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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Giáo dục nghệ thuật bậc phổ thông đang trong quá trình đổi mới căn
bản và toàn diện, chuy n từ định hƣớng kiến thức sang định hƣớng phẩm chất
và năng lực. Trong bối cảnh hiện nay, khi các loại hình nghệ thuật đƣơng đại
phát tri n thì việc gắn kết cũng nhƣ bảo tồn, phát huy giá trị thẩm m dân tộc
đang là một vấn đề cần đƣợc xem xét và coi trọng. Đ mở mang tri thức và
cảm nhận về giá trị thẩm m nhằm khơi hứng sáng tạo trong dạy và học của
thầy và tr trong các trƣờng phổ thông, thiết nghĩ cần phải làm phong phú hơn
nữa nội dung những bài học về nghệ thuật dân tộc, đ c biệt là nghệ thuật dân
gian. Tranh dân gian Việt Nam không chỉ dừng lại ở nhu cầu thoả mãn thẩm
m đơn thuần nữa mà nó đƣợc nâng cao, hàm chứa tinh thần giáo dục nhân
cách, đạo đức, nó phản ánh mọi m t của đời sống, của con ngƣời một cách
sinh động và chân thực, là những dấu ấn mang vẻ đẹp truyền thống, đậm đà
bản sắc dân tộc. So với các d ng tranh dân gian khác, tranh dân gian Hàng
Trống có th xem là d ng tranh th hiện những nét tinh hoa dân tộc đậm sắc
nhất, trong đó triết l sống đƣợc bộc lộ và giá trị thẩm m Việt, đ c trƣng cho
văn minh đô thị xƣa đƣợc th hiện, đáng đ cho thế hệ sau ngƣỡng mộ, tìm về
truyền thống dân tộc.
Giáo dục thẩm m là một bộ phận không th thiếu của quá trình giáo
dục toàn diện, là vấn đề rất quan trọng và cần thiết trong việc hình thành nhân
cách của trẻ. Thông qua giáo dục thẩm m học sinh hi u đƣợc cái hay, cái đẹp
của tác phẩm và cuộc sống, đồng thời có cách ứng xử tốt với ngƣời thân trong
gia đình, thầy cô, bạn bè và cộng đồng. ứa tuổi từ 10 đến 16 tuổi bắt đầu
hình thành nhân cách, nên việc giáo dục thẩm m là rất quan trọng ở lứa tuổi
này.

iện nay đã có một vài công trình nghiên cứu về tranh dân gian Hàng

Trống, tuy nhiên số lƣợng chƣa nhiều và chƣa đƣợc đề cập sâu vào từng khía
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cạnh. Chính vì l do đó, là giáo viên dạy m thuật, tôi lựa chọn đề tài nghiên
cứu: “Giá trị thẩm m của tranh dân gian àng Trống trong dạy học m thuật
tại Trƣờng T CS Sơn Tây”, đây là một đề tài mà các công trình nghiên cứu
trƣớc đây chƣa đề cập tới.

ục đích nghiên cứu đề tài này nhằm khai thác và

nghiên cứu chuyên sâu về giá trị nghệ thuật của tranh dân gian

àng Trống,

với mong muốn góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục thẩm m trong lĩnh vực
m thuật cho học sinh.
2. L ch s nghiên c u
Tranh dân gian là đối tƣợng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học xã
hội. Nhiều học giả trong và ngoài nƣớc đã dày công nghiên cứu về tranh khắc
gỗ, tranh dân gian với rất nhiều bài viết, đầu sách có giá trị đã xuất bản nhƣ:
2.1. Công trình nghiên cứu, bài viết về tranh dân gian Việt Nam
Năm 1984, tác giả Nguyễn Trân có bài viết “ ột số đ c đi m dân tộc
trong tranh dân gian” [25]. Bài viết bƣớc đầu đã phác họa những đ c trƣng
của d ng tranh dân gian Việt Nam, trong đó nhấn mạnh đến những nét khác
biệt so với d ng tranh dân gian của một số nƣớc trong khu vực nhƣ Trung
Quốc, Nhật Bản,… Cũng trong năm 1984, hai tác giả Nguyễn Bá Vân, Chu
Quang Trứ biên soạn cuốn T nh ân gi n i t N m [32]. Trong cuốn sách
này, các tác giả đã có mô tả, sƣu tầm khá đầy đủ các d ng tranh dân gian Việt
Nam, trong đó có cả d ng tranh dân gian một số dân tộc ở khu vực miền núi
phía Bắc nhƣ Dao, Tày (chủ yếu là d ng tranh thờ).
Năm 1996, nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế viết bài “ àng tranh Đông
ồ” [7]. Bài viết giới thiệu về một làng nghề với d ng tranh dân gian Đông
ồ, trong đó có đề cập đến những nét riêng của d ng tranh này.
Năm 2005, tác giả Nguyễn Đức Nùng viết bài “ h i thá và phát t iển
t uyền thống từ nền ngh thuật ân gi n ổ” [17]. Trong bài viết của mình,
tác giả Nguyễn Đức Nùng đề cao việc khai thác những giá trị trong nền m
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thuật cổ, trong đó có mảng tranh dân gian bởi theo ông, đó là sự kết tinh của
truyền thống văn hóa qua những giai đoạn lịch sử của dân tộc.
Năm 2012, tác giả Nguyễn Vũ Tuấn Anh biên soạn cuốn Tính minh
t iết t ong t nh ân gi n i t N m [1]. Trong nghiên cứu của mình, tác giả
đã giải mã những giá trị văn hóa đƣợc ngƣời xƣa gửi gắm trong mỗi sáng tác
của mình. Điều này l giải cho sức sống của một d ng tranh tiêu bi u của
ngƣời dân mà ở đó có những đ c trƣng của mối lối sống, phƣơng thức sản
xuất nông nghiệp lúa nƣớc.
Nhƣ vậy, có th thấy rằng đã có nhiều nghiên cứu về tranh dân gian
nhƣng nghiên cứu chuyên sâu về giáo dục thẩm m qua dạy tranh dân gian ở
bậc trung học cơ sở thì chƣa và đây đƣợc xem là đóng góp mới của đề tài
trong lĩnh vực nghiên cứu này.
2.2. Một số công trình nghiên cứu, bài viết về dòng tranh Hàng Trống
Viết riêng về tranh dân gian

àng Trống chƣa có nhiều đầu sách,

nhƣng cũng có một số bài viết và luận văn tiếp cận từ nhiều hƣớng khác nhau
nhƣ:
Năm 2003, tác giả Trần Đình Thọ có bài viết “Tranh Tết những ngày
đầu độc lập” [23]. Bài viết này nói về nhu cầu chơi tranh của ngƣời

à Nội

trong những ngày đầu giải phóng Thủ đô, 10/10/1954.
Tác giả

oàng

oa

ai viết bài “Ngày Tết nói về tranh Tết” [15], bàn

về nghĩa của d ng tranh Tết, trong đó có tranh àng Trống.
Năm 2011, tác giả Trần

ai Thanh có nghiên cứu T nh ân gi n

Hàng T ống [21], trong đó bàn luận lĩnh vực này ở nhiều phƣơng diện, từ tạo
hình, k thuật th hiện và nghĩa văn hóa.
Năm 2015, tác giả Phan Ngọc Khuê biên soạn cuốn T nh ân gi n
Hàng T ống Hà Nội, Nxb

à Nội phát hành trong bộ sách về 1000 năm

Thăng ong. Cuốn sách này đã tìm hi u sự hình thành, phát tri n tranh dân

4

gian àng Trống à Nội. Nghiên cứu đ c đi m kĩ thuật, hình thức nghệ thuật,
nội dung tranh và giới thiệu các th loại tranh dân gian

àng Trống nhƣ:

Tranh tôn giáo, tranh chúc tụng, tranh chơi, tranh thế sự, tranh truyện,…
2.3. Một số công trình, bài viết về phương pháp dạy học mỹ thuật và dạy
học trong lĩnh vực tranh dân gian
Vấn đề giáo dục thẩm m qua việc giảng dạy nghệ thuật dân gian cũng
đã đƣợc nhiều nhà nghiên cứu giáo dục quan tâm, nội dung này nằm trong
một số quy n sách và bài viết nhƣ:
Năm 2000, tác giả Nguyễn ăng Bình, Phạm Thị Chỉnh viết cuốn M
thuật và phương pháp giảng ạy [5], trong phân môn Thƣờng thức m thuật
có nội dung liên quan đến dạy học tranh

àng Trống. Nội dung này cũng

đƣợc tác giả Nguyễn Quốc Toản đề cập đến trong cuốn Phương pháp giảng
ạy Mĩ thuật [28] và cuốn Một ố vấn ề về ổi mới phương pháp ạy h ,
môn M thuật TH

, (Dự án TH

II) [30],…

Năm 2015, khi kết thúc Dự án hỗ trợ giáo viên m thuật ti u học
(SAEPS), Bộ GD&ĐT có tổ chức biên soạn cuốn Tài li u ạy h

m thuật

ho giáo viên tiểu h , trong đó có đề cập đến 7 quy trình. Quy trình 1: Vẽ
cùng nhau và sáng tạo các câu chuyện. Quy trình 2: Vẽ bi u cảm. Quy trình 3:
Trang trí và vẽ tranh qua âm nhạc. Quy trình 4: Xây dựng cốt truyện. Quy
trình 5: Tạo hình 3D – tiếp cận chủ đề. Quy trình 6: Điêu khắc – Nghệ thuật
tạo hình không gian. Quy trình 7: Tạo hình con rối và nghệ thuật bi u diễn.
Những phƣơng pháp dạy học m thuật này sẽ đƣợc chúng tôi nghiên cứu, vận
dụng trong việc đƣa ra giải pháp trong đề tài của mình
Có th thấy rằng, những cuốn sách, tài liệu nói trên là cơ sở, giúp cho
chúng tôi định hƣớng lựa chọn nghiên cứu giá trị thẩm m của tranh dân gian
àng Trống trong dạy học m thuật tại Trƣờng T CS Sơn Tây.
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3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên c u
3.1. Mục đích nghiên cứu
Tìm hi u về những giá trị nghệ thuật của tranh dân gian àng Trống và
đƣa vào dạy học trong chƣơng trình m thuật T CS, qua các phân môn
thƣờng thức m thuật, môn trang trí và môn vẽ tranh theo đề tài, nhằm nâng
cao hiệu quả của giáo dục thẩm m tại Trƣờng T CS Sơn Tây.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu những giá trị nghệ thuật tiêu bi u của tranh dân gian
àng Trống.
- Thực nghiệm việc đƣa những giá trị nghệ thuật tiêu bi u của tranh dân
gian

àng Trống thông qua việc dạy học tìm hi u về tranh dân gian

àng

Trống của các phân môn thƣờng thức m thuật, trang trí và vẽ tranh theo đề
tài.
- Đƣa ra các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả dạy học m thuật liên
quan đến nội dung nghiên cứu.
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên c u
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Tranh dân gian àng Trống trong dạy học m thuật tại Trƣờng T CS.
4.2 Phạm vi nghiên cứu
- Phạm vi không gian: Trƣờng T CS Sơn Tây.
- Thời gian: thực nghiệm trong năm học 2016 - 2017.
5. Phƣơng pháp nghiên c u
- Phương pháp thự nghi m: Thực nghiệm việc thực hiện dạy và học về
giá trị của tranh dân gian

àng Trống tại Trƣờng T CS Sơn Tây đ tìm hi u

và giải quyết nội dung mà đề tài đề ra.
- Phương pháp ưu tầm, nghiên ứu á tài li u: Nghiên cứu tài liệu về
tranh dân gian àng Trống qua sách, Internet, các phƣơng tiện báo chí, truyền
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thông. Tìm hi u chƣơng trình dạy học ở một số trƣờng T CS liên quan đến
nội dung về tranh dân gian àng Trống
- Phương pháp tổng hợp, phân tí h: Tìm hi u về nội dung,

nghĩa giáo

dục và giá trị thẩm m của một số tác phẩm tiêu bi u của tranh dân gian àng
Trống, phân tích, làm r những tƣ tƣởng thẩm m hàm chứa trong các tác
phẩm nghệ thuật này.
6. Những đóng góp của luận văn
Đề tài góp phần tìm hi u những nét đẹp trong tranh dân gian

àng

Trống, nghĩa và giá trị nghệ thuật của d ng tranh này.
Nghiên cứu những tác động của việc giảng dạy về tranh dân gian

àng

Trống tới các học sinh ở Trƣờng T CS Sơn Tây.
Đƣa ra phƣơng pháp dạy học m thuật nhằm khai thác giá trị của tranh
dân gian àng Trống trong giáo dục m thuật tại trƣờng T CS Sơn Tây.
7. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần

ở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận văn

gồm có 02 chƣơng:
Chƣơng 1:

ột số vấn đề l luận về giáo dục giá trị thẩm m và giá trị nghệ

thuật của tranh dân gian àng Trống
Chƣơng 2: Giáo dục thẩm m trong dạy học tranh dân gian
Trƣờng T CS Sơn Tây

àng Trống tại
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Chƣơng 1
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ GIÁO D C THẨM MỸ
VÀ GIÁ TRỊ NGHỆ THUẬT CỦA TRANH DÂN GIAN HÀNG TRỐNG
1.1. Thẩm mỹ vai tr của giáo dục thẩm mỹ
1.1.1. hái niệm th m mỹ
Trong m học, “thẩm m ” là một khái niệm bao quát, phản ánh cái
chung vốn có ở các hiện tƣợng thẩm m , xuất hiện trong tự nhiên, xã hội, các
sản xuất vật chất và tinh thần. Về bản chất, thẩm m liên quan đến những hiện
tƣợng mang tính xã hội, nhân văn và nằm trong các thuộc tính quy luật tồn tại
của nó, trong những quy luật khách quan của cái đẹp (sự đối xứng, nhịp
nhàng, hài h a, toàn vẹn, sự trật tự, hợp l , tính tối ƣu,…). Trong đó, loại hình
văn hóa nghệ thuật là hình thái bi u hiện cao nhất của văn hóa thẩm m bởi
nó gắn liền với nhu cầu nghệ thuật của cá nhân, những nhu cầu đi liền với
những nhu cầu tinh thần cao nhất. Khi bàn đến khái niệm “thẩm m ” là chúng
ta đang xem xét về hoạt động thẩm m , các hình thức và các phạm trù của
thức thẩm m .
Bàn về vấn đề này, C. ác viết: “Súc vật chỉ nhào n n vật chất theo
thƣớc đo và nhu cầu giống loài của nó, c n con ngƣời thì có th áp dụng
thƣớc đo thích dụng cho mọi đối tƣợng, do đó con ngƣời cũng nhào n n vật
chất theo quy luật của cái đẹp” [16, tr.119].

ay có th hi u rằng thẩm m

gắn liền với yếu tố con ngƣời, nảy sinh trong quá trình sáng tạo và hoàn thiện
của con ngƣời trong đời sống tự nhiên và xã hội. Chính trong quá trình hình
thành và phát tri n của mình, loài ngƣời đã không ngừng hƣớng đến việc tạo
ra và hoàn thiện các giá trị thẩm m phù hợp với quan niệm và điều kiện
sống, phƣơng thức sản xuất khác nhau. Các nhà triết học cổ đại nhƣ
Democritos (khoảng 460 - 370 TCN) hay Aristoteles (384 - 322 TCN) đều
cho rằng: “cái đẹp có các thuộc tính nhƣ sự cân xứng, sự hài h a, trật tự, số
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lƣợng, chất lƣợng…” [13, tr.25]. Đến thời kỳ Trung cổ, ảnh hƣởng của giáo
hội chi phối đến mọi m t của đời sống thế tục nên giá trị thẩm m đƣợc xem
là “cái bóng” của một “ niệm” mà thƣợng đế ban t ng, “cái đẹp lúc này bị
kéo lên chín tầng mây”. [13, tr.25]. Phải đến thời kỳ Phục

ƣng và tiếp đến

thời Khai sáng thì giá trị thẩm m mới gần với sự bi u hiện của đời sống thế
tục, gắn liền với những cảm xúc, thị hiếu thẩm m của đời sống xã hội, với
những cảm xúc riêng của mỗi ngƣời nghệ sĩ sáng tác. Thời kỳ này, Denis
Diderot (1713 – 1784) đã thừa nhận mọi cảm xúc, trong đó có cảm xúc về cái
đẹp đều có mối quan hệ với hoàn cảnh bên ngoài và từ đó đề xuất quan niệm
về mối quan hệ đẹp cụ th . Ông nói “nếu chúng ta xét những mối quan hệ
trong nếp sống, chúng ta thấy vẻ đẹp đức hạnh. Nhƣng khi chúng ta xem xét
những quan hệ trong tác phẩm văn học và nghệ thuật, chúng ta sẽ tìm thấy cái
đẹp thẩm m ” [13, tr.27 - 28]. Tuy vậy, nhà triết học I.Kant (1724 -1804) lại
phủ nhận cái đẹp mang tính khách quan mà ông cho rằng cái đẹp do sự định
giá chủ quan. I.Kant đã tuyệt đối hóa quan hệ của cái đẹp chủ quan “vẻ đẹp
không có ở đôi má hồng của cô thiếu nữ, mà trong con mắt của kẻ si tình”
[13, tr.29]. Cũng là nhà m học cổ đi n Đức, Georg Wilhelm Friedrich Hegel
(1770 - 1831) không tán thành quan đi m của I.Kant mà đứng trên quan đi m
lịch sử đ giải quyết vấn đề về giá trị thẩm m . Hegel cho rằng cái đẹp có hai
m t: một là tồn tại trong tự nhiên, hai là tồn tại trong nghệ thuật và ông cho
rằng “cái đẹp trong nghệ thuật cao hơn cái đẹp trong tự nhiên vì chỉ ở nghệ
thuật cái đẹp mới có tính chất tinh thần” [13, tr.30]. Sau này, các nhà m học
đã có nhiều quan đi m, cũng nhƣ đƣa ra các luận đi m nhằm khắc phục
những cách tiếp cận cái đẹp không đ t trong mối quan hệ tổng th giữa tự
nhiên và xã hội với nhu cầu phát huy bản chất sáng tạo cái đẹp của con ngƣời.
Theo đó, quan đi m về cái đẹp nhìn từ góc độ cơ bản của nó bao gồm:
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-

Cái đẹp từ góc nhìn khách quan. Đó là cái đẹp “do các phẩm chất, các

yếu tố kết cấu khách quanh của sự vật, hiện tƣợng… có tính cân đối, hài h a,
tỷ lệ, nhịp điệu, nhạc điệu đem lại…” [13, tr.37].
-

Cái đẹp trong quy luật hài h a, khi mà các m t thống nhất và đa dạng

tƣơng quan với nhau ở mức “vừa độ”.
-

Cái đẹp trong chỉnh th toàn vẹn, có nghĩa là hệ thống các thuộc tính

đƣợc liên kết với nhau bằng một loạt các quan hệ nhất định.
Theo

ại từ iển Tiếng Vi t, khái niệm “thẩm m ”: khả năng cảm thụ

và hi u biết về cái đẹp [33, tr.1540]. Nhƣ vậy, cái đẹp là trung tâm của khái
niệm thẩm m . Trong phạm vi của đề tài, chúng tôi cho rằng cái đẹp là sự hài
hoà, sự cân đối cả trong đời sống vật chất lẫn tinh thần.
Trong phạm vi của luận văn này, ở phƣơng diện con ngƣời, tiêu chuẩn
trƣớc tiên của thẩm m th hiện ở một số đi m sau:
-

Khả năng hợp tác. Con ngƣời thƣờng khâm phục những ai sống đƣợc

với tất cả mọi ngƣời, những ai có ích cho tất cả mọi ngƣời, đó là những ngƣời
đẹp nhất.
-

Năng lực tiếp nhận. Chúng ta thƣờng nói ngƣời này thông minh, ngƣời

kia sáng dạ. Đấy chính là một vẻ đẹp, vẻ đẹp của năng lực tiếp nhận cởi mở
và đón nhận những điều tồn tại xung quanh cuộc sống.
-

Sự hài hoà giữa đời sống tâm hồn và đời sống vật chất.

