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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong chƣơng trình đào tạo ở trƣờng Trung cấp VHNT&DL Hƣng 

Yên, môn Hình họa là một trong những môn học cơ bản. Chiếm phần lớn 

nội dung học chuyên ngành của HS. Tuy nhiên mục đích yêu cầu và số 

lƣợng thời gian học môn này có sự khác nhau tùy theo từng chuyên ngành 

nhƣ Hội họa, Đồ họa, Sƣ phạm Mỹ thuật. Đối với khoa Hội họa, đây đƣợc 

xem là môn học quan trọng, HS nghiên cứu Hình họa để có đƣợc khả năng 

phân tích, sự cảm nhận và kỹ năng diễn tả về hình, khối, không gian, ánh 

sáng, chất cảm... Những kiến thức cơ bản này sẽ giúp ngƣời học trong khi 

sáng tác hội họa về sau. Thế nhƣng, không phải ai cũng hiểu rõ những vấn 

đề liên quan đến môn học và cũng không phải ai cũng có thể dễ dàng trả lời 

một cách thuyết phục những câu hỏi nhƣ: Hình họa là gì? Tại sao lại cần 

học hình họa? Từ khi nào Hình họa trở thành môn học trong trƣờng mỹ 

thuật? có nên tiếp tục duy trì thời lƣợng học Hình họa dài trong khi một số 

nƣớc trên thế giới có xu hƣớng giảm?… Tìm hiểu về khái niệm Hình họa 

và vai trò của môn học này trong lịch sử đào tạo Mỹ thuật, cũng nhƣ vị trí 

của nó trong bối cảnh nghệ thuật tạo hình thế giới nảy sinh nhiều nghệ 

thuật mới mà quá trình sáng tác dƣờng nhƣ chẳng liên quan gì đến Hình 

họa nhƣ Instalation Art, Perfomance Art, Video Art, Sound Art…, sẽ giúp 

chúng ta hiểu rõ đƣợc vai trò của môn học Hình họa trong đào tạo Mĩ thuật 

Là ngƣời đƣợc đào tạo về Mỹ thuật, tôi cũng thấy một phần trách 

nhiệm của mình trong việc giảng dạy môn Hình họa trong hệ thống đào tạo 

HS Mĩ thuật của trƣờng Trung cấp VHNT&DL Hƣng Yên. Một ngôi 

trƣờng còn non trẻ trong hệ thống các Trƣờng Văn hóa Nghệ thuật của khu 

vực cũng nhƣ của cả nƣớc. Chính vì vậy, tôi cũng nhƣ các GV khác của 

nhà trƣờng đang từng bƣớc đổi mới PPDH, tìm hiểu, nghiên cứu và kế thừa 
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kiến thức, kĩ năng của các thế hệ nhà giáo giảng dạy bộ môn Mĩ thuật đi 

trƣớc của tỉnh nhà cũng nhƣ của các tỉnh bạn. Từ đó tìm ra cách dạy phù  

hợp với tố chất của HS nhà trƣờng để đáp ứng nhu cầu của xã hội, để xứng 

đáng với truyền thống hiếu học, cần cù lao động sản xuất cũng nhƣ sáng 

tạo nghệ thuật của ngƣời Hƣng Yên, một mảnh đất có bề dày lich sử. Mỗi 

ngƣời sẽ có một PPDH môn này theo cách riêng của mình. Với tôi, môn 

Hình họa thực sự cần thiết đối với HS Mĩ thuật, kể cả những ngƣời muốn 

sáng tác loại hình nghệ thuật mới, không phải là hội họa. Nếu nắm vững 

những nguyên lý cơ bản của nghệ thuật thị giác sẽ giúp ngƣời nghệ sĩ tự 

tin, chủ động trong quá trình sáng tạo tác phẩm dù đó là Instalation Art, 

Video Art, Perfomance Art hay Multimedia Art... 

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

môn Hình họa cho học sinh trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và 

Du lịch Hưng Yên” để tiến hành nghiên cứu. 

2. Tình hình nghiên cứu 

Trong các xã hội phƣơng Đông thời xƣa, mục đích giáo dục là cung 

cấp các tri thức và nguyên lý đạo đức để đào tạo ngƣời làm quan cai trị 

dân. Việc DH nhằm vào việc dạy viết chữ, đọc chữ, và học sách thánh hiền. 

Mục đích của trƣờng học châu Âu vào đầu thế kỷ 19 có khác hơn, và có xu 

hƣớng đi theo sự phát triển của khoa học công nghệ. Việc DH tập trung vào 

cơ chế viết, khi thầy giáo truyền đạt kiến thức, HS chuyển các thông điệp 

bằng lời thành dạng viết. Mãi đến giữa thế kỷ 19,HS bắt đầu đƣợc yêu cầu 

soạn văn của mình, cho dù vậy việc DH vẫn chủ yếu dựa vào khả năng bắt 

chƣớc của học sinh. Đến những năm 1930, xuất hiện ý tƣởng HS cần phải 

biết diễn đạt suy nghĩ của mình qua việc viết…Giáo dục hiện đại đang 

đứng trƣớc yêu cầu lớn lao của xã hội hiện đại. Việc học tập của HS không 

thể là thụ động tiếp thu bài giảng của GV mà phải là sự tham gia tích cực 

vào các hoạt động học tập. 

Việt Nam cũng không nằm ngoài sự thay đổi đó, từ sau Cách mạng 
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tháng Tám nƣớc ta đã có những lần cải cách giáo dục vào những năm 1950, 

1956, 1980 và với những yêu cầu của sự phát triển kinh tế - xã hội, với sự 

bùng nổ của khoa học công nghệ, với sự thay đổi trong đối tƣợng giáo dục, 

và với xu thế đổi mới tiến bộ trên thế giới hiện nay, giáo dục Việt Nam 

không thể không tiếp tục đổi mới 

Một số giáo trình giảng dạy môn Hình họa ở nƣớc ta hiện nay 

1. Triệu Khắc Lễ (2011), Giáo trình Hình họa, Nxb Đại học sƣ phạm, 

Hà Nội. Trong  cuốn này, tác giả trình bày và hƣớng dẫn phƣơng pháp tiến 

hành bài vẽ Hình họa từ các hình khối cơ bản đến vẽ ngƣời toàn thân bằng 

chất liệu chì, than... 

2. Triệu Khắc Lễ (2001), Hình họa và Điêu khắc (tập 1), Nxb Giáo 

dục, Hà Nội. Tác giả trình bày và hƣớng dẫn phƣơng pháp tiến hành bài vẽ 

Hình họa, phân tích kỹ nguyên tắc cấu tạo về tỉ lệ, hình khối, sáng tối, đậm 

nhạt trong tƣơng quan chung của mẫu. 

2. Trịnh Ngọc Lâm (1984), Hình họa cơ bản, Nxb Mĩ thuật Công 

nghiệp. Giáo trình Hình họa cơ bản trình bày chi tiết quá trình dựng hình và 

lên sắc độ dành cho những bạn sinh viên và các bạn có niềm đam mê với 

môn Hình họa tìm hiểu thêm.  

3. Nguyễn Thu Tuấn (2011), Phương pháp dạy học Mĩ thuật  (tập 1 + 

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

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

học mĩ thuật, sử dụng kết hợp các phƣơng tiện dạy học cũng nhƣ đổi mới về 

cách kiểm tra, đánh giá kết quả học tập mĩ thuật của học sinh theo hƣớng tích 

cực hóa ngƣời học. 

4. Nguyễn Quốc Toản (2014), Giáo trình PPDH Mĩ thuật ), Nxb Đại học 

sƣ phạm, Hà Nội. ở cuốn sách này tác giả cung cấp cho chung ta nhƣng thông 

tin về các PP dạy - học mĩ thuật chung và PP dạy học các phân môn: cách thiết 

kế bài dạy, làm đồ dùng dạy - học, cách dạy và cách hƣớng dẫn HS vẽ trên lớp. 
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Nhìn chung, những tài liệu nói trên đều nhằm giúp ta tiếp cận đên môn 

hình họa, dến PPDH môn Hình họa. Tuy nhiên công trình nghiên cứu trên 

chỉ đề cập đến những PPDH dành riêng cho đối tƣợng sinh viên hệ Cao 

đẳng, Đại học. 

Có thể nói rằng, cho đến nay chƣa có công trình nghiên cứu nào đề 

cập đến DH môn Hình họa cho đối tƣợng HS Trung cấp chuyên nghiệp 

nói chung, HS trƣờng Trung cấp VHNT&DL Hƣng Yên nói riêng. Do đó, 

để thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học này, tôi đã vận dụng lí luận DH 

Mĩ thuật, DH môn Hình họa của các nhà nghiên cứu, các nhà sƣ phạm đi 

trƣớc, trên cơ sở đó, đề xuất những biện pháp hoàn thiện quá trình DH 

môn Hình họa cho HS Trung cấp chuyên nghiệp tại trƣờng Trung cấp 

VHNT&DL Hƣng Yên. 

Tuy nhiên do đặc thù của trƣờng Trung cấp VHNT&DL Hƣng Yên 

chỉ đào tạo hệ Trung cấp mà các giáo trình kể trên chủ yếu đào tạo Cao 

đẳng, Đại học không phù hợp với chƣơng trình khung đào tạo của nhà 

trƣờng cho nên các giáo trình trên chỉ đƣợc tham khảo và đƣa vào một số 

nội dung giảng dạy phù hợp với đặc thù, tố chất, nhu cầu của đào tạo của 

nhà trƣờng. Chính vì vậy tôi chọn nghiên cứu đề tài DH môn Hình họa cho 

HS trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hưng Yên để nghiên 

cứu một giáo trình phù hợp với chƣơng trình đào tạo của nhà trƣờng. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực trạng DH môn Hình 

họa cho HS trƣờng Trung cấp VHNT&DL Hƣng Yên, đề tài đề xuất một số 

biện pháp DH môn Hình họa cho HS của nhà trƣờng một cách hợp lý, hiệu 

quả, qua đó góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học môn học nói riêng và 

chất lƣợng đào tạo của nhà trƣờng nói chung. 
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3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Hệ thống hóa cơ sở lí luận về Hình họa, dạy học môn Hình họa cho 

HS trƣờng Trung cấp VHNT&DL. 

- Khảo sát, đánh giá thực trạng DH môn Hình họa cho HS trƣờng 

Trung cấp VHNT&DL Hƣng Yên. 

-  Đề xuất một số biện pháp Hình họaDH môn Hình họa cho HS 

trƣờng Trung cấp VHNT&DL Hƣng Yên. 

- Thực nghiệm sƣ phạm. 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

DH môn Hình họa cho HS của trƣờng Trung cấp VHNT&DL Hƣng Yên 

Quá trình DH Hình họa ở trƣờng Trung cấp VHNT&DL Hƣng Yên. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Nghiên cứu PPDH môn Hình họa cho HS trƣờng Trung cấp VHNT & 

DL Hƣng Yên. 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

5.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận 

Nghiên cứu, tổng hợp, hệ thống hóa và khái quát hóa các tài liệu 

liên quan đến  DH môn Hình họa cho HS trƣờng Trung cấp VHNT&DL. 

5.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

5.2.1.Phương pháp quan sát 

Tiến hành quan sát, dự giờ, chủ động quan sát hoạt động  DH môn 

Hình họa cho HS trƣờng Trung cấp VHNT&DL Hƣng Yên. 

5.2.2.Phương pháp điều tra giáo dục 

Chúng tôi tiến hành khảo sát thực trạng bằng anket với hệ thống câu 

hỏi để thăm dò ý kiến GV và HS về thực trạng  DH môn Hình họa cho HS 

trƣờng Trung cấp VHNT&DL Hƣng Yên. 
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5.2.3. Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động sư phạm 

Phƣơng pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động đƣợc sử dụng trong việc 

nghiên cứu, đánh giá thực trạng và phân tích kết quả thực nghiệm. Sản phẩm 

hoạt động của ngƣời học đƣợc thể hiện qua kết quả của các bài tập, kết quả tự 

đánh giá về bản thân ngƣời học thông qua bảng tự đánh giá, thông qua kết quả 

học tập của ngƣời học và nghiên cứu  DH môn Hình họa cho HS trƣờng 

Trung cấp VHNT&DL Hƣng Yên. 

5.2.5.Phương pháp thực nghiệm sư phạm 

Thực nghiệm sử dụng các biện pháp  DH môn Hình họa cho HS 

trƣờng Trung cấp VHNT&DL Hƣng Yên. 

5.3. Nhóm phương pháp nghiên cứu hỗ trợ 

Sử dụng thống kê toán học, xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS để xử 

lý số liệu về thực trạng DH môn Hình họa cho HS trƣờng Trung cấp 

VHNT&DL Hƣng Yên. 

6. Những đóng góp của luận văn 

Luận văn có thể coi nhƣ một công trình nghiên cứu mang tính thực 

tiễn về việc PPDH môn Hình họa cho HS trƣờng Trung cấp VHNT&DL 

Hƣng Yên. 

Hy vọng thông qua luận văn này, có thể coi đó nhƣ một mô hình để 

giảng dạy trong nhà trƣờng. 

Luận văn có thể làm tƣ liệu tham khảo cho các các GV dạy Mĩ thuật 

có cùng xu hƣớng, mục đích nhƣ chúng tôi. 

7. Cấu trúc của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, kết luận và 

phụ lục, nội dung chính của luận văn đƣợc thể hiện qua 2 chƣơng: 

Chương 1. Cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài. (36 trang), [từ trang 7 

đến trang 43] 

Chương 2. Biện pháp dạy học môn Hình họa cho học sinh trƣờng 

Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hƣng Yên. (36trang), [từ trang 44 

đến trang 80] 
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Chương 1 

CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 

1.1. Cơ sở lí luận về DH môn Hình họa 

1.1.1. Các khái niệm cơ bản của đề tài 

1.1.1.1. Dạy học 

Chúng ta có thể nhận thấy rằng, trong quá trình sống và tồn tại, con 

ngƣời có thể tiếp nhận kinh nghiệm sống  một cách tự nhiên nhờ quá trình 

giao tiếp và hoạt động với cộng đồng. Mỗi cá nhân, ngay từ bé đã tiếp nhận 

đƣợc những kĩ năng, kĩ xảo về ngôn ngữ, về lao động sản xuất, về cách thức 

chung sống giữa ngƣời với ngƣời, giữa ngƣời với tự nhiên. Trải qua thời 

gian, cá nhân có sự sàng lọc những gì có lợi cho mình, giúp mình tồn tại 

trong các mối quan hệ xã hội, thiết lập đƣợc những kinh nghiệm sống bao 

gồm một hệ thống tri thức và kĩ năng thực hành nhờ chỉ dẫn của ngƣời lớn, 

ngƣời có kinh nghiệm, bằng sự bắt chƣớc, tập dƣợt để đạt tới sự đúng - sai, 

giữ lại hoặc loại bỏ. Năm tháng kế tiếp nhau và thế hệ này truyền lại cho thế 

hệ khác, tri thức đƣợc cá nhân nhận biết, lĩnh hội,  thông hiểu và vận dụng 

nhƣ sức mạnh của bản thể bằng con đƣờng tự nhiên là cả một phần có khi 

nhiều thế hệ. Con ngƣời đã tiêu tốn hàng bốn ngìn năm để tích lũy kinh 

nghiệm làm nông nghiệp, ba trăm năm cho kinh nghiệm làm công nghiệp và 

còn ngắn hơn nữa cho những cuộc cách mạng tiếp theo. Cũng chính trong 

quá trình tìm kiếm con đƣờng tồn tại, loài ngƣời đã ngày một nhận thức rõ 

hơn rằng, phải truyền lại cho  lớp trẻ những kinh nghiệm của mình không chỉ 

bằng sự tùy tiện, tự phát của  mỗi đứa  trẻ mà công việc này cần phải đƣợc tổ 

chức lại để kinh nghiệm của đời sống đƣợc  nhiều đứa trẻ cùng lĩnh hội trong 

những không gian và thời gian đƣợc ấn định chặt chẽ và phải có một đội ngũ 

những ngƣời chuyên làm nhiệm vụ truyền đạt kinh nghiệm đó. Nói cách 

khác “cùng với sự phát triển của lịch sử xã hội, con ngƣời đã biết gìn giữ 

những di sản của quá khứ và hiện tại bằng con đƣờng tự giác, thông qua con 
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đƣờng dạy học” [10; tr 3]. 

Cho đến nay, có rất nhiều khái niệm về DH, chúng ta có thể kể đến 

một số khái niệm sau: 

Theo Từ điển Giáo dục học:  

DH là quá trình truyền lại những kiến thức, kinh nghiệm, đƣa đến 

những thông tin khoa học cho ngƣời khác tiếp thụ một cách có hệ 

thống, có phƣơng pháp nhằm mục đích tự nâng cao trình độ văn hóa, 

năng lực trí tuệ và kĩ năng thực hành trong đời sống thực tế [9]. 

Theo nhóm tác giả Hà Thế Ngữ, Đặng Vũ Hoạt: 

DH là quá trình tác động qua lại giữa GV và HS nằm truyền thụ 

và lĩnh hội những tri thức khoa học, những kĩ năng và kĩ xảo hoạt 

động nhận thức và thực tiễn, để trên cơ sở đó, hình thành thế giới 

quan, phát triển năng lực sáng tạo và xây dựng các phẩm chất của 

nhân cách ngƣời học theo mục đích giáo dục [20]. 

Tác giả Nguyễn Văn Tuấn cho rằng:  

DH là hoạt động đặc trƣng nhất, chủ yếu nhất của nhà trƣờng, diễn 

ra theo một quá trình nhất định. Đó là một quá trình xã hội bao gồm 

và gắn liền với hoạt động dạy và hoạt động học trong đó HS tự 

giác, tích cực, chủ động, tự tổ chức, tự điều khiển và điều 

chỉnh hoạt động nhận thức của mình dƣới sự điều khiển chỉ 

đạo, tổ chức, hƣớng dẫn của GV nhằm thực hiện mục tiêu, 

nhiệm vụ dạy học [27]. 

Nhóm tác giả Trần Thị Tuyết Oanh và các cộng sự cho rằng:  

DH 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 [23, tr.139]. 
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Tác giả Phạm Viết Vƣợng cho rằng: DH là quá trình tổ chức, điều 

khiển và hƣớng dẫn của giáo viên, nhằm giúp HS tích cực, chủ động nắm 

vững kiến thức, hình thành kĩ năng và thái độ tích cực theo mục tiêu của 

giáo dục và đào tạo [30; tr 23]. 

Qua quá trình tìm hiểu những khái niệm trên, chúng ta có thể nhận 

thấy rằng: 

Nhìn chung, các tác giả đều khẳng định DH là một quá trình hoạt động 

có ý thức, có mục đích của con ngƣời, trong đó hoạt động dạy của GV và hoạt 

động học của HS song song tồn tại và tác động qua lại với nhau. 

DH đƣợc xem xét nhƣ một quá trình toàn vẹn - hệ thống toàn vẹn, 

đƣợc cấu trúc bởi nhiều thành tố (thành phần) nhƣ mục đích DH, nhiệm vụ 

DH, nội dung DH, phƣơng pháp DH, phƣơng tiện DH, hình thức tổ chức 

DH, kết quả DH, GV, HS, trong đó, GV với hoạt động dạy, HS với hoạt 

động dạy là những thành tố trung tâm của quá trình DH. Giữa những thành 

tố (thành phần) cấu trúc có mối quan hệ thống nhất, biện chứng lẫn nhau và 

cùng vận động trong môi trƣờng vĩ mô  và môi trƣờng vi mô. 

DH là một quá trình hoạt động trong thực tiễn, luôn vận động và biến 

đổi nhằm nâng cao chất lƣợng và hiệu quả DH nói riêng, đáp ứng yêu cầu 

phát triển của xã hội nói chung. 

Từ những phân tích nêu trên, chúng tôi cho rằng: 

DH là quá trình, trong đó, dưới vai trò chủ đạo của người giáo viên, 

người học tự giác, tích cực, chủ động, độc lập, sáng tạo tự tổ chức, tự 

điều khiển, tự điều chỉnh hoạt động học tập của mình nhằm thực hiện có 

hiệu quả mục đích và các nhiệm vụ dạy học. 

1.1.1.2. Hình họa và môn hình họa 

Hình họa 

Nhu cầu vẽ là một hiện tƣợng tự nhiên, là bản năng của con ngƣời: 

“Cách đây khoảng 20.000 năm trƣớc đây, ngƣời nguyên thủy đã biết vẽ lên 
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vách hang đá nơi mình sinh sống những hình ngƣời, hình thú vật. Và thật 

kỳ diệu, những bức vẽ ấy sống động và rất gần hiện thực, với đối tƣợng 

đƣợc miêu tả” [22; tr 15]. Hiện thực của tự nhiên, của xã hội luôn là đối 

tƣợng trung thành cho con ngƣời đi tìm cái đẹp. Sự tìm tòi, khám phá vốn là 

đặc tính của họa sỹ. Vì vậy, nghiên cứu thực tế, vẽ lại thiên nhiên một cách 

trung thực là yêu cầu hết sức cần thiết đối với ngƣời mới học mỹ thuật. 

Cho đến nay, đã có nhiều tài liệu của các tác giả khác nhau đƣa ra khái 

niệm “Hình họa”. Chúng ta có thể kể đến một số khái niệm sau: 

Trong tiếng Anh từ “drawing” tƣơng đƣơng với từ “hình họa” của tiếng 

Việt. Trƣớc hết xin đƣợc đơn cử một vài ví dụ về định nghĩa Hình họa của 

Từ điển Oxford Universal và Encyclopedia of World Art. Từ điển Oxford 

Universal định nghĩa drawing là “sự miêu tả (sự phác họa, hình phác họa, 

hình mô tả, hình vẽ…) bằng bút chì, bút sắt hay màu sáp”, và để làm rõ 

nghĩa hơn đã bổ sung “sự mô tả (sự phác họa, hình phác họa, hình mô tả, 

hình vẽ) khác với hội họa”. Còn Encyclopedia of World Art (Bách khoa về 

nghệ thuật thế giới) thì cho rằng, “Từ drawing có nghĩa là sự miêu tả bằng 

hình ảnh ghi lại, có thể là đơn giản hoặc phức tạp trên một mặt phẳng tạo 

thành nền tranh” [33;.tr.8.]. 

Theo tác giả Nguyễn Nhƣ Ý và cộng sự “Hình họa là hình vẽ một vật 

có thực trƣớc mắt, là một thể loại hội họa” [32; tr 402]. 

Theo tác giả Đặng Thị Bích Ngân và cộng sự “Hình họa là hình vẽ ngƣời 

hoặc vật tƣơng đối kĩ và chính xác đƣợc thể hiện bằng nhiều kĩ thuật vẽ khác 

nhau nhƣ chì đen, than, sơn dầu, màu bột...” [19; tr 72]. Không chỉ giải thích 

thế nào là hình họa; các tác giả còn giới thiệu thuật ngữ về Hình họa tƣơng 

đƣơng trong tiếng Anh (drawing), trong tiếng Pháp (dessin); đồng thời giới 

thiệu các chất liệu, kỹ thuật vẽ hình họa; khái quát về mục đích và tầm quan 

trọng của môn học trong trƣờng mỹ thuật. Ngoài phần định nghĩa về hình 

họa, từ điển này còn có phần viết về Hình họa nét và Hình họa nghiên cứu. 
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Đặc điểm của Hình họa 

-  Nét: Trong tự nhiên không có nét, mà do qui định của nghề vẽ và 

ngƣời vẽ mà thành. Nét có khả năng biểu lộ tình cảm. Các nét có thể là nét 

to, nét nhỏ, nét thô, nét mảnh... Nét đƣợc sử dụng tuỳ theo đối tƣợng trong 

quá trình vẽ để mô tả hình thể, chất liệu và tình cảm. Trong các bài hình 

hoạ, có thể sử dụng nét đơn hoặc tổ hợp của nhiều nét.   

- Mảng: Mảng là phần đƣợc giới hạn kín trên bề mặt. Có thể sử dụng 

nhiều nét để tạo mảng. Mảng cũng có khả năng biểu lộ tình cảm và sức 

thuyết phục nhƣ nét. Trong hình hoạ đen trắng, mảng đƣợc tạo thành bởi 

nhiều nét gạch bằng chất liệu chì hoặc than. Do kỹ thuật thể hiện và cách 

sử dụng hiệu ứng của ngƣời vẽ để tạo thành mảng. 

- Khối: Là biểu hiện về mặt không gian. Trong tự nhiên khối là sự 

chiếm chỗ. Trong hình hoạ nhờ nét, mảng và đậm nhạt tạo nên cảm giác có 

không gian hay có chiều sâu trên mặt phẳng. Khối trong hình hoạ có sự 

biến đổi phức tạp. Vì vậy ngƣời vẽ phải biết đơn giản để có thể thể hiện 

thành công và tạo đƣợc ý đồ muốn diễn tả. Tạo nên khối chính, khối phụ, 

phần nổi bật và phần phụ trợ trên bài vẽ. 

-  Đậm nhạt, sáng tối: Nhờ ánh sáng mà có thể cảm nhận đƣợc phần 

sáng và bóng tối trên các vật - phần khuất của sáng. Trong nghiên cứu hình 

hoạ, mẫu thƣờng đƣợc chiếu sáng ở một phía nên đậm nhạt khá rõ ràng. 

Trong tự nhiên, mọi vật có màu sắc khi đƣợc chiếu sáng nhƣng ngƣời vẽ 

phải qui đổi về đậm nhạt của chất chì đen hoặc than và thể hiện đƣợc sáng 

tối. Do vậy, đậm nhạt, sáng tối đôi khi cũng phần nào diễn tả đƣợc sắc thái, 

chất cảm. Hoàn toàn có thể cảm nhận đƣợc màu xanh phấn và chất của củ 

su hào thông qua bài vẽ hình hoạ đen trắng, hay màu trắng và sáng nhƣng 

mờ và khô của chất tƣợng thạch cao. 
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Mối quan hệ giữa Hình họa với các môn học khác 

Hình hoạ có tác động bổ sung hỗ trợ cho các môn học khác trong học 

mỹ thuật. Ngƣời có khả năng vẽ hình hoạ tốt có tác dụng tích cực tới các 

môn học khác. 

