng tôi nhận thấy hiệu quả của việc tìm hiểu về hoa văn trang trí khăn Piêu 

dân tộc Thái Điện Biên và vận dụng vào bài tập ứng dụng đã tạo đƣợc sự 

hứng khởi, năng động, tích cực trong việc thể hiện bài tập, phản ánh rõ về văn 

hoá ngƣời Thái thông qua các họa tiết hoa văn. Kết quả ở bảng điểm trên cho 

thấy lớp thực nghiệm có điểm số cao hơn lớp đối chứng. Qua đó thấy rằng các 

em đã biết ứng dụng họa tiết trang trí khăn Piêu vào bài trang trí đƣờng diềm 

đã có kinh nghiệm hơn bài trang trí hình vuông. Kết quả này cũng cho thấy 

bƣớc đầu các em đƣợc trang bị tốt kiến thức, có nhiều kinh nghiệm cũng nhƣ 

kỹ năng làm bài là tiền đề tốt cho học tập cũng nhƣ trong giảng dạy sau này. 
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Bảng 2.5. Bảng so sánh kết quả 2 lần của lớp đối chứng 

 

Lớp đối 

chứng 

SL 

(SV) 

Kết quả kiểm tra 

Giỏi Khá Trung bình Yếu 

SL 

(SV) 

Tỉ lệ 

(%) 

SL 

(SV) 

Tỉ lệ 

(%) 

SL 

(SV) 

Tỉ lệ 

(%) 

SL 

(SV) 

Tỉ lệ 

(%) 

Lần 1 48 5 10,4 32 66,7 11 22,9 0 0 

Lần 2 48 8 16,7 32 66,7 8 16,6 0 0 

        

Bảng tỷ lệ cho thấy rằng việc giảng dạy theo chƣơng trình cũ cho kết 

quả ổn định và so với mặt bằng các năm không có gì thay đổi, chất lƣợng 

của bài thực hành sau điểm số cao hơn bài trƣớc. Tuy nhiên sự thay đổi đó 

còn chậm chạp bởi theo chƣơng trình và phƣơng pháp cũ cho thấy các em 

còn học một cách thụ động. Việc ghi chép, cách điệu hoa lá, cũng nhƣ việc 

sử dụng các họa tiết dân tộc ứng dụng vào bài trang trí còn lúng túng, rời 

rạc, chƣa rõ ý, không gây đƣợc hào hứng và đạt hiệu quả nhƣ mong muốn. 

Với thời lƣợng chƣơng trình ít các em không đủ thời gian để có đƣợc bài 

tập đạt kết quả nhƣ mong muốn bởi việc ghi chép, cách điệu hoa lá cần 

phải đầu tƣ nhiều thời gian trong khi sinh viên lớp thực nghiệm thì có sẵn 

những hoa văn họa tiết đẹp, vốn đã quen thuộc hang ngày từ màu sắc, 

đƣờng nét, bố cục, họa tiết nên khi đƣợc hƣớng dẫn các em hiểu, biết bóc 

tách các học tiết, và lựa chọn, sắp xếp họa tiết theo ý đồ của mình thì các 

em đã đỡ đƣợc một bƣớc đáng kể. 
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Bảng 2.6. Bảng so sánh kết quả 2 lần của lớp thực nghiệm 

 

Lớp thực 

nghiệm 

SL 

(SV) 

Kết quả kiểm tra 

Giỏi Khá Trung bình Yếu 

SL 

(SV) 

Tỉ lệ 

(%) 

SL 

(SV) 

Tỉ lệ 

(%) 

SL 

(SV) 

Tỉ lệ 

(%) 

SL 

(SV) 

Tỉ lệ 

(%) 

Lần 1 52 10 19,2 38 73 4 7,8 0 0 

Lần 2 52 16 30,8 36 69,2 0 0 0 0 

       

Nhìn vào bảng thống kê so sánh về điểm số của lớp thực nghiệm qua 

hai bài thực hành vận dụng hoa văn trang trí khăn Piêu vào làm bài tập trang 

trí hình vuông đã có kết quả ban đầu khả quan theo hƣớng tích cực, các em 

vận dụng hoa văn dân tộc của mình vào bài thực hành rất nhanh, màu sắc tƣơi 

sáng, bố cục có sự sắp xếp tốt hơn hẳn so với nhóm đối chứng. Sau khi học 

xong bài thứ nhất thì ở kết quả bài ứng dụng lần thứ hai lại cho kết quả cao 

hơn nữa vì các em đã thành thạo hơn về lựa chọn hoa văn họa tiết sắp xếp 

theo ý tƣởng, kết quả ở bài thứ hai đã tốt hơn lần thứ nhất cũng bởi nhiều yếu 

tố.  

Sinh viên không mất nhiều thời gian cho việc nghiên cứu, tìm tòi để có 

họa tiết đẹp bởi các em đã quen thuộc với những hoa văn dân tộc vốn hàng 

ngày tiếp xúc, các em hiểu đƣợc ý nghĩa của những họa tiết đó cùng với cách 

thể hiện, màu sắc, bố cục, nội dung. Khi đƣợc thực tế tìm hiểu các em có cơ 

hội hiểu sâu hơn để có cách lựa chọn những họa tiết đƣa vào bài trang trí của 

mình. 

 Dƣới sự hƣớng dẫn của giảng viên sinh viên nắm đƣợc phƣơng pháp 

tiến hành và vận dụng tốt hơn, từ bài thứ  nhất rút đƣợc kinh nghiệm sang bài 

thứ hai. 

       Việc hƣớng dẫn các em biết khai thác hoa văn trang trí dân tộc trong 

địa phƣơng là một lợi thế, đó là ƣu điểm nổi bật. Sống, học tập và sinh hoạt 
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hàng ngày với hoa văn, với sắc màu quen thuộc kể cả những đƣờng thêu luồn 

chỉ hay việc nắm đƣợc những đồ án hoa văn của các em cũng đƣợc coi là việc 

hàng ngày tiếp xúc nên khi áp dụng vào bài tập các em không cần mất quá 

nhiều thời gian. 

        Việc nghiên cứu, ghi chép để hiểu đƣợc ý nghĩa những hoa văn họa tiết 

của chính dân tộc mình cũng khiến các em hào hứng tham gia cũng nhƣ ứng 

dụng những họa tiết. 

       Từ kết quả này cho chúng tôi thấy đây đang là hƣớng đi đúng để chúng 

tôi có thể tiếp tục xây dựng kế hoạch cho công việc giáo dục của mình. 

Bảng 2.7. Nhận định của Sinh viên về tính ứng dụng của đề tài 

Số ý kiến tán thành 

Nhóm 1 

(thực nghiệm) 

Nhóm 2 

(đối chứng) 

Số ý kiến 

tán thành 

Tỉ lệ, 

% 

Số ý 

kiến tán 

thành 

Tỉ lệ, 

% 

Bài giảng dễ hiểu, nội dung bài học 

ứng dụng phù hợp 
46/52 88,5 41/48 85,4 

Phƣơng pháp giảng dạy dễ hiểu, tạo 

đƣợc hứng thú trong học tập 
48/52 92,3 37/48 77,0 

Phát huy năng lực sáng tạo và kỹ 

năng của ngƣời học 
47/52 90,4 37/48 77,0 

Tự tin khi làm các bài tập ứng dụng 48/52 92,3 42/48 87,5 

     

     Dựa vào kết quả phân tích và so sánh ở bảng trên có thể thấy: Kết quả ý 

kiến thăm dò sinh viên ở nhóm thực nghiệm về nội dung đƣa hoa văn trang trí 

khăn Piêu dân tộc Thái vào chƣơng trình học tập là phù hợp đối tƣợng, bởi 

các em chủ yếu sinh sống và học tập cũng nhƣ cuộc sống hang ngày của các 

em gắn liền với những trang phục dân tộc. Khơi gợi đƣợc đúng nguồn từ 

chính các em làm cho việc tham gia học tập tich cực hơn. 
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       Giảng viên sử dụng linh hoạt các phƣơng pháp dạy học, kết hợp với 

phƣơng pháp dạy học tích cực mới làm cho sinh viên hứng thú hơn, chủ động 

hơn trong học tập, sáng tạo. 

       Qua đây cho thấy thêm dấu hiệu tốt trong việc các em muốn tham gia vào 

nội dung học khi hiểu về họa tiết hoa văn dân tộc tại địa phƣơng. Việc này 

góp phần làm cho các em tự tin làm các bài tập ứng dụng trong chƣơng trình 

học. 

Bảng 2.8. Bảng tổng hợp kết quả khảo sát trên 50 Sinh viên. 

