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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Sự phát triển nhanh chóng của khoa học, kỹ thuật, công nghệ đã làm 

cho khối lƣợng tri thức của loài ngƣời tăng nhanh chóng và đặt ra yêu cầu cao 

hơn đối với mô hình nhân cách con ngƣời trong thời đại mới. Từ đây nảy sinh 

ra mẫu thuẫn giữa yêu cầu về nội dung học vấn phổ thông sâu - rộng với khả 

năng tiếp thu khối lƣợng tri thức của ngƣời học. Và mâu thuẫn giữa chức 

năng của ngƣời giáo viên là tổ chức, điều khiển ngƣời học nắm vững, hình 

thành kỹ năng ở từng môn học riêng rẽ với yêu cầu của xã hội đòi hỏi ngƣời 

học phải biết thu thập, chọn lọc. xử lý thông tin liên quan đến nhiều lĩnh vực 

khác nhau và vận dụng vào thực tiễn cuộc sống. 

Dạy học theo hƣớng tích hợp là một xu thế trong dạy học hiện đại của 

nhiều nƣớc phát triển nhằm giải quyết triệt để hai mâu thuẫn nêu trên. Quan 

điểm tiếp cận tích hợp cho phép xem xét các sự vật hiện tƣợng một cách tổng 

thể, tiết kiệm thời gian học tập và tránh đƣợc những biểu hiện cô lập, tách rời 

từng phƣơng diện kiến thức, đồng thời còn phát triển ở ngƣời học tƣ duy biện 

chứng, khả năng thông hiểu và vận dụng kiến thức một cách linh hoạt. Dạy học 

tích hợp giúp ngƣời học kết hợp tri thức của các môn học, phân môn cụ thể trong 

chƣơng trình học tập theo nhiều cách khác nhau vì thế việc nắm kiến thức sẽ sâu 

sắc, hệ thống và bền vững hơn. Dạy học tích hợp là xu hƣớng mới trong đổi 

mới nội dung chƣơng trình giáo dục phổ thông Việt Nam hiện nay nhằm mở 

rộng vốn học vấn phổ thông cho ngƣời học đồng thời giảm tải, tạo tính chủ 

động tích cực cho học sinh trong quá trình học tập với những vấn đề định 

hƣớng nhận thức theo chủ đề.  

Xu hƣớng phát triển chƣơng trình sách giáo khoa phổ thông sau năm 

2015 là giảm tải một số môn học bắt buộc, tăng số môn học tự chọn, tích 

hợp nội dung các môn học xã hội và môn học tự nhiên. Đối với bậc Trung 

học cơ sở (THCS), chƣơng trình đƣợc phát triển theo hƣớng tích hợp liên 
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môn và xuyên môn. Để đảm bảo cho xu hƣớng cải cách nêu trên thành 

công, cần quan tâm đúng mức đến việc vận dụng phƣơng pháp dạy học tích 

hợp trong quá trình dạy học các môn học, góp phần nâng cao hiệu quả của 

việc đổi mới PPDH và nâng cao chất lƣợng dạy học các môn học trong nhà 

trƣờng. 

Trong các trƣờng THCS, môn Mỹ thuật nói chung và phân môn vẽ 

tranh nói riêng chiếm vị trí khá quan trọng trong hoạt động dạy học ở trƣờng 

THCS. Nó có nhiệm vụ giáo dục cho học sinh thị hiếu thẩm mỹ – một trong 

những yếu tố cần thiết giúp các em hình thành và phát triển một nhân cách 

toàn diện để trở thành những con ngƣời của thời đại mới. Thông qua đó, 

năng lực quan sát, khả năng tƣ dung hình tƣợng, tính sáng tạo của các em 

đƣợc phát triển. Các em biết cảm nhận cái đẹp và hơn thế nữa là tạo ra cái 

đẹp không chỉ cho bản thân mà còn cho mọi ngƣời xung quanh. 

Thực tiễn dạy học phân môn vẽ tranh ở THCS Tân Tiến, huyện Văn 

Giang, tỉnh Hƣng Yên cho thấy, trong những năm qua, GV đã tiến hành các 

biện pháp đổi mới PPDH, bên cạnh một số kết quả đã đạt đƣợc nhƣ từng bƣớc 

phát huy tính tích cực học tập và nâng cao kết quả học tập môn học của HS; 

việc sử dụng các PPDH môn học còn tồn tại những hạn chế, nhất là chƣa vận 

dụng hiệu quả phƣơng pháp dạy học tích hợp vào quá trình dạy học, chính vì 

vậy, chất lƣợng dạy học chƣa đáp ứng đƣợc một cách toàn diện các mục tiêu 

dạy học môn học đã đề ra. Nghiên cứu vận dụng phƣơng pháp dạy học tích 

hợp trong quá trình dạy học là vấn đề có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Xuất 

phát từ những lí do nêu trên, chúng tôi chọn đề tài “Dạy học tích hợp 

trong dạy học phân môn vẽ tranh ở trường Trung học cơ sở Tân Tiến, 

huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên” để tiến hành nghiên cứu. 

2. Lịch sử nghiên cứu 

Tƣ tƣởng “tích hợp” trong giáo dục đƣợc thể hiện ở việc xây dựng 

chƣơng trình dạy học và đƣợc hiểu là sự kết hợp một cách hữu cơ, có hệ 
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thống các kiến thức trong một môn học hoặc giữa các môn học thành một nội 

dung thống nhất.  

Trên thế giới, tƣ tƣởng tích hợp giáo dục xuất hiện từ những năm 60 

của thế kỷ XX và đã đƣợc áp dụng rộng rãi. Các nhà nghiên cứu nhƣ X. 

Roegiers [26], Donald P.Cauchak, Paul D. Eggen [10],… đƣa ra những quan 

điểm khác nhau về dạy học tích hợp. Theo X. Roegiers, “tích hợp là sự hình 

thành ở học sinh những năng lực cụ thể có dự tính trƣớc những điều kiện cần 

thiết trong quá trình học tập, nhằm phục vụ cho quá trình học tập sau này của 

học sinh hoặc hoà nhập HS vào cuộc sống lao động” [26]. Donald P.Cauchak 

cũng định nghĩa: “Tích hợp” là cách tƣ duy trong đó các mối liên kết đƣợc 

tìm kiếm, do vậy, tích hợp làm cho việc học chân chính xảy ra. Đối với môn 

học, các tác giả trên đề ra 4 quan điểm tích hợp là: đơn môn, đa môn, liên 

môn và xuyên môn.  

Về sau để dễ thuận tiện cho các giáo viên trong việc tiến hành dạy học 

các môn học, Drake và Burn (2004) đã đề xuất các định hƣớng giáo dục tích 

hợp bao gồm:  

- Tích hợp đa môn (Multidisciplinary Integration) 

- Tích hợp liên môn (Interdisciplinary Integration) 

- Tích hợp xuyên môn (Transdisciplinary Integration) 

Ở mức độ cao có thể tích hợp các môn vật lí, hóa học, sinh học thành 

môn khoa học tự nhiên, hoặc tích hợp các môn lịch sử, văn học, địa lí, mỹ 

thuật thành môn khoa học xã hội nhân văn. Những môn tích hợp này là môn 

mới chứ không phải chỉ là việc ghép các môn riêng rẽ với nhau, không có sự 

tách rời, độc lập giữa các lĩnh vực trong một môn tích hợp. Ở mức độ vừa, các 

môn gần nhau đƣợc ghép trong một môn chung nhƣng vẫn giữ vị trí độc lập 

và chỉ tích hợp ở các phần trùng nhau bởi nhƣ chúng ta biết, mỗi môn đều có 

đối tƣợng riêng của mình. 

Ở Việt Nam, từ những năm 1987, việc nghiên cứu và xây dựng chƣơng 

trình của các môn học theo hƣớng tích hợp đã đƣợc các nhà nghiên cứu nhƣ 
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Trần Bá Hoành, Nghiêm Đình Vỹ,... chú ý. Theo những nhà nghiên cứu này, 

“tích hợp” chính là lồng ghép các nội dung của các môn khác (hơn nữa là nội 

dung thực tiễn) vào việc dạy học các môn học. Vào những năm 90 của thế kỷ 

XX, việc đƣa nội dung (của nhiều môn học) vào xây dựng môn tự nhiên-xã 

hội theo quan điểm tích hợp đã đƣợc thực hiện và đã đƣợc thiết kế đƣa vào 

dạy học từ lớp 1 đến lớp 5. Chƣơng trình ở cấp trung học chủ yếu thực hiện 

tích hợp ở mức thấp, chƣa đặt nặng vấn đề dạy học tích hợp ở trung học. Mặc 

dù còn gặp phải nhiều khó khăn trƣớc mắt, tuy vậy, ngày càng có nhiều nội 

dung GD đƣợc tích hợp vào nội dung một số môn học ở trung học (dân số, 

môi trƣờng, phòng chống HIV/AIDS, chống các tệ nạn xã hội, giáo dục pháp 

luật, an toàn giao thông...) bằng phƣơng thức lồng ghép. Việc dạy học các nội 

dung này bƣớc đầu đã làm cho GV có một số kinh nghiệm thực tiễn về tích 

hợp, học sinh thêm hứng thú với bài học mà giáo viên giảng dạy, tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc thực hiện dạy học tích hợp trong chƣơng trình và sách 

giáo khoa mới sau 2015. 

Thực tiễn trong những thập niên 90 cho đến nay, việc dạy học của 

chúng ta vẫn mang tính “hàn lâm, lý thuyết”. Đặc điểm cơ bản đó là chú trọng 

việc truyền thụ hệ thống tri thức khoa học đã đƣợc quy định trong chƣơng 

trình nhƣng chƣa chú trọng đầy đủ đến chủ thể ngƣời học cũng nhƣ đến khả 

năng ứng dụng tri thức đã học trong những tình huống thực tiễn. Mục tiêu dạy 

học trong chƣơng trình đƣợc đƣa ra một cách chung chung và đại khái lƣợc, 

không chi tiết; việc quản lý giáo dục học sinh chỉ giới hạn trong phần nội 

dung dạy học mà quên đi việc ứng dung những cái đã học của ngƣời học vào 

thực tiễn. Với quan điểm nhƣ trên, hệ quả tất yếu sẽ đến đó là tri thức của 

ngƣời học sẽ nhanh chóng bị lạc hậu vì nội dung dạy học đƣợc quy định một 

cách chi tiết và cứng nhắc trong chƣơng trình; nội dung kiếm tra đánh giá học 

sinh chỉ dừng lại ở việc tái hiện kiến thức mà không định hƣớng vào khả năng 

vận dụng tri thức trong tình huống thực tiễn vì vậy sản phẩm đào tạo là những 
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con ngƣời mang tính thụ động, hạn chế khả năng sáng tạo và năng động, sản 

phẩm của giáo dục không đáp ứng đƣợc yêu cầu ngày càng cao của xã hội và 

thị trƣờng  lao động. Đặc biệt, trong những năm gần đây, với sự phát triển 

nhƣ vũ bão của lƣợng kiến thức mới do khoa học – công nghệ, sự bùng nổ 

thông tin mang lại, đồng thời là do yêu cầu cần giải quyết các tình huống 

trong cuộc sống do xã hội đặt ra, vấn đề “tích hợp” trong dạy học đƣợc đặt lên 

hàng đầu và đƣợc xem là một định hƣớng mang tính đột phát để đổi mới căn 

bản và toàn diện về nội dung và phƣơng pháp giáo dục. 

Năm 2007, các tác giả Nguyễn Quốc Toản - Hoàng Kim Tiến đã hoàn 

thành cuốn Giáo trình phương pháp dạy – học Mỹ thuật [31] đƣợc Nxb Đại 

học sƣ phạm phát hành. Cuốn sách gồm 4 học phần. Học phần một đề cập đến 

một số vấn đề chung về dạy học mỹ thuật ở THCS, trong đó đề cập đến thực 

trang dạy – học mỹ thuật ở trƣờng THCS, mục tiêu, nội dung chƣơng trình và 

phƣơng pháp. Học phần hai, nhóm tác giả đã bàn luận những đặc điểm các 

phân môn và những phƣơng pháp thƣờng vận dụng trong dạy – học các phân 

môn này, cụ thể hơn là đề cập đến kỹ năng thực hành sƣ phạm nhƣ: thiết kế 

bài dạy, đánh giá kết quả học tập của học sinh, thực hành thiết kế bài dạy và 

giảng tập, hƣớng dẫn hoạt động ngoại khóa. Trong học phần ba, những vấn đề 

chung liên quan đến sự hình thành và phát triển ngôn ngữ tạo hình của trẻ em 

đƣợc đề cập và làm rõ hơn những công việc liên quan đến công tác dạy học 

mỹ thuật ở nhà trƣờng nhƣ chuẩn bị đồ dùng dạy học, viết sáng kiến kinh 

nghiệm,... Nội dung của học phần bốn tiếp tục đề cập đến thực hành sƣ phạm, 

nghiên cứu khoa học (nội dung này liên quan nhiều đến sinh viên ngành mỹ 

thuật ở trƣờng sƣ phạm). 

Năm 2008, tác giả Ngô Bá Công biên soạn cuốn Giáo trình Mỹ thuật 

cơ bản [9], Nxb Đại học Sƣ phạm ấn bản. Cuốn giáo trình này gồm 2 phần. 

Phần 1 đề cập đến những vấn đề cơ bản về mỹ thuật nhƣ: cơ sở tạo hình, vẽ 

hình họa, vẽ trang trí, vẽ tranh, chữ mỹ thuật,... Phần 2 bàn về tạo hình xé – 
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cắt dán và nặn cơ bản. Nội dung của cuốn sách tập trung vào việc nghiên cứu 

những vấn đề chung của mỹ thuật, giúp cho giáo viên dạy mỹ thuật có đƣợc 

những kiến thức tổng thể, cơ bản về mỹ thuật và khả năng thực hành mỹ 

thuật. Cách trình bày đan xen giữa lí thuyết và thực hành, đồng thời có hình 

minh họa nhằm giúp cho ngƣời học có cơ sở và làm nền tảng ban đầu thực 

hiện đƣợc yêu cầu của bài học. 

Năm 2012, tác giả Nguyễn Thu Tuấn bảo vệ thành công đề tài luận án 

Tiến sĩ “Dạy học mỹ thuật ở trường trung học cơ sở dựa vào phương tiện đa 

chức năng nhằm phát huy tính sáng tạo của học sinh” [32]. Đây là luận án 

tiến sĩ Giáo dục học (mã số: 62.14.01.01) tại Trƣờng đại học Sƣ phạm Hà 

Nội. Trong công trình này, tác giả đã trình bày cơ sở lý luận, thực tiễn cùng 

các biện pháp và phƣơng pháp thực nghiệm dạy học mỹ thuật ở trƣờng THCS 

dựa vào phƣơng tiện đa thức nhằm phát huy tính sáng tạo của học sinh. Kết 

quả nghiên cứu của luận án đề cập đến một số luận điểm sau: 

- Dạy học mỹ thuật ở trƣờng THCS dựa vào phƣơng tiện đa chức năng 

là một trong những cách thức nhằm phát huy cao độ tính tích cực học tập và 

sáng tạo của học sinh, góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học môn Mỹ thuật 

ở trƣờng THCS hiện nay. 

- Phƣơng pháp dạy học có nhiều chức năng sƣ phạm, tùy theo mục đích 

sử dụng, nội dung học tập, cũng nhƣ khả năng khai thác của giáo viên và học 

sinh. Đặc điểm này tạo thuận lợi cho việc phát huy tính sáng tạo của học sinh 

trong học tập. 

- Tính sáng tạo của học sinh cần đƣợc nhận diện và đánh giá theo 

những tiêu chí cụ thể, thích hợp với trình độ học tập và đặc điểm lứa tuổi của 

học sinh THCS. 

- Dạy học mỹ thuật dựa theo phƣơng tiện đa chức năng có khả năng 

truyền tải nội dung phong phú, tạo đƣợc môi trƣờng học tập cởi mở, thân 

thiện, giàu cảm xúc và trải nghiệm, tạo cho học sinh niềm say mê, hứng thú 
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sáng tạo trong khi vẽ, làm tăng cơ hội, giao tiếp, chia sẻ, hợp tác và tự thể 

hiện mình.  

Trong luận án này, do mục đích nghiên cứu nên tác giả chủ yếu đề cập 

đến tính tích cực, những ƣu điểm của phƣơng tiện dạy học đa chức năng trong 

môn Mỹ thuật ở bậc THCS. 

Liên quan đến mối liên hệ giữa khoa học và nghệ thuật, tác giả Leonard 

Shlain biên soạn cuốn Nghệ thuật & Vật lí [27], Nxb Tri thức xuất bản năm 

2015. Trong cuốn sách này, tác giả đã đƣa ra những cái nhìn tƣơng đồng về 

không gian, thời gian và ánh sáng giữa hai lĩnh vực này. Theo đó, mặc dù 

nghệ thuật thể hiện thế giới nhìn thấy đƣợc, còn vật lí giải thích sự vận hành 

không nhìn thấy đƣợc của thế giới đó, nhƣng tác giả đã chỉ ra mối tƣơng quan 

nhất định, hƣớng đến những ai thiên về nghệ thuật muốn hiểu thêm về vật lí 

hiện đại và những nhà khoa học vật lí có đƣợc một cái khung giá trị để thƣởng 

thức nghệ thuật. Đây đƣợc xem là những gợi ý trong nghiên cứu liên quan đến 

việc dạy học tích hợp trong phân môn vẽ tranh ở môn Mỹ thuật bậc THCS. 

Nhƣ vậy, có thể nhận định rằng việc dạy học tích hợp trong môn Mỹ 

thuật ở bậc THCS nói chung và trong phân môn vẽ chƣa có nghiên cứu cụ 

thể, nhất là trong bối cảnh dạy học tích hợp là một xu thế trong giáo dục 

hiện đại. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đich nghiên cứu 

Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn về DHTH trong DH phân môn vẽ 

tranh ở trƣờng THCS Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hƣng Yên. Từ đó xây 

dựng qui trình vận dụng PPDHTH nhằm góp phần nâng cao hiệu quả, chất 

lƣợng trong dạy học phân môn vẽ tranh của nhà trƣờng. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Hệ thống hóa cơ sở lí luận và thực tiễn về DHTH trong DH môn vẽ 

tranh ở trƣờng THCS. 
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- Nghiên cứu thực trạng DHTH trong DH môn vẽ tranh ở trƣờng THCS 

Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hƣng Yên. 

- Xây dựng quy trình vận dụng PPDHTH trong dạy học môn vẽ tranh ở 

trƣờng THCS Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hƣng Yên. 

- Thực nghiệm quy trình vận dụng PPDHTH trong dạy học môn vẽ 

tranh ở trƣờng THCS Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hƣng Yên. 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

DHTH trong DH phân môn vẽ tranh ở trƣờng THCS Tân Tiến, huyện 

Văn Giang, tỉnh Hƣng Yên. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Không gian nghiên cứu: trƣờng THCS Tân Tiến, huyện Văn Giang, 

tỉnh Hƣng Yên.  

Thời gian nghiên cứu: năm học 2016 – 2017. 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu, tổng hợp, hệ thống hóa các tài liệu liên quan đến DHTH trong 

DH phân môn vẽ tranh ở trƣờng THCS. 

- Phƣơng pháp quan sát : 

Tiến hành quan sát: dự giờ, chủ động quan, DHTH trong DH phân môn vẽ 

tranh ở trƣờng THCS Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hƣng Yên. 

- Phƣơng pháp phỏng vấn sâu : 

Chúng tôi trao đổi cùng với GV và HS nhằm tìm hiểu thực trạng DHTH 

trong DH phân môn vẽ tranh ở trƣờng THCS Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh 

Hƣng Yên.. 

- Phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm 

Thực nghiệm qui vận dụng DHTH trong DH phân môn vẽ tranh ở 

trƣờng THCS Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hƣng Yên. để xem xét tính khả 

thi và hiệu quả của qui trình đã xây dựng. 
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Sử dụng thống kê toán học, xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS để xử 

lý số liệu về thực trạng DHTH trong DH phân môn vẽ tranh ở trƣờng THCS 

Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hƣng Yên. 

6. Những đóng góp của luận văn 

Xây dựng khung lí luận về DHTH trong DH phân môn vẽ tranh ở 

trƣờng THCS. 

Trình bày thực trạng DHTH trong DH phân môn vẽ tranh ở trƣờng 

THCS Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hƣng Yên. 

 Đề xuất qui trình vận dụng PPDHTH trong dạy học phân môn vẽ tranh 

ở trƣờng THCS Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hƣng Yên. 

7. Cấu trúc của luận văn 

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

gồm có 2 chƣơng: 

Chƣơng 1: Cơ sở lí luận và thực trạng DHTH trong DH phân môn vẽ 

tranh ở trƣờng THCS Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hƣng Yên. 

Chƣơng 2: Qui trình DHTH trong DH phân môn vẽ tranh ở trƣờng 

THCS Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hƣng Yên và thực nghiệm. 
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Chƣơng 1 

CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG DẠY HỌC TÍCH HỢP  

TRONG MÔN VẼ TRANH Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN TIẾN, 

HUYỆN VĂN GIANG, TỈNH HƢNG YÊN 

 

1.1. Cơ sở lí luận về DHTH trong DH trong vẽ tranh ở bậc THCS 

1.1.1. Các khái niệm công cụ của đề tài 

1.1.1.1. Môn Mỹ thuật, phân môn vẽ tranh ở trường Trung học cơ sở 

M n Mỹ thuật ở trƣờng Trung học cơ sở 

Tên gọi môn học 

Trƣớc kia, môn MT ở trƣờng THCS Việt Nam có tên gọi là Họa, là Vẽ. 

Thời đó, môn học này chỉ là môn học thêm trên lớp (đƣợc mọi ngƣời hiểu 

ngầm là môn phụ). Từ năm 1980 đến nay gọi là môn MT” [33]. 

Mục tiêu 

Môn MT trong trƣờng THCS không đào tạo họa sĩ hay những ngƣời 

chuyên nghiệp về mĩ thuật, nhằm giáo dục thẩm mĩ cho học sinh là chủ yêu; 

tạo điều kiện cho các em tiếp xúc, làm quen, thƣởng thức nghệ thuật thị giác 

và từ đó tập tạo ra cái đẹp vào học tập, sinh hoạt trong cuộc sống thƣờng 

ngày, tạo dựng môi trƣờng thẩm mĩ cho xã hội. 

Môn MT ở trƣờng THCS nhằm nâng cao hơn năng lực quan sát, khả năng 

tƣ duy hình tƣợng sáng tạo; tạo điều kiện đẻ cho các  em học toota các môn học 

khác trong chƣơng trình giáo dục phổ thông THCS, đồng thời tạo điều kiện cho 

một số HS yêu thích và có năng khiếu phát triển trong tƣơng lai. 

Vị trí 

Dạy MT ở trƣờng phổ thông là dạy cho học sinh nhận ra cái đẹp, tập tạo ra 

cái đẹp và vận dụng những hiểu biết của mình về cái đẹp vào học tập, vào sinh 

hoạt hằng ngày, và cho công việc mai sau - đó chính là giáo dục thẩm mĩ, là một 

trong những yếu tố cần thiết giúp các em hình thành và phát triển một nhân cách 

toàn diện để trở thành những con ngƣời của thời đại mới. Vì thế, từ xƣa đến nay, 
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trên thế giới, các trƣờng học đều dạy MT, ngƣời ta coi nó là môn học phổ thông, 

môn học bắt buộc với tất cả học sinh. 

MT là môn học chính thức trong chƣơng trình và kế hoạch dạy học ở 

THCS. Nó độc lập và bình đẳng với các môn học khác. 

Giáo dục thẩm mĩ trong nhà trƣờng là nhiệm vụ chủ yếu, là một yêu cầu 

quan trọng, giúp học sinh cảm nhận đƣợc những điều tốt, những cái đẹp xung 

quanh mình, tạo điều kiện cho các em đƣợc tiếp xúc, làm quen với cái đẹp, 

thƣởng thức cái đẹp và hành động theo cái đẹp; từ đó, các em có ý thức và tạo ra 

đƣợc cái đẹp góp phần tô điểm cho cuộc sống, góp phần tạo dựn môi trƣờng 

thẩm mĩ tốt cho xã hội. 

Môn MT chiếm vị trí khá quan trọng trong hoạt động dạy học ở trƣờng 

THCS. Đây là môn học có nhiệm vụ giáo dục cho học sinh thị hiếu thẩm mĩ - 

một trong những yếu tố cần thiết giúp các em hình thành và  phát triển một nhân 

cách toàn diện để trở thành những con ngƣời của thời đại mới. Thông qua đó, 

năng lực quan sát, khả năng tƣ duy hình tƣợng, tính sáng tạo của các em đƣợc 

phát triển. Các em biết cảm nhận cái đẹp và hơn thế nữa là tạo ra cái đẹp không 

chỉ cho bản thân mà còn cho mọi ngƣời xung quanh. 

Vai trò 

MT là một môn học mà hầu hết các em học sinh rất hứng thú, say mê, đặc 

biệt là với các em có một chút năng khiếu hội họa. 