- Với ký họa 

Nếu nhƣ hình hoạ nghiên cứu ngƣời, vật, cảnh ở trạng thái tĩnh và 

cần có một khoảng thời gian tƣơng đối dài thì ký hoạ lại nghiên cứu đối t-

ƣợng ở trạng thái động bằng cách ghi nhanh những đƣờng nét, hình dáng, 

đặc điểm, hoạt động chính của đối tƣợng đang diễn ra trong thực tế. Khi vẽ 

một đồ vật hay một dáng cây ngoài thiên nhiên, hình hoạ nghiên cứu kỹ về 

cấu trúc tỷ lệ, hình khối... sát với mẫu thật; nghiên cứu tác động của nguồn 

sáng chiếu vào mẫu để diễn tả không gian, tạo cảm giác về cái thực đang 

hiện hữu. Còn ký hoạ lại phải vẽ nhanh, bắt ngay đƣợc đƣờng nét, hình 

dáng đặc điểm chính của đồ vật hoặc cây cối. Việc vẽ thật đúng tỷ lệ hình 

khối và phân tích kỹ không gian do nguồn sáng chiếu vào chỉ giới hạn ở 

mức độ vừa phải. Tƣơng tự  nhƣ vậy đối với vẽ ngƣời, để vẽ một bài hình 

hoạ nghiên cứu cần có nhiều điều kiện và thời gian. Từ việc chọn mẫu, đặt 

dáng và tìm nguồn sáng chiếu vào mẫu cho thích hợp đến vận dụng các 

kiến thức giải phẫu tạo hình; cách sử dụng que đo, dây dọi và các kỹ năng 

để diễn tả tất cả các chi tiết, trƣớc hết là các chi tiết lớn của ngƣời mẫu 

trong không gian cụ thể của thời điểm đó. Đồng thời thể hiện chính xác 

các cấu tạo, hình dáng của ngƣời mẫu trong mối tƣơng quan sáng tối đậm 

nhạt chung. Phải diễn tả đúng mẫu với hình dáng vững vàng, lột tả  đƣợc 

tinh thần, đặc điểm của mẫu. Đối với ký họa, (dù dáng tĩnh hay dáng 

động) là ghi chép nhanh hình dáng chung, lƣợc bỏ những chi tiết không 

cần thiết để tập trung vào diễn tả sâu đặc điểm của cấu tạo và nét mặt 

cùng một vài chi tiết quan trọng của mẫu. Xuất phát từ hoàn cảnh thực tế 

và đặc điểm riêng, các hoạ sỹ Việt Nam vẽ ký họa rất tốt. Nhiều bức ký 
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hoạ của các hoạ sỹ nhƣ Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn, Hoàng Trầm, Lê 

Lam, Cổ Tấn Long Châu... đã chứng tỏ khả năng vẽ hình hoạ cơ bản và 

tác động của hình hoạ trong quá trình thâm nhập thực tế của họ và đó 

cũng là tiền đề cho các tác phẩm sau này. 

Ký hoạ là môn học rất gần gũi với hình hoạ, việc nắm vững cấu trúc 

hình thể đậm nhạt trong nghiên cứu hình hoạ sẽ giúp ích cho ký hoạ rất 

nhiều, bởi ở thực tế mọi cảnh vật, con ngƣời đều chuyên động và ngƣời 

học phải ghi chép ngay đƣợc. Nghiên cứu hình hoạ tốt mới có thể chủ 

động khi ghi chép, lấy tài liệu tại thực tế để tạo nên những bức tranh phản 

ánh đề tài muôn màu sắc của xã hội. 

- Với điêu khắc 

Vẽ nghiên cứu ngƣời và vật trong giới tự nhiên của hình hoạ giúp cho 

điêu khắc có cách nhìn về hình, khối và tỷ lệ tốt hơn. Hình hoạ nghiên cứu 

đối tƣợng trong không gian ba chiều  trên mặt phẳng hai chiều, còn chính 

điêu khắc mới nghiên cứu đối tƣợng thực tế của không gian ba chiều. Vẽ 

hình hoạ tốt giúp ngƣời học, sáng tạo điêu khắc chủ động, tinh tế hơn trong 

cách nhìn, cách thể hiện; vững chắc hơn trong nghiên cứu và phân tích. 

Ngoài ra, khi xây dựng nhân vật, nhà điêu khắc có cơ sở để thể hiện hình, 

đặc điểm và tình cảm tốt hơn nếu vững vàng về vẽ hình.  

Hình hoạ và điêu khắc có mối quan hệ tƣơng hỗ mật thiết với nhau 

trong học tập và sáng tác nghệ thuật. Chính vì thế các chƣơng trình đào tạo 

mỹ thuật, dù ở khoa hội hoạ hay đồ hoạ đều có một số giờ điêu khắc để củng 

cố cách nhìn của hình hoạ. Còn ở ngành điêu khắc, việc học hình hoạ trong 

chƣơng trình đào tạo là bắt buộc 

- Với trang trí 

Vẽ hình tốt sẽ hỗ trợ nhiều cho học trang trí thông qua ghi chép tài 

liệu thực tế. Việc ghi chép cấu tạo hình thể và nắm bắt đặc điểm của đối t-

ƣợng giúp cho bài trang trí chủ động, sáng tạo hơn. 
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 Đối với các bài chép hoa lá, chép và cách điệu gà, cá vàng... ngƣời 

vẽ có khả năng khái quát và bắt dáng cụ thể các chi tiết để giúp bài đơn 

giản, cách điệu thuận lợi hơn. Đối với các bài có tính sáng tạo nhƣ tranh cổ 

động, tranh trang trí... vai trò của hình hoạ lại càng quan trọng, giúp sinh 

viên có điều kiện bắt dáng nhanh, chính xác và đúng với cấu trúc của đối t-

ƣợng cần ghi chép. 

- Với các ngành nghệ thuật khác 

Hình hoạ còn tác động trực tiếp hoặc gián tiếp với các ngành nghệ 

thuật khác nhƣ kiến trúc, trang trí điện ảnh, sân khấu, thiết kế mỹ thuật 

công nghiệp ... thông qua cách nhìn hình, khối, cấu trúc tƣơng quan trong 

mối quan hệ và ý tƣởng của ngƣời sáng tạo, thiết kế. 

Môn hình họa 

Theo tác giả Đặng Thị Bích Ngân và cộng sự “Môn Hình họa là môn 

vẽ nghiên cứu các đồ vật có hình khối cơ bản và mẫu ngƣời khỏa thân hoặc 

ngƣời mặc quần áo.” [19; tr 72]. 

1.1.1.3. DH môn hình họa 

Từ những khái niệm đã có (dạy học, môn hình họa) chúng tôi quan 

niệm rằng: DH là quá trình, trong đó, dưới vai trò chủ đạo của người giáo 

viên, HS tự giác, tích cực, chủ động, độc lập, sáng tạo tự tổ chức, tự điều 

khiển, tự điều chỉnh hoạt động nghiên cứu, vẽ các đồ vật có hình khối cơ bản 

và mẫu người khỏa thân hoặc người mặc quần áo nhằm thực hiện có hiệu 

quả mục đích và các nhiệm vụ DH của môn Hình họa đã được xác định. 

DH môn Hình họa đƣợc xem xét nhƣ là một quá trình - một hệ thống 

toàn vẹn, đƣợc cấu trúc bởi nhiều thành tố nhƣ mục đích, nhiệm vụ, nội 

dung, phƣơng pháp, phƣơng tiện, hình thức tổ chức, kết quả dạy học, GV 

với hoạt động dạy và HS với hoạt động học. 

Trong các thành tố cấu trúc quá trình DH môn hình họa, GV với hoạt 

động dạy, HS với hoạt động học là hai thành tố trung tâm, ảnh hƣởng trực 
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tiếp đến kết quả của quá trình này. Mức độ kết quả DH môn Hình họa phụ 

thuộc vào tính chất và mức độ của sự tƣơng tác giữa hoạt động dạy và hoạt 

động học. 

DH môn Hình họa luôn vận động và phát triển trong môi trƣờng kinh 

tế, văn hóa, xã hội và môi trƣờng giáo dục - đào tạo. Các loại môi trƣờng là 

điều kiện cho quá trình DH môn hình họa.  

1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật 

và Du lịch Hưng Yên 

Trƣờng Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch có vị trí, chức năng, 

nhiệm vụ và quyền hạn sau: 

Vị trí, chức năng 

Trƣờng Trung cấp Văn hoá, Nghệ thuật và Du lịch là đơn vị sự nghiệp 

giáo dục - đào tạo công lập tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động, trực 

thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của mỗi tỉnh, thành phố, có chức 

năng đào tạo, đào tạo lại, bồi dƣỡng nhân lực có trình độ ở bậc trung cấp và 

các trình độ thấp hơn trong lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật, du lịch, và các 

lĩnh vực đào tạo khác đƣợc cấp có thẩm quyền giao theo quy định; 

Trƣờng Trung cấp Văn hoá, Nghệ thuật và Du lịch có tƣ cách pháp 

nhân, có con dấu và đƣợc mở tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu 

sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, 

thành phố; đồng thời chịu sự kiểm tra, giám sát về chuyên môn của các cơ 

quan nhà nƣớc có thẩm quyền. 

Nhiệm vụ và quyền hạn 

Xây dựng chƣơng trình, kế hoạch đào tạo của Trƣờng, trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi đƣợc phê duyệt; 

Tổ chức quản lý quá trình đào tạo, đào tạo lại, bồi dƣỡng và cấp Bằng, 

Chứng chỉ cho các đối tƣợng đào tạo thuộc các ngành, nghề đƣợc phép đào 

tạo theo quy định; 
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Liên kết với các cơ sở đào tạo để đào tạo bậc cao hơn Trung cấp trong 

phạm vi ngành, nghề đào tạo của Trƣờng và các ngành nghề đào tạo khác 

đƣợc các cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

Phối hợp với gia đình ngƣời học, tổ chức, cá nhân, trong hoạt động giáo 

dục; tổ chức cho cán bộ, viên chức và ngƣời học tham gia các hoạt động xã hội; 

Tổ chức các hoạt động sƣu tầm, nghiên cứu khoa học, thử nghiệm, 

ứng dụng và phát triển công nghệ trong lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật và du 

lịch phục vụ công tác giảng dạy của Trƣờng và phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh, thành phố; 

Tổ chức các dịch vụ về văn hoá, nghệ thuật và du lịch phù hợp với 

chức năng, nhiệm vụ và điều kiện của Trƣờng theo quy định của pháp luật; 

Thực hiện hợp tác với các tổ chức, cá nhân nƣớc ngoài trong quá trình 

đào tạo của trƣờng theo quy định; 

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về hoạt động 

của Trƣờng với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, với các cơ quan có liên 

quan theo quy định; 

Quản lý về tổ chức, biên chế, cán bộ, viên chức, ngƣời lao động và 

học sinh, sinh viên; quản lý về tài sản, tài chính của Trƣờng theo quy định 

của Nhà nƣớc và của tỉnh, thành phố; 

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố giao. 

1.1.3. Đặc điểm học sinh trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch 

HS trung cấp theo học hệ 3 năm ở độ tuổi từ 15-18 tuổi, theo học hệ 2 

năm ở độ tuổi khoảng 18-25. HS trung cấp đang ở lứa tuổi gọi là tuổi thanh 

niên, là giai đoạn phát triển bắt đầu từ lúc dậy thì và kết thúc khi bƣớc vào 

tuổi ngƣời lớn. Thời kì từ 15-18 tuổi: gọi là tuổi đầu thanh niên. Thời kì từ 

18-25 tuổi: giai đoạn hai của tuổi thanh niên (thanh niên sinh viên). 
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Tuổi thanh niên cũng thể hiện tính chất phức tạp và nhiều mặt của 

hiện tƣợng, nó đƣợc giới hạn ở hai mặt: sinh lí và tâm lý. Đây là vấn đề khó 

khăn và phức tạp vì không phải lúc nào nhịp điệu và các giai đoạn của sự 

phát triển tâm sinh lý cũng trùng hợp với các thời kỳ trƣởng thành về mặt 

xã hội. Có nghĩa là sự trƣởng thành về mặt thể chất, nhân cách trí tuệ, năng 

lực lao động sẽ không trùng hợp với thời gian phát triển của lứa tuổi. Chính 

vì vậy mà các nhà tâm lý học Macxit cho rằng: Khi nghiên cứu tuổi thanh 

nên thì cần phải kết hợp với quan điểm của tâm lý học xã hội và phải tính 

đến quy luật bên trong của sự phát triển lứa tuổi. Do sự phát triển của xã 

hội nên sự phát triển của trẻ em ngày càng có sự gia tốc, trẻ em lớn nhanh 

hơn và sự tăng trƣởng đầy đủ diễn ra sớm hơn so với các thế hệ trƣớc, nên 

tuổi dậy thì bắt đầu và kết thúc sớm hơn khoảng 2 năm. Vì vậy, tuổi thanh 

niên cũng bắt đầu sớm hơn. Nhƣng việc phát triển tâm lý của tuổi thanh 

niên không chỉ phụ thuộc vào giới hạn lứa tuổi, mà trƣớc hết là do điều 

kiện xã hội (vị trí của thanh niên trong xã hội; khối lƣợng tri thức, kỹ năng 

kỹ xảo mà họ nắm đƣợc và một loạt nhân tố khác…) có ảnh hƣởng đến sự 

phát triển lứa tuổi. Trong thời đại ngày nay, hoạt động lao động và xã hội 

ngày càng phức tạp, thời gian học tập của các em kéo dài làm cho sự 

trƣởng thành thực sự về mặt xã hội càng đến chậm. Do đó có sự kéo dài 

của thời kì tuổi thanh niên và giới hạn lứa tuổi mang tính không xác định (ở 

mặt này các em đƣợc coi là ngƣời lớn, nhƣng mặt khác thì lại không). 

Thái độ của các em đối với việc học tập cũng có những chuyển biến rõ 

rệt. HS đã lớn, kinh nghiệm của các em đã đƣợc khái quát, các em ý thức 

đƣợc rằng mình đang đứng trƣớc ngƣỡng cửa của cuộc đời tự lập. Thái độ 

có ý thức đối với việc học tập của các em đƣợc tăng lên mạnh mẽ. Học tập 

mang ý nghĩa sống còn trực tiếp vì các em đã ý thức rõ ràng đƣợc rằng: cái 

vốn những tri thức, kĩ năng và kĩ xảo hiện có, kĩ năng độc lập tiếp thu tri 
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thức đƣợc hình thành trong nhà trƣờng phổ thông là điều kiện cần thiết để 

tham gia có hiệu quả vào cuộc sống lao động của xã hội. 

Các em đã có khả năng tƣ duy lý luận, tƣ duy trừu tƣợng một cách độc 

lập và sáng tạo hơn. Năng lực phân tích, tổng hợ, so sánh, trừu tƣợng hóa 

phát triển cao giúp cho các em có  thể lĩnh hội mọi khái niệm phức tạp và 

trừu tƣợng. Các em thích khái quát, thích tìm hiểu những quy luật và 

nguyên tắc chung của các hiện tƣợng hàng ngày, của những tri thức phải 

tiếp thu… 

Những đặc điểm phát triển tâm sinh lý của HS trung cấp cần đƣợc GV 

dạy Mĩ thuật nắm vững để định hƣớng giảng dạy, tìm ra các phƣơng pháp 

giảng dạy phù hợp nhất. Đây là độ tuổi có khả năng tƣ duy trừu tƣợng, độc 

lập, sáng tạo mạnh mẽ rất phù hợp với bộ môn Hình họa. GV cần kích 

thích các em tự duy, phát triển năng lực để việc học tập Hình họa nói riêng 

và các phân môn Mĩ thuật khác đạt hiệu quả cao nhất.  

1.1.4. Môn Hình họa trong chương trình đào tạo ở trường Trung cấp 

Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch 

Theo Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp đƣợc quy định tại 

Thông tư số 22 /2014/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Bộ 

trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo [6], chƣơng trình giảng dạy Mĩ thuật tại 

trƣờng trung cấp gồm: 

(1)Trung cấp sư phạm mỹ thuật: Chƣơng trình đào tạo chính quy 03 

năm dành cho đối tƣợng HS tốt nghiệp THCS và 02 năm dành cho đối 

tƣợng HS tốt nghiệp THPT. 

(2)Trung cấp hội họa: Chƣơng trình đào tạo chính quy 03 năm dành 

cho đối tƣợng HS tốt nghiệp THCS và 02 năm dành cho đối tƣợng HS tốt 

nghiệp THPT. 

Chƣơng chƣơng trình đào tạo Trung cấp sƣ phạm Mĩ thuật cung cấp 

cho HS khối lƣợng kiến thức cơ sở ngành Mĩ thuật là tƣơng đƣơng nhau. 



 

 

19 

Sự chênh lệch thời lƣợng giữa hai chƣơng trình đào tạo 02 năm và 03 năm 

chủ yếu từ sự tăng hoặc giảm khối lƣợng kiến thức các môn chung tùy từng 

đối tƣợng HS cụ thể. Bên cạnh đó là các môn học về tâm lý sƣ phạm và 

phƣơng pháp giảng dạy Mĩ thuật ở bậc tiểu học.  

Chƣơng trình đào tạo Trung cấp hội họa lại hƣớng tới mục tiêu đào 

tạo cán bộ kẻ vẽ chuyên nghiệp ngành Hội họa có kiến thức và kỹ năng ở 

trình độ trung học. Do đó, trọng tâm chƣơng trình là khối kiến thức cơ 

sở, chuyên ngành về hội họa, thời lƣợng các học phần chuyên ngành Mĩ 

thuật chiếm tỷ lệ lớn hơn so với chƣơng trình đào tạo trung cấp sƣ phạm 

mỹ thuật.  

Môn Hình họa trong cả hai chƣơng trình đào tạo trên đều đƣợc chia 

thành 02 học phần: Hình họa đen trắng và Hình họa màu. 

Thời lượng giảng dạy các môn hình họa 

Thời lƣợng giảng dạy các môn Hình họa đƣợc thể hiện qua bảng 1.1 

dƣới đây nhƣ sau: 

Bảng 1.1: Thời lượng giảng dạy các môn Hình họa 

STT Học phần 
Thời lƣợng (tiết) 

Trung cấp SP mỹ thuật Trung cấp hội họa 

1 Hình họa đen trắng 200 300 

2 Hình họa màu  100 150 

Nội dung chi tiết học phần Hình họa  

Nội dung chi tiết học phần Hình họa đƣợc thể hiện qua bảng 1.2 dƣới 

đây nhƣ sau: 

Bảng 1.2: Nội dung chi tiết học phần Hình họa 

STT Nội dung chi tiết 

1 Khối cơ bản 

2 Khối biến dạng 
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3 Tĩnh vật đơn giản 

4 Khối mắt, mũi 

5 Khối miệng, tai 

6 Tĩnh vật kết hợp khối 

7 Tƣợng chân dung phạt mảng 

8 Tƣợng chân dung lột da 

9 Tƣợng chân dung Nam trẻ 

10 Tƣợng chân dung Nữ trẻ 

11 Tƣợng chân dung Nam già 

12 Tƣợng bán thân Nam trẻ 

13 Tƣợng bán thân Nữ  trẻ 

 

Nhƣ vậy có thể nói rằng, trong chƣơng trình đào tạo ngành Mĩ thuật 

tại các trƣờng Trung cấp chuyên nghiệp, phân môn Vẽ Hình họa có vị trí 

rất quan trọng, góp phần phát triển các năng lực và trí tƣởng tƣợng sáng tạo 

của học sinh, làm giàu cảm xúc thẩm mĩ cho các em trên cơ sở GV cung 

cấp kiến thức và rèn luyện các kĩ năng cơ bản về Hình họa. Từ những kiến 

thức và các kĩ năng cơ bản đó, HS có khả năng cảm thụ những hình tƣợng 

đƣợc khái quát hóa, điển hình hóa bằng ngôn ngữ đặc trƣng của hội họa là 

hình mảng, đƣờng nét, đậm nhạt, màu sắc… Trên cơ sở những kiến thức và 

kỹ năng đƣợc GV truyền giảng, HS có khả năng sáng tạo nên những bài vẽ 

Hình họa độc đáo riêng của mình. Các em có thể ứng dụng trực tiếp những 

kiến thức đƣợc học vào tranh ảnh, vải vóc, quần áo, túi sách, họa báo… hay 

các công trình nội ngoại thất để làm tăng thêm tính thẩm mỹ cho đời sống 

cá nhân, gia đình và xã hội. 

Trong chƣơng trình Mĩ thuật của trƣờng trung cấp, môn Vẽ Hình họa 

có vị trí quan trọng, nó có mối quan hệ chặt chẽ với các phân môn khác; và 

khi học môn này, HS đƣợc vận dụng tổng hợp các kiến thức và kĩ năng 
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(nhƣ quan sát, tổng hợp, khái quát, tƣởng tƣợng...). Hình họa là một trong 

những môn học cơ bản. Tuy nhiên mục đích yêu cầu và số lƣợng thời gian 

học môn này có sự khác nhau tùy theo từng chuyên ngành Hội họa, Đồ 

họa, Sƣ phạm Mỹ thuật. Đối với khoa Hội họa, đây đƣợc xem là môn học 

quan trọng. HS nghiên cứu Hình họa để có đƣợc khả năng phân tích, sự 

cảm nhận và kỹ năng diễn tả về hình, khối, không gian, ánh sáng, chất 

cảm... Những kiến thức cơ bản này sẽ giúp ngƣời học trong khi sáng tác hội 

họa về sau. Thế nhƣng, không phải ai cũng hiểu rõ những vấn đề liên quan 

đến môn học và cũng không phải ai cũng có thể dễ dàng trả lời một cách 

thuyết phục những câu hỏi nhƣ: Hình họa là gì?, Tại sao lại cần học hình 

họa?, Từ khi nào Hình họa trở thành môn học trong trƣờng mỹ thuật?, hay 

Nên hay không nên tiếp tục duy trì thời lƣợng học Hình họa dài trong khi 

một số nƣớc trên thế giới có xu hƣớng giảm? Những trào lƣu nghệ thuật ra 

đời trong giai đoạn hiện đại và hậu hiện đại đã và đang làm thay đổi sâu sắc 

nội dung cũng nhƣ phƣơng pháp đào tạo Mỹ thuật. Ở phƣơng Tây, một số 

trƣờng Mĩ thuật đã áp dụng những cải cách. Có trƣờng mở rộng xu hƣớng tổ 

chức các lớp học về ánh sáng, âm thanh, nhiếp ảnh hay video… nhằm trang 

bị cho sinh viên nhiều kỹ thuật dễ ứng dụng trong sáng tác những nghệ thuật 

đƣơng đại đang thịnh hành nhƣ video art, sound art, perfomance. Ngƣời học 

có sự tự do chọn lựa các môn học tùy theo nhu cầu và khả năng. Một dấu 

hiệu dễ nhận thấy là ở những nơi này, sự lép vế của môn hình họa, giải phẫu 

và xa gần, cũng nhƣ sự giảm hứng thú với những môn vẫn đƣợc coi là khoa 

học cơ bản của nghệ thuật tạo hình. 

1.1.5. Một số yêu cầu trong môn Hình hoạ bậc trung cấp Mỹ thuật  

1.1.5.1. Mục tiêu và nhiệm vụ DH môn Hình họa cho HS trường Trung cấp 

Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch 

Quá trình DH nói chung và quá trình DH môn Hình họa nói riêng 

đƣợc bắt đầu từ việc xây dựng mục tiêu dạy học. Mục tiêu DH môn Hình 
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họa là dự kiến về kết quả phải đạt đƣợc của quá trình DH môn học, đó sẽ là 

căn cứ để tổ chức hoạt động dạy và học của GV và học sinh, là tiêu chuẩn 

để đánh giá chất lƣợng quá trình dạy học. Mục tiêu DH chi phối tất cả các 

thành tố khác của quá trình DH môn học, từ mục tiêu DH thiết kế nội dung, 

chƣơng trình, lựa chọn phƣơng pháp, phƣơng tiện và các hình thức tổ chức 

DH môn học. 

Mục tiêu DH môn Hình họa ở trƣờng Trung cấp VHNT&DL đƣợc cụ 

thể hóa nhƣ sau: 

Về kiến thức 

Hình thành ở HS hệ thống kiến thức cơ bản về hình hoạ nghiên cứu 

với các đối tƣợng từ các khối cơ bản cho đến cơ thể con ngƣời. Một trong 

những tiền đề cốt lõi của sáng tạo nghệ thuật tạo hình 

Rèn luyện các kỹ năng thực hành vẽ hình hoạ bằng các chất liệu  chì, 

than... và các vật liệu khác. 

Về kĩ năng 

 Rèn luyện các kỹ năng thực hành bao gồm: 

- Kỹ năng tư duy tạo hình, bố cục: Giúp HS biết khái quát hóa, điển 

hình hóa, chi tiết hóa các hình tƣợng mang yếu tố hình, khối... HS buộc 

phải liên tục động não, tích cực khám phá, tƣởng tƣợng có sáng tạo những 

hình tƣợng đa dạng, phong phú về tạo hình, cách bố cục theo những ý 

tƣởng độc đáo mới lạ, không bị công thức cứng nhắc, nhàm chán khi sử 

dụng các ngôn ngữ hội họa về hình mảng, đƣờng nét, đậm nhạt... làm cho 

các em hứng thú, chủ động và học tập tích cực hơn. 

- Kỹ năng cảm thụ thẩm mỹ: Giúp HS biết cảm nhận cái đẹp về hình 

khối, mảng miếng, đƣờng nét, đậm nhạt, không gian... theo cách tƣ duy và 

lối vẽ hình họa. 

- Kỹ năng quan sát: Tạo cho HS có thói quen quan sát, biết cách quan 

sát mọi hiện tƣợng, sự vật ở xung quanh để nắm bắt đƣợc các đặc điểm về 
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đƣờng nét, đậm nhạt, hình khối, không gian...giúp cho trí tƣởng tƣợng của 

các em đƣợc phát triển phong phú hơn, làm tăng xúc cảm thẩm mỹ, tránh 

cách vẽ bịa, phản ánh sai lệch hiện thực cuộc sống. Thông qua quan sát, nhận 

xét, góp phần hình thành thị hiếu thẩm mĩ cho học sinh, phát huy tính sáng taọ, 

bồi dƣỡng tình cảm trân trọng cái đẹp.  