Câu 1 Số lượng Tỉ lệ  Câu 6 Số lượng Tỉ lệ 

Rất quan trọng 10 20%  Đã biết 30 70% 

Quan trọng 35 70%  Biết ít 18 25% 

Ít quan trọng 5 10%  Chƣa biết 2 5% 

Không quan 

trọng 

0 0%  Không quan tâm 0 0% 

 Tổng 50 100%  Tổng 50 100% 

Câu 2 Số lượng Tỉ lệ  Câu 7 Số lượng Tỉ lệ 

Có 20 40%  Rất cần thiết 10 20% 

Bình thƣờng 27 54%  Cần thiết 20 40% 

Không 3 6%  Ít cần thiết 18 36% 

Tổng 50 100%  Không cần thiết 2 4% 

Câu 3. Số lượng Tỉ lệ  Tổng 50 100% 

Rất hứng thú 30 60%  Câu 9 Số lượng Tỉ lệ 

thấy bình 

thƣờng 

18 36%  Ngƣời làm nghệ 

thuật 

10 20% 

Không hứng 

thú 

2 

 

4%  Ngƣời lớn tuổi 5 10% 

Tổng 50 100%  Ngƣời trẻ tuổi 5 10% 
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Câu 4. Số lượng Tỉ lệ  Tất cả mọi ngƣời 30 60% 

Thƣờng xuyên 10 20%  Tổng 50 100% 

Không thƣờng 

xuyên 

22 44%  Câu 10 Số lượng Tỉ lệ 

Không tham 

gia 

18 36%  Có 25 50% 

Tổng 50 100%  Không 25 50% 

Câu 5 Số lượng Tỉ lệ  Tổng 50 100% 

Đẹp và đặc sắc 15 30%  Câu 11 Số lượng Tỉ lệ 

Dễ cảm nhận  20 40%  Có 25% 50% 

Bình thƣờng 10 20%  Chƣa tự tin 17% 34% 

Khó cảm nhận 5 10%   hông 8% 16% 

Tổng 50 100%   50 100% 

 

        - Kết quả phỏng vấn về nội dung: Việc tiếp thu và đánh giá sau khi tham 

gia thực nghiệm về việc vận dụng hoa văn trang trí khăn Piêu trong dạy học 

môn Vẽ trang trí tại trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên? 

        + Giảng viên: Lò Thị Hiền: “ Từ việc so sánh kết quả học tập của lớp đối 

chứng và lớp thực nghiệm vận dụng hoa văn trang trí khăn Piêu trong dạy học 

Vẽ trang trí cho sinh viên khoa tiểu học mầm non trong trƣờng, tôi thấy năng 

lực học tập, tiếp thu và phát huy của các em tiến bộ qua từng buổi, kỹ năng 

vận dụng các hoa văn họa tiết của các em thể hiện trên bài thực hành vẽ trang 

trí thành thạo và đẹp về bố cục, màu sắc, đậm nhạt, mảng miếng. Các em rất 

hứng thú và hào hứng sau khi đƣợc hƣớng dẫn lựa chọn họa tiết, bố trí sắp 

xếp mảng  miếng màu sắc... ”  

         + Sinh viên: Lƣờng Thị Hoa (K19TH2- Khoa Tiểu học mầm non) :  
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“ Sau khi đƣợc giáo viên hƣớng dẫn việc vận dụng hoa văn trang trí khăn Piêu 

trong dạy học môn Trang trí để thực hiện phần thực hành bài tập bằng chính 

những họa tiết quen thuộc hàng ngày của dân tộc mình, em đã học đƣợc rất 

nhiều kiến thức bổ ích từ hoạt động này. Qua buổi thực tế tìm hiểu hoa văn 

trang trí khăn Piêu em đã nhận thức, tiếp thu và lĩnh hội đƣợc nhiều hơn nữa 

giá trị văn hóa của dân tộc mình đó là những họa tiết hoa văn truyền thống 

dân tộc, em sẽ phát huy và trân quý, gìn giữ, phát triển những nét đẹp đó. Qua 

đây em cũng thêm phần tự hào vì mình là ngƣời con dân tộc Thái của tỉnh 

Điện Biên” 

       Chúng tôi nhận thấy những họa tiết hoa văn dân tộc của dân tộc Thái nói 

riêng, và của các dân tộc khác trong tỉnh nhà đƣợc đƣa vào chƣơng trình học 

của các em là điều hết sức hợp lý. Các em sẽ gìn giữ, phát huy đƣợc nét văn 

hóa truyền thống của dân tộc, nâng cao tinh thần học hỏi và tìm hiểu về văn 

hóa dân tộc, những họa tiết hoa văn này hàng ngày các em tiếp xúc đƣợc đƣa 

vào nội dung học sẽ khiến các em say mê học tập và hứng thú với hoạt động 

học tập. 

- Kết luận chung về thực nghiệm sư phạm:  

Qua thực nghiệm, chúng tôi nhận thấy giảng viên có thể vận dụng 

mô típ hoa văn trang trí khăn Piêu trong giảng dạy môn Vẽ trang trí đạt kết 

quả tốt. Thông qua những biện pháp cụ thể, rõ ràng giúp giảng viên có 

đƣợc sự định hƣớng, phát huy đƣợc năng lực sáng tạo, tính tích cực của 

sinh viên trong quá trình tự học, sáng tạo nâng cao đƣợc chất lƣợng dạy và 

học cho giảng viên và sinh viên. 

Sinh viên có khả năng tiếp thu, sáng tạo và phản ánh chính xác hiện 

thực. Ngoài ra sinh viên cũng rất thích thú khi đƣợc học, tìm hiểu những vẻ 

đẹp về chính văn hoá dân tộc ở địa phƣơng mình. Đó cũng là lý do khiến 

cho sinh viên tham gia học tập đạt hiệu quả tốt hơn. Kết quả thực nghiệm 
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đã chứng minh luận văn có tính khả thi và có thể đƣa vào giảng dạy trong 

thực tế.  

2.3. Một số đề xuất nhằm nâng cao chất lƣợng vận dụng hoa văn trang trí 

khăn Piêu trong dạy trang trí tại trƣờng Cao đẳng sƣ phạm Điện Biên 

     Để vận dụng vận dụng hoa văn trang trí khăn Piêu giảng dạy các học phần 

trang trí nói riêng và môn mĩ thuật nói chung đạt kết quả cao, giảng viên cần 

có sự hiểu biết sâu sắc nhất về vẻ đẹp của hoa văn trang trí khăn Piêu nói 

riêng và hoa văn các dân tộc nói chung qua các biện pháp: 

     -  Đối với đội ngũ giảng viên 

+ Một là: Mở các buổi sinh hoạt chuyên môn về tạo hình hoa văn dân 

tộc nói chung, hoa văn trang trí khăn Piêu nói riêng và tìm hiểu các họa tiết 

hoa văn trên trang phục các dân tộc trên địa bàn tỉnh trong đó có dân tộc Thái 

đặc biệt là khăn Piêu trong buổi sinh hoạt chuyên môn của tổ mĩ thuật, giúp 

giảng viên có thể nắm bắt và vận dụng một cách tốt nhất trong giảng dạy. 

 + Tổ chức các buổi tham quan, thực tế sáng tác về đồng bào dân tộc 

trong tỉnh cũng nhƣ đồng bào dân tộc Thái trong tỉnh Điện Biên cho giảng 

viên trong các dịp hè. 

+ Khuyến khích giảng viên tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, 

viết sáng kiến kinh nghiệm về tạo hình nói chung và hoa văn trang trí khăn 

Piêu nói riêng, việc vận dụng trong dạy học mĩ thuật. 

+ Đƣa hoa văn trang trí khăn Piêu vào nội dung chƣơng trình học tập 

nghiên cứu vốn cổ cho sinh viên lớp chuyên và sinh viên học môn trang trí 

trong trƣờng, tạo đƣợc sự đa dạng, phong phú về nội dung học tập, đem lại sự 

hứng thú cho sinh viên. 

+ Đƣa nội dung vận dụng mô típ hoa văn trang trí khăn Piêu vào nội 

dung thao giảng, dự giờ từ đó tổ chức góp ý, rút kinh nghiệm, nâng cao chất 

lƣợng giảng dạy. 
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           + Kết hợp giảng dạy phân môn Vẽ trang trí với các phân môn khác 

trong môn Mỹ thuật. 

Ngoài việc vận dụng hoa văn trang trí khăp Piêu vào giảng dạy môn Vẽ 

trang trí, giáo viên có thể thực hiện lồng ghép thông qua một số môn học mĩ 

thuật khác nhƣ học phần: Vẽ tranh, nặn tạo dáng; Lịch sử mĩ thuật; thƣờng 

thức mĩ thuật, Phƣơng pháp dạy học mĩ thuật,… giảng viên đƣa hoa văn trang 

trí khăn Piêu dân tộc Thái trong tỉnh vào bằng cách lựa chọn một số đặc điểm  

cụ thể và phù hợp với nội dung chƣơng trình để sinh viên tham gia tìm hiểu, 

phân tích vẻ đẹp của hoa văn trang trí trên khăn Piêu dân tộc Thái Điện Biên. 