Môn MT ở trƣờng THCS có khả năng liên kết, tích hợp với các môn học 

khác nhƣ Lịch sử, Địa lí, Ngữ văn, Âm nhạc, Giáo dục công dân... tạo cho nhận 

thức của học sinh phong phú và sâu sắc hơn trong tiếp thu bài học. Ngoài ra, 

môn MT còn có tác dụng bổ trợ cho các môn học khác, ví dụ: nhƣ nôn Tiếng 

Việt, môn Toán, môn Thể dục... 

Nhƣ vậy, có thể nói rằng, Nhà trƣờng là môi trƣờng giáo dục thẩm mĩ có 

hiệu quả nhất. Đính hƣớng thẩm mĩ trong nhà trƣờng có tính chất cơ bản, chính 

thống và có tính giáo dục rõ nét. 
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Nhiệm vụ 

Giáo dục  thẩm mĩ cho HS thông qua ngôn ngữ tạo hình; tạo điều kiện để 

cho HS tiếp xúc với văn hóa thị giác, làm quen với cái đẹp về bố cục, hình 

tƣợng, đƣờng nét, màu sắc... và sự đa dạng, phong phú về các cách thể hiện. 

- Cung cấp cho HS một số kiến thức cơ bản, phổ thông về mĩ thuật, giúp 

các em có thể giải quyết các mục tiêu của bài học trong chƣơng trình theo 

nhận thức và cảm nhận riêng của bản thân. 

- Giúp học sinh nhận thức sâu sắc hơn vẻ đẹp và giá trị nghệ thuật của các 

công trình, tác phẩm mĩ thuật tông qua các bài học trong phân môn TTMT. HS 

hiểu  biết sơ lƣợc về  lịch sử mĩ thuật Việt Nam và lịch sử mĩ thuật thế giới  qua 

một số tác phẩm tiêu biểu. Từ đó HS ý thức hơn trong việc tiếp thu và kế thừa  

bản sắc văn hóa đặc sắc của dân tộc  cũng nhƣ tinh hoa sáng tạo trong nghệ thuật  

của các nền văn hóa thế giới. 

- Giúp HS phát huy năng lực quan sát, sáng tạo trong học tập. Môn MT có 

tính liên thông tích hợp đƣợc nhiều với các môn học khác. Do đó, học MT cũng 

tạo điều kiện cho HS suy nghĩ, liên tƣởng, sáng tạo để có nhiều  cách thể hiện 

khác nhau cho học sinh các môn học khác nhau trong chƣơng trình THCS. 

- Về mục tiêu hƣớng nghiệp, tuy môn MT ở trƣờng THCS tạo điều kiện cho 

một số học yêu thích nghệ thuật, có năng lực sáng tạo, phấn đấu để định hƣớng 

nghề nghiệp trong tƣơng lai. Các em có thể tiếp tục học tập, nâng cao hơn nữa 

năng lực thông qua các hình thức học tập khác nhau để có thể vào học các ngành 

năng khiếu nhƣ MT, Kiến trúc, Thiết kế thời trang. [6] 

 Nội dung chương trình 

Chƣơng trình môn MT theonguyên tắc đồng tâm, xoắn ốc kết hợp với 

tuyến tính, gồm 4 phân môn: Vẽ theo mẫu, Vẽ trang trí, Vẽ tranh, Thƣờng 

thức MT. Bài học trong các phân môn có tính thực hành  đƣợc xây dựng có 

tính cơ bản, đơn giản, phổ thông theo đặc thù môn học và gắn với thực tiễn 

cuộc sống để học sinh dễ tiếp thu. Yêu cầu của các phân môn là: 
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Vẽ theo mâu: Hiểu khái niệm và phƣơng pháp, các bƣớc tiến hành bài vẽ 

ở mức cơ bản, phổ thông. Rèn luyện óc quan sát, khả năng phân tích nhận xét 

để vẽ hình; gợi đậm nhạt một màu hoặc nhiều màu. Vẽ theo mẫu tạo cơ sở 

thuận lợi cho Vẽ trang trí, vẽ tranh. 

Vẽ trang trí: Hiểu khái niệm và đặc điểm, các bƣớc tiến hành bài vẽ 

trang trí cơ bản và ứng dụng ở mức độ đơn giản. Bồi dƣỡng năng lực thẩm 

mĩ, sáng tạo thông qua ngôn ngữ tạo hình nhƣ bố cục, đƣờng nét, hình mảng 

và màu sắc để tạo sản phẩm trang trí. 

Vẽ tranh: Hiểu các lựa chọn nội dung, hình ảnh, các bƣớc tiến hành bài 

vẽ. Phát triển khả năng tƣ duy tƣởng tƣợng, giải quyết tƣơng quan hình mảng, 

đậm nhạt; phát huy tính sáng tạo và cách nhìn, cách cảm, cách thể hiện riêng 

trong bài vẽ tranh. 

Thƣờng thức MT: Giáo dục thẩm mĩ  thông qua các công trình, sản 

phẩm, tác phẩm mĩ thuật tiêu biểu. Nâng cao năng lực phân tích tác phẩm 

thông qua biểu hiện của ngôn ngữ tạo hình, trau đòi thêm kiến thức để vận 

dụng vào các bài của môn MT. 

Cấu trúc chương trình 

Là môn học đƣợc cấu tạo chính thức trong chƣơng trình giáo dục phổ 

thông, bình đẳng với môn học khác. Chƣơng trình môn MT có cấu trúc nhƣ sau: 

Với các môn học có nhiều yếu tố thực hành nhƣ Vẽ theo mâu, Vẽ trang 

trí, Vẽ tranh đều có cấu trúc đồng tâm có phát triển - lƣợng kiến thức, kĩ năng 

đƣợc nâng dần từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp. 

Lƣợng kiến thức kĩ năng cũng tuân thủ theo cấu trúc trên ở mỗi phân 

môn. Đây cũng là hình thức  giúp học sinh dễ dàng hơn trong quá trình học 

tập. Nhƣợc điểm là kiến thức, kĩ năng của các phân môn đôi khi bị tách bạch, 

hạn chế sự tƣơng hỗ, chia sẻ lẫn nhau trong chƣơng trình. 

Ở từng phân môn, hệ thống bài học đƣợc thiết kế theo trục dọc từ thấp 

đến cao với lƣợng kiến thức, kĩ năng tƣơng ứng. Song ở mỗi lớp học, cấp học  
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hệ thống bài  đƣợc cấu trúc theo trục ngang, đan xen, khai thác và hỗ trợ 

nhau. Cách vận hành cấu trục này càng tạ nên tính khoa học của Mt và đáp 

ứng nhu cầu tìm hiểu của HS. Tuy vậy cách sắp xếp này cũng tạo nên  những 

bất cập trong tiếp nhận những kiến thức, kĩ năng của HS vì quỹ thời gian hạn 

chế, ít bộc lộ đƣợc sáng tạo. 

Ở mỗi phân môn thực hành đều đƣợc xác định mục tiêu ( hoặc mức độ 

cần đạt), mục đích, yêu cầu và những nội dung cơ bản giúp cho việc xác định 

chuẩn kiến thức, kĩ năng chung của phân môn, mỗi chủ đề đƣợc thuận lợi. 

Chuẩn bị kiễn thức, kĩ năng là yêu cầu cần phải đạt đƣợc cho mỗi nội dung 

học tập. 

Phân m n Vẽ tranh 

Cùng với phân môn vẽ trang trí, vẽ theo mẫu và thƣờng thức mỹ thuật 

thì phân môn vẽ trang là những phân môn chính trong nội dung giáo dục mỹ 

thuật ở bậc THCS. Nội dung của phân môn vẽ tranh ở bậc học này chủ yếu là 

vận dụng các kiến thức về đƣờng nét, màu sắc, bố cục ở các lớp trƣớc để vẽ 

theo đề tài nhƣ tĩnh vật, phong cảnh, lễ hội, ngày nhà giáo, lực lƣợng vũ 

trang, an toàn giao thông,... Chính điều này là cơ sở cho việc tổ chức dạy học 

tích hợp ở phân môn này có hiệu quả. Ví dụ nhƣ khi dạy về môn Địa lý có thể 

tích hợp với phân môn vẽ theo tranh trong chủ đề liên quan đến đặc điểm, 

điều kiện tự nhiên của vùng miền. Hay trong môn Lịch sử khi tích hợp với 

phân môn vẽ tranh sẽ giúp học sinh ghi nhớ, phản ánh sự kiện lịch sử qua 

trí tƣởng tƣợng, sự liên tƣởng của bản thân, giúp cho chất lƣợng, sự hấp 

dẫn của môn học đƣợc cải thiện đáng kể. 

1.1.1.2. Phương pháp dạy học, phương pháp dạy học môn  mỹ thuật ở bậc 

Trung học cơ sở 

Phƣơng pháp dạy học 

Dạy học là một lĩnh vực hoạt động đặc trƣng, bởi cả chủ thể và đối 

tƣợng của hoạt động đều là con ngƣời. Hoạt động dạy học là quá trình giảng 
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dạy của ngƣời thầy (giáo viên) và học tập của ngƣời học (học sinh) – quá 

trình xử lý, chuyển giao thông tin, định hƣớng của giáo viên và thu nhận, xử 

lý thông tin, ứng dụng, phát triển của học sinh. Quá trình đó nhất thiết phải 

đƣợc thực hiện thông qua các phƣơng pháp đặc thù gọi là phƣơng pháp dạy 

học. Nhƣ vậy, bản chất của quá trình dạy học chính là việc sử dụng hệ thống 

phƣơng pháp giảng dạy và phƣơng pháp học tập nhằm thực hiện mục đích, 

yêu cầu đặt ra về trang bị, cung cấp và tiếp thu, lĩnh hội (chiếm lĩnh), ứng 

dụng kiến thức, kỹ năng của giáo viên và học sinh. Để đạt hiệu quả cao trong 

quá trình đó, phải xuất phát từ phƣơng pháp dạy của giáo viên vì phƣơng 

pháp dạy quyết định và tác động đến phƣơng pháp học của học sinh. 

Trên thực tế có rất nhiều định nghĩa khác nhau về phƣơng pháp dạy học. 

Chẳng hạn nhƣ Lu. K. Babanxki: “Phương pháp dạy học là cách thức tương tác 

giữa thầy và trò nhằm giải quyết các nhiệm vụ giáo dưỡng, giáo dục và phát 

triển trong quá trình dạy học” [1; tr.46], và theo V. K. Diachenco: “Phương 

pháp dạy học là cấu trúc tổ chức của quá trình dạy học”. Còn theo tác giả Phan 

Thị Hồng Vinh: “Phương pháp dạy học là cách thức hoạt động phối hợp thống 

nhất của giáo viên và học sinh trong quá trình dạy học được tiến hành dưới vai 

trò chủ đạo của giáo viên nhằm thực hiện tối ưu mục tiêu và các nhiệm vụ dạy 

học”. 

Một số nhà giáo dục học khác quan niệm: Phƣơng pháp dạy học là tổ 

hợp những thao tác đƣợc sắp xếp theo một trình tự hợp lý, hợp với quy luật 

khách quan mà chủ thể tác động lên đối tƣợng nhằm tìm hiểu và cải biến nó. 

Khi định nghĩa về phƣơng pháp dạy học, các tác giả đã xét trên nhiều mặt 

khác nhau của quá trình dạy học, có tác giả chú trọng tới cách thức tƣơng tác 

giữa giáo viên và học sinh, có tác giả lại xét về mặt điều khiển học… 

Tuy nhiên các tác giả đều chỉ ra rằng PPDH có những dấu hiệu đặc trƣng sau: 

+ PPDH phản ánh sự vận động của nội dung học vấn đã đƣợc nhà trƣờng 

quy định; 
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+ PPDH phản ánh sự vận động của quá trình nhận thức của HS nhằm đạt 

đƣợc mục đích đề ra; 

+ PPDH phản ánh cách thức trao đổi thông tin giữa thầy và trò; 

+ PPDH phản ánh cách thức điều khiển nhận thức, kích thích và xây dựng 

động cơ, tổ chức hoạt động nhận thức kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động. 

Nói chung, khi định nghĩa về PPDH, tuy các tác giả đề cập tới nhiều mặt 

của QTDH nhƣng sự tƣơng tác giữa thầy và trò đƣợc nhiều tác giả quan tâm 

và đi sâu nghiên cứu nhất. Hiện có nhiều cách hiểu khác nhau về PPDH xét 

trên mặt tƣơng tác giữa thầy và trò nhƣng tựu chung lại, chúng thuộc một 

trong ba cách hiểu sau: 

+ PPDH là cách thức hoạt động của ngƣời GV để truyền thụ kiến thức, 

rèn luyện kỹ năng và giáo dục học sinh theo mục đích của nhà trƣờng. 

+ PPDH là sự kết hợp các biện pháp và phƣơng tiện làm việc của GV và 

HS trong quá trình dạy học nhằm đạt tới mục đích của giáo viên. 

+ PPDH là cách thức hƣớng dẫn và chủ đạo của GV nhằm tổ chức hoạt 

động nhận thức và hoạt động thực hành của HS, dẫn tới việc HS dễ dàng lĩnh 

hội vững chắc nội dung học vấn, hình thành thế giới quan và phát triển năng 

lực nhận thức. 

Cách hiểu thứ nhất phản ánh quan niệm cũ về vai trò của ngƣời GV trong 

QTDH: GV là nhân vật trung tâm giữ vai trò chủ đạo, hoạt động tích cực, còn 

HS thì thụ động thực hiện và tiếp thu, lĩnh hội kiến thức do giáo viên truyền đạt. 

Quan niệm này dẫn tới chỗ coi các PPDH đều là phƣơng pháp của GV. 

Cách hiểu thứ hai dung hoà hơn, coi PPDH là một sự phối hợp của hai 

hoạt động dạy và học. Nhiệm vụ truyền đạt tri thức của thầy cũng quan trọng 

nhƣ việc lĩnh hội tri thức của trò. 

Cách hiểu thứ ba là cách tiếp cận DH tích cực, nhấn mạnh vai trò của 

ngƣời học trong quá trình học tập và GV đƣợc coi là ngƣời hỗ trợ hƣớng dẫn. 

Ngƣời học tự xây dựng việc học tập của mình, còn nhiệm vụ của ngƣời dạy là 
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tạo môi trƣờng học tập thuận lợi, thƣờng xuyên khuyến khích tƣ duy. Cần có 

sự cân bằng giữa nội dung truyền đạt và nội dung tự học của ngƣời học. 

Phƣơng pháp dạy học m n Mỹ thuật 

Theo tác giả Nguyễn Thu Tuấn “phƣơng pháp dạy học Mỹ thuật là cách 

thức hoạt động của giáo viên trong việc chỉ đạo, tổ chức các hoạt động học 

tập nhằm giúp học sinh chủ động đạt đƣợc các mục tiêu dạy học. Khái niệm 

này quan niệm tổ chức các hoạt động học tập tự lực của học sinh là con đƣờng 

hiệu quả nhất để đạt mục tiêu dạy học MT, chức năng cơ bản của giáo viên 

MT là chỉ đạo, tổ chức các hoạt động ấy để giúp học sinh chru động chiếm 

lĩnh nội dung học tập” [33]. 

Môn Mỹ thuật ở THCS không nhằm đào tạo các em học sinh trở thành 

họa sĩ hay ngƣời làm nghệ thuật chuyên nghiệp mà nhằm giáo dục thị hiếu 

thẩm mỹ cho các em, tạo điều kiện cho học sinh tiếp xúc làm quen và thƣởng 

thức cái đẹp, tập tạo ra cái đẹp, biết vận dụng cái đẹp vào trong cuộc sống 

hằng ngày góp phần nâng cao chất lƣợng giáo dục toàn diện cho học sinh. 

Theo mục tiêu này, việc tìm hiểu đặc trƣng ngôn ngữ tạo hình ở học sinh 

THCS sẽ giúp cho giáo viên giảng dạy đánh giá một cách tích cực đúng đắn, 

gây hứng thú cho cả ngƣời học và ngƣời dạy, tìm ra đƣợc phƣơng pháp, cách 

thức giảng dạy phù hợp đối tƣợng. Tuy nhiên dạy nhƣ thế nào? dạy thật tốt 

hay bình thƣờng còn phụ thuộc ý thức học tập của mỗi chúng ta. Và quan 

trọng là ngƣời giáo viên phải luôn luôn biết đặt vị trí của mình vào thực trạng 

giáo dục của địa phƣơng để có nhiều giải pháp phù hợp nhất để đạt đƣợc kết 

quả nhƣ mong muốn. 

Nhƣng tùy theo từng trình độ nhận thức và năng khiếu của từng em, 

từng độ tuổi khác nhau mà giáo viên biết quá trình nhận thức diễn ra ở từng 

em. Vậy không thể tác động đến quá trình nhận thức của các cá nhân bằng 

một biện pháp nhƣ nhau. Có học sinh ta phải tác động từ từ, có học sinh phải 

vừa trực tiếp và vừa gián tiếp ở nhiều phía mới nắm bắt đƣợc. Có học sinh chỉ 
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cần tác động ít lâu đã nắm bắt ngay đƣợc nội dung bài học. Nếu nhƣ không có 

sự gợi mở gây hứng thú của giáo viên thì học sinh không có sự ham thích tìm 

tòi học tập. 

Trong phân môn vẽ tranh, việc hƣớng dẫn cách vẽ tranh theo đề tài đều 

theo quy trình chung, đó là phác thảo mảng chính, mảng phụ trên mặt trang 

giấy, sau đó dựa vào các mảng để vẽ hình, cuối cùng là vẽ màu, đó là cách 

nhìn, cách làm việc khoa học. Trên thực tế, đa số học sinh bỏ qua khâu phác 

mảng chính phụ mà vẽ hình ngay, nhất là đối tƣợng học sinh nhỏ (lớp 6, 7) vì 

nét vẽ các em còn vụng về và vẽ theo mảng thì là một việc làm khó đối với 

đối tƣợng học sinh này, nhƣng đến lớp 8, 9 thì cần yêu cầu học sinh làm quen 

cách vẽ hình trong mảng đã định. Sau khi khai thác đề tài đã chọn cho học 

sinh những hình tƣợng chủ yếu, giáo viên gợi ý và hƣớng dẫn các em cách vẽ 

với những bƣớc chủ yếu sau: 

Một là, chọn nội dung chủ đề định vẽ và vẽ phác hình mảng (phần này 

học sinh đã chọn nội dung đề tài cho mình trong phần tìm chọn nội dung đề 

tài mà giáo viên đã gợi ý ở hoạt động trên). 

Hai là, vẽ hình chính to trƣớc vào khoảng giữa của trang giấy, có kích 

thƣớc vừa phải, cân đối với khung tranh (tờ giấy vẽ), sau đó vẽ mảng phụ, 

nhân vật phụ (nếu phù hợp trong đề tài của nội dung bài học). 

Ba là, hƣớng dẫn các em chú ý đến các hình dáng, thế động tĩnh của 

hình ảnh ngƣời, hình ảnh các con vật nhƣ (đi, đứng, chạy, nhảy) hình nhà, cây 

(đứng, ngả, nghiêng) 

Bốn là, gợi ý cho học sinh vẽ màu theo ý thích, không nhất thiết phải vẽ 

màu thực, miễn sao cho phù hợp với nội dung đề tài. 

Năm là, lƣu ý học sinh trong việc sắp xếp màu sắc trong tranh nhƣ: 

tranh vẽ có màu đậm, màu nhạt và màu tƣơi sáng hay rực rỡ theo nội dung 

tranh. Không nên vẽ màu quá loè loẹt, hạn chế vẽ màu tối xỉn, và đặt các màu 

rời rạc, không có liên kết, nhắc lại. 
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1.1.1.3. Dạy học tích hợp 

Tích hợp 

Theo từ điển Tiếng Việt: “Tích hợp là sự kết hợp những hoạt động, 

chương trình hoặc các thành phần khác nhau thành một khối chức năng.Tích 

hợp có nghĩa là sự thống nhất, sự hòa hợp, sự kết hợp”. 

Theo từ điển Giáo dục học: “Tích hợp là hành động liên kết các đối 

tượng nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cùng một lĩnh vực hoặc vài lĩnh vực 

khác nhau trong cùng một kế hoạch dạy học”. 

Tích hợp (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức: Integration) có nguồn gốc 

từ tiếng Latinh: Integration với nghĩa xác lập cái chung, cái toàn thể, cái 

thống nhất trên cơ sở những bộ phận riêng lẽ. 

Tích hợp có hai tính chất cơ bản, liên hệ mật thiết với nhau và quy định 

lẫn nhau, đó là tính liên kết và tính toàn vẹn. Tính liên kết có thể tạo ra một 

thực thể toàn vẹn, tính toàn vẹn dựa trên sự thống nhất nội tại các thành phần 

liên kết chứ không phải sự sắp đặt các thành phần bên cạnh nhau. Không thể 

gọi là tích hợp nếu các tri thức, kĩ năng không có sự liên kết, phối hợp với 

nhau trong lĩnh hội nội dung hoặc giải quyết một vấn đề tình huống. 

Nói ngắn gọn, tích hợp là một hoạt động mà ở đó cần phải kết hợp, liên 

hệ, huy động các yếu tố, nội dung gần và giống nhau, có liên quan với nhau 

của nhiều lĩnh vực để giải quyết, làm sáng tỏ vấn đề và cùng một lúc đạt đƣợc 

nhiều mục tiêu khác nhau. 

Dạy học 

Cho đến nay đã có nhiều tác giả đƣa ra khái niệm dạy học trong các công 

trình nghiên cứu của mình, chúng ta có thể kể đến một số khái niệm tiêu biểu 

sau: 

Theo tác giả Đặng Thành Hƣng: 

Dạy học theo quan điểm hiện đại là quá trình và kết quả của sự 

tích lũy, tái sản xuất và phát triển giá trị, kinh nghiệm xã hội đã 
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chọn lọc, ở từng cá nhân và thế hệ ngƣời học nhằm thực hiện 

chức năng phát triển cá nhân và phát triển cộng đồng trong khuôn 

khổ điều chỉnh của thể chế chính trị, kinh tế, văn hóa, đạo đức, 

pháp luật của quốc gia [16]. 

 Theo tác giả Trần Thị Tuyết Oanh và cộng sự: 

Dạy học là quá trình tác động qua lại giữa ngƣời dạy và ngƣời học 

nhằm giúp cho ngƣời học lĩnh hội những tri thức khoa học, kĩ năng 

hoạt động nhận thức và thực tiễn, phát triển các năng lực hoạt động 

sáng tạo, trên cơ sở đó hình thành thế giới quan và các phẩm chất 

nhân cách của ngƣời học theo mục đích giáo dục [25]. 

 Theo tác giả Phạm Viết Vƣợng: “Dạy học là quá trình hoạt động của 

hai chủ thể, trong đó dưới sự tổ chức, hướng dẫn và điều khiển của giáo viên, 

học sinh nhận thức lại nền văn minh nhân loại và rèn luyện hình thành kỹ 

năng hoạt động ” [37]. 

 Nhƣ vậy, dạy học không đơn giản là truyền đạt và lĩnh hội tri thức, kĩ 

năng, chuẩn mực thái độ mà đó là xử lí, tổ chức lại, nâng cấp, mở rộng và 

cuối cùng là phát triển kinh nghiệm xã hội ở cá nhân để tạo nên giá trị mới 

hơn, cao hơn, hữu ích hơn, hiệu quả hơn ở chính họ. Qua hoạt động và giao 

tiếp xã hội, họ mang những giá trị mới đó đóng góp vào xã hội và làm phong 

phú, phát triển kinh nghiệm xã hội ở thế hệ tiếp sau. Nhờ qui luật này mà xã 

hội loài ngƣời phát triển liên tục, thế hệ sau về nguyên tắc phát triển cao hơn 

thế hệ trƣớc.  

Mục đích chung nhất và lí tƣởng của dạy học là phát triển con ngƣời hài 

hòa về các mặt thể chất (sinh học, bao gồm thể lực, thể hình và thể năng), tâm 

trí (trí tuệ, tình cảm, nhu cầu, ý chí, tâm vận động) và xã hội (năng lực thực 

tiễn, kĩ năng sống, giá trị sống, hành vi công dân) thông qua các hoạt động 

giáo dục khoa học, giáo dục ngôn ngữ, giáo dục thể chất, giáo dục thẩm mĩ, 

giáo dục công nghệ, giáo dục công dân, giáo dục toán học và năng lực logic. 
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Nội dung tổng quát của dạy học là các hoạt động có chức năng huấn 

luyện, đào tạo, lãnh đạo và quản lí quá trình học tập, rèn luyện của ngƣời học 

để họ phát triển các thành phần thực thể của cá nhân (tâm hồn và thể xác), các 

chức năng cơ bản và nền tảng của cá nhân để sống và tồn tại (nhận thức, biểu 

đạt xúc cảm và thái độ, vận động thể chất và vận động tâm lí), các phƣơng 

thức và kinh nghiệm hành vi cần thiết để sống an toàn, hạnh phúc và thành 

công (ngôn ngữ, đạo đức, nghệ thuật, kĩ thuật, sinh hoạt, logic, khoa học, giao 

tiếp, thích ứng, tay nghề…).  

