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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
Sự phát triển kinh tế – xã hội trong bối cảnh toàn cầu hoá đặt ra những
yêu cầu mới đối với ngƣời lao động, do đó cũng đặt ra những yêu cầu mới cho
sự nghiệp GD thế hệ trẻ và đào tạo nguồn nhân lực. Một trong những định
hƣớng cơ bản của việc đổi mới GD là chú trọng việc hình thành NL hành
động, phát huy tính chủ động, sáng tạo của ngƣời học. Định hƣớng quan trọng
trong đổi mới PPDH là phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo, PTNL hành
động, NL cộng tác làm việc của ngƣời học. Đó cũng là những xu hƣớng quốc
tế trong cải cách PPDH ở nhà trƣờng phổ thông.
Nghị quyết Hội nghị Trung ƣơng 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn
diện GD & ĐT nêu rõ:
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phƣơng pháp dạy và học theo hƣớng
hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng
kiến thức, kỹ năng của ngƣời học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt
một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ,
khuyến khích tự học, tạo cơ sở để ngƣời học tự cập nhật và đổi
mới tri thức, kỹ năng, PTNL. Chuyển từ học chủ yếu trên lớp
sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý các hoạt động xã
hội, ngoại khóa, NCKH. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông
tin và truyền thông trong dạy và học [27, tr.6].
Đáp ứng mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện của Bộ GD - ĐT hiện
nay thì việc nhận thức đúng đắn về bản chất của đổi mới PPDH theo hƣớng
PTNL của ngƣời học là việc làm quan trọng và cần thiết trong quá trình
DH.
Đổi mới PPDH hiện nay, không chỉ là sự đổi mới về chiều rộng
và nó thực sự đã và đang chuyển hƣớng về chiều sâu. Việc sử dụng
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PPDH đƣợc thực hiện từ cách chƣơng trình GD tiếp cận nội dung sang
tiếp tiếp cận NL của ngƣời học. Thực chất nó là từ chỗ chú ý HS học
đƣợc cái gì đến chỗ HS vận dụng đƣợc cái gì qua việc học.
Sử dụng PPDH theo định hƣớng PTNL của ngƣời học có nghĩa
là: phải phát huy đƣợc tính chủ động, tích cực tự giác của HS và PTNL
tự học (tự tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu, sử dụng sách giáo khoa, nghe,
ghi chép tìm kiếm thông tin liên quan…), từ đó bồi dƣỡng thêm các
phẩm chất linh hoạt, độc lập, sáng tạo của tƣ duy. Trong quá trình DH
thì việc sử dụng PPDH cũng là một nghệ thuật có thể sử dụng PP chung
hay PP đặc thù của môn học để thực hiện. Tuy nhiên dù sử dụng theo
cách nào thì việc đảm bảo nguyên tắc HS tự mình hoàn thành nhiệm vụ
nhận thức với sự tổ chức, hƣớng dẫn của GV. Và sử dụng PPDH đƣợc
gắn với các hình thức DH một cách mật thiết. Song tùy theo nội dung,
đối tƣợng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể mà có các hình thức phù hợp:
làm việc cá nhân hay hợp tác nhóm... cũng cần chuẩn bị tốt về PP nhất
là với các giờ thực hành MT, vận dụng các kiến thức trong thực tiễn
vào DH MT để nâng cao hứng thú học tập cho HS.
Trong những năm qua, trƣờng THCS Nhân Chính, quận Thanh
Xuân, Hà Nội đã có sự chuyển biến dần về việc sử dụng những PPDH
môn MT. Tuy nhiên, những sự chuyển biến chƣa mang lại hiệu quả rõ
rệt, phần nào vẫn chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu ngày càng cao việc nâng
cao chất lƣợng kết quả DH môn học nói chung và kết quả học tập của
HS nói riêng.
Xuất phát từ cơ sở lí luận và thực tiễn nêu trên, tôi chọn đề tài
nghiên cứu: “Dạy học môn Mĩ thuật theo định hướng phát triển năng
lực của người học tại trường Trung học cơ sở Nhân Chính, quận Thanh
Xuân, Hà Nội”.
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2. Lịch sử nghiên cứu:
. . Tr n th giới :
Thời Phục Hƣng có nhiều nhà giáo dục tiến bộ đã nêu lên những tƣ
tƣởng quan tâm đến HS và chú ý phát huy tính tích cực, độc lập của HS
nhƣ:
Montaigne (1533 – 1592), nhà quý tộc ngƣời Pháp, ông chủ trƣơng
giảng dạy b ng hoạt động, b ng quan sát trực tiếp hàng ngày, cho trẻ đi du
lịch. Muốn giảng dạy tốt, ngƣời thầy phải tìm hiểu HS, lắng nghe HS Phải
để cho HS chạy trƣớc khi nhận xét chứ không nên bắt trẻ phải nhắm mắt
theo những nhận định chủ quan của thầy. Ông đã đề ra PP GD học qua
hành . Ông cho r ng: Muốn đạt đƣợc mục tiêu này, tốt nhất, kiến hiểu
nhất là bắt học tr liên thực hành để học, học qua hành. Vậy vấn đề không
phải là giảng dạy một cách giáo điều, thầy nói liên tục, thao thao bất tuyệt.
Trái lại, chủ yếu b ng hoạt động, vận dụng khả năng xem đoán của mình
[34; tr.152 -153].
J.A. Komensky (1592 – 167 ) ông tổ của ngành sƣ phạm cận đại đ i
h i ngƣời thầy phải làm thế nào cho HS thích thú học tập từ đó cố gắng nỗ
lực bản thân để nắm lấy tri thức, ông đã đƣa ra bí quyết về PPDH: Bí
quyết của GD là r n luyện cho các em một tâm hồn dễ dàng, tích cực, tự
do, ngăn cản đƣợc các điều mà các em muốn làm, ngƣợc lại đẩy đƣợc các
em làm những điều mà chúng không muốn làm

34; tr.265].

Đến thời hiện đại, John Dewey (1859 – 1952) – nhà triết học lớn
nhất nƣớc Mỹ nửa đầu thế kỉ XX, đồng thời là nhà GD vĩ đại, đóng góp lớn
lao vào công cuộc cải cách GD của nhân loại cho r ng chủ trƣơng GD phải
dựa vào kinh nghiêm thực tế của HS. Việc giảng dạy phải kích thích đƣợc
hứng thú của HS, phải để trẻ em độc lập tìm t i, thầy giáo là ngƣời tổ chức,
thiết kế, ngƣời cố vấn. Ông cho r ng: Nếu một kinh nghiệm khơi dậy sự t
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m , tăng cƣờng tính sáng tạo, gây ra những ham muốn và mục đích đủ
mạnh để đƣa một ngƣời vƣợt qua những vùng chết trong tƣơng lai, khi ấy
nó trở thành một động lực [6; tr.171-172 . Ngoài ra ông c n quan niệm:
PP là PP của NL và hứng thú của trẻ em chứ không phải là của ngƣời lớn
những ngƣời trƣởng thành. Ngƣời thầy không phải là một vị quan t a, một
quyền uy độc đoán trong lớp học mà ngƣời thầy là một thành viên của cộng
đồng lớp. Vì thế PP sẽ là cái gì đó tự nhiên, không cản trở sự phát triển tự
nhiên của trẻ em, không thay thế trẻ em b ng những ông cụ non

6; tr.14].

Đầu thế kỉ XX, các nƣớc có phong trào Nhà trƣờng mới , đã đề cao
sự hoạt động tích cực của HS, khuyến khích HS tự sắp xếp thời gian học
tập theo khả năng của mình, tự mình học lấy cho mình, tự mình thấy trách
nhiệm của mình trƣớc công việc. HS nào gi i thì học nhanh, HS nào học
kém thì tiến chậm, không ai đợi ai, không cần sự g ép. Họ chủ trƣơng để
trẻ em tự do hoàn toàn, phát triển năng khiếu của từng trẻ em riêng biệt.
Nhƣ vậy, các nhà GD từ xƣa đến này trên thế giới đã đƣa ra nhiều
quan điểm, ý tƣởng khác nhau về tƣ tƣởng DH lấy HS làm trung tâm,
nhƣng giữa họ có những điểm chung giống nhau:
Trong quá trình DH phải chú ý đến đặc điểm sinh lý của HS, trẻ em
là trẻ em chứ không phải là ngƣời lớn thu nh lại và mọi trẻ em đều có nét
riêng. Vì vậy, phải chú ý đến đặc điểm, quyền lợi của từng cá thể HS.
Phải tạo điều kiện để cho HS hoạt động, kích thích HS hoạt động
một cách tích cực, sáng tạo. Phải cho HS tiếp xúc với thực tế xã hội, thiên
nhiên, qua đó để tích lũy vốn tri thức cần thiết.
Nêu đúng mức vai tr của GV, định hƣớng, tổ chức, điều khiển hoạt
động dạy – học.
N it m

i, trải qua suốt quá trình lịch sử, các nhà nghiên cứu đã từng

bƣớc khai thác và nhấn mạnh vai tr của PPDH đối với chất lƣợng và hiệu
quả của quá trình DH nói chung và kết quả học tập của HS nói riêng. Bên
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cạnh đó, các nhà nghiên cứu cũng tìm kiếm các biện pháp khác nhau góp phần
đổi mới, hoàn thiện các PPDH.
. .

i t Nam :