-

Một ngƣời muốn đẹp thì phải là con ngƣời có giáo dục, trong sự giáo

dục đó có giáo dục về cái đẹp. Giáo dục góp phần nâng cao khiếu thẩm m
của con ngƣời, giúp họ có khả năng nhận ra cái đẹp và sau đó là khả năng làm
mình đẹp lên.
1.1.2. Vai trò c a giáo dục th m mỹ
Mục tiêu của giáo dục Việt Nam đƣợc ghi rất r trong Khoản 1 Điều 27
Luật Giáo dục 2005: “ ục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát
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tri n toàn diện về đạo đức, trí tuệ, th chất, thẩm m và các k năng cơ bản,
phát tri n năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách
con ngƣời Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tƣ cách và trách nhiệm công
dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên ho c đi vào cuộc sống lao động,
tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” [34].
Đ đáp ứng đƣợc những yêu cầu đó, một trong những hoạt động giáo
dục quan trọng cho học sinh là: giáo dục thẩm m . Giáo dục thẩm m là vấn
đề rất quan trọng và cần thiết trong việc hình thành nhân cách của học sinh.
Thông qua giáo dục thẩm m , học sinh hi u đƣợc cái hay, cái đẹp của cuộc
sống, đồng thời có cách ứng xử tốt với ngƣời thân trong gia đình, với thầy cô,
bạn bè và cộng đồng. Con ngƣời có trí tuệ thông minh, có sức khỏe cƣờng
tráng, nếu thiếu giáo dục thẩm m vẫn không đƣợc coi là con ngƣời toàn diện
trong một xã hội hiện đại. Giáo dục thẩm m có vai tr to lớn trong nhận thức
và trong lao động sáng tạo của con ngƣời nói chung và đem đến cho học sinh
những tri giác, cảm nhận về đ c đi m cơ th , cử chỉ, thái độ, cách hành xử,
nghĩa là các em bƣớc đầu quan tâm đến yếu tố thẩm m của bản thân và của
thế giới xung quanh.
Thực hiện chức năng giáo dục thẩm m cho học sinh, nhà trƣờng cần
có kế hoạch quản l các hoạt động giáo dục thẩm m cho học sinh một cách
hài h a trong kế hoạch hoạt động chung của trƣờng. Thông qua từng môn học
và chƣơng trình hoạt động ngoài giờ, nhà trƣờng có kế hoạch chi tiết gắn kết
và thực hiện mục tiêu, nội dung thẩm m cần giáo dục một cách linh hoạt.
Theo chƣơng trình giáo dục phổ thông tổng th 2017, giáo dục thẩm m sẽ
xuất hiện trong một số môn học, hoạt động trong nhà trƣờng từ cấp ti u học
cho đến trung học phổ thông. Trong lĩnh vực nghệ thuật, giáo dục thẩm m về
cái đẹp chủ yếu ở hai môn Âm nhạc và

thuật.
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Có th thấy rằng trong bối cảnh xã hội hiện nay, đ công tác giáo dục
thẩm m ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ là vấn đề không hề đơn giản. Nó
không phải chỉ là trách nhiệm của riêng ngành giáo dục mà đ i hỏi sự toàn
tâm, toàn

chung tay, góp sức của gia đình, cộng đồng và của toàn xã hội.

Thực hiện đƣợc những giải pháp đó chính là đã góp phần giáo dục toàn diện
đối với học sinh phổ thông, một nội dung quan trọng trong tiến trình xây dựng
nhà trƣờng tiên tiến, chất lƣợng cao trong thời kỳ hội nhập.
1.1.3. Giáo dục trong lĩnh vực mỹ thuật
Giáo dục trong lĩnh vực m thuật là lĩnh vực học tập dựa trên các loại
hình nghệ thuật mà ngƣời ta có th nhìn thấy đƣợc nhƣ tạo hình (vẽ theo mẫu,
vẽ tranh, tạo dáng đồ vật ở dạng 3D), thiết kế, trang trí trong các lĩnh vực nhƣ
đồ họa thƣơng mại và đồ gia dụng. Một số dạng thức thực hành của nghệ
thuật đƣơng đại nhƣ nghệ thuật nhiếp ảnh, nghệ thuật video, nghệ thuật sắp
đ t, nghệ thuật trình diễn,… cũng đƣợc giới thiệu và giúp cho học sinh tạo ra
đƣợc các sản phẩm mĩ thuật cho riêng mình, hay có khả năng bình luận và
đánh giá nghệ thuật ở mức độ nhất định. Theo đó, giáo dục mĩ thuật là một
phần không th tách rời trong giáo dục nghệ thuật. Trong lịch sử phát tri n
nhân loại, ngay từ thời cổ đại, loại ngƣời đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng
của nghệ thuật trong quá trình giáo dục bởi nghệ thuật là điều làm cho chúng
ta trở nên con ngƣời, hoàn thiện nhất. Những thành tựu trong nghiên cứu gần
đây đã chỉ ra việc giáo dục mĩ thuật có lợi cho quá trình giáo dục bởi những
k năng vận động trong môn học này tạo ra nhiều lợi ích liên quan đến sự
sáng tạo và sự cân bằng về cảm xúc của học sinh.
Giáo dục m thuật thƣờng đƣợc dạy thông qua một đối tƣợng nghệ
thuật cụ th , trong đó bao gồm những hoạt động cụ th nhƣ nhìn, giải thích và
khám phá những dấu hiệu mang đ c trƣng của ngôn ngữ tạo hình. Thông qua
các hoạt động này, học sinh có th tái tạo thành một sản phẩm mĩ thuật theo
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nhận thức riêng. Cùng với việc mô tả sự vật, hiện tƣợng theo đúng những gì
mà đối tƣơng đó có, một trong những cách tiếp cận khác của giáo dục nghệ
thuật đ i hỏi sự chú trọng vào trí tƣởng tƣợng, cả trong việc diễn giải và sáng
tạo nghệ thuật bởi nghệ thuật không phải chỉ là sự phản chiếu hiện thực khác
quan. Với cách tiếp cận này, học sinh có th khám phá các vấn đề xã hội và cá
nhân theo thế giới riêng của mỗi cá nhân và th hiện chúng ra bên ngoài thông
qua những sản phẩm mĩ thuật.
1.2. Khái quát về tranh dân gian Hàng Trống
Tranh dân gian àng Trống là loại tranh dân gian do ngƣời à Nội sản
xuất và bán tập trung ở phố
kia cũng đƣợc làm ở các phố

àng Trống. Tuy vậy, tranh
àng Nón,

àng

m,

àng Trống trƣớc

àng Quạt ( à Nội),

đồng thời bày bán ở các phố ấy, nhƣng tập trung làm và bán nhiều nhất vẫn ở
àng Trống. Các phố làm tranh này, trƣớc kia đều thuộc tổng Tiên Túc (sau
đổi thành tổng Thuận M ) huyện Thọ Xƣơng (cũ) của kinh thành Thăng ong
- Đông Đô -

à Nội. Phố

àng Trống thuộc phần đất thôn Tự Tháp xƣa kia.

Đây là một khu vực vốn nổi tiếng về nhiều nghề thủ công m nghệ: Tranh dân
gian, các loại trống các cỡ, tàn, lọng, tán, mũ mãng, áo xiêm, cờ, quạt, các
loại h m, tráp sơn, các ki u nón,…
Ngƣời ta làm và bán các hàng thủ công ấy quanh năm, nhiều hơn cả là
dịp Tết Nguyên đán, phần lớn bán trong các cửa hiệu. Riêng tranh dân gian,
ngoài các cửa hiệu, ngƣời ta c n bầy bán từng quầy trên hè phố, nhất là vào
dịp cuối năm, đ tiện phục vụ khách hàng sắm Tết.
1.2.1. Sự hình thành, phát triển và giá trị c a tranh dân gian Hàng Trống
M c dù cho đến nay vẫn chƣa có tài liệu nào cho biết đích xác thời
đi m ra đời cũng nhƣ điều kiện ra đời của d ng tranh dân gian

àng Trống.

Nhƣng những tác phẩm đ lại đƣợc xem là kết quả của sự giao thoa tinh hoa
giữa Phật giáo, Nho giáo; giữa loại hình tƣợng thờ, điêu khắc ở đình, chùa với
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những nét đẹp trong sinh hoạt văn hoá hàng ngày, tạo nên một d ng tranh dân
gian đậm nét Thăng ong - à Nội ngàn năm văn hiến.
Từ đầu thế kỉ XIX đến trƣớc Cách mạng tháng Tám năm 1945, tranh
dân gian Đông

ồ đƣợc bày bán quanh năm. Tuy nhiên, theo tác giả Chu

Quang Trứ, trong bài viết “Tranh àng Trống” thì d ng tranh dân gian này có
từ rất sớm. Ông viết:
Ngay từ thế kỷ XVI,

oàng Sĩ Khải ở bài thơ dài Tứ th i khú vịnh,

đoạn tả cảnh Tết ở kinh thành Thăng ong có nói đến các tờ tranh dân gian và
tục chơi tranh ngày Tết,… Ở thế kỷ XVIII, Hồ Xuân

ƣơng với bài thơ vịnh

tranh Tố nữ đã thức tỉnh mọi ngƣời cái đẹp của cả bộ tranh khắc họa trong đời
sống kinh thành:
Hỏi b o nhiêu tuổi hỡi ô mình?
Chị ũng xinh, mà em ũng xinh
ôi lứ như tin t giấy trắng.
Ngàn năm

n mãi ái xuân xanh. [27, tr.292].

Tiếp đến, theo một số ván tranh
tàng

àng Trống đƣợc lƣu tại Viện Bảo

ịch sử có khắc niên hiệu “Qu Mùi l c nguy t khởi Minh Mạng tứ

niên”, tức là ván tranh đƣợc khắc vào năm 1823.
Căn cứ vào nhóm đề tài chính trong tranh dân gian

àng Trống, d ng

tranh thờ nhƣ tranh Tứ ph , tam ph , á thần tướng Bạch Hổ, Hắc Hổ, Ngũ
hổ hay tranh ứ thánh T ần, Ông Hoàng,… cũng phần nào cho chúng ta biết
thêm về thời kỳ phát tri n mạnh của tranh dân gian àng Trồng là vào khoảng
trƣớc sau thời kỳ xuất hiện của tín ngƣỡng thờ Mẫu Liễu Hạnh trong lịch sử
dân tộc, vào khoảng thế kỉ thứ XV.
D ng tranh này cũng nhƣ các d ng tranh phổ biến khác đều có hai d ng
tranh chính là tranh thờ và tranh Tết. Nhƣng chủ yếu là tranh thờ dùng trong
sinh hoạt tín ngƣỡng phục vụ đền phủ của Đạo giáo nhất là tranh thờ của Đạo
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Mẫu (Mẫu Liễu Hạnh ở Phủ Giầy, Nam Định), nhƣ tranh Tứ Phủ cộng đồng,
Bà chúa thƣợng ngàn,

ẫu Thoải, Ngũ

cƣỡi rắn, Ông

ƣời, Bà Chúa Ba, Đức Thánh Trần... rất đẹp. Loại

oàng

ổ, Ông

oàng cƣỡi cá, cƣỡi ngựa,

tranh này thƣờng đƣợc các cụ chạm bằng vàng hay bạc thật dát mỏng. Tranh
Tết thì Chúc phúc, Tứ qu ,...
D ng tranh

àng Trống thực sự phát tri n cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ

XX nhƣng tới thế kỷ 20 d ng tranh này bắt đầu suy tàn, nhất là k từ sau kết
thúc chiến tranh Việt Nam hầu nhƣ các nhà làm tranh đều giải nghệ. Nhiều
nhà làm tranh c n đốt bỏ hết những dụng cụ làm tranh nhƣ ván, bản khắc, một
phần do thú chơi tranh của ngƣời

à Nội đã đổi khác, một phần do việc làm

tranh không có thu nhập cao nên nhiều ngƣời đã chuy n nghề.
1.2.2. Giá trị th m mỹ trong tranh dân gian Hàng Trống
Tranh dân gian

àng Trống nằm trong d ng tranh dân gian Việt Nam,

gồm một số đề tài chủ yếu nhƣ tranh thờ, chúc tụng, sinh hoạt hàng ngày,…
Trên cơ sở các bản tranh c n lƣu lại đến nay, đ c trƣng về

tƣởng sáng tác

trong tranh àng Trống chủ yếu nằm ở một số đi m sau:
-

Đối với nhóm đề tài tranh thờ nhƣ “Ngũ

“Đức Thánh Trần”, “Ông

oàng Ba”, “

ổ”, “Bạch Hổ”, “ ắc Hổ”,

ẫu Thƣợng Ngàn”,… có

tƣởng

sáng tác gắn liền với chƣ vị thần linh trong tín ngƣỡng thờ Mẫu tam phủ, tứ
phủ, trong đó th hiện những nhân vật thần thánh tuy ở chốn tâm linh nhƣng
hình tƣợng rất gần gũi với tạo hình dân gian.
-

Những tranh liên quan đến sinh hoạt và thiên nhiên nhƣ: “Chợ Quê”,

“Canh nông chi đồ”,… có lối tạo hình đơn giản, tái hiện những cảnh sinh hoạt
của ngƣời dân.
-

Đối với d ng tranh chúc tụng nhƣ “Phúc ộc Thọ”, “Thất Đồng”, “Tôn

Tử Vạn Đại”,... cũng nhƣ d ng tranh minh họa, tranh vui: “Bịt mắt bắt dê”,
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“Thúy Kiều g p Kim Trọng”,…đƣợc lấy

tƣởng sáng tác từ một số đi n tích,

trong các giai thoại trong văn học Trung Quốc.
1.2.2.1. Cách thức th hiện
- Hồn nhiên, mộc mạc, sinh động trong phản ánh hiện thực
Việc phản ánh hiện thực trong tranh dân gian

àng Trống mang tính

hồn nhiên, mộc mạc, sinh động. Điều này phản ánh tƣ duy sáng tạo đ c biệt
của cộng đồng, tầng lớp đ c trƣng của xã hội Việt Nam trong giai đoạn lịch
sử lúc bấy giờ. Trong một số tranh dân gian àng Trống, chúng ta vẫn thấy ở
đó lề lối, lối sống của cƣ dân thành thị những vẫn mang n ng dấu ấn của
những ngƣời vùng quê xung quanh đất kinh kỳ, chốn Thăng ong kẻ chợ.
Đ c biệt trong tranh “Kẻ chợ” hay “Chợ quê”, chúng ta thấy r nét về hình
ảnh không gian đ c trƣng ở vùng quê nhƣ: các lán đƣợc làm bằng gỗ, mái lá
rơm; lũy tre, cây đa; các hoạt động ở chợ nhƣ bán b , chó, rèn nông cụ,… Sự
phản ánh hiện thực trong tranh dân gian

àng Trống khá sinh động và yếu tố

mộc mạc, hồn nhiên th hiện ngay trong cách tạo hình, đó là những con cá,
con b , ngƣời ngồi uống rƣợu, kẻ đứng bán hàng. Cùng với đó, sự sắp xếp các
khuôn hình trong tranh không nhất thiết theo cách diễn đạt thƣờng thấy trong
tranh dân gian.

c dù vẫn theo cách th hiện không gian đồng hiện nhƣ việc

tạo nhiều đi m nhìn trong tranh giúp không gian trong tranh dàn trải, th hiện
đƣợc những hoạt động diễn ra theo chủ của ngƣời sáng tác.
- Giàu tính nhân bản
Trong tranh dân gian

àng Trống, chúng ta thấy không xuất hiện sự

phân tầng giàu nghèo, địa vị xã hội mà dƣờng nhƣ mọi ngƣời đều bình đẳng
với nhau nhƣ trong tranh “Chợ quê”, “Kẻ chợ”,... Ngay cả trong d ng tranh
thờ, m c dù việc th hiện các vị thần linh to hơn ngƣời trần, hay các vị thần
linh phẩm hàm cao hơn to hơn những vị thần linh khác thì lối tạo hình của vị
thần linh cũng dung dị, hiền lành tạo cảm giác gần gũi với ngƣời dân nhƣ
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trong tranh “Cô Ba”, “Phật bà Quan âm”, “Bà chúa Thƣợng ngàn”,… Thậm
chí trong tranh “Vợ chồng Ngâu”, ngƣời xem cũng cảm thấy đƣợc sự gần gũi
trong cách tạo hình Ngƣu lang – Chức nữ mang dáng vẻ của những cô thôn
nữ hay chàng thƣ sinh, không qúa cách xa vời vợi, hay những con quạ cũng
đƣợc tạo hình hết sức hiền lành, không bị cạo tróc đầu nhƣ trong sự tích.
- Tính chất bi u tƣợng hóa
Tranh àng Trống phản ảnh tƣ duy thành thị của ngƣời dân qua những
bi u tƣợng trong tranh, ở đó th hiện minh triết trong cách xây dựng hình
tƣợng và cách bố cục và kí hiệu trên bức tranh. Ví dụ trong tranh “ ƣỡng
nghi”, trên tay đứa bé cầm thái cực đồ bi u tƣợng cho thái cực sinh lƣỡng
nghi, lƣỡng nghi sinh tứ tƣợng, tứ tƣợng sinh bát quái.