Phƣơng thức cơ bản nhất của dạy học là quá trình dạy học - đó là quá 

trình xã hội hóa cá nhân bằng các công cụ vật chất và tinh thần cụ thể, đƣợc 

hoạch định chặt chẽ về nhiều mặt, đƣợc tiến hành có hệ thống, có nguyên tắc, 

có phƣơng pháp và phƣơng tiện nhất định. Quá trình dạy học bao gồm các 

hoạt động xử lí kinh nghiệm và giá trị của loài ngƣời từ hình thái xã hội thành 

hình thái cá nhân, từ trừu tƣợng của cái chung thành cụ thể ở từng ngƣời, từ 

khách quan với mỗi ngƣời thành chủ quan ở từng ngƣời. 

Từ những quan niệm nêu trên, chúng tôi cho rằng: “Dạy học là quá trình tổ 

chức, điều khiển và hướng dẫn của người dạy nhằm giúp cho người học tích 

cực, chủ động, sáng tạo nắm vững hệ thống kiến thức, hình thành hệ thống kĩ 

năng và thái độ tích cực theo mục tiêu của giáo dục và đào tạo đã xác định”. 

Dạy học tích hợp 

Dạy học tích hợp là một quan niệm dạy học nhằm hình thành ở học sinh 

những năng lực giải quyết hiệu quả các tình huống thực tiễn dựa trên sự huy 

động nội dung, kiến thức, kĩ năng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Điều đó 

cũng có nghĩa là đảm bảo để mỗi học sinh biết cáchvận dụng kiến thức học 

đƣợc trong nhà trƣờng vào các hoàn cảnh mới lạ, khó khăn, bất ngờ, qua đó 

trở thành một ngƣời công dân có trách nhiệm, một ngƣời lao động có năng 

lực. Dạy học tích hợp đòi hỏi việc học tập trong nhà trƣờng phải đƣợc gắn với 

các tình huống của cuộc sống mà sau này học sinh có thể đối mặt vì thế nó trở 
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nên có ý nghĩa đối với các em. Với cách hiểu nhƣ vậy, dạy học tích hợp phải 

đƣợc thể hiện ở cả nội dung chƣơng trình, phƣơng pháp dạy học, phƣơng 

pháp kiểm tra đánh giá, hình thức tổ chức dạy học. 

Nhƣ vậy, thực hiện dạy học tích hợp sẽ phát huy tối đa sự trƣởng thành 

và phát triển cá nhân mỗi học sinh, giúp các em thành công trong vai trò của 

ngƣời chủ gia đình, ngƣời công dân, ngƣời lao động tƣơng lai. 

Dạy học tích hợp là định hƣớng về nội dung và phƣơng pháp dạy học, 

trong đó giáo viên tổ chức, hƣớng dẫn để học sinh biết huy động tổng hợp 

kiến thức, kĩ năng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm giải quyết các nhiệm 

vụ học tập, thông qua đó hình thành những kiến thức, kĩ năng mới, phát triển 

đƣợc những năng lực cần thiết, nhất là năng lực giải quyết vấn đề trong học 

tập và trong thực tiễn cuộc sống. 

Dạy học tích hợp có nhiều ý nghĩa, cụ thể: 

Thứ nhất, do mọi sự vật, hiện tƣợng trong tự nhiên và xã hội đều ít nhiều 

có mối liên hệ với nhau. Nhiều sự vật, hiện tƣợng có những điểm tƣơng đồng 

và cùng một nguồn cội … Để nhận biết và giải quyết các sự vật, hiện tƣợng 

ấy, cần huy động tổng hợp các kiến thức và kĩ năng từ nhiều lĩnh vực khác 

nhau. Không phải ngẫu nhiên mà hiện nay đang ngày càng xuất hiện các môn 

khoa học “liên ngành”. 

Thứ hai, trong quá trình phát triển của khoa học và giáo dục, nhiều kiến 

thức, kĩ năng chƣa hoặc chƣa cần thiết trở thành một môn học trong nhà 

trƣờng, nhƣng lại rất cần trang bị cho HS để họ có thể đối mặt với những 

thách thức của cuộc sống. Do đó cần tích hợp giáo dục các kiến thức và kĩ 

năng đó thông qua các môn học. 

Thứ ba, do tích hợp mà các kiến thức gần nhau, liên quan với nhau sẽ 

đƣợc nhập vào cùng một môn học nên số đầu môn học sẽ giảm bớt, tránh 

đƣợc sự trùng lặp không cần thiết về nội dung giữa các môn học nhằm giảm 

tải cho học sinh. 
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Thứ tƣ, khi ngƣời giáo viên kết hợp tốt phƣơng pháp dạy học tích hợp, 

sử dụng các hiện tƣợng trong thực tiễn cuộc sống, ngoài giúp học sinh chủ 

động, tích cực say mê học tập còn lồng ghép đƣợc các nội dung khác nhau 

nhƣ: bảo vệ môi trƣờng, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe con ngƣời thông qua 

các kiến thức thực tiễn đó. Từ đó giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ phát triển toàn 

diện về mọi mặt. 

1.1.2. Phương pháp dạy hoc tích hợp trong dạy học phân môn vẽ tranh 

Ở Việt Nam, Chiến lƣợc phát triển giáo dục 2011 - 2020 hƣớng tới mục 

tiêu phát triển năng lực không chỉ dựa vào tính hệ thống, logic của khoa học 

tƣơng ứng khi xác định nội dung học tập mà còn gắn với các tình huống thực 

tiễn, chú ý đến khả năng học tập và nhu cầu, phong cách học của mỗi cá nhân 

học sinh. Các yêu cầu này đòi hỏi chƣơng trình cần đƣợc phát triển theo định 

hƣớng tích hợp nhằm tạo điều kiện cho ngƣời học liên tục huy động kiến 

thức, kĩ năng thuộc nhiều lĩnh vực môn học và hoạt động giáo dục khác nhau 

để thực hiện các nhiệm vụ học tập. Qua đó, các năng lực chung cơ bản cũng 

nhƣ năng lực chuyên biệt của ngƣời học đƣợc phát triển. Về lý luận, phƣơng 

pháp dạy học sẽ phụ thuộc vào nội dung, hay hiểu rằng nội dung nào thì sẽ có 

phƣơng pháp đó. Theo đó, phƣơng án tích hợp trong phân môn mỹ thuật sẽ 

bao gồm: 

- Tăng cƣờng tích hợp phân môn mỹ thuật với những môn Ngữ văn; 

Giáo dục công dân; Lịch sử; Địa lý và lồng ghép các vấn đề nhƣ môi trƣờng, 

biến đổi khí hậu, kĩ năng sống, dân số, sức khỏe sinh sản,… 

- Nội dung tích hợp theo hƣớng diễn đạt hiểu biết, kiến thức của học sinh 

về môn học qua ngôn ngữ tạo hình (đƣờng nét, màu sắc, hình khối), cụ thể 

trong những chuyên đề phù hợp với nội dung của bài học. 

Nhƣ vậy, việc tích hợp những môn học này dự kiến sẽ đƣợc xây dựng 

theo mô hình: cơ bản đảm bảo tính logic hệ thống của các phân môn, nội dung 

chƣơng các phân môn đƣợc sắp xếp sao cho có sự hỗ trợ lẫn nhau tránh trùng 
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lắp; đồng thời hệ thống các chủ đề liên kết giữa các phân môn sẽ đƣợc phát 

triển tạo điều kiện cho các kiến thức, kĩ năng, năng lực chung đƣợc rèn luyện. 

Phần thể hiện nội dung môn học tích hợp, học sinh thể hiện ở nhà qua hình 

thức tìm hiểu bài hoặc bằng hình thức làm việc nhóm. Ví dụ trong môn Ngữ 

văn thì phần tích hợp phân môn mỹ thuật sẽ tập trung ở nội dung văn học, 

theo cách thức thể hiện một cảnh trong câu truyện hay vẽ theo chủ đề của câu 

chuyện đó. Trong môn Lịch sử, việc tích hợp dạy học phân môn mỹ thuật sẽ 

bám theo những chủ đề của bài học, thậm chí học lịch sử qua những bức 

tranh. Có lẽ, đây cũng đƣợc xem là một phƣơng án hiệu quả thay đổi sự hứng 

thú của học sinh đối với môn học, thay vì chỉ ghi nhớ dữ liệu lịch sử qua 

những con số. Trong môn Giáo dục công dân, những tình huống trong cuộc 

sống nhƣ kỹ năng sống với ngƣời thân trong gia đình, nhà trƣờng và ngoài xã 

hội sẽ đƣợc truyền tải thông qua những bức tranh minh họa, hay sẽ là những 

chủ đề để học sinh vẽ sẽ hiệu quả hơn nhiều so với cách dạy thầy đọc, thầy 

giảng và trò ghi nhớ. 

Nhƣ vậy, phƣơng pháp dạy học tích hợp trong dạy học phân môn vẽ 

tranh sẽ là sự hội tụ của phƣơng pháp dạy học chuyên ngành tích hợp với 

phƣơng pháp dạy học phân môn vẽ tranh. Ví dụ nhƣ kết hợp giữa môn Ngữ 

văn và phân môn vẽ tranh thì giáo viên cũng phải hƣớng dẫn học sinh xây 

dựng hình tƣợng nhân vật qua những bài văn và thể hiện nhân vật đó qua 

ngôn ngữ tạo hình.  

1.1.3. Đặc điểm của học sinh trường Trung học cơ sở 

1.1.3.1. Đặc điểm sinh lý của học sinh Trung học cơ sở 

Đây là lứa tuổi phát triển mạnh mẽ nhƣng không đồng đều về mặt cơ 

thể. Trung bình một năm các em cao lên đƣợc 5, 6 cm. Các em nữ ở độ tuổi 

12, 13 phát riển chiều cao nhanh hơn các em nam cùng độ tuổi những đến độ 

tuổi 15, 16 tuổi thì các em nam có sự phát triển nhanh hơn, vƣợt các em nữ. 

Trọng lƣợng cơ thể mỗi năm tăng từ 2,4 đến 6 kg. Ở giai đoạn này, sự phát 
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triển hệ xƣơng nhƣ các xƣơng tay, xƣơng chân rất nhanh, nhƣng xƣơng ngón 

tay, ngón chân lại phát triển chậm. Vì vậy ở lứa tuổi này các em không mập 

béo, mà cao, gây thiếu cân đối, các em có long ngóng vụng về, không khéo 

léo khi làm việc, thiếu thận trọng hay làm đổ vỡ,… Nhiều học sinh ở bậc 

THCS có biểu hiện tâm lý khó chịu. Điều này đƣợc lý giải bởi tuyến nội tiết 

bắt đầu hoạt động mạnh, thƣờng dẫn đến rối loạn hoạt động hệ thần kinh. Do 

đó dễ xúc động, dễ bực tực tức. Vì thế các em thƣờng có những phản ứng gay 

gắt, mạnh mẽ và những cơn xúc động. Nhiều khó khăn trở ngại ở lứa tuổi này 

chính là các em chƣa biết đánh giá, chƣa biết kìm hãm và hƣớng dẫn bản 

năng, ham muốn của mình một cách đúng đắn, chƣa biết kiểm tra tình cảm và 

hành vi, chƣa biết xây dựng mối quan hệ đúng đắn giữa ngƣời bạn khác giới.  

1.1.3.2. Đặc điểm tâm lý của học sinh Trung học cơ sở 

Học sinh THCS có khả năng phân tích, tổng hợp phức tạp hơn khi tri 

giác các sự vật, hiện tƣợng. Khối lƣợng tri giác tăng lên, tri giác trở nên có kế 

hoạch, có trình tự và hoàn thiện hơn. Ở lứa tuổi này trí nhớ thay đổi về chất. 

Trí nhớ dần dần mang tính chất của những quá trình đƣợc điều khiển, điều 

chỉnh và có tổ chức.  

Học sinh THCS có nhiều tiến bộ trong việc ghi nhớ tài liệu trừu tƣợng, 

từ ngữ, các em bắt đầu biết sử dụng những phƣơng pháp đặc biệt để ghi nhớ 

và nhớ lại. Khi ghi nhớ các em đã biết tiến hành các thao tác nhƣ so sánh, hệ 

thống hoá, phân loại. Tốc độ ghi nhớ và khối lƣợng tài liệu đƣợc ghi nhớ tăng 

lên. Ghi nhớ máy móc ngày càng nhƣờng chỗ cho ghi nhớ logic, ghi nhớ ý 

nghĩa. Hiệu quả của trí nhớ trở nên tốt hơn, các em không muốn thuộc lòng 

mà muốn tái hiện bằng lời nói của mình. Cùng với đó, sự phát triển chú ý của 

học sinh THCS diễn ra rất phức tạp, vừa có chú ý chủ định bền vững, vừa có 

sự chú ý không bền vững. Ở lứa tuổi này tính lựa chọn chú ý phụ thuộc rất 

nhiều vào tính chất của đối tƣợng học tập và mức độ hứng thú của các em với 

đối tƣợng đó. Vì thế trong giờ học này thì các em không tập trung chú ý, 
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nhƣng giờ học khác thì lại làm việc rất nghiêm túc, tập trung chú ý cao độ. 

Học sinh THCS có nhu cầu mở rộng quan hệ với ngƣời lớn và mong muốn 

ngƣời lớn quan hệ với nó một cách bình đẳng, không muốn ngƣời lớn coi nó 

nhƣ trẻ con mà phải tôn trọng nhân cách, phẩm giá, tin tƣởng và mở rộng tính 

độc lập của các em. Tính độc lập và quyền bình đẳng trong quan hệ của các 

em với ngƣời lớn là vấn đề phức tạp và gay gắt nhất trong sự giao tiếp của các 

em với ngƣời lớn và trong sự giáo dục các em ở lứa tuổi này. Học sinh THCS 

bắt đầu xuất hiện sự quan tâm đến bản thân, đến những phẩm chất nhân cách 

của mình, các em có biểu hiện nhu cầu tự đánh giá, nhu cầu so sánh mình với 

ngƣời khác. Các em bắt đầu xem xét mình, vạch cho mình một nhân cách 

tƣơng lai, muốn hiểu biết mặt mạnh, mặt yếu trong nhân cách của mình. Sự 

bắt đầu hình thành và phát triển tự ý thức đã gây nhiều ấn tƣợng sâu sắc đến 

toàn bộ đời sống tâm lý của lứa tuổi này, đến hoạt động học tập, đến sự hình 

thành quan hệ qua lại với mọi ngƣời. Sự tự ý thức của lứa tuổi này đƣợc bắt 

đầu từ sự nhận thức hành vi của mình, từ những hành vi riêng lẻ, đến toàn bộ 

hành vi và cuối cùng là nhận thức về những phẩm chất đạo đức, tính cách và 

khả năng của mình. 

Đặc điểm quan trọng về tự ý thức của lứa tuổi này là mâu thuẩn giữa nhu 

cầu tìm hiểu bản thân với kỹ năng chƣa đầy đủ để phân tích đúng đắn sự biểu 

lộ của nhân cách. Ý nghĩa quyết định để phát triển tự ý thức ở lứa tuổi học 

sinh THCS là cuộc sống tập thể của các em, nơi mà nhiều mối quan hệ giá trị 

đúng đắn, mối quan hệ này sẽ hình thành ở các em lòng tự tin và sự tự đánh 

giá của mình. 

Nhƣ vậy trên cơ sở phát triển tự ý thức và thái độ nhận thức thực tế, trên 

cơ sở yêu cầu ngày càng cao đối với chúng, vị trí mới mẻ của các em trong 

tập thể, đã làm nẩy sinh khát vọng tự tu dƣỡng nhằm mục đích phát triển cho 

bản than những nét tính cách tốt, khắc phục những nét tính cách lạc hậu, 

những khuyết điểm, sai lầm của mình. 
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1.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến DHTH trong DH phân môn mỹ thuật 

1.1.4.1. Yếu tố khách quan 

Trong bối cảnh hiện nay, trƣớc sự phát triển nhanh chóng của cuộc cách 

mạng thông tin lần thứ 4 đã tác động đến nhiều mặt, đặc biệt trong việc tiếp 

nhận thông tin của ngƣời dân nói chung và học sinh nói riêng. Chỉ với một 

thiết bị thông minh nhƣ điện thoại di động, máy tính bảng,… chúng ta có thể 

kết nối với hệ thống thông tin quốc tế (Internet), và ở đó có rất nhiều thông tin 

ở nhiều lĩnh vực. Không những thế, nhiều chƣơng trình truyền hình chuyên 

biệt, báo chí, không gian mạng cũng là những kênh cung cấp vô số thông tin.  

Cùng với đó, quá trình giao thƣơng, giao lƣu văn hóa sâu rộng cũng đã 

đƣa đến cho ngƣời dân nhiều sự lựa chọn, với những loại hình đa dạng và 

phong phú hơn trƣớc. Những điều này tác động mạnh mẽ đến quá trình dạy và 

học trong nhà trƣờng bởi giờ đây, giáo viên không đơn thuần chỉ là ngƣời 

cung cấp kiến thức mà phải là ngƣời hƣớng dẫn cách thức để học sinh tự mình 

tìm hiểu và lĩnh hội thông tin một cách chủ động. Phƣơng pháp giảng dạy 

theo hình thức thao giảng truyền thống xƣa không còn phát huy trong 

điều kiện vận động của xã hội nhƣ hiện nay, không còn tạo sự hứng thú 

đối với ngƣời học. Bản thân ngƣời giáo viên cũng rất khó có thể nắm bắt 

đƣợc tất thảy những kiến thức trong lĩnh vực chuyên môn của mình bởi 

có quá nhiều thay đổi, cách tiếp cận, phƣơng pháp mới đƣợc biết đến so 

với trƣớc kia. 

1.1.4.2. Yếu tố chủ quan 

Sự thay đổi nhanh chóng của xã hội trên nhiều phƣơng diện cũng tác 

động không nhỏ đến nhận thức và thói quen học tập của học sinh, so với trƣớc 

đây. Tất cả những thay đổi đó là điều kiện rất quan trọng làm cho hoạt động 

nhận thức và nhân cách của học sinh THCS có sự thay đổi về chất so với các 

lứa tuổi trƣớc.  

- Đời sống của học sinh THCS trong xã hội  
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Ở lứa tuổi này, các em đã đƣợc xã hội thừa nhận nhƣ một thành viên tích 

cực, đƣợc giao một số công việc nhất định trên nhiều lĩnh vực khác nhau nhƣ: 

tuyên tuyền cổ động, giữ trật tự đƣờng phố, giúp đỡ gia đình thƣơng binh, 

tham gia chăm sóc gia súc,… Ở lứa tuổi này các em thích làm công tác xã hội 

bởi các em cho rằng công tác xã hội là việc làm đƣợc thừa nhận và có ý nghĩa 

lớn lao; lứa tuổi này các em thích làm những công việc mang tính tập thể, 

những công việc có liên quan đến nhiều ngƣời và đƣợc nhiều ngƣời cùng 

tham gia. Do tham gia công tác xã hội, mà quan hệ của học sinh THCS đƣợc 

mở rộng, các em đƣợc tiếp xúc với nhiều ngƣời, nhiều vấn đề của xã hội, do 

đó tầm hiểu biết đƣợc mở rộng, kinh nghiệm cuộc sống phong phú lên, nhân 

cách của các em đƣợc hình thành và phát triển.  

Do đƣợc tiếp xúc với nhiều kênh thông tin (có thể đúng cũng nhƣ chƣa 

đúng) nên nhận thức của học sinh trong giai đoạn này chƣa có đƣợc “bộ lọc” 

đúng, do đó có nhiều mâu thuẫn khi tiếp nhận thông tin trên lớp (có sự khác 

biệt so với thông tin tiếp nhận ở những kênh khác).   

Thái độ đối với học tập của học sinh THCS cũng rất khác nhau. Tất cả 

các em đều ý thức đƣợc tầm quan trọng và sự cần thiết của học tập, nhƣng 

thái độ sự biểu hiện rất khác nhau, đƣợc thể hiện nhƣ sau:  

- Trong thái độ học tập: từ thái độ rất tích cực, có trách nhiệm, đến thái 

độ lƣời biếng, thơ ơ thiếu trách nhiệm trong học tập.  

- Trong sự hiểu biết chung: từ mức độ phát triển cao và sự ham hiểu biết 

nhiều lĩnh vực tri thức khác nhau ở một số em, nhƣng ở một số em khác thì 

mức độ phát triển rất yếu, tầm hiểu biết rất hạn chế.  

- Trong phƣơng thức lĩnh hội tài liệu học tập: từ chỗ có kỹ năng học tập 

độc lập, có nhiều cách học đến mức hoàn toàn chƣa có kỹ năng học tập độc 

lập, chỉ biết học thuộc lòng từng bài, từng câu, từng chữ.  

- Trong hứng thú học tập: từ hứng thú biểu hiện rõ rệt đối với một lĩnh 

vực tri thức nào đó và có những việc làm có nội dung cho đến mức độ hoàn 

toàn không có hứng thú nhận thức, cho việc học hoàn toàn gò ép, bắt buộc.  
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1.2. Thực trạng DHTH trong DH phân m n vẽ tranh ở trƣờng THCS 

Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hƣng Yên 

1.2.1. Vài nét khái quát về trường THCS Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh 

Hưng Yên 

1.2.1.1. Cơ sở vật chất 

Trƣờng THCS Tân Tiến tiền thân là Trƣờng Phó Đức Chính đặt tại thôn 

Đa Ngƣu đƣợc thành lập vào năm 1962. Nhà trƣờng đƣợc sự quan tâm sâu 

sắc, sự chỉ đạo trực tiếp của Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Văn Giang. 

Khuôn viên nhà trƣờng có diện tích 6.737,5m
2
: Bình quân 10,08m

2
/1 học 

sinh. Năm 2011, nhà trƣờng đƣợc công nhận đạt chuẩn quốc gia. Trƣờng là 

một khu riêng biệt có đủ tƣờng rào bao quanh, có cổng trƣờng và biển trƣờng. 

Các khu vực lớp học, phòng hiệu bộ đƣợc bố trí hợp lí, luôn sạch sẽ. Hiện 

nay, nhà trƣờng có cơ sở vật chất khang trang, đáp ứng tốt điều kiện dạy và 

học tại địa phƣơng, cụ thể là: 

Khu phòng học, phòng bộ môn:  

- Trƣờng có đủ phòng học cho 18 lớp học 2 ca, lớp học thoáng mát, đủ 

ánh sáng, đủ bàn ghế, bảng chống lóa đúng quy cách hiện hành. 

- Có phòng y tế trƣờng học đảm bảo theo quy định. 

- Có đủ phòng thí nghiệm, phòng thực hành: Lí, Hóa, Sinh, phòng Tin học.  

Khu phục vụ học tập:  

- Có thƣ viện đúng theo tiêu chuẩn quy định về tổ chức và hoạt động của 

thƣ viện, chú trọng phát triển nguồn tƣ liệu điện tử gồm: tài liệu, sách giáo 

khoa, giáo án, câu hỏi, bài tập, đề kiểm tra, đề thi; cập nhật thông tin về giáo 

dục,… đáp ứng yêu cầu tham khảo của giáo viên và học sinh. 

- Có phòng truyền thống, khu luyện tập thể dục, thể thao, phòng Công 

đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên. 

Khu văn phòng:  

Có phòng Hiệu trƣởng, Phó hiệu trƣởng, phòng họp, kho, phòng 

thƣờng trực. 
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Khu sân chơi: Diện tích 1747m
2
 có nền bê tông phục vụ cho các hoạt 

động tập thể, có cây xanh bóng mát. 

Khu vệ sinh: Có khu vệ sinh của giáo viên, khu vệ sinh của của học sinh 

đảm bảo sạch sẽ không ô nhiễm môi trƣờng. Trƣờng  có 3 máy lọc nƣớc đảm 

bảo dùng nƣớc sạch, hệ thống thoát nƣớc bố trí khoa học, sử dụng có hiệu 

quả, hợp vệ sinh. 

Nhà trƣờng cũng đƣợc trang bị hệ thống công nghệ thông tin kết nối 

Internet, đáp ứng yêu cầu quản lý và dạy học. 

1.2.1.2. Đội ngũ giáo viên 

Nhà trƣờng có đội ngũ giáo viên gồm 45 ngƣời, có trình độ chuyên môn 

vững vàng ở tất cả các môn học, cụ thể là:  

Bảng 1.1: Đội ngũ giáo viên Trường THCS Tân Tiến 

TT M n học Số lƣợng 

1 Toán 9 

2 Lý 2 

3 Hóa 2 

4 Sinh 3 

5 Văn 6 

6 Sử 2 

7 Địa 2 

8 Giáo dục công dân 1 

9 Tiếng Anh 3 

10 Tin học 1 

11 Thể dục  3 

12 Mỹ thuật  1 

13 Âm nhạc 1 

14  Công nghệ 1 
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1.2.1.3. Học sinh nhà trường 

Năm học 2016 – 2017, tổng số học sinh toàn trƣờng là 679 ngƣời. 