Việc đƣa hoa văn, họa tiết dân tộc vào trong các môn học cần có giải 

pháp hợp lý, giúp cho sinh viên hiểu biết sâu sắc hơn về họa tiết dân tộc nói 

chung và họa tiết dân tộc Thái tỉnh Điện Biên. 

          -  Đối với sinh viên 

+ Thƣờng xuyên tổ chức tham quan thực tế tìm hiểu, nghiên cứu học 

tập về nghệ thuật tạo hình nói chung và hoa văn trang trí khăn Piêu nói riêng. 

Tuỳ vào yêu cầu của từng đợt thực tế mà giảng viên có thể yêu cầu sinh viên 

viết bài thu hoạch hoặc tổ chức các buổi triển lãm kí hoạ họa tiết…, có xếp 

loại đánh giá. Qua đó giúp sinh viên hiểu biết sâu nhất về nghệ thuật tạo hình 

hoa văn trang trí của dân tộc Thái và khăn Piêu của ngƣời Thái, làm tiền đề 

cho việc vận dụng vào giải quyết các bài tập ứng dụng trong chƣơng trình học 

cũng nhƣ quá trình sáng tạo nghệ thuật hay giảng dạy sau này. 

+ Tổ chức các hội thảo chuyên đề về nghệ thuật tìm hiểu hoa văn trang 

trí trên thổ cẩm của dân tộc Thái cho sinh viên. 

+ Lồng ghép hoa văn trang trí khăn Piêu vào các buổi ngoại khoá. 

 Tiểu kết  

Trong quá trình tìm hiểu thực trạng dạy và học môn Vẽ trang trí tại 

trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Điện Biên tôi thấy bên cạnh sự hợp lý, vẫn còn 

những hạn chế về nội dung và thời lƣợng chƣơng trình. Vì thế, căn cứ vào 
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từng học phần cụ thể, chúng tôi đã mạnh dạn đề xuất một số điều chỉnh về 

thời lƣợng ở từng chƣơng, từng bài học và nội dung chƣơng trình bám sát nhu 

cầu của ngƣời học (giảm tải những nội dung không thiết thực, lồng ghép thêm 

một số nội dung có tính thực tế) để phù hợp với thực tiễn cũng nhƣ khả năng 

tiếp thu của sinh viên. 

          Hƣớng dẫn sinh viên sƣu tầm, lựa chọn những họa tiết trang trí trên 

khăn Piêu ứng dụng vào học trang trí. Kế thừa và vận dụng linh hoạt các 

phƣơng pháp giảng dạy, đƣa ra mẫu giáo án mới nhằm nâng cao chất lƣợng 

dạy học mà vẫn đảm bảo yêu cầu về nội dung và chất lƣợng giảng dạy. 

Việc ứng dụng mô típ hoa văn trang trí khăn Piêu vào chƣơng trình 

giảng dạy môn vẽ trang trí cho sinh viên ngành Cao đẳng Sƣ phạm tiểu học ở 

trƣờng cao đẳng Sƣ phạm Điện Biên nhằm giúp sinh viên hiểu biết hơn về 

văn hoá ngƣời dân tộc Thái trong tỉnh, phát huy đƣợc năng lực sáng tạo…, 

nâng cao chất lƣợng học tập, bên cạnh đó có ý thức trong việc gìn giữ và phát 

huy bản sắc văn hóa tinh thần đặc biệt là đối với những sinh viên là ngƣời dân 

tộc Thái. 

Trong giảng dạy, giảng viên biết kết hợp và vận dụng các phƣơng pháp 

dạy học một cách linh hoạt, tinh tế, phù hợp với từng nội dung giảng dạy, đối 

tƣợng ngƣời học, giúp việc giảng dạy đạt chất lƣợng tốt hơn. Qua hai bài dạy 

thực nghiệm, kết quả cho thấy việc đƣa họa tiết hoa văn dân tộc vào giảng dạy 

môn trang trí đã tạo đƣợc sự hƣng phấn và đam mê học tâp cho giảng viên và 

sinh viên. 

Ứng dụng hoa văn trang trí khăn Piêu vào giảng dạy các học phần trang trí 

và mĩ thuật ở Trƣờng cao đẳng Sƣ phạm Điện Biên phải đƣợc tổ chuyên môn 

nghiên cứu thực sự nghiêm túc, đƣợc sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo nhà trƣờng 

về mặt chủ chƣơng, cùng ý thức trách nhiệm của ngƣời dạy và ngƣời học nhằm 

nâng cao chất lƣợng dạy và học. Quá trình thực nghiệm bƣớc đầu đã có những 

kết quả đáng khích lệ, kết quả học tập đƣợc nâng cao, sinh viên phát huy đƣợc 
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tinh thần tự học, tự nghiên cứu, khả năng sáng tạo trong việc nhận diện, phản 

ánh đối tƣợng. 

         Tuy nhiên, để duy trì đƣợc kết quả trên còn phụ thuộc nhiều vào nhiều 

yếu tố nhƣ: Cơ sở vật chất, năng lực của sinh viên cũng nhƣ động cơ, ý thức, 

thái độ, hứng thú với môn học… Vì vậy khi triển khai dạy học theo những nội 

dung đổi mới phƣơng pháp trên cần phải có sự kiên trì, liên tục và không 

ngừng cải tiến để phù hợp với đối tƣợng cũng nhƣ bài học để đạt đƣợc hiệu 

quả mong muốn. 
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KẾT LUẬN 

         Qua việc nghiên cứu, thực hiện đề tài Vận dụng hoa văn trang trí khăn 

Piêu trong dạy học môn Vẽ trang trí tại trường Cao đẳng Sư phạm Điện 

Biên  tôi rút ra đƣợc một số vấn đề sau: 

          1. Thực trạng giảng dạy học phần trang trí cho sinh viên tại trƣờng Cao 

đẳng Sƣ phạm Điện Biên còn gặp nhiều khó khăn, đa phần sinh viên còn hạn 

chế về khả năng cảm thụ và kỹ năng phản ánh thể hiện… Sự hạn chế này xuất 

phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó một phần do chất lƣợng đầu vào chƣa 

cao, năng khiếu của sinh viên còn hạn chế, các em chủ yếu sống ở các huyện 

trong tỉnh nên ít có điều kiện tiếp cận với nghệ thuật tạo hình. Khi về trƣờng 

học thì thuộc nhiều thành phần dân tộc khác nhau nên việc giao lƣu trao đổi 

cũng là vấn đề ảnh hƣởng đến việc tiếp thu kiến thức. Bên cạnh đó, dạy học 

phần trang trí ở trƣờng tại trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Điện Biên còn tồn tại 

những vấn đề bất cập nhƣ thời lƣợng chƣơng trình có hạn, nội dung chƣơng 

trình chƣa hoàn toàn phù hợp với đối tƣợng học trong tỉnh. 

 2. Nội dung và chƣơng trình học phần Vẽ trang trí còn dàn trải, các bài 

thực hành ứng dụng chƣa phong phú, không phát huy đƣợc vai trò trong việc 

phản ánh văn hoá dân tộc địa phƣơng” Chƣa khai thác và đƣa nghệ thuật tạo 

hình dân tộc ở địa phƣơng vào giảng dạy cho sinh viên, trong đó có số lƣợng 

không nhỏ là ngƣời dân tộc Thái”. Về thời lƣợng chƣơng trình, nội dung 

chƣơng trình phân bố chƣa hợp lý, Điều kiện và ý thức tự học của sinh viên 

còn hạn chế. 

3. Giảng viên chƣa phối hợp các phƣơng pháp dạy học một cách hợp lý 

nhằm phát huy vai trò tự học tự nghiên cứu của sinh viên 

Từ những thực trạng nêu trên, kết hợp xem xét đến tình hình thực tiễn 

tại địa phƣơng, chúng tôi mạnh dạn đề xuất một số điều chỉnh bổ sung có tính 

khả thi, cần thiết để góp phần chung tay nâng cao chất lƣợng giảng dạy học 
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phần Vẽ trang trí ở trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Điện Biên đạt kết quả tốt nhƣ 

sau: 

- Điều chỉnh, hoàn thiện, bổ sung nội dung mới, phản ánh hiện thực, 

văn hoá, xã hội của địa phƣơng vào chƣơng trình giảng dạy, cung cấp cho 

ngƣời học những tài liệu, phƣơng pháp phục vụ học tập tốt nhất. 

- Nâng cao kỹ năng, năng lực giảng dạy của giảng viên nhƣ tạo điều 

kiện cho giảng viên tham gia các lớp tập huấn chuyên môn, vận dụng những 

nội dung đổi mới trong giảng dạy. 

- Tìm hiểu, nêu ra những thực trạng về phƣơng pháp giảng dạy cho sinh 

viên trong trƣờng để làm cơ sở cho việc tìm hiểu, học hỏi nghiên cứu và vận 

dụng linh hoạt, hiệu quả các phƣơng pháp, kĩ thuật dạy học mới phù hợp với 

từng đối tƣợng và hoàn cảnh cụ thể để có thể thu đƣợc kết quả tốt nhất. 