ơn nữa, hai đứa bé

đƣợc sắp xếp bố cục tạo thành hình vuông, bi u tƣợng cho “Âm”. Trên bức
tranh có khắc hoạ hình tƣợng con rùa, tƣợng trƣng cho nền văn hoá có chữ
viết của Lạc Việt, sự kết cấu sắp xếp hình tƣợng chú bé đứng trên lƣng rùa là
một dấu hiệu tƣợng trƣng sắc sảo có

đồ về nguồn gốc và d ng giống Lạc

Việt. Trong bức tranh “Bịt mắt bắt dê”, lại th hiện ra một thẩm m thị dân
trong sự trau chuốt cầu kỳ khi th hiện hình ảnh mang tính bi u tƣợng cao.
Sáu đứa trẻ trong sắc áo ngũ hành đang vờn bắt một con dê có

nghĩa văn

hóa là “ ục hợp đồng xuân”, có nghĩa khắp nơi đều là mùa xuân bởi chữ
“đồng” trong câu này đồng âm với chữ đồng (trẻ nhỏ). Do đó sáu đứa trẻ con
đang nô giỡn với con dê chính là tƣợng trƣng cho không khí sắc xuân đã về
rực rỡ. Những hình ảnh nô đùa trong tranh nhƣ chọc ghẹo nhau, làm ám hiệu
giả, có đứa trẻ c n ngã chổng kềnh ra phía trƣớc bởi vừa ôm con dê trƣợt
trong một không gian tƣơng phản là ở bên hiên nhà, ngƣời phụ nữ thƣ nhàn
đang uống trà ngắm bọn trẻ con chơi với một niềm vui về sự đủ đầy. Đó chính
là niềm ƣớc mong về một cuộc sống đủ đầy, viên mãn, cuộc sống tràn trề sinh
lực, cảm xúc mà con dê chính là một bi u tƣợng đ c biệt đó.
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- Kết hợp cái thiêng và cái hiện thực
Các yếu tố thiêng trong tranh dân gian nói chung và tranh

àng Trống

bao gồm: Trời phật, thần, tiên, cầu cúng, khấn vái, phong thủy,… Đây là
những yếu tố thuộc thế giới tâm linh đƣợc nghệ nhân tạo hình bằng các hình
vẽ trong tranh. Những bi u hiện của cái thiêng trong văn hóa tâm linh đ c sắc
và phong phú nhƣ vậy cho thấy tranh dân gian

àng Trống không chỉ có giá

trị to lớn về m t nội dung, về văn hóa tín ngƣỡng mà c n có giá trị cao về m t
nghệ thuật trong việc phản ánh yếu tố này trong đời sống hiện thực. Bi u hiện
giữa cái thiêng và hiện thực đƣợc tái hiện trong tranh

àng Trống trong một

th gắn bó không tách rời, và lâu dần nó tạo thành một niềm tin tuyệt đối.
Điều này đƣợc th hiện trong d ng tranh thờ, tranh chúc tụng và bi u hiện
niềm tin của con ngƣời vào những thế lực siêu nhiên mà không ai có th xác
quyết rằng đó là sự thực.

ình tƣợng các

ẫu, Cô, Cậu là một minh chứng.

Không ai có th cho rằng mình đã đƣợc diện kiến chƣ vị thần linh trong tín
ngƣỡng thờ Mẫu nhƣng khi các nghệ nhân sáng tác ra các bức “Tam phủ”,
“Tứ phủ”, “Cô Ba” thì ngƣời ta vẫn tin và xem những hình tƣợng đó là có
thật. Cũng chính từ những niềm tin, cách nghĩ này mà những bức tranh dân
gian

àng Trống (hiện thực) trở thành vật thiêng, đƣợc sử dụng trong việc

cầu cúng khấn vái, một hoạt động thƣờng xuyên trong đời sống mọi ngƣời
dân. Việc cầu mong, khấn vái cũng gắn liền với những điều thƣờng nhật trong
cuộc sống: cầu tự, cầu phúc, cầu an, cầu duyên, cầu tài, cầu lộc,… ho c
những bế tắc, rủi ro trong cuộc sống cần đƣợc giúp đỡ đ đƣợc tai qua nạn
khỏi. Có th nhận thấy rằng, con ngƣời thời xƣa tin rằng có một lực lƣợng
siêu nhiên ở trên cao thấu hết, hi u hết những lời nguyện cầu, khấn vái của
thiện nhân, bá tánh vì vậy mà họ đ t hết l ng tin vào đấng linh thiêng ấy, m c
dù về hình thức những đấng linh thiêng này trú ngụ trong một hình hài hiện
thực, một bức tranh dân gian

àng Trống. Nhƣ vậy, việc đƣa những chi tiết
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mang yếu tố tâm linh vào tranh dân gian

àng Trống nói riêng cũng chính là

nhằm thỏa mãn nhu cầu đời sống tâm linh, thỏa mãn trí tƣởng tƣợng của con
ngƣời thời ấy. Giá trị hiện thực của các yếu tố tâm linh ở đây dù là thực, dù là
có xảy ra đ ngƣời ta nhìn thấy hay là ảo, do con ngƣời hình dung, tƣởng
tƣợng ra thì nó vẫn là niềm tin chƣa bao giờ thay đổi qua năm tháng. Nó vẫn
tồn tại cho đến ngày nay. Từ những giá trị và tính tƣ tƣởng trong tranh dân
gian

àng Trống tác động đến thế hệ hôm nay những giá trị về nhận thức cái

đẹp của cha ông chúng ta.
1.2.2.2. Nghệ thuật tạo hình
Tranh dân gian Việt Nam nói chung và tranh

àng Trống nói riêng

luôn gắn bó và in đậm dấu ấn trong cuộc sống tình cảm của con ngƣời Việt
Nam. Chủ đề tƣ tƣởng cùng những đ c trƣng độc đáo riêng biệt của tranh dân
gian là những yếu tố tạo nên giá trị nghệ thuật thoả mãn nhu cầu thẩm mĩ của
ngƣời xem.
- Quan niệm tạo hình
Qua những tác phẩm nghệ thuật của cha ông, chúng ta thấy đó là những
sáng tạo theo lối nhập tâm, bằng những trải nghiệm, quan sát cuộc sống và
đƣợc khái quát lại. Những suy tƣ, cảm nhận của bản thân đối với cuộc sống
xung quanh đƣợc tái hiện qua những chủ đề trong tranh. Các nghệ nhân, bằng
trực cảm của mình, đã sáng tác theo tinh thần tự do, khoáng đạt. Điều này cho
thấy một chiều sâu tâm thức của họ về sự vật hiện tƣợng trong bối cảnh xã hội
mà họ sinh sống. Nhìn chung, quan đi m cách thức sáng tác của ngƣời xƣa là
đi theo trục từ

- Tƣợng - ình.

Quan niệm sáng tác trong tranh

àng Trống rất phong phú, đ c biệt

d ng tranh thờ và tranh chúc tụng có nhiều tranh hơn d ng tranh khác. Các
bức tranh thờ liên quan đến tín ngƣỡng thờ Mẫu thì thƣờng dựa trên các sự
tích, truyền thuyết về các vị Thần, Phật, Thánh

ẫu đ vẽ. Những bức vẽ
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Thánh

ẫu nhƣ: “Tam Toà Thánh

Thoải”, “Thánh

ẫu”, hay “Thánh

ẫu Địa”, “Thánh

ẫu

ẫu Thƣợng ngàn”, không chỉ th hiện ra sự kính ngƣỡng

với những vị Mẫu nghi thiên hạ của dân gian, mà c n th hiện ra những sự
tinh tế trong trang phục, sự tao nhã của lối sống sang quí và mang hồn cốt của
ngƣời Việt. Tính chất cân bằng, đăng đối trong tác phẩm cũng th hiện. Vị thế
các nhân vật trong tranh cũng th hiện r ngôi vị và vai tr của mình. Nhân
vật trung tâm/ quan trọng bao giờ cũng đƣợc th hiện k càng nhất, thậm chí
kích thƣớc của những nhân vật này lớn hơn hẳn các nhân vật khác đƣợc vẽ
trong tranh. Bức tranh “Ngũ

ổ” c n th hiện ra quan niệm về thế giới qua

màu sắc ngũ hành. Tất cả đƣợc mã hóa và hình ảnh các vị chúa Sơn âm,
bi u trƣng cho sức mạnh. Hổ vàng ( oàng hổ) ngồi chính giữa tranh tƣợng
trƣng cho hành thổ, ứng với trung ƣơng chính điện; Hổ xanh (Thanh Hổ)
tƣợng trƣng cho hành

ộc, ứng với phƣơng Đông;

ổ trắng (Bạch Hổ) là

hành Kim ứng với phƣơng Tây. ổ đỏ (Xích hổ) là hành ỏa ứng với phƣơng
Nam; Hổ đen ( ắc hổ) là hành Thủy ứng với phƣơng Bắc. Sự sắp đ t của các
nhân vật này trong tranh đã tạo nên v ng tuần hoàn của nguyên l Ngũ hành
tƣơng sinh tƣơng khắc. Do vậy vào dịp lễ tết, các tranh này thƣờng đƣợc mua
về, với quan niệm tạo thêm sinh khí của một năm mới no ấm, sung túc.
Đối với mảng đề tài phản ánh về đời sống sinh hoạt, cũng nhƣ minh
họa thì quan niệm sáng tác thƣờng mang tính mô phỏng, tái hiện hiện thực
một cách khách quan. Chúng ta dễ dàng bắt g p những hình ảnh thân quen,
dân dã trong mảng đề tài này, từ không gian bến nƣớc, sân đình, cây đa, lũy
tre đến các con vật quen thuộc nhƣ con trâu, con b , con cá,… Qua tranh dân
gian

àng Trống, chúng ta c n thấy đƣợc trang phục của thời xƣa đƣợc th

hiện khá r nét nhƣ áo tứ thân của tầng lớp thị dân, trang phục của tầng lớp
vua quan, ông đồ,… thậm chí cả âu phục của những ngƣời Pháp thủa ban đầu
đến Việt Nam. Ví dụ nhƣ trong bức “Quan chánh sứ”, viên quan Tây chủ trì
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việc “bầu cử các chức việc” (Công cử). Các chức việc thông sự, lục sự, thừa
phái mỗi ngƣời cầm trên tay một lá phiếu bầu, có ngƣời làm chứng (bảo
chứng) và chánh phó tổng ngồi bên h m phiếu. Tất cả đều tự nguyện làm việc
(vi nguyện) nhƣ

nghĩa đôi câu đối: “Thiên địa thanh”, “Giang sơn thanh”

(trời đất thanh bạch, đất nƣớc thanh bạch) dƣới lá cờ bảo hộ của Pháp Quốc.
Quan Ta thì dùng trà tầu, quan Tây thì dùng rƣợu vang Bordeaux. Dân đen thì
rít thuốc lào, khoanh tay, bó gối ngồi nhìn [phụ lục 2].
- Thủ pháp tạo hình
+ Đồng hiện và liên hoàn
Thủ pháp đồng hiện và liên hoàn trong tranh dân gian

àng Trống

không theo một trật tự cố định, không có đi m nhìn cố định mà tất cả trời đất - ngƣời đều ƣớc lệ và cùng đồng hiện trên m t tranh. Đồng hiện là thủ
pháp tạo hình cho phép ngƣời hoạ sĩ trên cùng một m t phẳng có th cùng
một lúc tái hiện nhiều hoạt cảnh của đời sống với không gian, thời gian khác
nhau. Ở đây, không gian không bị g bó bởi chiều thời gian.

ình thức diễn

đạt không gian này tạo cảm giác hoà hợp, hoà đồng và thanh bình. Các bức
tranh dân gian

àng Trống có không gian đồng hiện th hiện r quan đi m

của ngƣời nghệ nhân xƣa, đó là muốn dùng phƣơng pháp nội quan lấy cảm
xúc cá nhân và trực giác nhạy bén làm cách thức khám phá, phản ánh thực tại
khách quan vào trong tác phẩm nghệ thuật. Ở đây các hình tƣợng tuy cũng có
vật xa vật gần, nhƣng lại tƣơng đƣơng với nhau về tỷ lệ, không giống nhƣ sự
biến dạng to nhỏ trong không gian thấu thị. Cách xây dựng tuyến nhân vật
theo địa vị xã hội, nhân vật nào quan trọng, có địa vị cao thì vẽ to hơn cả (các
ông quan, vua chúa, bậc thánh nhân, thần phật), c n thƣờng dân, hay các hình
tƣợng phụ thì vẽ nhỏ và quan trọng hơn cả là nó bi u đạt đƣợc trọng tâm nội
dung cần truyền tải đến ngƣời xem.
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Trong tranh dân gian

àng Trống, chúng ta thấy rất r một đi m rằng

không hề thấy bối cảnh phía sau làm nền mà chủ yếu là nền trống ở dạng
phẳng. Một không gian làm nền cho hình tƣợng thì tự thân nó đã “tự nguyện”
làm nền cho đối tƣợng ấy. Nghệ nhân

àng Trống xƣa sáng tác không gian

dựa trên nguyên lí đậm - nhạt, tƣơng phản đ tách hình tƣợng ra khỏi nền
bằng đƣờng viền và tƣơng quan giữa hình và nền (hình đậm thì nền sáng, hình
sáng thì nền đậm, tƣơng phản toàn bộ ho c tƣơng phản từng phần). Theo
nguyên tắc này, đ tạo ra đƣợc không gian, đƣờng viền của hình mà mạnh
nhƣ cắt vào nền tạo cảm giác hình ấy cách xa với nền, đƣờng viền nhoè mờ
thì cho cảm giác nhƣ hình đó gắn với nền. Trong một số tranh, nền không
phải một cái gì đó tách rời hoàn toàn với hình. Nhiều khi đƣờng nét và màu
sắc của những hình kéo nền hoà nhập vào với hình, bổ trợ cho hình. Tuỳ vào
nội dung cần bi u đạt mà ngƣời hoạ s xử lí tƣơng quan giữa hình với nền.
ình mang một nội dung nào đó tồn tại trong nền, nếu đƣợc xử lí tốt, có th
khiến nền đó bổ trợ cho nội dung của hình. Trong bức “Cá Chép trông trăng”,
chúng ta có th cảm thấy m t nƣớc trong trẻo mát lành chuy n động trong bức
tranh bởi lối diễn tả không gian xung quanh và cách tạo hình cho đối tƣợng.
Trong bức “Chim Công”, nền tranh trống trắng th hiện không gian đất trời là
một, và phân cách bằng h n đá và cây mọc từ dƣới lên nhƣ đ xác định chiều
của không gian. Ngƣời nghệ nghệ nhân xƣa đã có

r ràng khi bỏ trống

không gian nền. Thử hình dung nếu tác giả sẽ thêm một số bối cảnh lên nền
đó thì cảnh vật và con công sẽ bị g bó hoàn toàn vào khuôn tranh và không
gian trở nên chật hẹp.
+ Cƣờng điệu
Yếu tố cƣờng điệu trong tranh dân gian

àng Trống đƣợc các nghệ

nhân sử dụng một cách linh hoạt, hƣớng đến làm r một chủ đề ho c tạo đi m
nhấn trong tranh. Điều này đƣợc th hiện r nhất trong mảng trang thờ, đó là
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nhân vật cô Ba, hay Phật bà đƣợc nghệ nhân sử dụng thủ pháp cƣờng điệu đ
luôn giữ vị trí to nhất, trung tâm của cả bức tranh. Trong tranh “Cá chép trông
trăng”, con cá chép đƣợc tạo hình chiếm phần lớn bức tranh và nghệ nhân đã
dùng hình ảnh đối xứng đ diễn tả con cá đã trông trăng, nhƣng là bóng trăng
dƣới nƣớc. Với thủ pháp này, ngƣời nghệ nhân dễ dàng sắp xếp các khuôn
hình trong tranh đ nói lên nội dung bức tranh.
+ Nhiều đi m nhìn
Đây là hình thức diễn đạt phối hợp nhiều đi m nhìn hay là thủ pháp
cùng một lúc đƣa nhiều góc nhìn ở các vị trí khác nhau về một đối tƣợng trên
một m t phẳng. Thủ pháp tạo hình này tuy không có

chia cắt, mổ xẻ không

gian của đối tƣợng hay phân tích cấu trúc không gian nhƣ lập th phƣơng Tây
mà chỉ thuần tu đạt đến sự thoả mãn về thị giác, với mục đích diễn tả cái giá
trị “Chân” của sự vật hiện tƣợng. Chúng ta cũng thấy có luật thấu thị trong
các dạng bố cục nhƣ vậy nhƣng là thấu thị hai đƣờng song song không có
đi m tụ, dùng mô tả các công trình kiến trúc trong tranh hay những khối tr n,
khối vuông. Thủ pháp này đƣợc các nghệ nhân sử dụng trong những đề tài
diễn tả nhiều ngƣời nhƣ trong bức “Kẻ chợ”, “Chợ quê”, “Công việc nhà
nông”,…
+ Kết hợp trang trí và tả thực
Thủ pháp này chủ yếu xuất hiện trong các d ng thờ đ tạo nên tính chất
uy linh cao siêu, thần thánh thông qua dạng cấu trúc mang tính trang trí. Với
cách th hiện này, các nghệ nhân xƣa đã cho ngƣời xem thấy cả c i thực và
c i huyền trong tranh, mà những yếu tố này ta vẫn thấy xuất hiện trong trƣờng
phái siêu thực hiện đại phƣơng Tây. Cái thực và cái hƣ nhƣ hai thế đối lập,
kết hợp nhuần nhuyễn với nhau tạo ra một bố cục rất đ c trƣng độc đáo của
nghệ thuật truyền thống và đó là sự kết hợp tài tình giữa hai tính chất tƣởng
chừng không th đi đôi với nhau: tính trang trí và tính hiện thực.
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Trong tranh “Cá chép trông trăng” mang một tƣ tƣởng, triết l khá sâu
sắc. Trong tranh ta thấy xuất hiện hai m t trăng, trăng trên trời và trăng dƣới
nƣớc. Về m t bố cục thì hai mảng sáng đó mang lại thế cân bằng cho bức
tranh, nó vừa diễn tả không gian trên trời và không gian dƣới m t nƣớc.
Nhƣng thực tế thì trong tự nhiên không có trăng nào có th soi tận đáy nƣớc,
mà phải ở trên m t nƣớc và nhƣ vậy nội dung chính của bức tranh sẽ không
c n nữa. Nếu lấy ngôn từ hiện đại mà nói thì đó chính là hình ảnh siêu thực
chỉ tồn tại trong tiềm thức. Về m t tƣ tƣởng thì hai vầng trăng lại mang hai
nghĩa đối cực nhau, vầng trăng trên trời là vầng trăng thực bi u hiện cho sự
vẹn toàn, viên mãn đích thực, một thế giới thực. C n bóng trăng là một ảo ảnh
của những giá trị thực, đó là tƣ tƣởng lánh đời đi tìm cái hƣ ảo. Đó có lẽ là
một chiều khác, một cái nhìn về chiều sâu của xã hội đầy tính minh triết của
tranh dân gian Việt Nam ngoài những gì hi n hiện trên m t tranh.
Bức tranh thờ “Ngũ

ổ” cũng là một trong những bức tranh tiêu bi u

cho thủ pháp sử dụng không gian siêu thực. Đó là sự kết hợp nhuần nhuyễn
giữa yếu tố thực và hƣ, trang trí và tả thực.
ta cũng thấy những hình tƣợng ấy mang một

ình tƣợng Hổ là thực đồng thời
nghĩa khác. Không gian trong

bức tranh ấy hoàn toàn mang yếu tố tâm linh. Các nghệ nhân đã phối hợp hoạ
tiết, hình tƣợng, mầu sắc tạo cho bức tranh một hệ thống khép kín hình chữ
nhật. Năm “Ông

ổ” mang năm màu sắc khác nhau tƣợng trƣng cho ngũ

hành Kim - Mộc - Thuỷ - Hoả - Thổ. Sự tổng hoà các mối quan hệ màu sắc
trong bức tranh này th hiện sự hội tụ của vũ trụ, đồng thời nó bi u hiện
những giá trị tƣ tƣởng triết lí và tính thẩm m dân gian. Về m t tạo hình, bức
tranh “Ngũ

ổ”

àng Trống sử dụng rất ít yếu tố đƣờng viền, mà chủ yếu sử

dụng các mảng màu tƣơng hỗ cho nhau, các mảng màu ấy tràn vào nhau, đan
xen nhau nhƣ tạo thêm vẻ đẹp uy linh của năm ông
tạo ra một không gian tâm linh huyền ảo.