Trong đó khối 6 có 169 học sinh. Khối 7 có 190 học sinh. Khối 8 có 162 học 

sinh. Khối 9 có 158 học sinh. Đa số học sinh nhà trƣờng Tân Tiến là con em 

của ngƣời dân ở 9 thôn và 3 ấp: Đa Ngƣu, Đa Phúc, Kim Ngƣu, Phƣợng Trì, 

Nhân Nội, Vĩnh Lộc, Hòa Bình Hạ, Hòa Bình Thƣợng, Bá Khê, Ấp Bá Khê, 

Ấp Đa Phúc, Ấp Kim Ngƣu. Trƣờng THCS Tân Tiến đƣợc đặt trên địa bàn 

thôn Vĩnh Lộc, bên cạnh việc sản xuất nông nghiệp là chủ yếu thì nhân dân 

trong xã còn tham gia vào các ngành nghề khác nhƣ: dịch vụ, làm may,... 

1.2.2. Thực trạng vận dụng DHTH trong DH phân môn vẽ tranh ở trường 

THCS Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 

1.2.2.1. Thực trạng DH phân môn vẽ tranh ở trường THCS Tân Tiến, huyện Văn 

Giang, tỉnh Hưng Yên 

Hiện nay, chƣơng trình mỹ thuật THCS có các phân môn vẽ trang trí, 

vẽ tranh, vẽ theo mẫu và thƣờng thức mỹ thuật. Trong đó, thời lƣợng dành 

cho phần lí thuyết phân môn vẽ tranh vào khoảng từ 15 đến 20 phút/ tiết (mỗi 

tiết có 45 phút) nên thời gian thực hành chỉ còn khoảng 20 – 25 phút. Hoạt 

động của giáo viên và học sinh đã đƣợc xây dựng cụ thể trong kế hoạch giảng 

dạy. Trong những năm dạy mỹ thuật ở trƣờng, chúng tôi đã chủ động, vận 

dụng khá tốt những phƣơng pháp dạy học chuyên ngành và tích cực nên đã 

đạt hiệu quả trong các tiết dạy.  

Những năm gần đây, việc tăng cƣờng giảng dạy ứng dụng CNTT trong 

nghành GDDT ở tất cả các cấp học, bậc học theo xu hƣớng sử dụng CNTT 

nhƣ là một công cụ hỗ trợ đắc lực nhất cho đổi mới phƣơng pháp giảng dạy, 

học tập ở tất cả các môn học đòi hỏi ngƣời giáo viên cần phải có kiến thức 

chuyên sâu về công nghệ thông tin, biết sử dụng thành thạo các phƣơng tiện 

dạy học hiện đại. Do đó, việc hỗ trợ việc soạn giáo án điện tử, trong đó tích 

hợp hình ảnh minh họa từ những nguồn khác nhau cũng giúp cho bài học trở 
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nên sinh động. Điều này giúp học sinh khả năng quan sát đƣợc cải thiện 

đáng kể.  

Cùng với đó, nhà trƣờng cũng tạo điều kiện mua sắm đồ dùng học tập 

đạt chuẩn, góp phần đáng kể trong những hoạt động dạy – học phân môn vẽ 

tranh. Những đồ dùng dạy học nhƣ tranh, ảnh, tập vựng tranh của của họa sĩ 

trong nƣớc, quốc tế là giáo cụ trực quan cần thiết, giúp cho học sinh của nhà 

trƣờng dù không thuận lợi về cơ sở vật chất, môi trƣờng xã hội,... nhƣ ở các 

thành phố lớn vẫn có cơ hội đƣợc tiếp cận với những tác phẩm hội họa. 

 Chính những yếu tố thuận lợi này đã góp phần quan trọng nâng cao 

nhận thức của học sinh về ý nghĩa của phân môn vẽ tranh, đó là thúc đẩy khả 

năng tƣ duy thẩm mỹ trong lĩnh vực tạo hình, khả năng sử dụng màu sắc, 

hình thể một cách sinh động theo mỗi lứa tuổi. Em Nguyễn Thị Thanh L. 

cho biết: “trong 4 phân môn mỹ thuật ở bậc THCS, em thích nhất môn vẽ 

bởi nó không quá cần chau chuốt, cẩn thận nhƣ bài vẽ theo mẫu, hay cầu kì, 

tỉ mỉ nhƣ trong vẽ trang trí. Với phân môn vẽ tranh, em đƣợc thỏa sức liên 

tƣởng, tạo hình theo trí tƣởng tƣợng của mình” [phỏng vấn ngày 23 tháng 12 

năm 2016]. Em Nguyễn Thị Dạ H. cũng cho biết: “môn vẽ tạo nên hứng thú 

cho bản thân, khác những môn trong lĩnh vực khoa học, môn vẽ giúp em 

biến những ƣớc mơ của mình thành hiện thực qua những bài vẽ. Kể cả 

những bài vẽ theo chủ đề thì bản thân em cũng đƣợc thể hiện theo cách riêng 

của mình, do đó em rất hào hứng với môn học này” [phỏng vấn ngày 23 

tháng 12 năm 2016]. 

Tuy nhiên, cũng không ít bạn ở Trƣờng THCS Tân Tiến cho biết bản 

thân mình không hào hứng với môn học này. Em Phạm Hữu V.: “em thích 

phân môn Thƣờng thức mỹ thuật hơn, môn học này em còn có thể tìm hiểu 

qua sách, báo, Internet chứ môn vẽ thì em không biết bắt đầu thế nào, khi đặt 

bút vẽ em cứ thấy thế nào í” [phỏng vấn ngày 23 tháng 12 năm 2016]. Bạn 

Nguyễn Văn L. nói “nhìn các bạn vẽ em cũng thích lắm nhƣng khi cầm bút 
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lên thì rất ngại, chỉ sợ vẽ sai, vẽ ra bị các bạn cƣời” [phỏng vấn ngày 23 tháng 

12 năm 2016]. 

Có thể nhận thấy rằng, không phải học sinh nào cũng yêu thích môn 

học này và cũng không phải thích vẽ sẽ có thể vẽ đƣợc. Đây thực sự là một 

vấn đề mà không phải chỉ học sinh Trƣờng THCS Tân Tiến gặp phải. Chúng 

tôi chia sẻ vấn đề này với đồng nghiệp, cô Nguyễn Thị Th., giáo viên mỹ 

thuật, cho biết: học sinh bên trƣờng tôi cũng có nhiều em đến giờ mỹ thuật, 

nhất là giờ vẽ là lại làm việc riêng, bài vẽ có chủ đề nhƣng quay sang vẽ lung 

tung, nhiều nhất là vẽ siêu nhân và theo kiểu hoạt họa. Tôi đã động viên nhiều 

lần nhƣng đến tiết sau đâu lại vào đấy” [phỏng vấn ngày 12 tháng 01 năm 

2017].  

Một số giáo viên mỹ thuật lại cho rằng: “để học sinh không hứng thú 

với môn học thì một phần do giáo viên sử dụng chƣa đúng phƣơng pháp, chƣa 

biết khơi gợi khả năng của học sinh đúng cách” [phỏng vấn ngày 12 tháng 01 

năm 2017]. Trong thực tế dạy học mỹ thuật ở Trƣờng THCS Tân Tiến, chúng 

tôi đã tiến hành theo đúng qui trình trong dạy học phân môn vẽ nhƣ:  

Một là, chuẩn bị tranh, ảnh, tài liệu minh họa cho chủ đề làm giáo cụ 

trực quan, giúp học sinh thuận tiện cho việc quan sát, liên tƣởng đến chủ đề 

cần thể hiện. 

Hai là, giao cho học sinh chủ động tìm hiểu về chủ đề, tìm ý tƣởng 

bằng cách quan sát những sự vật, hiện tƣợng có liên quan đến chủ đề. 

Ba là, hƣớng dẫn cho học sinh cách xây dựng chủ đề, đặt hình chính – 

phụ, hay sử dụng màu sắc sao cho tạo nên hòa sắc phù hợp với chủ đề. 

Bốn là, trong quá trình học sinh thực hiện, chúng tôi bao quát chung, 

đƣa ra lời gợi ý cho từng học sinh để bài thực hành có thể hoàn thành theo 

từng tình huống cụ thể. 

Năm là, khi nhận xét, đánh giá, chúng tôi hạn chế chê mà chủ yếu khen 

để động viên học sinh thực hiện tốt hơn phần thực hành của mình. 



34 

 

Nhƣ vậy, hoạt động dạy – học mỹ thuật ở Trƣờng THCS Tân Tiến nhìn 

chung là thuận lợi, mặc dù còn một số hạn chế trong nhận thức của học sinh 

nhƣng về cơ bản đã và đang thực hiện đúng theo chỉ đạo của cơ quan quản lý 

giáo dục ở địa phƣơng, cũng nhƣ hoàn thành theo đúng mục tiêu chung của 

môn học. 

1.2.2.2. Thực trạng DHTH trong DH phân môn vẽ tranh ở trường THCS Tân 

Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 

 Dạy học tích hợp hiện mới là chủ trƣơng chung và sẽ là một xu hƣớng 

trong giáo dục thời gian sắp tới. Trong năm học 2016 – 2017, Nhà trƣờng 

mới có chủ trƣơng dạy học tích hợp nhƣ lồng ghép các nội dung cần thiết vào 

những nội dung vốn có của một môn học. Thí dụ: lồng ghép nội dung giáo 

dục dân số, giáo dục môi trƣờng , bảo vệ sức khỏe,  giáo dục tiết kiệm,... vào 

nội dung các môn học nhƣ: Địa lý, Sinh học, Vật lý, Hóa học, Toán, Ngoại 

ngữ, Giáo dục công dân,... Theo đó, giáo viên nhà trƣờng có thể tích hợp các 

nội dung ở các môn học khác nhau, hoặc các kiến thức khác liên quan đến bài 

giảng để chuyển tải đến học sinh những chủ đề  giáo dục lồng ghép thông qua 

các hình thức truyền đạt bằng trình chiếu, giảng dạy, thảo luận, thực hành 

theo nhóm. Tuy nhiên, còn nhiều giáo viên của trƣờng và trên địa bàn huyện 

Văn Giang còn lạm dụng hoặc chƣa hiểu rõ về dạy học tích hợp. Một giáo 

viên thực hiện bài giảng về chủ đề “văn hóa giao thông” trong môn Giáo dục 

công dân đã vận dụng rất nhiều kiến thức về Luật, Y tế, Giáo dục,... Theo 

đánh giá của một số giáo viên, nguyên nhân chính của tình trạng này là “do 

hiện nay chƣa có sách giáo khoa cụ thể mang tính tích hợp, giáo viên hầu hết 

không đƣợc đào tạo các phƣơng pháp dạy học tích hợp nên không làm đƣợc 

hoặc làm nhƣng đạt hiệu quả không cao” [phỏng vấn ngày 12 tháng 01 năm 

2017]. Thầy Nguyễn Văn L., giáo viên dạy môn Địa lý, cho biết thêm: “khi 

soạn bài giảng, tôi cũng đã chủ động tích hợp nội dung của môn Địa Lý với 

Lịch sử, khi dạy về sự hình thành của các vùng đất, vùng lãnh thổ hay là mỗi 
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địa phƣơng để học sinh hiểu biết thêm về lịch sử, văn hóa vùng đất đó. 

Nhƣng khi nộp bài giảng thì nhiều khi chuyên viên của phòng Giáo dục lại 

cho rằng thế là ôm đồm, học sinh khó tiếp thu,...” [phỏng vấn ngày 12 tháng 

01 năm 2017]. 

 Nhƣ vậy, việc vận dụng dạy học tích hợp đã đƣợc triển khai ở một số 

môn học nhƣng trong phân môn vẽ tranh ở Trƣờng THCS Tân Tiến là chƣa 

có, cũng nhƣ nhận thức chung về dạy học tích hợp của đội ngũ giáo viên nói 

chung cũng chƣa cao, còn nhiều vấn đề cần khắc phục trong thời gian tới.  

1.2.3. Đánh giá về những ưu điểm và hạn chế của phương pháp dạy học 

trong phân môn vẽ tranh  

1.2.3.1. Ưu điểm  

 Qua thực tiễn dạy học mỹ thuật, phƣơng pháp dạy học theo từng phân 

môn đã có những ƣu điểm nhƣ giúp hoạt động dạy – học mỹ thuật đƣợc thuận 

tiện, góp phần không nhỏ nâng cao thị hiếu thẩm mỹ trong thời gian qua, 

khoảng 15 năm kể từ năm 2002 khi chƣơng trình giáo dục phổ thông năm 

2000 đƣợc thông qua và môn mỹ thuật có sách dạy đại trà. Phƣơng pháp dạy 

học theo phân môn nói chung và dạy học phân môn vẽ nói riêng là những 

cách thức cơ bản nhất giúp mỗi học sinh đều có thể thực hiện bài vẽ của mình 

ở mức cơ bản nhất, phù hợp trong giáo dục đại trà, không phân biệt vùng 

miền và điều kiện vật chất ở mỗi nhà trƣờng. Tại Trƣờng THCS Tân Tiến, 

phƣơng pháp dạy học theo từng phân môn đã phát huy hiệu quả, giúp giáo 

viên tổ chức hoạt động dạy học thuận tiện, đạt đƣợc kết quả nhất định 

1.2.3.2. Hạn chế  

Trong khi thực hành vẽ tranh, học sinh nhà trƣờng thƣờng không vẽ 

theo các bƣớc đã hƣớng dẫn nhƣ: tìm ý tƣởng, xây dựng bố cục, đối tƣợng 

cần phản ánh và nền, mối quan hệ giữa yếu tố chính – phụ, hòa sắc, màu chủ 

đạo – màu phụ,… mà học sinh thƣờng vẽ ngẫu hứng, đối tƣợng cần phản ánh 

vẽ nhỏ, phân tán mà chƣa chú ý đến sự liên kết, chƣa biểu đạt hết nội dung 
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tranh, thậm chí khi vẽ phác thảo thì ý tƣởng rất tốt nhƣng lúc thể hiện thì lan 

man, không có trọng tâm. 

Dù đã ở bậc THCS nhƣng đa phần học sinh chỉ quen sử dụng màu sáp 

nên khi diễn tả còn cho cảm giác đều ở bề mặt, không có chiều sâu. 

Tiểu kết 

Dạy học tích hợp là một xu thế trong giáo dục hiện đại, có tính tất yếu 

trong thời gian tới với những lợi ích mà hoạt động này đem lại cho cả ngƣời 

dạy và ngƣời học. Hiện nay, dạy học tích hợp chƣa đƣợc nhiều giáo viên, 

quản lý giáo dục hiểu đúng bản chất và tại Trƣờng THCS Tân Tiến cũng chƣa 

chính thức đƣa hoạt động dạy học tích hợp trong chƣơng trình giáo dục năm 

học 2016 – 2017. Theo đó, việc đƣa hoạt động dạy học tích hợp vào dạy học 

phân môn vẽ tranh, là đối tƣợng nghiên cứu của đề tài, vào thực tế trƣờng học 

rất cần có cơ sở lí luận làm nền tảng và kết quả nghiên cứu của chƣơng 1 đã 

thực hiện đƣợc nội dung này. Đây là cơ sở cần thiết giúp chúng tôi xây dựng 

qui trình vận dụng phƣơng pháp dạy học tích hợp trong phân môn vẽ tranh ở 

Trƣờng THCS Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hƣng Yên. 

Với khung lí thuyết đã xác lập ở chƣơng 1, chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ ra 

những yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động dạy học tích hợp trong dạy học phân 

môn vẽ tranh, để từ đó xây dựng qui trình vận dụng phƣơng pháp dạy học tích 

hợp trong dạy học mĩ thuật để từ đó có những căn cứ thuận tiện cho giáo viên 

đứng lớp triển khai trong hoạt động dạy học, cũng nhƣ cán bộ quản lý giáo 

dục các cấp kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy – học tại nhà trƣờng. 
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Chƣơng 2 

QUI TRÌNH VẬN DỤNG PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH HỢP 

TRONG PHÂN MÔN VẼ TRANH Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 

TÂN TIẾN, HUYỆN VĂN GIANG, TỈNH HƢNG YÊN 

 

2.1. Những yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động dạy học tích hợp trong dạy 

học phân m n vẽ tranh ở trƣờng THCS Tân Tiến 

2.1.1. Yếu tố chủ quan 

- Về nhận thức chung: Qua trình bày thực tiễn dạy học mỹ thuật và vận 

dụng phƣơng pháp dạy học tích hợp ở chƣơng 1, chúng tôi nhận thấy rằng 

việc nhận thức đúng về tầm quan trọng của dạy học mỹ thuật và phƣơng pháp 

dạy học tích hợp rất quan trọng, bởi chỉ khi nhận thức đúng của đội ngũ giáo 

viên, cán bộ quản lý từ cơ sở giáo dục cho đến phòng giáo dục cấp huyện 

Văn Giang, cấp tỉnh Hƣng Yên thì việc triển khai mới có hiệu quả mang 

tính đồng bộ. 

- Về kế hoạch dạy học: Để vận dụng phƣơng pháp dạy học tích hợp vào 

phân môn vẽ tranh thì cần phân bố thời lƣợng cho các hoạt động trên hợp phù 

hợp, giờ học mỹ thuật cần gộp để có thể dạy học theo chủ đề. Điều này dẫn 

đến việc phải điều chỉnh nội dung chƣơng trình giáo dục mỹ thuật bậc 

THCS, bởi hiện nay, theo chƣơng trình giáo dục mỹ thuật thì 1 bài tƣơng 

ứng với một tiết [phụ lục 1]. Điều này cần có sự chấp thuận trong việc xây 

dựng kế hoạch dạy học ngay từ đầu mỗi học kỳ của nhà trƣờng. Nhƣ đã trình 

bày, chƣơng trình mỹ thuật THCS có các phân môn vẽ trang trí, vẽ tranh, vẽ 

theo mẫu và thƣờng thức mỹ thuật). Vẽ trang trí, vẽ tranh, vẽ theo mẫu,  thời 

gian dạy lý thuyết giới hạn từ 15 đến 20 phút, còn lại là thời gian thực hành, 

hoạt động của giáo viên và học sinh đã đƣợc xây dựng cụ thể trong kế hoạch 

giảng dạy. Cho nên nếu tiết học mỹ thuật theo phƣơng pháp dạy học tích 

hợp sẽ rất khó có thể hoàn thành trong một tiết dạy, không có đƣợc kết quả 



38 

 

theo mục tiêu đề ra, đó là tạo hứng thú, hấp dẫn của bài học bằng việc sử 

dụng những phƣơng pháp dạy học tích hợp trong triển khai những nội dung 

có tính liên môn. 

- Về đội ngũ giáo viên trực tiếp đứng lớp: Phƣơng pháp dạy học tích 

hợp sẽ phù hợp trong triển khai liên môn giữa phân môn vẽ tranh với những 

môn sau: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Âm nhạc, Địa lý, Lịch sử. Hay có thể 

hiểu là những môn có nhiều hình ảnh sinh động liên quan đến thiên nhiên, văn 

hóa, con ngƣời sẽ thuận tiện vận dụng phƣơng pháp này. Những hình ảnh 

trong các môn này sẽ đƣợc học sinh tái hiện bằng cách sử dụng ngôn ngữ tạo 

hình (vẽ tranh, cắt dán). Do đó, giáo viên dạy mỹ thuật phải nắm đƣợc 

phƣơng pháp dạy học chuyên ngành của những môn tích hợp nhƣ: phƣơng 

pháp xây dựng hình tƣợng trong môn Ngữ văn; phƣơng pháp kết hợp câu hỏi 

nhận thức với các đoạn tƣờng thuật, miêu tả, nêu đặc điểm trong môn Lịch sử; 

phƣơng pháp giải quyết tình huống trong môn Giáo dục công dân,… Điều này 

cần sự nỗ lực hơn nữa của giáo viên mỹ thuật trong soạn bài giảng, cũng nhƣ 

sử dụng linh hoạt các phƣơng pháp để tạo sự hấp dẫn, hiệu quả theo mục tiêu 

cần đạt đƣợc của bài học. 

- Về tâm lý của học sinh đối với môn học: Một số học sinh không hứng 

thú đối với phân môn vẽ tranh, không có khả năng tập trung trong quá trình 

học tập. Một vấn đề nảy sinh là khi triển khai một nội dung giáo dục với 

phƣơng pháp mới sẽ có 2 tình huống: học sinh phấn khởi, hứng thú vì những 

điều mới lạ (tâm lý lứa tuổi) nhƣng cũng sẽ có những học sinh e dè, không 

hào hứng bởi phải cũng một lúc phải thực hiện nhiều nhiệm vụ trong những 

phƣơng pháp dạy học khác nhau 

2.1.2. Yếu tố khách quan 

- Nội dung chƣơng trình: Hiện nay, phƣơng pháp dạy học tích hợp mới 

chỉ là chủ trƣơng chung, Chƣơng trình giáo dục phổ thông trong giai đoạn tới 
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(dự kiến triển khai thí điểm vào năm học 2018 – 2019) cũng mới nhắc đến nội 

dung tích hợp, nhƣng đến thời điểm này, chƣơng trình chi tiết vẫn chƣa có nội 

dung chính thức về vấn đề này. Cho nên, việc nghiên cứu, triển khai nội 

dung này cũng mới chỉ nối tiếp những nghiên cứu trƣớc đây, cũng nhƣ 

chuẩn bị tốt nhất cho việc thực hiện nội dung chƣơng trình giáo dục đổi mới 

thời gian tới. 

- Cơ sở vật chất: điều kiện tổ chức dạy học mỹ thuật ở Trƣờng THCS 

Tân Tiến còn nhiều hạn chế. Nhà trƣờng chƣa có phòng chức năng dành cho 

tổ chức những hoạt động nghệ thuật nhƣ âm nhạc và mỹ thuật. Đồ dùng dạy 

học đặc thù trong lĩnh vực mỹ thuật nhƣ giá vẽ, màu bột, màu nƣớc, màu 

acrilic, bút vẽ,… cũng chƣa đƣợc bổ sung để phát huy hết mặt tích cực của 

môn học này. Bên cạnh đó, trong lĩnh vực này cũng chƣa có tài liệu hƣớng 

dẫn dành cho học sinh, giáo viên nên có áp lực nhất định đối với ngƣời soạn 

giáo án, bài giảng. Vì chƣa có tài liệu chính thức nên việc đánh giá, đo 

nghiệm cũng chƣa có chuẩn. Việc áp dụng kiểm tra, đánh giá theo những 

thông tƣ, văn bản hƣớng dẫn hiện nay nhiều khi chƣa phù hợp trong thực tiễn 

triển khai dạy học theo phƣơng pháp mới. 

- Tình huống sƣ phạm: Phƣơng pháp dạy học tích hợp trong dạy học 

phân môn vẽ tranh chƣa đƣợc triển khai rộng rãi, cũng nhƣ ở Trƣờng THCS 

Tân Tiến nên giáo viên chƣa thể có kinh nghiệm để giải quyết những tình 

huống sƣ phạm cụ thể khi triển khai nội dung - phƣơng pháp này, hay có thể 

hiểu là bản thân giáo viên cũng chƣa có phƣơng án xử lý khi gặp những tình 

huống phát sinh trong quá trình thực hiện. Điều này đòi hỏi mỗi giáo viên 

đứng lớp phải nắm chắc đƣợc phƣơng pháp, hiểu biết nhất định về tâm lý và 

năng lực của học sinh để chủ động điều chỉnh phƣơng pháp cho phù hợp với 

thực tế dạy học, tránh việc áp dụng máy móc hay tạo không khí căng thẳng 

trong giờ dạy. 
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2.2. Các nguyên tắc xây dựng qui trình vận dụng phƣơng pháp dạy học 

tích hợp trong dạy học phân m n vẽ tranh ở trƣờng Trung học cơ sở Tân 

Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hƣng Yên 

2.2.1. Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ 

Căn cứ lý luận và thực tiễn dạy học phân môn vẽ ở Trƣờng THCS Tân 

Tiến, để xây dựng qui trình vận dụng phƣơng pháp dạy học tích hợp trong dạy 

học phân môn vẽ tranh cần theo hƣớng phát huy tính tích cực, hứng thú của 

ngƣời học, đáp ứng đƣợc mục tiêu trong công tác đào tạo. Để thực hiện đƣợc 

điều này thì các giải pháp đề ra phải đảm bảo tính đồng bộ và nguyên tắc này 

đƣợc thể hiện ở những yếu tố sau:  

Thứ nhất, xác định rõ bản chất, mục tiêu của hoạt động dạy học phân 

môn vẽ tranh cần đạt đƣợc. Điều này sẽ chi phối đến nội dung dạy học và việc 

sử dụng phƣơng pháp gì để có thể thực hiện đƣợc.  

Thứ hai, hoạt động thảo luận, thực hành của học sinh phải theo đúng 

qui trình ngay từ đầu, bởi nếu giai đoạn này không chuẩn thì sẽ trở thành thói 

quen xấu rất khó khắc phục.   