- Kỹ năng vẽ hình, chỉnh hình: HS cần đƣợc hình thành và phát triển kỹ 

năng vẽ hình để đạt đƣợc hiệu quả nhƣ mong muốn. Khi vẽ hình, HS cần rèn 

luyện kỹ năng vẽ nét trong, cần vẽ phác bằng nét thẳng, nhẹ tay để định hình 

bố cục, tỷ lệ của hình trƣớc khi chỉnh hình nhƣ cách vẽ của các bài vẽ theo 

mẫu... Kỹ năng chỉnh hình cần đặc biệt chú trọng trong Vẽ Hình họa. Vì đặc 

thù của cách vẽ Hình họa là trau chuốt, chỉn chu, sạch sẽ, gọn gàng về nét và 

mảng, nếu hình vẽ không đƣợc chỉnh sửa cho ngay ngắn, cân đối về tỉ lệ của 

hình mảng, của đƣờng nét thì khó đạt hiệu quả cuối cùng của bài vẽ . 

- Kỹ năng vẽ đậm nhạt: Đây là kỹ năng rất cần thiết đối với học sinh. Bởi 

xác định độ đậm nhạt của các mảng hình mới có thể vẽ Hình họa tốt và tạo 

nên một tƣơng quan chung hài hòa, hợp lý, nổi bật đƣợc trọng tâm của bài 

Hình họa 

- Kỹ năng thực hành: Rèn cho HS biết cách bố cục, vẽ nét, vẽ hình, 

đậm nhạt, không gian... 

- Kỹ năng đánh giá: HS biết nhận ra cái đẹp, cái chƣa đẹp; biết phân 

tích, đánh giá, so sánh cái đẹp một cách sáng tạo, không lệ thuộc vào tự 

nhiên một cách máy móc, khuôn mẫu. 

- Kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tế: HS cần đƣợc khuyến khích 

vận dụng những kiến thức đã học, những kỹ năng của bài học để sáng tạo 

trong cách trình bày, sắp đặt... làm đẹp cho cuộc sống sinh hoạt, học tập và 

môi trƣờng sống xung quanh các em. Kỹ năng này đƣợc phát triển sẽ giúp HS 

luôn tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập các môn học khác, luôn có ý 
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thức làm đẹp cho cuộc sống, góp phần nâng cao năng lực thẩm mĩ, biết yêu 

cái đẹp và giáo dục nhân cách, nếp sống văn minh cho HS mọi lúc, mọi nơi. 

Về thái độ 

Giúp HS hình thành và phát triển tƣ duy nghệ thuật tạo hình, năng lực 

cảm thụ và sáng tạo các giá trị thẩm mỹ bằng nghệ thuật tạo hình hội hoạ. 

1.1.5.2. Nội dung DH môn Hình họa cho HS trường Trung cấp Văn hóa 

Nghệ thuật và Du lịch 

Nội dung dạy  học môn Hình họa ở trƣờng Trung cấp VHNT&DL là 

một thành tố quan trọng của quá trình DH môn Hình họa. Nội dung DH 

môn học bao gồm các nội dung kiến thức và kĩ năng đƣợc chọn dựa trên 

những căn cứ khoa học và thực tiễn, phục vụ cho mục tiêu DH môn học. 

Nội dung DH đƣợc xây dựng phù hợp với trình độ học lực và đặc điểm 

nhận thức của học sinh. Nội dung DH toàn diện, hiện đại sẽ tạo nên kết quả 

giáo dục toàn diện và có chất lƣợng cao. 

Nội dung chi tiết học phần vẽ Hình họa màu đƣợc thể hiện qua bảng 

1.3 dƣới đây nhƣ sau: 

Bảng 1.3: Nội dung chi tiết học phần vẽ Hình họa màu 

STT Nội dung chi tiết 

1 Tĩnh vật khối cơ bản + Khối biến dạng 

2 Tĩnh vật hoa quả 

3 Tĩnh vật hoa quả + khối 

4 Tĩnh vật hoa quả + đồ dùng 1 

5 Tĩnh vật hoa quả + đồ dùng 2 

6 Tĩnh vật đồ dùng gia đình 1 

7 Tĩnh vật đồ dùng gia đình 2 

8 Tƣợng chân dung và hoa quả 

9 Tƣợng chân dung + tĩnh vật 
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1.1.5.3. Phương pháp và phương tiện DH môn Hình họa cho HS trường 

Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch 

PPDH môn Hình họa 

PPDH là một thành tố quan trọng của quá trình DH môn Hình họa ở 

trƣờng Trung cấp VHNT&DL, “nó đề cập đến cách dạy của GV và cách 

học của HS, có vai trò quyết định đối với chất lượng quá trình dạy học” 

[30; tr.113]. Theo định hƣớng đổi mới PPDH, các trƣờng Trung cấp 

VHNT&DL cần tăng cƣờng sử dụng các PPDH tích cực trong đó GV tổ 

chức cho HS hoạt động tìm tòi, khám phá kiến thức và rèn luyện kĩ năng 

thực hành. 

Các PPDH cơ bản đƣợc sử dụng trong DH môn Hình họa bao gồm: 

Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận, trực quan, quan sát, minh họa, DH theo dự 

án, DH nêu và giải quyết vấn đề... 

Phương tiện DH môn Hình họa 

Trong quá trình DH môn Hình họa, phƣơng tiện DH là một thành tố 

quan trọng của quá trình này, “nó là công cụ nhận thức, công cụ thực hành, 

hỗ trợ cho HS học tập một cách tích cực và sáng tạo” [30;114]. Phƣơng 

tiện DH đầy đủ, đồng bộ, hiện đại góp phần quan trọng để tạo nên chất 

lƣợng DH môn học. 

Các phƣơng tiện DH chủ yếu đƣợc sử dụng trong môn Hình họa bao 

gồm: Bài vẽ của HS các khóa, ảnh tƣ liệu, mẫu vật, máy tính, máy chiếu, 

tivi và đầu video, máy chiếu lập thể...  

1.1.5.4. GV và HS  

Quá trình DH môn Hình họa có hai thành tố đặc biệt quan trọng, quyết 

định chất lƣợng dạy và học, đó là GV và HS. GV là ngƣời giữ vai trò chủ 

đạo, định hƣớng, tổ chức, quản lí quá trình dạy học, HS là ngƣời giữ vai trò 

chủ động, tích cực, sáng tạo trong học tập, ngƣời quyết định kết quả học 

tập và rèn luyện của bản thân mình. Trong nhà trƣờng cần có một đội ngũ 
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GV có phẩm chất và năng lực chuyên môn tốt, cần một đội ngũ HS có trình 

độ học lực cao, thái độ học tập nghiêm túc “Dạy tốt, học tốt” [30;113] là 

yêu cầu tối quan trọng để đảm bảo chất lƣợng giáo dục. 

1.1.5.5. Kết quả dạy học môn Hình họa cho học sinh trường Trung cấp Văn 

hóa Nghệ thuật và Du lịch 

Kết quả DH môn Hình họa là một thành tố quan trọng của quá trình DH 

môn hình họa. Kết quả DH môn Hình họa thể hiện chủ yếu qua kết quả học 

tập môn học của học sinh. Nó là thành tố phản ánh những kiến thức, kĩ năng, 

thái độ đƣợc hình thành và phát triển ở HS của nhà trƣờng qua học tập môn 

học. Những yếu tố này thể hiện bộ mặt nhân cách của học sinh. 

Nếu nhƣ mục đích DH là đầu ra mong muốn thì kết quả DH là đầu ra 

thực tế của quá trình DH môn Hình họa. Quá trình DH môn Hình họa đƣợc 

coi là thành công khi kết quả của nói trùng với mục đích đã đề ra. 

Để có thể thu đƣợc những thông tin về kết quả DH môn Hình họa, cần 

thực hiện tốt hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả DH môn học. Thông qua 

hoạt động này sẽ cung cấp cho các cán bộ quản lí, GV những thông tin về 

mức độ kết quả đạt đƣợc của quá trình DH môn học này để từ đó đƣa ra 

những điều chỉnh hợp lí, góp phần nâng cao hiệu quả DH môn học ở giai 

đoạn tiếp theo.  

Để thực hiện có hiệu quả hoạt động kiểm tra, đánh giá kế quả DH môn 

Hình họa cần tuân thủ thực hiện đầy đủ các yêu cầu cần thiết của hoạt động 

này nhƣ đảm bảo tính khách quan, tính toàn diện, tính công bằng và tính 

công khai... 

1.1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến DH môn Hình họa  

 Quá trình DH môn Hình họa cho HS trƣờng Trung cấp VHNT&DL 

chịu ảnh hƣởng của rất nhiều các yếu tố chủ quan và khách quan khác 

nhau, trong đó chúng ta có thể kể đến một số yếu tố cơ bản nhƣ:  
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Hệ thống cơ chế chính sách có liên quan đến quá trình đào tạo 

chuyên ngành Mĩ thuật tại các trƣờng VHNT&DL. 

Sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phƣơng. 

Kinh nghiệm chuyên ngành Mĩ thuật của trƣờng VHNT&DL. 

Hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị của trƣờng VHNT&DL. 

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ GV Mĩ thuật và tinh 

thần trách nhiệm của họ. 

Mức độ tính tích cực của HS trƣờng VHNT&DL trong quá trình DH 

môn Hình họa. 

Mục tiêu, nội dung, chƣơng trình, phƣơng pháp, phƣơng tiện, hình 

thức tổ chức DH môn Hình họa. 

Chất lƣợng của hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả DH môn Hình họa. 

Có thể nói rằng, mỗi yếu tố nêu trên có mức độ ảnh hƣởng nhất định 

đến quá trình DH môn Hình họa cho HS trƣờng Trung cấp VHNT&DL. 

Điều này đòi hỏi mỗi GV Mĩ thuật cần nghiên cứu đầy đủ ảnh hƣởng của 

các yếu tố trên khi tổ chức thực hiện quá trình DH môn học này cho HS 

trong nhà trƣờng. 

1.2. Thực trạng dạy học môn Hình họa cho học sinh trƣờng Trung cấp 

Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hƣng Yên 

1.2.1. Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch 

Trƣờng Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch là trƣờng TCCN 

chuyên đào tạo về lĩnh vực VHNT của tỉnh Hƣng Yên. Nhà trƣờng đƣợc 

giao trọng trách là đơn vị đào tạo, bồi dƣỡng chuyên ngành về văn hóa, 

nghệ thuật và du lịch, là cái nôi phát triển tài năng nghệ thuật chuyên 

nghiệp và đào tạo các giáo viên, diễn viên, cán bộ cho các trƣờng, các đoàn 

nghệ thuật, các cơ sở xã, phƣờng, thị trấn trong và ngoài tỉnh. 

Tháng 8 năm 2002, UBND tỉnh Hƣng Yên quyết định thành lập 

trƣờng Nghiệp vụ Văn hoá Thông tin Hƣng Yên. Tháng 10 năm 2006, 
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UBND tỉnh Hƣng Yên ban hành Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 

18/9/2006 thành lập trƣờng Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật tỉnh Hƣng Yên. 

Ngày 21/3/2012, UBND tỉnh Hƣng Yên ra Quyết định số 440/QĐ-UBND 

đổi tên và bổ sung thêm chức năng cho nhà trƣờng. Từ thời điểm này, 

trƣờng mang tên gọi chính thức là Trƣờng Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật 

và Du lịch tỉnh Hƣng Yên. 

Xác định đƣợc vị trí, vai trò, chức năng, trong những năm qua, nhà 

trƣờng đã quan tâm đến đổi mới công tác quản lý nhằm nâng cao chất 

lƣợng và phát triển đội ngũ GV để đủ về số lƣợng và chuẩn hóa về chất 

lƣợng. Số lƣợng GV của trƣờng hiện đều đạt chuẩn về trình độ chuyên 

môn và nghiệp vụ sƣ phạm, ½ GV có trình độ thạc sỹ. 

Chức năng, nhiệm vụ của nhà trường: 

Đào tạo học sinh, sinh viên chuyên ngành âm nhạc, mĩ thuật, diễn viên 

chèo, quản lý văn hóa, công tác xã hội, thƣ viện, hƣớng dẫn viên du lịch... 

trở thành các diễn viên, hƣớng dẫn viên, cán bộ, GV âm nhạc, Mĩ thuật 

phục vụ cho các trƣờng Tiểu học, THCS, các trung tâm biểu diễn, nhà hát 

chuyên nghiệp, các xã phƣờng, thị trấn trong và ngoài Tỉnh. 

Bồi dƣỡng các lớp cơ sở trong lĩnh vực nghệ thuật truyền thống nhƣ: 

Hát Trống quân, hát Chèo, hát Ca trù, hát Dân ca… bồi dƣỡng các lớp cơ 

sở ngắn ngày nhƣ: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân 

cƣ; Quản lý di tích; Văn hóa gia đình… 

Liên kết đào tạo hệ vừa làm vừa học nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ 

cho các GV âm nhạc, mỹ thuật, diễn viên chèo, quản lý văn hóa, thƣ viện... 

trong và ngoài Tỉnh. 

Hoạt động nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng công nghệ phục 

vụ phát triển kinh tế xã hội. 

* Tổ chức, bộ máy: 

Nhà trƣờng đƣợc cơ cấu thành:  
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- Ban Giám hiệu gồm 01 Hiệu trƣởng, 2 Phó Hiệu trƣởng 

- Phòng chức năng: 03 phòng (Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học, 

phòng Tổ chức - Hành chính - Kế toán, phòng Công tác học sinh - sinh viên) 

- Khoa chuyên ngành: 03 khoa (Khoa Mĩ thuật - Sân khấu - Múa, 

Khoa Văn hóa Du lịch, Khoa Âm nhạc) 

- 01 Trung tâm Thực hành và Giáo dục thƣờng xuyên 

- Tổng số cán bộ, GV là 70 trong đó có 15 GV kiêm nhiệm chức 

năng trƣởng, phó các bộ phận phòng khoa, trung tâm; 10 GV chuyên 

ngành Mỹ thuật.  

* Cơ sở vật chất:  

Nhà trƣờng có hệ thống các phòng học lý thuyết, phòng học thực 

hành, phòng vẽ, phòng đa chức năng đồng bộ. Trong đó, để phục vụ học 

tập các bộ môn Mỹ thuật, nhà trƣờng đã mở rộng phòng vẽ thành xƣởng vẽ 

rộng rãi, đầu tƣ nhiều dụng cụ học tập và thiết bị đồ dùng phục vụ việc 

giảng dạy. Nhà trƣờng còn dành riêng một không gian rộng để trƣng bày 

các tác phẩm Mĩ thuật và thầy, trò nhà trƣờng. Hệ thống máy tính, máy 

chiếu cũng đƣợc chú trọng đầu tƣ để tăng hiệu quả hoạt động giảng dạy các 

chuyên ngành, trong đó có Mỹ thuật.  

Nhà trƣờng có khuôn viên cây xanh thoáng mát, sân bóng đá mini 

rất phù hợp cho HS tăng cƣờng các hoạt động rèn luyện thể chất, sinh 

hoạt tập thể hoặc tìm một không gian tạo cảm hứng cho sáng  tạo nghệ 

thuật. HS chuyên ngành Mĩ thuật hoàn toàn có thể tìm những không gian 

thi vị trong khuôn viên trƣờng để sáng tạo nên những tác phẩm mang 

dấu ấn cá nhân riêng.  

* Hoạt động đào tạo 

Nhà trƣờng đƣợc giao nhiều trọng trách gắn liền với các hoạt động 

văn hóa nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Hƣng Yên. Tuy nhiên, trên hết, nhiệm 

vụ quan trọng nhất của nhà trƣờng là đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp 
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các chuyên ngành chính: 

- Âm nhạc (Gồm Trung cấp Thanh nhạc và nhạc cụ) 

- Mĩ thuật (Gồm Trung cấp Sƣ phạm Mĩ thuật và Hội họa) 

- Sân khấu (Diễn viên chèo, Múa) 

- Quản lý văn hóa 

- Du lịch 

- Công tác xã hội 

- Thông tin thƣ viện 

Số lƣợng HS tăng dần qua các năm. Riêng đối với chuyên ngành Mỹ 

thuật, số lƣợng HS tăng nhanh, năm học 2016 - 2017, tổng số HS các khóa 

Mĩ thuật đang theo học tại trƣờng là 75. 

Về kết quả đào tạo, sau khi tốt nghiệp ra trƣờng, HS - sinh viên nhà 

trƣờng đã phát huy đƣợc năng lực chuyên môn của mình góp phần tích cực 

vào sự nghiệp văn hóa nghệ thuật và du lịch, giáo dục và đào tạo của tỉnh 

Hƣng Yên và một số địa phƣơng lân cận nhƣ Hà Nam, Thái Bình, Hải 

Dƣơng, Bắc Ninh.... Đa số HS sinh viên đã xin đƣợc việc làm vào biên 

chế nhà nƣớc, đặc biệt là một số hiện đang giữ các chức vụ chủ chốt ở 

các cơ quan, đơn vị ở địa phƣơng. Riêng HS chuyên ngành Mĩ thuật 

đƣợc nhà trƣờng đào tạo đã và đang giảng dạy Mĩ thuật tại các trƣờng 

tiểu học, THCS trong tỉnh. Một số HS Mĩ thuật lựa chọn con đƣờng làm 

họa sĩ chuyên nghiệp và đã sáng tác nên nhiều tác phẩm tranh gây tiếng 

vang trong giới nghệ thuật. Trên nền tảng tri thức Mĩ thuật đƣợc đào tạo 

tại trƣờng. 

1.2.2. Giới thiệu về quá trình khảo sát thực trạng 

1.2.2.1. Mục đích khảo sát 

Nhằm thu thập những thông tin về thực trạng DH môn Hình họa cho 

HS trƣờng Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hƣng Yên, trên cơ sở 

đó tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng đề tài nghiên cứu. 
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1.2.2.2. Nội dung khảo sát 

Chúng tôi tiến hành khảo sát một số nội dung cơ bản sau đây: 

- Tìm hiểu sự hứng thú học tập và niềm say mê sáng tạo của HS 

trƣờng Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hƣng Yên đối với bộ 

môn Hình họa 

- Tìm hiểu nhận thức của GV Mĩ thuật về DH Hình họa theo hƣớng 

phát triển năng lực của học sinh. 

- Đánh giá chất lƣợng, hiệu quả giảng dạy môn Hình họa theo hƣớng 

phát triển năng lực của học sinh. 

- Xác định các nguyên nhân ảnh hƣởng đến chất lƣợng, hiệu quả giảng 

dạy môn Hình họa theo hƣớng phát triển năng lực của học sinh. 

1.2.2.3. Khách thể khảo sát 

10 GV dạy môn Mỹ thuật, 15 cán bộ quản lý (Ban Giám hiệu, Trƣởng, 

phó các phòng, khoa, trung tâm) và 75 HS hệ trung cấp tại trƣờng Trung 

cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hƣng Yên. 

1.2.2.4. Địa bàn khảo sát 

Khảo sát đƣợc tiến hành tại trƣờng Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và 

Du lịch Hƣng Yên với sự tham gia khảo sát của 100% giáo viên, HS 

chuyên ngành Mỹ thuật. 

1.2.2.5. Các phương pháp khảo sát thực trạng 

Phương pháp điều tra bằng phiếu trưng cầu ý kiến 

Để đảm bảo tính khách quan và trung thực trong trả lời phiếu hỏi, 

chúng tôi không yêu cầu các thành viên tham gia khảo sát ghi rõ họ tên. 

Phương pháp phỏng vấn 

Tiến hành phỏng vấn, đàm thoại đối với GV Mỹ thuật, cán bộ quản lý, 

HS nhằm thu nhận những thông tin dữ liệu để khẳng định các kết quả 

nghiên cứu.  

Phương pháp quan sát sư phạm 
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- Quan sát các hoạt động vẽ theo mẫu trong giờ học môn Hình họa của 

HS trên lớp học. 

- Quan sát các giờ dạy Hình họa của GV Mĩ thuật nhà trƣờng (theo 

dõi, ghi chép, ghi hình một số tiết dạy Mỹ thuật) 

Phương pháp phân tích sản phẩm 

- Nghiên cứu các bài vẽ Hình họa của HS đƣợc thực hiện trên lớp học. 

- Nghiên cứu giáo án giảng dạy của giáo viên, nghiên cứu việc chuẩn 

bị phƣơng tiện dạy học, xây dựng phƣơng pháp giảng dạy mới, đánh giá 

hiệu quả của tiết dạy môn Hình họa trên lớp. 

1.2.3. Kết quả khảo sát thực trạng 

1.2.3.1. Thực trạng nhận thức về day học môn Hình họa cho HS trường 

Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hưng Yên 

Kết quả khảo sát trên 25 khách thể là các cán bộ quản lý nhà trƣờng và 

GV giảng dạy môn Mĩ thuật trong nhà trƣờng) về thực trạng của vấn đề này 

đƣợc thể hiện ở bảng 1.4 dƣới đây nhƣ sau: 

Bảng 1.4.  Nhận thức của CBQL, GV về tầm quan trọng của DH môn Hình 

họa cho HS trường Trung cấp VHNT&DL 

TT Mức độ quan trọng S1 % 

1 Rất quan trọng 4 16,0 

2 Quan trọng 21 84,0 

3 Ít quan trọng 0 0.0 

4 Không quan trọng 0 0.0 

Tổng 25 100,0 

 

Qua kết quả nghiên cứu thu đƣợc ở bảng 1.4 chúng tôi nhận thấy rằng: 

100% khách thể tham gia khảo sát đã nhận thức đƣợc một cách đầy đủ và 

đúng đắn về tầm quan trọng của day học môn Hình họacho HS trƣờng 

Trung cấp VHNT&DL Hƣng Yên. 
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Kết quả nghiên cứu trên là cơ sở quan trọng để cán cán bộ quản lí thực 

hiện tốt công tác quản lí; GV thực hiện hiệu quả hoạt động DH môn học 

này trong trƣờng Trung cấp VHNT&DL Hƣng Yên. Bởi lẽ, khi mỗi chủ thể 

nhận thức đƣợc đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động thì họ 

sẽ định hƣớng đúng đắn và tích cực cho quá trình thực hiện hoạt động của 

mình nhằm đảm bảo cho hoạt động đạt đƣợc chất lƣợng và hiệu quả cao. 

1.2.3.2. Thực trạng thực hiện mục tiêu day học môn Hình họa cho HS trường 

Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hưng Yên 

Kết quả khảo sát trên 25 CBQL,GV về thực trạng của vấn đề này 

đƣợc thể hiện ở bảng 1.5 dƣới đây nhƣ sau: 

Bảng 1.5.  Mức độ thực hiện mục tiêu day học môn Hình họa cho HS trường 

Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hưng Yên 

TT 
Mức độ thực hiện mục tiêu DH  

môn Hình họa 
SL % 

1 Rất tốt 0 0.0 

2 Tốt 14 56,0 

3 Bình thƣờng 11 44,0 

4 Không tốt 0 0.0 

Tổng 25 100,0 

 

Qua kết quả nghiên cứu thu đƣợc ở bảng 1.5 chúng tôi nhận thấy rằng:  

Đa số các khách thể tham gia khảo sát đã đánh giá việc thực hiện mục 

tiêu DH môn Hình họacho HS trƣờng Trung cấp VHNT&DL Hƣng Yên ở 

mức “Tốt”, song tỉ lệ các ý kiến đánh giá ở mức “Bình thường” cũng 

rất cao (48,0%). Điều này đòi hỏi nhà trƣờng mà trực tiếp là các CBQL, 

GV cần tăng cƣờng thực hiện mục tiêu DH môn Hình họa cho HS một cách 

hiệu quả hơn trong thời gian tới. 
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1.2.3.3. Thực trạng thực hiện nội dung day học môn Hình họa cho học sinh 

trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hưng Yên 

Kết quả khảo sát trên 25 CBQL,GV về thực trạng của vấn đề này 

đƣợc thể hiện ở bảng 1.6 dƣới đây nhƣ sau: 

Bảng 1.6. Mức độ thực hiện nội dung day học môn Hình họa cho HS trường 

Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hưng Yên 

TT Mức độ thực hiện nội dung DH môn Hình họa S1 % 

1 Rất tốt 0 0.0 

2 Tốt 13 52,0 

3 Bình thƣờng 12 48,0 

4 Không tốt 0 0.0 

Tổng 25 100,0 

 

Qua kết quả nghiên cứu thu đƣợc ở bảng 1.6 chúng tôi nhận thấy rằng: 

Tỉ lệ các ý kiến đánh giá việc thực hiện nội dung DH môn Hình họa 

cho HS trƣờng Trung cấp VHNT&DL Hƣng Yên ở mức “Tốt” và mức 

“Bình thường” chênh lệch nhau không nhiều (52,0% và 48,0%), Thực trạng 

này đòi hỏi các GV Mĩ thuật cần cải thiện hơn nữa hiệu quả thực hiện các 

phƣơng pháp DH môn Hình họacho HS của nhà trƣờng. 

Điều này đòi hỏi nhà trƣờng mà trực tiếp là các CBQL, GV cần tăng 

cƣờng thực hiện nội dung DH môn Hình họa một cách hiệu quả. 

1.2.3.4. Thực trạng sử dụng các phương pháp day học môn Hình họacho HS 

trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hưng Yên 

Kết quả nghiên cứu thu đƣợc thể hiện ở bảng 1.7 dƣới đây nhƣ sau: 
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Bảng 1.5.  Mức độ thực hiện các phương pháp dạy học môn Hình họa 

cho HS trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hưng Yên 

TT Mức độ thực hiện  S1 % 

1 Rất tốt 0 0.0 

2 Tốt 15 60,0 

3 Bình thƣờng 10 40,0 

4 Không tốt 0 0.0 

Tổng 25 100,0 

 

Từ kết quả nghiên cứu thu đƣợc ở bảng 1.7 chúng tôi nhận thấy rằng: 

Tuy rằng tỉ lệ các ý kiến đánh giá việc thực hiện phƣơng pháp DH môn Hình 

họa cho HS trƣờng Trung cấp VHNT&DL Hƣng Yên ở mức “Tốt”chiếm tỉ lệ 

cao hơn là mức “Bình thường”, song sự chênh lệch là rất nhỏ.  