ổ, chính sự kết hợp này
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+ Tính khái quát cao
Qua trình bày, chúng ta nhận thấy rằng di sản của nền mĩ thuật truyền
thống không truyền tải theo cách trực quan nhƣ nghệ thuật phƣơng Tây cổ
đi n, mà họ vẽ những gì họ cảm nhận đƣợc trong cuộc sống hiện thực. Họ
quan sát, trải nghiệm cuộc sống đ hình thành

rồi sau đó khái quát lại trong

tác phẩm thành Tƣợng. Tiếp đến, họ cụ th hóa ra ngoài bằng

ình với một

tâm hồn tự do, khoáng đạt không lệ thực. Những hoa văn vốn không chỉ là
đƣờng cong, đƣờng thẳng, hay tiết tấu l p đi l p lại. Đằng sau chúng có th là
những cảm xúc không th diễn tả đƣợc bằng lời mà phải dùng cấu trúc
Tƣợng -

-

ình đ bi u đạt cái đẹp. Chính thủ pháp tạo hình khái quát cao của

d ng tranh truyền thống làm nổi bật lên cái nhìn tổng hợp, rộng khắp, bất
chấp quy luật thị giác thông thƣờng, thoát khỏi những nhận thức l tính g bó.
Bên cạnh đó, yếu tố khái quát cao trong thủ pháp tạo hình của tranh dân gian
àng Trống c n ngầm ẩn cái duyên thầm kín, cái dí dỏm sâu xa, những gửi
gắm tâm tƣ, tình cảm, thái độ xã hội của ngƣời nghệ nhân xƣa vào trong
tranh.

ình ảnh đám trẻ bịt mắt chơi tr đuổi bắt, bắt dê, chuột vinh quy, lớp

học, múa sƣ tử, rồng rắn lên mây,... tuy tồn tại rất thân quen song đƣợc khái
quát cao và trong đó gửi gắm nhiều ƣớc nguyện của ngƣời dân, đó là yếu tố
rất riêng trong cách nhìn và lối diễn tả mang bản sắc độc đáo.
- Ngôn ngữ tạo hình
+ Bố cục
Tùy theo chủ đề, các nghệ nhân đã chủ

sắp xếp các khuôn hình trong

tranh theo những cách khác nhau, tạo nên những thế bố cục đi từ hồn nhiên,
thô mộc, đơn giản đến uy n chuy n, tinh tế, phức tạp, mang tính chủ động rất
cao. Chúng ta có th nhận thấy rất nhiều hình thức bố cục tạo nên những cảm
giác khác nhau. Ví dụ ở bức tranh “ ộ pháp Vũ Di”, hình hộ pháp to, chiếm
phần lớn bức tranh, dáng của hộ pháp hƣớng về phía bên phải nhƣng đầu

25

quay hƣớng bên trái tạo cảm giác hài h a, cân đối. Ki u bối cục này c n g p
ở nhiều tranh khác nhƣ “Bạch Hổ”, “Xích

ổ”,… Bức “Phúc

ộc Thọ”,

hƣớng của các nhân vật thay đổi theo hai lớp, nhóm 4 ngƣời ở phần trên quay
về một hƣớng thì có một nhân vật quay theo hƣớng ngƣợc lại, nhóm 4 ngƣời
phía dƣới quay 1 hƣớng thì có một nhân vật có hƣớng ngƣợc lại, điều này làm
cho cả bức tranh trở nên sinh động, dù các nhân vật có dáng tĩnh những tạo
nên cảm giác động. Trong tranh 4 bức “Tố nữ” thì dù mỗi bức là một bố cục
hoàn chỉnh những khi ghép 4 tấm tranh lại thì chúng ta thấy tạo nên một bố
cục cân đối hƣớng tâm.
Một dạng bố cục khác cũng hay g p trong tranh dân gian
chính là hình thức đối xứng. Trong tranh “Ngũ

àng Trống

ổ”, dù 4 con hổ (ở bốn

hƣớng) chầu vào con hổ ở chính giữa có màu sắc, chi tiết khác nhau, những
đƣợc sắp xếp theo trục dọc của tranh. Bức “Vợ chồng ngâu”, “Công việc nhà
nông” thì hình thức đối xứng qua đƣờng chéo của bức tranh, cả hình và màu
tạo nên sự hài h a, cân đối.
+

àu sắc
àu trong tranh dân gian

àng Trống chủ yếu là màu phẩm, bán sẵn ở

thị trƣờng, đôi khi thêm màu bột trắng hay màu nhũ vàng, nhũ trắng ở một số
d ng tranh thờ đ tạo hiệu ứng. M c dù, bảng màu của d ng tranh dân gian
àng Trống chỉ giới hạn ở một số màu cơ bản nhƣng do tô bằng tay, ở nhiều
diện khác nhau, nên có lúc phẳng, có lúc gợi khối, tạo đƣợc nhiều sắc thái nên
h a sắc hết sức phong phú, khi dịu dàng, rực rỡ, khi dữ dội nghiêm cẩn. Do
màu trong tranh dân gian

àng Trống là dạng phẩm nên mịn, mỏng và tƣơi,

đƣợc tô màu bằng bút lông nên làm cho không gian treo tranh sinh động và
rực rỡ.
Một đi m cần lƣu

khi bàn đến màu sắc trong tranh dân gian

àng

Trống chính là ở nhiều bức tranh dùng các gam màu chủ yếu là lam, hồng đôi
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khi có thêm lục, đỏ, da cam, vàng,... và việc mỗi nghệ nhân pha màu theo
cách riêng của mình nên tạo ra nhiêu gam màu khác nhƣng đều thuận mắt và
ƣa nhìn.
Có th nhận định rằng, màu sắc trong dân gian àng Trống tạo nên một
h a sắc, lộng lẫy, uy linh. Cái đậm đà của những nét đen, cái rực vàng, thẫm
của màu lục, lung linh của sắc đỏ,… đƣợc tô vẽ thật khéo léo đã tạo nên tính
rực rỡ trong những bức tranh. Trong tranh dân gian

àng Trống, những gam

màu mạnh khi kết hợp với nhau không hề có cảm giác chói mà đầm ấm, vui
tƣơi nhƣ cái không khí của Tết vậy. Tuy có sự phối hợp của cả gam màu nóng
và lạnh trên toàn bộ bức tranh, nhƣng mỗi màu lại đƣợc khu biệt riêng tạo ra
những sắc thái h a hợp, tƣơi mới mà th hiện r một hàm , mang triết l sâu
xa của quan niệm dân gian truyền thống: cân đối, hài h a trong một tổng th
chung.
+ Đƣờng nét
Đƣờng nét trong tranh dân gian

àng Trống chủ yếu đƣợc in bằng ván

khắc nên có chỗ nét tinh nhỏ, có chỗ nét to khỏe. Đây chính là đ c đi m đ
ngƣời nghệ nhân căn cứ vào tô màu cho phù hợp. Khác với tranh Đông Hồ
thƣờng đƣợc tạo ra bằng cách in chồng các ván màu lên nhau, sau đó bản nét
đƣợc in cuối cùng đ tạo nên thần thái của tác phẩm thì tranh àng Trống của
à Nội lại sử dụng k thuật nửa in, nửa vẽ. Tranh

àng Trống là th loại

tranh đƣợc in một lần bản nét, đ làm xƣơng sống cho tác phẩm sau đó ngƣời
nghệ nhân phải gia công bằng việc tô phẩm màu lên.
Trong quá trình thực hiện tranh dân gian

àng Trống, các nghệ nhân

c n đi sâu vào việc phát huy khả năng diễn tả của nét. Cùng với những nét
đƣợc khắc in qua bản gỗ, khi cần nhấn, đẩy các chi tiết, các nghệ nhân tranh
àng Trống không ngần ngại dùng bút đ nẩy, tỉa. Với cách thức sáng tạo của
riêng mình, các nghệ nhân d ng tranh dân gian

àng Trống của

à Nội
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không chỉ tạo nên nét riêng cho d ng tranh, mà đã làm bật lên sức sống nội tại
của nhân vật.
+

ình khối
Khối trong tranh dân gian àng Trống chủ yếu ở các hình lớn, đƣợc tạo

nên bởi k thuật vờn màu điêu luyện của ngƣời nghệ nhân tạo nên những sắc
độ đậm nhạt, chuy n đổi êm tạo khối cho hình. Các hình nhỏ chủ yếu tô kín
màu với một sắc độ. Do đó, tuy cùng một bản in nhƣ nhau nhƣng tuỳ cảm
hứng của ngƣời nghệ nhân mà các tác phẩm tranh dân gian

àng Trống vẫn

có sự khác biệt nhau r rệt, k cả trong hình thức tạo khối và chính cách thức
làm tranh khác biệt này đã tạo nên dấu ấn riêng của tranh

àng Trống. Trong

quá trình tô màu, các nghệ nhân dân gian àng Trống đã vờn chuy n mầu, tạo
độ đậm, nhạt, sáng, tối, chuy n sắc tinh tế nên các nhân vật trong tranh không
c n là mảng bẹt nhƣ cách th hiện của các d ng tranh đƣơng thời. Với bút
pháp diễn tả ấy, các nhân vật đã “nổi khối”. Ví dụ trong tranh “Ngũ

ổ”,

ngƣời xem rất dễ dàng nhận thấy những khối thân chắc khỏe, những dáng
ngồi, thế đứng đƣờng bệ, oai phong đ c biệt những chiếc đuôi nhƣ đang ve
vẩy ho c uốn vồng lên đ đập xuống đất mà bật chồm lên. Và những con mắt
hổ hừng hực nội lực của loài mãnh chúa.
1.2.2.3. Sự tƣơng đồng và khác biệt về nghệ thuật tạo hình của tranh

àng

Trống so với các d ng tranh dân gian khác
- Với tranh dân gian Đông ồ
Tranh dân gian

àng Trống có k thuật và phong cách khác biệt tranh

dân gian Đông ồ ở một số đi m sau:
-

Tranh Đông

ồ sử dụng ván in nét và màu đ tạo nên hình vẽ trong

tranh thì ở tranh dân gian

àng Trống chỉ dùng ván khắc gỗ in nét tranh trên

chất liệu giấy dó, sau đó là tô màu.
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-

Màu sắc trong tranh dân gian

àng Trống là phẩm màu, bán sẵn trên

thị trƣờng, c n màu trong tranh Đông

ồ là những màu, đƣợc làm từ những

nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên nhƣ vỏ cây, vỏ s , điệp,…
-

Khổ giấy trong tranh dân gian

àng Trống thƣờng to, nguyên khổ chứ

không là tranh khổ nhỏ nhƣ trong tranh Đông

ồ. Thậm chí trong tranh Đông

Hồ c n có d ng tranh “lá mít” rất nhỏ. Trong khi đó, tranh dân gian

àng

Trống đƣợc in trên giấy dó bồi dày hay giấy báo khổ rộng. Có những tranh bộ
khổ to và dài, thƣờng bồi dày, hai đầu trên dƣới lồng suốt trục đ tiện treo,
phù hợp với ki u kiến trúc nhà cao, cửa rộng nơi thành thị.
-

Hai d ng tranh có khá nhiều đi m chung về chủ đề nhƣng trong cách

diễn đạt lại có sự khác nhau trong lối tạo hình. Tranh Đông ồ có lối tạo hình
đơn giản, chất phác c n tranh àng Trống có lối tạo hình phức tạp, đi sâu vào
diễn tả kĩ chi tiết.
-

Khi đã có đƣợc bản in hoàn chỉnh, ngƣời vẽ tranh àng Trống dùng bút

lông chấm màu đ tô lên từng mảng màu đậm nhạt, tuỳ theo nội dung, đƣờng
nét và các loại tranh. Do cách tô màu bằng tay (vờn màu bằng tay, nét cản)
của tranh àng Trống có đ c đi m ở mỗi tờ tranh đều có nét sáng tạo riêng.
-

Kĩ thuật tô tranh àng Trống đƣợc gọi là vờn màu. Đó là dùng bút lông

mềm rộng bản, một nửa ngọn bút chấm màu, c n nửa ngọn bút kia chấm nƣớc
lã đ tô tranh.
- Với tranh dân gian Kim oàng
Tranh Kim oàng có đủ loại tranh thờ cúng, tranh chúc tụng nhƣ tranh
dân gian

àng Trống. Tranh Kim

oàng là sự kết hợp giữa lối tạo hình cô

đọng, đơn giản trong tranh Đông

ồ cũng nhƣ màu sắc lại tƣơi sáng nhƣ

tranh àng Trống.
Một nét đ c trƣng nữa của d ng tranh Kim
không in trên giấy dó nhƣ trong tranh àng Trống.

oàng là in trên giấy đỏ,

29

Cách thức làm tranh dân gian Kim oàng cũng khá giống với cách làm
tranh àng Trống, đó là sử dụng ván khắc nét đ in lấy nét và dựa vào đó mà
tự do chấm phá màu sắc theo cảm xúc riêng của mỗi ngƣời. Vì thế, mỗi bức
tranh có một sự phóng khoáng và diện mạo riêng, dù cùng đƣợc in ra từ một
bản khắc. Tuy nhiên, ở nhiều bức tranh Kim

oàng, chúng tôi thấy có hiện

tƣợng in chồng nét, đó là sau khi in bản nét đầu tiên và tô màu xong, nghệ
nhân đợi khô và tiến hành in tiếp một lần nét nữa đ giới hạn phạm vi của
khuôn hình và làm các mảng màu đƣợc nổi bật lên.
- Với tranh dân gian làng Sình
Về cơ bản, tranh dân gian

àng Trống có nhiều đi m tƣơng đồng với

tranh dân gian làng Sình, cả về nội dung lẫn cách thức th hiện, đó là cũng
thực hiện việc đi in bản nét xong và tô màu. Trƣớc đây, màu trong tranh làng
Sình cũng đƣợc tạo nên từ các sản phẩm tự nhiên nhƣ thực vật, kim loại hay
từ s điệp,... Tuy nhiên, trong những năm gần đây thì đã chuy n sang phẩm
màu nhƣ trong tranh

àng Trống. Ở một số tranh làng Sình trong giai đoạn

trƣớc cũng đƣợc quét điệp (nhƣ trong tranh dân gian Đông ồ) nhƣng sau này
cũng chỉ in trực tiếp trên giấy dó mộc. Gam màu chủ yếu trên tranh làng Sình
là các màu xanh dƣơng, vàng, đơn, đỏ, đen, lục. Mỗi màu này có th trộn với
hồ điệp ho c tô riêng, khi tô riêng phải trộn thêm keo nấu bằng da trâu tƣơi.
Tuy nhiên, có lẽ đi m khác biệt lớn nhất trong tranh làng Sình chính là mục
đích sử dụng. Tranh làng Sình chủ yếu phục vụ tín ngƣỡng, có th chia làm ba
loại:
-

Tranh nhân vật, chủ yếu là tranh tƣợng bà, thƣờng vẽ một ngƣời phụ nữ

xiêm y rực rỡ với hai nữ tì nhỏ hơn đứng hầu hai bên. Tƣợng bà c n chia
thành ba loại: tƣợng đế, tƣợng chùa, và tƣợng ngang.
-

Vẽ các loại nhân theo tín ngƣỡng dân gian của khu vực miền Trung nhƣ

tranh ông Điệu, ông Đốc và Táo quân.
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-

Tranh vẽ các thứ áo, tiền và dụng cụ đ đốt cho ngƣời c i âm: áo ông,

áo bà, áo binh, tiền, cung tên, dụng cụ gia đình.. thƣờng là tranh cỡ nhỏ.
Tranh súc vật (gia súc, voi, cọp và tranh 12 con giáp) đ đốt cho ngƣời chết.
Tất cả các loại tranh này sẽ đƣợc đốt sau khi cúng xong.
1.2.2.4. Sự cần thiết giáo dục thẩm m qua tranh dân gian trong nhà trƣờng
Theo chƣơng trình giáo dục phổ thông năm 2000, tranh dân gian chủ
yếu đƣợc giới thiệu trong chƣơng trình m thuật lớp 6, tiết 19 (Tranh dân gian
Việt Nam) và tiết 14 (giới thiệu một số tranh dân gian Việt Nam). Hai tiết này
đều có đề cập đến tranh dân gian

àng Trống theo nội dung và phƣơng pháp

của phân môn thƣờng thức m thuật.
Trong giáo dục mĩ thuật, việc tìm hi u về tranh

àng Trống góp phần

quan trọng vào việc trao truyền những giá trị văn hóa nghệ thuật của cha ông
đối với các thế hệ trẻ, giúp cho học sinh hi u đƣợc tiến trình phát tri n nghề
làm tranh dân gian, cũng nhƣ tự hào về những sản phẩm nghệ thuật đ c sắc
của d ng tranh

àng Trống, từ lâu đã rất nổi tiếng không chỉ ở trong nƣớc,

mà c n ở nhiều nƣớc trên thế giới. Bởi lẽ, chúng ta có th dễ dàng bắt g p
tranh

àng Trống ở nơi linh thiêng nhất trong các đền, miếu, điện thờ, trong

các bộ sƣu tập tranh qu giá nhất của các tƣ nhân và các viện bảo tàng ở nhiều
nƣớc trên khắp các châu lục.
Những giá trị của d ng tranh àng Trống đƣợc các nghệ nhân th hiện
các đề tài nhƣ sau, mà ở đó đều phản ánh quan niệm, lối sống của ngƣời xƣa
khá r nét:
Tranh Thờ: loại tranh này phục vụ cho nhu cầu thờ cúng trong các điện,
miếu. Do yêu cầu ấy, tranh thờ mang mầu sắc tôn giáo, hình tƣợng đƣợc th
hiện là con ngƣời và vật tuy gần gũi mà vẫn rất thần bí. Tiêu bi u có th k
đến là: “Ngũ
Ba”, “

ổ”, “Bạch Hổ”, “ ắc Hổ”, “Đức Thánh Trần”, “Ông

ẫu Thƣợng Ngàn”, “ Tứ Phủ Công Đồng”, “Tam Phủ”,…

oàng
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Tranh chúc tụng: có loại tranh “Phúc ộc Thọ” (Tam Đa), đông con
cháu đ nối d i “Thất Đồng”, “Tôn Tử Vạn Đại”,...
Tranh sinh hoạt và thiên nhiên: “Chợ Quê”, “Canh nông chi đồ”,
“Chim Công”, “