Thứ ba, để hƣớng tới một chất lƣợng cao trong quá trình dạy – học, 

việc tổ chức dạy học phân môn vẽ tranh phải tính đến yếu tố tâm sinh lý, thói 

quen trong hoạt động học tập của học sinh nhƣ lối học thụ động, học kiểu rập 

khuôn, máy móc,…  Do đó, khi áp dụng phƣơng pháp dạy học tích hợp thì 

giáo viên phải là lực lƣợng nòng cốt, làm tốt vai trò hƣớng dẫn, tổ chức để 

học sinh có thể tự giác, hứng thú học tập với thái độ chủ động, tích cực.   

Thứ tƣ, công tác quản lý giáo dục trong nhà trƣờng căn cứ theo thực tế 

dạy học phân môn vẽ có sử dụng phƣơng pháp dạy học tích hợp để có những 

biện pháp hỗ trợ, từ mua sắm các đồ dùng dạy học, dụng cụ hỗ trợ trong phân 

môn này, cho đến tạo điều kiện trong việc ghép tiết,…  

Có thể hiểu, nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ ở đây là cần thực hiện 

nhiều công việc, từ biên soạn nội dung dạy học có tính tích hợp, cho đến 
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nghiên cứu đƣa ra những phƣơng pháp dạy học phù hợp với mục tiêu đề ra, 

cũng nhƣ phối hợp các hoạt động trong quản lý giáo dục tại nhà trƣờng nhằm 

đạt đƣợc mục tiêu chung.  

2.2.2. Nguyên tắc đảm bảo tính vừa sức 

Việc dạy học phân môn vẽ tranh theo phƣơng pháp dạy học tích hợp là 

hết sức cần thiết, bởi điều này tạo nên sự tò mò, hứng thú cho học sinh, cũng 

nhƣ có sự liên kết với những nội dung đã đƣợc học ở những môn khác. Với 

nguyên tắc này, chúng tôi sẽ xây dựng những quy trình mang tính định lƣợng 

cụ thể ở từng giai đoạn, để từ đó đƣa ra những tiêu chí phù hợp với tâm sinh 

lý lứa tuổi, sao cho ngƣời học đạt đƣợc từng mục tiêu ở mỗi giai đoạn nhất 

định. Ví dụ khi dạy theo phƣơng pháp này thƣờng đƣợc diễn ra trong hai tiết. 

Trong tiết thứ nhất, chúng tôi đề ra mục tiêu học sinh nắm bắt đƣợc hình ảnh 

trong những môn tích hợp, thảo luận nhóm, tìm ý tƣởng cần thể hiện và vẽ 

phác thảo ra giấy. Đến tiết 2, chúng tôi hƣớng dẫn học sinh cụ thể hóa ý tƣởng 

và hoàn thiện phác thảo thành một bài vẽ hoàn chỉnh. Tiếp đến, một số học 

sinh sẽ căn cứ vào sản phẩm đã hoàn thiện để trình bày trƣớc lớp. Nhƣ vậy, 

với nguyên tắc này, chúng tôi không nôn nóng thực hiện phối hợp hoạt động 

cơ bản khi chƣa làm chủ các kỹ thuật cơ bản riêng lẻ (chƣa thể cho học sinh 

vẽ ngay khi chƣa xác định vẽ cái gì, và sắp xếp bố cục nhƣ thế nào). Việc 

đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với từng giai đoạn nhằm phát huy tối đa khả 

năng của ngƣời học. Cần lƣu ý rằng, trong mỗi lớp học mỹ thuật, học sinh sẽ 

có nhiều trình độ khác nhau, tùy thuộc vào khả năng, năng khiếu, tâm trạng, 

tình yêu đối với môn học nên khi triển khai quá trình giáo dục phải tính đến 

mặt bằng chung trong lớp, những cũng phải có giải pháp khuyến khích mỗi học 

sinh phát huy hết khả năng của mình. Một phƣơng pháp tốt là học sinh nào 

cũng đƣợc làm việc và làm gì đƣợc nấy. Qua quan sát, chúng tôi thấy rằng 

nhiều học sinh khi giao việc không đúng khả năng cũng làm hạn chế sự hứng 

thú với môn học (việc giao quá dễ hoặc quá khó).  Nhƣ vậy, quy trình này sẽ 
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đƣợc xây dựng theo những lộ trình nhất định để đảm bảo việc tổ chức hoạt 

động dạy – học phân môn vẽ không bị xáo trộn, đem lại hiệu quả nhất định.  

2.2.3. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 

Nhƣ chúng ta đã biết, trong một môi trƣờng đào tạo mỹ thuật lý tƣởng 

thì học sinh sẽ dễ dàng bộc lộ những khả năng, năng khiếu của mình hơn so 

với một không gian học tập theo kiểu truyền thống, hay không có đủ những 

điều kiện dạy học theo tiêu chuẩn. Tuy nhiên, thực tế hiện nay không phải cơ 

sở giáo dục nào cũng có thể đáp ứng đƣợc yếu tố có đầy đủ phòng học chức 

năng, ánh sáng theo tiêu chuẩn, dụng cụ - đồ dùng sử dụng trong lĩnh vực 

này,... cũng nhƣ không phải học sinh nào trong nhà trƣờng cũng yêu thích, 

đam mê hoạt động tạo hình trong môn học này. Do đó, nguyên tắc này nhấn 

mạnh đến sự phù hợp trong điều kiện có thể, bởi nếu nhƣ chúng tôi đƣa ra 

một giải pháp theo những tiêu chí nghiêm ngặt từ tuyển chọn học sinh đầu 

vào, dụng cụ đào tạo, phòng học, môi trƣờng thực hành theo chuẩn của các 

nƣớc phƣơng Tây phát triển, hay chỉ là những trƣờng THCS có điều kiện nhƣ 

Trƣờng THCS Đoàn Thị Điểm, hệ thống Trƣờng Vinschool,… thì sẽ rất khó 

thực hiện trong điều kiện hiện nay, mặc dù nếu đáp ứng đƣợc các yêu cầu này 

chắc chắn sẽ đạt hiệu quả cao trong công tác dạy học mỹ thuật nói chung và 

và trong phân môn vẽ tranh  

Do đó, nguyên tắc này đòi hỏi việc đƣa ra những giải pháp cần hƣớng 

đến việc vận dụng trong điều kiện thực tiễn tại cơ sở đào tạo hiện nay và của 

Trƣờng THCS Tân Tiến. Tuy nhiên, những giải pháp đề ra phải có những cơ 

sở, nguyên lý để đảm bảo tính chuẩn xác bởi đào tạo trong lĩnh vực mỹ thuật 

sẽ rất khó có kết quả nếu không đáp ứng đƣợc những tiêu chí mang tính chuẩn 

mực chung. Ví dụ nhƣ trong dạy học trong phân môn vẽ tranh, về kỹ thuật cơ 

bản thì học sinh phải rèn luyện theo đúng phƣơng pháp dạy học chuyên ngành 

nhƣ xây dựng ý tƣởng, bố cục, hòa sắc và giáo viên phải kiểm soát chặt chẽ 

ngay từ đầu, để đạt đƣợc một bài vẽ theo những tiêu chí cơ bản. Bởi đó là 
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những kinh nghiệm đƣợc đúc rút ra từ nhiều thế hệ, đƣợc tích lũy bằng nhiều 

năm tháng, là cơ sở tạo tiền đề cho ngƣời học thực sự làm chủ sự khéo léo, 

chuẩn xác và có cái nhìn cần thiết. Nếu học sinh không làm chủ đƣợc các kiến 

thức sơ đẳng ngay ở những bài học đầu tiên, sẽ hết sức khó khăn cho học sinh 

khi điều chỉnh những sai sót ấy trong dạy học tích hợp bởi vì phƣơng pháp 

này yêu cầu ở mức cao hơn, không chỉ trong lĩnh vực tạo hình mà còn trong 

lĩnh vực liên môn.   

2.2.4. Nguyên tắc đảm bảo tính thống nhất  

 Nguyên tắc này cần sự phát huy cao độ tính tự giác, tích cực, độc lập, 

sáng tạo đối với nhận thức của học sinh trong mối tƣơng quan với vai trò chủ 

đạo trong việc tổ chức hoạt động học của giáo viên, tạo nên sự cộng hƣởng 

của hoạt động dạy và hoạt động học. Để thực hiện theo nguyên tắc này cần 

chú ý:  

Thứ nhất, bên cạnh việc hƣớng dẫn rèn luyện kỹ năng thực hành vẽ 

tranh, giáo viên cần chú trọng công tác giáo dục ý thức, thái độ học tập môn 

mỹ thuật đúng đắn cho mỗi ngƣời học, sớm hình thành ý thức tự học để có thể 

hình thành động cơ, nhu cầu, tâm thế lĩnh hội một cách chủ động. Nếu để bị 

động sẽ khó có hứng thú đối với môn học. 

Thứ hai, giáo viên cần khuyến khích, động viên và tạo điều kiện để mỗi 

học sinh chủ động trao đổi khi gặp những vấn đề mới, hay khó khăn trong quá 

trình lĩnh hội và thực hành bài vẽ của mình. 

Thứ ba, đảm bảo các mối liên hệ xuôi, ngƣợc trong hoạt động sƣ phạm 

mỹ thuật, đó là quá trình chuyển hóa đối tƣợng cần phản ánh (sự vật, hiện 

tƣợng, hình ảnh có đƣợc từ quan sát) vào bên trong đầu của học sinh và 

những hình vẽ, bố cục, màu sắc đƣợc học sinh (sau khi xử lý từ bên trong) thể 

hiện ra bên ngoài. 

Cụ thể trong mối quan hệ giữa vai trò tự giác, tích cực, độc lập của học 

sinh, giáo viên cần có một số lƣu ý với ngƣời học: 
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 Một là, không nên tìm cách học nhanh mà phải kiên trì luyện tập từ 

những bài tập đơn giản, sao cho thực sự nắm đƣợc những yêu cầu cơ bản của 

bài học bởi chỉ khi thực sự làm chủ đƣợc ngôn ngữ tạo hình cơ bản (đƣờng 

nét, màu sắc, khối, bố cục, hòa sắc,…) thì mới có thể chủ động trong việc tìm 

ý tƣởng và thể hiện ý tƣởng bằng bài vẽ cụ thể. 

Hai là, sự tích lũy, hình thành các kỹ thuật trong phân môn vẽ cần đƣợc 

thực hiện từng bƣớc theo nguyên tắc phù hợp, vừa sức. Khi chƣa có đƣợc một 

nền tảng căn bản cần thiết, khi các thao tác chƣa chuyển từ phản xạ có điều 

kiện thành phản xạ không điều kiện thì việc đi ngƣợc lại nguyên tắc phù hợp, 

vừa sức sẽ dẫn đến những sai lầm, dẫn đến mất hứng thú vào quá trình học tập 

trƣớc, trong và sau này của học sinh. 

Ba là, tùy vào khả năng của mỗi học sinh mà giáo viên cần đƣa ra 

những yêu cầu nhiều khi mang tính lặp đi lặp lại (tạo mẫu và sử dụng mẫu), 

nhằm củng cố những kỹ năng còn thiếu hụt hay chƣa đạt yêu cầu. 

Bốn là, bên cạnh việc tích lũy kiến thức, kỹ năng của học sinh thì mỗi 

giáo viên cần phải nâng cao, bổ sung những kiến thức liên quan đến môn học 

tích hợp để nắm vững bản chất, sử dụng thành thạo và chủ động khi tiến hành 

hoạt động giáo dục trong thực tế. 

2.2.5. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa    

Vận dụng phƣơng pháp dạy học tích hợp trong phân môn vẽ tranh là tất 

yếu khách quan trong bối cảnh hiện nay, khi quá trình đổi mới căn bản và 

toàn diện giáo dục đã và đang diễn ra ở nhiều mặt. Tuy nhiên, về khái niệm 

chính và phƣơng pháp dạy học mỹ thuật ở bậc phổ thông về cơ bản vẫn phải 

đáp ứng những yêu cầu của chuyên ngành. Chính vì vậy, nguyên tắc này đảm 

bảo rằng việc kế thừa những nguyên tắc trong dạy học mỹ thuật hiện nay, tiếp 

thu những thành tựu trong dạy học mỹ thuật trên thế giới và trong nƣớc, cũng 

nhƣ dần đáp ứng những mục tiêu mà chƣơng trình giáo dục phổ thông đề ra. 

Cho nên, trong những biện pháp đƣa ra, chúng tôi vẫn căn cứ từ đội ngũ giáo 
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viên tại nhà trƣờng, đến cơ sở vật chất, dụng cụ dạy học, họa phẩm,… bởi xét 

cho cùng các yếu tố này vẫn có những mặt tích cực của nó, chỉ có điều là chúng 

ta sử dụng nhƣ thế nào để đem lại hiệu quả cho cả ngƣời dạy lẫn ngƣời học.  

2.3. Một số nhóm biện pháp cụ thể trong việc triển khai phƣơng pháp 

dạy học tích hợp vào phân m n vẽ tranh 

Trên cơ sở đƣa ra những nhận định về hạn chế cũng nhƣ nguyên nhân 

của những hạn chế, căn cứ một số nguyên tắc trong việc đề ra những giải 

pháp nhằm đƣa phƣơng pháp dạy học tích hợp vào phân môn vẽ tranh, chúng 

tôi nhận thấy cần tập trung ở một số vấn đề nhƣ sau:     

- Từ phía giáo viên 

Nhƣ đã trình bày, việc đƣa phƣơng pháp dạy học tích hợp vào phân 

môn vẽ tranh ở bậc THCS là tƣơng đối mới, chƣa có tài liệu hƣớng dẫn cụ thể 

nên đối với giáo viên dạy mỹ thuật sẽ phải nỗ lực rất nhiều, từ nghiên cứu 

những nội dung có tính liên môn để đƣa ra phƣơng pháp dạy học tích hợp, 

cho đến soạn bài giảng làm nổi bật qui trình lên lớp, đạt đƣợc mục tiêu của 

môn học. Giải pháp đƣợc đƣa ra để khắc phục những khó khăn này sẽ ở một 

số phƣơng diện sau:  

Một là, tìm ra đối tƣợng phù hợp ở một số bài cụ thể, ở những môn 

trong chƣơng trình giáo dục có thể đƣa vào dạy tích hợp.   

Hai là, chủ động liên hệ với giáo viên ở môn học tích hợp để trao đổi, 

tìm hiểu thêm về phƣơng pháp dạy học chuyên ngành, những yếu tố cần nhấn 

mạnh để làm rõ đối tƣợng trên khía cạnh hình ảnh.  

Ba là, soạn bài giảng trên cơ sở tạo cảm hứng, khơi gợi trí tƣởng tƣợng 

của học sinh để phản ánh đối tƣợng trong bài học, hay hình ảnh trong bài học 

ở môn học tích hợp là cái cớ cho sáng tác của học sinh ở phân môn vẽ tranh.  

Bốn là, trên cơ sở bài giảng đã đƣợc soạn, giáo viên chủ động trao đổi 

với đồng nghiệp, đƣa ra những tình huống sƣ phạm giả định để tìm cách xử 

lý, tránh để bị động khi triển khai trong thực tế. 
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Năm là, mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh cần thay đổi theo 

hƣớng giáo viên không chỉ đơn thuần đem lại kiến thức mà là hƣớng dẫn, chỉ 

ra phƣơng thức để ngƣời học có thể tự mình lĩnh hội kiến thức. Vai trò giáo 

viên lúc này trở thành ngƣời bảo trợ, giám sát sự thay đổi tiến bộ của ngƣời 

học theo những tiêu chí cụ thể. Thay đổi nhận thức trong cách học, không tạo 

áp lực để phát huy khả năng của học sinh ở mức độ cao nhất và đây là một 

điều kiện tiên quyết cho việc tạo hứng thú để học tốt phân môn này.  

- Từ phía học sinh 

Trƣớc hết, cần thấy rằng, trong giáo dục nghệ thuật nói chung và phân 

môn vẽ tranh nói riêng phụ thuộc rất nhiều vào tâm lý tiếp nhận, năng khiếu, 

sự yêu thích môn học. Nếu những môn học khác có tính định lƣợng cao thuộc 

lĩnh vực khoa học thì trong những môn thuộc lĩnh vực nghệ thuật sẽ khó đoán 

định.  

Bên cạnh các yếu tố về năng khiếu bẩm sinh, về truyền thống nghệ 

thuật và mỹ thuật cũng nhƣ văn hoá, giáo dục của gia đình, hoạt động nghệ 

thuật trong không gian sống, nhìn chung ở bậc học THCS học sinh không còn 

tỏ ra háo hức, nhanh nhạy với môn học nhƣ ở bậc tiểu học, tính bền vững của 

khả năng ghi nhớ giảm dần theo thời gian (nếu không đƣợc tập luyện thƣờng 

xuyên). Do đó, khi dạy học phân môn vẽ tranh theo phƣơng pháp cũ, học sinh 

phải từng bƣớc làm quen và hình thành một kỹ năng điều khiển trí nhớ cần sự 

tập trung rất cao trong cùng một động thái “học tập”: nhớ tƣ thế vẽ, nhớ cách 

xây dựng bố cục và vị trí sắp đặt của các hình thể, nhớ đến việc sử dụng màu 

sao cho cân đối, tạo nên hòa sắc,…Do đó, trong giai xây dựng ý tƣởng của bài 

vẽ, học sinh cần phải có một sự tập trung tƣ tƣởng rất cao. Trong quá trình 

dạy học, kinh nghiệm của chúng tôi cho thấy rằng: đòi hỏi học sinh tập trung 

cao trong một thời gian cụ thể đối với lứa tuổi THCS là rất khó. Khi vƣợt khả 

năng chịu đựng mà không đạt đƣợc kết quả nhƣ ý muốn sẽ tạo ra tâm lý sợ 

sệt, mất tự tin, thậm chí là buông xuôi theo kiểu “vẽ cho xong”. Trong lứa 
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tuổi này, ghi nhớ trực quan cũng là một biểu hiện đặc thù. Từ việc đƣợc nhìn 

hình ảnh minh họa, ghi nhớ một hình ảnh xuất hiện trong một đoạn văn, câu 

thơ hay bài hát, thậm chí là xâu chuỗi những sự kiện trong một câu chuyện 

lịch sử cũng phải có thời gian, chứ rất khó có thể đọc lƣớt qua mà có thể ghi 

nhớ và tái hiện một hình ảnh cụ thể. Cho nên, để tạo nên sự tiếp thu có hiệu 

quả; tạo nên sự hứng thú cao của học sinh trong học tập phân môn vẽ tranh là 

cơ sở đầu tiên khích lệ và kích thích trí tƣởng tƣợng của các em trong việc 

học tập... Vƣợt qua giai đoạn này, ngoài việc giải quyết các yêu cầu kỹ thuật 

chuyên môn đặc thù, sẽ từng bƣớc tạo nên một nếp hằn trong tƣ duy phân tích 

của các em ở những bài học sau và cấp học cao hơn; thậm chí là dần định 

hình một dạng nhƣ là phong cách của mỗi một học sinh cụ thể,.... 

Chính yếu tố tâm lý trong tiếp nhận kiến thức ở học sinh nên khi vận 

dụng phƣơng pháp dạy học tích hợp trong phân môn vẽ tranh cần lƣu ý một 

vài điểm sau:  

Một là, cần giao nội dung bài tích hợp, chủ đề cho học sinh tìm hiểu 

trƣớc ở nhà, nhằm đạt đƣợc trạng thái thoải mái về thời gian và từng bƣớc xây 

dựng ý tƣởng cần thể hiện khi khai thác chất liệu sáng tác từ các môn học 

khác.  

Hai là, tăng cƣờng hoạt động nhóm nhằm tạo sự tƣơng tác, trao đổi 

thông tin và chia sẻ để tạo sự tƣơng trợ của những nhóm học sinh có khả năng 

với nhóm học sinh chƣa thực sự yêu thích môn học. 

Ba là, khuyến khích động viên học sinh tự tin thể hiện khả năng của 

mình đối với môn học, gợi mở thêm nhiều phong cách nghệ thuật để học sinh 

có thêm nhiều lựa chọn phong cách cho phù hợp với khả năng của mình. Việc 

chỉ ra rằng vẽ theo kiểu lệ thực chỉ là một trong nhiều lối thể hiện sẽ giúp học 

sinh tự tin trong việc sáng tác, tăng cƣờng thêm trí tƣởng tƣợng phong phú. 

Bốn là, tăng cƣờng thời lƣợng các buổi sinh hoạt ngoại khoá giữa các 

lớp học trong cấp học, giữa các cấp học trong trƣờng, cũng nhƣ giao lƣu giữa 
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các trƣờng trên địa bàn,... giúp học sinh thêm tự tin, tạo tâm lý vững vàng khi 

thể hiện bức vẽ của mình,... 

Năm là, tăng cƣờng các hình thức vẽ theo nhóm, mang tính sáng tạo 

dựa theo sự thảo luận, thống nhất chung. Những hoạt động này tạo cho học 

sinh không khí bình đẳng và tự tôn trọng lẫn nhau, mặt khác sinh hoạt kiểu 

này còn giúp các em có khả năng trong phân môn này giúp đỡ những bạn còn 

lúng túng trong việc tìm ý tƣởng, xây dựng bố cục,… 

Sáu là, trong nhận xét, đánh giá, không nên có thái độ phân biệt đối xử 

giữa những học sinh có năng khiếu, có triển vọng với những học sinh yếu vì 

dễ tạo nên không khí căng thẳng hoặc tỵ nạnh không lành mạnh. Mặt khác, 

việc quá tập trung vào những bài vẽ của một vài học sinh dễ tạo nên tiền đề 

cho căn bệnh “ngôi sao”, vốn là thứ không lành mạnh trong môi trƣờng giáo 

dục phổ thông.  

Việc hƣớng dẫn học sinh để từng bƣớc hoàn thiện tƣ duy nghệ thuật sẽ 

là cơ sở thuận lợi cho việc triển khai bất kỳ một phƣơng pháp dạy học mới 

nào, từ những phƣơng pháp dạy học tích cực lấy học sinh làm trung tâm cho 

đến phƣơng pháp dạy học tích hợp trong giáo dục mỹ thuật nói chung và 

trong phân môn vẽ nói riêng, bởi xét cho cùng thì phƣơng pháp dạy học nào 

cũng đều hƣớng đến mục tiêu giúp học sinh thực hiện đƣợc nội dung, yêu cầu, 

mục tiêu bài dạy đƣợc tốt hơn. Cũng tƣơng tự, việc hƣớng các em từng bƣớc 

hoàn thiện cảm xúc thẩm mỹ khi thực hiện bài thực hành ở phân môn vẽ tranh 

trƣớc thầy cô, bạn bè,... cũng là việc chuẩn bị cho nguồn cảm xúc thẩm mỹ 

tiếp tục chín muồi và cách thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài. Tất nhiên, 

những yếu tố về năng khiếu bẩm sinh và tâm lý nhƣ những yếu tố về thiên 

hƣớng và tƣ chất riêng của mỗi ngƣời, giáo viên cũng rất cần quan sát, sẻ chia 

và có những bƣớc chuẩn bị cụ thể.  

- Về phía nhà trƣờng 
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Nhƣ vậy, bên cạnh sự chuẩn bị tốt từ giáo viên đứng lớp, cho đến học 

sinh, để phƣơng pháp dạy học tích hợp trong phân môn vẽ tranh đƣợc thành 

công cũng cần sự vào cuộc của Ban giám hiệu, đội ngũ quản lý trực tiếp tại 

trƣờng học. Nhƣ đã trình bày, để phƣơng pháp này đƣợc triển khai có hiệu 

quả thì việc bố trí phòng học, ghép tiết là cần thiết. Trong thực tế, khi áp dụng 

phƣơng pháp dạy my thuật theo Dự án hỗ trợ giáo viên mỹ thuật tiểu học thì 

việc kê lại bàn cho phù hợp với hoạt động nhóm, cũng nhƣ bố trí 2 tiết mỹ 

thuật liền kề đã đƣợc các trƣờng triển khai Dự án thực hiện. Do đó, khi xây 

dựng kế hoạch giáo dục ở mỗi kỳ, Ban Giám hiệu cũng cần tính đến việc tạo 

điều kiện để giáo viên mỹ thuật có thể triển khai đƣợc công việc mình một 

cách thuận lợi, cụ thể là: 

Bố trí tiết học theo đề xuất ghép tiết theo bản đăng kí những chủ đề cụ 

thể của môn mỹ thuật. 

Sớm bổ sung phòng học chức năng cho những môn có hoạt động ngoại 

khóa, thực hành nhƣ môn mỹ thuật. Khi chƣa bố trí đƣợc phòng học riêng, 

cho phép tiết học mỹ thuật đƣợc kê bàn theo cặp để thuận tiện cho hoạt động 

nhóm, thực hành. 

Có phƣơng án trang bị màu vẽ dạng bột, nƣớc, sơn dầu,… và đồ dùng 

dạy học mỹ thuật để thuận tiện tổ chức đa dạng những hoạt động giáo dục 

trong phân môn vẽ tranh. Tránh việc sử dụng cả năm một loại màu sáp bởi 

điều này sẽ gây nhàm chán đối với học sinh. 