Qua quan sát các tiết dạy của các thầy cô giáo trong giờ vẽ Hình 

họa, phƣơng pháp giảng dạy truyền thống vẫn đang đƣợc sử dụng phổ 

biến. Cách thức lên lớp trong các giờ học vẫn chủ yếu là GV giảng dạy 

lý thuyết, hƣớng dẫn cách thức tiến hành một bài vẽ, sau đó HS tự triển 

khai bài vẽ của mình và nộp bài cho GV chấm điểm. Nhiều giờ học sau 

khi HS nộp bài vẽ, GV cho điểm nhƣng chƣa nhận xét đầy đủ để đánh 

giá ƣu, nhƣợc điểm của HS để các em kịp thời rút kinh nghiệm. Giờ học 

chủ yếu gói gọn trong không gian lớp học, đôi khi phòng học lý thuyết 

biến thành phòng vẽ thực hành luôn để GV dễ quản lý học sinh. HS phần 

lớn tự triển khai bài tập của mình mà ít có sự trao đổi, làm việc nhóm. 

Đặc biệt, hầu hết các giờ học không có thời lƣợng dành cho việc các em 

trình bày ý tƣởng sáng tạo của mình. Do đó, bài vẽ Hình họa của các em 

chủ yếu theo khuôn mẫu, đáp ứng đúng yêu của mẫu nhƣng lại thiếu vẻ 

đẹp độc đáo của sự sáng tạo, thiếu sự liên tƣởng hay tạo nên những 

phong cách mới. HS không có điều kiện đi tham quan các triển lãm 
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tranh, tham quan bảo tàng Mỹ thuật hay tham gia các hoạt động tập thể 

ngoài trời.  

Thực trạng trên đòi hỏi các CBQL, GV mỹ thuật cần nghiên cứu, áp 

dụng các biện pháp tăng cƣờng hơn nữa mức độ và hiệu quả sử dụng các 

PPDH môn Hình họa trong những năm tiếp theo. 

1.2.3.5. Thực trạng phương tiện phục vụ day học môn Hình họacho học 

sinhtrường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hưng Yên 

Kết quả khảo sát trên 25 CBQL, GV Mĩ thuật về thực trạng của vấn đề 

này đƣợc thể hiện ở bảng 1.6 dƣới đây nhƣ sau: 

Bảng 1.6.  Mức độ đáp ứng của phương tiện phục vụ day học môn Hình họa 

cho HS trường Trung cấp VHNT&&DL Hưng Yên 

TT 
Mức độ đáp ứng của phƣơng tiện 

 phục vụ DH môn Hình họa 
S1 % 

1 Quá cũ thiếu 0 0,0 

2 Bình thƣờng 23 92,0 

3 Tốt nhƣng chƣa đầy đủ 2 8,0 

4 Rất tốt và đầy đủ 0 0,0 

Tổng 25 100,0 

 

Qua kết quả nghiên cứu thu đƣợc ở bảng 1.6 chúng ta thấy rằng: 

Không có ý kiến đánh hệ thống phƣơng tiện phục vụ quá trình DH 

môn Hình họacho HS trƣờng Trung cấp VHNT&DL Hƣng Yên là “quá cũ 

thiếu”; 92,0 % ý kiến cho là “bình thường” và 8,0% ý kiến cho là “tốt nhưng 

chưa đầy đủ” và không có ý kiến nào đánh giá là “Rất tốt và đầy đủ”.  

Qua quá trình quan sát hoạt động DH môn Hình họa tại trƣờng Trung 

cấp VHNT&DL Hƣng Yên, chúng tôi nhận thấy rằng: Đại đa số GV dạy 

môn Hình họa sử dụng phƣơng tiện DH truyền thống nhƣ: bài vẽ của HS 

các khóa, ảnh tƣ liệu, mẫu vật... Phƣơng tiện đa chức năng nhƣ máy tính, 
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máy chiếu, tivi và đầu video, máy chiếu lập thể... rất ít thầy cô sử dụng. 

Ngay cả đối với những dụng cụ DH truyền thống, nhiều thầy cô sử dụng 

chúng một cách chiếu lệ, chủ yếu nhằm mục đích giới thiệu, minh họa cho 

một phần nội dung của bài giảng chứ chƣa khai thác triệt để tác dụng của 

chúng. Xét ở một góc độ nào đó thì cách sử dụng phƣơng tiện day học nhƣ 

vậy tuy cũng tạo đƣợc sự tích cực học tập của HS nhƣng chƣa phát huy 

đƣợc tính chủ động, sáng tạo của các em, chƣa kích thích đƣợc sự say mê, 

hứng thú nghe giảng và làm bài của học sinh. Đối với việc sử dụng phƣơng 

tiện đa chức năng, nhiều thầy cô đã bƣớc đầu áp dụng trong giờ dạy vẽ 

Hình họa, tuy nhiên hiệu quả chƣa cao. Bởi đa số GV chỉ dừng lại ở việc 

thiết kế bài giảng power point trình chiếu thay cho cách viết phấn bảng 

truyền thống mà chƣa có sự gắn kết nhuần nhuyễn với các PPDH tích cực. 

Đôi khi giảng bài theo cách thứ này lại khiến HS học máy móc, chỉ chú ý 

hình ảnh trên slide trình chiếu mà lơ đãng kiến thức trọng tâm.  

Thực trạng này đòi hỏi nhà trƣờng cần huy động các nguồn lực ở 

trong và ngoài nhà trƣờng nhằm tăng cƣờng hơn nữa hệ thống CSVC, 

phƣơng tiện phục vụ quá trình DH môn Hình họa của nhà trƣờng. 

1.2.3.6. Thực trạng đội ngũ giáo viên day học môn Hình họa cho học sinh 

trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hưng Yên 

Qua quá trình tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy rằng, 100% ý kiến của các 

CBQL, GV trƣờng Trung cấp VHNT&DL Hƣng Yên cho là đội ngũ GV Mĩ 

thuật của nhà trƣờng hiện nay đã đủ so với yêu cầu và đa số các ý kiến cho 

rằng một bộ phận GV Mĩ thuật của trƣờng hiện nay chƣa thực sự đảm bảo 

đƣợc các yêu cầu về chất lƣợng. 

Qua kết quả phỏng vấn sâu trên một số CBQL, GV của nhà trƣờng với 

câu hỏi “Đồng chí đánh giá như thế nào về đội ngũ GV Mĩ thuật của nhà 

trường hiện nay?“ chúng tôi có thêm những thông tin về thực trạng nghiên cứu 

về vấn đề này, cụ thể:   
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Đồng chí Đinh Thành Tuấn cho rằng:  “Đến nay, đa số các GV của nhà 

trường đều có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn đảm 

bảo những yêu cầu của quá trình DH nói chung và DH môn Hình họa cho HS 

nói riêng, đồng thời có tinh thần trách nhiệm cao trong việc thực hiện các 

nhiệm vụ công tác.Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận không nhỏ GV của nhà 

trường còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, chưa thực sự yên tâm về vị trí 

nghề nghiệp của mình, chưa thực sự nỗ lực, cố gắng trong quá trình đào tạo, 

bồi dưỡng và tự đào tạo, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp 

vụ cho bản thân“.  

Đồng chí Nguyên Thị Tình cho rằng: “Trong những năm qua, với sự cố 

gắng của nhà trường cũng như CBQL,GV của nhà trường, cho đến nay, đa số 

GV Mĩ thuật của nhà trường đã đạt chuẩn về trình độ đào tạo, tuy nhiên, vẫn 

còn một bộ phận GV còn chưa thực sự tích cực trong quá trình đổi mới phương 

pháp, phương tiện DH môn học“. 

1.2.3.7. Thực trạng học sinh trong quá trình day học môn Hình họa cho học 

sinh trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hưng Yên 

Kết quả nghiên cứu thu đƣợc thể hiện ở bảng 1.7 nhƣ sau: 

Bảng 1.7. HS trong quá trình DH môn Hình họa 

TT Tiêu chí đánh giá 
CBQL,GV Học sinh Chung 

SL % SL % SL % 

1 

Tự giác tham gia đầy đủ các 

buổi học; tích cực tiếp thu 

những tri thức có liên quan 

đến các bài học; chủ động, 

sáng tạo thực hiện đầy đủ 

các nhiệm vụ thực hành của 

môn học. 

13 52,0 38 50,7 51 51,0 
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2 

Tham gia không đầy đủ các 

buổi học; chƣa thực sự tự 

giác, chủ động, tích cực tiếp 

thu những tri thức có liên 

quan đến các bài học; chƣa 

thực sự chủ động, sáng tạo 

thực hiện đầy đủ các nhiệm 

vụ thực hành của môn học. 

12 48,0 37 49,3 49 49,0 

Tổng 25 100,0 75 100,0 100 100,0 

 

Từ kết quả nghiên cứu thu đƣợc ở bảng 1.7. cho thấy: Theo đánh giá 

của đa số CBQL, GV và HS trƣờng Trung cấp VHNT&DL Hƣng Yên, khi 

đã tham gia vào quá trình DH môn Hình họa trong nhà trƣờng, phần lớn 

HS “Tự giác tham gia đầy đủ các buổi học; tích cực tiếp thu những tri thức 

có liên quan đến các bài học; chủ động, sáng tạo thực hiện đầy đủ các 

nhiệm vụ thực hành của môn học”. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận không 

nhỏ HS còn “Tham gia không đầy đủ các buổi học; chưa thực sự tự giác, 

chủ động, tích cực tiếp thu những tri thức có liên quan đến các bài học; 

chưa thực sự chủ động, sáng tạo thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ thực hành 

của môn học”. Thực trạng này đòi hỏi các CBQL,GV của nhà trƣờng cần 

có các biện pháp để phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS trong 

quá trình DH môn Hình họa. 

1.2.3.8. Thực trạng kết quả day học môn Hình họa cho học sinh trường 

Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hưng Yên 

Kết quả khảo sát trên 25 CBQL, GV và 100 SV về thực trạng của vấn 

đề này đƣợc thể hiện ở bảng 1.8 dƣới đây nhƣ sau: 
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Bảng 1.8. Đánh giá về thực trạng kết quả day học môn Hình họa cho học 

sinh trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hưng Yên 

TT Mức độ 
CBQL,GV Học sinh Chung 

SL % SL % SL % 

1 Rất hiệu quả 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

2 Hiệu quả 13 52,0 38 50,1 53 53,0 

3 Ít  hiệu quả 12 48,0 37 49,3 47 47,0 

4 Không hiệu quả 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Tổng 25 100,0 75 100,0 100 100,0 

 

Qua kết quả nghiên cứu thu đƣợc ở bảng 1.8 chúng tôi thấy rằng: 

Có sự đồng nhất giữa các nhóm khách thể tham gia khảo sát trong 

đánh giá hiệu quả DH môn Hình họacho HS trƣờng Trung cấp VHNT&DL 

Hƣng Yên. Đa số các ý kiến khảo sát đều đánh giá ở mức “Hiệu quả”, 

song, tỉ lệ các ý kiến đánh giá ở mức “Ít hiệu quả” cũng gần bằng tỉ lệ đánh 

giá ở mức “Hiệu quả”. 

Kết quả nghiên cứu về thực trạng của vấn đề này là cơ sở thực tiễn 

quan trọng để các CBQL, GV Mĩ thuật trƣờng DH môn Hình họa cho HS 

trƣờng Trung cấp VHNT&DL Hƣng Yêntiếp tục nghiên cứu, áp dụng các 

biện pháp nâng cao hiệu quả DH môn Hình họa cho HS trƣờng Trung cấp 

VHNT&DL Hƣng Yên  trong giai đoạn tiếp theo.của nhà trƣờng  

1.2.3.9. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến day học môn Hình họa cho 

HS trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hưng Yên 

Kết quả khảo sát trên 25 CBQL, GV về thực trạng của vấn đề này 

đƣợc thể hiện ở bảng 1.9 dƣới đây: 

 

 



 

 

41 

Bảng 1.9. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả day học môn Hình họa cho 

HS trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hưng Yên 

TT 

Các yếu 

tố  ảnh 

hƣởng 

Mức độ ảnh hƣởng 

ĐTB  
Thứ 

bậc 
Rất ảnh 

hưởng  

Ảnh 

hưởng 

Ít ảnh 

hưởng 

Không  

ảnh hưởng 

1 YT 1 0 17 8 0 2,68 7 

2 YT 2 0 19 6 0 2,76 6 

3 YT 3 0 16 9 0 2,64 8 

4 YT 4 8 14 3 0 3,20 3 

5 YT 5 6 15 4 0 3,08 4 

6 YT 6 10 14 1 0 3,36 1 

7 YT 7 7 17 1 0 3,24 2 

8 YT 8 5 16 4 0 3,04 5 

Ghi chú 

YT 1 
Hệ thống cơ chế chính sách có liên quan đến quá trình đào tạo chuyên 

ngành Mĩ thuật tại các trƣờng VHNT&DL. 

YT 2 Sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phƣơng. 

YT 3 Kinh nghiệm chuyên ngành Mĩ thuật của trƣờng VHNT&DL. 

YT 4 Hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị của trƣờng VHNT&DL. 

YT 5 
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ GV Mĩ thuật và tinh 

thần trách nhiệm của họ. 

YT 6 
Mức độ tính tích cực của HS trƣờng VHNT&DL trong quá trình DH 

môn Hình họa. 

YT 7 
Mục tiêu, nội dung, chƣơng trình, phƣơng pháp, phƣơng tiện, hình 

thức tổ chức DH môn Hình họa. 

YT 8 
Chất lƣợng của hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả DH môn Hình 

họa. 
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Qua kết quả nghiên cứu thu đƣợc ở bảng 1.9 trên chúng tôi thấy rằng: 

Các khách thể tham gia khảo sát đều đánh giá tất cả các yếu tố nêu 

trên đều ảnh hƣởng nhiều đến hiệu quả DH môn Hình họa cho HS trƣờng 

Trung cấp VHNT&DL Hƣng Yênvới ĐTB dao động từ 2,64 đến 3,36 tƣơng 

ứng với bốn mức độ. 

Trong các yếu tố trên, yếu tố “Mức độ tính tích cực của HS trường 

VHNT&DL trong quá trình DH môn Hình họa” đƣợc các ý kiến khảo sát 

đánh giá là yếu tố có ảnh hƣởng quan trọng nhất đến hiệu quả DH môn 

Hình họa cho HS trƣờng Trung cấp VHNT&DL Hƣng Yên  (ĐTB = 3,36). 

Kết quả nghiên cứu về thực trạng của vấn đề này đòi hỏi CBQL,GV 

Mĩ thuật trƣờng Trung cấpVHNT &DL Hƣng Yên cần phải nghiên cứu kĩ 

các yếu tố ảnh hƣởng cũng nhƣ mức độ ảnh hƣởng của từng yếu tố trƣớc 

khi tổ chức DH môn Hình họa cho HS của nhà trƣờng. 

1.2.4. Đánh giá chung về thực trạng 

Nhìn chung, kết quả khảo sát thực trạng DH môn Hình họa cho HS 

trƣờng Trung cấp VHNT&DL Hƣng Yêncho thấy: Trong những năm qua, 

nhà trƣờng mà trực tiếp là đội ngũ CBQL, GV của nhà trƣờng từng bƣớc 

đƣợc chú trọng và đã thu đƣợc những kết quả nhất định: Nhận thức của các 

lực lƣợng về tầm quan trọng của hoạt động này dần đƣợc nâng cao, các 

điều kiện CSVC, trang thiết bị phục vụ DH ngày càng đƣợc tăng cƣờng, 

hiệu quả thực hiện mục tiêu, nội dung, phƣơng pháp, phƣơng tiện DH môn 

Hình họa cho HS của nhà trƣờng từng bƣớc đƣợc cải thiện; trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ của đội ngũ GV Mĩ thuật dần đƣợc nâng cao; HS ngày 

càng tự giác, tích cực hơn trong quá trình học tập... 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt đƣợc, chúng ta cũng dễ dàng 

nhận thấy, hoạt động DH môn Hình họa cho HS trƣờng Trung cấp VHNT 

& DL Hƣng Yên cũng còn những tồn tại nhất định: những kết quả thực hiện 

mục tiêu, nội dung, phƣơng pháp, phƣơng tiện DH đã đạt đƣợc chƣa thực sự 
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rõ nét (mức độ đánh giá về mức hiệu quả không cách biệt nhiều so với mức 

bình thƣờng). Đội ngũ GV Mĩ thuật của nhà trƣờng đã đủ về số lƣợng, tuy 

nhiên, số GV có trình độ cao chiếm tỉ lệ nhỏ; trình độ, năng lực và tính tích 

cực học tập của HS còn chƣa đáp ứng đƣợc những yêu cầu mới của hoạt 

động DH môn Hình họa trong bối cảnh mới. 

Tiểu kết  

Đổi mới phƣơng pháp giảng dạy đang là định hƣớng trọng tâm của 

ngành giáo dục. Tất cả các bộ môn từ khoa học cơ bản đến khoa học ứng 

dụng, văn học nghệ thuật đều đang đƣợc thiết kế lại hệ thống chƣơng trình, 

bài giảng và cách thức tổ chức quản lý đào tạo theo xu hƣớng này. Tại 

trƣờng Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hƣng Yên, lãnh đạo, cán 

bộ và GV nhà trƣờng cũng đang tích cực đổi mới phƣơng pháp giảng dạy, 

đổi mới cách thức tổ chức quản lý lớp học, xây dựng và thiết kế lại nhiều 

chƣơng trình đào tạo nhằm hƣớng đến phát triển năng lực học sinh, nâng 

cao chất lƣợng đầu ra. GV khoa Mĩ thuật của nhà trƣờng đã và đang tích 

cực chuyển đổi việc giảng dạy theo hƣớng này trong tất cả các môn học, 

trong đó có Vẽ Hình họa 

Bộ môn Hình họa là môn học chuyên ngành Mĩ thuật rất quan trọng, 

góp phần hình thành nên trí tƣởng tƣợng, óc thẩm mỹ của học sinh. Đổi 

mới PPDH môn Hình họa sẽ giúp HS tích cực, chủ động tiếp thu kiến thu, 

sáng tạo trong ứng dụng kiến thức vào thực hành các bài vẽ, tạo nên những 

tác phẩm thực sự mang dấu ấn cá nhân. Việc giảng dạy Vẽ Hình họa theo 

hƣớng mới rõ ràng mang lại nhiều hiệu quả. Cả GV và HS nhà trƣờng đều 

khẳng định tầm quan trọng đặc biệt và sự cần thiết phải đổi mới, nâng cao 

chất lƣợng dạy học môn Hình họa trong nhà trƣờng. 

Kết quả nghiên cứu lí luận và thực tiễn của đề tài là cơ sở quan 

trọng để chúng tôi tiếp tục nghiên cứu đề xuất các biện pháp dạy học môn 

Hình họa cho học sinh Trƣờng Trung cấp VHNT&DL Hƣng Yên trong 

chƣơng tiếp theo. 
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Chƣơng 2 

BIỆN PHÁP DẠY HỌC MÔN HÌNH HỌA CHO HỌC SINH 

TRƢỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH 

HƢNG YÊN 

2.1. Nguyên tắc đề xuất biện pháp dạy học môn Hình họa cho học sinh 

trƣờng Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hƣng Yên 

2.1.1. Tăng cường hứng thú học tập của học sinh 

Muốn giảng dạy Hình họa để HS phát huy tối đa năng lực cá nhân, nội 

dung và phƣơng pháp giảng dạy phải đảm bảo kích thích đƣợc hứng thú 

học tập của HS. Khi HS thực sự say mê học tập sẽ chủ động tiếp nhận kiến 

thức nhanh, hiệu quả, trên cơ sở đó thỏa sức sáng tạo, tƣởng tƣợng. 

Để thực hiện nguyên tắc này cần tuân thủ các yêu cầu sau: 

- Các biện pháp giảng dạy phải thỏa mãn nhu cầu hiểu biết, say mê 

tìm tòi, sáng tạo của HS. 

- GV phải linh hoạt lựa chọn các biện pháp cho phù hợp với nội dung 

từng bài học cụ thể trong chƣơng trình Vẽ Hình họa cơ bản và nâng cao 

trên cơ sở tìm hiểu kỹ lƣỡng đặc điểm phát triển tâm - sinh lý của HS 

Trung cấp. 

- GV phải phát huy đƣợc tính tích cực của HS trong giờ dạy trên lớp 

và hoạt động ngoài giờ học, làm nảy sinh nhu cầu nhận thức, phát triển 

năng lực tƣ duy và hành động của HS. Trên cơ sở đó, HS tiếp tục tìm tòi 

sáng tạo, khám phá, phát hiện thêm tri thức mới. 

2.1.2. Tương tác thường xuyên giữa giáo viên và học sinh 

Các biện pháp giảng dạy Hình họa phải tạo đƣợc sự tƣơng tác đa dạng 

giữa HS và HS, giữa GV giảng dạy Hình họa với HS. GV xây dựng biện 

pháp giảng dạy cần phải tính đến việc tổ chức các hoạt động nhận thức và 

tự chiếm lĩnh tri thức của HS. Cần đảm bảo sự thống nhất giữa vai trò chủ 

đạo của GV với sự tích cực, chủ động, say mê học tập của HS. 
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Giờ học vẽ Hình họa cần tạo lập đƣợc môi trƣờng học tập cởi mở, 

thân thiện, làm tăng cơ hội giao tiếp, chia sẻ, hợp tác và tự thể hiện mình 

của HS. 

2.1.3. Phát triển tư duy tưởng tượng, sáng tạo của học sinh 

Đối với tất cả các bộ môn thuộc ngành đào tạo Mỹ thuật, mục tiêu 

quan trọng nhất là giúp các em hình thành và phát triển tƣ duy tƣởng tƣợng, 

sáng tạo. Do đó, xây dựng biện pháp giảng dạy Hình họa nhƣ thế nào cũng 

đạt đến mục đích phát triển của HS. Các biện pháp cần đƣợc xây dựng và 

thực hiện có sự lồng ghép đan xen một cách hài hòa giúp các em nâng cao 

tri thức, phát triển khả năng tƣ duy tƣởng tƣợng, sáng tạo nghệ thuật. 

2.1.4. Phù hợp với đối tượng học sinh và cấp học 

DH theo hƣớng phát lấy ngƣời học làm trung tâm. Do đó, giảng dạy 

vẽ Hình họa cho HS trƣờng TC VHNT&DL Hƣng Yên cũng phải hƣớng 

đến lấy HS làm trung tâm. Bởi thế, các biện pháp giảng dạy đều phải tính 

đến sự phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của lứa tuổi học trung cấp. Quan 

trọng nhất là ngƣời GV phải tôn trọng sự khác biệt trong khả năng nhận 

thức cũng nhƣ khả năng sáng tạo của từng HS. 

Các biện pháp giảng dạy để có thể đi từ lý thuyết đến giảng dạy thực 

tế cần phải tính đến sự phù hợp về điều kiện xây dựng cơ sở vật chất, trang 

thiết bị DH của nhà trƣờng, của GV và của HS. 

2.1.5. Đảm bảo thực hiện mục tiêu,  nội dung chương trình và thời gian của môn 

học Hình họa 

Giảng dạy môn Hình họa cho HS trƣơng TC VHNT&DL Hƣng Yên 

cần phải tập trung vào mục tiêu giảng dạy môn Hình họa của nhà trƣờng. 

Các biện pháp này phải tạo dựng đƣợc mối quan hệ giữa các nhiệm vụ DH 

phát triển với nhiệm vụ giáo dục thẩm mỹ, hình thành ở HS khả năng cảm 

thụ đƣợc vẻ đẹp thiên nhiên và cuộc sống xung quanh, làm giàu thêm cảm 

xúc thẩm mỹ cho các em. Đồng thời, các biện pháp giảng dạy Hình họa 
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phải góp phần giáo dục toàn diện hơn đối tƣợng HS, giúp HS hình thành 

tính tích cực, độc lập, chủ động chiếm lĩnh tri thức, vận dụng tổng hợp các 

kiến thức và kỹ năng để sáng tác nên những tác phẩm mới. 

Để đáp ứng đƣợc yêu cầu cụ thể của nguyên tắc này cần: 

- Cụ thể hóa những kiến thức lý thuyết cơ bản, đơn giản hóa các kiến 

thức phức tạp để HS tiếp thu một cách đầy đủ và sâu sắc. 

- Dựa vào bản chất của hoạt động tạo hình lứa tuổi HS Trung cấp mới 

tốt nghiệp cấp THCS; dựa vào cơ sở tâm lý học, giáo dục học; dựa vào cơ 

sở nghệ thuật học của hoạt động Mĩ thuật nói chung, vẽ Hình họa nói riêng mà 

lựa chọn, sử dụng các phƣơng tiện DH cho phù hợp với đặc thù giảng dạy vẽ 

Hình họa. 

- Tạo lập môi trƣờng học tập thân thiện cho HS. HS đƣợc quyền đóng 

góp ý kiến, nêu lên quan điểm cá nhân, đƣợc tự do sáng tạo, chia sẻ khó 

khăn, thắc mắc với bạn bè và GV giảng dạy. 

2.2. Các biện pháp dạy học môn Hình họa cho học sinh trƣờng Trung 

cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hƣng Yên 

2.2.1. Thiết kế nội dung bài giảng môn Hình họa trên cơ sở chương trình 

hiện hành. 

2.2.1.1. Mục tiêu biện pháp 

Chƣơng trình đào tạo hệ trung cấp đƣợc sử dụng tại các trƣờng trung 

cấp chuyên nghiệp hiện nay đều đƣợc thiết kế theo hƣớng tiếp cận nội dung 

là chủ yếu. Theo chƣơng trình đào tạo này, GV soạn bài và lên lớp giảng 

dạy theo tình trạng phổ biến tri thức một chiều: thầy giảng trò nghe, thầy 

đọc trò ghi chép. Đối với các bộ môn thuộc ngành Mỹ thuật, giờ giảng bài 

cũng trong tình trạng tƣơng tự. Thầy giảng lý thuyết, thầy vẽ mẫu, HS nghe 

và vẽ theo. Nhƣ vậy, chƣơng trình đào tạo theo hƣớng tiếp cận nội dung có 

hạn chế lớn là ngƣời học không phát huy đƣợc tính sáng tạo do chỉ làm 

theo hƣớng dẫn của thầy, thiếu khả năng suy nghĩ độc lập và giải quyết các 
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vấn đề thực tiễn. HS cũng mất khả năng tự học và thói quen chủ động tìm 

kiếm thêm trí thức, nâng cao trình độ, thiếu kỹ năng làm việc nhóm do học 

một cách thụ động. Đối với các bộ môn đặc thù thuộc chuyên ngành Mỹ 

thuật, việc giảng dạy theo chƣơng trình tiếp cận nội dung càng bộc lộ những 

hạn chế lớn. Mỗi giờ học vẽ nếu thầy chỉ truyền giảng lý thuyết và vẽ mẫu, 

HS vẽ theo sẽ làm mất đi tính chủ động, đặc biệt là khả năng sáng tạo, óc 

tƣởng tƣợng phong phú của các em. Vô hình chung, những bài vẽ của các 

em sẽ dừng lại ở dạng “vẽ theo mẫu” mà không có sự sáng tạo, không có 

tính độc đáo, không mang dấu ấn cá nhân. 