Trong những năm qua, vấn đề đổi mới DH nói chung và đổi mới
PPDH nói riêng ngày càng đƣợc chú trọng. Nghị quyết Trung ƣơng 4
(1 1993) khóa VII và nghị quyết Trung ƣơng 2 (12 1996, khóa VIII) nêu
rõ:

i m i m nh m PP GD &

r n uy n n p t

uy sáng t o

ti n ti n và PP hi n
t h , t nghi n
th

T, h
ng

ih

i vào quá tr nh DH,
u ho HS

ng uy n và rộng h p toàn

ph

i truy n th một hi u,
T ng

o

áp

ng á PP

m i u i n và th i gi n

hát tri n phong trào t h , t

ào t o

n [24 , nó là cơ sở định hƣớng, khuyến

khích quan điểm DH tích cực, thể hiện tƣ tƣởng DH Lấy ngƣời học làm
trung tâm . Đó chính là sự phát triển tiến lên một bƣớc mới về ý tƣởng cải
tiến PPDH, bắt đầu từ những năm 6 của thế k XX, và đó cũng chính là
quá trình tích lũy đƣợc kinh nghiệm tự cải tiến PP theo hƣớng: Biến quá
trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo , Thầy chỉ đạo, tr chủ động ,
DH cá thể hóa , DH nêu vấn đề .
Luật GD của Nƣớc Cộng h a xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đƣợc Quốc
hội thông qua 2 5 2 5 ở Điều 5: Yêu cầu về nội dung, PP giáo dục đã nêu
rõ: PP GD phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tƣ duy sáng tạo của
ngƣời học, bồi dƣỡng năng lực tự học, l ng say mê học tập và ý chí vƣơn
lên , là cơ sở pháp lý cho ngành GD triển khai có hiệu quả PPDH tích cực ở
trong tất cả các bậc học. Điều cốt lõi đƣợc nhấn mạnh trong sự tiếp thu ý
tƣởng này là tinh thần tự học, tự nghiên cứu, tự chủ của ngƣời học và vai tr
của ngƣời thầy, xét đến cùng là giúp cho HS tự hiểu biết bản thân để tự học có
hiệu quả. 27; tr.5].
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Ngoài ra, các nhà GD học nhƣ Phan Trọng Luận, Lê Khánh B ng,
Phạm Viết Vƣợng, Nguyễn Cảnh Toàn, Nguyễn Hữu Long trong những bài
viết của mình đều kiến giải về tính tích cực của ngƣời học trên các góc độ
nhƣ sự tìm t i, say mê khám phá tri thức, khai thác nội lực ngƣời học. Qua
đó nhấn mạnh đến sự tác động từ ngƣời GV đến HS thông qua việc sử dụng
các PPDH.
Nhƣ vậy có thể thấy r ng, cho đến nay, vấn đề đổi mới PPDH nói
chung và PPDH môn học nói riêng nhận đƣợc rất nhiều sự quan tâm của
các nhà nghiên cứu và toàn xã hội. Các tác giả đã cho thấy r ng DH theo
hƣớng phát huy tính tích cực học tập của ngƣời học là việc cho họ chủ
động, sáng tạo, độc lập… trong học tập. PPDH tích cực hƣớng vào ngƣời
học, lấy ngƣời học làm trung tâm của quá trình DH chứ không phải là tính
tích cực của ngƣời thầy. Mặt khác các tác giả cũng đã đƣa ra một số PP
mới theo hƣớng phát huy tính tích cực của ngƣời học. Tuy nhiên, các tác
giả cũng chƣa đề cập nhiều đến việc đổi mới PPDH các môn học nói chung
và đổi mới PPDH môn MT nói riêng. Chính vì vậy, nghiên cứu về DH MT
theo định hƣớng PTNL của ngƣời học tại trƣờng THCS Nhân Chính, quận
Thanh Xuân, Hà Nội là vấn đề có ý nghĩa khoa học và thực tiễn.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:
3. Mục đích nghi n cứu:
Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn sử dụng các PPDH tại
trƣờng THCS Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội, chúng tôi đề xuất
các biện pháp nh m nâng cao hiệu quả sử dụng PPDH môn MT theo định
hƣớng PTNL của ngƣời học góp phần phát huy khả năng tƣ duy sáng tạo
cho HS.
3. Nhi m vụ nghi n cứu:
- Hệ thống hoá cơ sở lý luận về sử dụng các PPDH theo định hƣớng
PTNL của ngƣời học.
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- Khảo sát, đánh giá thực trạng sử dụng PPDH môn MT theo định
hƣớng PTNL của ngƣời học tại trƣờng THCS Nhân Chính, quận Thanh
Xuân, Hà Nội.
- Đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng các PPDH
môn MT theo định hƣớng PTNL của ngƣời học và thực nghiệm sƣ phạm
tại trƣờng THCS Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu:
4. . Đối tượng nghi n cứu:
DH môn MT theo định hƣớng PTNL của ngƣời học tại trƣờng THCS
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
4. . Phạm vi nghi n cứu:
Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng sử dụng PPDH môn MT tại
trƣờng THCS Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội theo định hƣớng
PTNL ngƣời học, trên cơ sở đó nghiên cứu, đề xuất và thực nghiệm một số
biện pháp.
- Thực nghiệm một số biện pháp đã đề xuất.
- Đề tài tiến hành nghiên cứu trên 2 GV dạy MT và 67 HS (lớp 6A
và 6D), HS trƣờng THCS Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu :
Đề tài nghiên cứu này tôi tiến hành sử dụng các phƣơng pháp nghiên
cứu sau đây:
5.1. Nhóm phương pháp nghi n cứu lí luận :
Nghiên cứu, tổng hợp, hệ thống hóa và khái quát hóa các tài liệu về
PPDH theo định hƣớng PTNL ngƣời học.
5. . Nhóm phương pháp nghi n cứu thực tiễn :
5.2.1 h ơng pháp qu n sát :
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Tiến hành quan sát: dự giờ, chủ động quan sát việc sử dụng PPDH theo
định hƣớng PTNL ngƣời học bộ môn MT tại trƣờngTHCS Nhân Chính,
quận Thanh Xuân, Hà Nội.
5.2.2 h ơng pháp i u tr :
Tiến hành khảo sát thực trạng b ng anket với hệ thống câu h i để
thăm d ý kiến của cán bộ quản lí, GV và HS về thực trạng sử dụng PPDH
theo định hƣớng PTNL ngƣời học bộ môn MT tại trƣờng THCS Nhân
Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
5.2.3 h ơng pháp àm tho i :
Đàm thoại, trao đổi cùng với GV và HS nh m tìm hiểu thực trạng sử dụng
PPDH theo định hƣớng PTNL ngƣời học bộ môn MT tại trƣờng THCS
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
5.2.4 h ơng pháp huy n gi :
PP chuyên gia đƣợc tiến hành nh m xin ý kiến đóng góp của các nhà
chuyên môn có kinh nghiệm trong lĩnh vực GD học, Tâm lý học và DH MT
về các vấn đề có liên quan đến PPDH MT để xây dựng khung cơ sở lí luận,
xử lí và giải thích các số liệu, đặc biệt là về ý nghĩa và tính khả thi của các
biện pháp đã đề xuất.
5.2.5 h ơng pháp th

nghi m s ph m :

Thực nghiệm các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng theo định
hƣớng PTNL ngƣời học bộ môn MT tại trƣờng THCS Nhân Chính, quận
Thanh Xuân, Hà Nội.
5.3. Nhóm phương pháp nghi n cứu hỗ trợ :
Sử dụng thống kê toán học, xử lý số liệu b ng phần mềm SPSS để xử
lý số liệu về thực trạng sử dụng PPDH theo định hƣớng PTNL ngƣời học bộ
môn MT tại trƣờng THCS Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
6. Những đóng góp của luận văn :
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- Việc DH MT ở trƣờng THCS dựa vào biện pháp DH theo định
hƣớng PTNL ngƣời học nh m phát huy tính sáng tạo của HS là một hƣớng
đi phù hợp với xu thế đổi mới PPDH.
- Các kết quả nghiên cứu thực trạng cho thấy hiệu quả sử dụng các
phƣơng tiện DH của GV MT c n thấp, GV chƣa biết cách sáng tạo hứng
thú cho HS, chƣa phát huy đƣợc tính sáng tạo của các em, vì vậy kết quả
học tập môn MT của HS chƣa cao.
- Để nâng cao hiệu quả DHMT, tôi đề xuất 4 biện pháp DHMT dựa
vào biện pháp DH theo định hƣớng PTNL của HS nh m phát huy tính sáng
tạo của HS.
7. Cấu trúc luận văn :
Ngoài phần Mở đầu (9 trang), Kết luận (2 trang), Tài liệu tham khảo
(2 trang) và Phụ lục (21 trang), luận văn gồm có 2 chƣơng:
Ch ơng 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn dạy học môn Mĩ thuật theo
định hƣớng phát triển năng lực của ngƣời học (17 trang).
Ch ơng 2: Biện pháp dạy học Mĩ thuật theo định hƣớng phát triển
năng lực của ngƣời học và thực nghiệm sƣ phạm (19 trang).
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Chƣơng 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN DẠY HỌC
MÔN MĨ THUẬT THEO ĐỊNH HƢỚNG
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA NGƢỜI HỌC
1.1. Cơ sở lý luận của dạy học Mĩ thuật theo định hƣớng phát
triển năng lực của ngƣời học:
1.1.1. Các khái ni m công cụ:
1.1.1.1. D y h

Mĩ thuật:

MT là ngành NT nghiên cứu quy luật và PP để thực hiện cái đẹp
b ng đƣờng nét, màu sắc, hình khối.
DH MT ở trƣờng phổ thông là cung cấp cho HS một số kiến thức cơ
bản về MT, phát triển khả năng tƣ duy sáng tạo cho HS, giúp cho HS cảm
nhận đƣợc cái đẹp, tập tạo ra cái đẹp và vận dụng hiểu biết về cái đẹp vào
học tập, sinh hoạt hàng ngày cũng nhƣ cho công việc mai sau.
DH MT ở trƣờng phổ thông lấy GD thẩm mĩ cho học HS làm mục
đích chính, tạo điều kiện cho HS tiếp xúc và làm quen với NT thị giác,
không phải là dạy kĩ thuật để HS làm đƣợc cái này hay cái kia một cách
chính xác nhƣ khuôn mẫu, không phải là dạy HS bắt chƣớc giống thầy,
đúng nhƣ thầy - mà, trƣớc tiên phải là GD thẩm mĩ cho trẻ, cung cấp cho
các em những hiểu biết về cái đẹp của cuộc sống, trên cơ sở đó dạy cho trẻ
những cách làm sáng tạo, tạo ra cái đẹp b ng khả năng và sự hứng thú bởi
chính mình [4], [21], [29]. DH MT giúp cho tình cảm, tâm hồn của trẻ thêm
đẹp, thêm phong phú và tinh tế, góp phần hoàn thiện nhân cách cho các em.
Đây chính là cơ sở vững chắc để vun đắp cho tài năng sáng tạo của trẻ
đƣợc vƣơn lên [19], [20], [28].
1.1.1.2. H

sinh Trung h

ơ sở:

THCS là một cấp học trong hệ thống GD phổ thông 3 cấp, gồm các
lớp 6,7,8,9 [25]. HS THCS là những em có độ tuổi từ 11 đến 15 đang học
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từ lớp 6 đến lớp 9 ở trƣờng THCS. Lứa tuổi này c n gọi là lứa tuổi thiếu
niên, nó có một vị trí đặc biệt trong thời kì phát triển của trẻ em. Vị trí đặc
biệt này đƣợc phản ánh b ng những tên gọi khác nhau nhƣ: “Th i
ộ”; là “Tu i h

o”; là “Tu i h ng ho ng”; là “Tu i ất trị”

quá
Những

tên gọi đó nói lên tính phức tạp và tầm quan trọng của lứa tuổi này trong
quá trình phát triển của một con ngƣời. Tuổi thiếu niên là thời kì chuyển từ
thời thơ ấu sang tuổi trƣởng thành, là tuổi “Thi u ni n hông òn à trẻ em,
nh ng h

hẳn à ng

1 1 1 3 Năng

i

n” [13].