Kiến nghị với cấp có thẩm quyền sớm chuẩn hóa tài liệu dạy học theo 

phƣơng pháp dạy học tích hợp, hƣớng tiếp cận với tiêu chuẩn, trình độ theo 

Chƣơng trình giáo dục phổ thông tổng thể đã đƣợc ban hành. Cần xây dựng 

những tiêu chí cụ thể trong đào tạo phân môn vẽ tranh, từ nội dung cho đến kĩ 

thuật thể hiện,…   

Tóm lại, phần này đƣợc xem nhƣ sự chuẩn bị giúp cho bản thân giáo 

viên nhận biết, lƣờng trƣớc đƣợc việc triển khai một phƣơng pháp dạy học 

mới trong phân môn vẽ tranh. Chỉ khi có ý thức đúng và sự chuẩn bị tốt nhất, 
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hiểu đƣợc những yếu tố tác động từ phía học sinh, môi trƣờng giáo dục thì 

phƣơng án triển khai mới thực sự có hiệu quả. 

2.4. Qui trình vận dụng phƣơng pháp dạy học tích hợp trong phân 

m n vẽ tranh  

Để xây dựng đƣợc qui trình vận dụng phƣơng pháp dạy học tích hợp 

trong phân môn vẽ, giáo viên cần nghiên cứu để nắm bắt đƣợc những đặc 

điểm tâm lý cụ thể của mỗi học sinh nhƣ năng khiếu, trí tuệ, tính tình, môi 

trƣờng giáo dục, sinh trƣởng,... để có thể xây dựng hay “thiết kế” một quy 

trình, một phƣơng pháp đào tạo cụ thể thích hợp để có học sinh học đƣợc một 

cách có hiệu quả, hợp lý, có định hƣớng và có ý thức. Khi trao đổi với một 

số giáo viên mỹ thuật, việc chƣa tìm hiểu và thấy đƣợc những giới hạn của 

ngƣời học cũng nhƣ không tìm thấy các điểm thuận lợi khi xây dựng qui 

trình sẽ gặp phải những bất lợi khi triển khai nhƣ yêu cầu học sinh chƣa 

nắm vững kỹ thuật phải thực hiện những bài tập “quá sức” hoặc không phù 

hợp về phong cách mỹ thuật. Ví dụ nhƣ học sinh đang quen vẽ hiện thực lại 

cho đi vẽ những chủ đề trừu tƣợng nhƣ mƣa, buồn,… thì sẽ rất khó đạt 

đƣợc mục tiêu. 

Do đó, giáo viên phải căn cứ vào trình độ, bậc học của mỗi học sinh để 

có những phân tích cụ thể, phù hợp, nhằm kích thích trí tƣởng tƣợng của các 

em về xây dựng, hình tƣợng, những yêu cầu cần thể hiện trong nội dung bài 

giảng,.... và đƣơng nhiên, sự phân tích trên cần đƣợc tổ chức trực quan trên 

mẫu thật hoặc xem quan tranh, ảnh minh họa,...  

Giáo viên cũng cần có những nhóm bài tập, mà yêu cầu phù hợp với 

từng đối tƣợng cụ thể: học sinh có năng khiếu, học sinh yêu thíc môn học và 

học sinh chƣa hào hứng với môn học,.... tránh sự cào bằng hoặc đặt ra những 

yêu cầu hoặc thấp quá hoặc vƣợt quá khả năng tiếp thu của từng ngƣời học.  

Qui trình vận dụng phƣơng pháp dạy học tích hợp trong dạy học phân 

môn Vẽ tranh ở trƣờng THCS Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hƣng Yên 

đƣợc thực hiện với những giai đoạn và các bƣớc cụ thể nhƣ sau: 
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 Giai đoạn 1: Chuẩn bị 

 Bƣớc 1. Nghiên cứu nội dung, chƣơng trình dạy học, xác định chủ đề 

bài dạy. 

 Bƣớc 2. Thiết kế kế hoạch giờ học tích hợp theo chủ đề bài dạy đã xác 

định. 

 Giai đoạn 2: Thực hiện tổ chức giờ dạy tích hợp ở trên lớp 

 Bƣớc 3: Thực hiện hoạt động vào bài và nêu chủ đề của bài học. 

 Bƣớc 4: Thông báo mục tiêu của bài học. 

 Bƣớc 5: Tổ chức hoạt động phối hợp giữa giáo viên và học sinh nhằm 

cung cấp những nội dung kiến thức mới cho học sinh. 

 Bƣớc 6: Tổ chức hoạt động phối hợp giữa giáo viên và học sinh nhằm 

giúp học sinh chuyển hóa hệ thống kiến thức vào các hoạt động thực hành, 

qua đó hình thành hệ thống kĩ năng, kĩ xảo cho học sinh. 

 Giai đoạn 3: Kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học 

 Bƣớc 7: Giao chủ đề, nội dung kiểm tra cho học sinh.  

 Bƣớc 8: Phân tích những thông tin thu đƣợc từ kiểm tra, trên cơ sở đó 

đánh giá kết quả học tập của học sinh. 

 Bƣớc 9: Phân tích kết quả tổ chức giờ học tích hợp trong dạy học, 

xác định những kết quả đã đạt đƣợc và những vấn đề còn tồn tại, trên cơ sở 

đó nghiên cứu, áp dụng các biện pháp tăng cƣờng kết quả hoạt động dạy 

của giáo viên. 

 Các giai đoạn và các bƣớc cụ thể của quy trình tổ chức giờ học tích hợp 

trong dạy học phân môn Vẽ tranh ở trƣờng THCS có mối quan hệ chặt chẽ và 

bổ sung cho nhau, giúp cho ngƣời giáo viên tổ chức dạy học tích hợp đạt 

đƣợc chất lƣợng và hiệu quả. 

Một bài giảng đƣợc thiết kế theo phƣơng pháp dạy học tích hợp: 

+ Môn Ngữ văn lớp 8, phần Truyện và kí Việt Nam (1930 – 1945) với 

phân môn vẽ tranh. 
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Bảng 2: Bài giảng tích hợp môn Ngữ văn lớp 8 với phân môn vẽ tranh. 

Tuần 20 

Tiết 20 - 21                                                                              

Ngày soạn: 08/ 01/ 2017  

Ngày dạy 16/1/2017  

CHỦ ĐỀ: 

XÂY DỰNG Ý TƢỞNG VÀ VẼ TRANH THEO  ÀI TÔI ĐI HỌC 

 CỦA TÁC GIẢ THANH TỊNH  

I/ MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức: 

1.1. Kiến thức ở môn Ngữ văn 

- Hiểu đƣợc nghệ thuật miêu tả, kể chuyện, xây dựng nhân vật, xây 

dựng tình huống truyện, sắp xếp tình tiết.  

- Trong bài Tôi đi học, học sinh còn cần hiểu đƣợc nghệ thuật miêu tả 

tâm trạng, ngôn ngữ giàu chất trữ tình. 

1.2. Kiến thức ở phân môn vẽ tranh 

- Biết đƣợc cách khai thác ý tƣởng qua hình ảnh từ văn bản văn học. 

- Hiểu đƣợc cách thể hiện ý tƣởng qua ngôn ngữ tạo hình. 

- Hiểu hơn một số hình thức bố cục trong tranh. 

2. Kĩ năng: 

- Biết khai thác những chất liệu sáng tác từ văn bản văn học để thực 

hiện việc xây dựng bố cục khác nhau. 

- Biết  cách lựa chọn hình thức bố cục thích hợp với việc thể hiện hình 

ảnh định tái hiện qua văn bản văn học. 

- Vẽ đƣợc một bức tranh về chủ đề Tôi đi học theo một nội dung  của 

em theo ý thích. 

3.Thái độ: 

Hình thành cho mình những hoài bão, những ƣớc mơ trong sáng, lành 

mạnh đúng với lứa tuổi học trò. 

II/ PHƢƠNG PHÁP GIẢNG DẠY 

Phƣơng pháp trực quan, phƣơng pháp dạy học tích hợp, vấn đáp, đánh 

giá, luyện tập. 
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III/ CHUẨN BỊ: 

       Giáo viên 

- Một số tranh về chủ đề Tôi đi học 

- Tìm hiểu về nghệ thuật miêu tả, xây dựng nhân vật, xây dựng tình 

huống truyện, nghệ thuật miêu tả tâm trạng trong dạy học Ngữ văn lớp 8. 

- Xây dựng phƣơng án tổ chức quá trình dạy học trên lớp tích hợp 

những phƣơng pháp dạy học chuyên ngành của môn Ngữ văn và phƣơng pháp 

dạy học phân môn vẽ tranh (những điểm chung và những điểm riêng). 

- Sƣu tầm một số tranh, ảnh nói về ƣớc mơ của học sinh, của hoạ sĩ. 

- Trao đổi với giáo viên môn Ngữ văn và đồng nghiệp dạy mỹ thuật để 

hoàn thiện bài giảng. 

        Học sinh 

- Giấy vẽ, bút chì, bút màu,... 

- Tìm hiểu trƣớc về bài Tôi đi học: chủ đề, nội dung, những hình ảnh 

trong bài để tìm những ý tƣởng thể hiện về chủ đề này phù hợp với khả năng 

của mỗi cá nhân. 

- Chuẩn bị những ý kiến cá nhân để thảo luận nhóm. 

IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 

4.1. Tìm hiểu chủ đề và cách thể hiện (15 phút) 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

- Trong phần chuẩn bị của mình, em 

nào cho cả lớp biết nội dung mà tác 

giả Thanh Tịnh muốn gửi đến 

chúng ta qua bài văn này là gì? 

- Căn cứ những ý kiến phát biểu, 

giáo viên cho học sinh tổ chức 

thảo luận. Nội dung thảo luận 

liên quan đến: 

- Một số bạn học sinh phát biểu 

 

 

 

- Học sinh chia nhóm thảo luận, 

mỗi nhóm từ 4 – 6 bạn. 

- Mỗi nhóm lựa chọn hoạt động 

sáng tạo cá nhân hay theo nhóm. 
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Một là, chủ đề của đoạn văn 

Hai là, hình ảnh ấn tƣợng nhất 

đối với học sinh 

 a là, với hình ảnh ấn tƣợng này 

(có thể là nhân vật hoặc hoạt 

động) thì em sẽ xây dựng hình 

tƣợng nhân vật thế nào? 

Bốn là, hình tƣợng nhân vật đó 

em định thể hiện thế nào? 

Lƣu ý: giáo viên chỉ tổ chức và 

kiểm soát quá trình học tập của học 

sinh, không đƣa ra đáp án cho câu 

hỏi cũng nhƣ bắt học sinh phải thực 

hiện theo ý kiến của mình. 

Nếu theo hoạt động cá nhân, mỗi 

cá nhân sẽ nêu ý kiến của mình 

theo những câu hỏi gợi ý của giáo 

viên. 

Nếu hoạt động nhóm, cả nhóm 

thống nhất những cảnh cần trình 

bày của chủ đề Tôi đi học theo 

từng đoạn văn và xây dựng ý 

tƣởng theo những gợi ý của giáo 

viên. 

 

4.2. Thực hành (30 phút) 

Căn cứ vào lựa chọn của mỗi nhóm, giáo viên cho học sinh thực hành. 

Trong quá trình học sinh vẽ, giáo viên bao quát và đƣa ra những gợi ý 

cho từng tình huống cụ thể. Giáo viên không vẽ hộ hoặc đƣa ý kiến áp đặt 

trong việc thực hiện ý tƣởng, sắp xếp bố cục, tạo hình nhân vật, sử dụng 

hòa sắc. 

4.3. Bình luận và đánh giá (20 phút) 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

Căn cứ vào bài thực hành của mỗi 

học sinh, hoặc nhóm, giáo viên mời 

một số học sinh lên chia sẻ với cả 

lớp về một số nội dung sau: 

Một là, bài vẽ này đƣợc em lấy ý 

Căn cứ vào hoạt động cá nhân hoặc 

nhóm, học sinh trao đổi theo những 

câu hỏi gợi ý mà giáo viên đƣa ra.  

Lƣu ý: những câu hỏi này mang 

tính chất định hƣớng liên quan đến 
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tƣởng từ đoạn nào trong bài văn? 

Hai là, em có sử dụng cách xây dựng 

nhân vật của tác giả bài văn trong 

việc tạo hình nhân vật của em? 

Ba là, trong bức tranh của mình, em 

có sử dụng cách miêu tả tâm trạng 

nhân vật trong bài văn không? 

Bốn là, em đã hài lòng với việc thực 

hiện bài vẽ này chƣa? Những ý 

tƣởng của em khi đọc bài văn này 

đã đƣợc thể hiện trong bức tranh 

của mình chƣa? Nếu chƣa thì em đã 

biết tại sao và lần sau em có thể 

hoàn thành tốt hơn không? 

nội dung, phƣơng pháp dạy học liên 

môn chứ không nhằm đánh giá bài 

vẽ xấu/ đẹp, năng lực, trình độ của 

mỗi học sinh. 

Việc chia sẻ này giúp học sinh hiểu 

hơn về mục tiêu cần đạt của bài học, 

cũng nhƣ rèn thêm về kĩ năng sử 

dụng ngôn ngữ riêng trong lĩnh vực 

mỹ thuật, cũng nhƣ nhìn nhận tốt 

hơn về khả năng của mình để có 

biện pháp phù hợp để lần vẽ sau 

đƣợc tốt hơn. 

 

4.4. Sáng tạo mở rộng (25 phút) 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

Căn cứ vào bài vẽ của học sinh, 

giáo viên gợi ý các nhóm kết hợp 

các bài vẽ theo nội dung của bài 

văn, sao cho tái hiện lại đƣợc tinh 

thần của bài văn.  

Hoặc, căn cứ vào bài vẽ của mỗi 

nhóm, các thành viên xây dựng một 

câu chuyện liên quan đến chủ đề 

Tôi đi học (có thể sẽ khai thác ở 

một khía cạnh khác). 

Mỗi nhóm căn cứ vào nội dung bài 

thực hành của mỗi cá nhân để tổ 

chức một câu chuyện xoay quanh 

chủ đề Tôi đi học, sao cho kết nối 

đƣợc các bài thực hành với nhau. 
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V. HOẠT Đ NG ĐÁNH GIÁ 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

- Đánh giá theo tiêu chí nội dung, 

bức tranh bám sát chủ đề không? 

- Có ý tƣởng khai thác từ nội dung 

bài văn không? 

- Có lối tạo hình phong phú, sáng 

tạo trong bài vẽ không? 

- Các mức đánh giá: Hoàn thành 

tốt, hoàn thành và chƣa hoàn 

thành.  

- Đánh giá bài của bản thân  

- Đánh giá bài của bạn trong nhóm 

- Đánh giá bài của nhóm 

theo những tiêu chí bên. 

  

 + Môn Địa lý lớp 6, trái đất – môi trƣờng sống của con ngƣời, với phân 

môn vẽ tranh.  

Bảng 3: Bài giảng tích hợp môn Địa lý lớp 6 với phân môn vẽ tranh 

Tuần 20 

Tiết 29 - 30                                                                               

Ngày soạn: 15/ 2/ 2017  

Ngày dạy 20/2/2017  

CHỦ ĐỀ: 

TRÁI ĐẤT – MÔI TRƢỜNG SỐNG CỦA CON NGƢỜI 

  

I/ MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức: 

1.1. Kiến thức ở môn Địa lý 

- Hiểu về bản đồ và một số yếu tố cơ bản của bản đồ. 

- Biết đƣợc vị trí của Trái đất trong hệ Mặt Trời, hình dạng bên ngoài 

của trái đất. 

1.2. Kiến thức ở phân môn vẽ tranh 

- Sử dụng hình vẽ để mô tả chuyển động tự quay của Trái Đất và 

chuyển động của Trái Đất quanh Mặt trời. 
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- Biết đƣợc cách khai thác ý tƣởng qua kiến thức của một khoa học 

chuyên ngành. 

- Hiểu đƣợc cách thể hiện chủ đề qua ngôn ngữ tạo hình. 

- Hiểu hơn một số hình thức bố cục trong tranh. 

2. Kĩ năng: 

- Biết khai thác những chất liệu sáng tác từ khoa học chuyên ngành để 

thực hiện việc xây dựng bố cục khác nhau. 

- Biết  cách lựa chọn hình thức bố cục thích hợp với việc diễn tả một 

chủ đề. 

- Vẽ đƣợc một bức tranh về chủ đề Trái đất – môi trường sống của con 

người theo cách tạo hình riêng của mỗi cá nhân. 

3. Thái độ: 

Hình thành cho mình những hiểu biết nhất định về vị trí của hành tinh 

chúng ta đang sống trong dải thiên hà. 

II/ PHƢƠNG PHÁP GIẢNG DẠY 

Phƣơng pháp trực quan, phƣơng pháp dạy học tích hợp, vấn đáp, đánh 

giá, luyện tập. 

III/ CHUẨN BỊ: 

       Giáo viên 

- Một số tranh, ảnh minh họa về trái đất, hành tinh trong hệ Mặt Trời. 

- Tìm hiểu về hƣớng, thời gian, quỹ đạo và tính chất chuyển động của 

Trái Đất. 

- Xây dựng phƣơng án tổ chức quá trình dạy học trên lớp tích hợp 

những phƣơng pháp dạy học chuyên ngành của môn Địa lý và phƣơng pháp 

dạy học phân môn vẽ tranh (những điểm chung và những điểm riêng). 

- Sƣu tầm một số tranh, ảnh của học sinh, họa sĩ về chủ đề Trái đất – 

môi trường sống của con người. 

- Trao đổi với giáo viên môn Địa lý và đồng nghiệp dạy mỹ thuật để 

hoàn thiện bài giảng. 
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Học sinh 

- Giấy vẽ, bút chì, bút màu,... 

- Tìm hiểu trƣớc về chủ đề Trái đất – môi trường sống của con người 

để tìm những ý tƣởng thể hiện về chủ đề này phù hợp với khả năng của mỗi 

cá nhân. 

- Chuẩn bị những ý kiến cá nhân để thảo luận nhóm. 

IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 

4.1. Tìm hiểu chủ đề và cách thể hiện (15 phút) 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

- Trong phần chuẩn bị của mình, em 

nào cho cả lớp biết vị trí của Trái Đất 

trong hệ Mặt Trời? Trong hệ Mặt 

Trời có những tiểu hành tinh tiêu 

biểu nào? 

- Căn cứ những ý kiến phát biểu, giáo 

viên cho học sinh tổ chức thảo luận. 

Nội dung thảo luận liên quan đến: 

Một là, với những kiến thức trong 

môn Địa Lý, em có ý tƣởng gì về 

cách diễn đạt sự chuyển động của 

Trái Đất trong hệ Mặt Trời. 

Hai là, em định diễn tả vị trí của Trái 

Đất thế nào trong hệ Mặt Trời, gồm 

nhiều hành tinh khác. 

 a là, em định diễn tả bề mặt của 

Trái Đất nhƣ thế nào để có thể phân 

biệt đƣợc lục địa, đại dƣơng,... 

Bốn là, với những ý tƣởng của mình, 

- Một số bạn học sinh phát biểu 

 

 

 

 

- Học sinh chia nhóm thảo luận, 

mỗi nhóm từ 4 – 6 bạn. 

- Mỗi nhóm lựa chọn hoạt động 

sáng tạo cá nhân hay theo 

nhóm. 

Nếu theo hoạt động cá nhân, 

mỗi cá nhân sẽ nêu ý kiến của 

mình theo những câu hỏi gợi ý 

của giáo viên. 

Nếu hoạt động nhóm, cả nhóm 

thống nhất những hình ảnh cần 

trình bày của chủ đề Trái đất – 

môi trường sống của con 

người, để sau phần thực hành 
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các em sẽ dùng màu sắc gì để diễn 

đạt những hình ảnh mà em muốn thể 

hiện. 

Lƣu ý: giáo viên chỉ tổ chức và kiểm 

soát quá trình học tập của học sinh, 

không đƣa ra đáp án cho câu hỏi cũng 

nhƣ bắt học sinh phải thực hiện theo ý 

kiến của mình. 

sẽ xếp các bài lại thành một 

bức tranh chung. 

4.2. Thực hành (30 phút) 

Căn cứ vào lựa chọn của mỗi nhóm, giáo viên cho học sinh thực hành. 

Trong quá trình học sinh vẽ, giáo viên bao quát và đƣa ra những gợi ý 

cho từng tình huống cụ thể.  

Giáo viên không vẽ hộ hoặc đƣa ý kiến áp đặt trong việc thực hiện ý 

tƣởng, sắp xếp bố cục, tạo hình đối tƣợng cần phản ánh, sử dụng hòa sắc. 

4.3. Bình luận và đánh giá (20 phút) 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

Căn cứ vào bài thực hành của mỗi học 

sinh, hoặc nhóm, giáo viên mời một số 

học sinh lên chia sẻ với cả lớp về một số 

nội dung sau: 

Một là, bài vẽ này đƣợc xây dựng từ ý 

tƣởng? 

Hai là, Trái Đất đƣợc em thể hiện có vị 

trí nhƣ thế nào trong hệ Mặt Trời? 

Ba là, trong bức tranh của mình, em sử 

dụng cách gì để thể hiện phần lục địa và 

đại dƣơng? 

Căn cứ vào hoạt động cá nhân 

hoặc nhóm, học sinh trao đổi theo 

những câu hỏi gợi ý mà giáo viên 

đƣa ra.  

Lƣu ý: những câu hỏi này mang 

tính chất định hƣớng liên quan 

đến nội dung, phƣơng pháp dạy 

học liên môn chứ không nhằm 

đánh giá bài vẽ xấu/ đẹp, năng 

lực, trình độ của mỗi học sinh. 

Việc chia sẻ này giúp học sinh 
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Bốn là, em đã hài lòng với việc thực 

hiện bài vẽ này chƣa? Những ý tƣởng 

của em đã đƣợc thể hiện trong bức tranh 

của mình chƣa? Nếu chƣa thì em đã biết 

tại sao và lần sau em có thể hoàn thành 

tốt hơn không? 

hiểu hơn về mục tiêu cần đạt của 

bài học, cũng nhƣ rèn thêm về kĩ 

năng sử dụng ngôn ngữ riêng 

trong lĩnh vực mỹ thuật, cũng nhƣ 

nhìn nhận tốt hơn về khả năng của 

mình để có biện pháp phù hợp để 

lần vẽ sau đƣợc tốt hơn. 

4.4. Sáng tạo mở rộng (25 phút) 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

Căn cứ vào bài vẽ của học sinh, giáo viên 

gợi ý các nhóm kết hợp các bài vẽ sao 

cho thể hiện đúng tinh thần của chủ đề.  

Hoặc, căn cứ vào bài vẽ của mỗi nhóm, 

các thành viên xây dựng một câu 

chuyện liên quan đến chủ đề Trái đất – 

môi trường sống của con người (có thể 

sẽ khai thác ở một khía cạnh khác). 

Mỗi nhóm căn cứ vào nội dung 

bài thực hành của mỗi cá nhân để 

tổ chức một câu chuyện xoay 

quanh chủ đề Trái đất – môi 

trường sống của con người, sao 

cho kết nối đƣợc các bài thực 

hành với nhau. 

V. HOẠT Đ NG ĐÁNH GIÁ 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

- Đánh giá theo tiêu chí nội dung, bức 

tranh bám sát chủ đề không? 

- Có ý tƣởng khai thác từ nội dung bài 

học ở môn Địa lý không? 

- Có lối tạo hình phong phú, sáng tạo 

không? 

- Các mức đánh giá: Hoàn thành tốt, 

hoàn thành và chƣa hoàn thành.  

- Đánh giá bài của bản thân  

- Đánh giá bài của bạn trong 

nhóm 

- Đánh giá bài của nhóm 

theo những tiêu chí bên. 
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2.5. Thực nghiệm qui trình vận dụng phƣơng pháp dạy học tích hợp trong 

dạy học phân m n vẽ tranh ở Trƣờng THCS Tân Tiến, huyện Văn Giang, 

tỉnh Hƣng Yên 

2.5.1. Khái quát chung về quá trình thực nghiệm 

2.5.1.1 Mục đích thực nghiệm 

Những kết quả nghiên cứu về nội dung, phƣơng pháp đều cần phải tiến 

hành trên môi trƣờng thật sự thì mới bộc lộ những ƣu điểm, cũng nhƣ hạn 

chế. Một phƣơng pháp dạy học mới mà HS không học đƣợc thì cũng không 

có giá trị bằng một phƣơng pháp cũ, nếu phƣơng pháp này có tính khả thi, có 

ích đối với HS. Trong nghiên cứu khoa học sƣ phạm, không ít những phƣơng 

pháp dạy học đƣợc hình thành từ tƣ duy khoa học, lý thuyết giáo dục hiện đại 

nhƣng không áp dụng đƣợc vào thực tiễn nhà trƣờng bởi rất nhiều lí do, từ 

chính bản thân phƣơng pháp chƣa phù hợp, cho đến những yếu tố khác nhƣ 

cơ sở vật chất, khả năng hiểu và thực hiện phƣơng pháp của GV, khả năng 

nhận thức của HS,… Do đó, đối với mỗi phƣơng pháp dạy học mới rất cần 

phải tiến hành, tổ chức thực nghiệm tại “đời sống thật” trong nhà trƣờng, 

trong những điều kiện và tình huống cụ thể. 