Do vậy, để giảng dạy vẽ Mĩ thuật nói chung, bộ môn vẽ Hình họa nói 

riêng, trƣớc hết và cần thiết phải thực hiện ngay từ đầu là phải thiết kế đƣợc 

nội dung bài giảng mới phù hợp. Một chƣơng trình giảng dạy linh hoạt, cho 

HS quyền chủ động và khả năng sáng tạo cũng là cốt lõi để HS hứng thú 

với môn học, nâng cao sự tập trung của các em, tạo nên thành công của bài 

giảng, góp phần nâng cao chất lƣợng dạy và học vẽ Hình họa. 

2.2.1.2. Nội dung biện pháp 

GV giảng dạy Mĩ thuật trong Trƣờng TCVHNT&DL Hƣng Yên cũng 

nghiên cứu, phân công nhiệm vụ và chủ động đề xuất, áp dụng các nội 

dung giảng dạy mới bộ môn Hình họa. Hƣớng thay đổi là tăng cao tỷ lệ 

thực hành trong tổng thời lƣợng dành cho môn học. Xây dựng các phƣơng 

án HS học tập theo nhóm, tạo cơ hội cho các em trực tiếp tham gia các 

chƣơng trình, dự án Mĩ thuật của nhà trƣờng. 

2.2.1.3. Cách thực hiện biện pháp 

Để xây dựng chƣơng trình môn học Hình họa cho HS trƣờng TC 

VHNT&DL Hƣng Yên, cần sự đồng tâm nhất trí của tập thể GV Mĩ thuật của 

Khoa Mĩ thuật - Sân khấu - Múa, sự quan tâm tạo điều kiện và cơ chế phù 

hợp, cung cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị học liệu cần thiết của Ban 

Giám hiệu nhà trƣờng, sự ủng hộ của HS các khóa ngành Hội họa và sƣ 



 

 

48 

phạm Mỹ thuật.  

Có nhiều cách thực hiện biện pháp này, cụ thể: 

a. Tăng tỷ lệ giờ thực hành trong tổng thời lượng giảng dạy bộ môn 

Vẽ Hình họa 

Hiện nay, tại trƣờng TCVHNT&DL Hƣng Yên, tỷ lệ giờ lý thuyết và 

thực hành bộ môn Hình họa cơ bản là 20% - 30%. Nội dung truyền giảng 

tuân thủ theo quy trình là GV giảng, hƣớng dẫn HS vẽ theo những nguyên 

tắc cơ bản hoặc vẽ theo mẫu, trên cơ sở kiến thức lý thuyết đó HS làm vẽ bài 

trên giấy.  

Thiết kế nội dung chƣơng trình môn Hình họa theo hƣớng mới tức là 

tăng tối đa thời gian cho HS tự làm việc trên cơ sở tiếp nhận kiến thức lý 

thuyết GV truyền giảng. Để đảm bảo điều này, GV bộ môn Mĩ thuật đã linh 

hoạt tăng tỷ lệ giờ học thực hành trong tổng thời lƣợng dành cho môn học 

Hình họa. Nhiều giờ học đƣợc thiết kế giáo án theo hƣớng tỷ lệ lý thuyết - 

thực hành là 10 % - 90%. GV hƣớng dẫn HS thêm phần lý thuyết trên các 

bài vẽ thực tế của chính các em trong quá trình thực hành. Nhƣ vậy, nội 

dung lý thuyết đƣợc giảng luôn trong quá trình thực hành của HS theo 

phƣơng pháp tích hợp. Cách giảng dạy này đã và đang giúp HS hứng thú 

hơn với học tập, tránh sự đơn điệu mất tập trung khi học lý thuyết suông. 

Hơn nữa, HS vừa thực hành vừa đƣợc GV hƣớng dẫn trực tiếp bằng bài vẽ 

của bản thân sẽ giúp các em nhớ kỹ lý thuyết hơn và biết cách ứng dụng lý 

thuyết vào thực hành nhanh hơn.  

b. Thiết kế bài giảng đảm bảo mục tiêu mỗi bài học là HS thực hiện 

hoàn thiện một bài vẽ hoàn chỉnh. 

GV Mĩ thuật nhà trƣờng cần thiết kế bài giảng theo định hƣớng mục 

tiêu cụ thể. Mỗi giờ học là giờ truyền giảng lý thuyết, đồng thời là giờ thực 

hành, quan trọng hơn là một giờ HS học tập và thực hiện hoàn thiện một 

bài vẽ Hình họa hoàn chỉnh. Nhƣ vậy, qua nhiều giờ học, GV có thể đánh 
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giá chính xác năng lực của từng em, sự tiến bộ cũng nhƣ những khuyết 

điểm của HS. Trên cơ sở đó, GV chủ động điều chỉnh giáo án, thay đổi 

phƣơng pháp truyền dạy linh hoạt nhằm đảo bảo không ngừng nâng cao 

chất lƣợng dạy và học.  

Ví dụ qua bài Vẽ khối hộp lập phƣơng, GV hƣớng dẫn qua lý thuyết, 

sau đó yêu cầu HS thực hành luôn trên lớp thực hiện một bài vẽ Hình họa 

theo các bƣớc. Kết thúc giờ học, mỗi HS hoàn thành một bài vẽ hoàn chỉnh. 

Mỗi bài vẽ đƣợc các em thể hiện theo khả năng của mình khác biệt về độ 

đậm nhạt, phân chia mảng... Kết quả học tập đƣợc thể hiện 100% trên bài 

tập vẽ của HS. Nhờ đó GV đánh giá chính xác năng lực học tập, khả năng 

tƣởng tƣợng, sự sáng tạo của từng em HS, từ đó có những hƣớng giảng dạy 

hiệu quả hơn.  

c. Xây dựng nội dung đa dạng 

Mĩ thuật là môn học nghệ thuật luôn đòi hỏi sự đổi mới sáng tạo. Thay 

đổi không gian học tập luôn đƣợc coi là một giải pháp khuyến khích sự 

sáng tạo của HS. Do đó, dạy Mĩ thuật nói chung và dạy bộ môn Hình họa 

nói riêng rất cần các hình thức tổ chức lớp học linh hoạt. Không gian bài 

giảng không nhất thiết phải đóng khung trong các lớp học cố định. GV có 

thể triển khai nhiều hoạt động ngoại khóa nhƣ đƣa HS đi tham quan triển 

lãm, vẽ theo mẫu tại sân trƣờng, vƣờn cây hoặc tổ chức các trại vẽ kết hợp 

hình thức du lịch tập thể. Hoạt động ngoại khóa đa dạng vừa giúp HS hứng 

thú học tập, phát triển trí sáng tạo của các em. 

d. Khuyến khích HS làm việc theo nhóm  

Học lý thuyết là khởi đầu, kết quả cuối cùng là việc HS có thể ứng 

dụng lý thuyết vào thực hành hay không. HS có cơ hội để rèn luyện các 

năng lực chuyên môn, năng lực phƣơng pháp, năng lực xã hội, năng lực cá 

thể hay không? Để thực hiện đƣợc mục tiêu này, GV Mĩ thuật nhà trƣờng 

đang định hƣớng phân nhóm HS và yêu cầu các em làm việc tập thể trên cơ 
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sở phối hợp lẫn nhau. Các em đƣợc chủ động chọn mẫu vẽ, trao đổi ý 

tƣởng lẫn nhau, để đạt hiệu quả cao nhất. Rèn luyện theo hƣớng này sẽ 

giúp HS dần hoàn thiện các năng lực, vận dụng lý thuyết vào thực hành 

một cách linh hoạt. 

e.  Tạo cơ hội cho HS ứng dụng kiến thức trong các chương trình, dự 

án văn hóa của nhà trường, của địa phương 

HS trung cấp với đặc thù lứa tuổi từ 15-18 trở lên, các em rất thích 

chứng tỏ mình, đồng thời rất khát khao trải nghiệm cái mới, khát khao 

đƣợc thử sức và tỏa sáng. Bởi vậy, nắm vững tâm lý HS, đồng thời tạo cơ 

hội cho các em chứng tỏ đƣợc năng lực thực sự của cá nhân, GV cần chủ 

động đề xuất nhà trƣờng cho HS ngành Mĩ thuật đƣợc tham dự các chƣơng 

trình, dự án văn hóa của nhà trƣờng và tai địa phƣơng nơi các em sinh 

sống. Tham gia vào những chƣơng trình này, HS vừa có thêm cơ hội thực 

hành thực sự, vừa đƣợc thử sức và cố gắng để đem lại kết quả, thêm cơ hội 

cho các em trau dồi kiến thức và bản lĩnh một ngƣời họa sĩ hoặc một GV 

dạy Mĩ thuật trong tƣơng lai.  

Về phía nhà trƣờng, tạo cơ hội cho HS tham gia các dự án, chƣơng 

trình văn hóa là cách giảm thiểu chi phí dành cho quá trình thực hành đào 

tạo. Đồng thời nhà trƣờng phát huy đƣợc chất xám của HS, tăng thêm 

nguồn thu cho trƣờng và cho bản thân các em. HS có cơ hội lao động thực 

sự, vừa chứng tỏ đƣợc trình độ của mình, vừa kiếm thêm thu nhập, vừa là 

những khoảng thời gian vàng để học tập và tiến bộ nhanh chóng nhờ trực 

tiếp rút kinh nghiệm từ quá trình làm việc thực tiễn.  
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2.2.1.4. Điều kiện thực hiện biện pháp 

Trên đây là một số giải pháp cụ thể về việc thiết kế bài giảng môn 

Hình họa cho HS tại trƣờng TCVHNT&DL Hƣng Yên. Để thực hiện 

đƣợc những giải pháp này, cần thiết: 

- Đối với giáo viên, cần hăng say, nhiệt tình và đầu tƣ nghiêm túc cho 

nội dung giảng dạy, soạn giáo án và biết cách khơi dậy hứng thú của học 

trò ngay trên lớp. 

- Đối với ngƣời học: cần đam mê và không ngừng sáng tạo, tƣởng 

tƣợng để thích nghi với phƣơng pháp và nội dung giảng dạy mới. 

- Đối với tập thể lãnh đạo nhà trƣờng: cần tạo điều kiện về thời gian 

và tài chính, động viên kịp thời để GV chủ động đổi mới nội dung giảng 

dạy và đầu tƣ công phu cho nó. Hỗ trợ tối đa GV về điều kiện cơ sở vật 

chất để thực thi.  

2.2.2. Tạo hứng thú học tập cho HS thông qua việc sắp đặt mẫu vẽ  

2.2.2.1 Mục tiêu của biện pháp 

Trên cơ sở khơi dậy hứng thú của HS, GV đã và đang thực hiện quá 

trình khuyến khích và thúc đẩy khả năng sáng tạo của mỗi HS. Trong DH 

Mĩ thuật nói chung, bộ môn Hình họa nói riêng, việc khơi dậy hứng thú 

càng đặc biệt cần thiết. Bởi hứng thú là nền tảng để mỗi HS chuyên ngành 

Hội họa hay sƣ phạm Mĩ thuật phát triển trí tƣởng tƣợng, không ngừng 

sáng tạo, không chỉ thành công lĩnh hội tri thức mà còn tạo nên những tác 

phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân. Nói cách khác, khơi dậy hứng thú và sáng 

tạo của HS chính là bƣớc khởi đầu của quá trình đổi mới phƣơng pháp 

giảng dạy bộ môn vẽ Hình họa theo hƣớng tạo hứng thú cho HS thông qua 

việc sắp đạt mẫu vẽ. 
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2.2.2.2. Nội dung biện pháp 

GV Mĩ thuật khơi dậy hứng thú học tập cho HS trong giờ học Hình 

họa bằng để các em tự sắp xếp mẫu vẽ theo gợi ý của GV. Việc sử dụng có 

hiệu quả, linh hoạt các phƣơng tiện DH kết hợp với ngôn ngữ, hành vi biểu 

cảm của giáo viên sẽ tạo hứng khởi trong việc học tập của HS. 

2.2.2.3. Cách thực hiện biện pháp 

a.  Tạo cảm xúc, hưng phấn cho HS từ những mẫu vẽ. 

Trong lý luận dạy học, HS dễ bị cuốn hút vào những kiến thức, những 

nội dung có tính mới lạ, gợi sự tò mò. Hoặc nhờ một chỉ dẫn quan trọng 

của giáo viên, HS chợt nhận ra những vật dụng, môi trƣờng thân thuộc 

xung quanh các em có nhiều điều thú vị mà các em chƣa từng để ý hoặc 

phát hiện ra. Do đó, nếu áp dụng cách thức khơi gợi hứng thú HS từ những 

mẫu vẽ thân thuộc trong giờ học vẽ Hình họa sẽ đạt đƣợc hiệu quả lớn.  

Ví dụ trong giờ học môn Hình họa cơ bản, GV có thể cho các em tự 

sắp xếp mẫu vẽ với nhiều vật mẫu cơ bản xếp lên nhau tạo sự thay đổi. HS 

tự chọn góc vẽ yêu thích của mình (có thể xếp mẫu ở giữa phòng vẽ, HS 

đứng xung quanh vẽ, có em chọn góc thấp hơn mẫu vẽ, có em chon góc cao 

hơn mâu vẽ tùy khả năng....từ đó các em tạo đƣợc  cảm giác mới lạ và hƣng 

khởi trong quá trình vẽ. 

 b.  Kích thích tư duy sáng tạo của HS 

Do đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, các em đã có những hiểu biết căn 

bản về đời sống, có những ý tƣởng sáng tạo độc đáo, không bị cứng nhắc 

trong những đề tài cũ. Các em cũng đang ở lứa tuổi ƣa thích khám phá và 

muốn chứng tỏ mình sắp thành ngƣời lớn, có tƣ duy độc lập. Đây là những 

lợi thế rất lớn GV cần phải nắm đƣợc để biết cách khơi gợi, khuyến khích 

các em bộc lộ quan điểm và chứng tỏ đƣợc năng lực. GV phải tạo đƣợc 

những tình huống có vấn đề (có sự chuẩn bị trƣớc) để HS thỏa sức sáng tạo 
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trong khi vẫn đáp ứng đƣợc yêu cầu học tập đầy đủ các nội dung môn học 

vẽ Hình họa.  

Về phía giáo viên, bên cạnh việc tạo ra tình huống để HS bộc lộ năng 

khiếu của mình, GV cần áp dụng nhiều giải pháp linh hoạt. Khi HS đang 

tập trung vẽ, GV không nên nói thay các em. GV cần khuyết khích HS tự 

vẽ theo trí tƣởng tƣợng của các em, tránh hiện tƣợng áp đặt tƣ duy của 

ngƣời dạy lên tƣ duy của ngƣời học. 

Tạo những tình huống để HS tự tranh luận, bàn bạc với nhau để tăng 

cƣơng không khí sôi nổi cho lớp học, cuốn hút tất cả các em vào nội dung 

bài vẽ. Hiệu quả của tình huống có vấn đề là ở chỗ nó có tác động tới HS: 

giúp các em có đƣợc tƣ duy khoa học, tƣ duy sáng tạo, đồng thời có những 

cảm xúc nhất định về bài vẽ Hình họa.  

Muốn phát huy tính tích cực của HS trong suốt giờ học, GV phải tạo 

ra đƣợc một hệ thống tình huống có vấn đề. Mỗi tình huống có một vị trí 

nhất định phù hợp với nội dung bài học và phù hợp với từng đối tƣợng HS.  

c.Sử dụng các phương tiện DH nhằm kích thích niềm say mê và khả 

năng sáng tạo của HS 

Mĩ thuật nói chung, phân môn Hình họa nói riêng về bản chất là môn 

nghệ thuật của thị giác. Do đó, nội dung học tập trƣớc hết phải thu hút đƣợc 

cái nhìn của HS. GV muốn thu hút HS phải đem đến cho các em những hình 

ảnh trực quan nhất liên quan đến bài học. Bởi vậy, việc sử dụng các phƣơng 

tiện DH bao gồm vật thật, tranh, ảnh, băng đĩa, bài giảng power point...một 

cách hiệu quả sẽ góp phần không nhỏ nâng cao chất lƣợng dạy và học.  

Tuy nhiên, điều quan trọng đối với DH phân môn Vẽ Hình họa không 

phải là phƣơng tiện DH hiện đại, hoành tráng.... mà là việc sử dụng phƣơng 

tiện ấy nhƣ thế nào. Có đúng lúc, đúng chỗ không? Có khai thác đƣợc triệt 

để tính năng, tác dụng của nó hay không? Có đảm bảo đƣợc đặc trƣng của 

giờ học vẽ Hình họa hay không? 
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Với cách gợi mở tạo hứng thú, gợi niềm say mê sáng tạo cho HS nhƣ 

trên, có thể thấy: kết quả học tập của HS phụ thuộc vào „„nghệ thuật truyền 

đạt‟‟ của giáo viên, nhƣng quan trọng hơn cả là khả năng cảm nhận của HS. 

Bởi lẽ HS có hứng thú thì các em mới chịu khó suy nghĩ, tìm tòi và thể hiện 

bằng cảm xúc thăng hoa của mình.  

Việc GV tạo ra đƣợc những hình ảnh trực quan sinh động là cơ sở rất 

quan trọng để hình thành năng lực tƣởng tƣợng của HS. Nhƣ vậy, dạy Hình 

họa không đơn giản là dạy HS các nguyên tắc và kỹ thuật vẽ Hình họa mà 

còn phải kết hợp đƣợc việc dạy các em cảm thụ vẻ đẹp của thế giới tự 

nhiên để diễn tả chúng vào các bài vẽ Hình họa.  

d. Tạo dư vị xúc cảm cho HS sau giờ học 

Việc tiếp nhận nội dung bài học của HS không chỉ kết thúc khi chuông 

báo hết giờ mà còn trải dài sau giờ học. Khi đó, HS mới thẩm thấu và cảm 

nhận đƣợc đầy đủ cái hay của bài học. Do đó, những phút cuối của giờ học 

đòi hỏi sự  quan tâm của GV nhằm tạo tình huống, gây ấn tƣợng tốt đẹp 

cho HS về bài học đó. Kết thúc giờ học vẽ Hình họa không chỉ đơn thuần là 

tổng kết nội dung bài học, mà quan trọng hơn là GV phải mở ra những vấn 

đề mới có liên quan đến các hoạt động nghệ thuật liên môn, liên quan đến 

thực tế cuộc sống của các em.  

Ví dụ khi kết thúc giờ học GV để cho HS tự đánh giá bài vẽ của mình 

và HS đánh giá bài vẽ của mhau sau đó GV mới tổng kết lại và đánh giá kết 

quả học tập của em các một cách công bằng và chính xác. Biện pháp này 

giúp HS dần hình thành kĩ năng nhận xét cũng nhƣ đánh giá những gì đạt 

đƣợc và chƣa đƣợc, từ đó rút ra nhƣng kinh nghiệm để bài vẽ sau đạt kết 

quả cao hơn. Từ đó tạo dƣ vị  cảm xúc sau giờ học và hứng khới với những 

giờ học tiếp theo. 

2.2.2.4. Điều kiện thực hiện biện pháp 

Để thực hiện đƣợc biện pháp này, GV cần phải chuẩn bị những phần 

việc căn bản : 
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- Lập đƣợc các tình huống có vấn đề trong giờ dạy 

- Tạo lập đƣợc các hình thức dạy HS động trong giờ dạy 

- Kết hợp các phƣơng tiện DH với ngôn ngữ và hành vi biểu cảm của 

giáo viên 

- Kết hợp hài hòa giữa việc sử dụng các phƣơng tiện DH và PPDH 

Cụ thể là: 

Đối với giáo viên: Cần tạo đƣợc động cơ học tập tích cực cho HS. Xây 

dựng động cơ học tập cho HS là một trong những vấn đề quan trọng trong 

tổ chức DH.  

Vì vậy để tạo hứng thú cho HS trong học tập, cần hình thành kỹ năng 

và cảm xúc, thái độ cho các em. Việc duy trì động và phát triển động cơ 

học tập cho HS phụ thuộc rất nhiều vào cách GV đƣa ra các hoạt động định 

hƣớng và tổ chức học tập nhƣ thế nào cho HS. GV cần đầu tƣ về thời gian 

và trí lực cho bài soạn của mình. Hệ thống các bài tập, câu hỏi đƣa ra phải 

đảm bảo vừa sức về độ khó đối với HS. 

Đối với HS: phải nắm vững các mục tiêu, nội dung cần đạt đƣợc và có 

ý thức hoàn thành với sự nỗ lực cao nhất của bản thân; có ý thức tự giác 

cao độ, biết thể hiện khả năng trao đổi, chia sẻ với GV và bạn bè trong lớp. 

2.2.3. Xây dựng nội dung bài giảng và  tổ chức dạy học sao cho linh hoạt 

2.2.3.1.Mục tiêu của biện pháp 

Chƣơng trình đào tạo chú trọng đến phát huy tính chủ động sáng tạo 

của ngƣời học. Bởi vậy, bên cạnh những phƣơng pháp giảng dạy truyền 

thống, GV cần phải áp dụng nhiều phƣơng pháp giảng dạy mới linh hoạt 

theo hƣớng GV là ngƣời hƣớng dẫn gợi mở, HS là ngƣời chủ động tiếp 

nhận tri thức và thực hành. Do đó, để giảng dạy môn học Hình họa cho HS 

tại trƣờng TCVHNT&DL Hƣng Yên, cần thiết phải xây dựng phƣơng án tổ 

chức DH sao cho linh hoạt. Mục tiêu chính là xây dựng và thực hiện đƣợc 
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những phƣơng án giảng dạy phù hợp linh hoạt theo hƣớng lấy HS làm 

trung, nâng cao chất lƣợng dạy và học. 

2.2.3.2. Nội dung biện pháp 

GV chuẩn bị giáo án trên cơ sở chƣơng trình môn học vẽ Hình họa đã 

đƣợc thiết kế theo hƣớng phát triển hoạt động của HS, trong đó xây dựng nội 

dung bài giảng dạy mới kết hợp với các hình thức tổ chức lớp học đa dạng. 

2.2.3.3. Cách thực hiện biện pháp 

a.  GV xây dựng kế hoạch giảng dạy chi tiết cho từng giờ học, xác định rõ 

những mục tiêu cần đạt về kiến thức và những kỹ năng cần hình thành ở HS 

GV phải lƣu ý đến việc lập kế hoạch bài học nhằm đƣa ra mục tiêu cụ 

thể, chuẩn bị kỹ lƣỡng đồ dùng dạy học. Việc chuẩn bị kỹ lƣỡng đồ dùng 

DH sẽ giúp GV truyền giảng lý thuyết cho HS một cách sinh động, dễ hiểu, 

hấp dẫn. Đồ dùng DH giúp HS lĩnh hội kiến thức một cách hiệu quả hơn khi 

đƣợc nhìn trực tiếp những hình ảnh trực quan bên cạnh những lời giảng giải, 

phân tích của giáo viên. Để dạy các bài vẽ Hình họa có hiệu quả, GV cần 

chuẩn bị tốt đồ dùng dạy học: vật mẫu và các bài vẽ mẫu; các video; bài vẽ 

Hình họa của HS các khóa trƣớc; mẫu thật phục vụ cho bài vẽ Hình họa. 

GV cũng phải thể hiện rõ các PPDH đƣợc thực hiện trong bài học đó. 

Trong kế hoạch bài học, GV nên phân chia thời gian hợp lý cho các hoạt 

động. Chú ý các hoạt động trọng tâm của giờ học nhƣ cách vẽ, luyện tập, 

thực hành.... Với những bài đầu, HS chƣa có kỹ năng, GV cần dành nhiều 

thời gian hơn cho hoạt động cụ thể. Ở các bài tiếp sau, thời gian dành cho 

hoạt động này sẽ ít hơn vì kỹ năng này đã đƣợc hình thành trong những bài 

học đầu và dần đƣợc phát triển trong các bài học sau. 

Xây dựng đƣợc kế hoạch bài học chi tiết sẽ giúp GV chủ động trong 

việc truyền đạt kiến thức, chủ động về phƣơng pháp và phân bổ thời gian 

hợp lý trong một giờ học. Việc xác định mục tiêu cụ thể kèm theo những 

kỹ năng cần có cho HS sau mỗi giờ học giúp GV tập trung vào các nội 
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dung trọng điểm, hƣớng HS đến kết quả nhƣ mục tiêu đặt ra, chú trọng vào 

khâu rèn luyện kỹ năng cho các em chứ không chỉ dừng lại ở phần lý 

thuyết khô cứng.  

Những giờ học đầu tiên của môn học vẽ Hình họa, GV cần chú trọng 

lý thuyết nhiều hơn thực hành. GV cần phải giảng cho HS những nguyên 

tắc Hình họa cơ bản, các bƣớc vẽ một bài Hình họa, cách sắp xếp bố cục 

trong Hình họa, cách sử dụng màu sắc trong Hình họa. Điều quan trọng khi 

giảng lý thuyết là GV cần minh họa lên bảng (chú ý yêu cầu vẽ minh họa 

phải đúng, đẹp, nhanh). Để minh họa thêm cho nội dung lý thuyết, GV nên 

lấy một số bài vẽ tốt của HS các khóa trƣớc để phân tích ƣu điểm cho các 

em học tập, đồng thời cho xem những bài vẽ chƣa đạt yêu cầu để các em 

rút kinh nghiệm. Kế hoạch bài học của GV cũng cần phải đảm bảo hƣớng 

dẫn HS thực hiện đầy đủ các bƣớc vẽ Hình họa: Vẽ hình bài Hình họa theo 

đúng kích thƣớc GV đã quy đinh, phân mảng, lên đậm nhạt. 