:

Hiện nay, khái niệm NL đƣợc hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau:
- Theo Từ điển Tiếng Việt 25; tr.285], NL là khả năng của cá nhân
có thể thực hiện một hoạt động nào đó, làm cho hoạt động ấy đạt đến một
kết quả nhất định. NL đƣợc hình thành, thể hiện và phát triển trong hoạt
động. Nó chỉ tồn tại trong mối quan hệ với một hoạt động nhất định .
- Gerard và Goegiers đã định nghĩa NL là một tích hợp những kĩ
năng cho phép nhận biết một tình huống và đáp ứng với tình huống đó một
cách tích hợp và một cách tự nhiên [35].
- Theo Bernd Meier và Nguyễn Cƣờng, NL là khả năng thực hiện
có trách nhiệm và hiệu quả các hành động, giải quyết các nhiệm vụ, vấn đề
trong những tình huống khác nhau thuộc các lĩnh vực nghề nghiệp, xã hội
hay cá nhân trên cơ sở hiểu biết, kĩ năng, kĩ xảo và kinh nghiệm cũng nhƣ
sự sẵn sàng hành động [2].
Nhƣ vậy, dựa vào một số khái niệm trên đây, tôi đƣa ra khái niệm
theo quan điểm của tôi nhƣ sau: NL hính à thuộ tính t m í á nh n áp
ng v i y u ầu ặ tr ng
ho t ộng

t hi u qu

một ho t ộng nào
o N

v im

hính à t ng hợp á

á nh n phù hợp v i y u ầu ho t ộng”

ti u àm ho
ặ

i mt m í
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hát tri n năng

:

Từ khái niệm NL trên cho thấy nếu tạo điều kiện cho họ phát huy tối
đa NL của mình thì kết quả sẽ rất tốt. GD định hƣớng PTNL không chỉ
nh m mục tiêu PTNL chuyên môn bao gồm tri thức, kĩ năng mà c n PTNL
phƣơng pháp, NL xã hội và NL cá thể. Những NL này không thể tách rời
nhau mà có mối quan hệ chặt chẽ. NL hành động đƣợc hình thành trên cơ
sở có sự kết hợp các NL này.
1.1.2. Đặc trưng dạy học môn Mĩ thuật ở trường Trung học cơ sở:
DH MT ở trƣờng THCS chủ yếu là dạy trên đồ dùng DH nh m kích thích
niềm say mê và khả năng sáng tạo của HS. Thực tế của DH MT ở trƣờng
THCS đã thừa nhận vai tr , ý nghĩa của phƣơng tiện DH góp phần không
nh trong sự nghiệp sáng tạo NT của HS. Theo quan điểm phát huy tính
tích cực, chủ động, sáng tạo của ngƣời học thì phƣơng tiện DH trong DH
môn MT đƣợc coi là đối tƣợng để HS chủ động, sáng tạo, tự lực khai thác
tri thức dƣới sự hƣớng dẫn của GV, nó giúp HS thu nhận thông tin một
cách sinh động, kích thích hứng thú nhận thức; r n luyện khả năng quan
sát, so sánh, phân tích, tổng hợp; phát triển tƣ duy sáng tạo để vận dụng vào
bài vẽ; giúp các em trở thành chủ thể tích cực trong mọi hoạt động [22].
- Sử dụng các phƣơng tiện DH nh m kích thích niềm say mê và khả
năng sáng tạo của HS.
+ Đối với DH MT ở trƣờng THCS, phƣơng tiện DH có tác động rất
lớn đến xúc cảm thẩm mĩ, tình cảm thẩm mĩ và trí tuệ của HS, bởi MT là
NT tạo ra cái đẹp, không đơn giản chỉ là sao chép thực tế. Để giúp HS phát
huy đƣợc tính sáng tạo, trong quá trình DH, GV sẽ sử dụng các phƣơng
tiện DH để trực quan hóa những vấn đề trừu tƣợng trong bài giảng, giúp
HS hiểu rõ đƣợc vấn đề đó. Sự tập trung chú ý của HS khi quan sát các
phƣơng tiện DH mà GV đƣa ra sẽ giúp cho quá trình nhận thức của các em
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đƣợc nhanh hơn. HS đƣợc nhìn thấy cái hay, cái đẹp của đối tƣợng thông
qua phƣơng tiện DH, để từ đó cảm nhận và thể hiện cái đẹp theo cách nhìn,
cách nghĩ, cách cảm nhận riêng của mình.
+ Ở trƣờng THCS, do đối tƣợng ngƣời học là các em HS nh tuổi, vì
vậy muốn thuyết phục và lôi cuốn đƣợc HS say mê, hứng thú, học tập, tạo
sự hấp dẫn đặc biệt trong giờ học, đ i h i GV MT phải tìm cho mình các
phƣơng tiện DH phù hợp để tiết dạy đạt hiệu quả cao, làm cho các em biết
phát huy trí tƣởng tƣợng và sáng tạo của mình để tạo ra nhiều bài vẽ đẹp.
Trong quá trình sử dụng phƣơng tiện DH, GV phải giảng giải, phân tích
nhiều hơn để HS nhanh chóng hiểu bài. Ngoài các phƣơng tiện DH truyền
thống là tranh, ảnh, vật thật... GV MT cần kết hợp với các phƣơng tiện kỹ
thuật DH khác nhƣ tivi, đầu video, máy tính, máy chiếu để trình chiếu
những hình ảnh động, chuyển tải nội dung bài học một cách hấp dẫn, sinh
động tới HS. Chính đồ dùng DH sinh động đó cộng với sự giảng giải, phân
tích có sức thuyết phục của GV sẽ tạo cho HS sự rung động, hƣng phấn
trong quá trình nhận thức của các em.
- Yêu cầu sử dụng phƣơng tiện DH đối với GV dạy MT:
+ Xu hƣớng DH MT hiện đại đ i h i GV phải biết cách sử dụng có
hiệu quả các phƣơng tiện DH, góp phần đổi mới PPDH nh m hƣớng vào
ngƣời học, lấy ngƣời học làm trung tâm, khơi dậy niềm say mê, hứng thú
trong học tập, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS thông qua
các bài vẽ thực hành; đồng thời, r n luyện cho HS PP học tập, PP tƣ duy và
PP làm việc 34 . Nhiều GV MT thƣờng chỉ nghĩ đến việc cung cấp kiến
thức (từ phía thầy) mà quên cách học của HS, cho nên xem thƣờng PP
truyền thụ tri thức và hay áp đặt HS. Những GV này chƣa thấy hết đƣợc ý
nghĩa to lớn và hiệu quả không nh của việc DH nêu vấn đề, gợi mở vấn
đề, cho HS động não suy nghĩ, phát huy trí tƣởng tƣợng và sáng tạo của các
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em vào việc học và việc vẽ nhƣ thế nào. Họ chƣa lấy đối tƣợng HS làm
trung tâm trong các tiết dạy vẽ của mình, vì vậy thành công ít đến với họ.
+ Để phát huy tối đa tác dụng của các phƣơng tiện DH truyền thống
nh m kích thích niềm say mê và khả năng sáng tạo của HS, yêu cầu đối với
GV sử dụng các phƣơng tiện DH trong khi dạy các phân môn MT là:
Ở ph n môn th