- Tăng cƣờng đối thoại giữa khoa, tổ chuyên môn với sinh viên, kịp 

thời nắm bắt tình hình giảng dạy thông qua những ý kiến phản hồi từ ngƣời 

học để từ đó có những thay đổi hợp lý về nội dung, thời lƣợng, phƣơng pháp 

dạy học đáp ứng nhu cầu của sinh viên, gắn với nghề nghiệp sau khi ra 

trƣờng. 

- Tổ chức, lồng ghép văn hoá các dân tộc trong tỉnh vào các hoạt động 

ngoại khóa.  

           Quá trình tiến hành thực nghiệm ứng dụng hoa văn trang trí khăn Piêu 

trong dạy học trang trí ở trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Điện Biên trong năm học 

2016 - 2017 đã thu đƣợc những kết quả nhất định, đã khẳng định tính đúng 

đắn của đề tài luận văn nghiên cứu. Nếu đổi mới nội dung chƣơng trình và 

xây dựng hệ thống phƣơng pháp giảng dạy phù hợp, khả thi, áp dụng vào 

giảng dạy học phần trang trí chắc chắn sẽ đem lại những kết quả tốt, từ đó, 

góp phần nâng cao chất lƣợng giảng dạy mĩ thuật trong nhà trƣờng đáp ứng 

yêu cầu đổi mới trong giáo dục hiện nay.  
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Phụ lục. 1.1 

Nội dung chi tiết học phần môn Vẽ trang trí (Chương trình cũ) 

Chƣơng I: Những kiến thức cơ bản  về trang trí 

10 (2; 8 tiết) 

I. Lý thuyết (2tiết)  

1. Khái niệm trang trí. 

2. Bố cục trang trí. 

3. Hoạ tiết trang trí. 

II. Thực hành. (4;4) 

- Chép và cách điệu hoa lá (4 tiết) 

+ Chép hoa lá thật. 

+ Cách điệu hoa lá. 

- Chép vốn cổ dân tộc (4 tiết) 

Chƣơng II: Trang trí các hình cơ bản . 

25 (1; 24 tiết) 

I. Lý thuyết (1 tiết) 

PP tiến hành làm một bài trang trí. 

1. phác thảo. 

2. Phóng to và tìm hình kĩ. 

3. Thể hiện. 

II. Thực hành ( 12; 12 tiết ) 

1. Trang trí đƣờng diềm. 

2. Trang trí hình tròn. 

3. Trang trí hình vuông. 

Yêu cầu: 

      - Bố cục chặt chẽ, có trọng tâm. 

- Họa tiết trang trí: Tự chọn 

- Hình mảng, đƣờng nét , hoạ tiết phong phú. 

- Màu sắc hài hoà. 
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Chƣơng III- Kẻ chữ 

(2: 6tiết) 

I.  Lý thuyết (2 tiết) 

1.   Nguồn gốc , vị trí của chữ trong cuộc sống. 

2. Một số kiểu chữ chính. 

3. Một số điều cần nhớ khi kẻ chữ. 

4. Phƣơng pháp kẻ khẩu hiệu 

II. Thực hành: Kẻ một khẩu hiệu (6;6  tiết) 

       Yêu cầu:  

1. Sử dụng kiểu chữ phù hợp với nội dung. 

2. Bố cục chữ cân đối, trình bày sạch sẽ. 

Chƣơng IV: Phóng tranh 

5 (1;8 tiết) 

I. Lý thuyết (1 tiết) 

1.  Mục đích phóng tranh 

2. Một vài kiểu phóng tranh thông thƣờng. 

3. Phƣơng pháp phóng tranh. 

II. Thực hành (4; 4 tiết) 

1. Phóng tranh theo 1 trong 2 kiểu phóng. 

2. Yêu cầu biết cách phóng tranh. 

Chƣơng V: Trang trí báo tƣờng 

                 5 (1;8 tiết) 

I. Lý thuyết ( 1 tiết) 

1. khái niệm và ý nghĩa của báo tƣờng. 

2. Cách trang trí. 

II. Thực hành (4;4) 

1. Trang trí một mẫu đầu báo tƣờng kích thƣớc 30 x 60 

2. Yêu cầu:   

                + Trình bày hoàn chỉnh đầu báo. 

                 + Vẽ minh hoạ đầu báo. 
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Phụ lục 1.2 

Nội dung chi tiết học phần môn Vẽ trang trí -Thực nghiệm 

Chƣơng I: Những kiến thức cơ bản  về trang trí 

10 (2; 16 ) (8 tiết trên lớp, 8 tiết ngoài giờ) 

I. Lý thuyết (2tiết)  

1. Khái niệm trang trí. 

2. Bố cục trang trí. 

3. Hoạ tiết trang trí. 

II. Thực hành. ( 8; 8) 

- Chép và cách điệu hoa lá (4 tiết) 

+ Chép hoa lá thật. 

+ Cách điệu hoa lá. 

- Thực tế tại địa phƣơng để ghi chép họa tiết trang trí trên khăn Piêu 

dân tộc Thái Điên Biên làm tƣ liệu ứng dụng cho trang trí các hình cơ bản ở 

chƣơng tiếp theo. (4 tiết) 

Chƣơng II: Trang trí các hình cơ bản . 

                    25 (1; 24 tiết) 

I. Lý thuyết (1 tiết) 

PP tiến hành làm một bài trang trí. 

1. phác thảo. 

2. Phóng to và tìm hình kĩ. 

3. Thể hiện. 

II. Thực hành ( 12; 12 ) 

5. Vận dụng hoa văn trang trí khăn Piêu trang trí đƣờng diềm. 

6. Vận dụng hoa văn trang trí khăn Piêu trang trí hình tròn. 

7. Vận dụng hoa văn trang trí khăn Piêu trang trí hình vuông. 

Yêu cầu: - Bố cục chặt chẽ, có trọng tâm. 

- Hình mảng, đƣờng nét , hoạ tiết phong phú. 

- Màu sắc hài hoà. 

Chƣơng III: Kẻ chữ 



 79 

14 (2: 12tiết) 

I.  Lý thuyết (2 tiết) 

8. Nguồn gốc , vị trí của chữ trong cuộc sống. 

9. một số kiểu chữ chính. 

10. Một số điều cần nhớ khi kẻ chữ. 

11. Phƣơng pháp kẻ khẩu hiệu 

II. Thực hành: Kẻ một khẩu hiệu (6 ;6) 

       Yêu cầu:  

3. Sử dụng kiểu chữ phù hợp với nội dung. 

4. bố cục chữ cân đối, trình bày sạch sẽ. 

Chƣơng IV: Phóng tranh 

5 (1;8 tiết) 

          I. Lý thuyết (1 tiết) 

1, Mục đích phóng tranh 

2. Một vài kiểu phóng tranh thông thƣờng. 

3. Phƣơng pháp phóng tranh. 

        II. Thực hành (4; 4) 

3. Phóng tranh theo 1 trong 2 kiểu phóng. 

4. Yêu cầu biết cách phóng tranh. 

Chƣơng V: Trang trí báo tƣờng 

             5 (1;8 tiết) 

     I. Lý thuyết ( 1 tiết) 

1. kháI niệm và ý nghĩa của báo tƣờng. 

2. Cách trang trí. 

   II. Thực hành (4; 4) 

1. Trang trí một mẫu đầu báo tƣờng kích thƣớc 30 x 60 

2.  Yêu cầu:   + Trình bày hoàn chỉnh đầu báo. 

                       + Vẽ minh hoạ đầu báo. 
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Phụ lục 3.1.  

Giáo án thực nghiệm bài trang trí hình vuông 

Bài 1:  THỰC HÀNH TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG 

ỨNG DỤNG HOA VĂN TRANG TRÍ KHĂN PIÊU VÀO BÀI 

TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG 

Kích thƣớc: 20cm x 20cm 

Chất liệu: Bột màu, chì màu, bút dạ, màu sáp, màu nƣớc 

Thời gian thực hiện: 4 tiết trên lớp. (sinh viên tiếp tục thể hiện và hoàn 

thành ngoài giờ lên lớp 4 tiết) 

I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức: 

 - Hiểu rõ đƣợc các phƣơng pháp sắp xếp, bố cục các họa tiết trang trí 

khăn Piêu dân tộc Thái và vận dụng trang trí đƣờng diềm. 

 - Biết trình bày trang trí với hình thức sạch đẹp, khéo léo, chuẩn xác. 

 - Vẽ đƣợc bài trong chƣơng trình. 

2. Kỹ năng: 

 - Hình thành kỹ năng quan sát, nhận xét và làm bài theo đúng trình tự. 