Đối với các bài vẽ Hình họa cơ bản, kế hoạch bài học của GV càng 

phải đƣợc chuẩn bị công phu hơn. GV chuẩn bị đầy đủ đồ dùng dạy học, 

mẫu vật thật để làm công cụ hƣớng dẫn và làm đề bài cho HS thực tập. Bài 

học vẽ Hình họa GV cần phải nêu bật đƣợc tính chất, đặc điểm, chức năng 

sử dụng của đồ vật sẽ đƣợc HS vẽ, ngoài ra phải truyền đạt cho HS tính 

chất của đồ vật, chất liệu của đồ vật... để chọn HS lựa chọn đậm nhạt cho 

phù hợp.  

b. GV sủ dụng nhiều PPDH đa dạng trong một giờ lên lớp 

Có nhiều PPDH tích cực đã và đang đƣợc áp dụng trong các giờ dạy 

Mĩ thuật tại các trƣờng trung cấp hiện nay. Tuy nhiên, không vì thế mà các 

PPDH truyền thống mất đi vai trò. Không phƣơng pháp nào có thể thay thế 

phƣơng pháp thuyết trình của GV trong giảng dạy. Đặc biệt các giờ học lý 

thuyết môn vẽ, GV có thể sắp xếp thời lƣợng không nhỏ cho HS thực hành, 

nhƣng trƣớc hết phần lớn thời gian của giờ học là phần thuyết giảng của 
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giáo viên. Giọng thuyết giảng truyền cảm, nêu bật trọng tâm bài học có sức 

hấp dẫn đặc biệt đối với HS, làm các em bị lôi cuốn vào bài học.  

Bên cạnh thuyết giảng, GV cần chủ động kết hợp các PPDH tích cực 

khác trong giờ học. GV cần dành thời gian tổ chức cho HS thảo luận. Có 

thể thảo luận theo cặp hoặc theo nhóm tùy nội dung bài học. Điều cốt yếu 

nhất là GV phải giao nhiệm vụ rõ ràng cho các nhóm, điều khiển hoạt động 

của nhóm, quy định rõ thời gian thảo luận. Khi các nhóm thảo luận, GV 

đến từng nhóm theo dõi, gợi ý để HS thảo luận vào trọng tâm vấn đề, 

không lan man làm mất thời gian. Với hình thức thảo luận này, sự thành 

công phụ thuộc nhiều vào kỹ năng điều hành của GV cũng nhƣ kiến thức 

của HS. 

Giờ dạy vẽ Hình họa, GV có thể áp dụng phƣơng pháp vấn đáp, gợi 

mở. Phƣơng pháp này sẽ hỗ trợ và phát huy tối đa hiệu quả việc sử dụng 

phƣơng tiện DH đa chức năng. Khi kết hợp phƣơng tiện DH với các tình 

huống giao tiếp, ứng xử tình cảm, các câu hỏi của GV đặt ra cho HS có thể 

hỏi trực tiếp, gián tiếp hoặc bằng hình thức câu đố vui để gợi trí tò mò của 

HS (loại câu hỏi mở). Trong sử dụng phƣơng pháp này, câu hỏi của GV 

đƣa ra phải sát với bài giảng, sát đối tƣợng và trình độ chung của lớp.  

Một PPDH tích cực nữa GV có thể ứng dụng trong giảng dạy vẽ Hình 

họa là PPDH nêu và giải quyết vấn đề. Xây dựng tình huống có vấn đề là 

một giai đoạn quan trọng của quá trình dạy học. Nếu thiếu nó thì quá trình 

tƣ duy sáng tạo không thể khởi phát đƣợc. Ở đây, GV là ngƣời tạo ra tình 

huống có vấn đề, tổ chức, điều khiển HS phát hiện vấn đề. HS tích cực, chủ 

động, giải quyết vấn đề, thông quá đó mà lĩnh hội tri thức, kỹ năng. Các 

PPDH nêu vấn đề đều có hiệu quả mang lại hứng thú cho HS, tăng cƣờng 

hoạt động độc lập, năng lực sáng tạo của các em. HS chủ động, tự giác 

tham gia quá trình học, tự mình tìm ra tri thức cần học chứ không phải nghe 

GV giảng một cách thụ động. Nói cách khác, HS là chủ thể sáng tạo ra hoạt 
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động học. Nhờ vậy, HS không chỉ tiếp nhận tri thức mà còn hiểu đƣợc con 

đƣờng và cách thức dẫn đến kết quả đó. Nói cách khác, HS hiểu và tìm ra 

đƣợc cách thức giải quyết vấn đề. 

2.2.3.4. Điều kiện thực hiện biện pháp 

Để có thể thực hiện biện pháp này, đòi hỏi sự kết hợp nhiều yếu tố, sự 

cố gắng nỗ lực từ phía thầy giáo, lãnh đạo nhà trƣờng và từ chính HS. 

Về phía giáo viên, để thực hiện đổi mới phƣơng pháp giảng dạy và 

hình thức tổ chức dạy học, GV phải không ngững tự nâng cao trình độ, 

nhiệt huyết yêu nghề và chịu khó đầu tƣ công sức cho bài giảng của mình. 

GV vừa phải có kiến thức chuyên môn sâu rộng, có trình độ sƣ phạm cao, biết 

ứng xử tinh tế, biết sử dụng thành thạo các công nghệ hiện đại vào dạy học, 

biết định hƣớng phát triển cho HS theo mục tiêu từng bài giảng Hình họa đề 

ra, nhƣng cũng đảm bảo đƣợc sự tự do của HS trong hoạt động nhận thức. 

Để thực hiện đƣợc biện pháp này, một điều kiện không thể thiếu đó là 

thiết bị dạy học. Thiết bị DH phải đảm bảo cho HS thực hành. Các lớp học 

vẽ Hình họa phải đƣợc trang bị đầy đủ các phƣơng tiện học tập hiện đại bao 

gồm: máy chiếu, mạng internet, ti vi và đầu video, máy quay, tranh ảnh tƣ 

liệu, các phần mềm DH Mĩ thuật nói chung, vẽ Hình họa nói riêng. Nhằm 

tăng cƣờng hơn nữa hiệu quả của biện pháp này, GV dạy Mĩ thuật có thể 

chủ động sử dụng trang thiết bị cá nhân để soạn bài giảng và thực nghiệm 

giảng dạy trên lớp.  

2.3.  Mối quan hệ giữa các biện pháp dạy học môn Hình họa cho học 

sinh trƣờng Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hƣng Yên 

Trên đây là một số biện pháp giảng dạy vẽ Hình họa cho HS tại 

trƣờng TCVHNT & DL Hƣng Yên đƣợc chúng tôi đề xuất dựa trên kết quả 

nghiên cứu lý luận và thực tiễn của DH Hình họa. Các biện pháp này có 

mối quan hệ biện chứng, nằm trong một chỉnh thể thống nhất, bổ sung và 

hoàn thiện cho nhau. Các biện pháp này nhấn mạnh đến vai trò của GV 
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trong giảng dạy môn Hình họa cho HS trƣờng TC VHNT&DL Hƣng Yên, 

nhấn mạnh đến vai trò của phƣơng tiện DH hiện đại trong giảng dạy và học 

tập vẽ Hình họa. Đây là điều kiện cần thiết để thực hiện các biện pháp DH 

nhằm phát huy năng lực tự chủ, khả năng sáng tạo, trí tƣởng tƣợng không 

ngừng nghỉ của HS, góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học vẽ Hình họa ở 

trƣờng TCVHNT & DL Hƣng Yên hiện nay. 

Tuy nhiên, khi phân chia thành các biện pháp khác nhau, chúng tôi 

luôn lƣu tâm nhấn mạnh đến đặc thù của từng biện pháp và sự tác động ở 

các mức độ khác nhau của các biện pháp đó trong quá trình DH vẽ Hình 

họa nhằm phát triển năng lực của HS. 

Trong thực tiễn áp dụng DH vẽ Hình họa, ngoài mối quan hệ thống 

nhất trong nhau, các biện pháp đƣợc sử dụng phối hợp cùng nhau, hỗ trợ 

cho nhau và phụ thuộc lẫn nhau trong quá trình dạy học.  

2.4. Thực nghiệm sƣ phạm 

2.4.1. Những vấn đề chung về thực nghiệm 

2.4.1.1. Mục đích thực nghiệm 

Thực nghiệm đƣợc tiến hành nhằm khẳng định tính khoa học đúng 

đắn của giả thuyết về DH môn Hình họa cho HS trƣờng TCVHNT&DL 

Hƣng Yên, đồng thời khẳng định hiệu quả và tính khả thi của các biện 

pháp đã đƣợc đề xuất trong nội dung 2.1. trình bày ở trên. 

2.4.1.2. Đối tượng, thời gian và địa điểm thực nghiệm 

Đối tƣợng thực nghiệm là HS trung cấp ngành hội họa khóa 5 đang 

học tập tại trƣờng TCVHNT&DL Hƣng Yên. Chúng tôi tổ chức thực 

nghiệm trong năm học 2016-2017. 

2.4.1.3. Nội dung thực nghiệm 

Nội dung thực nghiệm đƣợc thực hiện thông qua một số tiết dạy của 

môn Hình họa là “vẽ khối hình hộp” thuộc phần Hình họa đen trắng trong 

chƣơng trình đào tạo trung cấp ngành hội họa. 
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2.4.1.4. Quy trình thực nghiệm 

Quy trình thực nghiệm đƣợc chia thành 02 giai đoạn: 

Giai đoạn chuẩn bị thực nghiệm 

- Tổ chức bồi dưỡng tập huấn cho GV dạy thực nghiệm 

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn cho thấy thực trạng DH 

môn Hình họa tại trƣờng TCVHNT&DL Hƣng Yên chƣa thực sự kích thích 

đƣợc tính tích cực, say mê, sáng tạo trong học tập của HS nhà trƣờng. Kết 

quả học tập của HS chƣa cao và chỉ dừng lại ở việc đánh giá bằng điểm số 

cụ thể. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này chúng tôi đã phân 

tích ở những phần nội dung trên. Chúng tôi cũng đã đề xuất một số biện 

pháp để khắc phục tình trạng này nhằm nâng cao chất lƣợng dạy và học 

môn Hình họa theo hƣớng phát triển năng lực học tập của HS. Muốn thực 

hiện đƣợc các biện pháp 1, 2, mà chúng tôi đã đề xuất ở phần trên, quan 

trọng nhất chính là thay đổi ở khâu GV. GV có vai trò đặc biệt quan trọng 

trong việc tạo hứng thú học tập cho HS. Chất lƣợng học tập của HS phụ 

thuộc vào PPDH và cách thức tổ chức  của GV. Muốn đổi mới chƣơng 

trình dạy môn Hình họa theo hƣớng tăng tỷ lệ thực hành, giảm tỷ lệ lý 

thuyết và những thay đổi khác về nội dung học cũng xuất phát từ việc GV 

có chịu bỏ công sức đầu tƣ soạn bài giảng, nâng cao trình độ sƣ phạm và 

tích cực học tập sử dụng phƣơng tiện DH đa chức năng. Muốn đổi mới 

cách đánh giá học tập của HS cũng xuất phát trƣớc hết từ sự thay đổi trong 

tƣ duy của chính GV giảng dạy trực tiếp môn Hình họa. 

Bởi vậy, để chuẩn bị cho quá trình thực nghiệm, bƣớc quan trọng nhất 

theo chúng tôi chính là tổ chức bồi dƣỡng tập huấn cho GV dạy thực 

nghiệm. Qua khảo sát thực trạng cho thấy: các GV (mà chúng tôi chọn 

nghiên cứu) chƣa thực sự chú trọng đến soạn giáo án dạy môn Hình họa 

theo hƣớng đổi mới nhằm kích thích và phát huy năng lực HS. 
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Do hạn chế về thời gian và kinh phí, chúng tôi đã cử các GV dạy thực 

nghiệm tham gia đợt tập huấn về đổi mới PPDH Mĩ thuật cùng với các GV 

dạy Mĩ thuật khác trên toàn tỉnh Hƣng Yên tháng 7 năm 2016. Đợt tập 

huấn do Sở Giáo dục Đào tạo Hƣng Yên chủ trì, mời các thầy cô giáo đầu 

ngành sƣ phạm Mĩ thuật tại các trƣờng Đại học Sƣ phạm Nghệ thuật trung 

ƣơng, Đại học Mỹ thuật... về giảng dạy. 100% ý kiến GV của lớp tập huấn 

đều cho rằng việc đổi mới PPDH môn Hình họa nói riêng, Mĩ thuật nói 

chung là rất cần thiết (82%) và cần thiết (18%). Kết quả này cho thấy 

100% GV Mĩ thuật đều đã nhận thức sâu sắc về việc phải đổi mới PPDH, 

hình thức tổ chức DH môn Hình họa để nâng cao chất lƣợng dạy và học, phát 

huy năng lực tự chủ, năng lực sáng tạo của HS. 

- Tiến hành biên soạn các giáo án thực nghiệm 

Khảo sát thực trạng dạy môn Hình họa tại trƣờng TCVHNNT&DL 

Hƣng Yên cho thấy hầu hết GV dạy Hình họa đều soạn giáo án theo kiểu 

truyền thống (89%), rất ít GV soạn giáo án điện tử hoặc kết hợp với phần 

mềm trình chiếu power point hoặc các phần mềm vẽ khác. Nguyên nhân là 

nhiều GV ngại soạn giáo án kiểu này bởi mất thời gian nhiều lại không 

đƣợc khen thƣởng hay động viên gì. 02 GV dạy Mĩ thuật của trƣờng ở độ 

tuổi 45-50 nên hạn chế về trình độ sử công nghệ thông tin nên càng không 

ứng dụng đƣợc vào bài giảng. 

Cùng với soạn giáo án kiểu truyền thống, GV dạy môn Hình họa phần 

lớn cũng chỉ sử dụng các phƣơng tiện DH truyền thống (tranh, ảnh, vật 

thật...). Thực trạng này một phần do nhà trƣờng còn thiếu thốn các phƣơng 

tiện kỹ thuật, một phần do chính sự “ngại” của GV. 

Do đó, để thực nghiệm thực hiện theo đúng yêu cầu và kế hoạch đề ra, 

khắc phục những thực trạng bất cấp trên, chúng tôi chú trọng việc soạn 

giáo án thực nghiệm theo hình thức mới, trong đó phải kết hợp đƣợc 

phƣơng tiện DH truyền thống và hiện đại, ứng dụng đƣợc công nghệ thông 
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tin, trong đó phân bổ từng nội dung và thời lƣợng giảng dạy theo hƣớng 

tăng thực hành, giảm lý thuyết. Giáo án thực nghiệm cũng phải thể hiện 

đƣợc khả năng tích hợp nhiều PPDH và các cách thức tổ chức lớp học linh 

hoạt của GV, xây dựng đƣợc các tình huống, các hoạt động dạy học. 

- Chuẩn bị về cơ sở vật chất 

Một trong những khó khăn gây trở ngại lớn đến việc DH môn Hình 

họa theo hƣớng phát triển năng lực HS chúng tôi đã trình bày ở các phần 

trên là sự thiếu thốn cơ sở vật chất, phƣơng tiện kỹ thuật dạy học. Do đó, 

để tiến hành dạy thực nghiệm, chúng tôi đặc biệt coi trong việc chuẩn bị về 

cơ sở vật chất. Lãnh đạo nhà trƣờng đã dành cho giờ học thực nghiệm 

phòng học hiện đại nhất với đầy đủ máy chiếu, máy tính, bút hồng ngoại, 

hệ thống loa mic. Phòng học vẽ Hình họa cũng sắp xếp 02 bộ khung và bàn 

đặt các phƣơng tiện dạy truyền thống nhƣ tranh, ảnh, vật thật... bố trí ánh 

sáng đủ tiêu chuẩn để phục vụ các nội dung của giờ học. 

Giai đoạn tổ chức DH thực nghiệm 

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các phần việc trên, GV cũng đã đƣợc tập 

huấn bồi dƣỡng, chúng tôi yêu cầu GV soạn giáo án 2 bài dạy của môn 

Hình họa trong chƣơng trình Hình họa ứng dụng hệ trung cấp là: vẽ khối 

hộp. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi nhận thấy các GV rất tích cực tìm 

đọc tài liệu, sách tham khảo để soạn giáo án theo hƣớng đổi mới. Trên cơ 

sở giáo án mới soạn, chúng tôi yêu cầu GV tự nghiên cứu để tiến hành tập 

giảng theo giáo án đã soạn. 

Trên cơ sở chuẩn bị kỹ lƣỡng, chu đáo, chúng tôi tiến hành tổ chức 

cho GV dạy thực nghiệm. 

2.4.1.5. Phương pháp và kỹ thuật tiến hành thực nghiệm 

Các bƣớc tiến hành thực nghiệm cụ thể là: 

Bƣớc 1: Kiểm tra sự chuẩn bị các điều kiện cho quá trình thực nghiệm 

(giáo án, cơ sở vật chất, phƣơng tiện DH, tình hình lớp thực nghiệm và lớp 

đối chứng....) 
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Bƣớc 2: GV tiến hành giảng dạy theo phƣơng án thực nghiệm đã đƣợc 

thiết kế ở lớp thực nghiệm, và giảng dạy bình thƣờng ở lớp đối chứng (với 

cùng một bài dạy) 

Bƣớc 3: Tổng kết, kiểm tra, đánh giá kết quả thực nghiệm thông qua 

các nội dung nhƣ: kết quả nhận thức, kỹ năng vận dụng kiến thức và kỹ 

năng thực hành của HS; mức độ hoạt động của HS trong giờ học; mức độ 

hứng thú; thái độ; tính tích cực, sáng tạo của HS trong giờ học; điểm số qua 

các bài vẽ... 

Trong năm học 2016-2017, trƣờng TCVHNT&DL Hƣng Yên có 75 

HS thuộc hai ngành đào tạo: trung cấp hội họa và trung cấp sƣ phạm mỹ 

thuật. Để tổ chức thực nghiệm, chúng tôi chọn 2 lớp: Lớp Họa K5A và Lớp 

Họa K5B. Tổng số HS tham gia thực nghiệm là 30 HS. Tổng cộng số HS 

tham gia thực nghiệm và đối chứng là 60 HS. 

Trong số 10 GV Mĩ thuật của nhà trƣờng, chúng tôi lựa chọn 02 GV 

tham gia dạy thực nghiệm: GV ĐTN và GV NTT. Hiện cả 2 GV đều là GV 

Khoa Mĩ thuật - Sân khấu - Múa trong trƣờng. Mỗi GV đƣợc mời tham gia 

thực nghiệm đều trực tiếp dạy cả lớp đối chứng và lớp thực nghiệm. 

Về kỹ thuật tiến hành thực nghiệm: Chúng tôi tiến hành thực nghiệm 

theo hình thức thực nghiệm song song, trong đó tƣơng ứng với 1 bài dạy sẽ 

thực hiện ở cả lớp thực nghiệm và lớp đối chứng và cùng do 1 GV dạy. 

Điểm khác nhau ở chỗ lớp đối chứng GV dạy Hình họa theo PPDH truyền 

thống, lớp thực nghiệm GV dạy theo hƣớng đổi mới PPDH và hình thức tổ 

chức lớp học. Kết thúc mỗi bài dạy, chúng tôi tổ chức cho HS làm bài kiểm 

tra (cùng 1 mẫu vẽ và trong cùng 1 thời điểm) ở cả lớp thực nghiệm và lớp 

đối chứng. Sau đó, xử lý kết quả các bài kiểm tra bằng phƣơng pháp thống 

kê toán học để đánh giá về mặt định lƣợng và định tính. 

Trong quá trình thực nghiệm, chúng tôi cùng các GV Mĩ thuật khác, 

cán bộ quản lý trong trƣờng luôn có mặt dự giờ để theo dõi, ghi chép, phân 
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tích theo các tiêu chí đã đề ra làm cơ sở khoa học cho việc đánh giá đƣợc 

khách quan, chính xác. Ngay sau tiết dạy thực nghiệm, chúng tôi tỏ chức ý 

kiến nhận xét, đánh giá của GV và HS về tiết dạy thực nghiệm đó; xử lý 

các biên bản dự giờ để đánh giá chất lƣợng giờ dạy. (Phụ lục.....) 

2.4.1.6. Các tiêu chí  và thang đánh giá phát triển năng lực của HS 

Thái độ hứng thú, sự ham hiểu biết, say mê tìm tòi, thích khám phá 

(nhận diện qua quan sát các giờ học trên lớp của HS) 

Qua quan sát giờ học trên lớp của HS, nhóm HS nào có tác phong làm 

việc nghiêm túc, hào hứng, say mê học tập, thích quan sát tìm hiểu các sự 

vật, hiện tƣợng xung quanh là các em thực sự hứng thú với bài giảng thực 

nghiệm của thầy cô giáo. Có hứng thú học tập là điểm khởi đầu để các em 

say mê tìm tòi, thích khám phá, nắm bắt kiến thức nhanh và triển khai ứng 

dụng kiến thức lý thuyết vào bài vẽ thực hành một cách nhanh chóng. 

Thực tế qua quan sát dự giờ dạy của nhiều GV, nhóm HS hứng thú 

học tập cũng là nhóm nắm chắc kiến thức, hình thành năng lực chuyên môn 

về vẽ Hình họa. Các em nắm chắc kiến thức cơ bản về các bƣớc vẽ, cách 

dựng hình cơ bản, lên đạm nhạt, đẩy sâu hình ... để áp dụng vào bài vẽ 

Hinh họa  : Vẽ Khối hộp 

Đánh giá mặt hứng thú, tập trung của HS trong giờ học qua 3 mức: 

- Mức 1: Tập trung, chú ý cao độ nghe giảng. 

- Mức 2: Chú tâm theo dõi, quan sát, nhận xét, hăng hái phát biểu xây 

dựng bài. 

- Mức 3: Tiếp thu kiến thức nhanh, mạnh dạn đặt câu hỏi cho GV và 

trình bày quan điểm cá nhân. 

Tư duy sáng tạo (nhận diện qua cách nghĩ, cách vẽ của HS) 

Theo PPDH truyền thống, HS thƣờng bị khuôn mẫu vào những yêu 

cầu cụ thể hoặc chịu ảnh hƣởng mạnh từ những bài vẽ mẫu đƣợc GV sử 

dụng minh họa. Với cách học này, tƣ duy sáng tạo của HS khó đƣợc phát 
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huy, sản phẩm vẽ của các em cơ bản là tƣơng đồng, ít có sự khác biệt, sự 

biến hóa. 

Tuy nhiên, đổi mới PPDH trong các giờ học thực nghiệm sẽ đem đến 

cho HS cơ hội bộc lộ tƣ duy sáng tạo. Cách dẫn dắt của GV, cách GV trao 

đổi, gợi ý cho các em trình bày ý tƣởng, cách GV nêu vấn đề cho các em 

tìm tòi hƣớng giải quyết vấn đề... giúp HS có cơ hội trình bày quan điểm cá 

nhân, mạnh dạn thực hiện ý tƣởng sáng tạo trong bài vẽ. Các em cũng sẽ 

đặt ra các nghi vấn, thắc mắc, nhận xét để GV trả lời. Các em sẽ trao đổi cách 

làm, cách nghĩ với các bạn trong cùng nhóm vẽ để tìm ra cách phối hợp, thực 

hiện bài vẽ nhƣ mong muốn. 

Ngoài những giờ phút sôi nổi trình bày ý tƣởng cá nhân và trao đổi 

nhóm, những em HS có tƣ duy sáng tạo đặc biệt lại có những khoảng lặng 

trầm tƣ nhƣ ngƣời lớn - đó là lúc các em đang suy nghĩ và nhận thức về đối 

tƣợng, hình thành ý tƣởng sáng tạo cá nhân. 

Về cách thức đánh giá tiêu chí này, chia 3 mức: 

- Mức 1: Đánh giá mức độ bắt chƣớc, tái hiện của HS, thể hiện ở việc 

vẽ bắt chƣớc, vẽ tƣơng tự hoặc ít nhiều vẽ giống hình theo mẫu trong giáo 

trình. Điểm tối đa: 4 điểm. 

- Mức 2: Đánh giá mức độ tích cực tìm tòi của HS, thể hiện ở việc HS 

tìm đƣợc những hình thức biểu đạt mới hoặc phƣơng pháp giải quyết mới 

trong bài vẽ của mình. Ở mức độ này, tính độc lập cao hơn mức trên, tƣ duy 

sáng tạo của HS bắt đầu đƣợc bộc lộ. HS tự tìm cho mình kiến thức mới và 

khai thác vận dụng kiến thức theo nhiều hƣớng khác nhau. Điểm tối đa: 3 

điểm. 

- Mức 3: Đánh giá khả năng tìm ra cái mới của HS, thể hiện ở việc HS 

tìm ra đƣợc cách vẽ đốc đáo, mới lạ không nhờ vào sự gợi ý của GV hoặc 

bạn bè, thực hiện tốt các yêu cầu của GV đƣa ra, có tính sáng tạo trong cả 

phƣơng pháp vẽ. Ở mức độ này, HS thể hiện rõ tƣ đuy phân tích, tổng hợp, 
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khái quát hóa xuất sắc. Điểm tối đa: 3 điểm.  

Hành động sáng tạo (đánh giá tính sáng tạo của HS qua sản phẩm bài 

vẽ) 

Đa phần những HS hứng thú học tập, nắm vững kiến thức, có năng lực 

chuyên môn và năng lực phƣơng pháp vững vàng, có tƣ duy sáng tạo sẽ 

nghĩ nhanh, vẽ nhanh, thao tác chuẩn xác. Hình tƣợng bài vẽ cô đọng, nét 

vẽ khúc chiết, bố cục tự nhiên. Bài vẽ luôn có điểm mới lạ về bố cục, hình 

vẽ, mảng khối, đậm nhạt... Thƣờng các em không thích vẽ theo khuôn mẫu, 

thích vẽ khác các bạn. Thậm chí ở nhiều em còn cố gắng tìm ra cách vẽ 

mới, hoặc các chi tiết khác biệt để bài vẽ của mình không giống những bài 

vẽ trƣớc cũng do chính bản thân thực hiện.  

Thang đánh giá sản phẩm bài vẽ của HS đƣợc phân theo từng mục:, 

bố cục, hình mảng, đậm nhạt. Tuy nhiên, khi đánh giá sản phẩm sẽ không 

tách bạch riêng lẻ từng yếu tố mà đánh giá tổng thể toàn bộ bài vẽ theo mẫu 

trong mối tƣơng quan chung của nội dung, bố cục, hình mảng và đậm nhạt. 