ng th

MT: GV có thể dùng tranh ảnh phiên bản

để giúp HS hiểu thêm về các tác phẩm, các công trình nghệ thuật. GV yêu
cầu HS sƣu tầm tranh ảnh, các bài viết có liên quan đến nội dung bài học.
Khi giới thiệu tranh ảnh minh họa cho nội dung bài dạy, GV cần đƣa ra
đúng lúc và phải phân tích cho HS hiểu về hình ảnh đƣợc giới thiệu, làm
đƣợc nhƣ vậy HS tiếp thu kiến thức sẽ hiệu quả hơn.
Ở ph n môn v theo mẫu: Trong phân môn này, vật mẫu thật là quan
trọng nhất vì HS cần có mẫu để quan sát và vẽ. Tùy theo điều kiện ở mỗi
địa phƣơng, không bắt buộc phải có mẫu đúng nhƣ trong sách giáo khoa.
GV có thể lựa chọn các đồ vật có hình dáng tƣơng tự, dễ kiếm ở địa
phƣơng. Khi đặt mẫu, GV cần hƣớng dẫn HS biết cách đặt mẫu thế nào cho
đẹp và phù hợp góc nhìn của mình. GV phân tích mẫu (đặc điểm hình
dáng, cấu tạo từng bộ phận, độ đậm nhạt, màu sắc...) để HS nắm đƣợc đặc
điểm của mẫu. GV hƣớng dẫn HS vẽ theo mẫu, trong phần này GV có thể
kết hợp giữa việc hƣớng dẫn b ng tranh ảnh có sẵn với việc trực tiếp vẽ lên
bảng. Qua sự hƣớng dẫn trực tiếp của GV, HS sẽ tiếp thu kiến thức nhanh
hơn và làm bài có hiệu quả hơn. Khi HS vẽ GV theo dõi và hƣớng dẫn
thêm cho những HS c n chƣa biết cách dựng hình, luôn yêu cầu HS vừa vẽ
vừa so sánh với mẫu. Trong phần củng cố bài học, GV nhận xét một số bài
vẽ của HS (đẹp và chƣa đẹp) để các em rút kinh nghiệm.
Ở ph n môn v tr ng trí: GV cần có các tranh ảnh (một số bài cần có
mẫu thật, vì HS không chỉ học trang trí cơ bản mà c n đƣợc học các bài
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trang trí ứng dụng nhƣ trang trí lọ hoa, trang trí chiếc khăn, ...). Từ những
mẫu thật, HS sẽ biết trang trí sao cho sản phẩm của mình sáng tạo và đẹp
hơn. Cách dạy một bài trang trí cần có giới thiệu tranh, giới thiệu sản phẩm
mẫu để HS quan sát, nhận xét. Để HS biết cách thực hiện một bài trang trí,
GV cần minh họa các bƣớc tiến hành bài vẽ trang trí. Khi hƣớng dẫn xong,
GV nên cất những vật thật đi và cả những bài trang trí mẫu để HS tập trung
vào bài làm của mình.
Ở ph n môn v tranh: Tranh ảnh phục vụ cho phân môn vẽ tranh
gồm tranh phiên bản của họa sĩ, tranh của HS, tranh hƣớng dẫn cách tiến
hành bài vẽ. GV nên sƣu tầm các tranh vẽ của họa sĩ Việt Nam và họa sĩ
thế giới; tranh vẽ của thiếu nhi, tranh vẽ của HS các năm học trƣớc, các
hình ảnh về lễ chùa, về các công trình văn hóa để minh họa cho nội dung
bài vẽ. Nếu có điều kiện, GV nên sƣu tầm một số trích đoạn băng hình có
nội dung liên quan đến bài học để cho HS xem nh m mục đích tạo hứng
thú, hƣớng HS đến nội dung bài học. Trong phần tìm và chọn nội dung đề
tài, GV sẽ giới thiệu những bức tranh đẹp theo nội dung bài học để HS biết
cách thể hiện một bức tranh theo chủ đề.
+ Để HS biết cách thực hiện một bức tranh đề tài hoàn chỉnh về nội
dung, bố cục, hình vẽ, màu sắc, GV sẽ hƣớng dẫn HS thực hiện vẽ tranh theo
từng bƣớc cụ thể. Trong khi HS làm bài, đôi khi GV cần có động tác phân
tích 1 - 2 bài đang vẽ nào đó (GV đứng trên bục giảng) để cả lớp rút kinh
nghiệm (mục đính là để chỉnh đốn ngay những sai phạm đang rất phổ biến
của cả lớp; hoặc biểu dƣơng, động viên kịp thời các bài vẽ đẹp để khích lệ
tinh thần hăng hái học tập của cả lớp; đồng thời cũng là để phá bớt sự im
lặng, trầm lắng của không khí lớp học khi HS đang làm bài thực hành). Khi
HS làm bài xong, ở bƣớc đánh giá bài, GV chọn một số bài vẽ (đẹp và chƣa
đẹp) cho HS nhận xét, phân tích, sau đó GV là ngƣời chốt lại kiến thức.
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1.1.3. Năng lực đặc thù cần hình thành và phát triển cho học sinh
Trung học cơ sở thông qua môn Mĩ thuật:
Đối với môn MT ở trƣờng THCS của Việt Nam, trong Ch ơng tr nh
GD PT mới ban hành, những NL chuyên biệt ở môn học này cần hình
thành và phát triển cho HS gồm có: NL cảm thụ thầm mĩ; NL sáng tạo; NL
giao tiếp nghệ thuật; NL phân tích đánh giá; NL quan sát, khám phá; NL
tạo hình Media (tạo hình kĩ thuật số) [7; tr.54-58].
Vận dụng định hƣớng DH PTNL ngƣời học, chúng tôi đi sâu vào hai
NL cốt yếu, đặc trƣng đối với bộ môn MT, đó là NL cảm thụ thẩm mĩ và
NL sáng tạo. Đây là hai NL quan trọng, thiết yếu trong các NL chuyên biệt
của bộ môn MT ở trƣờng phổ thông:
1.1.3.1. Năng

m th thẩm mĩ

h

sinh trong h

môn

Mĩ thuật:
Theo tác giả Bạch Ngọc Diệp [7; tr.54-58], NL cảm thụ thẩm mĩ là
mục tiêu chính của chƣơng trình GD NT ở hầu hết các nƣớc trên thế giới.
Mặc dù mỗi nƣớc có cách phát biểu khác nhau (ví dụ: khả năng cảm thụ
thẩm mĩ; khả năng nhạy cảm nghệ thuật; xúc cảm nghệ thuật cá nhân...)
nhƣng đều đặt NL cảm thụ thẩm mĩ n m trong mục tiêu của chƣơng trình GD
NT.
Có thể hiểu: NL cảm thụ thẩm mĩ là khả năng cá nhân biểu đạt thái
độ, cảm xúc, cử chỉ, ngôn ngữ... một cách chân thực trƣớc vẻ đẹp trong tác
phẩm NT và cuộc sống; vận dụng sáng tạo và hiệu quả những hiểu biết về
cái đẹp vào thực tế, tạo môi trƣờng thẩm mĩ lành mạnh.
NL cảm thụ thẩm mĩ c n đƣợc thể hiện ở con mắt nhận ra vẻ đẹp
hình thức, kiểu dáng, màu sắc... trên các sản phẩm MT ứng dụng; phân biệt
đƣợc cái đẹp, cái xấu trong tƣơng quan; có thị hiếu thẩm mĩ trong sáng; thể
hiện đƣợc phong cách ăn mặc phù hợp với thuần phong mĩ tục.
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NL cảm thụ thẩm mĩ đƣợc thể hiện ở một số khía cạnh nhƣ: Khả
năng nhận diện cái đẹp; khả năng biểu cảm trƣớc cái đẹp; khả năng bình
luận, đánh giá cái đẹp; khả năng vận dụng hiểu biết về cái đẹp vào cuộc sống.
Trong môn MT ở nhà trƣờng THCS, NL cảm thụ thẩm mĩ của HS
đƣợc ghi nhận b ng những biểu hiện trong sự lựa chọn các tác phẩm NT;
cách thức biểu đạt sản phẩm; xây dựng ý tƣởng, sắp xếp bố cục, hình
tƣợng, màu sắc... trong quá trình tạo hình cũng nhƣ thƣởng thức tác phẩm.
Trong cuộc sống, NL cảm thụ thẩm mĩ của HS đƣợc thể hiện ở khả năng
lựa chọn trang phục, thực hiện lối sống sinh hoạt lành mạnh, ăn ở vệ sinh,
ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ, hoặc tham gia các hoạt động làm đẹp môi
trƣờng cảnh quan.
1 1 3 2 Năng

sáng t o

h

sinh trong h

môn Mĩ thuật:

Trong chƣơng trình GD phát triển ở một số nƣớc trên thế giới, NL
sáng tạo rất đƣợc chú trọng để hình thành và PTNL ngƣời học, đều hƣớng
đến mục tiêu giúp ngƣời học năng động, sáng tạo trƣớc những thay đổi của
thực tiễn.
Khó có thể làm rõ các thành tố của NL sáng tạo, nhƣng có thể xem
xét NL sáng tạo theo một số khía cạnh nhƣ: Khả năng xuất hiện ý tƣởng
mới; khả năng tìm t i, phát hiện cái mới trong cấu trúc cũ; khả năng nhìn
nhận vấn đề đa chiều; khả năng điều chỉnh, đƣa ra cách làm mới, tạo đƣợc
hiệu quả bất ngờ trong công việc. NL sáng t o

HS đƣợc hiểu là sự thể

hiện khả năng của HS trong việc suy nghĩ và tìm t i, phát hiện những ý
tƣởng mới nảy sinh trong quá trình học tập và trải nghiệm cuộc sống; từ đó
đề xuất đƣợc các giải pháp mới gắn với tình huống thực, tạo đƣợc kết quả
bất ngờ một cách thiết thực, hiệu quả. Trong việc đề xuất và thực hiện ý
tƣởng, HS bộc lộ niềm say mê tìm hiểu, khám phá 5].
Trong chƣơng trình MT của trƣờng THCS ở Việt Nam, NL sáng tạo
đƣợc thể hiện ở các yêu cầu: về ý tƣởng hình ảnh, về cách sắp xếp bố cục
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hình ảnh, về biểu đạt màu sắc trên hình ảnh, về lựa chọn phong cách thể
hiện hình ảnh… NL sáng tạo c n đƣợc thể hiện ở việc HS luôn xuất hiện
những ý kiến, hành động kịp thời để xử lí các tình huống nảy sinh trong
thực tiễn liên quan đến MT; thƣờng xuyên thể hiện những ý tƣởng mới lạ,
ấn tƣợng trong các hoạt động văn hóa NT; gây đƣợc chú ý cho mọi
ngƣời… NL này c n thể hiện ở khả năng hình tƣợng hóa NT từ các tình
huống giả định hoặc tình huống thực trong cuộc sống. Với các yêu cầu nhƣ
vậy, GD MT ở trƣờng THCS phải đặt trọng tâm vào việc khơi dậy sự say
mê học tập, kích thích sự t m , sáng tạo của HS để các em có khả năng
kiến tạo kiến thức, PTNL từ những gì nhà trƣờng mang đến cho các em. Từ
đó, đổi mới PPDH theo hƣớng PTNL, tập trung dạy cho HS cách học, cách
nghĩ; khuyến khích HS tự học, tạo cơ sở để HS tự cập nhật và đổi mới tri
thức, kĩ năng, PTNL; tạo cho HS có cơ hội và biết cách tìm t i, khám phá,
chiếm lĩnh tri thức của môn học một cách tự giác, tự chủ và sáng tạo... đang
trở thành yêu cầu cấp thiết đối với GV các môn học nói chung và môn MT
nói riêng hiện nay.
1.1.4. Dạy học Mĩ thuật phát triển các năng lực cho học sinh:
1141 D y h
h