 - Hình thành kỹ năng sắp xếp các họa tiết lớn nhỏ, thông qua nghiên 

cứu hoa văn trang trí khăn Piêu để tạo thành một tổng thể hài hòa, cân đối và 

đẹp mắt. Bố cục có trọng tâm, phân bố màu hợp lý, biết tạo một gam màu 

chung một cách có chủ định. 

3. Thái độ: 

 - Có thị hiếu thẩm mỹ đúng, cảm thụ cái đẹp của hoa văn họa tiết trên 

khăn Piêu ứng dụng vào bài học  trang trí hình cơ bản.  

II. CHUẨN BỊ: 

 Giáo viên: 

- Một số mẫu họa tiết dân tộc 
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- Tƣ liệu ghi chép về hoa văn trang trí khăn Piêu để vận dụng vào bài thực 

hành. 

- Dụng cụ học tập cho bài thực hành. 

III. PHƢƠNG PHÁP: 

  -   Phƣơng pháp làm việc nhóm trong dạy học mĩ thuật 

  -   Phƣơng pháp gợi mở. 

  -  Thuyết trình, vấn đáp, luyện tập. 

  -  Phƣơng pháp kiểm tra đánh giá 

IV. NỘI DUNG CHI TIẾT BÀI DẠY:  

NỘI DUNG 

 

HOẠT ĐỘNG CỦA 

GV VÀ HS 

+ Hoạt động 1: Kiểm tra kiến thức cũ 

 

 

 

-Trang trí: Là sự sắp xếp tô điểm của con ngƣời 

làm cho mọi vật thêm tƣơi đẹp, từ trong gia đình 

đến ngoài xã hội. 

 

 

 

 

-  Piêu đƣợc chia thành ba phần: Phần thân: là 

phần giữa khăn để nguyên màu của khăn không 

thêu và hai đầu của khăn chính là phần thêu. 

- Có nhiều dạng bố cục: Đối xứng, nhắc lại, đảo 

ngƣợc,đăng đối... Đây là lối bố cục trong trang trí 

SV làm việc theo 

nhóm. 

GV: Qua việc đi thực 

tế tại địa phƣơng về 

việc ghi chép lại các 

họa tiết trang trí khăn 

Piêu. Các nhóm trình 

bày đặc điểm nổi bật 

về màu sắc (nhóm 1), 

đƣờng nét (nhóm 2), 

bố cục (nhóm 3)... 

trong  trang trí khăn 

Piêu 

Các nhóm nhận 

nhiệm vụ, thảo luận 

và trả lời. 
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đƣờng diềm, Trang trí hình chữ nhật, Trang trí 

hình vuông trên khăn Piêu 

-  Các họa tiết đƣợc sắp xếp hài hòa, cân đối và 

đối xứng nhau từ các họa tiết chính ở ngay trung 

tâm đến các họa tiết phụ ở bốn góc của khăn. 

-  Cách xử lý bố cục hoa văn ở đây độc đáo, hoa 

văn chạy theo những dải ngang hoặc những hình 

nhƣ tròn, vuông, quả chám, sao năm cánh, sao tám 

cánh… 

- Các họa tiết này vốn là những họa tiết đƣợc mô 

phỏng theo lối tả thực hoặc cách điệu từ cuộc sống 

xung quanh nhƣ thiên nhiên, cỏ cây hoa lá, côn 

trùng, đồ vật trong đời sống thƣờng ngày và gần 

gũi với cuộc sống của đồng bàođã đƣợc đơn giản 

cách điệu tạo nên sự phong phú, đa dạng có giá trị 

về mặt nghệ thuật mà chúng ta có thể học tập và 

vận dụng. 

- Hoa văn trang trí khăn Piêu dân tộc Thái chủ 

yếu là hoa văn hình học nhƣ hình chữ nhật, hình 

vuông, hình thoi... Thƣờng thấy các họa tiết dƣới 

dạng ô nằm ngang với đƣờng viền là hình vuông, 

chữ thập, đinh, công cách quãng kết hợp với hình 

quả trám, tam giác, tròn, xoáy đơn, xoáy kép (dấu 

móc hoặc chữ S), răng cƣa, đƣờng cong, đƣờng 

lƣợn sóng... bên trong là các hình ngôi sao năm 

cánh - sáu cánh- tám cánh, hoa bí, hoa tỏi, hoa cà, 

hoa mận, hoa đào, hoa sen, mạng nhện, cánh 

Nhóm khác lắng 

nghe, bổ sung.  

GV nhận xét, củng cố 

bổ sung. 
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bƣớm, vảy cá, lá ngải cứu, cành tùng, búp tre, lƣỡi 

câu, núi sông, đuôi rồng, con ốc, con rắn, sừng 

dê... 

+ Hoạt động 2: Giới thiệu bài dạy 

Vận dụng hoa văn trang trí khăn Piêu 

vào trang trí hình vuông 

Kích thƣớc: 20cm x 20cm 

Chất liệu: Bột màu, chì màu, bút dạ, màu 

sáp, màu nƣớc 

Thời gian thực hiện: 4 tiết trên lớp. (SV tiếp 

tục thể hiện và hoàn thành ngoài giờ lên lớp 4 tết) 

Yêu cầu: 

- Vận dụng hoa văn trang trí khăn Piêu để thực 

hiện vẽ bài trang trí hình vuông dựa vào hiểu biết, 

những tƣ liệu ghi chép đƣợc trong buổi thực tế. 

- Làm bài theo đúng trình tự. 

- Sắp xếp các họa tiết lớn nhỏ, thông qua nghiên 

cứu hoa văn trang trí khăn Piêu để tạo thành một 

tổng thể hài hòa, cân đối và đẹp mắt. Bố cục có 

trọng tâm, phân bố màu hợp lý, biết tạo một gam 

màu chung một cách có chủ định. 

Hoàn thành bài theo đúng thời gian quy định. 

+ Hoạt động 3: Phƣơng pháp tiến hành 

1. Sinh viên hiểu đƣợc vai trò hình vuông trong 

cuộc sống và trong học tập. 

2. Áp dụng đƣợc các nguyên tắc cơ bản của 

trang trí. 

 

 

 

 

GV nêu mục đích 

yêu cầu của bài học 

 

 

 

 

 

 

SV vận dụng kiến 

thức ứng dụng vào 

thực hành. 

GV quan sát hƣớng 

dẫn SV để lựa chọn 

nguyên tắc trong 

trang trí phù hợp với 

họa tiết của mình lựa 

chọn. 

 

SV tiến hành thực 

hiện dƣới sự quan sát, 

hỗ trợ của GV theo 

các bƣớc. 
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+  Nguyên tắc nhắc lại 

Dùng 1 nhóm hay nhiều nhóm họa tiết sắp xếp 

cạnh nhau 1 cách liên tục 

      +  Nguyên tắc xen kẽ 

Dùng 1 nhóm hay nhiều nhóm họa tiết khác nhau 

(chính- phụ) xen kẽ và nối tiếp nhau liên tục 

      + Nguyên tắc xoay chiều 

Dùng những họa tiết xoay chiều tạo cho bố cục 

phong phú và vui mắt 

+ Nguyên tắc, cân đối, đối xứng 

      + Nguyên tắc phá thế 

Dùng họa tiết không giống nhau, nhƣng bố cục 

phải hợp lý, kết hợp 3 nguyên tắc trên 

3. Các bƣớc tiến hành trang trí 

     + Bƣớc 1: Tìm chủ đề trang trí 

- Tìm nội dung chủ đề: 

Lựa chọn nội dung chủ đề trang trí để xây dựng bố 

cục, sắp xếp hoạ tiết và chọn màu sắc thể hiện phù 

hợp 

-. Bố cục: 

Sử dụng các nguyên tắc trong bố cục lựa chọn hợp 

lý 

+ Bƣớc 2: Phác thảo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Bƣớc 1:  

Tìm chủ đề trang trí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Bƣớc 2: Phác thảo 

 

- Xây dựng bố cục 

hình mảnh 
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     - Xây dựng bố cục hình mảnh 

Xây dựng bố cục hình mảng theo các dạng bố cục, 

thể hiện đƣợc nhịp điệu,… 

 

- Xây dựng hoạ tiết  

- Tìm họa tiết trong các mảng (xây dựng hoạ tiết 

dựa trên các hoa văn trang trdaanndaan tộc 

H’mông, có thể sử dụng nguyên mẫu hoặc sáng 

tạo, kết hợp với các dạng hoa văn khác). 

       

-  Phác thảo đen trắng: 

Đậm nhạt phải thể hiện đƣợc chính phụ, nhiệp 

điệu… 

- Phù hợp với nội dung 

trong màu sắc 

- Dùng ô đậm, ô nhạt gây cảm giác khác nhau về 

hình và họa tiết 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Xây dựng hoạ tiết  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tìm đậm nhạt 

- Tìm màu 
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- Tìm màu 

    Vận dụng các yếu tố màu sắc đƣợc sử dụng trên 

hoa văn dân tộc H’mông, tạo hài hoà màu sắc để 

xây dựng màu sắc hài hoà, truyền cảm. 