Ngƣ Vọng Nguyệt”, “Tứ Qu ”, “Tố Nữ”,…

Tranh truyện và tranh vui: “Chuột vinh quy”, “Thầy đồ cóc”, “Truyện
Kiều”, “Phạm Công Cúc oa”…
M c dù có những hạn chế nhất định, do hoàn cảnh lịch sử, môi trƣờng
địa l và đ c đi m tâm l thẩm m thời đó, nhƣng d ng tranh àng Trống vẫn
có những đóng góp đáng k vào kho tàng nghệ thuật dân gian Việt Nam.
Bằng những tác phẩm ấy, tranh dân gian

àng Trống c n lƣu lại mãi mãi

trong tâm trí mỗi ngƣời Việt Nam chúng ta. Những tác phẩm của d ng tranh
dân gian

àng Trống k trên, quả là những kiệt tác, chúng toát lên cái sinh

động, tinh tế,

nhị và sâu sắc lạ thƣờng cả về nội dung lẫn hình thức. Phải

nhận thấy rằng, ở những bức tranh này đã bộc lộ đầy đủ tài năng của những
ngƣời nghệ nhân vẽ tranh

àng Trống và điều này đƣợc th hiện qua nội

dung, hình thức đến chất liệu. Điều này đã giúp tranh

àng Trống mang màu

sắc đ c trƣng riêng của à Nội, nhƣng cũng rất Việt Nam, không th trộn lẫn.
Những bức tranh tuyệt m của d ng tranh này đƣợc nhân dân Việt Nam đến
nay vẫn ƣa chuộng và là một niềm tự hào của chúng ta. Nhƣ vậy, việc giáo
dục d ng tranh này ở nhà trƣờng cũng là đ hi u và hi u hơn cơ sở tâm hồn
ngƣời Việt Nam nói chung và ngƣời đất Thăng ong - à Nội nói riêng.
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Tiểu kết chương 1
Nội dung chƣơng 1 đã làm r những khái niệm liên quan đến nội dung
nghiên cứu của đề tài nhƣ : Thẩm m , vai tr của giáo dục thẩm m , khái quát
về sự hình thành, phát tri n và giá trị thẩm m của tranh dân gian

àng

Trống. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cũng đã chỉ ra đƣợc tính giáo dục
của tranh dân gian

àng Trống trong trƣờng phổ thông. Đây là cơ sở l luận

cho chúng tôi nghiên cứu về việc dạy học tranh àng Trống ở chƣơng 2.
Nhƣ vậy, kết quả nghiên cứu của chƣơng 1 đã chỉ ra đƣợc những nội
dung giáo dục thẩm m cần đƣa vào nhà trƣờng, qua việc dạy tranh dân gian
Đông

ồ. Những nội dung này sẽ quyết định cách dạy (dạy nhƣ thế nào?) đ

có th đạt hiệu quả cao, hay những nội dung nghiên cứu ở chƣơng 1 là cơ sở
trong việc nghiêng cứu những giá trị thẩm m của tranh

àng Trồng và cách

thức tri n khai nội dung thực nghiệm trong nhà trƣờng, ki m chứng cho kết
quả nghiên cứu cuối cùng của luận văn.
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Chƣơng 2
GIÁO D C THẨM MỸ TRONG DẠY HỌC TRANH DÂN GIAN
HÀNG TRỐNG TẠI TRƢỜNG THCS SƠN TÂY
2.1. Đ c đi m tâm lý của học sinh THCS và hoạt động giáo dục thẩm mỹ
cho học sinh THCS ở trƣờng THCS Sơn Tây
2.1.1. Đ c điểm tâm l c a học sinh THC
Học sinh THCS thuộc lứa tuổi từ 11 đến 15 là tuổi thiếu niên, chuy n
tiếp từ lứa tuổi thơ ấu lên lứa tuổi trƣởng thành. Đây là thời kỳ phát tri n
mạnh mẽ cả về cơ th , th chất, tâm l , trí tuệ th hiện ở những đi m sau:
2.1.1.1. Đ c đi m sinh l , phát tri n th chất
Ở lứa tuổi này, sự phát tri n của hệ thần kinh chƣa vững đ có th chịu
những kích thích mạnh, đơn điệu ho c kéo dài (dễ bị ức chế ho c bị kích thích
mạnh). Điều này đƣợc lí giải bởi sự phát tri n hệ thống tín hiệu thứ nhất và tín
hiệu thứ hai, giữa hƣng phấn và ức chế diễn ra không đồng đều, trong đó
hƣng phấn mạnh hơn ức chế. Quá trình hƣng phấn chiếm ƣu thế r rệt khiến
thiếu niên không làm chủ đƣợc cảm xúc của mình, không kiềm chế đƣợc xúc
động mạnh. Các em dễ bị kích động, dễ bực tức, cáu gắt, mất bình tĩnh,…
Trong lứa tuổi học sinh THCS có sự thay đổi đột ngột bên trong cơ th
do những thay đổi trong hệ thống các tuyến nội tiết đang hoạt động tích cực
(đ c biệt những hóc môn của tuyến giáp trạng, tuyến sinh dục). Do hệ thống
tuyến nội tiết và hệ thần kinh có liên quan với nhau về chức năng nên một m t
nghị lực của học sinh THCS tăng lên mạnh mẽ, m t khác các em lại nhạy cảm
cao với các tác động gây bệnh. Vì vậy, làm việc quá sức, sự căng thẳng thần
kinh kéo dài, sự xúc động và những cảm xúc tiêu cực có th là nguyên nhân
gây rối loạn nội tiết và rối loạn chức năng của hệ thần kinh.
Vào giai đoạn lứa tuổi THCS, hệ cơ phát tri n chậm hơn hệ xƣơng.
Trong sự phát tri n của hệ xƣơng thì xƣơng tay, xƣơng chân phát tri n mạnh
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nhƣng xƣơng lồng ngực phát tri n chậm hơn. Sự phát tri n giữa xƣơng bàn
tay và các xƣơng đốt ngón tay không đồng đều. Sự cải tổ bộ máy vận động
làm mất đi sự nhịp nhàng của các cử động, làm thiếu niên lúng túng, vụng về,
vận động thiếu hài h a, nảy sinh ở các em các cảm xúc không thoải mái,
không tự tin. Thậm chí, hệ tim mạch phát tri n cũng không cân đối do đó
thiếu niên thƣờng bị mệt mỏi, chóng m t, nhức đầu, huyết áp tăng,… khi phải
làm việc quá sức ho c làm việc trong thời gian kéo dài.
Bƣớc vào tuổi thiếu niên có sự cải tổ lại rất mạnh mẽ và sâu sắc về cơ
th , về sinh l . Trong suốt quá trình trƣởng thành và phát tri n cơ th của cá
nhân, đây là giai đoạn có sự phát tri n nhanh thứ hai, sau giai đoạn sơ sinh.
Sự cải tổ về m t giải phẫu sinh l của tuổi thiếu niên có đ c đi m là: tốc độ
phát tri n cơ th nhanh, mạnh mẽ, quyết liệt nhƣng không cân đối. Đồng thời
xuất hiện yếu tố mà ở lứa tuổi khác chƣa có (sự phát dục). Tác nhân quan
trọng ảnh hƣởng đến sự cải tổ th chất – sinh l của tuổi thiếu niên là các
hoocmone, chế độ lao động và dinh dƣỡng.
Hệ xƣơng đang diễn ra quá trình cốt hóa về hình thái, làm cho thiếu
niên lớn lên rất nhanh, xƣơng sọ phần m t phát tri n mạnh. Ở các em gái đang
diễn ra quá trình hoàn thiện các mảnh xƣơng chậu (chứa đựng chức năng làm
mẹ sau này) và kết thúc vào tuổi 20 – 21. Bởi vậy, cần tránh cho các em đi
giày, guốc cao gót, tránh nhảy quá cao đ khỏi ảnh hƣởng đến chức năng sinh
sản của các em.

c khác trong sự phát tri n hệ xƣơng chân, xƣơng tay phát

tri n nhanh nhƣng xƣơng cổ tay và các đốt ngón tay chƣa hoàn thiện nên các
thao tác hành vi ở các em c n lóng ngóng, làm gì cũng đổ vỡ, hậu đậu. Sự
mất cân đối này sẽ diễn ra trong thời gian ngắn, cuối tuổi thiếu niên sự phát
tri n th chất sẽ êm ả hơn.
Điều này cũng tác động đến khuôn m t thiếu niên, chúng cũng thay đổi
do sự phát tri n nhanh chóng phần phía trƣớc của hộp xƣơng sọ khiến cho tỉ
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lệ chung ở thân th thiếu niên thay đổi so với trẻ nhỏ và đã xấp xỉ tỉ lệ đ c
trƣng cho ngƣời lớn. Đến cuối tuổi thiếu niên, sự phát tri n th chất đạt gần
đến mức tối đa.
2.1.1.2. Hoạt động học tập
Hoạt động học tập dần dần đƣợc các em xem nhƣ là đ thoả mãn nhu
cầu nhận thức. Tuy nhiên, ở lứa tuổi này, động cơ học tập rất đa dạng nhƣng
chƣa bền vững, bi u hiện ở những thái độ nhiều khi mâu thuẫn, từ rất tích cực
đến thờ ơ, lƣời biếng, từ nỗ lực học tập độc lập đến học thuộc l ng từng câu
từng chữ, từ hứng thú r rệt đối với môn học này nhƣng hoàn toàn không hào
hứng đối với môn học khác. Nhiều khi học sinh yêu mến môn học nào đó chỉ
vì giáo viên môn đó dạy hay, hấp dẫn. Đ các em có động cơ thái độ học tập
đúng đắn thì tài liệu học tập phải có nội dung khoa học, súc tích, phải gắn với
thực tiễn cuộc sống, giáo viên biết gợi cho học sinh nhu cầu tìm hi u, phải
giúp cho các em có phƣơng pháp học tập phù hợp đ tránh bị thất bại, gây tâm
l chán nản..
Trong quá trình học tập, sự chú
thành dần, m t khác chú

có chủ định bền vững, đƣợc hình

dễ bị phân tán không bền vững. Trong học tập,

không phải bao giờ học sinh cũng thích cái vui, cái dễ hi u, mà chính khi g p
phải những tình huống có vấn đề, những nội dung đ i hỏi phải có hoạt động
nhận thức tích cực, những hoạt động học tập thôi thúc tìm t i mới thu hút
đƣợc sự chú .
úc này, việc ghi nhớ máy móc ngày càng nhƣờng chỗ cho ghi nhớ có
nghĩa, dựa trên sự so sánh, phân loại, hệ thống hoá. Tốc độ ghi nhớ và khối
lƣợng ghi nhớ tăng lên; đã có khuynh hƣớng muốn tái hiện kiến thức đã học
theo cách diễn đạt của mình. Giáo viên cần dạy học sinh k năng ghi nhớ
logic, biết tìm ra đi m tựa đ nhớ, lập dàn , lập bảng hệ thống hoá, rèn luyện
cho các em trình bày các vấn đề đã học bằng lời của mình.
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Chính những điều này đã góp phần giúp tƣ duy trừu tƣợng khái quát
phát tri n, tuy rằng tƣ duy hình tƣợng, cụ th vẫn giữ vai tr quan trọng.
Trong nhiều trƣờng hợp, tác động của những ấn tƣợng cảm tính mạnh mẽ hơn
tác động của từ ngữ nhƣng nếu không quan tâm đến sự phát tri n của tƣ duy
trừu tƣợng cho các em thì sẽ cản trở sự lĩnh hội bản chất của các khái niệm
khoa học trong chƣơng trình.
Tóm lại, đ c đi m tâm l của học sinh THCS có những yếu tố thuận lợi
cho các phƣơng pháp dạy học tích cực mà giáo viên cần khai thác nhƣng cũng
có những yếu tố bất lợi mà giáo viên cần nắm vững đ chủ động ph ng tránh.
2.1.2. Trư ng THC

ơn Tây và định hướng giáo dục th m mỹ

2.1.2.1. Trƣờng THCS Sơn Tây
Quá trình phát tri n và trƣởng thành Trƣờng Trung học cơ sở Sơn Tây:
Trƣờng T CS Sơn Tây 20 năm xây dựng và trƣởng thành. Trƣờng THCS
Sơn Tây đƣợc thành lập ngày 02/8/1994 theo quyết định số 535/QĐ- UBND
tỉnh

à Tây với tên gọi “Trƣờng Chuyên T CS thị xã Sơn Tây”. Ngày

05/9/1994 năm học mới đầu tiên đƣợc khai giảng trọng th với tinh thần năm
học đầu tiên của trƣờng Chuyên. Đây là mốc lịch sử quan trọng đánh dấu sự
phát tri n của học sinh khối lớp Chuyên thị xã Sơn Tây. Ngày mới thành lập
trƣờng c n nhiều khó khăn, chung cơ sở vật chất với trƣờng Phùng

ƣng

nhƣng các khối lớp Chuyên đã đạt thành tích rực rỡ. Điều đó đánh dấu chất
lƣợng cao của học sinh trƣờng Chuyên. Đến năm 1997 đón nhận nhiệm vụ
mới theo tinh thần NQ TW2, thực hiện mục tiêu đào tạo toàn diện trƣờng
đƣợc đổi tên là “Trƣờng Trung học cơ sở thị xã Sơn Tây” theo quyết định số
1448/QĐ- UB ngày 05/11/1997 của Chủ tịch UBND tỉnh

à Tây Khuất Hữu

Sơn. Từ đó đến nay dù không c n là trƣờng Chuyên nhƣng trƣờng T CS Sơn
Tây vẫn đảm nhiệm công tác đào tạo học sinh giỏi cấp THCS của thị xã Sơn
Tây và học sinh trƣờng T CS Sơn Tây vẫn phát huy đƣợc thành tích học tập
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của học sinh lớp Chuyên. Trên bƣớc đƣờng trƣởng thành trƣờng T CS Sơn
Tây đã lập đƣợc nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dạy tốt học
tốt: 9 năm đạt Tập th lao động xuất sắc, trƣờng tiên tiến xuất sắc, 11 năm đạt
danh hiệu Trƣờng Tiên tiến, đƣợc nhận 8 Bằng khen, giấy khen của UBND
tỉnh

à Tây, UBND thị xã Sơn Tây về thành tích bồi dƣỡng học sinh giỏi.

Đ c biệt năm học 2006-2007 trƣờng đƣợc Thủ tƣớng chính phủ Nƣớc Cộng
h a xã hội chủ nghĩa Việt Nam t ng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”.
Năm học 2013-2014 trƣờng đƣợc UBND thành phố
“Tập th

à Nội t ng danh hiệu

ao động xuất sắc” và đƣợc Bộ Giáo dục và Đào tạo t ng Bằng

khen. Tổ chức công đoàn cũng đạt đƣợc nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt
động Công đoàn: 13 lần đƣợc t ng Bằng khen, giấy khen của iên đoàn ao
động các cấp. Năm 2013-2014 Công đoàn đƣợc nhận cờ thi đua của
đoàn lao động thành phố

à Nội t ng “Công đoàn cơ sở vững mạnh tiêu

bi u”. Chi bộ Đảng liên tục đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh.
TNTP Hồ Chí

iên

iên Đội

inh 14 năm liên tục đạt danh hiệu “ iên Đội mạnh cấp Tỉnh,

Thành phố. Các thế hệ thầy giáo, cô giáo trƣờng T CS Sơn Tây là những
giáo viên có chuyên môn giỏi, tâm huyết với nghề, tích cực sáng tạo trong
giảng dạy đ đạt thành tích cao. Trong 20 năm qua đã có 84 giáo viên đạt
danh hiệu giáo viên dạy giỏi, ĐG, CSTĐ cấp Ngành, Tỉnh, Thành phố; 322
giáo viên đạt GVG, ĐG, Chiến sĩ thi đua, ao động tiên tiến cấp cơ sở. 32
sáng kiến kinh nghiệm đạt giải cấp Tỉnh, Thành phố. Các thầy cô đã dìu dắt
đƣợc 03 học sinh giỏi quốc gia ở các bộ môn: Văn, Toán; 561 học sinh giỏi
cấp Tỉnh, Thành phố với 27 giải Nhất, 82 giải Nhì, 199 giải Ba và 253 giả
Khuyến khích; 3234 học sinh giỏi cấp thị xã với 275 giải Nhất, 364 giải Nhì
439 giải ba và 2156 học sinh đạt giải Khuyến khhich và ọc sinh giỏi giỏi cấp
thị xã.
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Đội ngũ giáo viên hiện nay của Nhà trƣờng khoảng 45 cán bộ. Nhà
trƣờng luôn có thành tích tốt trong công tác giảng dạy và học tập. Trong năm
2016, nhà trƣờng có 01 học sinh đoạt giải quốc gia môn tiếng anh, 20 học
sinh đoạt giải cấp thành phố, 02 giáo viên đạt giải giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.
Hiện nay, Trƣờng có khoảng 800 học sinh từ lớp 6 đến lớp 9, chủ yếu đến từ
Thị xã Sơn Tây và các vùng lân cận.
2.1.2.2. Giáo dục thẩm m cho học sinh trƣờng T CS Sơn Tây
Hiện nay, Trƣờng T CS Sơn Tây đang đ t ra mục tiêu giáo dục: hình
thành, phát tri n đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, th chất, thẩm m và
các kĩ năng cơ bản, góp phần hình thành nhân cách con ngƣời Việt Nam.
Chƣơng trình giáo dục của trƣờng lấy nguyên tắc phân hóa làm kim chỉ
nam. Nếu nhƣ ở bậc ti u học, lƣợng kiến thức chƣa quá lớn, việc tổ chức
chƣơng trình và phƣơng pháp dạy học có th dựa trên nguyên tắc tích hợp,
trang bị kiến thức nền tảng và kĩ năng mang tính tổng hợp cho ngƣời học thì
bậc THCS học sinh đã tiếp cận lƣợng tri thức lớn hơn, mục tiêu học tập gắn
với sự phát tri n năng lực cá nhân, định hƣớng năng lực và phát tri n ở các
bậc học tiếp theo (T PT và Đại học). Đ đáp ứng đƣợc mục tiêu giáo dục ở
bậc học này, nhà trƣờng có hệ thống các ph ng chức năng hỗ trợ cho các hoạt
động giáo dục, cộng với sự vận hành của lực lƣợng giáo dục mang tính
chuyên biệt (giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm) học sinh có điều kiện đ
đƣợc giáo dục phân hóa theo đúng trình độ và năng lực. Trong năm học 2016
– 2017, đi m nổi bật của chƣơng trình T CS của trƣờng gồm những nội dung
chính sau:
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Hình 1: Chƣơng trình và phƣơng pháp giáo dục của nhà trƣờng
Nội dung 5 liên quan đến hoạt động giáo dục thẩm m , trong đó có
mục đích phát huy khả năng tiềm ẩn của mỗi học sinh, giáo dục học sinh có
cảm xúc nghệ thuật; biết và sử dụng những loại hình nghệ thuật cơ bản nhƣ
âm nhạc, m thuật. Hiện nay, giáo dục thẩm m liên quan đến tranh dân gian
chủ yếu nằm trong phân môn m thuật (trong môn Nghệ thuật). Phân môn m
thuật theo chƣơng trình năm 2000 gồm có 4 lĩnh vực chính là: Vẽ theo mẫu,
vẽ theo chủ đề, trang trí và thƣờng thức m thuật. Về cơ bản, 4 lĩnh vực này
chủ yếu đề cập đến hoạt động tạo hình 2D. Từ năm học 2015 – 2016, giáo
viên nhà trƣờng đƣợc tập huấn thêm một số phƣơng pháp dạy học m thuật
mới, phát tri n từ Dự án hỗ trợ giáo viên m thuật do Đan