Mĩ thuật phát tri n năng

nhận th

sinh:
Thông qua những hoạt động trải nghiệm trong quá trình học môn

MT từ thấp đến cao, HS sẽ không chỉ đƣợc nâng cao NL nhận thức về tạo
hình, mà c n cả những nhận thức về kiến thức lịch sử, văn hóa, xã hội. Về
kiến thức MT, HS tìm hiểu tên gọi, màu sắc, hình dạng, chất liệu biết đƣợc
khi tạo thành màu mới từ sự pha trộn hai màu cơ bản với nhau, biết cách
quan sát, qua đó nắm bắt đƣợc hình dạng, màu sắc của đối tƣợng, hình
thành và phát triển nhận thức về NT ba chiều trong không gian, nắm đƣợc
một số chất liệu cơ bản sử dụng ở môn MT… Bên cạnh đó, NT là công cụ
quan trọng khi giảng dạy có kiến thức. Tuy nhiên, muốn đạt đƣợc điều đó
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thì cần có chƣơng trình, PP dạy – học phù hợp đối với mỗi lứa tuổi. Nhƣ
vậy có thể thấy, môn MT giúp HS nâng cao NL nhận thức, đạt đƣợc những
hiểu biết quan trọng về họa sĩ (kiến thức về lịch sử NT), phân tích cảm xúc
(phê bình NT), cảm nhận về thẩm mỹ (mỹ học), biểu hiện cảm xúc cá nhân
thông qua vẽ tranh (sáng tạo).
1142 D yh

Mĩ thuật phát tri n năng

ỹ năng và ỹ thuật:

Những trải nghiệm thực hành trong môn MT nhƣ vẽ tranh, nặn đồ
vật, cắt dán… sẽ giúp HS trở nên khéo léo hơn, nhờ đó phát triển kỹ năng
và kỹ thuật. Quá trình học môn MT, HS học cách biểu hiện cảm xúc b ng
đƣờng nét, màu sắc, hình khối và dần dần có khả năng sử dụng các kỹ thuật
khác nhau nhƣ vẽ nét, hình, tô màu trên giấy, tạo hình và bố cục sản phẩm
MT 3 chiều, kỹ năng cắt, dán… Ngoài ra, c n phải kể đến các kỹ thuật xử
lý vật liệu, chất liệu trong quá trình thực hành bài tập MT.
Nhƣ vậy, môn MT là môn học thiên nhiều về thực hành, thông qua
thực hành để nắm bắt kiến thức nên học vẽ và tạo hình 3 chiều sẽ giúp HS
phát triển kĩ năng và kỹ thuật.
1.1.4 3 D y h

Mĩ thuật phát tri n năng

i u

t:

NT là một trong những phƣơng thức biểu hiện cách nhìn, lối nghĩ về
thế giới. Thông qua vẽ tranh, nặn đồ vật, tạo hình sản phẩm trong môn MT,
HS sẽ PTNL biểu đạt cảm xúc, suy nghĩ, cách nhìn về gia đình, bạn b , nhà
trƣờng và thế giới xung quanh. GD MT ở các nƣớc tiên tiến cho thấy, các
bài học theo chủ đề kết hợp với PP học thảo luận mở ra cơ hội giảm thiểu
áp lực khi tiếp nhận thông tin một chiều từ GV, kích thích tƣ duy sáng tạo,
NL biểu đạt, trình bày vấn đề, giải quyết vấn đề của ngƣời học. Nói cách
khác, giờ học MT khi đƣợc tổ chức khoa học, hợp lí sẽ kích thích các giác
quan, giúp HS PTNL biểu đạt.
Vì vậy, HS có thể thông qua các bài tập MT học cách trình bày cảm
xúc, ƣớc mơ, cách nhìn nhận của bản thân về sự kiện hay con ngƣời. Điều
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quan trọng là GD NT dạy tƣ duy hơn là nhận câu trả lời đúng, chính xác.
Trên cơ sở các bài tập MT, HS tìm hiểu vấn đề, trình bày cách giải thích
theo cách riêng b ng đƣờng nét, hình khối, màu sắc… giúp các em không
chỉ PTNL biểu đạt thông qua phƣơng tiện, ngôn ngữ MT mà c n cả NL
biểu đạt ngôn ngữ, nét mặt, cử chỉ.
1144 D yh

Mĩ thuật phát tri n năng

gi o ti p ho h

sinh:

Các mô hình bài học đƣợc thiết kế theo kiểu vẽ cùng nhau, xây dựng
câu chuyện, trình diễn, sắm vai, tạo hình MT ba chiều… không chỉ tạo
hứng thú mà c n PTNL giao tiếp cho HS. Những hoạt động nhƣ trình bày ý
tƣởng, trao đổi thảo luận… giúp HS PTNL nhƣ biết lắng nghe, đối thoại,
chia sẻ. Nói cách khác, quá trình tác động trao đổi thông tin, cảm xúc qua
lại giữa HS-HS, HS-GV sẽ r n luyện kỹ năng, NL giao tiếp cho các em.
Ngoài ra, sự tham gia tích cực vào bài học sẽ giúp HS trở nên tự tin
hơn, tiếp thu kinh nghiệm của ngƣời xung quanh để trở thành vốn sống,
kinh nghiệm của bản thân, giúp hình thành và phát triển tâm lý cá nhân. Sự
tiếp xúc và tranh luận giữa các HS trong lớp tạo nên sự ganh đua, kích
thích, cảm hứng và động lực học tập cho mỗi em. HS đƣợc học và phát
triển các kỹ năng trong giao tiếp với bạn b , GV, biết đồng cảm trong giao
tiếp, biết đặt mình vào vị trí đối tƣợng giao tiếp, biết cùng suy nghĩ với đối
tƣợng giao tiếp để tạo ra sự đồng cảm.
1145 D yh

Mĩ thuật phát tri n năng

ánh giá

h

sinh:

Ngoài những NL nói trên, môn MT c n giúp HS PTNL đánh giá.
Với yêu cầu của mỗi bài học về việc khám phá, nhận biết, cảm thụ các yếu
tố tạo hình, HS đƣợc r n luyện NL cảm thụ thẩm mỹ. Bên cạnh đó những
bài tập về thƣởng thức NT sẽ nâng cao NL đánh giá của mỗi HS, chẳng hạn
HS sẽ hiểu đƣợc khi nghệ sĩ vẽ tranh, họ làm điều đó vì có lý do, mục đích.
Nói cách khác, nghệ sĩ kể cho chúng ta nghe một câu truyện b ng ngôn ngữ
NT. Một số hình vẽ đặc biệt để kể chuyện trong khi các hình khác là giải
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thích câu chuyện. HS cũng sẽ thấy đƣợc sự khác nhau về cách biểu hiện
hình thức NT của nghệ sĩ. HS đƣợc tự do trình bày cảm nhận của mình về
nội dụng, hình thức tác phẩm NT sẽ phát huy khả năng tự đánh giá vấn đề
của ngƣời học. Tất cả kiến thức, nội dung khi đƣợc tích hợp trong hoạt
động đa dạng của môn MT sẽ nâng cao NL đánh giá của ngƣời học.
MT cùng với các môn học khác góp phần hình thành và phát triển
phẩm chất và NL của HS. Hiện nay, Bộ GD-ĐT đang triển khai DH theo PP
mới - PP của Đan Mạch, khuyến khích GV thiết kế nội dung học tập b ng
cách sắp xếp lại từ các bài học đơn lẻ trong sách giáo khoa hiện hành thành
từng bài học theo chủ đề dựa trên cốt chuyện. Mỗi chủ đề có thể dạy trong 2
- 3 tiết. PP này tạo đƣợc sự liên kết giữa nội dung học tập với thực tế cuộc
sống, tạo hứng thú và chủ động cho HS. Đây là một trong những PP kế thừa
chƣơng trình hiện hành, có sáng tạo, vận dụng DH theo PP của Đan Mạch
hƣớng tới sự PTNL cho ngƣời học, song mới chỉ là giải pháp tình thế.
1.2. Cơ sở thực tiễn của dạy học Mĩ thuật theo định hƣớng phát
triển năng lực ngƣời học tại trƣờng THCS Nhân Chính, quận Thanh
Xuân, Hà Nội:
1.2.1. Khái quát về khảo sát thực trạng:
1211 M

í h h o sát th

tr ng:

Đánh giá thực trạng DH MT theo định hƣớng PTNL của ngƣời học
THCS để làm cơ sở thực tiễn, làm tiền đề quan trọng để các nhà GD tìm ra
các PP, biện pháp hữu hiệu, nh m nâng cao chất lƣợng GD thẩm mĩ cho
HS phổ thông nói chung và HS THCS nói riêng.
1 2 1 2 Nội ung h o sát th

tr ng:

Với phạm vi và nội dung nghiên cứu của đề tài, tôi giới hạn khảo sát
ở một số nội dung cơ bản sau đây:
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- Tìm hiểu sự hứng thú học tập và niềm say mê sáng tạo của HS THCS
đối với môn MT.
- Tìm hiểu nhận thức của GV MT về hiệu quả của việc DH MT theo
định hƣớng PTNL của ngƣời học nh m phát huy, phát triển khả năng tƣ
duy sáng tạo cho HS, giúp cho HS cảm nhận đƣợc cái đẹp, tập tạo ra cái
đẹp và vận dụng hiểu biết về cái đẹp vào học tập, sinh hoạt hàng ngày cũng
nhƣ cho công việc mai sau.
- Tìm hiểu mức độ sử dụng và hiệu quả sử dụng các PPDH của GV MT
theo định hƣớng PTNL của ngƣời học.
- Xác định các nguyên nhân ảnh hƣởng đến hiệu quả sử dụng biện pháp
dạy MT theo định hƣớng PTNL của ngƣời học.
1 2 1 3 Quy mô và ị