- Đánh giá bố cục: Tối đa 2 điểm 

Đánh giá ở các mức: 

Mức 1 - Không đạt yêu cầu, đạt 0 điểm (HS vẽ bố cục rời rạc, dàn 

trải) 

Mức 2 - Loại trung bình, đạt 0.5 điểm (HS vẽ bố cục không có mảng 

chính, phụ, sắp xếp lộn xộn hoặc quá lệch trên mặt bài vẽ) 

Mức 3 - Loại khá, đạt 1điểm (HS sắp xếp các mảng hình hài hòa, hợp 

lý, thể hiện đƣợc chiều sâu không gian) 

Mức 4 - Loại giỏi, đạt 2 điểm (HS biết cách bố cục bài vẽ đẹp mắt, 

độc đáo, làm nổi bật đƣợc đối tƣợng) 

- Đánh giá hình mảng: Tối đa 4 điểm 

Mức 1 - Loại trung bình và khá, đạt 2 điểm (HS vẽ hình thô, tỷ lệ cấu 

trúc chƣa hợp lý) 
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Mức 2 - Loại giỏi, đạt 4 điểm (HS tạo hình với đƣờng nét mềm mại, 

mạch lạc, thể hiện cấu trúc nguyên vẹn, bộc lộ đƣợc khả năng sáng tạo) 

- Đánh giá đậm nhạt: Tối đa 4 điểm 

Mức 1 - Loại trung bình, đạt 1.5 điểm (HS biết sử dụng màu nhƣng 

vẫn tô màu theo khuôn mẫu mang tính bắt chƣớc) 

Mức 2 - Loại khá, đạt 2.5 điểm (HS biết sử dụng màu sắc theo nội 

dung và ý đồ mô tả, có khả năng thể hiện màu sắc tự tạo theo ý thích) 

Mức 3 - Loại giỏi, đạt 4 điểm (HS biết sử dụng đậm nhạt phù hợp với 

nội dung, đẹp mắt) 

2.4.2. Kết quả trước và sau thực nghiệm 

2.4.2.1. Kết quả trước thực nghiệm 

Chúng tôi tiến hành khảo sát đầu vào ở cả hai lớp để tìm hiểu năng lực 

nhận thức của HS sau khi tiết dạy theo phƣơng pháp truyền thống kết thúc. 

Hai cách thức chúng tôi ứng dụng để kiểm chứng là: Thông qua kiểm 

chứng kết quả trực tiếp và thông qua điểm trung bình của tập thể lớp. Kết 

quả cho thấy có sự tƣơng đƣơng giữa hai lớp Họa K5A (lớp thực nghiệm) 

và Họa K5B (lớp đối chứng); Sƣ phạm Mĩ thuật K5A (lớp thực nghiệm) và 

Sƣ phạm Mĩ thuật K5B (lớp đối chứng). 

Bảng 2.1. Kết quả điểm thi trước thực nghiệm của lớp thực nghiệm, lớp đối chứng 

Điểm thi Lớp thực nghiệm Lớp đối chứng 

Điểm dưới 5 0/30 bài (0%) 0/30 bài (0%) 

Điểm 5, 6 5/30 bài (16,6%) 7/30 bài (23,3%) 

Điểm 7, 8 20/30 bài (66,7%) 18/30 bài (60%) 

Điểm 9, 10 5/30 bài (16,6%) 5/30 bài (16,6%) 

 Điểm TB = 7,6 Điểm TB = 7,3 

Qua bảng 2.1 trên đây cho thấy: điểm trung bình kiểm tra đầu vào của 

lớp thực nghiệm là 7,6 và của lớp đối chứng là 7,3. Kết quả này cho thấy sự 

khác biệt không lớn (sai khác = 0,3) ở các mức điểm trung bình, khá, giỏi 
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giữa lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Số liệu này chứng tỏ trình độ nhận 

thức và năng lực của HS ở hai lớp thực nghiệm và đối chứng là tƣơng đƣơng 

nhau và đều ở mức khá. Đây là minh chứng để chúng tôi tiến hành các bƣớc 

thực nghiệm tiếp theo. 

Kết quả trên đƣợc biểu thị qua biểu đồ 2.1 dƣới đây: 

 

Biểu đồ 2.1: Kết quả kiểm tra đầu vào của lớp thực nghiệm (Họa K5A) 

và lớp đối chứng (Họa K5B) 

2.4.2.2. Kết quả sau thực nghiệm 

Lớp đối chứng Họa K5B 

Chúng tôi tiến hành chấm điểm sản phẩm vẽ Trang trí của HS lớp đối 

chứng K5B và thu đƣợc kết quả: 

Bảng 2.2: Kết quả điểm thi trước, sau thực nghiệm của lớp đối chứng (Họa K5B) 

Điểm thi Trƣớc thực nghiệm Sau thực nghiệm 

Điểm dưới 5 0/30 bài (0%) 0/30 bài (0%) 

Điểm 5, 6 8/30 bài (26,7%) 3/30 bài (10%) 

Điểm 7, 8 18/30 bài (60%) 21/30 bài (70%) 

Điểm 9, 10 4/30 bài (13,3%) 6/30 bài (20%) 

 Điểm TB = 7,2 Điểm TB = 7,9 
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Các số liệu ở bảng 2.2 trên đây cho thấy kết quả thi trƣớc và sau thực 

nghiệm của lớp đối chứng có sự thay đổi theo hƣớng giảm số điểm trung 

bình (từ 8 bài điểm 5-6 xuống còn 3 bài sau thực nghiệm) và tăng số điểm 

giỏi (4 bài điểm 9-10 tăng lên 6 bài sau thực nghiệm). Kết quả này cho thấy 

có sự chênh lệch trƣớc và sau thực nghiệm do nhiều nguyên nhân khách và 

chủ quan của quá trình DH mang lại. Tuy nhiên, sự chênh lệch này không 

cao (sai khác = 0,7) 

Kết quả trên đƣợc biểu diễn bằng đồ thị 2.1dƣới đây: 

 

Đồ thị 2.1: So sánh điểm thi trước và sau thực nghiệm 

ở lớp đối chứng Họa K5B 

Lớp thực nghiệm Họa K5A 

Kết quả kiểm tra trƣớc, sau thực nghiệm đƣợc thể hiện ở bảng 2.3 

dƣới đây: 

Bảng 2.3: Kết quả điểm thi trước, sau thực nghiệm của lớp thực nghiệm 

(Họa K5A) 

Điểm thi Trƣớc thực nghiệm Sau thực nghiệm 

Điểm dưới 5 0/30 bài (0%) 0/30 bài (0%) 

Điểm 5, 6 7/30 bài (21,3%) 1/30 bài (3,3%) 

Điểm 7, 8 19/30 bài (63,3%) 21/30 bài (70%) 

Điểm 9, 10 4/30 bài (13,3%) 8/30 bài (26,7%) 

 Điểm TB = 7,4 Điểm TB = 8,0 
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Kết quả trên cho thấy, tƣơng tự lớp đối chứng Họa K5B, điểm số có sự 

thay đổi theo hƣớng giảm điểm trung bình (từ 7 bài điểm 5-6 trƣớc thực 

nghiệm giảm xuống còn 1 bài sau thực nghiệm), nhƣng số bài đạt điểm 

khá, giỏi tăng hơn so với lớp đối chứng (21 bài điểm 7-8, tăng lên so với 

trƣớc thực nghiệm là 2 bài; 8 bài điểm 9-10 tăng lên so với trƣớc thực 

nghiệm là 4 bài) 

Sự thay đổi theo xu hƣớng điểm khá, giỏi của lớp thực nghiệm tăng cao 

hơn so với lớp đối chứng là điều tất yếu do nhiều nguyên nhân khách và 

chủ quan của quá trình DH mang lại. Đặc biệt phải kể đến vai trò tích cực 

của GV trong việc đầu tƣ công sức, trí tuệ, thời gian để có giờ dạy Trang trí 

hấp hẫn, lôi cuốn HS. Ngoài ra phải kể đến nguyên nhân về phía HS, đó là 

sự say mê, hào hứng, tích cực, sáng tạo trong học tập. Kết quả trên đƣợc 

biểu thị bằng đồ thị 2.2 dƣới đây: 

 

 

Đồ thị 2.2: So sánh điểm thi trước và sau thực nghiệm 

ở lớp thực nghiệm Họa K5A 
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2.4.3. Phân tích kết quả thực nghiệm 

* So sánh qua điểm số học tập lớp thực nghiệm Họa K5A và lớp đối 

chứng Họa K5B: 

- Khảo sát đầu vào của hai lớp bằng bài kiểm tra “Vẽ khối hộp”, kết 

quả cho thấy mức độ nhận thức và năng lực của HS trong hai lớp là tƣơng 

đƣơng nhau (chúng tôi đã minh chứng trong mục 2.2.2.1 ở trên) 

- Khảo sát cả đầu vào (trƣớc thực nghiệm) và đầu ra (sau thực 

nghiệm) của hai lớp trên cơ sở so sánh sẽ cho thấy nhiều thông tin có giá 

trị. Kết quả đó đƣợc khái quát bằng bảng tổng hợp 2.4 dƣới đây: 

Bảng 2.4: Bảng tổng hợp so sánh kết quả điểm thi trước và sau thực 

nghiệm của hai lớp thực nghiệm (Họa K5A) và lớp đối chứng (Họa K5B) 

Điểm 

Lớp đối chứng (Họa K5B) Lớp thực nghiệm (Họa K5A) 

Trƣớc 

thực nghiệm 

Sau 

thực nghiệm 

Trƣớc 

thực nghiệm 

Sau 

thực nghiệm 

Kém 

(Điểm dưới 5) 

0 bài 

(0%) 

0 bài 

(0%) 

0 bài 

(0%) 

0 bài 

(0%) 

Trung bình 

(Điểm 5, 6) 

8 bài 

(26,7%) 

3 bài 

(10%) 

7bài 

(21 %) 

1 bài 

(3,3%) 

Khá 

(Điểm 7, 8) 

18 bài 

(60%) 

21 bài 

(70%) 

19 bài 

(63,3%) 

21 bài 

(70%) 

Giỏi 

(Điểm 9, 10) 

4 bài 

(13,3%) 

6 bài 

(20%) 

4 bài 

(13,3%) 

8 bài 

(26,7%) 

      Các số liệu ở bảng 2.4 trên đây cho thấy: 

- Ở lớp đối chứng: kết quả chung của lớp thực nghiệm cao hơn so với 

lớp đối chứng, thể hiện ở số HS đạt điểm trung bình thấp hơn hẳn so với 

lớp đối chứng (21% và 3,3 % so với lớp đối chứng là 26,7% và 10%). Nếu 

tính trung bình chung ở mức điểm trung bình thì HS lớp thực nghiệm đạt 

11,65%, còn lớp đối chứng đạt 18,35%. Tƣơng tự nhƣ vậy, ở mức điểm 

khá nếu tính trung bình thì lớp thực nghiệm đạt cao hơn so với lớp đối 
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chứng (68,35% so với 65% của lớp đối chứng). Điểm giỏi của lớp thực 

nghiệm cao vƣợt trội so với lớp đối chứng (trung bình chung đạt 20% so 

với 16,65% của lớp đối chứng).  

Bảng tống hợp 2.4 trên đƣợc minh họa bằng biểu đồ 2.2 dƣới đây: 

 

 

Biểu đồ 2.2: Điểm thi trước và sau thực nghiệm của hai lớp đối chứng  lớp 

Họa K5B và lớp thực nghiệm Họa K5A 
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Kết quả trƣớc và sau thực nghiệm trên đây của lớp đối chứng Họa 

K5B cho thấy dù GV có thể rất nhiệt tình, tâm huyết trong giảng dạy nhƣng 

lại không tích cực đổi mới cách soạn bài, đổi mới phƣơng pháp dạy học, 

đổi mới cách thức sử dụng các phƣơng tiện DH cũng nhƣ đổi mới phƣơng 

pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS nên vẫn chƣa phát huy 

đƣợc năng lực của HS. Các em chƣa thật chú ý say mê học tập, chất lƣợng 

dạy và học không cao. 

Ở lớp thực nghiệm, sự thay đổi toàn diện về mọi mặt nhƣ đổi mới ổi 

mới cách soạn bài, đổi mới phƣơng pháp dạy học, đổi mới cách thức sử 

dụng các phƣơng tiện DH cũng nhƣ đổi mới phƣơng pháp kiểm tra, đánh 

giá nên HS đã thực sự say mê, hứng thú học tập (điều này có thể thấy rõ khi 

làm phiếu phỏng vấn sâu HS ngay sau khi các em kết thúc giờ học thực 

nghiệm, theo phụ lục....). Bởi vậy, hiệu quả DH của GV cũng nhƣ kết quả 

học tập của HS đƣợc nâng cao. HS lớp thực nghiệm có kết quả học tập khá 

hơn lớp đối chứng. 

Điều này đƣợc khẳng định rõ hơn khi xét điểm trung bình trƣớc và 

sau thực nghiệm của hai lớp thực nghiệm (Họa K5A) và lớp đối chứng 

(Họa K5B) 

Bảng 2.5: Điểm trung bình trước và sau thực nghiệm của lớp thực nghiệm 

(Họa K5A) và lớp đối chứng (Họa K5B) 

Lớp (Số bài) Cặp điểm Điểm số trung bình 

Lớp thực nghiệm 

Họa K5A (30 bài) 

Điểm trƣớc thực nghiệm 7,4 

Điểm sau thực nghiệm 8,0 

Lớp đối chứng 

Họa K5B (30 bài) 

Điểm trƣớc thực nghiệm 7,2 

Điểm sau thực nghiệm 7,9 

 

Nhìn vào bảng tổng hợp trên cho thấy: Cả hai lần kiểm tra trƣớc và 

sau thực nghiệm của lớp đối chứng Họa K5B đều đạt mức điểm khá (điểm 
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trung bình trƣớc và sau thực nghiệm là 7,2 và 7,9, sai khác 0,7). Điểm 

trƣớc và sau thực nghiệm có sự chênh lệch nhỏ. Kết quả này cũng dễ hiểu 

khi chúng tôi và GV dạy lớp này không có tác động thực nghiệm gì trong 

công tác chuẩn bị cũng nhƣ quá trình giảng dạy trên lớp của GV. 

Trong khi đó, điểm trung bình trƣớc và sau thực nghiệm đối với lớp 

thực nghiệm Họa K5A là 7,4 và 8,0 (sai khác là 0,6, gấp 3 lần lớp đối chứng). 

Kết quả này cho thấy: dƣới sự tác động của thực nghiệm, điểm trung bình của 

lớp thực nghiệm đã tăng lên. Điều này cho thấy tác động của thực nghiệm đã có 

ý nghĩa. 

Theo chúng tôi, sở dĩ có sự khác biệt trên giữa hai lớp trƣớc và sau 

thực nghiệm phụ thuộc vào quá trình DH thông thƣờng có sự khác biệt so 

với quá trình DH thực nghiệm. Quá trình DH thông thƣờng với PPDH 

truyền thóng không thể đem lại sự tiến bộ vƣợt bậc về kết quả điểm số nhƣ 

vậy. Điều này chỉ có khi DH thực nghiệm.  

* So sánh qua sản phẩm là bài vẽ 

- Lớp đối chứng (Họa K5B) 

Chúng tôi đề nghị GV ĐTN triển khai các giờ dạy Hình họa bình 

thƣờng. Qua dự giờ, quan sát sƣ phạm và phỏng vấn HS sau giờ học, có thể 

thấy GV Trần Thanh T giảng dạy nhiệt tình, giáo án soạn theo kiểu truyền 

thống chi tiết, nội dung kiến thức dầy đủ. GV sử dụng chủ yếu là phƣơng 

pháp thuyết trình, ít đƣa ra câu hỏi cho HS, HS thụ động lắng nghe. 

Phƣơng tiện DH là tranh ảnh minh họa đƣợc GV sử dụng một lần, khong 

có phân tích, giảng giải. Qua quan sát thấy HS ít hứng thú học tập, ít tham 

gia xây dựng bài. Bài vẽ Trang trí (tranh 2.1) giống bài mẫu, không có sáng 

tạo. Chủ yếu là HS vẽ theo “công thức”, hầu nhƣ không có sự sáng tạo.  
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Tranh 2.1: Một số bài vẽ Hình khối hộp của HS lớp đối chứng (Họa K5B) 

- Lớp thực nghiệm (Họa K5A) 

Sản phẩm sau tiết dạy thực nghiệm là các bài vẽ Hình họa của HS lớp 

Họa K5A (Tranh 2.2) cho thấy sự sáng tạo ở nhiều bài vẽ: mỗi bài một vẻ, 

không giống nhau, không bị khô cứng nhƣ một số bài mẫu trong giáo trình 

hoặc bài mẫu của HS vẽ từ các năm học trƣớc. Các bài vẽ sáng tạo đƣợc 

sắp xếp bố cục mảng chính, phụ hợp lý, cách vẽ ấn tƣợng cho thấy tƣ duy 

sáng tạo và trí tƣởng tƣợng phong phú của các em. Các bài vẽ đều toát lên 

sự ấn tƣợng trên nhiều mặt. Hoặc một số bài vẽ HS phá cách không vẽ theo 

những nguyên tắc cơ bản, các em không quá chú trọng bố cục mà trọng tâm 

nghiên cứu vào hình, ánh sáng rất mới l 

 

 

 

 
 

 

 

Tranh 2.2: Các bài vẽ Khối hộp  của HS lớp thực nghiệm (Họa K5A) 

GV NTT khi dạy lớp thực nghiệm đã thiết kế giáo án theo hƣớng đổi 

mới, dựa vào phƣơng tiện đa chức năng, kết hợp phƣơng tiện DH truyền 
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thống với minh họa bằng tranh, ảnh với trình chiếu power point, kết hợp 

giữa PPDH truyền thống với PPDH đổi mới. Ngoài ra, phân bố lƣợng thời 

gian trong một tiết dạy dành cho thực hành nhiều hơn hẳn lý thuyết. Cách 

thức tổ chức thực hành cũng linh hoạt hơn, cho phép các em tự triển khai bài 

vẽ cá nhân hoặc lập nhóm để cùng trao đổi và vẽ sản phẩm. Giáo án của GV 

soạn cẩn thận, chỉn chu, thể hiện sự công phu, tìm tòi thể nghiệm các 

phƣơng pháp mới. Cách GV truyền đạt trên lớp rõ ràng, truyền cảm và quan 

trọng hơn là kết hợp lời thuyết giảng với minh chứng bằng hình ảnh trực 

quan. HS lắng nghe chăm chú và bị thu hút bởi cách dẫn dắt tiết học hấp dẫn 

của GV, đồng thời GV còn tạo cơ hội cho các em trình bày ý tƣởng, tranh 

luận để giải quyết các vấn đề HS thắc mắc. Tƣ duy sáng tạo của các em đƣợc 

kích thích. Bầu không khí học tập sôi nổi, thoải mái, thuận lợi cho các em 

phát huy trí tƣởng tƣợng. 

Qua tiết dạy của GV thực nghiệm ở trên, cho thấy: sự chuẩn bị cẩn 

thận, chu đáo, bài bản với cách soạn giảng theo hƣớng đỏi mới, ứng dụng 

hiệu quả của phƣơng tiện DH đa chức năng với cách giảng bài truyền 

cảm, với cách dẫn dắt hấp dẫn của GV, sự trao đổi sôi nổi giữa các bạn 

HS trong cùng lớp... làm nên tiết dạy thực nghiệm thành công. Chất 

lƣợng dạy và học vì thế đạt kết quả cao.  

2.4.4. Đánh giá chung về thực nghiệm 

Qua kết quả thực nghiệm, chúng tôi tổ chức đánh giá, rút kinh 

nghiệm. Có thể thấy:  

- GV thể hiện đƣợc bản lĩnh nghề nghiệp qua cách xử lý các tình 

huống sƣ phạm, làm chủ đƣợc kiến thức và thời gian phân bổ giữa lý thuyết 

và thực hành, làm chủ đƣợc toàn bộ tiến trình DH và đóng vai trò dẫn dắt 

HS trong quá trình các em hoàn thành bài vẽ cá nhân và vẽ nhóm... 

- GV dạy thực nghiệm đã thực hiện đƣợc nội dung bài dạy theo kế 

hoạch đã đƣợc hoạch định, thực hiện đƣợc ý tƣởng, phát huy năng lực tự 
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chủ sáng tạo của HS bằng cách dựa vào phƣơng tiện DH đa chức năng và 

áp dụng nhiều PPDH đổi mới, hình thức tổ chức lớp học linh hoạt. Kết quả 

cho thấy HS có thái độ học tập tích cực hơn, hăng hái hơn. Các bài vẽ của 

các em thể hiện rõ tƣ duy sáng tạo, trí tƣởng tƣợng phong phú, ấn tƣợng. 

- Tuy nhiên, mặc dù GV dạy thực nghiệm đã dồn hết tâm huyết, công 

sức để xây dựng, hoàn thiện và giảng dạy theo giáo án thực nghiệm song 

hiệu quả vẫn chƣa đạt đƣợc nhƣ mong muốn. Vẫn có bài vẽ của HS chỉ đạt 

ở mức độ trung bình. Một số HS vẫn tiếp thu bài một cách thụ động, thể 

hiện ở sản phẩm vẽ chƣa có tính sáng tạo, dập khuôn bài vẽ mẫu.  

Hạn chế này xuất phát từ nguyên nhân mức độ nhận thức và năng lực 

tƣởng tƣợng, sáng tạo của HS có sự chênh lệch trong một tập thể lớp. Mặt 

khác, có thể cách giảng dạy thực nghiệm của các thầy cô vẫn chƣa thu hút 

đƣợc 100% HS trong lớp, đặc biệt là nhóm HS có trình độ nhận thức thấp 

hơn các bạn trong lớp một chút. Hoặc do chính HS còn chây lƣời và thiếu 

dụng cụ học tập, lƣời tƣ duy nên bài vẽ đƣợc thực hiện chỉ nhƣ một hình 

thức đối phó, thiếu tính sáng tạo nghệ thuật. Đây là những hạn chế sẽ đƣợc 

chúng tôi rút kinh nghiệm sâu sắc để tiếp tục hoàn thiện giáo án thực 

nghiệm để mở rộng thực nghiệm sang đông đảo hơn nữa đối tƣợng HS 

trƣớc khi đi đến sự đổi mới toàn diện phƣơng pháp dạy và học môn Hình 

họa tại trƣờng TCVHNT&DL Hƣng Yên trong thời gian tới.  

Mặc dù còn tồn tại hạn chế nhƣng có thể khẳng định quá trình thực 

nghiệm tại trƣờng TCVHNT&DL Hƣng Yên trong năm học 2016 - 2017 đã 

thể hiện rõ tính ƣu việt: 

- Về kết quả học tập của HS 

Mức độ nắm vững tri thức, kỹ năng của HS lớp thực nghiệm cao hơn 

lớp đối chứng. Kết quả học tập của HS lớp thực nghiệm cũng cao hơn lớp 

đối chứng. Trong đó, tỉ lệ HS giỏi ở lớp thực nghiệm có sự vƣợt trội hơn. 
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Về sản phẩm vẽ của lớp thực nghiệm: mỗi bài vẽ một vẻ không giống 

nhau, không bắt chƣớc dập khuôn giáo trình. Đây là ƣu điểm nổi bật nhất 

thể hiện cách nghĩ sáng tạo, độc đáo của HS. Cách DH Hình họa đổi mới 

không gò ép, áp đặt của GV đã cho các em HS cơ hội thỏa sức sáng tạo, tạo 

nên những bài vẽ mang hơi hƣớng của một tác phẩm thực thụ.  

HS phần lớn thích thú với giờ học thực nghiệm. Sau giờ học nhiều HS 

cho biết các em có cảm giác nhƣ vừa chơi xong một trò chơi và vẫn còn 

muốn chơi tiếp, không có sự mệt mỏi nhƣ khi kết thúc các tiết học thông 

thƣờng. Đây là điều kiện thuận lợi để triển khai mở rộng DH kiểu thực 

nghiệm tại trƣờng TCVHNT&DL Hƣng Yên trong thời gian tới. 

- Về sự chuyển biến tính sáng tạo của HS 

Các bài vẽ của HS lớp thực nghiệm cho thấy các em đã bộc lộ rõ tƣ 

duy sáng tạo, trí tƣởng tƣợng trong bài vẽ mà trƣớc đây chƣa đƣợc thể hiện. 

Điều này cho thấy DH Hình họa thực nghiệm đã đem lại sự chuyển biến 

tính sáng tạo của HS một cách rõ rệt.  

- Về thay đổi trong nhận thức của GV 

Qua quá trình tổ chức dạy các tiết thực nghiệm, tất cả GV và cán bộ 

quản lý các phòng, khoa, trung tâm trong trƣờng TCVHNT&DL Hƣng Yên 

đều nhận thức đƣợc tính ƣu việt của việc đổi mới PPDH và hình thức tổ 

chức DH nhằm phát huy năng lực của HS. Trƣớc đây một số cán bộ quản 

lý trong trƣờng mặc dù có khẳng định DH môn Trang trí theo hƣớng phát 

huy năng lực HS mặc dù có cần thiết nhƣng chƣa bức thiết, chƣa cần phải 

áp dụng ngay. Tuy nhiên, sau giờ học thực nghiệm, lối suy nghĩ này đã 

thay đổi. Nhà trƣờng đã có những phiên họp toàn thể để bàn về DH theo 

hƣớng phát triển năng lực HS ở khoa Mĩ thuật - Sân khấu - Múa và mở 

rộng đại trà ra các đơn vị chuyên môn khác trong trƣờng.  

BGH nhà trƣờng đang bắt đầu xây dựng kế hoạch tài chính và kế 

hoạch đào tạo cho năm học tiếp theo 2017-2018 với trọng tâm là đẩy mạnh 
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đổi mới DH theo hƣớng phát huy năng lực của HS, dành nguồn vốn quan 

trọng đầu tƣ cơ sở vật chất, mua sắm thêm trang thiết bị DH hiện đại phục 

vụ cho công cuộc này. Tính khoa học của DH theo hƣớng phát huy năng 

lực của HS đã đƣợc chứng minh và nhà trƣờng đang từng bƣớc khẳng định 

tính khả thi trong việc nhân rộng hình thức này trong năm học 2017 - 2018.  