 

+ Bƣớc 3: phóng to, tìm hình kỹ 

 

 

+ Bƣớc 4: thể hiện 

 

+ Hoạt động 4: Giao bài tập ứng dụng cho sinh 

viên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Bƣớc 3: phóng to, 

tìm hình kỹ 

 

+ Bƣớc 4: thể hiện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Bài tập ứng dụng: SV tìm phác thảo theo yêu cầu của GV 
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GV quan sát và gợi ý cho SV trong quá trình tìm phác thảo. 

+ Kết thúc tiết học: GV dặn dò, nhắc nhở về tiến độ làm bài, nêu yêu 

cầu cho SV chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.  

+ Trong tiết học, GV đã sử dụng phƣơng pháp quan sát, trực quan, gợi 

mở (những mẫu khăn Piêu, vẽ thị phạm trên bảng, cho sinh viên tham khảo 

bài mẫu), so sánh, phân tích (các bài mẫu minh họa), thực hành luyện tập và 

kiểm tra đánh giá ( kết quả bài thực hành của SV). 

+ Trong tiết học, GV đã hƣớng dẫn SV vận dụng hoa văn trang trí khăn 

Piêu một cách linh hoạt. 

Kết quả sau khi thực nghiệm: 

Tổ chức đánh giá nhận xét theo tiêu chí thang điểm 10. 
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Phụ lục 3.2.  

Giáo án thực nghiệm bài trang trí đƣờng diềm 

Bài 2:  THỰC HÀNH TRANG TRÍ ĐƢỜNG DIỀM 

ỨNG DỤNG HOA VĂN TRANG TRÍ KHĂN PIÊU VÀO  

TRANG TRÍ ĐƢỜNG DIỀM 

Kích thƣớc: 15cm x 35cm 

Chất liệu: Bột màu, chì màu, bút dạ, màu sáp, màu nƣớc 

Thời gian thực hiện: 4 tiết trên lớp. (Sinh viên tiếp tục thể hiện và hoàn 

thành bài ngoài giờ lên lớp 4 tiết) 

I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức: 

 - Hiểu rõ đƣợc các phƣơng pháp sắp xếp, bố cục các họa tiết trang trí 

khăn Piêu dân tộc Thái và vận dụng trang trí đƣờng diềm. 

 - Biết trình bày trang trí với hình thức sạch đẹp, khéo léo, chuẩn xác. 

 - Vẽ đƣợc bài trong chƣơng trình. 

2. Kỹ năng: 

 - Hình thành kỹ năng quan sát, nhận xét và làm bài theo đúng trình tự. 

 - Hình thành kỹ năng sắp xếp các họa tiết lớn nhỏ, thông qua nghiên 

cứu hoa văn trang trí khăn Piêu để tạo thành một tổng thể hài hòa, cân đối và 

đẹp mắt. Bố cục có trọng tâm, phân bố màu hợp lý, biết tạo một gam màu 

chung một cách có chủ định. 

3. Thái độ: 

    - Có thị hiếu thẩm mỹ đúng, cảm thụ cái đẹp của hoa văn họa tiết trên khăn 

Piêu ứng dụng vào bài học trang trí hình cơ bản.  

II. CHUẨN BỊ: 

- Một số mẫu khăn Piêu, họa tiết trên khăn Piêu của giảng viên. 

- Tƣ liệu ghi chép về hoa văn trang trí khăn Piêu để vận dụng vào bài thực 

hành của sinh viên. 
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- Dụng cụ học tập cho bài thực hành. 

III. PHƢƠNG PHÁP: 

  -   Phƣơng pháp làm việc theo cặp, nhóm trong dạy học mĩ thuật 

  -   Phƣơng pháp gợi mở. 

  -  Thuyết trình, vấn đáp, luyện tập. 

  -  Phƣơng pháp kiểm tra đánh giá 

IV. NỘI DUNG CHI TIẾT BÀI DẠY:  

NỘI DUNG 

 

HOẠT ĐỘNG CỦA 

GV VÀ HS 

Hoạt động 1: Kiểm tra kiến thức cũ 

-  Piêu đƣợc chia thành ba phần: Phần thân: là 

phần giữa khăn để nguyên màu của khăn không 

thêu và hai đầu của khăn chính là phần thêu. 

- Có nhiều dạng bố cục: Đối xứng, nhắc lại, đảo 

ngƣợc,đăng đối... Đây là lối bố cục trong trang trí 

đƣờng diềm, Trang trí hình chữ nhật, Trang trí 

hình vuông trên khăn Piêu 

-  Các họa tiết đƣợc sắp xếp hài hòa, cân đối và 

đối xứng nhau từ các họa tiết chính ở ngay trung 

tâm đến các họa tiết phụ ở bốn góc của khăn. 

-  Cách xử lý bố cục hoa văn ở đây độc đáo, hoa 

văn chạy theo những dải ngang hoặc những hình 

nhƣ tròn, vuông, quả chám, sao năm cánh, sao tám 

cánh… 

- Các họa tiết này vốn là những họa tiết đƣợc mô 

phỏng theo lối tả thực hoặc cách điệu từ cuộc sống 

xung quanh nhƣ thiên nhiên, cỏ cây hoa lá, côn 

   GV : yêu cầu một 

số sinh viên nhắc lại 

kiến thức về trang trí 

khăn Piêu qua tìm 

hiểu thực tế.  

SV trả lời 
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trùng, đồ vật trong đời sống thƣờng ngày và gần 

gũi với cuộc sống của đồng bàođã đƣợc đơn giản 

cách điệu tạo nên sự phong phú, đa dạng có giá trị 

về mặt nghệ thuật mà chúng ta có thể học tập và 

vận dụng. 

- Hoa văn trang trí khăn Piêu dân tộc Thái chủ 

yếu là hoa văn hình học nhƣ hình chữ nhật, hình 

vuông, hình thoi... Thƣờng thấy các họa tiết dƣới 

dạng ô nằm ngang với đƣờng viền là hình vuông, 

chữ thập, đinh, công cách quãng kết hợp với hình 

quả trám, tam giác, tròn, xoáy đơn, xoáy kép (dấu 

móc hoặc chữ S), răng cƣa, đƣờng cong, đƣờng 

lƣợn sóng... bên trong là các hình ngôi sao năm 

cánh - sáu cánh- tám cánh, hoa bí, hoa tỏi, hoa cà, 

hoa mận, hoa đào, hoa sen, mạng nhện, cánh 

bƣớm, vảy cá, lá ngải cứu, cành tùng, búp tre, lƣỡi 

câu, núi sông, đuôi rồng, con ốc, con rắn, sừng 

dê... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   GV: Qua việc đi 

thực tế tại địa phƣơng 

về việc ghi chép lại 

các họa tiết trang trí 

khăn Piêu ứng dụng 

vào trang trí hình 

vuông anh chị rút ra 

đƣợc kinh nghiệm gì 

về cách sắp xếp bố 
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Hoạt động 2: Giới thiệu bài dạy 

Vận dụng hoa văn trang trí khăn Piêu vào 

trang trí đƣờng diềm 

Kích thƣớc: 15cm x 35cm 

Chất liệu: Bột màu, chì màu, bút dạ, màu 

sáp, màu nƣớc 

Thời gian thực hiện: 4 tiết trên lớp. (SV tiếp 

tục thể hiện và hoàn thành ngoài giờ lên lớp 4 tết) 

Yêu cầu: 

- Làm bài theo đúng trình tự. 

- Sắp xếp các họa tiết lớn nhỏ, thông qua nghiên 

cứu hoa văn trang trí khăn Piêu để tạo thành một 

tổng thể hài hòa, cân đối và đẹp mắt. Bố cục có 

trọng tâm, phân bố màu hợp lý, biết tạo một gam 

màu chung một cách có chủ định. 

Hoàn thành bài theo đúng thời gian quy định. 

cục? lựa chọn họa 

tiết  màu sắc? 

Trong quá trình làm 

việc còn gặp những 

khó khăn gì  

SV trả lời. 

GV củng cố bổ sung, 

giải quyết và hƣớng 

dẫn cho sinh viên còn 

gặp khó khăn trong 

quá trình thực hiện. 

- GV giói thiệu bài 

mới 

- GV nêu mục đích 

yêu cầu của bài học 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV vận dụng kiến 

thức đi vào thực 

hành. 
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Hoạt động 3: Phƣơng pháp tiến hành 

1. SV hiểu đƣợc vai trò đƣờng diềm trong cuộc 

sống 

2. Áp dụng đƣợc các nguyên tắc cơ bản của 

trang trí. 