àn h o sát:

a) Khách thể khảo sát:
Đề tài tiến hành nghiên cứu 2 GV dạy MT và 67 HS (lớp 6A và 6D)
b) Địa bàn khảo sát:
Trƣờng THCS Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
c) Giới thiệu trƣờng Trung học cơ sở Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội:
- Tổng số cán bộ, GV, nhân viên trong nhà trƣờng là 42 đồng chí,
trong đó:
+ Ban giám hiệu: 2 đồng chí.
+ Tổng phụ trách: 1 đồng chí.
+ GV giảng dạy: 29 đồng chí.
+ Nhân viên: 1 đồng chí.
- Nhà trƣờng đƣợc công nhận trƣờng chuẩn quốc gia năm 2 12,
đƣợc đầu tƣ đầy đủ trang thiết bị DH hiện đại, các ph ng học bộ môn Vật
lý - Công nghệ, Hóa học, Sinh học, Âm nhạc, ph ng học Ngoại ngữ, ph ng
Tin học, ph ng Thƣ viện.
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- Nhà trƣờng đã đạt đƣợc danh hiệu trƣờng tiên tiến cấp Quận, tiên
tiến xuất sắc về TDTT cấp thành phố nhiều năm liền.
- Đội ngũ cán bộ GV trƣờng Trung học cơ sở Nhân Chính 100%
đạt chuẩn, trong đó 83% đạt trên chuẩn (có 4 đồng chí có trình độ thạc
sĩ). Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của GV ngày càng đƣợc nâng lên.
Số GV đạt danh hiệu GV dạy gi i, GV chủ nhiệm gi i cấp thành phố:
1 ; cấp quận: 25.
- Trƣờng THCS Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội có 2 GV
giảng dạy môn MT, đó là:
+ Thầy giáo

ỗ

Thuận, sinh năm 1977. Tốt nghiệp khoa Sƣ

phạm MT trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Hà Nội và tốt nghiệp hệ đào tạo liên
thông của trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội, chuyên ngành MT. Thầy
Thuận có 1 năm kinh nghiệm giảng dạy bộ môn MT tại trƣờng THCS
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
+ Cô giáo Nguyễn Thị H ơng, sinh năm 1985. Tốt nghiệp khoa Sƣ
phạm MT trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Hà Nội và tốt nghiệp hệ đào tạo liên
thông của trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội, chuyên ngành MT.
1 2 1 4 Cá ph ơng pháp h o sát th

tr ng:

- Phƣơng pháp phân tích tài liệu:
So sánh nội dung và cách thức thực hiện chƣơng trình theo hƣớng
đổi mới của sách giáo khoa MT THCS; nghiên cứu các kế hoạch, giáo án,
giáo cụ trực quan của GV.
- Phƣơng pháp điều tra b ng phiếu trƣng cầu ý kiến:
Để đảm bảo tính khách quan và tính trung thực trong trả lời phiếu
h i, tôi không yêu cầu GV và chuyên viên phải ghi rõ họ tên cũng nhƣ tên
trƣờng của mình. (Tuy nhiên, để xác định đƣợc tên của ngƣời điền phiếu,
tôi có ghi mã số trong từng phiếu để khi cần sẽ đối chiếu với danh sách của
lớp học). ( h

1, 2).
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- Phƣơng pháp ph ng vấn:
Tiến hành ph ng vấn, đàm thoại đối với GV MT, chuyên viên quản
lí chuyên môn MT, các nhà khoa học và HS nh m thu nhận những thông
tin, dữ liệu để khẳng định các kết quả nghiên cứu.
- Phƣơng pháp quan sát sƣ phạm:
+ Quan sát các hoạt động vẽ tranh của HS trên lớp học.
+ Quan sát các giờ dạy của GV MT THCS (theo dõi, ghi chép, ghi
hình một số tiết dạy MT của GV THCS).
- Phƣơng pháp phân tích sản phẩm:
+ Nghiên cứu các bài vẽ của HS đƣợc thực hiện trên lớp học.
+ Nghiên cứu giáo án giảng dạy của GV; nghiên cứu việc chuẩn bị
các phƣơng tiện DH; nghiên cứu cách sử dụng PPDH theo định hƣớng
PTNL ngƣời học của họ nh m phát huy, phát triển khả năng tƣ duy sáng
tạo cho HS, giúp cho HS cảm nhận đƣợc cái đẹp ở từng bài dạy khác nhau;
cuối cùng là ĐG hiệu quả của tiết dạy trên lớp.
- Tìm hiểu cơ sở vật chất của trƣờng:
Tìm hiểu việc đầu tƣ cơ sở vật chất, thiết bị DH của nhà trƣờng.
1.2.2. Đánh giá thực trạng và nguy n nhân:
1. Khảo sát thực trạng cho thấy HS THCS rất hứng thú học MT. Tuy
nhiên, mức độ hứng thú học tập của HS có sự chênh lệch giữa các lớp.
Thực trạng đó do nhiều nguyên nhân tạo nên, qua đó đặt ra yêu cầu cần
phải có các biện pháp DH hiệu quả hơn để HS thực sự có hứng thú hơn nữa
với môn học MT mang đầy tính sáng tạo này.
2. Hầu hết các GV MT đều nhận thức và đánh giá cao về vị trí, vai
tr và tầm quan trọng của biện pháp DH theo định hƣớng PTNL của ngƣời
học trong quá trình DH nhƣng họ chƣa biết rõ mục đích cũng nhƣ cách
thức sử dụng biện pháp DH theo định hƣớng PTNL của ngƣời học, vì thế
chƣa biết khai thác triệt để tính năng, tác dụng của từng loại phƣơng tiện để
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phục vụ vào bài giảng. Do vậy, sử dụng biện pháp DH theo định hƣớng
PTNL ngƣời học của GV MT chƣa có hiệu quả một cách thực tế, điều đó
chịu ảnh hƣởng chi phối bởi các yếu tố khách quan và chủ quan – trong đó
GV à y u t

ơ

n và

nh h ởng tr

ti p

3. Việc ứng dụng các thiết bị DH hiện đại, công nghệ thông tin trong
DH MT cho thấy trình độ tin học của nhiều GV MT c n hạn chế là những
trở ngại chính để nâng cao hiệu quả DH môn MT. Tuy nhiên, trong đội ngũ
GV MT không phải ai cũng nhận thức và thực hiện tốt điều đó. Đây là một
nghịch lí giữa NL sử dụng phƣơng tiện DH đa chức năng của GV MT với
yêu cầu đ i h i ngày càng cao về chất lƣợng DH hiện nay.
4. Qua khảo sát một số biện pháp GV MT sử dụng biện pháp DH
theo định hƣớng PTNL ngƣời học vào giảng dạy cho thấy GV chƣa hiểu
đầy đủ và hiểu đúng nghĩa sử dụng biện pháp DH theo định hƣớng PTNL
ngƣời học trong DH MT, dẫn đến việc áp dụng mờ nhạt, thiếu hệ thống,
thiếu tính đồng bộ, vì vậy hiệu quả của các biện pháp đó không cao. Các
biện pháp đƣợc sử dụng chủ yếu xuất phát từ phía GV, ít chú ý tới đối
tƣợng HS, chƣa tận dụng đƣợc lợi thế của biện pháp DH theo định hƣớng
PTNL ngƣời học trong DH MT để tạo lập môi trƣờng học tập cởi mở, thân
thiện, giàu cảm xúc và trải nghiệm, làm tăng cơ hội giao tiếp, chia sẻ, hợp
tác của HS.
5. Khảo sát thực trạng cho thấy tính cấp thiết của việc nghiên cứu
nghiêm túc để đƣa ra các biện pháp DH môn MT theo định hƣớng PTNL
của ngƣời học nh m phát huy tính sáng tạo, PTNL cho HS một cách tƣơng
xứng với vai tr và vị trí của nó trong công tác GD thẩm mĩ cho HS, qua đó
góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học môn MT ở trƣờng THCS.
Tiểu k t chương 1:
1. Tổ chức DH MT ở trƣờng THCS dựa vào biện pháp DH theo định
hƣớng PTNL của ngƣời học là một hƣớng đi phù hợp với xu thế đổi mới
PPDH hiện nay ở trƣờng THCS. DH MT dựa vào biện pháp DH theo định
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hƣớng PTNL ngƣời học với ƣu thế nổi bật là kết hợp đƣợc với nhiều biện
pháp DH có khả năng chuyển tải nội dung phong phú, ấn tƣợng; HS dễ
hiểu bài và hiểu nhanh, tạo lập đƣợc môi trƣờng học tập cởi mở, thân thiện,
giàu cảm xúc và trải nghiệm, giúp HS luôn tạo đƣợc hứng thú, say mê,
sáng tạo trong các bài vẽ, làm tăng cơ hội giao tiếp, chia sẻ, hợp tác và tự
thể hiện mình, từ đó nâng cao đƣợc hiệu quả học tập.
2. Biện pháp DH theo định hƣớng PTNL ngƣời học là một thành tố
cơ bản của quá trình DH. Nó có vai tr quan trọng trong quá trình DH nói
chung và trong DH MT nói riêng.
3. Sử dụng biện pháp DH theo định hƣớng PTNL ngƣời học trong
DH MT ở trƣờng THCS chỉ có thể mang lại hiệu quả khi nó đƣợc gắn kết
với sự say mê, hứng thú học tập của HS theo hƣớng phát huy tính sáng tạo,
phát triển tƣ duy, NL của các em, và nó chỉ thực sự phát huy đƣợc hiệu quả
trên cơ sở kết hợp chặt chẽ giữa các yếu tố mang tính điều kiện với việc
thực hiện đồng bộ các biện pháp tác động đến quá trình tổ chức DH trong
mối quan hệ biện chứng giữa GV, HS và môi trƣờng sƣ phạm.
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Chƣơng 2
BIỆN PHÁP DẠY HỌC MĨ THUẬT THEO ĐỊNH HƢỚNG
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA NGƢỜI HỌC
VÀ THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM
2.1. Các biện pháp dạy học Mĩ thuật theo định hƣớng phát triển
năng lực của ngƣời học:
. . . Các nguy n tắc xây dựng bi n pháp:
*
Trung h

m

o th

hi n m

ti u và nội ung h ơng tr nh Mĩ thuật

ơ sở:

Sử dụng biện pháp DH theo định hƣớng PTNL ngƣời học cần hƣớng
vào mục tiêu DH môn MT THCS. Các biện pháp này phải tạo dựng đƣợc
mối quan hệ giữa các nhiệm vụ DH phát triển với nhiệm vụ GD thẩm mĩ,
GD toàn diện, hình thành ở các em tính tích cực, độc lập, chủ động chiếm
lĩnh tri thức, r n luyện đƣợc kĩ năng thực hành, phát triển đƣợc NL tƣ duy,
sáng tạo; phải đảm bảo nâng cao đƣợc hiệu quả học tập của HS theo mục
tiêu và nội dung chƣơng trình.
*

m

o í h thí h h ng thú h

tập

h

sinh:

Sử dụng biện pháp DH theo định hƣớng PTNL ngƣời học trong DH
MT phải nh m mục đích kích thích đƣợc sự say mê, hứng thú học tập của HS,
giúp HS tiếp nhận tri thức một cách tích cực, chủ động, sáng tạo, xây dựng
đƣợc niềm tin cho HS. Nếu sử dụng phƣơng tiện không hợp lí, có nghĩa là
không đáp ứng đƣợc yêu cầu của HS, sẽ dẫn đến tình trạng học tập đối phó,
không gây đƣợc hứng thú trong học tập, làm giảm khả năng làm việc của HS.
Để thực hiện đƣợc nguyên tắc này, cần tuân thủ các yêu cầu sau:
- Th a mãn nhu cầu hiểu biết, say mê tìm t i, sáng tạo của HS.
- Dựa vào đặc trƣng của từng phân môn, từng bài học cụ thể; dựa
vào đặc điểm phát triển tâm – sinh lí của HS THCS.
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- Phát huy tính tích cực của HS, làm nảy sinh nhu cầu nhận thức;
PTNL tƣ duy và NL hành động của HS.
- Gây đƣợc sự chú ý, hứng thú học tập của HS; kích thích sự tìm t i
sáng tạo, khám phá, phát hiện những tri thức mới.
*

m

o phát tri n t

uy t ởng t ợng, sáng t o

h

sinh:

Các biện pháp cần đƣợc xây dựng và thực hiện có sự lồng ghép, đan
xen một cách hài h a các loại hình NT, các lĩnh vực GD, các môn học
trong trƣờng THCS… nh m không chỉ phát triển cho HS về nhận thức, trí
tuệ mà c n GD cả về tình cảm, đạo đức và phát triển khả năng tƣ duy tƣởng
tƣợng, sáng tạo NT cho các em.
*

m

o phù hợp v i

i t ợng và i u i n

th :

Quá trình sử dụng biện pháp DH theo định hƣớng PTNL ngƣời học
phải phù hợp với các đặc điểm, điều kiện và yêu cầu của thực tiễn. Cụ thể là:
- Phù hợp với đặc điểm tâm – sinh lí lứa tuổi HS THCS cũng nhƣ
đặc điểm cá nhân của từng HS. Theo nguyên tắc này, các biện pháp cần
hƣớng vào ngƣời học, lấy ngƣời học làm trung tâm, tôn trọng sự khác biệt
về khả năng nhận thức cũng nhƣ khả năng sáng tạo của HS.
- Phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị DH của nhà
trƣờng và của GV, HS.
- Phù hợp với trình độ, NL sử dụng các biện pháp DH theo định
hƣớng PTNL ngƣời học của GV, HS.
*

m

o s t ơng tá th

ng uy n giữ giáo vi n và h

sinh:

Các biện pháp sử dụng biện pháp DH theo định hƣớng PTNL ngƣời
học phải tạo đƣợc sự tƣơng tác đa dạng giữa HS với HS, giữa GV với HS
nh m giúp các em phát triển đƣợc khả năng tƣ duy, NL tự nhận thức; vừa
phát huy đƣợc tối đa tiềm năng sáng tạo của từng cá nhân, vừa biết hợp tác
và phát triển trong mối quan hệ xã hội; đồng thời giúp cho GV có cơ hội
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thuận lợi để tổ chức các hoạt động nhận thức và tự chiếm lĩnh tri thức của
HS. Các yêu cầu để thực hiện nguyên tắc này:
- Khi sử dụng biện pháp DH theo định hƣớng PTNL ngƣời học trong
DH môn MT, cần đảm bảo tính thống nhất giữa vai tr chủ đạo của GV với
sự tích cực, chủ động, say mê học tập của HS.
- Cần tạo lập đƣợc môi trƣờng học tập cởi mở, thân thiện, làm tăng
cơ hội giao tiếp, chia sử, hợp tác và tự thể hiện mình.
- Tổ chức các tr chơi NT phù hợp với từng bài học, từng phân môn.
. . . Các bi n pháp dạy học Mĩ thuật theo định hướng phát triển
năng lực của người học tại trường Trung học cơ sở Nhân Chính, quận
Thanh Xuân, Hà Nội:
2.1.2.1. Bi n pháp 1:
th
ịnh h

uất Bộ Giáo

giáo vi n Mĩ thuật v s
ng phát tri n năng

ng

hỉ

o n ng

ần thi t ph i huy n s ng

o nhận
yh

theo

ih :

Chuyển từ DH theo tiếp cận nội dung sang DH theo định hƣớng
PTNL của ngƣời học là bƣớc đổi mới căn bản, cốt lõi nhất của GD THCS.
Bƣớc chuyển này vừa là cơ hội để nâng cao chất lƣợng DH, vừa là thách
thức đối với GV các trƣờng THCS nói chung và trƣờng THCS Nhân Chính
nói riêng, khi mà nhận thức về DH theo định hƣớng PTNL ngƣời học của
đa số GV vẫn c n hạn chế. Việc chuẩn bị cho DH theo định hƣớng PTNL
của ngƣời học chƣa đƣợc triển khai một cách khẩn trƣơng, đồng bộ. Bản
thân GV các trƣờng THCS cũng chƣa có tâm thế sẵn sàng cho DH theo
định hƣớng PTNL của ngƣời học. Vì thế, công việc đầu tiên của các GV bộ
môn nói chung và GV MT nói riêng trong trƣờng THCS Nhân Chính phải
làm là tự tổ chức trao đổi, thảo luận với nhau để đi đến thống nhất những vấn
đề sau đây: DH theo định hƣớng PTNL của ngƣời học là DH lấy sự PTNL HS
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làm mục tiêu; coi trọng khâu thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng và thái
độ của HS; quan tâm đặc biệt đến tổ chức hoạt động học của HS…
2.1.2.2. Bi n pháp 2:
theo ịnh h

uất Bộ Giáo

ng phát tri n năng

ng

t

h

yh

Mĩ thuật

ih :

Bản chất của tổ chức DH theo định hƣớng PTNL của ngƣời học là tổ
chức, chỉ đạo việc lựa chọn nội dung, sử dụng các PP và hình thức tổ chức
DH đáp ứng yêu cầu PTNL ngƣời học. Có nắm đƣợc bản chất của tổ chức
DH theo định hƣớng PTNL của ngƣời học thì GV mới cần tập trung vào
những khâu then chốt nào của quá trình DH; cần “NL h

” nội dung, PP

và hình thức tổ chức DH nhƣ thế nào? Ngay cả với nội dung DH hiện hành
nhƣng biết “tái ấu trú ” lại thì vẫn có thể đáp ứng yêu cầu PTNL
ngƣời học.
a)
i nội ung

uất Bộ Giáo
yh

ơ sở theo ịnh h

o giáo vi n t

chỉ

á môn h

h

ấu trú , s p

p

hi n hành trong h ơng tr nh Trung h

ng phát tri n năng

ng

ih :

Song song với việc xây dựng chƣơng trình THCS mới, cần tổ chức
cấu trúc, sắp xếp lại nội dung DH các môn học trong chƣơng trình hiện
hành để nâng cao chất lƣợng DH của các trƣờng THCS theo định hƣớng
PTNL ngƣời học.
Việc cấu trúc, sắp xếp lại nội dung DH các môn học trong chƣơng
trình THCS hiện hành cần đƣợc tổ chức một cách chặt chẽ.
b)

uất Bộ Giáo

pháp và h nh th
ng

t

h

t
yh

h

ho giáo vi n vận
theo ịnh h

ng á ph ơng

ng phát tri n năng

ih :
Khi DH theo định hƣớng PTNL ngƣời học, PP và hình thức tổ chức

DH đóng một vai tr quan trọng. Tuy nhiên, để PP và hình thức tổ chức
DH thực hiện tốt vai tr của mình thì bản thân chúng phải là những PP và
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hình thức tổ chức DH tích cực, có nhiều khả năng trong việc phát huy tính
chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của ngƣời học; tập trung
dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để ngƣời học tự
cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, PTNL; tổ chức hình thức học tập đa
dạng; chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học.
Trong quá trình DH, việc vận dụng các PP và hình thức tổ chức DH
tích cực theo định hƣớng PTNL ngƣời học cần đƣợc thực hiện b ng một
quy trình, gồm các bƣớc sau đây:
- Nghiên cứu nội dung bài học.
- Tìm hiểu sự khác biệt về NL và phong cách học của HS.
- Khảo sát điều kiện DH của nhà trƣờng.
- Cân nhắc điểm mạnh, điểm yếu của GV trong vận dụng các PP và
hình thức tổ chức DH.
- Triển khai các PP và hình thức DH.
2.1.2.3. Bi n pháp 3: Quy tr nh h nh thành và phát tri n năng
cho ng

ih

ở tr

ng Trung h

ơ sở Nh n Chính, quận Th nh Xu n,

Hà Nội:
* Quy trình đƣợc chúng tôi thiết kế làm ba giai đoạn, trong mỗi giai
đoạn đƣợc chia thành các bƣớc nh :
) Gi i o n 1: Lập

ho h phát tri n NL ng

ih :