ạch tài trợ. Qua

tập huấn, giáo viên dạy m thuật nhà trƣờng đƣợc tiếp cận một số phƣơng
pháp dạy m thuật nhƣ: vẽ theo nhóm, xây dựng cốt truyện từ tranh đề tài, vẽ
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theo nhạc, tạo hình từ phế liệu sạch,… và điều này giúp cho giáo viên có thêm
những phƣơng pháp dạy học hấp dẫn đối với học sinh.
Theo đó, trong năm học 2016 – 2017, nhà trƣờng đã có những đổi mới
về m t ki m tra đánh giá và phƣơng pháp dạy học theo định hƣớng phát tri n
năng lực của học sinh, cụ th là:
Thứ nhất: Ki m tra đánh giá
+ Theo hƣớng phát tri n năng lực của HS, khả năng giải quyết vấn đề,
đảm bảo tính ứng dụng trong thực tiễn.
+ Ki m tra đ phân loại học sinh với 3 cấp độ: nhận biết - thông hi u vận dụng, ki m tra đánh giá quá trình học tập của học sinh, kết hợp với ki m
tra định kì.
Thứ hai: Phƣơng pháp giảng dạy
+ Thầy định hƣớng,

S phát hiện kiến thức, hình thành kiến thức cơ

bản (đ thực hiện đƣợc phƣơng pháp này, đ i hỏi HS phải có tính tự giác cao
và khả năng đáp ứng yêu cầu bộ môn: tìm t i, phát hiện, tự tin…)
+ Áp dụng các phƣơng pháp dạy học mới: đọc hi u, dạy học dự án, dạy
học tích cực…
+ Cơ sở vật chất vƣợt trội của nhà trƣờng tạo điều kiện cho nhà trƣờng
phát huy tối đa năng lực của học sinh.
2.2. Tranh dân gian trong giáo dục thẩm mỹ ở bậc phổ thông
2.2.1. Vai trò c a tranh dân gian trong phát huy sự sáng tạo c a học sinh
Việc sử dụng tranh dân gian trong học mĩ thuật có tác động tích cực
đến khả năng tƣ duy sáng tạo của học sinh THCS một cách r nét. Điều này
đƣợc th hiện ở sự ảnh hƣởng, tác động của ngôn ngữ tạo hình trong tranh
dân gian đến sự sáng tạo và óc thẩm m . Ở chƣơng 2, chúng ta đã phân tích
và làm r các giá trị nghệ thuật của trang dân gian

àng Trống, trong đó

những thủ pháp tạo hình đ c trƣng của d ng tranh này tạo nên sự hấp dẫn, ấn
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tƣợng không nhỏ đối với học sinh, cũng nhƣ khi tìm hi u đi sâu vào loại tranh
này cũng giúp học sinh đƣợc khám phá và hi u thêm về giá trị nghệ thuật
truyền thống, lí giải đƣợc và đƣợc trải nghiệm trong việc tạo nên một bức
tranh tƣơng đồng, thậm chí là sáng tạo trên nền tảng, phong cách của d ng
tranh dân gian. Việc cho học sinh tham gia vào quá trình sáng tạo và tạo ra
một tác phẩm độc đáo hoàn chỉnh là một phần quan trọng nâng cao thị hiếu
thẩm m , cũng nhƣ hình thành các k năng làm việc với ngôn ngữ m thuật
một cách thành thục. Cùng với đó, việc thực hành thƣờng xuyên trong môn
mĩ thuật cũng góp phần phát tri n l ng tự trọng và khả năng hợp tác của học
sinh, tăng cƣờng sự tƣơng tác xã hội trong lớp học. Nếu học sinh làm việc với
nhau trong việc vẽ một bức tranh dân gian thì chúng không c n là một cá
nhân riêng biệt mà trở thành một nhóm làm việc với nhau. Điều này rất quan
trọng đối với sự tƣơng tác xã hội. Một hiệu quả khác nữa là nếu học sinh tự
mình sáng tạo ra một sản phẩm, một bức tranh thì việc đến trƣờng sẽ theo một
tâm thế mới bởi đơn giản chúng thích tận hƣởng và tạo ra các sản phẩm từ
chính bản thân chúng, yếu tố này rất quan trọng trong việc hình thành khả
năng sáng tạo của học sinh. Nếu học sinh thích học ở trƣờng, với môi trƣờng
thuận lợi trong việc sáng tạo thì sẽ có cơ hội lớn hơn cho việc chúng nỗ lực
nhiều hơn vào việc học của mình và truyền năng lƣợng tràn sang những bạn
xung quanh.
Với bối cảnh nhƣ vậy, vai tr của việc đƣa tranh dân gian vào giáo dục
thẩm mĩ trong nhà trƣờng sẽ có một số ƣu đi m trong việc phát huy sức sáng
tạo của học sinh:
-

Màu sắc và cách tạo hình của tranh dân gian gần gũi với học sinh

THCS bởi yếu tố đơn giản trong việc sử dụng màu sắc và đƣờng nét, không
quá phức tạp và nhiều chi tiết nhƣ trong các d ng tranh theo trƣờng phái hiện
thực.
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Việc tổ chức thực hành nhƣ vẽ một bức tranh theo hình thức tranh dân

-

gian, vẽ trang trí sử dụng họa tiết trong tranh dân gian, thực hành một tr chơi
có trong tranh dân gian,… sẽ tạo nên sự hứng khởi, hấp dẫn học sinh tham
gia.
-

Ở một số trƣờng có điều kiện cho học sinh tham quan làng nghề, tham

dự các chuyên đề về tranh dân gian ở Bảo tàng

thuật Việt Nam, Bảo tàng

dân tộc học, Bảo tàng Phụ nữ,… sẽ giúp học sinh có những trải nghiệm thực
tế, đƣợc trực tiếp tham gia vào quá trình tạo ra bức tranh dân gian, và điều
này góp phân nâng cao nhận thức về d ng tranh này, cũng nhƣ có thêm
phƣơng tiện, kĩ năng th hiện những tƣởng sáng tạo riêng của mình.
2.2.2. Dạy học tranh dân gian Hàng Trống góp phần trao truyền giá trị
truyền thống cho thế hệ trẻ
Trong nhiều năm qua, việc đƣa tranh dân gian Việt Nam vào dạy học
trong chƣơng trình m thuật phổ thông, tiêu bi u nhất là d ng tranh dân gian
àng Trống và Đông ồ, đã góp phần không nhỏ vào việc bảo tồn những giá
trị nghệ thuật mà cha ông ta đ lại, đồng thời đã góp phần khẳng định sức
sống và giá trị nghệ thuật của tranh dân gian Việt Nam, một loại hình nghệ
thuật đâm đà bản sắc văn hoá dân tộc. Điều này đƣợc th hiện ở một số luận
đi m sau:
-

Đ c trƣng ngôn ngữ của tranh dân gian là giản dị, chân chất dễ hi u

nhƣng lai bao hàm một vẻ đẹp đầy ấn tƣợng đi vào l ng ngƣời, nhất là đối với
học sinh ở lứa tuổi thiếu niên, bởi tinh hồn nhiên, vui tƣơi, hóm hỉnh, mộc
mạc, màu sắc tự nhiên, đƣờng nét hinh khối đơn giản. Xem tranh dân gian
học sinh nhƣ tìm thấy một tiêng nói chung mang tính cội nguồn, tìm thấy một
sự gần gũi dung dị, dễ tiếp cận với mong ƣớc đƣợc vẽ và vẽ đẹp.
-

Những đ c trƣng độc đáo của tranh dân gian sẽ là con đƣờng ngắn và

thuận lợi đ giáo dục thị hiếu thẩm mĩ cho học sinh. Trên cơ sở từ dễ đến khó,
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từ đơn giản đến phức tạp, cùng với sự hƣớng dẫn của giáo viên, tranh dân
gian sẽ đóng góp một phần nhỏ vào cái chung trong việc giáo dục nâng cao
nhân thức thẩm mĩ nói chung và về hội hoạ nói riêng.
-

Qua việc học về tranh dân gian ở nhà trƣờng, trong đó có tranh

àng

Trống, giúp học sinh hi u biết đầy đủ về ngôn ngữ tạo hình, cách thức bi u
đạt, giá trị văn hóa cũng nhƣ sự khác nhau giữa các d ng tranh dân gian. Đây
là cơ sở quan trọng giúp cho việc quảng bá tranh dân gian đến đƣợc đông đảo
ngƣời dân nói chung và thế hệ trẻ nói riêng. Điều này giúp phát huy việc bảo
tồn những giá trị của tranh dân gian Việt Nam nói chung một cách có hiệu
quả.
-

Ở một số thành phố lớn cũng nhƣ ở các địa phƣơng gần các làng tranh

dân gian, nhiều trƣờng T CS đã kết hợp việc dạy thƣởng thức tranh dân gian
với việc tham quan và thực hành làm tranh dân gian tại làng nghề, với sự
hƣớng dẫn trực tiếp của các nghệ nhân. Việc này cũng góp phần tạo thêm
công ăn việc làm, tiêu thụ sản phẩm ở các làng nghề tranh dân gian, cũng nhƣ
tạo động lực cho các nghệ nhân làm tranh dân gian tiếp tục theo nghề, duy trì
những giá trị truyền thống của dân tộc.
-

Việc đƣa tranh dân gian

trƣờng phổ thông c n có

àng Trống vào trong giáo dục mĩ thuật ở

nghĩa về m t tinh thần rất lớn khi chính thức xem

d ng tranh dân gian này là một giá trị nghệ thuật cần đƣợc phát huy, lan tỏa
trong cộng đồng, không đơn thuần chỉ là một m t hàng, một sản phẩm thủ
công m nghệ thuật túy.
2.2.3. Nội dung và

nghĩa giá trị tranh dân gian Hàng Trống ảnh hưởng

tới tình cảm, nhân cách c a học sinh
Tranh dân gian

àng Trống trong quá trình hình thành và phát tri n

luôn tồn tại những đ c trƣng văn hoá, tâm linh của cộng đồng. Trong mỗi bức
tranh

àng Trống đều ẩn chứa những triết lí, tƣ duy sáng tạo của ngƣời xƣa
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mà ở đó th hiện âm hƣởng của cuộc sống, của

thức hệ của cƣ dân

à

thành. Cũng chính cái bối cảnh lịch sử, hoàn cảnh sống và quá trình giao lƣu
tiếp biến văn hóa ở kinh thành Thăng ong xƣa là mạch nguồn định hình tƣ
duy thẩm mĩ, tạo nên bản sắc riêng và th hiện chúng qua các sáng tạo nhƣ
tranh ảnh và các đồ dùng sinh hoạt khác, đ rồi truyền lại cho ra đời sau
những sản phẩm mà chúng ta gọi là văn hoá dân gian. Chính những giá trị
nghệ thuật đƣợc hun đúc qua nhiều năm tháng trong chính những sinh hoạt
thƣờng nhật, quan niệm về thế giới, về đời sống tâm linh và những mong ƣớc
về những cuộc sống ấm no, hạnh phúc của ngƣời dân đã tạo nên sức sống cho
d ng tranh dân gian và chúng cũng có tác động nhất định vào tƣ duy duy
ngƣời thƣởng ngoạn mang một giá trị riêng. Qua các bức tranh dân gian àng
Trống, từ chủ đề đến thủ pháp tạo hình đã tạo nên một giá trị thẩm mĩ, phản
ánh của tƣ duy nông nghiệp, lối sống của ngƣời dân kẻ chợ ở chốn đô thị của
Việt Nam. Từ sự hình thành và phát tri n

thức hệ và tƣ duy lao động có tính

vùng, miền làm cho mỗi d ng tranh dân gian có giá trị triết l riêng biệt.
Chúng ta nhìn nhận một cách tổng quát về giá trị đi n hình của nghệ thuật
trong tranh dân gian

àng Trống đ đƣa đến nhận định rằng d ng tranh dân

gian này không giống những d ng tranh dân gian Việt Nam khác, cũng nhƣ
tạo nên những giá trị riêng biệt không lẫn với bất cứ với d ng tranh nào trên
thế giới. Những yếu tố này đã tác động, ảnh hƣởng không nhỏ tới tình cảm,
nhân cách của học sinh ở một số phƣơng diện sau:
Thứ nhất, khi đã đƣợc tìm hi u về những giá của tranh dân gian

àng

Trống, học sinh có thêm tự hào về một d ng tranh dân gian độc đáo, về những
giá trị đ c sắc mà d ng tranh này có đƣợc.
Thứ hai, khi đƣợc giáo viên hƣớng dẫn đ học sinh hi u đƣợc về những
giá trị văn hóa đƣợc các nghệ nhân gửi gắm trong tranh dân gian về thế đối
nhân xử thế, ƣớc vọng về một cuộc sống bình dị, lối sống chan h a tƣơng trợ
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nhau, ghi nhớ về những bậc hiền nhân có công đánh đuổi gi c ngoại xâm, mở
mang bờ c i,… sẽ giúp học sinh hình thành những thế ứng xử, đạo đức phù
hợp, góp phần hình thành nhân cách của học sinh theo chiều hƣớng tích cực.
Thứ ba, một điều quan trọng khác không th không đề cập đến là chính
là việc hi u biết đúng đắn về tranh dân gian

àng Trống trong nhà trƣờng sẽ

giúp học sinh có tình cảm với d ng tranh này và chính các bạn học sinh sẽ là
những tuyên truyền viên hiệu quả nhất đ lan tỏa giá trị của tranh àng Trống
đến với cộng đồng trong và ngoài nƣớc, từ những ngƣời gần gũi trong gia
đình cũng nhƣ đến các du khách quốc tế đến tham quan, du lịch Việt Nam.
2.3. Một số phƣơng pháp giáo dục thẩm mỹ qua tranh dân gian Hàng
Trống
Hiện nay, quá trình đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục phổ thông đã
hoàn thành ở phần chƣơng trình giáo dục tổng th . Chƣơng trình giáo dục
Nghệ thuật ở bậc T CS, trong đó có phân môn m thuật, sẽ có thay đổi, tập
trung ở 4 lĩnh vực: tạo hình 2D, 3D, thiết kế - thủ công, bình luận. Dự kiến
chƣơng trình mới sẽ đƣợc áp dụng thí đi m từ năm học 2019 – 2020 ở các lớp
đầu cấp. Trong thời gian chƣơng trình mới chính thức đƣợc tri n khai, nhà
trƣờng vẫn sử dụng tài liệu giáo dục theo chƣơng trình năm 2000, trong đó có
vận dụng thêm một số phƣơng pháp dạy học m thuật mới nhƣ: vẽ theo
nhóm, vẽ theo nhạc, xây dựng cốt truyện,… với mục đích đáp ứng đa dạng
hóa cách thức truyền tải nội dung chƣơng trình (đổi mới trong phƣơng pháp
dạy học), nhằm nâng cao trình độ văn hoá - thẩm mĩ của học sinh, góp phần
chuẩn bị tốt nhất sự thay đổi từ nội dung cho đến phƣơng pháp dạy m thuật
trong thời gian tới. Do đó, trong phạm vi đề tài này, chúng tôi vẫn tiến hành
giáo dục thẩm m qua việc vận dụng dạy tranh dân gian ở một số lĩnh vực
theo chƣơng trình năm 2000 và ở một số phƣơng pháp dạy m thuật mới đang
đƣợc áp dụng hiện nay.
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2.3.1. Đổi mới phương pháp dạy học trong một số phân môn mỹ thuật
2.3.1.1. Thƣờng thức m thuật
- Mục đích: Trƣớc chƣơng trình phổ thông 2000 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo, có nhiều tên gọi phân môn này nhƣ: xem tranh, giới thiệu m thuật. Phân
môn này có mục đích là: tạo điều kiện cho học sinh thƣởng thức cái hay, cái
đẹp của tác phẩm m thuật [26, tr.75]. Theo đó, phân môn này giới thiệu các
tác phẩm m thuật đ học sinh tiếp xúc, làm quen và thƣởng thức vẻ đẹp của
chúng. Thông qua các tác phẩm m thuật giúp cho học sinh hi u biết hơn về
cuộc sống, bồi dƣỡng tình cảm với quê hƣơng, với cộng đồng, góp phần giáo
dục tình cảm, giáo dục thẩm mĩ cho các em. Đây là một phân môn quan trọng,
bởi vì học sinh học tập môn m thuật không chỉ rèn luyện kĩ năng, sự sáng
tạo, khả năng cảm thụ thẩm mĩ (cái đẹp) mà c n một số lƣợng kiến thức nhất
định về sự phát tri n m thuật qua các thời kỳ, giai đoạn. Do đó, bồi dƣỡng
khả năng thƣởng thức tranh dân gian Việt Nam nói chung và tranh dân gian
àng Trống nói riêng cũng không nằm ngoài mục tiêu chung đã đề ra. Thông
qua việc thƣờng thức tranh dân gian

àng Trống, học sinh thêm yêu mến và

tự hào về nền nghệ thuật của dân tộc, trên cơ sở đó thấy đƣợc trách nhiệm của
mình về việc trân trọng, yêu quí và giữ gìn những giá trị của cha ông đ lại.
- Thời gian tổ chức: 1 tiết.
- Nội dung: Giới thiệu một số bức tranh dân gian

àng Trống tiêu bi u

nhƣ “Cá chép trông trăng”, “Rồng rắn lên mây”, “Kẻ chợ”, “Tứ phủ”, hay
một số tranh ghép nhƣ bộ tranh bốn tấm “Tứ qu hoa quả”, “Tố nữ”. Trong
những bức tranh này, ngoài việc cho học sinh tìm hi u về

nghĩa của từng

bức tranh, thủ pháp tạo hình, quan đi m sáng tác c n cho học sinh trình bày
về những hi u biết của mình về những bức tranh này, cách thức đ thực hiện
cũng nhƣ có biện pháp nào đ quảng bá giá trị của những bức tranh này đến
đông đảo ngƣời dân hơn.