Tiểu kết 

Xuất phát từ những kết quả nghiên cứu lí luận và thực tiễn của đề tài, 

đồng thời dựa trên những nguyên tắc đề xuất biện pháp là ăng cƣờng hứng 

thú học tập của học sinh, tƣơng tác thƣờng xuyên giữa giáo viên và học 

sinh, phát triển tƣ duy tƣởng tƣợng, sáng tạo của học sinh, phù hợp với đối 

tƣợng học sinh và cấp học, đảm bảo thực hiện mục tiêu, nội dung, chƣơng 

trình và thời gian của môn hình họa, luận văn đẫ đề xuất 03 biện pháp DH 

môn Hình họa cho HS trƣờng Trung cấp VHNT&DL Hƣng Yên bao gồm: 

Biện pháp 1. Thiết kế nội dung bài giảng môn Hình họa cho HS 

trƣờng Trung cấp VHNT&DL Hƣng Yên trên cơ sở chƣơng trình hiện 

hành. 

Biện pháp 2.Tạo hứng thú học tập thông qua việc sắp đạt mẫu vẽ  

Biện pháp 3. Xây dựng nội dung bài giảng và tổ chức dạy học sao cho 

linh hoạt 

Kết quả thực nghiệm cho thấy chất lƣợng học tập của HS lớp thực nghiệm 

cao hơn lớp đối chứng, thể hiện ở kết quả học tập, tƣ duy sáng tạo trong các 

bài vẽ. Kết quả thực nghiệm cũng cho thấy mức độ nắm vững tri thức cũng 

nhƣ khả năng làm bài thực hành của HS thực nghiệm nhanh hơn, hiệu quả 

hơn lớp đối chứng. Trong các tiết học thực nghiệm, HS hứng thú học tập 

hơn, các em có cơ hội giao lƣu, chia sẻ và cùng hợp tác làm việc, thẳng 

thắn trao đổi giải quyết các thắc mắc trăn trở với thầy cô giáo. HS đã thực 

sự tham gia vào tiến trình DH một cách tự giác. Các em cũng tiếp nhận tri 

thức một cách tự chủ, sáng tạo. Không khí lớp học sôi nổi, thân thiện. Giờ 
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học đạt hiệu quả cao với việc GV truyền tải đƣợc đầy đủ kiến thức lý 

thuyết cho HS đồng thời sản phẩm vẽ của HS đầy tính sáng tạo nghệ thuật. 

Giờ học thực sự mang không khí vừa học, vừa chơi với nhiều cảm xúc tích 

cực.  

Kết quả thực nghiệm cho phép khẳng định: các biện pháp DH môn 

Hình họa theo hình thức đổi mới đã phát huy hiệu quả trong thực tiễn. Đây 

là cơ sở quan trọng để trƣờng TCVHNT&DL Hƣng Yên. 
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KẾT LUẬN 

1.1. Luận văn đã hệ thống hóa đƣợc khung lí luận cơ bản về Hình họa 

và DH môn Hình họa cho HS trƣờng Trung cấp VHNT&DL, tạo cơ sở lí 

luận tƣơng đối hoàn chỉnh, tin cậy để tác giả tiếp tục nghiên cứu thực trạng 

và biện pháp DH môn Hình họa cho HS trƣờng Trung cấp VHNT&DL. 

1.2. Kết quả nghiên cứu thực trạng DH môn Hình họa cho HS trƣờng 

Trung cấp VHNT&DL Hƣng Yên trong những năm qua đã đạt đƣợc một số 

kết quả nhất định, góp phần đổi mới, nâng cao chất lƣợng DH môn Hình 

họa cho HS nói riêng và chất lƣợng đào tạo của nhà trƣờng nói chung. Tuy 

nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt đƣợc, hoạt động này vẫn còn tồn tại 

nhiều bất cập đòi hỏi phải đƣợc giải quyết. 

1.3. Căn cứ vào những kết quả nghiên cứu lí luận và thực tiễn, tác giả 

đã đề xuất 03 biện pháp DH môn Hình họa cho HS trƣờng Trung cấp 

VHNT&DL Hƣng Yên,đó là các biện pháp sau: (1) Thiết kế nội dung 

chƣơng trình mới môn Hình họa cho HS trƣờng Trung cấp VHNT&DL 

Hƣng Yên trên cơ sở chƣơng trình hiện hành; (2) Tạo hứng thú học tập; (3) 

Xây dựng phƣơng án tổ chức dạy học sao cho linh hoạt. 

Kết quả thực nghiệm sƣ phạm đã bƣớc đầu khẳng định, các biện pháp 

DH môn Hình họa cho HS trƣờng Trung cấp VHNT&DL Hƣng Yên mà 

luận văn nghiên cứu, đề xuất có tính khả thi và hiệu quả. Do đó, đểnâng cao 

hiệu quả DH môn Hình họa cho HS trƣờng Trung cấp VHNT&DL Hƣng 

Yêncần thực hiện đồng bộ và linh hoạt những biện pháp đã đƣợc đề xuất 

trong luận văn. 

Các kết quả nghiên cứu trên khẳng định: các nhiệm vụ nghiên cứu của 

đề tài đã đƣợc giải quyết ở mức độ cần thiết và mục đích nghiên cứu của đề 

tài đã bƣớc đầu đạt đƣợc. 
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Phụ lục 1 

PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN 

(Dành cho CBQL và GV Mĩ thuật trường Trung cấp VHNT&DL Hưng Yên) 

Kính thưa các đồng chí! 

Để giúp chúng tôi thu thập đƣợc những thông tin về thực trạng day 

học môn Hình họacho HS trƣờng Trung cấp VHNT&DL Hƣng Yên, rất 

mong đồng chí cho biết ý kiến của mình về những vấn đề dƣới đây bằng 

cách đánh dấu (x) vào những phƣơng án phù hợp với nhân định của đồng 

chí hoặc ghi vào chỗ (...) ý kiến của mình. 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ của đồng chí! 

Câu 1:Theo đồng chí, day học môn Hình họacho HS trường Trung 

cấp VHNT&DL Hưng Yên có tầm quan trọng như thế nào? 

Rất quan trọng     Quan trọng     Ít quan trọng     Không quan trọng  

  Câu 2:Đánh giá của đồng chí về mức độ thực hiện mục tiêu day học 

môn Hình họacho HS trường Trung cấp VHNT&DL Hưng Yên? 

Rất tốt     Tốt    Bình thƣờng   Không tốt 

 

  Câu 3:Đánh giá của đồng chí về mức độ thực hiện nội dung day học 

môn Hình họacho HS trường Trung cấp VHNT&DL Hưng Yên? 

Rất tốt     Tốt    Bình thƣờng   Không tốt 

 

  Câu 4:Đánh giá của đồng chí về mức độ thực hiện các phương pháp 

day học môn Hình họacho HS trường Trung cấp VHNT&DL Hưng Yên? 

Rất tốt     Tốt    Bình thƣờng   Không tốt 

 

  Câu 5:Đánh giá của đồng chí về mức độ đáp ứng của phương tiện 

phục vụ hoạt động day học môn Hình họacho HS trường Trung cấp 

VHNT&DL Hưng Yên? 
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Rất tốt và đầy đủ      Tốt   Bình thƣờng  Quá cũ, thiếu  

 

 Câu 6:Đánh giá của đồng chí về đội ngũ GV day học môn Hình họacủa 

trường Trung cấp VHNT&DL Hưng Yên? 

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

........Câu 7: Đánh giá của đồng chí về HS trƣờng Trung cấp VHNT&DL 

Hƣng Yên trong quá trình học tập môn hình họa? 

Tự giác tham gia đầy đủ các buổi học; tích cực tiếp thu những tri thức có 

liên quan đến các bài học; chủ động, sáng tạo thực hiện đầy đủ các 

nhiệm vụ thực hành của môn học. 

 

Tham gia không đầy đủ các buổi học; chƣa thực sự tự giác, chủ động, tích 

cực tiếp thu những tri thức có liên quan đến các bài học; chƣa thực sự chủ 

động, sáng tạo thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ thực hành của môn học. 

 

Câu 8:Đánh giá của đồng chí về hiệu quả của hoạt động day học môn 

Hình họacủa trường Trung cấp VHNT&DL Hưng Yên? 

Rất hiệu quả     Hiệu quả   Ít hiệu quả Không hiệu quả  

Câu 9:Đánh giá của đồng chí về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố dưới đây 

đến hoạt độngday học môn Hình họacủa trường Trung cấp VHNT&DL Hưng 

Yên? 

TT Các yếu tố  ảnh hƣởng 

Mức độ ảnh hƣởng 

Ảnh 

hưởng 

nhiều 

Ảnh 

hưởng 

Ít ảnh 

hưởng 

Không  

ảnh 

hưởng 

1 

Hệ thống cơ chế chính sách có liên quan 

đến quá trình đào tạo chuyên ngành Mĩ 

thuật tại các trƣờng VHNT&DL. 
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2 
Sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của 

địa phƣơng. 
    

3 
Kinh nghiệm chuyên ngành Mĩ thuật của 

trƣờng VHNT&DL. 
    

4 
Hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị của 

trƣờng VHNT&DL. 
    

5 

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội 

ngũ GV Mĩ thuật và tinh thần trách 

nhiệm của họ. 

    

6 

Mức độ tính tích cực của HS trƣờng 

VHNT&DL trong quá trình DH môn 

Hình họa. 

    

7 

Mục tiêu, nội dung, chƣơng trình, 

phƣơng pháp, phƣơng tiện, hình thức tổ 

chức DH môn Hình họa. 

    

8 
Chất lƣợng của hoạt động kiểm tra, đánh 

giá kết quả DH môn Hình họa. 
    

 

Câu 10:Với cương vị công tác của mình, đồng chí có đề xuất gì góp phần 

nâng cao hiệu quả day học môn Hình họacủa trường Trung cấp 

VHNT&DL Hưng Yên? 

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

........Nếu có thể, đồng chí vui lòng cho biết thêm những thông tin sau: 

Họ và tên: ...................................................Giới tính: .........Tuổi:............... 

Thâm niên công tác:..................................................................................... 

Trình độ đƣợc đào tạo:................................................................................
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Phụ lục 2 

PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN 

(Dành cho HS trường Trung cấp VHNT&DL Hưng Yên) 

Các bạn HS thân mến! 

 Để giúp chúng tôi thu thập đƣợc những thông tin về thực trạng day 

học môn Hình họacủa trƣờng Trung cấp VHNT&DL Hƣng Yên, rất mong 

các bạn cho biết ý kiến của mình về những vấn đề dƣới đây bằng cách đánh 

dấu (x) vào những phƣơng án phù hợp với nhân định của bạn hoặc ghi vào 

chỗ (...) ý kiến của mình. 

 Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ của các bạn! 

Câu 1:Đánh giá của bạn về đội ngũ GV giảng dạy môn Hình họacủa 

trường Trung cấp VHNT&DL Hưng Yên? 

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

........Câu 2:Đánh giá của bạn về HS trường Trung cấp VHNT&DL Hưng 

Yên trong quá trình học tập môn hình họa? 

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

........ 

Câu 3: Đánh giá của bạn về HS trƣờng Trung cấp VHNT&DL Hƣng Yên 

trong quá trình học tập môn hình họa? 

Tự giác tham gia đầy đủ các buổi học; tích cực tiếp thu những tri thức có 

liên quan đến các bài học; chủ động, sáng tạo thực hiện đầy đủ các nhiệm 

vụ thực hành của môn học. 

 

Tham gia không đầy đủ các buổi học; chƣa thực sự tự giác, chủ động, tích 

cực tiếp thu những tri thức có liên quan đến các bài học; chƣa thực sự chủ 

động, sáng tạo thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ thực hành của môn học. 
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Câu 4: Đánh giá của bạn về hiệu quả của hoạt động DH môn Hình họa cho 

HS trƣờng Trung cấp VHNT&DL Hƣng Yên? 

Rất hiệu quả        Hiệu quả       Ít hiệu quả       Không hiệu quả  

 

Nếu có thể, các bạn vui lòng cho biết thêm những thông tin sau: 

Họ và tên: ...................................................Giới tính: .........Tuổi:............... 

Khoa đang theo học:..................................................................................... 

Chuyên ngành đang theo 

học:............................................................................. 
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Phụ lục 3 

PHIẾU PHỎNG VẤN 

(Dành cho CBQL,GV trường Trung cấp VHNT&DL Hưng Yên) 

Đồng chí đánh giá nhƣ thế nào về đội ngũ GV Mĩ thuật của nhà trƣờng 

hiện nay?“  

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ của đồng chí! 
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Phụ lục 4 

GIÁO ÁN THỰC NGHIỆM MÔN HÌNH HỌA 

THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 

 

Tuần: ……………………………………………………………………… 

Ngày soạn:………………………………………………………………… 

Ngày dạy:..………………………………………………………………… 

Môn Hình họa đen trắng 

Tiết 1: Vẽ cơ bản (khối lập phƣơng) 

I. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

+ Trang bị những kiến thức cơ bản về hình hoạ nghiên cứu đen trắng với các đối tƣợng từ các khối cơ bản cho đến 

cơ thể con ngƣời. Một trong những tiền đề cốt lõi của sáng tạo nghệ thuật tạo hình 

+ Giúp HS hình thành và phát triển tƣ duy nghệ thuật tạo hình, năng lực cảm thụ và sáng tạo các giá trị thẩm 

mỹ bằng nghệ thuật tạo hình hội hoạ. 

+ Rèn luyện các kỹ năng thực hành vẽ hình hoạ đen trắng bằng các chất liệu  chì, than vẽ, chì than và các vật liệu 

khác. 
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2. Kĩ  năng 

Đạt đƣợc các kiến thức hình hoạ đen trắng về khối cơ bản, khối biến dạng và. Nắm vững phƣơng pháp dựng hình, 

so sánh đậm nhạt và kỹ năng sử dụng chất liệu. 

- Hoàn thiện bài vẽ Hình họa trong giờ học.   

3. Thái độ 

- Thái độ học tập nghiêm túc, tập trung nghe giảng, hăng hái phát biểu xây dựng bài. 

- Tích cực, chủ động trong thảo luận nhóm và trình bày ý tƣởng cá nhân 

4. Định hướng năng lực cần đạt 

- Năng lực chung: Góp phần hình thành và phát triển năng lực tƣ duy, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự chủ 

và hợp tác nhóm của học sinh 

- Năng lực chuyên biệt: Sau bài học, cần phải hình thành và phát triển các nhóm năng lực chuyên biệt ở học sinh, 

cụ thể: 

+ Năng lực cảm thụ thẩm mỹ: HS có thái độ đồng cảm trƣớc vẻ đẹp, biểu lộ xúc cảm thẩm mỹ, thể hiện đƣợc thị 

hiếu thẩm mỹ. 

+ Năng lực quan sát, khám phá: HS chủ động quan sát, nêu đƣợc nhận xét, chỉ ra đƣợc mối liên quan, nêu đƣợc 

quan điểm cá nhân. 
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+ Năng lực thực hành sáng tạo: HS thể hiện đƣợc tính sáng tạo trên sản phẩm, mang phong cách cá nhân, sản 

phẩm sáng tạo phù hợp với thực tiễn. 

+ Năng lực biểu đạt: HS thể hiện đƣợc ngôn ngữ Mĩ thuật trên sản phẩm, lựa chọn đƣợc ngôn ngữ đặc trƣng phù 

hợp với ý tƣởng. 

II. Chuẩn bị 

1. Giáo viên 

- Soạn giáo án tích hợp cả lý thuyết và thực hành trên powerpoint 

- Chuẩn bị máy tính xách tay, máy chiếu, bảng để treo tranh ảnh về các mẫu vẽ Hình họa 

- Lựa chọn một số  bài mẫu vẽ Hình họa của HS các khóa trƣớc (tiêu chí lựa chọn là cả mẫu vẽ ấn tƣợng, mẫu vẽ 

hài hòa, mẫu vẽ xuất sắc, mẫu vẽ chƣa đạt...) 

- Lựa chọn các hình ảnh thể hiện đƣợc các bƣớc vẽ một bài Hình họa 

2. Học sinh 

- Giáo trình “Hình họa đen trắng” do Nhà trƣờng biên soạn 

- Sƣu tầm ảnh chụp về các mẫu vẽ hình họa 

- Giấy vẽ, bảng vẽ 

- Bút vẽ, tẩy, que đo, dây dọi... 

3. Phương pháp 
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- Phƣơng pháp thuyết trình 

- Phƣơng pháp vấn đáp, gợi mở 

- Phƣơng pháp nêu và giải quyết vấn đề 

- Phƣơng pháp thảo luận 

- PPDH theo nhóm 

III. Tổ chức các hoạt động học tập 

1. Ổn định tổ chức lớp (5 phút) 

2. Kiểm tra bài cũ (5 phút) 

- GV lựa chọn các hình ảnh thể hiện đƣợc các bƣớc cơ bản vẽ một bài hình họa, các bài vẽ mẫu, trình chiếu trên 

powerponit và yêu cầu HS nhắc lại bƣớc vẽ một bài Hình họa 

3. Dạy bài mới (40 phút) 

- Giới thiệu bài: (1 phút) 

IV. TIẾN TRÌNH DH  

Các 

bƣớc 
Nội dung 

Thời 

gian 
Hoạt động thầy Hoạt động trò 

 

1 

 

Ổn định tổ chức  

 

1‟ 

 

Kiểm tra sĩ số 

Ổn định trật tự 

Báo các sĩ số 
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2 A- Phần lý thuyết:  

Giới thiệu bài mới: “vẽ 

theo mẫu hình khối hộp 

lập phƣơng” 

I- Quan sát, nhân xét. 

1- Đặc điểm 

2- Bố cục 

3- Hình mảng.  

4-Đậm nhạt và màu sắc 

 

 

 

 

II-  HD cách vẽ 

1. Đặt mẫu 

2. Chọn chỗ vẽ 

 

 

(1tiết) 

12‟ 

 

 

3‟ 

3‟ 

3‟ 

3‟ 

 

 

 

 

(32‟) 

2‟ 

2‟ 

 

 

 

- Giới thiệu một số vẽ theo mẫu khác 

nhau để HS có khái niệm về Hình họa 

Gợi ý để học sinh quan sát một số đặc 

điểm của vật mẫu 

        - Đặc điểm 

        - Bố cục. 

        - Hình mảng. 

        - Đậm nhạt và màu sắc. 

GV củng cố: trên cơ sở HS đã trả lời, 

GV diễn giải trên cơ sở của mẫu vẽ. 

 

 

- Đặt mẫu nơi có ánh sáng tốt 

- Chỗ vẽ thoải mái, góc độ nhìn rõ 

ràng, bố cục mẫu đẹp - Đủ ánh sáng, 

 

HS xem tranh minh họa để củng 

cố thêm những kiến thức đa 

nghiên cứu trƣớc khi lên lớp.  

HS thảo luận nhóm. 

- HS lần lƣợt nêu nhƣng đặc 

điểm của mẫu vẽ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS nghe giảng kết hợp xem 

tranh minh họa.  
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3. Quan sát, nhận xét 

mẫu 

 

 

 

 

 

4. Xác định bố cục bài 

vẽ 

 

 

 

 

5. Dựng hình 

 

 

 

4‟ 

 

 

 

 

 

 

4‟ 

 

 

 

 

 

4‟ 

không bị ngƣời đứng trƣớc hoặc bảng 

vẽ che khuất tầm nhìn 

- Vật mẫu cho dù là khối cơ bản hay 

tĩnh vật, con ngƣời … cũng đều cần 

quan sát toàn bộ về cách sắp xếp, mối 

tƣơng quan hình thể, đậm nhạt, màu 

sắc, đƣờng nét… qua đó so sánh, cân 

nhắc và hình thành ý tƣởng bố cục bài 

vẽ. 

- Sau khi quan sát, so sánh mẫu vẽ, 

phải ƣớc lƣợng và xác định bố cục hình 

vẽ trên tờ giấy sao cho hợp lý, cân đối 

và thuận mắt (tránh bố cục lệch, hình 

quá to hay quá nhỏ). 

- Sau khi có bố cục chung, bắt đầu vẽ 

dựng hình. Khi dựng hình cần chú ý 

đến hình dáng của mẫu và xác định các 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS nghe giảng kết hợp xem 

tranh minh họa.  
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6. Kiểm tra hình 

 

 

 

7. Đẩy sâu bài vẽ 

7.1. Sửa hình 

 

 

 

 

 

7.2. Phân mảng sáng 

 

 

 

 

 

2‟ 

 

 

 

10‟ 

 

 

 

 

 

 

 

vị trí bộ phận, kết cấu cơ bản và đặc 

trƣng hình thể chủ yếu của đối tƣợng. 

 

- Sau khi dựng hình, cần kiểm tra lại 

hình vẽ bằng que đo, dây dọi xem đã 

đúng chƣa 

 

 

Sau khi hình vẽ đã đƣợc kiểm tra kỹ về 

hình dáng, tỷ lệ so với mẫu thật, tiếp 

tục vẽ dựng lại bằng những nét nhẹ, 

thẳng. Lần này, sử dụng dây dọi để 

kiểm tra. 

 

Phƣơng pháp nheo mắt là cách hạn chế 

không gian để nhìn đƣợc rõ khối nổi 

của mẫu. Diễn tả sáng tối đúng tạo cho 
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tối lớn 

 

 

 

 

7.3. Hoàn thiện bài  

vẽ 

 

 

 

 

 

8. Củng cố bài vẽ. 

 

 

 

 

 

4‟ 

hình vẽ nổi trong không gian hai chiều. 

Đây là giao đoạn cuối cùng và quyết 

định đến kết quả của toàn bộ bài vẽ 

hình họa. Vì vậy, ngƣời vẽ khi bài gần 

hoàn chỉnh, cần đứng lùi xa bài vẽ để 

quan sát, so sánh và phát hiện các điểm 

còn chƣa chính xác của bài vẽ. 

 

GV hệ thống lại bài giảng trƣớc khi 

cho HS thực hành 

 

3 B- Phần thực hành.  

Vẽ theo mẫu (khối hộp 

lập phƣơng thạch cao) 

 

(7tiết) 

 

 

 

- Hƣớng dẫn từng cá nhân HS thực 

hành luyện tập.  

 

 

 

 

 

HS chọn vị trí vẽ phù hợp 
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1- Dựng hình 

 

 

 

 

 

2- Đẩy sâu bài vẽ 

 

2.1. Sửa hình 

 

2.2. Phân mảng sáng          

tối lớn      

 

2.3. Hoàn thiện bài vẽ 

 

 

 

2 tiết 

 

 

 

 

 

4 tiết  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Giáo viên cùng trao đổi, bàn bạc với 

từng HS qua từng bƣớc vẽ hợp lý.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện theo 

quy trình của HS đối với bài vẽ  

 

HS phác khung hình chung, tìm 

bố cục bài vẽ. 

 

  

 

 

HS chủ động tìm kiếm cách giải 

quyết bài vẽ trƣớc khi tham khảo 

GV để đƣợc định hƣớng sửa 

chữa. 

HS tự mình vận dụng các kiến 

thức liên môn để giải quyết vấn 

đề, tự phát hiện và sửa chữa các 

sai sót.  

 

HS thể hiện bài tập theo đúng 
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quy trình và tinh thần của các 

phác thảo. Trao đổi với giáo viên 

về kỹ thuật thể hiện để đƣợc định 

hƣớng. 

HS phải chủ động, tích cực thể 

hiện bài ở nhà, lên lớp nhờ giáo 

viên định hƣớng sửa chữa. 

4 C- Phần đánh giá bài 

tập:  

40‟ - Giáo viên đề nghị 2,3 HS phân loại 

bài tập của lớp thành 3 nhóm (khá, 

trung bình, yếu). 

- Sau khi phân loại bài, tiếp tục đề nghị 

các HS khác trao đổi, điều chỉnh thứ 

bậc xếp loại theo ý kiến nhận xét của 

bản thân. 

- Yêu cầu 2 HS phân tích ƣu, khuyết 

điểm của một vài bài tập tiêu biểu. 

- Phân loại các bài tập cho đúng và 

- HS đã rèn luyện kỹ năng phân 

loại các bài tập của cả lớp ngoài 

giờ học và mỗi HS đều tập phân 

tích một bài tập theo sự phân 

công của lớp (cả văn viết lẫn văn 

nói)  

- HS tham gia hoạt động phân 

loại và phân tích bài tập. 

- HS theo dõi, lắng nghe giáo 

viên đánh giá ƣu, khuyết điểm 
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phân tích, đánh giá chi tiết từng bài tập.  bài tập để rút kinh nghiệm.   

5 D- Đánh giá tiết học và 

dặn dò. 

5‟ - Nhận xét tinh thần học tập 

- Định hƣớng các nội dung cần chuẩn 

bị về bài học mới “ vẽ theo mẫu khối 

tam giác”  

HS lắng nghe và ghi chép các 

nội dung giáo viên yêu cầu về 

bài học mới để chuẩn bị cho đầy 

đủ trƣớc khi lên lớp.  

 

IV. CỦNG CỐ DẶN DÕ: 

 - Đánh giá chung về bài vẽ của lớp. 

- Về nhà tự xếp mẫu khối cơ bản để vẽ và rút kinh nghiệm cho mình. 
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Phụ lục 5 

MỘT SỐ BÀI VẼ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC NGHIỆM 

 

 

 

 

5.1. Hình ảnh của lớp thực nghiệm (nguồn: tác giả chụp) 

 

 

5.2. Bài vẽ khối hộp cơ bản của lớp thực nghiệm (nguồn: tác giả chụp) 
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5.3. Bài vẽ khối cơ bản của lớp thực nghiệm (nguồn: tác giả chụp) 

 

 

5.4. Bài vẽ khối cơ bản của lớp thực nghiệm (nguồn: tác giả chụp) 
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      5.5. Bài vẽ khối cơ bản của lớp thực nghiệm (nguồn: tác giả chụp) 

 

  

5.6 Bài vẽ khối cơ bản, tinh vật của lớp thực nghiệm  

(nguồn: tác giả chụp) 
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5.7. Bài vẽ khối hộp cơ bản (nguồn: tác giả chụp) 

 

 

 

5.8. Bài vẽ hộp cơ bản của lớp đối chứng (nguồn: tác giả chụp) 
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5.9. Bài vẽ hộp cơ bản của lớp đối chứng (nguồn: tác giả chụp) 

 

 

 

5.10. Bài vẽ hộp cơ bản của lớp đối chứng (nguồn: tác giả chụp) 

 