      +  Nguyên tắc nhắc lại 

      +  Nguyên tắc xen kẽ 

      + Nguyên tắc xoay chiều 

+ Nguyên tắc, cân đối, đối xứng 

      + Nguyên tắc phá thế 

 

3. Các bƣớc tiến hành trang trí 

 

 

 

 

     + Bƣớc 1: Tìm chủ đề trang trí 

- Tìm nội dung chủ đề: 

Lựa chọn nội dung chủ đề trang trí để xây dựng bố 

cục, sắp xếp hoạ tiết và chọn màu sắc thể hiện phù 

hợp 

-. Bố cục: 

Sử dụng các nguyên tắc trong bố cục để lựa chọn. 

+ Bƣớc 2: Phác thảo 

 

SV nắm đƣợc các 

nguyên tắc cơ bản 

của trang trí để sử 

dụng cho bài của 

mình. 

- Rút kinh nghiệm từ 

bài trang trí hình 

vuông để làm bài tốt 

hơn. 

GV quan sát SV làm 

việc, trao đổi góp ý 

cho SV còn lúng 

túng. 

SV tiến hành thực 

hiện dƣới sự quan sát, 

hỗ trợ của GV theo 

các bƣớc 

+ Bƣớc 1:  

Tìm chủ đề trang trí 

 

 

 

 

 

+ Bƣớc 2: Phác thảo 

 

- Xây dựng bố cục 
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- Xây dựng bố cục hình mảnh 

- Xây dựng bố cục hình mảng theo các dạng bố 

cục, thể hiện đƣợc nhịp điệu,… 

 

- Xây dựng hoạ tiết  

- Tìm họa tiết trong các mảng (xây dựng hoạ tiết 

dựa trên các hoa văn trang trí khăn Piêu, có thể sử 

dụng nguyên mẫu hoặc sáng tạo, kết hợp với các 

dạng hoa văn khác). 

 

 

-  Phác thảo đen trắng: 

Đậm nhạt phải thể hiện đƣợc chính phụ, nhiệp 

điệu… 

- Phù hợp với nội dung 

trong màu sắc 

- Dùng ô đậm, ô nhạt gây cảm giác khác nhau về 

hình và họa tiết 

 

- Tìm màu 

hình mảnh 

 

 

 

 

 

- Xây dựng hoạ tiết  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tìm đậm nhạt 

- Tìm màu dựa trên 

phác thảo đen trắng 
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    Vận dụng các yếu tố màu sắc đƣợc sử dụng trên 

hoa văn dân tộc H’mông, tạo hài hoà màu sắc để 

xây dựng màu sắc hài hoà, truyền cảm. 

+ Bƣớc 3: phóng to, tìm hình kỹ 

+ Bƣớc 4: thể hiện 

 

 

 

Hoạt động 4: Giao bài tập ứng dụng cho sinh 

viên 

- Tìm màu  

 

 

 

 

+ Bƣớc 3: phóng to, 

tìm hình kỹ 

+ Bƣớc 4: thể hiện 

 

 

 

 

 

 

+ Bài tập ứng dụng: SV tìm phác thảo theo yêu cầu của GV 

GV quan sát và gợi ý cho SV trong quá trình tìm phác thảo. 

+ Kết thúc tiết học: GV dặn dò, nhắc nhở về tiến độ làm bài, nêu yêu 

cầu cho SV chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.  

+ Trong tiết học, GV đã sử dụng phƣơng pháp quan sát, trực quan, gợi 

mở (những mẫu khăn Piêu, vẽ thị phạm trên bảng, cho sinh viên tham khảo 

bài mẫu), so sánh, phân tích (các bài mẫu minh họa), thực hành luyện tập và 

kiểm tra đánh giá ( kết quả bài thực hành của SV). 

+ Trong tiết học, GV đã hƣớng dẫn SV vận dụng hoa văn trang trí khăn 

Piêu một cách linh hoạt. 

Kết quả sau khi thực nghiệm: 

Tổ chức đánh giá nhận xét theo tiêu chí thang điểm 10. 
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Bảng 2.1. Kết quả học tập của lớp K15TH2 - Thực nghiệm 

 

S 

T

T 

 

 

Họ và tên 

 

 

Ngày 

sinh 

Điểm đánh giá bộ phận  

Thi 

HP 

 

Điểm 

TB HP 

Chuyên 

cần 

Điểm 

hệ số 

1 

Điểm hệ số 2 TB

C 

C

K 

KP Kiểm 

tra 

01 02 03    

1 Lầu Thị Chí 25/11/1998    7,0 7,5     

2 Vừ Thị Cú 21/08/1998    6,0 7,5     

3 Lò Văn Du 17/05/1995    8.5 8,5     

4 Mùa Thị Đớ 02/11/1998    7,0 7,5     

5 Lò Văn Hải 03/07/1998    8.5 8,5     

6 Phạm Thị Hậu 15/02/1998    7,0 7,5     

7 Nguyễn Thị Hoài 05/06/1998    8.0 8,0     

8 Quàng Thị Hoài 22/08/1998    7,5 7,0     

9 Cao Huy Hoàng 21/09/1996    7,5 7,5     

10 Thào Thị Hòa 15/04/1998    7,0 8,5     

11 Lò Thị Hồng 12/08/1996    5,5 7,0     

12 Lò Văn Hƣng 12/07/1996    7,0 7,5     

13 Cà Thị Hƣơng 07/06/1998    7,0 7,5     

14 Nguyễn Thu Hƣơng 17/03/1998    8.0 7,5     

15 Lò Văn Hƣởng 10/09/1997    7,0 7,0     

16 Điêu Thanh Lam 07/07/1998    8.5 8,5     

17 Lƣờng T. Ngọc Lan 07/04/1998    7,0 7,5     

18 Vì Thị Lan 02/03/1998    6,0 7,0     

19 Tòng Khánh Linh 01/12/1997    7,0 7,5     

20 Lò Thị Mai 06/07/1998    8.0 7,5     

21 Lò Thị Nga 15/01/1998    7,5 7,5     

22 Lò Văn Nghiên 02/10/1998    7,5 7,5     

23 Tòng Thị Ngoan 25/03/1998    7,0 8.0     

24 Tòng Thị Oanh 16/04/1998    8.5 8.0     

25 Cà Bích Phƣơng 06/05/1998    7,0 7,5     

26 Lò Văn Phƣơng 09/07/1998    7,0 7,5     

27 Lƣờng Thị Phƣơng 21/01/1997    7,5 8,5     

28 Lò Văn Thành 10/06/1996    8.0 7,5     

29 Quàng Văn Thành 17/04/1998    7,0 7,0     

30 Cao Thạch Thảo 21/06/1998    7,0 8,5     

31 Lầu Thị Chí 25/11/1998    7,0 8,0     

32 Tòng Thị Thu 25/01/1998    7,5 7,0     
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33 Vàng Thị Tỉnh 02/06/1998    6.0 7,5     

34 Quàng Thị Tƣơi 10/06/1998    7,0 7,0     

35 Lò Thị Yêu 15/04/1998    7,0 7,0     

36 Lò Thị Anh 12/08/1996    7,0 7,5     

37 Vàng Thị Bầu 12/07/1996    8.0 8,5     

38 Lò Thị Bình 07/06/1998    7,0 7,5     

39 Lỳ Xoan Cà 17/03/1998    7,0 8,0     

40 Tòng Văn Chín 10/09/1997    7,5 7,0     

41 Nguyễn Đức Công 06/07/1998    5,5 7,0     

42 Giàng Thành Duy 15/01/1998    7,5 8,0     

43 Lò Văn Dũng 02/10/1998    7,0 7,5     

44 Lò Thị Hậu 25/03/1998    7,5 8,5     

45 Nguyễn Thị Hoa 16/04/1998    7,5 7,5     

46 Bạc Thị Hƣơng 06/05/1998    6.0 7,0     

47 Trần Mai Hƣơng 03/07/1998    7,5 7,5     

48 Hạng Thị Kía 15/02/1998    7,0 8,5     

49 Đảng Tòn Nảy 05/06/1998    8.5 8,0     

50 Lò Thị Anh 22/08/1998    7,5 7,5     

51 Quàng Thị Yên 21/09/1996    7,5 7,5     

52 Lò Thị Yến 15/04/1998    7,0 7,5     

 

 

Thang điểm đánh giá 

Xuất sắc Giỏi 

 

Khá Trung bình Yếu Kém 

Từ 9 đến10 Từ 8 cận 9 Từ 7 đên cân 8 Từ 5 đên cận 6 Từ 4 đên cận 5 Dƣới 4 
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Bảng 2.2.  Kết quả học tập của lớp K15TH1 – Đối chứng 

 

S 

T 

T 

 

 

Họ và tên 

 

 

Ngày 

sinh 

Điểm đánh giá bộ phận 
 

Thi 

HP 

 