Tổ chức thực nghiệm sƣ phạm nhằm xác định tính khoa học, tính khả thi 

và tính hiệu quả của quy trình vận dụng phƣơng pháp dạy học tích hợp trong 

dạy học phân môn Vẽ tranh ở trƣờng THCS Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh 

Hƣng Yên. 

2.5.1.2 Đối tượng thực nghiệm 

- Lớp thực nghiệm (TN) Lớp 8A (42 học sinh). 

- Lớp đối chứng (ĐC) Lớp 8B (42 học sinh). 

Lớp thực nghiệm và lớp đối chứng đều có sự tƣơng đƣơng về số lƣợng 

học sinh và mức độ kiến thức, kĩ năng, thái độ của học sinh. 

2.5.1.3 Nội dung thực nghiệm 

Chúng tôi tiến hành nội dung TN với quy trình đã đề xuất. Nội dung tích 

hợp với môn Ngữ văn lớp 8. 
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2.5.1.4. Thời gian và địa bàn thực nghiệm 

Hai tiết dạy MT vào trung tuần tháng 1 năm 2017 tại trƣờng THCS Tân 

Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hƣng Yên. 

2.5.1.5 Quy trình thực nghiệm 

Theo thiết kế bài giảng, tiến trình lên lớp gồm 4 bƣớc: 

- Tìm hiểu chủ đề và cách thể hiện  

- Thực hành  

- Bình luận và đánh giá  

- Sáng tạo mở rộng 

Để thực hiện bƣớc 1, chúng tôi giao việc cho học sinh tìm hiểu nội dung 

liên quan đến chủ đề Tôi đi học vào buổi học mỹ thuật trƣớc. Nhƣ vậy, học 

sinh có một tuần để tìm hiểu, xây dựng ý tƣởng liên quan đến chủ đề. 

Vào giờ học, ở bƣớc Tìm hiểu chủ đề và cách thể hiện, chúng tôi tiến 

hành theo các bƣớc đã soạn trong bài giảng, chỉ đƣa ra câu hỏi thảo luận mà 

không đƣa ra nhận định riêng của mình (tránh mang tính áp đặt, hoặc định 

hƣớng quá sớm). Trong bƣớc này, chúng tôi gọi mỗi nhóm 1 thành viên lên 

trình bày và cho tiến hành thảo luận nhóm. Qua quan sát, chúng tôi thấy mỗi 

nhóm bầu ra 1 nhóm trƣởng và điều hành quá trình thảo luận. Việc một số bạn 

hăng hái phát biểu đã kéo theo sự “nhập cuộc” của một số bạn vốn ít nói, 

không muốn thể hiện quan điểm riêng của mình. Ở bƣớc này, đa số học sinh 

đã có ý tƣởng thể hiện chủ đề Tôi đi học theo ý riêng của mình. Những nhóm 

làm bài chung cũng đã xây dựng đƣợc ý tƣởng cho phần thực hành chung của 

cả nhóm. Để hoàn thành bƣớc này, chúng tôi ghi nhận mất khoảng 17 phút (so 

với 15 phút dự kiến). 

Bƣớc tiếp theo, Thực hành, do chuẩn bị từ trƣớc và có không khí sôi nổi 

chung nên học sinh bắt tay vào phác thảo khá nhanh. Do màu vẽ là sáp màu 

nên học sinh thực hiện phần tô màu khá nhanh. Tâm lý của học sinh khi thực 
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hiện việc này khá thoải mái. Qua quan sát, chúng tôi thấy học sinh vừa làm 

vừa nói chuyện với thành viên trong nhóm nhƣng không gây ảnh hƣởng và 

làm cản trở công việc của nhau. Khi đi theo dõi hoạt động thực hành của từng 

học sinh, chúng tôi thấy đa phần bài vẽ của học sinh có ý tƣởng, cách tạo hình 

cũng mang những nét riêng và điều thú vị là không giống nhau. Vì đã có ý 

tƣởng tốt và đƣợc khuyến khích thể hiện theo sự sáng tạo riêng (không yêu 

cầu bài vẽ lệ thực) nên không gặp khó khăn khi học sinh thực hành. Để hoàn 

thành bƣớc này, chúng tôi ghi nhận bài hoàn thành nhanh nhất trong 25 phút 

và bài hoàn thành cuối cùng hết 35 phút. 

Bƣớc Bình luận và đánh giá là bƣớc gặp khó khăn khi học sinh chƣa 

quen việc trình bày sản phẩm mỹ thuật (bài vẽ) trƣớc tập thể, thầy cô giáo 

(dạy và dự giờ). Mặc dù có câu hỏi gợi ý và bài văn Tôi đi học cũng đã quen 

thuộc nhƣng không nhiều học sinh nói lên đƣợc ý tƣởng bài vẽ khai thác từ 

bài văn. Đặc biệt nội dung câu hỏi “Em có hài lòng với bài vẽ chƣa? Những ý 

tƣởng của em đã đƣợc thể hiện trong bức tranh của mình chƣa? Nếu chƣa thì 

em đã biết tại sao và lần sau em có thể hoàn thành tốt hơn không?” rất ít học 

sinh trả lời. Chúng tôi cho rằng đây là tâm lý chung của học sinh Việt Nam, 

khi không muốn bày tỏ chính kiến đối với sản phẩm của bản thân. Thời gian 

của việc này chỉ kéo dài khoảng 18 phút là kết thúc, không còn sự hào hứng 

tham gia của học sinh. 

Đến nội dung cuối cùng Vận dụng sáng tạo, việc kết nối các bài vẽ và 

xây dựng một câu chuyện xoay quanh chủ đề là một cách tổ chức dạy học mỹ 

thuật mới nên thu hút sự tập trung tham gia của học sinh. Một số câu chuyện 

về tình thầy – trò, tình bạn xoay quanh chủ đề Tôi đi học đƣợc các nhóm xây 

dựng khá phong phú, nhiều câu chuyện chỉ lấy một số chi tiết trong văn bản 

văn học mà chủ yếu xây dựng từ nội dung của những bức vẽ. Chúng tôi cho tổ 

chức việc này trong 20 phút. 
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Thời gian 7 phút còn lại, chúng tôi tổ chức đánh giá, khen ngợi các nhóm 

và biểu dƣơng sự tập trung, sáng tạo của học sinh trong lớp. 

2.5.1.6. Xử lý kết quả thực nghiệm 

- Thống kê mức độ hoàn thành bài kiểm tra, điểm kiểm tra của học sinh 

lớp TN và lớp ĐC. 

- Xử lý các số liệu thu đƣợc bằng công thức tính giá trị phần trăm và giá 

trị trung bình. 

- So sánh kết quả bảng điểm lớp TN và lớp ĐC. 

2.5.2. Kết quả thực nghiệm 

2.5.2.1. Kết quả trước thực nghiệm 

Để kiểm tra mức độ nắm bắt tri thức của HS, chúng tôi tổ chức cho các 

lớp đối chứng và lớp thực nghiệm làm bài kiểm tra viết với cùng một nội 

dung kiểm tra, cùng thời gian, cùng chuẩn đánh giá. 

Kết quả thu đƣợc chúng tôi trình bày qua bảng 2.1; 2.2 và bảng 2.3  

nhƣ sau: 

Bảng 2.1. Kết quả bài vẽ trong giờ thực nghiệm 

TT Lớp 
Hoàn thành tốt Hoàn thành Chƣa hoàn thành 

SL % SL % SL % 

1 TN 5 11,9 32 76,2 5 11,9 

2 ĐC 6 14,2 32 76,2 4 9,6 

 

Bảng 2.2. Kết quả khảo sát đầu vào của các lớp TN và ĐC 

Lớp 
Số 

lƣợng 

Số học sinh đạt điểm Xi 

X  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TN 42 0 0 0 0 4 13 16 7 2 0 0 5,77 

ĐC 42 0 0 0 0 3 12 18 7 2 0 0 5,83 
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Bảng 2.3. Xếp loại kết quả đầu vào của các lớp TN và các lớp ĐC 

Lớp 
Số 

lƣợng 

Xếp loại 

Giỏi Khá Trung bình Dƣới trung bình 

SL % SL % SL % SL % 

TN 42 2 4,8 7 16,7 29 68,9 4 9,6 

ĐC 42 2 4,8 7 16,7 30 71,4 3 7,1 

 

Kết quả nghiên cứu thu đƣợc ở các bảng trên cho thấy rằng:  

X giữa lớp ĐC và TN chênh lệch nhau không đáng kể  (5,83 – 5.77 = 

0.06); mức độ nắm tri thức phân môn Vẽ tranh của HS hai lớp ở mức độ 

Trung bình. Nhƣ vậy có thể khẳng định kết quả học tập phân môn Vẽ tranh 

của các lớp TN và ĐC là tƣơng đƣơng nhau. 

2.5.2.2. Kết quả sau thực nghiệm 

Sau khi kết thúc giờ dạy thử nghiệm, chúng tôi tiến hành kiểm tra trình độ 

nhận thức của học sinh nhằm mục đích so sánh mức độ nhận thức giữa lớp thử 

nghiệm và lớp đối chứng. Chúng tôi tiến hành giám sát quá trình làm bài của 

HS một cách chặt chẽ để đảm bảo tính khách quan, chính xác. Kết quả thu 

đƣợc thể hiện ở bảng 2.4, 2.5 và 2.6 dƣới đây nhƣ sau: 

Bảng 2.4. Kết quả bài vẽ trong giờ thực nghiệm 

TT Lớp 
Hoàn thành tốt Hoàn thành Chƣa hoàn thành 

SL % SL % SL % 

1 TN 28 66,7 14 33,3 0 0,0 

2 ĐC 17 40,5 25 59,5 0 0,0 

  

Về kiến thức và kỹ năng, học sinh đã bƣớc đầu đạt đƣợc mục tiêu đề ra 

của bài học, từ kiến thức, kỹ năng của môn Ngữ văn cho đến phân môn vẽ 

tranh. Điều đáng ghi nhận chính là không khí học tập sôi nổi, ý thức của học 

sinh tham gia môn học khá tích cực, thời gian trống trong tiết đƣợc giảm đáng 
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kể. Bên cạnh đó, vì giao việc cụ thể cho mỗi học sinh ở từng bƣớc lên lớp nên 

học sinh làm việc riêng, mất trật tự cũng giảm hẳn. Theo ý kiến của cô L. giáo 

viên mỹ thuật dự giờ: “việc học sinh tích cực tham gia tiết thực nghiệm một 

phần do có yếu tố mới hấp dẫn, một phần là có giáo viên dự giờ, cũng nhƣ có 

mặt của cô chủ nhiệm” [phỏng vấn ngày 20 tháng 01 năm 2017]. 

Bảng 2.5. Kết quả đánh giá đầu ra của các lớp TN và ĐC 

Lớp Số lƣợng 
Số học sinh đạt điểm Xi 

X  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TN 42 0 0 0 0 0 0 2 17 9 14 0 8,07 

ĐC 42 0 0 0 0 0 2 14 15 6 5 0 6,95 

 

Bảng 2.6. Xếp loại kết quả đầu ra của các lớp TN và ĐC 

Lớp 
Số 

lƣợng 

Xếp loại 

Giỏi Khá Trung bình 
Dƣới trung 

bình 

SL % SL % SL % SL % 

TN 42 23 54,8 17 40,4 2 4,8 0 0,0 

ĐC 42 11 26,2 15 35,7 16 38,1 0 0,0 

  

Kết quả nghiên cứu thu đƣợc cho thấy có sự thay đổi về điểm số ở các 

mức độ: Giỏi, Khá, Trung bình ở lớp thử nghiệm và lớp đối chứng, lớp TN có 

điểm Khá, Giỏi cao hơn lớp ĐC. 

 Kết quả thực nghiệm cho thấy có sự khác biệt về điểm số của lớp TN 

so với lớp ĐC. Đây là tín hiệu đáng mừng, là cơ sở để khẳng định về tính 

hiệu quả của quy trình vận dụng phƣơng pháp dạy học tích hợp trong dạy 

học phân môn Vẽ tranh ở trƣờng THCS Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh 

Hƣng Yên. 
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Để kiểm tra nhận thức, thái độ của HS (lớp TN), chúng tôi tiến hành 

điều tra bằng bảng hỏi. Kết quả thu đƣợc thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 2.7. Hứng thú của học sinh trong quá trình học tập 

phân môn Vẽ tranh 

Mức độ Số lƣợng % 

Rất hứng thú 9 21,4 

Hứng thú 33 78,1 

Ít hứng thú 0 0.0 

Không hứng thú 0 0.0 

Tổng 32 100.00 

  

Kết quả nghiên cứu thu đƣợc cho thấy, với việc áp dụng quy trình vận 

dụng phƣơng pháp dạy học tích hợp trong dạy học phân môn Vẽ tranh ở 

trƣờng THCS Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hƣng Yên đã mang lại đƣợc 

kết quả trong kích thích sự hứng thú học tập môn học cho HS. 

Bảng 2.8. Mức độ hiểu bài sau quá trình học tập của HS 

Mức độ Số lƣợng % 

Rất hiểu bài 10 23,8 

Hiểu bài 32 76,2 

Hiểu ít 0 0,0 

Không hiểu 0 0.0 

Tổng 42 100.00 

  

Kết quả nghiên cứu thu đƣợc cho thấy, với việc vận dụng quy trình vận 

dụng phƣơng pháp dạy học tích hợp trong dạy học phân môn Vẽ tranh ở 

trƣờng THCS Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hƣng Yên đã bƣớc đầu mang 

lại đƣợc kết quả với 76,2% HS hiểu bài, 23,8% HS rất hiểu bài, không có HS 

nào hiểu ít và không hiểu. 



68 

 

Từ kết quả thực nghiệm thu đƣợc chúng ta có thể khẳng định, quy trình 

vận dụng phƣơng pháp dạy học tích hợp trong dạy học phân môn Vẽ tranh ở 

trƣờng THCS Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hƣng Yên đã bƣớc đầu 

mang lại những kết quả thiết thực. Quy trình khi đƣa vào áp dụng đã góp 

phần tăng cƣờng hứng thú học tập cho học sinh, giúp các em chiếm lĩnh 

đƣợc các kiến thức, kĩ năng cần thiết của phân môn Vẽ tranh, đồng thời phát 

triển đƣợc thái độ tích cực cho học sinh, qua đó góp phần nâng cao kết quả 

học tập của HS nói riêng và nâng cao chất lƣợng dạy học phân môn Vẽ tranh 

trong nhà trƣờng. 

Kết luận chung về thực nghiệm 

  Với kết quả thực nghiệm và ý kiến góp ý của giáo viên dạy ngữ văn, 

giáo viên dạy mỹ thuật, về cơ bản tiết dạy đã thành công cả trên phƣơng diện 

tổ chức phƣơng pháp này trên lớp, cũng nhƣ nhận thức, tham gia học tập của 

học sinh. Tuy nhiên có một số vấn đề cần điều chỉnh quy trình cho hoàn thiện, 

cụ thể là: 

Giáo viên đứng lớp (tác giả luận văn) cần đọc, nghiên cứu sách giáo 

khoa,  sách giáo viên, tài liệu tham khảo, và  chuẩn bị tốt phƣơng tiện dạy học 

tốt hơn nữa. 

Giáo viên cần lập kế hoạch giảng dạy và soạn giáo án chi tiết hơn nữa 

giúp học sinh nắm đƣợc mục tiêu bài dạy và phân bố thời gian hợp lí cho từng 

hoạt động của tiết dạy.     

Tiến trình dạy học bƣớc 3 cần điều chỉnh sao cho học sinh chủ động thể 

hiện bản thân, nói về ý tƣởng sáng tạo và cách thức cụ thể hóa ý tƣởng đó 

bằng bài vẽ. Việc học sinh tự đánh giá rất quan trọng bởi chỉ khi tự ý thức, 

nhận biết những mặt đƣợc và chƣa đƣợc mới có hiệu quả trong việc tự học, 

hay ý thức về quá trình tự hoàn thiện kiến thức cho bản thân. 
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Tiểu kết 

 Trong chƣơng 2, luận văn đã đề cập đến những yếu tố ảnh hƣởng đến 

hoạt động dạy học tích hợp trong dạy học phân môn vẽ tranh ở trƣờng THCS 

Tân Tiến. Đây là những căn cứ để chúng tôi đƣa ra những nguyên tắc xây 

dựng qui trình vận dụng phƣơng pháp dạy học tích hợp trong dạy học phân 

môn vẽ tranh ở trƣờng Trung học cơ sở Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh 

Hƣng Yên. Trong đó tập trung làm rõ những nguyên tắc sau: Nguyên tắc đảm 

bảo tính đồng bộ , nguyên tắc đảm bảo tính vừa sức, nguyên tắc đảm bảo 

tính thực tiễn, nguyên tắc đảm bảo tính thống nhất, nguyên tắc đảm bảo tính 

kế thừa.  

Trên cơ sở những nguyên tắc xây dựng qui trình, nội dung nghiên cứu 

chƣơng 2 đã đề ra một số nhóm biện pháp cụ thể trong việc triển khai phƣơng 

pháp dạy học tích hợp vào phân môn vẽ tranh cũng nhƣ xây dựng qui trình 

vận dụng phƣơng pháp dạy học tích hợp trong phân môn vẽ tranh theo 4 

bƣớc: Tìm hiểu chủ đề và cách thể hiện; Thực hành; Bình luận và đánh giá và 

Sáng tạo mở rộng. Phần cuối của chƣơng 2 là kết quả thực nghiệm qui trình 

vận dụng phƣơng pháp dạy học tích hợp trong dạy học phân môn vẽ tranh ở 

Trƣờng THCS Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hƣng Yên để từ đó đƣa ra 

một số đánh giá và điều chỉnh kết quả nghiên cứu. 
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KẾT LUẬN  

1. Một số kết luận 

Hiện nay việc dạy và học mỹ thuật còn thiếu thốn về học cụ và học 

liệu, do vậy việc áp dụng phƣơng pháp dạy học tích hợp trong phân môn vẽ 

tranh ở Trƣờng THCS Tân Tiến còn gặp nhiều khó khăn,... không thể nhanh 

chóng đạt đƣợc kết quả nhƣ mong muốn. Có thể xem nghiên cứu này tiếp nối 

những nghiên cứu trƣớc đây liên quan đến phƣơng pháp dạy học tích hợp nói 

chung, cũng nhƣ trong giáo dục mỹ thuật, phân môn vẽ tranh nói riêng. Bài 

viết trên tôi đã đ-a ra một số giải pháp khắc phục hạn chế- nâng cao hiệu quả 

các tiết học thƣờng thức mỹ thuật của chƣơng trình mỹ thuật THCS. Tuy 

nhiên, chúng ta cần nhìn nhận rằng không có phƣơng pháp dạy học nào là vạn 

năng, và để  nâng cao hiệu quả giờ dạy, chất lƣợng phân môn vẽ thì phụ thuộc 

vào nhiều yếu tố, đặc biệt là xây dựng chƣơng trình mỹ thuật chi tiết theo 

hƣớng phát triển năng lực của ngƣời học trong thời gian tới. Cùng với đó, 

ngƣời giáo viên phải biết vận dụng những phƣơng pháp dạy học một cách linh 

hoạt, sáng tạo, phù hợp với đối tƣợng học sinh, nắm vững những yêu cầu đổi 

mới phƣơng pháp và kĩ năng dạy học, sao cho thu hút đƣợc sự tập trung chú ý 

của học sinh, để học sinh trở thành một chủ thể tích cực, chủ động nắm bắt 

kiến thức một cách tự nhiên, không gò bó và giáo viên chỉ cần đứng vai trò là 

ngƣời hƣớng dẫn,... Đây cũng là nội dung mà nghiên cứu này hƣớng đến và 

đã có những kết quả bƣớc đầu. 

2. Khuyến nghị 

 Nhƣ đã trình bày trong phần hạn chế và những yếu tố tác động, để vận 

dụng phƣơng pháp dạy học tích hợp trong phân môn vẽ tranh có hiệu quả 

trong thời gian tới ở Trƣờng THCS Tân Tiến, chúng tôi xin có một số khuyến 

nghị cụ thể sau: 

- Các cấp quản lí giáo dục đầu tƣ thêm phƣơng tiện dạy học hiện đại, cơ 

sở vật chất, phòng học bộ môn, trực quan cho các khối lớp. Sớm bổ sung và 
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hoàn chỉnh cơ sở vật chất dành cho học các môn tích hợp, cần nhiều phƣơng 

tiện và đồ dùng học tập. 

- Bố trí, sắp xếp thời khóa biểu cho phù hợp theo hình thức dạy tích 

hợp với những chủ đề có tính liên môn. 

- Duy trì lịch sinh hoạt chuyên môn, và có những công trình nghiên 

cứu, bài tham luận, đề tài sáng kiến đƣợc trao đổi cùng đồng nghiệp giúp đội 

ngũ giáo viên mỹ thuật học tập, rút kinh nghiệm cho công tác giảng dạy . 

- Trao quyền cho giáo viên mỹ thuật việc lựa chọn phƣơng pháp dạy 

học mỹ thuật phù hợp để kết hợp tốt với phƣơng tiện dạy học hiện đại. 

- Bài giảng cần phân bố thời lƣợng hợp lý cho từng hoạt động, lựa chọn 

phƣơng pháp phù hợp, theo hƣớng đổi mới cho các hoạt động. 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Babanxki I.K ( 1985), Giáo dục học. Nxb Giáo dục, Matsxcơva 

2. Nguyễn Ngọc Bảo – Trần Kiểm (2008), Lí luận dạy học ở trường trung 

hoc cơ sở, Nxb Đại học sƣ phạm, Hà Nội. 

3. Đinh Quang Báo, Hà Thị Lan Hƣơng (2014), Dạy học tích hợp – 

Phương thức phát triển năng lực học sinh. Kỷ yếu hội thảo khoa 

học: Nâng cao năng lực đào tạo giáo viên dạy tích hợp môn Khoa học tự 

nhiên.Hà Nội, tr.23-28. 

4. Nguyễn Lăng Bình – Nguyễn Thị Nhung – Nguyễn Quốc Toản, Tài liệu 

bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Trung học cơ sở chu kỳ 3 (2004-

2007) môn Mỹ thuật – quyển 1,2, Nxb Giáo dục, Hà Nội 

5. Nguyễn Lăng Bình – Nguyễn Hải Châu – Triệu Khắc Lễ - Đàm Luyện 

(2009), Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Mỹ thuật 

Trung học cơ sở, Nxb Giáo dục. Hà Nội 

6. Bộ giáo dục và đào tạo ( 2006), Chương trình giáo dục mĩ thuật phổ 

thông, Nxb Giáo dục Hà Nội. 

7. Bộ Giáo dục - Đào tạo và Dự án Việt – Bỉ (2010), Dạy và học tích cực – 

một sốphương pháp và kĩ thuật dạy học, Nxb Đại học sƣ phạm, Hà Nội. 

8. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2015). Dạy học tích hợp ở trường Trung học cơ 

sở, Trung học phổ thông. Tài liệu tập huấn dành cho cán bộ quản lý, giáo 

viên THCS, THPT. NXB ĐHSP. 

9. Ngô Bá Công (2008), Giáo trình Mỹ thuật cơ bản, Nxb Đại học Sƣ phạm 

Hà Nội, Hà Nội. 

10. Donald P.Cauchak, Paul D. Eggen, 1998. Learning and Teaching - 

Research based methods. Allyn company. Xem mục: Integrating the 

Curriculum Interdisciplinary and thematic units, p. 38;  

11. Vũ Cao Đàm (1999), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nxb 

Khoa học và kĩ thuật, Hà nội. 



73 

 

12. Phạm Thị Bích Đào, Cao Thị Thặng (2011), Kĩ năng quá trình khoa học 

trong chƣơng trình môn Khoa học ở một số nƣớc và Việt Nam. Tạp chí 

Khoa học Giáo dục. (Số 75), tr.53. 

13. Trần Bá Hoành (2012), “Dạy học tích hợp”, xem:  

http://www.ioer.edu.vn/component/k2/item/269. 

14. Lê Văn Hồng – Lê Ngọc Lan – Nguyễn Văn Thàng (2008),Tâm lí học 

lứa tuổi và tâm lí học sư phạm, Nxb Thế giới, Hà Nội 

15. Đặng Thành Hƣng (1995), Dạy học hướng vào người học trong lí thuyết 

và nhà trường phương Tây, Viện Khoa học Giáo dục, Hà Nội 

16. Đặng Thành Hƣng (2002), Dạy học hiện đại – Lý luận biện pháp kỹ 

thuật, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 

17. Đặng Thành Hƣng (2005), Tương tác hoạt động thầy – trò trên lớp học, 

Nxb Giáo dục, Hà Nội. 

18. Hà Thị Lan Hƣơng (2011). Xu hướng tích hợp trong xây dựng chương 

trình các môn khoa học tự nhiên của các nước trên thế giới và khả năng 

áp dụng vào thực tiễn giáo dục Việt Nam. Tạp chí Giáo dục và xã hội. Số 

29 (90), tr.44-47. 