47

- Phƣơng pháp dạy - học thƣờng thức tranh àng Trống
+ Về phía giáo viên:
-

Chuẩn bị tranh mẫu đ tiện cho việc phân tích (có th là tranh thật ho c

dạng file đ sử dụng máy chiếu phóng to).
-

Tập hợp các nguồn tài liệu nói về

nghĩa văn hóa của mỗi bức tranh đ

có th lí giải, hƣớng dẫn học sinh cách khai thác nguồn tƣ liệu đ làm r
nghĩa các bức tranh này.
-

Chia học sinh trong lớp thành các nhóm và mỗi nhóm sẽ có trách nhiệm

làm r các nhiệm vụ của bài học (đã nêu trong phần nội dung), theo hƣớng
dẫn của giáo viên. Phần này sẽ giao cho các nhóm chuẩn bị trƣớc ở nhà.
-

Quá trình tổ chức việc dạy - học thƣờng thức m thuật trên lớp, giáo

viên sẽ là ngƣời tổ chức cho các nhóm trình bày, thảo luận và định hƣớng sao
cho việc tổ chức trên lớp đƣợc hiệu quả. Giáo viên hạn chế thuyết trình và
dành thời gian cho các nhóm nói lên cảm nhận và đƣa ra biện pháp của nhóm
liên quan đến tranh dân gian àng Trống.
-

Đối với những vấn đề c n nhiều tranh cãi, không đi đến thống nhất

chung, giáo viên phải là ngƣời đƣa ra kết luận cuối cùng.
+ Về phía học sinh
-

Mỗi nhóm phải lên kế hoạch và phân chia công việc cụ th cho các

thành viên, theo hƣớng ai cũng phải tham gia và

kiến của ai cũng đƣợc thừa

nhận (k cả những kiến, biện pháp có tính bất đồng).
-

Các nhóm chủ động trong việc tìm hi u

nghĩa, thủ pháp tạo hình, k

thuật làm tranh, vật liệu,… liên quan đến bức tranh đƣợc giao. Việc tìm hi u
qua các kênh khác nhau nhƣ ảnh chụp, tƣ liệu sách, Internet, báo điện tử, báo
in,…
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-

Phân công một thành viên đại diện nhóm trình bày chung trƣớc lớp, có

th bằng cách đọc văn bản, trình bày powerpoint và phân tích cụ th trên tranh
dân gian àng Trống thật (ho c qua file ảnh trình chiếu).
-

Các nhóm khi xem phần trình bày của nhóm khác cần đ t câu hỏi đ

làm r các vấn đề liên quan đến nội dung bài học.
2.3.1.2. Trang trí
- Mục đích: phân môn trang trí trong giáo dục m thuật phổ thông
hƣớng đến việc học sinh vận dụng những kiến thức đã học đ làm đẹp các sản
phẩm gắn liền với cuộc sống, với sinh hoạt, học tập, vui chơi của học sinh.
Qua phân môn này, học sinh phát huy đƣợc tính độc lập suy nghĩ, khả năng
sáng tạo, tìm t i theo những cách khác nhau đ làm đẹp cho cùng một sản
phẩm. Trong tiết vận dụng này, học sinh cần sắp xếp các hình vẽ, màu sắc
trên một sản phẩm cụ th theo các hoa văn có trong tranh dân gian

àng

Trống, ho c mang phong cách tranh dân gian àng Trống.
- Thời gian thực hiện: 1 tiết.
- Nội dung: Việc vận dụng những giá trị nghệ thuật trong tranh dân
gian àng Trống vào phân môn trang trí sẽ theo 2 phƣơng thức sau:
-

Trang trí một sản phẩm theo phong cách tranh dân gian àng Trống (có

th là tạo hình, cách th hiện,…).
-

Sử dụng một hình ảnh có trong tranh dân gian àng Trống làm hoa văn

đ thực hiện bài trang trí một sản phẩm. Các hình ảnh tiêu bi u có th sử dụng
làm hoa văn trang trí nhƣ : hình con hổ, con chim, mây, hoa, cây, con gà, con
vịt,…
Cách thực hiện có th theo hình vẽ ho c xé dán.
Cách sắp xếp hoa văn có th theo hình thức đăng đối, l p đi l p lại ho c
tự do (tùy vào sản phẩm đƣợc trang trí).
- Phƣơng pháp dạy – học vẽ trang trí
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+ Về giáo viên:
-

Giao việc cho các thành viên trong lớp chuẩn bị một sản phẩm đ trang

trí. Gợi : Chậu cây nhỏ, sổ nhật k , thùng rác nhựa trong gia đình, bƣu
thiếp,…
-

Hƣớng dẫn học sinh lựa chọn các hình vẽ trong tranh dân gian

àng

Trống theo thích và chép lại hình đó ra giấy.
-

Căn cứ theo sản phẩm trang trí đ lựa chọn hình thức trang trí cho phù

hợp. Gợi : nếu là sản phẩm nhƣ chậu cây, thùng rác thì chuẩn bị các băng
giấy cho chiều dài bằng chu vi của sản phẩm. Nếu sản phẩm trang trí là sổ
nhật k , bƣu thiếp thì có th trang trí trực tiếp vào sản phẩm.
-

Yêu cầu học sinh tùy vào cách thức trang trí (xé dán, vẽ, in,…) đ

chuẩn bị vật liệu cho phù hợp.
+ Về học sinh:
-

Chủ động thực hiện theo nhiệm vụ đƣợc giao nhƣ tìm sản phẩm trang

trí, vật liệu trang trí, hình thức trang trí cho phù hợp với thích của bản thân.
-

Chủ động lựa chọn hình vẽ có trong tranh dân gian

àng Trống và vật

liệu đ th hiện phù hợp với nội dung cần trang trí.
-

Tìm hi u cách trang trí sản phẩm cùng loại đ lựa chọn cho mình một

cách trang trí phù hợp với khả năng và thích.
-

Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập môn m thuật đ có th tiến hành

trang trí trong đúng thời gian một tiết học (45 phút).
2.3.1.3. Vẽ tranh theo đề tài
- Mục đích: vẽ tranh theo đề tài nhằm giúp học sinh hình thành cách
suy nghĩ, tìm t i, khai thác nội dung của mỗi học sinh, qua đó hình thành tƣ
duy thẩm m liên quan đến việc sử dụng ngôn ngữ tạo hình. Trong tiết vẽ
tranh đề tài theo tranh dân gian

àng Trống có mục đích giúp học sinh tái
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hiện lại các đề tài xƣa theo cách diễn đạt mới, hay học cách xây dựng bố cục
của ngƣời xƣa đ diễn đạt một đề tài.
- Thời gian thực hiện: 2 tiết.
- Nội dung: Giới thiệu những đề tài thƣờng xuất hiện trong tranh dân
gian

àng Trống, chỉ ra những cách sắp xếp khuôn hình, cách sử dụng màu

sắc trong diễn đạt nội dung của nghệ nhân xƣa. Từ đó, mỗi học sinh lựa chọn
cho mình một đề tài phù hợp đ thực hiện, theo hình thức xé dán ho c vẽ
tranh.
- Phƣơng pháp dạy - học vẽ tranh đề tài
+ Về phía giáo viên:
-

Chuẩn bị một tranh dân gian àng Trống đ làm r việc sắp xếp khuôn

hình, cách sử l chi tiết, tạo đi m nhấn, h a sắc, hình chính - phụ,… đ giúp
học sinh hi u đƣợc r về các yếu tố trong tranh dân gian àng Trống.
-

Chuẩn bị một số bài mẫu của học sinh cùng lứa tuổi đ làm r việc học

sinh vận dụng những hi u biết của mình trong việc vẽ tranh theo đề tài.
-

Hƣớng dẫn học sinh khai thác các nội dung khác trong trong cùng một

đề tài, có th sử dụng hình thức tách từng “công đoạn” khi thực hành vẽ một
bức tranh đ học sinh dễ hình dung.
-

Có những hình ảnh bằng tranh vẽ ho c ảnh chụp gợi

về nội dung đề

tài, giúp học sinh thuận tiện trong việc liên tƣởng, tƣởng tƣợng.
-

Giao cho học sinh về nhà tự tìm những tƣ liệu liên quan đến đề tài mà

mình lựa chọn (theo các đề tài có trong tranh àng Trống).
+ Đối với học sinh
-

Mỗi học sinh tự mình tìm hi u, phân tích cách sắp xếp, sử dụng màu

sắc, tạo hình trong việc diễn đạt đề tài trong tranh
cách làm sáng tạo cho riêng mình.

àng Trống, từ đó rút ra

51

-

Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập môn m thuật đ có th thực hiện bài

thực hành trên lớp theo đúng thời gian quy định.
2.3.2. Vận dụng một số phương pháp dạy học mỹ thuật tiếp cận năng lực
2.3.2.1. Theo nhóm
Phƣơng pháp dạy học m thuật theo nhóm đã đƣợc lồng ghép trong dạy
m thuật ở các lĩnh vực thƣờng thức m thuật, trang trí (đã nêu ở trên). Đối
với phƣơng pháp này, giáo viên có th mở rộng, tri n khai theo những hình
thức mới nhƣ mỗi nhóm cùng th hiện một bức tranh to (khổ A0); hay sắp xếp
các bài thực hành của mỗi cá nhân thành một chủ đề chung nhƣ về loài vật,
sinh hoạt, thần linh,… và viết một câu chuyện về chủ đề đó,… Khi vận dụng
phƣơng pháp này, giáo viên cần lƣu một số nội dung sau:
-

Khi thực hiện một bức tranh chung khổ lớn. Về phía giáo viên cần

chuẩn bị đồ dùng, dụng cụ đầy đủ, từ giấy, màu, bút vẽ, giấy màu… cho mỗi
nhóm và mỗi thành viên đều có dụng cụ đ làm việc trong tiết học đó.
-

Hiáo viên cần chủ động chuẩn bị nội dung dạy học phong phú, giao

việc cho mỗi nhóm r ràng đ các thành viên chuẩn bị phần th hiện của mình
đƣợc tốt nhất. Một bài thực hành theo nhóm đạt hiệu quả cao phụ thuộc nhiều
vào sự chuẩn bị, từ

tƣởng, cách th hiện và nội dung diễn đạt về sản phẩm

m thuật đó.
-

Đối với mỗi nhóm cần bầu ra nhóm trƣởng đ phân việc và điều hành đ

có thống nhất chung, tránh việc mỗi ngƣời th hiện một ki u, rời rạc mà
không hoàn thành đƣợc bài thực hành của nhóm.
-

Việc thống nhất chủ đề, phân chia nhiệm vụ cần công khai và cụ th đ

mỗi thành viên trong nhóm có căn cứ thực hiện, tránh việc vừa làm vừa tranh
cãi.
-

Giáo viên giới thiệu và mở rộng cách thức th hiện cho học sinh, từ

hình thức vẽ bằng sáp màu, màu oát, màu acylic cho đến hình thức xé dán,

52

đắp nổi bằng đất n n, thậm chí là sử dụng những phế liệu sạch. Mỗi nhóm căn
cứ vào khả năng của từng thành viên đ lựa chọn sao cho phù hợp và đạt kết
quả tốt nhất.
2.3.2.2. Sắp xếp và giải mã văn hóa tranh dân gian
Phƣơng pháp giải mã văn hóa tranh dân gian đƣợc sử dụng sau khi sản
phẩm m thuật đƣợc cá nhân/ nhóm hoàn thành. Mục đích của phƣơng pháp
này trong giáo dục thẩm m chính là việc trao truyền văn hóa đƣợc thế hệ đi
trƣớc gửi gắm trong những bức tranh dân gian

àng Trống, từ nhân sinh

quan, thế giới quan cho đến lề lối ứng xử của ngƣời xƣa. Đ phƣơng pháp này
đạt hiệu quả trong dạy học m thuật, cần lƣu
-

một số nội dung sau:

Giáo viên không sử dụng thuyết giảng về phân tích mỗi bức tranh mà

giao cho học sinh tìm hi u và trình bày cá nhân/ nhóm. Các thành viên khác
trong lớp lắng nghe đ cùng trao đổi, yêu cầu làm r hơn (nếu cần).
-

Vai tr của giáo viên mang tính định hƣớng, điều tiết hoạt động thảo

luận trên lớp sao cho không sa đà vào những nội dung không cần thiết, không
gắn với yêu cầu của bài học.
-

Phát huy tính tích cực, khả năng tự tìm hi u của học sinh qua các kênh

thông tin khác nhau, góp phần hình thành khả năng tự học trong lĩnh vực m
thuật.
-

Giáo viên không dùng hình thức chê/ đánh giá sai ngay trên lớp mà sử

dụng biện pháp trao đổi, làm r những nội dung, thông tin chƣa đúng đ cùng
cá nhân/ nhóm có hi u biết hơn về vấn đề thảo luận.
Bên cạnh đó, khi kết thúc mỗi hoạt động giáo dục, giáo viên dành thời
gian cho học sinh làm quen với việc trình bày, sắp xếp các sản phẩm m thuật
theo một số lƣu sau:
- Sắp xếp theo chủ đề
- Sắp xếp theo kích thƣớc
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- Sắp xếp theo chất liệu
này góp phần định hƣớng thẩm m ,

Việc sắp xếp theo những chủ

hình thành thói quen cho học sinh trong việc xem tri n lãm tranh hay bố trí đồ
vật, vật dụng trong cuộc sống.
2.3.2.3. iên môn
Trong phƣơng pháp dạy m thuật vẽ theo nhạc (theo Dự án hỗ trợ giáo
viên dạy m thuật ti u học của Đan

ạch), mỗi nhóm học sinh sử dụng màu

vẽ theo nhạc đ tạo nên độ đậm nhạt, sự thay đổi của các nét và sau đó cắt
thành các hình vẽ. Tuy nhiên, khi sử dụng phƣơng pháp này trong dạy tranh
dân gian

àng Trống thì chỉ tạo đƣợc hình (theo một hình nào đó trong tranh

dân gian

àng Trống) mà sẽ làm mất đi

nghĩa văn hóa. Do đó, đối với hoạt

động giáo dục thẩm m qua việc dạy học tranh dân gian

àng Trống thì

phƣơng pháp liên môn chủ yếu kết nối với nội dung ở môn Ngữ văn, trong
các kiến thức bộ phận nhƣ truyện dân gian, thơ dân gian và kịch dân gian,
truyện trung đại. Theo đó, tùy vào nội dung của mỗi bức tranh dân gian có
chủ đề kết nối với kiến thức bộ môn nào thì giáo viên m thuật soạn giáo án
sao cho bài giảng có sự liên kết, tăng thêm phần hấp dẫn. Ví dụ trong tranh
dân gian

àng Trống “Thúy Kiều g p Kim Trọng” thì việc hi u về văn bản

văn học sử giúp cho học sinh nắm bắt và giải mã nội dung bức tranh đƣợc tốt
hơn. Tuy nhiên vì là tiết m thuật nên giáo viên cần tập trung vào nội dung
bức tranh hơn là yếu tố văn học. Đối với phƣơng pháp liên môn này cần lƣu
một số nội dung sau:
-

Giáo viên m thuật cần kết hợp với giáo viên môn ngữ văn trong việc

soạn giáo án đ làm nổi bật, đạt đƣợc yêu cầu của bài học.
-

Giáo viên m thuật cần dự giờ, tìm hi u phƣơng pháp dạy ngữ văn đ

phƣơng pháp dạy học m thuật tích hợp theo đúng nghĩa của nó, không chỉ
tích hợp nội dung mà cần có phƣơng pháp dạy học cho phù hợp.
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-

Vì là tiết dạy m thuật nên cần lƣu

nội dung và phƣơng pháp tích hợp

phải tạo nên sự hấp dẫn, l thú cho bài học m thuật và hƣớng đến đạt hiệu
quả trong phần thực hành sản phẩm m thuật.
-

Đ phƣơng pháp này có hiệu quả, giáo viên cần có định hƣớng và giao

cho học sinh chuẩn bị tƣ liệu liên quan ở nhà, tránh việc học thụ động làm cho
bài giảng bị loãng.
2.4. Thực nghiệm một số biện pháp giáo dục thẩm mỹ qua giá tr tranh
dân gian Hàng Trống ở trƣờng THCS Sơn Tây
2.4.1. Mục tiêu thực nghiệm
Chúng tôi tổ chức thực nghiệm nhằm tri n khai nội dung nghiên cứu cụ
th trong nhà trƣờng, với môi trƣờng sƣ phạm và học sinh cụ th . Những kết
quả thu đƣợc trong quá trình dạy - học sẽ giúp chúng tôi tiếp nhận các thông
tin đóng góp của các giáo viên tham dự, sự tiếp nhận thực tế của học sinh đ
điều chỉnh nội dung cho phù hợp. Đồng thời, mục tiêu hƣớng đến của tổ chức
thực nghiệm nhằm ki m tra kết quả nghiên cứu một cách chắc chắn trƣớc khi
có đề xuất, tham mƣu cho Ban giám hiệu nhà trƣờng tri n khai chính thức.
2.4.2. Phương pháp thực nghiệm
Chúng tôi tiến hành dạy học trên 2 lớp: lớp thực nghiệm, lớp đối chứng
đ có đƣợc những đánh giá mang tính định lƣợng, trên cơ sở phân tích, so
sánh kết quả học tập của 2 lớp: lớp thực nghiệm, lớp đối chứng. Chúng tôi
cũng sử dụng phƣơng pháp đánh giá định tính khi tiến hành điều tra nhận thức
của học sinh sau giờ dạy thực nghiệm theo cả quá trình nhƣ: sự chuẩn bị,
hứng thú, quan tâm - tích cực tham gia, kết quả cuối cùng thu đƣợc của mỗi
học sinh sau tiết dạy.
2.4.3. Nội dung, kế hoạch tổ chức thực nghiệm
- Nội dung:
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Áp dụng việc đổi mới phƣơng pháp dạy m phân môn trang trí, phân
môn thƣờng thức m thuật và vẽ tranh dân gian

àng Trống, cũng nhƣ vận

dụng phƣơng pháp dạy học tiếp cận năng lực ở 2 lớp khác nhau.
- Kế hoạch: tổ chức thực nghiệm trong 3 tuần, học kỳ 2, năm học 2016 2017.
2.4.4. Đối tượng thực nghiệm
Chọn các lớp tƣơng ứng đ thực nghiệm. Trong đó lớp thực nghiệm và
lớp đối chứng đƣợc lựa chọn đồng đều về số lƣợng học sinh, cơ sở vật chất hỗ
trợ dạy học. Tổng số học sinh của các lớp đảm bảo tính khách quan.
Ở mỗi lớp học tổ chức thực nghiệm có mời các giáo viên chuyên môn dự
giờ, đánh giá. Sau khi tiến hành tiết học thực nghiệm và tiết học đối chứng
đều đƣợc phát phiếu trƣng cầu

kiến theo cùng một mẫu (dành cho học sinh

và dành cho giáo viên dự giờ), và tiến hành thảo luận rút kinh nghiệm trong
công tác dạy học, lắng nghe các

kiến đóng góp của các giáo viên dự giờ đ

có thông tin đánh giá kết quả chính xác, khách quan.
Giờ dạy thực nghiệm c n nhằm tổng kết, đánh giá hiệu quả bài dạy bằng
đi m số mang tính định lƣợng. Trên cơ sở các số liệu đƣợc đánh giá nhằm
phân tích, tổng kết, khẳng định tính khả thi của đề tài nghiên cứu. Kết quả
thực nghiệm đƣợc th hiện r bằng các bảng so sánh tổng hợp.
Với các tiêu chí lựa chọn đối tƣợng thực nghiệm nhƣ trên, chúng tôi tổ
chức dạy những phân môn đã nêu ở 2 lớp khác nhau: lớp 6A1. Lớp đối chứng
là lớp 6A3. Mỗi phân môn dạy trong 1 tuần.
2.4.5. ết quả thực nghiệm
Sau mỗi chuyên đề thực nghiệm đã lựa chọn, nhóm nghiên cứu thu thập
số phiếu trƣng cầu

kiến của học viên tham gia ở cả hai lớp thực nghiệm, đối

chứng và giảng viên dự giờ đ xử l thông tin. Kết quả học tập của các lớp
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tham gia thực nghiệm và lớp đối chứng đƣợc th hiện ở các bảng tổng hợp
sau:
+ Phiếu khảo sát học sinh: Số phiếu phát ra: 68, số phiếu thu hồi 68.
STT Câu hỏi

Kết quả khảo sát
Phƣơng án Phƣơng án Phƣơng án Phƣơng án
1
2
3
4

1

Câu hỏi 1:
+ Trình bày:

20

48

0

0

+ Nội dung:

68

0

0

-

2

Câu hỏi 2:

Đa phần các học sinh đều có nhận xét tốt về nội
dung tiết học, các em cảm thấy hứng thú và thích
đƣợc trải nghiệm thực tế.