Điểm 

TB 

HP 

Chuyên 

cần 

Điểm 

hệ số 

1 

Điểm hệ số 2 TBC 

CP KP Kiểm 

tra 

01 02 03    

1 Nguyễn Đức Công 07/07/1998    7,0 8,0     

2 Lò Thị Biên 15/01/1998    8,0 7,5     

3 Lò Văn Doan 17/02/1998    7,0 7,0     

4 Giàng Thị Dùa 03/05/1996    7,0 8,0     

5 Lò Văn Đoàn 30/04/1998    8,0 7,0     

6 Vừ Thị Đớ 09/07/1998    5,0 5,0     

7 Đào Trƣờng Giang 14/07/1997    6,0 7,5     

8 Tòng Thị Hiền 04/11/1998    7,5 7,5     

9 Lƣờng Thị Hịa 10/01/1998    5,5 6,5     

10 Mùa Thị Hờ 19/03/1998    7,5 7,5     

11 Lý A Khu 05/06/1998    7,0 8,0     

12 Lò Văn Kiên 03/04/1996    8,0 8,5     

13 Thào A Ký 03/02/1998    6,5 7,5     

14 Sủng Thị Mán 10/02/1998    7,5 7,0     

15 Chang A Nang 02/12/1997    5,0 7,0     

16 Lò Thị Nang 30/05/1998    7,5 7,0     

17 Chá Thị Nếnh 20/08/1998    7,0 7,5     

18 Lò Thị Nhiệm 16/07/1995    6,0 7,0     

19 Phàng Thị Nông 10/02/1995    7,5 7,5     

20 Ly A Pó 01/03/1996    7,0 7,0     

21 Lò Thị Quân 08/08/1998    7,5 8,0     

22 Ly Thị Si 20/10/1998    8,0 7,5     

23 Lầu Thị Sùng 02/12/1998    7,5 7,5     

24 Mùa A Tinh 03/02/1997    6,0 6,5     

25 Quàng Văn Tỉnh 07/10/1998    7,0 8,5     

26 Quàng Thị Nga 01/01/1997    8,5 7,0     

27 Quàng Thị Nhàn 11/05/1996    6,5 6,0     

28 Giàng A Nhia 24/06/1997    7,5 7,0     

29 Hờ A Phúc 09/10/1998    5,5 6,0     

30 Vì Thị Quý 04/06/1997    7,5 7,5     

31 Vàng Thị Sáng 06/07/1996    6,5 7,0     

32 Lò Thị Thảo 22/01/1997    7,5 7,5     
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33 Chui Thị Thắm 20/05/1998    7,0 8,5     

34 Lò Thị Nhung 27/11/1998    7,5 7,0     

35 Lò Thị Thoang 10/10/1999    7,5 7,0     

36 Ly A Thông 25/10/2017    6,0 6,0     

37 Lò Thị Thu 23/08/1998    7,5 7,5     

38 Lò Anh Tuấn 03/10/1996    7,0 7,5     

39 Lò Văn Tuấn 12/01/1998    7,0 7,0     

40 Quàng Thị Nga 01/01/1998    7,5 6,0     

41 Trần Mai Hoa 14/01/1997    5,5 6,0     

42 Giàng Thành Dũng 10/10/1998    7,5 7,5     

43 Lò Văn Duy 15/01/1997    7,5 7,5     

44 Lò Thị Hải 18/03/1998    7,0 8,5     

45 Nguyễn Thị Hoàn 08/02/1996    7,0 7,5     

46 Bạc Thị Hải 16/09/1997    7,5 7,5     

47 Trần Mai Thƣơng 14/01/1997    5,5 7,0     

48 Hạng Thị Qúy 21/05/1998    7,5 7,0     

 

Thang điểm đánh giá 

Xuất sắc Giỏi 

 

Khá Trung bình Yếu Kém 

Từ 9 đến10 Từ 8 cận 9 Từ 7 đên cận 8 Từ 6 đên cận 7 Từ 4 đên cận 5 Dƣới 4 
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Phụ lục 4 

Phiếu khảo sát Sinh viên. 

Họ và tên sinh viên: ........................................... Sinh năm ........................... 

Dân tộc:…………………………….Khoa: ...................................................  

Ngành học: ......................... Lớp:....................... Khóa học:………………... 

 

      Để giúp chúng tôi nghiên cứu việc tổ chức hoạt động ngoại khóa (HĐNK)  

Mỹ thuật về nghệ thuật hoa văn trang trí khăn Piêu của dân tộc Thái tại 

trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Điện Biên, đề nghị các em sinh viên (SV) vui lòng 

cộng tác và cho biết thêm ý kiến về một số vấn đề sau đây:  

Câu 1: Việc tổ chức HĐNK Mỹ thuật cho sinh viên có vai trò nhƣ thế nào đối 

với việc nâng cao chất lƣợng giáo dục toàn diện cho sinh viên? (Đánh dấu X 

vào câu phù hợp)   

a. Rất quan trọng                                      b. Quan trọng 

c.Ít quan trọng                                          d. Không quan trọng  

 Câu 2: Anh (chị) có năng khiếu về mỹ thuật hay không   

                    a. Có                      b. Bình thƣờng             c. Không 

Câu 3. Anh (chị) có hứng thú với hoa văn trang trí trên trang phục dân tộc 

không  

       a  Rất hứng thú                      

       b. thấy bình thƣờng 

        c. Không hứng thú 

Câu 4. Anh (chị) có thƣờng xuyên tham gia các hoạt động nghiên cứu họa tiết 

trang trí của dân tộc không  

                  a.Thƣờng xuyên.     

                  b.Không thƣờng xuyên 

d. Không tham gia. 
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Câu 5. Cảm nhận của Anh (chị) khi tiếp xúc nghiên cứu họa tiết hoa văn trang 

trí dân tộc? 

         a. Đẹp và đặc sắc                                       b. Dễ cảm nhận và tiếp thu 

         c.  Bình thƣờng                                          c. Khó cảm nhận. 

Câu 6. Trƣớc khi vào học tại Trƣờng Cao đẳng sƣ phạm Điện Biên, Anh (chị) 

đã biết về họa tiết trang trí khăn Piêu dân tộc Thái tỉnh Điện Biên chƣa  

         a. Đã biết.                                                b. Biết ít. 

         c.  Chƣa biết                                            c. Không quan tâm. 

Câu 7: Theo Anh (chị), có nên đƣa hoa văn trang trí khăn Piêu dân tộc Thái 

Điện Biên vào trong chƣơng trình mỹ thuật trong nhà trƣờng hay không   

                            a. Rất cần thiết  

                            b. Cần thiết  

                            c. Ít cần thiết  

                            d. Không cần thiết  

Câu 8: Suy nghĩ của Anh (chị) về vấn đề đƣa hoa văn dân tộc nói chung và 

hoa văn khăn Piêu vào dạy học trang trí trong chƣơng trình mỹ thuật ở nhà 

trƣờng hay không  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………

……………………………………………………........................................… 

Câu 9: Theo Anh (chị), đối tƣợng nào nên bảo tồn, gìn giữ và phát huy hoa 

văn họa tiết trên trang phục dân tộc?  

                    a. Những ngƣời hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuậ 

                    b. Ngƣời lớn tuổi (trên 45 tuổi)  

          c. Ngƣời trẻ tuổi  

          d. Tất cả mọi 

Câu 10: Anh (chị) có nguyện vọng tìm hiểu, tham gia tìm hiểu và nghiên cứu 

họa tiết dân tộc không   

                     a. Có                                                               b. Không   

Câu 11: Nếu có cơ hội đƣợc các nghệ nhân dân tộc truyền dạy trực tiếp về 

làm khăn Piêu cũng nhƣ họa tiết, Anh (chị) có muốn đƣợc tham gia không   

                      a. Có                       b. Chƣa tự tin                    c. Không 

 Câu 12: Anh (chị) có ý kiến gì về việc nhà trƣờng sẽ đƣa hoạt động nghiên 

cứu hoa văn trang trí khăn Piêu  vào chƣơng trình ngoại khóa Mỹ thuật trong 

thời gian sắp tới?  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………         

                                                              Điện Biên, ngày…..tháng…..năm 2017 
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Phụ lục 5 

Một số hình ảnh 

 

 

5.1. Một số mẫu hoa văn trang trí trên khăn Piêu 

 [Nguồn internet tháng 10 năm 2017] 

 

 

5.2. [Nguồn tác giả chụp tháng 10 năm 2015] 
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5.3.  Hình ảnh thêu khăn của các cô gái Thái 

[Nguồn intrernet] 

 

5.4.  [Nguồn intrernet]  
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5.5.  [Nguồn tác giả chụp tháng 3 năm 2016] 

Một số hình ảnh cách thức từ thêu khăn, hoàn thiện 

  

 

[Nguồn tác giả sưu tầm] 

5.6. Một số hình ảnh về hoa văn có tên động vât, thực vật và đồ vật 
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5.7. Đƣờng nét hoa văn trên khăn Piêu [Nguồn tác giả sưu tầm] 
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5.8. Một số dạng bố cục trên khăn Piêu  

[Nguồn tác giả sưu tầm] 
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