19. Luật Giáo dục nước CHXHXNVN 2005, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

20. Đàm Luyện  – Nguyễn Quốc Toản – Bạch Ngọc Diệp (2002), Sách giáo 

khoa Mỹ thuật Trung học cơ sở lớp 6,7,8,9, Nxb Giáo dục, Hà Nội 

21. Hà Thế Ngữ - Đặng Vũ Hoạt (1986), ( 1987). Giáo dục học. Tập I, tập 

II. Nxb Giáo dục, Hà Nội  

22. Đàm Luyện – Nguyễn Quốc Toản – Bạch Ngọc Diệp (2002), Sách giáo 

viên Mỹ thuật Trung học cơ sở lớp 6,7,8,9, Nxb Giáo dục, Hà Nội 

23. Đặng Thị Bích Ngân (2005), Phương pháp dạy học cho thiếu nhi, Nxb 

văn hóa, Hà Nội 

24. Phan Trọng Ngọ (2005),  Dạy học và  phương pháp dạy học trong nhà 

trường, Nxb ĐHSP, Hà Nội 

25. Trần Thị Tuyết Oanh (chủ biên) (2006), Giáo trình  giáo dục học, Nxb 

ĐHSP Hà Nội. 

http://www.ioer.edu.vn/component/k2/item/269


74 

 

26. Roegiers X (1996), Khoa sư phạm tích hợp hay làm thế nào để phát triển 

các năng lực ở nhà trường, Nxb Giáo dục Hà Nội. tr. 24 

27. Leonard Shlain (2105), Nghệ thuật & Vật lí, Nxb Tri thức, Hà Nội.  

28. Vũ Thị Sơn (2007), Xây dựng và tìm hiểu mốt số bài tập tìm hiểu tự 

nhiên và xã hội theo chủ đề (dựa theo sách giáo khoa) nhằm phát triển 

tính chủ động, sáng tạo của học sinh Tiểu học. Đề tài NCKHGD cấp Bộ, 

mã số B2007-17-58. 

29. Nguyễn Thị Thanh, Hoàng Thị Phƣơng, Trần Trung Ninh (2014), Phát 

triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh thông qua 

việc vận dụng lý thuyết kiến tạo vào việc dạy học Hóa học. Tạp chí Giáo 

dục. Số 342, tr.53-54,59. 

30. Nguyễn Cảnh Toàn – Nguyễn Kỳ - Lê Khánh Bằng – Vũ Văn Tảo 

(2002), Học và dạy cách học, Nxb Đại học sƣ phạm, Hà Nội 

31. Nguyễn Quốc Toản  – Hoàng Kim Tiến (2007), Giáo trình phương pháp 

dạy học Mỹ thuật, Nxb Đại học sƣ phạm, Hà Nội 

32. Nguyễn Thu Tuấn (2012), Dạy học mỹ thuật ở trường trung học cơ sở 

dựa vào phương tiện đa chức năng nhằm phát huy tính sáng tạo của học 

sinh, đề tài tiến sĩ, Đại học Sƣ phạm Hà Nội. 

33. Nguyễn Thu Tuấn (2012), Giáo trình Phương pháp dạy học mỹ thuật 

Tập I,II, Nxb Đại học Sƣ phạm Hà Nội. 

34. Thái Duy Tuyên. Những vấn đề cơ bản về giáo dục hiện đại. Nxb Giáo 

dục , Hà Nội. 

35. Thái Duy Tuyên. Phương pháp dạy học truyền thống và đổi mới,  Nxb 

Giáo dục , Hà Nội. 

36. Phan Thị Hồng Vinh (2007), Phương pháp dạy học Giáo dục học, Nxb 

ĐHSP Hà Nội 

37. Phạm Viết Vƣợng (2008), Giáo dục học, Nxb Đại học Sƣ phạm Hà Nội. 

38. Xkatkin M.N.( 1982), Lí luận dạy học trường phổ thông. Nxb Giáo dục 

Hà Nội 

39. Lê Hải Yến (2008), Dạy và học cách tư duy, Nxb ĐHSP, Hà Nội 



75 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƢƠNG 
 

 

 

 

NGUYỄN THỊ HIỆN 

 

 

 

DẠY HỌC TÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC PHÂN MÔN VẼ 

TRANH Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN TIẾN, 

HUYỆN VĂN GIANG, TỈNH HƢNG YÊN 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC LUẬN VĂN  

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, 2017 

 

 



76 

 

PHỤ LỤC 

 

Phụ lục 1: Nội dung chƣơng trình giáo dục mỹ thuật theo chƣơng trình 

phổ thông 2000 ................................................................................................ 77 

Phụ lục 2: Bài Tôi đi học của tác giả Thanh Tịnh trong môn Ngữ văn lớp 8 .....  82 

Phụ lục 3: Một số hình ảnh buổi thực nghiệm sƣ phạm vận dụng phƣơng 

pháp dạy học tích hợp trong phân môn vẽ tranh ở Trƣờng THCS Tân Tiến ......  86 

Phụ lục 6: Một số bài vẽ của học sinh Trƣờng THCS Tân Tiến .................... 87 

 

 



77 

 

Phụ lục 1:  

Nội dung chƣơng trình giáo dục mỹ thuật theo chƣơng trình  

phổ th ng 2000 

Lớp Nội dung giáo dục trong m n Mỹ thuật bậc THCS 

6 Tiết 1: Chép hoạ tiết trang trí dân tộc 

Tiết 2: Sơ lƣợc về mỹ thuật Việt Nam thời kỳ cổ đại 

Tiết 3: Sơ lƣợc về phối cảnh 

Tiết 4: Cách vẽ theo mẫu 

Tiết 5: Cách vẽ tranh đề tài 

Tiết 6: Cách sắp xếp (bố cục) trong trang trí 

Tiết 7: Mẫu có dạng hình hộp và hình cầu (vẽ theo mẫu)  

Tiết 8: Sơ lƣợc vể Mỹ thuật Thời Lý (1010 -1225) 

Tiết 9 : Đề tài Học tập 

Tiết 10: Màu sắc 

Tiết 11: Màu sắc trong trang trí 

Tiết 12: Một số công trình tiêu biểu của Mỹ thuật Thời Lý 

Tiết 13: Đề tài Bộ đội 

Tiết 14: Trang trí đƣờng diềm 

Tiết 15: Mẫu dạng hình trụ và hình cầu (Tiết 1) 

Tiết 16: Mẫu dạng hình trụ và hình cầu (Tiết 2) 

Tiết 17:  Kiểm tra học kì I  

Tiết 18: Trang trí hình vuông 

Tiết 19: Tranh dân gian Việt nam 

Tiết 20: Mẫu có hai đồ vật (tiết 1) 

Tiết  21: Mẫu có hai đồ vật ( tiết 2) 

Tiết 22: Đề tài Ngày tết và mùa xuân 

Tiết 23: Kẻ chữ in hoa nét đều 

Tiết 24: Giới thiệu một số tranh dân gian Việt Nam 



78 

 

Tiết 25: Đề tài Mẹ của em 

Tiết 26: Kẻ chữ in hoa nét thanh nét đậm 

Tiết 27: Mẫu có hai đồ vật (Tiết 1) 

Tiết 28:  Mẫu có hai đồ vật (Tiết 2) 

Tiết 29: Sơ lƣợc về mỹ thuật thế giới  thời kỳ cổ đại 

Tiết 30: Đề tài Thể thao, văn nghệ 

Tiết 31: Trang trí chiếc khăn để đặt lọ hoa 

Tiết 32: Một số công trình tiêu biểu của mỹ thuật Ai Cập, Hi lạp, La 

Mã thời kỳ cổ đại 

Tiết 33-34: Đề tài Quê hương em 

Tiết 35: Trƣng bày kết quả học tập trong năm học. 

7 Tiết 1: Sơ lƣợc mỹ thuật thời Trần (1226 – 1400) 

Tiết 2: Một số công trình mỹ thuật thời Trần (1226 – 1400) 

Tiết 3: Cái cốc và quả 

Tiết 4: Tạo họa tiết trang trí 

Tiết 5: Tranh phong cảnh (tiết 1) 

Tiết 6: Tranh phong cảnh (tiết 2) 

Tiết 7: Lọ hoa và quả (tiết 1) 

Tiết 8: Lọ hoa và quả (tiết 2) 

Tiết 9: Trang trí đồ vật có dạng hình chữ nhật 

Tiết 10: Đề tài Cuộc sống quanh em (tiết 1) 

Tiết 11: Đề tài Cuộc sống quanh em (tiết 2) 

Tiết 12: Chữ trang trí 

Tiết 13: Trang trí bìa lịch treo tƣờng 

Tiết 14: Mỹ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954 

Tiết 15: Đề tài tự chọn (tiết 1) 

Tiết 16: Đề tài tự chọn (tiết 2) 

Tiết 17: Kí họa 



79 

 

Tiết 18: Kiểm tra học kỳ 

Tiết 19: Kí họa ngoài trời 

Tiết 20: Đề tài Giữ gìn vệ sinh môi trường 

Tiết 21: Một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu của mỹ thuật Việt Nam 

cuối thế kỉ XIX đến năm 1954 

Tiết 22: Trang trí đĩa tròn 

Tiết 23: Ấm tích và cái bát (tiết 1) 

Tiết 24: Ấm tích và cái bát (tiết 2) 

Tiết 25: Vài nét về mỹ thuật Ý thời kì Phục Hƣng 

Tiết 26: Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mỹ thuật Ý thời kì 

Phục Hƣng 

Tiết 27: Lọ, hoa và quả (tiết 1) 

Tiết 28: Lọ, hoa và quả (tiết 2) 

Tiết 29: Trang trí đầu báo tƣờng 

Tiết 30: Đề tài An toàn giao thông 

Tiết 31: Đề tài An toàn giao thông  

Tiết 32: Tạo dáng và trang trí lọ hoa 

Tiết 33: Đề tài Trò chơi dân gian 

Tiết 34: Đề tài Hoạt động trong những ngày hè 

Tiết 35: Kiểm tra học kì 

8 Tiết 1: Trang trí quạt giấy 

Tiết 2: Sơ lƣợc về mỹ thuật thời Lê (từ thế kỉ XV đến đầu thế kỉ 

XVIII) 

Tiết 3: Đề tài Phong cảnh mùa hè 

Tiết 4: Tạo dáng và trang trí chậu cảnh 

Tiết 5: Một số công trình tiêu biểu của  mỹ thuật thời Lê 

Tiết 6: Trình bày khẩu hiệu 

Tiết 7: Vẽ Tĩnh vật lọ và quả (Vẽ hình) 



80 

 

Tiết 8: Vẽ theo mẫu – Vẽ Tĩnh vật (Vẽ màu) 

Tiết 9: Đề tài Ngày nhà giáo Việt Nam  

Tiết 10: Sơ lƣợc về mỹ thuật Việt Nam giai đoạn từ 1954-1975 

Tiết 11: Trình bày bìa sách 

Tiết 12: Đề tài Gia đình 

Tiết 13: Giới thiệu tỉ lệ khuôn mặt ngƣời 

Bài tham khảo: Tập vẽ các trạng thái tình cảm thể hiện trên nét mặt 

Tiết 14: Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mỹ thuật Việt Nam 

giai đoạn 1954 – 1975 

Tiết 15:  Tạo dáng và trang trí mặt nạ 

Tiết 16-17: Kiểm tra học kì 1, 2 tiết 

Tiết 18: Vẽ chân dung 

Tiết 19: Vẽ chân dung bạn 

Tiết 20: Sơ lƣợc về mỹ thuật hiện đại phƣơng Tây cuối thế kỷ XIX 

đầu thế kỷ XX 

Tiết 21: Đề tài Lao động 

Tiết 22-23: Vẽ tranh cổ động  

Tiết 24: Đề tài Uớc mơ của em 

Tiết 25: Trang trí lều trại  

Tiết 26: Giới thiệu tỉ lệ ngƣời 

Tiết 27: Tập vẽ dáng ngƣời 

Tiết 28: Minh hoạ truyện cổ tích 

Tiết 29: Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của trƣờng phái hội hoạ 

ấn tƣợng 

Tiết 30: Vẽ tĩnh vật lọ hoa và quả  

Tiết 31: Xé dán giấy lọ hoa và quả 

Tiết 32: Trang trí đồ vật  dạng hình vuông, hình chữ nhật 

Tiết 33-34: Kiểm tra học kì II 



81 

 

Tiết 35: Trƣng bày kết quả học tập 

9 

(18 

tiết) 

Tiết 1: Sơ lƣợc về mỹ thuật thời Nguyễn (1802-1945) 

Tiết 2: Tĩnh vật lo, hoa và quả (Vẽ hình) 

Tiết 3: Vẽ theo mẫu: Tĩnh vật lo, hoa và quả (Vẽ màu) 

Tiết 4: Tạo dáng và trang trí túi sách 

Tiết 5: Đề tài Phong cảnh quê hương 

Tiết 6: Chạm khắc gỗ đình làng Việt Nam 

Tiết 7: Vẽ tƣợng chân dung (Tƣợng thạch cao – Vẽ hình) 

Tiết 8:   Vẽ theo mẫu – Vẽ tƣợng chân dung (Tƣợng thạch cao- Vẽ 

đậm nhạt) 

Tiết 9: Tập phóng tranh, ảnh 

Tiết 10: Đề tài Lễ hội  

Tiết 11: Trang trí hội trƣờng 

Tiết 12: Sơ lƣợc về mỹ thuật các dân tộc ít ngƣời Việt Nam 

Tiết 13: Tập vẽ dáng ngƣời 

Tiết 14:  Đề tài Lực lượng vũ trang 

Tiết 15:  Tạo dáng và trang trí thời trang 

Tiết 16: Thƣờng thức  Mỹ thuật – Sơ lƣợc về một số nền mỹ thuật 

châu Á 

Tiết 17:  Vẽ biểu trƣng 

Tiết 18:  Kiểm tra học kì I 

 

 Nội dung m n Mỹ thuật theo chƣơng trình giáo dục phổ th ng 

năm 2000 
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Phụ lục 2: 

 ài Tôi đi học của tác giả Thanh Tịnh trong m n Ngữ văn lớp 8 

 

Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đƣờng rụng nhiều và trên không có 

những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang 

của buổi tựu trƣờng. 

Tôi không thể nào quên đƣợc những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong 

lòng tôi nhƣ mấy cành hoa tƣơi mỉm cƣời giữa bầu trời quang đãng. 

Những ý tƣởng ấy tôi chƣa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi không biết 

ghi và ngày nay tôi không nhớ hết. Nhƣng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè 

núp dƣới nón mẹ lần đầu tiên đến trƣờng, lòng tôi lại tƣng bừng rộn rã. 

Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sƣơng thu và gió lạnh. Mẹ tôi 

âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đƣờng làng dài và hẹp. Con đƣờng này tôi 

đã quen đi lại lắm lần, nhƣng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung 

quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi 

đi học. 

Tôi không lội qua sông thả diều nhƣ thằng Quí và không ra đồng nô hò 

nhƣ thằng Sơn nữa. 

Trong chiếc áo vải dù đen dài tôi cảm thấy mình trang trọng và đứng đắn. 

Dọc đƣờng tôi thấy mấy cậu nhỏ trạc bằng tôi, áo quần tƣơm tất, nhí 

nhảnh gọi tên nhau hay trao sách vở cho nhau xem mà tôi thèm. Hai quyển vở 

mới đang ở trên tay tôi đã bắt đầu thấy nặng. Tôi bặm tay ghì thật chặt, nhƣng 

một quyển vở cũng chìa ra và chênh đầu chúi xuống đất. Tôi xóc lên và nắm 

lại cẩn thận. Mấy cậu đi trƣớc có sách vở thiệt nhiều lại kèm cả bút thƣớc 

nữa. Nhƣng mấy cậu không để lộ vẻ khó khăn gì hết. 

Tôi muốn thử sức mình nên nhìn mẹ tôi: 

- Mẹ đƣa bút thƣớc cho con cầm. 

Mẹ tôi cúi đầu nhìn tôi với cặp mắt thật âu yếm: 
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- Thôi để mẹ nắm cũng đƣợc. 

Tôi có ngay cái ý kiến vừa non nớt vừa ngây thơ này: chắc chỉ ngƣời 

thạo mới cầm nổi bút thƣớc. Ý nghĩ thoáng qua trong trí tôi nhẹ nhàng nhƣ 

một làn mây lƣớt ngang trên ngọn núi. 

Trƣớc sân trƣờng làng Mỹ Lý đầy đặc cả ngƣời. Ngƣời nào áo quần cũng 

sạch sẽ, gƣơng mặt cũng vui tƣơi và sáng sủa. Trƣớc đó mấy hôm, lúc đi 

ngang làng Hòa An bẫy chim quyên với thằng Minh, tôi có ghé trƣờng một 

lần. Lần ấy trƣờng đối với tôi là một nơi xa lạ. Tôi đi chung quanh các lớp để 

nhìn qua cửa kính mấy bản đồ treo trên tƣờng. Tôi không có cảm tƣởng gì 

khác là nhà trƣờng cao ráo sạch sẽ hơn các nhà trong làng. Nhƣng lần này lại 

khác. Trƣớc mặt tôi, trƣờng Mỹ Lý vừa xinh xắn vừa oai nghiêm nhƣ cái đình 

Hòa Ấp. Sân nó rộng, mình nó cao hơn những buổi trƣa hè đầy vắng lặng. 

Lòng tôi đâm ra lo sợ vẩn vơ. Cũng nhƣ tôi, mấy cậu học trò mới bỡ ngỡ 

đứng nép bên ngƣời thân, chỉ dám nhìn một nửa hay dám đi từng bƣớc nhẹ. 

Họ nhƣ con chim con đứng trên bờ tổ, nhìn quãng trời rộng muốn bay, nhƣng 

còn ngập ngừng e sợ. Họ thèm vụng và ƣớc ao thầm đƣợc nhƣ những học trò 

cũ, biết lớp, biết thầy để khỏi phải rụt rè trong cảnh lạ. Sau một hồi trống thúc 

vang dội cả lòng tôi, mấy ngƣời học trò cũ đến sắp hàng dƣới hiên rồi đi vào 

lớp. Chung quanh những cậu bé vụng về lúng túng nhƣ tôi cả. Các cậu không 

đi. Các cậu chỉ theo sức mạnh kéo dìu các cậu tới trƣớc. Nói các cậu không 

đứng lại càng đúng hơn nữa. Vì hai chân các cậu cứ dềnh dàng mãi. Hết co 

lên một chân, các cậu lại duỗi mạnh nhƣ đá một quả banh tƣởng tƣợng. Chính 

lúc này toàn thân các cậu cũng đang run run theo nhịp bƣớc rộn ràng trong 

các lớp. 

Ông đốc trƣờng Mỹ Lý cho gọi mấy cậu học trò mới đứng lên trƣớc lớp 

ba. Trƣờng làng nhỏ nên không có phòng riêng của ông đốc. Trong lúc ông 

đọc tên từng ngƣời, tôi cảm thấy nhƣ quả tim tôi ngừng đập. Tôi quên cả mẹ 

tôi đang đứng sau tôi. Nghe gọi đến tên, tôi tự nhiên giật mình và lúng túng. 
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Sau khi đọc xong mấy mƣơi tên đã viết sẵn trên mảnh giấy lớn, ông đốc nhìn 

chúng tôi nói sẽ: 

- Thế là các em đã vào lớp năm. Các em phải cố gắng học để thầy mẹ 

đƣợc vui lòng, và để thầy dạy chúng em đƣợc sung sƣớng. Các em đã nghe 

chƣa ? (Các em đều nghe nhƣng không em nào dám trả lời. Cũng may đã có 

tiếng dạ ran của phụ huynh đáp lại.) 

Ông đốc nhìn chúng tôi với cặp mắt hiền từ và cảm động. Mấy cậu học 

trò lớp ba cũng đua nhau quay đầu nhìn ra. Và ngoài đƣờng cũng có mấy 

ngƣời đứng dừng lại để nhìn vào. Trong những phút giây này chúng tôi đƣợc 

ngƣời ta ngắm nhìn nhiều hơn hết. Vì vậy đã lúng túng chúng tôi càng lúng 

túng hơn. 

Ông đốc lấy cặp kính trắng xuống rồi nói: 

- Thôi, các em đứng đây sắp hàng để vào lớp học. 

Tôi cảm thấy sau lƣng tôi có một bàn tay dịu dàng đẩy tôi tới trƣớc. 

Nhƣng ngƣời tôi lúc ấy tự nhiên thấy nặng nề một cách lạ. Không giữ đƣợc 

chéo áo hay cánh tay của ngƣời thân, vài ba cậu đã từ từ bƣớc lên đứng dƣới 

hiên lớp. Các cậu lủng lẻo nhìn ra sân, nơi mà những ngƣời thân đang nhìn 

các cậu với cặp mắt lƣu luyến. Một cậu đứng đầu ôm mặt khóc. Tôi bất giác 

quay lƣng lại rồi dúi đầu vào lòng mẹ tôi nức nở khóc theo. Tôi nghe sau lƣng 

tôi, trong đám học trò mới, vài tiếng thút thít đang ngập ngừng trong cổ. Một 

bàn tay quen nhẹ vuốt mái tóc tôi. 

Ông đốc nhẫn nại chờ chúng tôi. 

- Các em đừng khóc. Trƣa này các em đƣợc về nhà cơ mà. Và ngày mai 

các em lại đƣợc nghỉ cả ngày nữa. 

Sau khi thấy hai mƣơi tám cậu học trò sắp hàng đều đặn dƣới hiên 

trƣờng, ông đốc liền ra dấu cho chúng tôi vào lớp năm. Một thầy trẻ tuổi, 

gƣơng mặt hiền từ, đang đón chúng tôi vào cửa lớp. Trong thời thơ ấu tôi 

chƣa bao giờ xa mẹ tôi nhƣ lần này. Tôi cũng lấy làm lạ vì có những hôm đi 
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chơi suốt cả ngày với chúng bạn ở đồng làng lệ Xá, lòng tôi vẫn không cảm 

thấy xa nhà hay xa mẹ tôi chút nào hết. 

Một mùi hƣơng lạ xông lên trong lớp. Trông hình gì treo trên tƣờng tôi 

cũng thấy lạ và hay hay. Tôi nhìn bàn ghế chỗ tôi ngồi rất cẩn thận rồi tự 

nhiên nhận là vật riêng của mình. Tôi nhìn ngƣời bạn tí hon ngồi bên tôi, một 

ngƣời bạn tôi chƣa hề biết, nhƣng lòng tôi vẫn không cảm thấy sự xa lạ chút 

nào. Sự quyến luyến ấy tự nhiên và bất ngờ quá đến tôi cũng không dám tin là 

có thật. Một con chim con liệng đến đứng trên bờ cửa sổ, hót mấy tiếng rụt rè 

rồi vỗ cánh bay cao. Tôi đƣa mắt thèm thuồng nhìn theo cánh chim. Một kỷ 

niệm cũ đi bẫy chim giữa cánh đồng lúa bay trên bờ sông Viêm sống lại đầy 

dẫy trong trí tôi. Nhƣng những tiếng phấn của thầy tôi gạch mạnh trên bảng 

đen đã đƣa tôi về cảnh thật. Tôi vòng tay lên bàn chăm chỉ nhìn thầy viết và 

lẩm bẩm đọc: Bài tập viết : Tôi đi học! 
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 Phụ lục 3: 

Một số hình ảnh buổi thực nghiệm sƣ phạm vận dụng phƣơng pháp dạy 

học tích hợp trong phân m n vẽ tranh ở Trƣờng THCS Tân Tiến 

 

  Lớp thực nghiệm 8A - Trƣờng THCS Tân Tiến 

Giáo viên thực nghiệm: Nguyễn Thị Hiện 

Thời gian thực nghiệm: Tiết 20-21, ngày 16/01/2017 

 

  Lớp thực nghiệm 8A - Trƣờng THCS Tân Tiến 

Giáo viên thực nghiệm: Nguyễn Thị Hiện 

Thời gian thực nghiệm: Tiết 20-21, ngày 16 /01/ 2017 
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Phụ lục 6: 

Một số bài vẽ thực nghiệm của học sinh lớp 8A 

 Trƣờng THCS Tân Tiến 

 

"Em yêu trường em", chất liệu sáp màu 

Học sinh Nguyễn Thị Thu Hiền lớp 8A 

 

 

"Yên bình", chất liệu sáp màu 

Học sinh Đỗ Thu Anh lớp 8A 
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"Chuẩn bị đón tết", chất liệu sáp màu  

Học sinh Nguyễn Việt Hà lớp 8A 

 

 

"Tết đoàn viên", chất liệu sáp màu  

Học sinh Lê Ngọc Bích lớp 8A 
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"Hãy yêu thương", chất liệu sáp màu  

Học sinh Đỗ Đức Bình lớp 8A 

 

"Nhà của tôi", chất liệu sáp màu  

Học sinh Nguyễn Hà Ly lớp 8A 