3

Câu hỏi 3:

Các học sinh đều có hứng thú với bài học, muốn
có thêm các tiết học tƣơng tự.

4

Câu hỏi 4:

Đa phần các em hài l ng với kết quả của bài vẽ.
Tuy nhiên, một số em chƣa hài l ng do bản thân
muốn hoàn thiện hơn bài thực hành và mong muốn
đƣợc hƣớng dẫn cụ th hơn.

5

Câu hỏi 5:

Các em muốn có thời gian tham quan thực tế đ
cảm nhận bài giảng tốt hơn.

Bảng 2:

kiến của học sinh tham gia thực nghiệm

Nhìn chung, các học sinh đều hài l ng về bài giảng, từ nội dung cho đến
trình bày. Qua bài giảng, các em đều nâng cao đƣợc nhận thức cũng nhƣ giúp
các em học sinh hình thành cách suy nghĩ, tìm t i, khai thác, qua đó hình
thành tƣ duy thẩm m liên quan đến việc sử dụng ngôn ngữ tạo hình. Thông
qua bài giảng, truyền đạt cho các em nhận thức về thẩm mĩ nói chung và nghệ
thuật truyền thống nói riêng cũng đã đạt đƣợc kết quả nhất định th hiện qua
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các bài vẽ của các em cũng đã th hiện sự cảm nhận của các em về mĩ thuật.
Trong phân môn thƣờng thức m thuật, việc cho học sinh chuẩn bị trƣớc nội
dung nhƣ tìm tranh, ảnh, bài viết có liên quan và mỗi nhóm trình bày theo mỗi
chủ đề đã hấp dẫn, lôi cuốn học sinh trong suốt buổi học, tránh việc phụ thuộc
vào thuyết giảng của giáo viên.
+ Phiếu khảo sát giáo viên: Số phiếu phát ra: 10, số phiếu thu hồi: 10
Câu hỏi

STT

Kết quả khảo sát
Phƣơng án 1 Phƣơng án 2

1

2

3

4

Phƣơng án 3 Phƣơng án 4

Câu hỏi 1:
+

1:

10

0

0

-

+

2:

0

10

0

-

+

3

3

7

0

-

Câu hỏi 2:
+

1:

0

0

10

0

+

2:

0

0

10

0

+

3

0

10

0

0

Câu hỏi 3:
+

1:

0

10

0

0

+

2:

10

0

0

0

+

3

0

10

0

0

Câu hỏi 4:
+

1:

10

0

0

0

+

2:

0

10

0

0

+

3

7

3

0

0

Bảng 3:

kiến của giáo viên tham gia dự giờ thực nghiệm
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Thông qua dự giờ các tiết học, các giáo viên đánh giá khá tốt về bài
giảng đã có tác động ít nhiều tới nhận thức và cảm nhận về mĩ thuật của các
em học sinh ở những phƣơng diện sau:
-

Sự tích cực tham gia vào tiết học của học sinh

-

Khả năng sáng tạo của học sinh trong việc hi u và vận dụng một số giá

trị nghệ thuật của tranh àng Trống, nhất là trong phân môn trang trí.
-

Việc mỗi học sinh đều đƣợc phân công và có nhiệm vụ riêng nên tình

trạng làm việc riêng, mất trật tự không c n nữa. Có chăng là không khí thảo
luận sôi nổi giữa thành viên mỗi nhóm, giữa các nhóm.
Tiểu kết chương 2
Căn cứ khung l thuyết đã xác lập ở chƣơng 1, nội dung nghiên cứu
của chƣơng 2 đã tìm hi u và tri n khai nội dung nghiên cứu tại một cơ sở giáo
dục cụ th , đó là Trƣờng T CS Sơn Tây. Nội dung nghiên cứu trong chƣơng
2 bƣớc đầu làm r một số nội dung nhƣ: đ c đi m của học sinh bậc THCS,
nhà trƣờng cũng nhƣ phân tích vai tr của tranh dân gian trong phát huy sự
sáng tạo của học sinh, dạy học tranh dân gian

àng Trống có hiệu quả nhằm

giúp phát huy việc bảo tồn và phát huy giá trị của một d ng tranh dân gian
trong đời sống hiện nay. Trọng tâm nghiên cứu của chƣơng hai là đổi mới
những phƣơng pháp dạy học m thuật hiện nay (trong một số phân môn nhƣ:
thƣờng thức m thuật, trang trí và vẽ tranh theo đề tài) và vận dụng một số
phƣơng pháp dạy học m thuật tiếp cận năng lực (theo nhóm, sắp xếp và giải
mã văn hóa, liên môn,…).
Đ ki m chứng những biện pháp đã đƣa ra, chúng tôi tổ chức thực
nghiệm sƣ phạm việc giáo dục thẩm m qua giá trị tranh dân gian

àng

Trống ở trƣờng T CS Sơn Tây. Căn cứ vào kết quả thực nghiệm, chúng tôi
sẽ đƣa ra kết luận và khuyến nghị góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học m
thuật ở mảng tranh dân gian Việt Nam trong thời gian tới.

59

KẾT LUẬN
Giáo dục nghệ thuật, trong đó có môn m thuật, là nội dung quan trọng
nhằm nâng cao nhận thức thẩm m , tạo cho học sinh có cơ hội phát tri n toàn
diện, góp phần hình thành nhân cách tốt đẹp.

ƣớng đến khái niệm nhân văn

này, trong những năm gần đây, môn m thuật đƣợc nhà trƣờng và xã hội quan
tâm hơn và đây là một trong những yêu cầu giáo viên m thuật cần thƣờng
xuyên nâng cao trình độ, nghiệp vụ sƣ phạm đ việc dạy và học m thuật
ngày đƣợc tốt hơn.
Trong môn m thuật, việc khai thác giá trị trong nền nghệ thuật truyền
thống là điều hết sức cần thiết bởi thông qua giáo dục là cách thức giúp trao
truyền cho thế hệ trẻ những tinh hoa của dân tộc. Đề tài Giá t ị th m m c a
t nh ân gi n Hàng T ống trong dạy h c m thuật tại T ư ng TH

ơn

Tây nối tiếp những đề tài nghiên cứu trƣớc đây trong lĩnh vực này, trong đó
hƣớng đến việc đƣa ra những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục mĩ
thuật ở bậc T CS. Đ thực hiện đƣợc nhiệm vụ này, kết quả nghiên cứu đã
đƣa ra đƣợc hệ thống những khái niệm có liên quan đến đối tƣợng nghiên cứu
nhƣ: giá trị thẩm mĩ, tính tích cực của giáo dục mĩ thuật, phƣơng pháp dạy
học, tranh

àng Trống, giá trị nghệ thuật của tranh

àng Trống và những

biện pháp đ dạy những giá trị thẩm m của tranh àng Trống đƣợc hiệu quả
trong môi trƣờng giáo dục thực sự, ở một trƣờng THCS cụ th .
Có th nhận thấy rằng, với những biện pháp cụ th đã nêu trong luận
văn, giao việc cụ th cho học sinh và giáo viên chuẩn bị k về nội dung và
phƣơng pháp dạy học sẽ giúp cho việc tri n khai nội dung giáo dục đƣợc
thuận lợi, tạo nên sự hứng thú và chủ động tham gia của ngƣời học, đem lại
kết quả nhƣ mong đợi, cả từ phía giáo viên cho đến học sinh. Với kết quả
nghiên cứu ban đầu, qua thực tiễn giảng dạy và sự đóng góp

kiến của các

thầy cô tham dự, đ việc khai thác vốn văn hóa nghệ thuật truyền thống trong
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giáo dục nói chung và dạy học tranh dân gian

àng Trống theo hƣớng phát

huy giá trị thẩm mĩ, chúng tôi có một số khuyến nghị sau:
- Đối với cơ quan quản l giáo dục:
Thƣờng xuyên tổ chức những lớp nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ giáo
viên mĩ thuật, cập nhật những phƣơng pháp dạy học mới trên thế giới.
Tổ chức những buổi nói chuyện chuyên đề về một số lĩnh vực giáo dục
mĩ thuật, đ c biệt trong lĩnh vực mĩ thuật truyền thống, trong đó có mời các
nhà nghiên cứu văn hóa, mĩ thuật, và những nhà chuyên môn đ có thêm
những cách tiếp cận chuyên ngành.
Xây dựng những bộ tài liệu bằng hình ảnh, clip về quy trình thực hiện
các sản phẩm m thuật, thậm trí dựng đƣợc những video về cách thức, những
thao tác làm tranh dân gian của nghệ nhân. Điều này giúp bài học trở nên vô
cùng sinh động và hấp dẫn.
Lập những diễn đàn trao đổi kinh nghiệm giáo dục m thuật trong cộng
đồng giáo viên trên địa bàn, cũng nhƣ những ai quan tâm.
- Đối với nhà trƣờng:
Bố trí và trang bị cho ph ng học chức năng đủ phƣơng tiện dạy học
nhƣ máy chiếu, vật mẫu, tranh - ảnh có liên quan đến hoạt động dạy – học m
thuật.
Duyệt kinh phí chi hàng năm cho việc mua vật liệu, họa phẩm liên quan
đến thực hành môn m thuật.
Có kế hoạch tổ chức đi tham quan, dã ngoại đến những công trình, làng
nghề có những di sản văn hóa vật th và phi vật th . Việc trực tiếp xem nghệ
nhân làm tranh có nghĩa hơn rất nhiều so với việc giáo viên nói lí thuyết.
Tạo điều kiện sắp xếp thời khóa bi u cho việc dạy m thuật theo
chuyên đề đƣợc liền mạch, tránh ngắt quãng theo tuần.
- Đối với đội ngũ giáo viên:
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Nâng cao

thực tự học hỏi, nâng cao kiến thức bản thân trong phƣơng

pháp dạy học m thuật.
Thƣờng xuyên chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp trong
những bài dạy có liên quan.
Có

thức sƣu tầm hiện vật, tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài

học, giúp cho học sinh thuận tiện hơn trong việc quan sát, liên tƣởng, tƣởng
tƣợng và sáng tạo.
Đ c biệt cần giữ cho mình một tình yêu với nghề bởi sự đam mê công
việc sẽ là động lực đ khắc phục những m t hạn chế trong thực tiễn dạy học
hiện nay.
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Phụ lục 1: Bảng hỏi s dụng trong đề tài
1.1. Phiếu khảo sát dành cho học sinh
PHIẾU KHẢO SÁT
(Dành cho học sinh)
Đề tài: Giá trị thẩm m của tranh dân gian hàng Trống trong dạy học
m thuật tại Trƣờng Trung học cơ sở Sơn Tây rất cần sự đóng góp
các em học sinh.

ong các Em cho biết

kiến của mình về những câu hỏi

đƣợc nêu ra dƣới đây ho c khoanh tr n vào d ng phù hợp với
Em.

kiến của

kiến của các

kiến của các Em đƣợc sử dụng chỉ nhằm phục vụ công tác nghiên cứu,

không phục vụ vào mục đích nào khác.
Xin vui l ng điền một số thông tin cá nhân:
Họ và tên: ………………………………..
Lớp: ………………………………………
Câu 1: Em có nhận xét gì về nội dung tiết học Tranh dân gian hàng Trống
hôm nay?
1. Về trình bày:
a) R ràng, dễ hi u
b) Dễ hi u và bổ ích
c) Khó hi u
d) Rất khó hi u
2. Về nội dung:
a) Bổ ích và l thú
b) Bổ ích
c) Không bổ ích
Câu 2: Em có nhận xét gì về nội dung tiết học hôm nay?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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Câu 3: Bài học có làm em hứng thú hay không hứng thú? Vì sao?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Câu 4: Em có hài l ng với kết quả bài thực hành của mình không? (đối với
phân môn vẽ trang trí và vẽ theo đề tài)
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Câu 5: Em có góp

gì đ bài giảng liên quan đến chủ đề này đƣợc hấp dẫn

hơn?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Xin cảm ơn những kiến của em.
1.2. Với giáo viên
PHIẾU LẤY Ý KIẾN
Dành cho giáo viên Mỹ thuật tham dự buổi dạy thực nghiệm
ể ó ơ ở ánh giá hi u quả giáo

c th m m qua vi c giảng dạy về

t nh ân gi n Hàng T ống theo nội ung, phương pháp mới, kính mong Qu
thầy ô t ả l i á

âu hỏi trong Phiếu lấy

tin này hỉ nhằm ph c v

kiến ưới ây Tất cả á thông

ông tá nghiên ứu, không ph c v vào m

í h

nào khá !
Xin vui l ng điền một số thông tin cá nhân:
Họ và tên (không bắt buộc): …………………………………………
Thâm niên công tác: …..… năm
Trình độ chuyên môn: …………………………… ………………………….
Ngành/chuyên ngành đƣợc đào tạo: ……………………………..………….
Đơn v công tác: ………………………………………………………………
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Câu 1: Thầy/cô vui l ng cho biết đánh giá của mình về học sinh sau tiết
dự giờ
Lựa

Nội dung đánh giá
1) Thái độ của học sinh

2) Kiến thức của học sinh

3) K năng của học sinh

chọn
Tích cực



Bình thƣờng



Không tích cực



ơn chuẩn



Theo chuẩn



Không đạt chuẩn



Sáng tạo



àm theo yêu cầu




Không làm đƣợc
Câu 2: Thầy/cô vui l ng cho biết đánh giá của mình sau tiết dự giờ

M c độ thực hiện
Nội dung đánh giá

Rất
khó
khăn

hó
khăn

Ít

hông

khó

khó

khăn

khăn

1) Phân môn thƣờng thức m thuật









2) Phân môn trang trí









3) Phân môn vẽ tranh theo đề tài









Câu 3: Thầy/cô vui l ng cho biết đánh giá lớp thực nghiệm với lớp đối
ch ng
M c độ đánh giá
TT

Nội dung đánh giá

Cao

Ngang Thấp

hơn

Bằng

hơn

hông
có
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kiến
Đối với học sinh
1

Kiến thức









2

K năng









3

Thái độ









Đối với giáo viên
5

Chuẩn bị bài giảng









6

Tiến trình dạy học trên lớp









7

Đánh giá, ki m tra









Xin trân trọng cảm ơn sự cộng tác c a Thầy/cô.
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Phụ lục 2: Ảnh một số tranh dân gian Hàng Trống

2.1. Tranh dân gian àng Trống “Bịt mắt bắt dê”. Nguồn: Sƣu tầm

2.2. Tranh dân gian àng Trống “Con công”. Nguồn: Sƣu tầm
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2.3. Tranh dân gian àng Trống “ úa sƣ tử”. Nguồn: Sƣu tầm

2.4. Tranh dân gian àng Trống “Thúy Kiều g p Kim Trọng”.
Nguồn: Sƣu tầm
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2.5. Tranh dân gian àng Trống “Rồng rắn lên mây”. Nguồn: Sƣu tầm

2.6. Bộ tranh dân gian àng Trống “Bốn mùa”. Nguồn: Sƣu tầm
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2.7. Tranh dân gian àng Trống “Chợ quê”. Nguồn: Sƣu tầm

2.8. Bộ tranh dân gian àng Trống “Tố nữ”. Nguồn: Sƣu tầm
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2.9. Tranh dân gian àng Trống “Kẻ chợ”. Nguồn: Sƣu tầm

2.10. Tranh dân gian àng Trống “Tam Đa”. Nguồn: Sƣu tầm

76

2.11. Tranh dân gian àng Trống “Tử vi trấn trạch”. Nguồn: Sƣu tầm

2.12. Tranh dân gian àng Trống “Tứ tƣợng”. Nguồn: Sƣu tầm
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2.13. Tranh dân gian àng Trống “Cá chép trông trăng”.
Nguồn: Sƣu tầm

2.14. Tranh dân gian àng Trống “Bát tiên náo hải”. Nguồn: Sƣu tầm
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2.15. Tranh dân gian àng Trống “Quan chánh sứ”. Nguồn: Sƣu tầm
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2.16. Tranh dân gian àng Trống “Tam phủ”. Nguồn: Sƣu tầm

2.17. Tranh dân gian àng Trống “Bạch ổ”. Nguồn: Sƣu tầm
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2.18. Tranh dân gian àng Trống “Ngũ ổ”. Nguồn: Sƣu tầm

2.19. Tranh dân gian àng Trống “Cô Ba”. Nguồn: Sƣu tầm
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2.20. Tranh dân gian àng Trống “Tứ phủ”. Nguồn: Sƣu tầm

2.21. Tranh dân gian àng Trống “Bà chúa Thƣợng ngàn”.
Nguồn: Sƣu tầm
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Phụ lục 3: Ảnh một số sản phẩm mỹ thuật của học sinh trƣờng THCS
Sơn Tây qua tiết dạy thực nghiệm

Trang trí áo phông có hình “bạch hổ” của Học sinh Nguyễn Tâm Hƣơng - lớp 6A1
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Trang trí bình hoa có hoạ tiết “Tố nữ” của học sinh Dƣơng Minh Khuê - lớp 6A3

Trang trí bình hoa có hoạ tiết “Cá chép trông trăng” của học sinh Bùi Nhƣ Hƣơng lớp 6A3
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Tiết học thực nghiệm tại lớp 6A1 – Giáo viên hƣớng dẫn học sinh về tranh dân gian
hàng Trống

Tiết học thực nghiệm tại lớp 6A1 – Giáo viên minh hoa tranh dân gian hàng Trống