- Bƣớc 1: Xác định NL cần r n luyện, định nghĩa và mô tả cấu trúc NL
đó
- Bƣớc 2: Xác định đối tƣợng cần r n luyện
- Bƣớc 3: Xác định đơn vị kiến thức đƣợc sử dụng làm công cụ r n
luyện NL cho ngƣời học trong DH
- Bƣớc 4: Xây dựng quy trình r n luyện NL cho ngƣời học trong DH
ở trƣờng phổ thông.
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* Nguyên tắc xây dựng quy trình:
- HS đƣợc chủ động trong việc r n luyện NL của bản thân.
- Quá trình r n luyện NL cần tuân theo các bƣớc tăng dần vai tr của
ngƣời học và giảm dần vai tr của GV.
- Bàm sát vào cấu trúc NL.
- R n luyện NL gắn liền với hình thành và phát triển kiến thức cho HS.
- Quá trình r n luyện gắn liền với quá trình ĐG sự tiến bộ của HS.
* Quy trình chung r n luyện NL cho ngƣời học:
- GV giới thiệu khái quát về NL cần r n luyện cho ngƣời học.
- GV hƣớng dẫn HS trải nghiệm hoạt động hình thành NL.
- HS rút ra quy trình hình thành NL từ trải nghiệm.
- HS tiếp tục r n luyện theo quy trình hình thành NL.
- ĐG việc r n luyện NL và điều chỉnh.
) Gi i o n 2: Sử
h

ng

, ỹ thuật, h nh th , ph ơng ti n

h nh thành và phát tri n NL ng

ih

t

trong DH:

- Vận dụng các PP DH tích cực.
- Vận dụng các kỹ thuật DH tích cực.
- Sử dụng đa dạng hóa các hình thức tổ chức DH.
- Sử dụng đa dạng các phƣơng tiện DH trực quan.
) Gi i o n 3:

ánh giá quá tr nh h nh thành và phát tri n NL của

ngƣời học và i u hỉnh:
Trong quá trình r n luyện NL, GV cần ĐG quá trình và sau mỗi giai
đoạn cần có đánh giá tổng két và rút kinh nghiệm.
ĐG quá trình r n luyện bao gồm:
- ĐG về quy trình r n luyện: rút ra những nhận xét về quy trinh r n
luyện đã phù hợp với đối tƣợng HS chƣa để tiếp tục điều chỉnh.
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- Đánh giá các hình thức tổ chức r n luyện NL: đối với mỗi NL có
các hình thức r n luyện đặc trƣng, nếu GV thực hiện đa dạng các hình thức
tổ chức thì cần có sự đánh giá xem hình thức phối hợp đó có phù hợp chƣa
và hiệu quả đạt đƣợc đến mức độ nào.
2.1.3. Mối quan h giữa các bi n pháp
Trên đây là một số biện pháp DH MT nh m gây hứng thú học tập và
phát huy tính sáng tạo của HS đƣợc tôi đề xuất dựa trên kết quả nghiên cứu
lí luận và thực tiễn của DH MT ở trƣờng THCS. Các biện pháp này có mối
quan hệ biện chứng, n m trong một chỉnh thể thống nhất, bổ sung và hoàn
thiện cho nhau. Các biện pháp này nhấn mạnh đến vai tr của GV trong
việc tạo hứng thú cho HS, nhấn mạnh đến vai tr của phƣơng tiện đa chức
năng trong DH MT. Đây là điều kiện cần thiết để thực hiện các biện pháp
DH nh m phát huy tính sáng tạo của HS, góp phần nâng cao hiệu quả dạy
và học môn MT ở trƣờng THCS hiện nay.
Tuy nhiên, khi phân chia thành các biện pháp khác nhau, tôi luôn lƣu
tâm nhấn mạnh tới đặc thù của từng biện pháp và sự tác động ở các mức độ
khác nhau của biện pháp trong đó quá trình DH MT nh m phát huy tính
sáng tạo của HS.
Trong thực tiễn áp dụng DH MT, ngoài mối quan hệ thống nhất
trong nhau, các biện pháp đƣợc sử dụng phối hợp cùng nhau, hỗ trợ cho
nhau và phụ thuộc lẫn nhau trong quá trình DH. Ví dụ: sẽ không thể thực
hiện các tiết dạy MT nh m phát huy tính sáng tạo của HS một cách có hiệu
quả nếu HS trong lớp không hứng thú say mê học tập, nếu GV không biết
sử dụng hợp lí các phƣơng tiện DH kết hợp với ngôn ngữ và hành vi biểu
cảm của mình, nếu nhà trƣờng không có đủ các thiệt bị DH cần thiết cho
GV (nhƣ máy vi tính, máy chiếu projecter…) và nhiều yếu tố khác nữa.
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2.2. Thực nghiệm sƣ phạm:
2.2.1. Những vấn đề chung về thực nghi m:
2.2.1.1. M

í h th

nghi m:

Thực nghiệm đƣợc tiến hành nh m khẳng định tính khoa học đúng
đắn của giả thuyết về DH MT ở trƣờng THCS dựa vào PPDH theo định
hƣớng PTNL của ngƣời học nh m khẳng định hiệu quả và tính khả thi của
các biện pháp đã đƣợc đề xuất.
2212

i t ợng, th i gi n và ị

i m th

nghi m:

- Đối tƣợng: HS lớp 6A và 6D trƣờng THCS Nhân Chính, quận
Thanh Xuân, Hà Nội.
- Thời gian: Tôi tổ chức thực nghiệm từ tháng 8/2016 - tháng 5/2017
- Địa điểm: tại trƣờng THCS Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
2.2.1.3. Nội ung th

nghi m:

Nội dung thực nghiệm đƣợc thực hiện thông qua một số tiết dạy của
phân môn Vẽ theo đề tài là “V tr nh theo

tài Mẹ

em” (lớp 6) theo

phân bố chƣơng trình môn MT THCS của Bộ GD – ĐT quy định.
2.2.1.4. Quy tr nh th

nghi m:

- Các bƣớc tiến hành thực nghiệm:
Tôi tiến hành thực nghiệm theo 3 bƣớc sau:
+ Bƣớc 1: Kiểm tra sự chuẩn bị các điều kiện cho quá trình thực
nghiệm (giáo án, các phƣơng tiện, điều kiện, cơ sở vật chất, tình hình các
lớp thực nghiệm và đối chứng…).
+ Bƣớc 2: GV tiến hành giảng dạy theo phƣơng án thực nghiệm đã
đƣợc thiết kế ở lớp thực nghiệm, và giảng dạy bình thƣờng ở lớp đối chứng
(với cùng một bài dạy).
+ Bƣớc 3: Tổng kết, kiểm tra, đánh giá kết quả thực nghiệm thông
qua các nội dung nhƣ kết quả nhận thức, kĩ năng vận dụng kiến thức và kĩ
năng thực hành của HS; mức độ hoạt động của HS trong giờ học; mức độ
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hứng thú; thái độ; tính tích cực, sáng tạo của HS trong giờ học; điểm số qua
các bài vẽ…
2.2.2. Phân tích k t quả thực nghi m:
Tôi triển khai dạy thực nghiệm từ tháng 8/2016 - tháng 5/2017, tại
lớp 6A và 6D trƣờng THCS Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Các
GV đều cùng dạy một bài, đó là “V tr nh theo

tài Mẹ

em” (lớp 6).

Tôi tiến hành khảo sát đầu vào để tìm hiểu NL nhận thức của HS ngay khi
tiết dạy kết thúc. Trong thời gian này tôi chƣa có bất kỳ tác động thực
nghiệm nào đối với lớp thực nghiệm. Cả hai lớp thực nghiệm và đối chứng
vẫn tiến hành DH bình thƣờng theo cách thức truyền thống.
Để chỉ ra sự tƣơng đƣơng giữa hai lớp đối chứng và thực nghiệm, tôi dựa
vào hai dữ kiện sau để kiểm chứng thông qua kết quả đầu vào và sản phẩm
là bài vẽ của các em.
* Ki m h ng thông qu
)L p

t qu

ầu vào:

i h ng 6A:

Kết quả trƣớc và sau thực nghiệm đƣợc thể hiện ở bảng 1.1
dƣới đây:
Bảng 1.1: K t quả điểm thi trước và sau thực nghi m
của lớp đối chứng 6A
Điểm thi

Trƣớc thực nghiệm

Sau thực nghiệm

0

0

i m 5; 6

10

7

i m 7; 8

17

17

i m 9; 10

8

11

Điểm trung bình = 7,6

Điểm trung bình = 7,71

i m

i5

Các số liệu ở bảng 1.1 trên đây cho thấy kết quả thi trƣớc và sau thực
nghiệm của lớp đổi theo hƣớng giảm số điểm trung bình (từ 10 bài điểm 5
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và điểm 6 trƣớc thực nghiệm chỉ c n 7 bài sau thực nghiệm) và tăng số
điểm gi i (8 bài điểm 9 và điểm 1 trƣớc thực nghiệm đƣợc tăng lên là 11
bài sau thực nghiệm). Đánh giá của tôi về sự thay đổi kết quả điểm thi
trƣớc và sau thực nghiệm của lớp đối chứng: K t qu này à i u tất y u
( o nhi u nguy n nh n h qu n và há h qu n) trong quá tr nh DH mang
i, và s th y
) L p th

i

à hông áng

, h nh

h nh u hông

o

nghi m 6D:

Kết quả trƣớc và sau thực nghiệm đƣợc thể hiện ở bảng 1.2
dƣới đây:
Bảng 1.2: K t quả điểm thi trước và sau thực nghi m
của lớp thực nghi m 6D
Điểm thi

Trƣớc thực nghiệm

Sau thực nghiệm

0

0

i m 5; 6

8

3

i m 7; 8

18

21

i m 9; 10

6

8

Điểm trung bình = 7,59

Điểm trung bình = 7,81

i m

i5

Kết quả trên đây cho thấy: Tƣơng tự nhƣ ở lớp đối chứng 6A, điểm
số có sự thay đổi theo hƣớng giảm số điểm trung bình (từ 8 bài điểm 5 và
điểm 6 trƣớc thực nghiệm chỉ c n 3 bài sau thực nghiệm, nhƣng s
i m há, giỏi

tăng hơn so v i

p

ài

t

i h ng (18 bài điểm 7 và điểm 8

trƣớc thực nghiệm đƣợc tăng lên là 21 bài sau thực nghiệm; 6 bài điểm 9 và
điểm 1 trƣớc thực nghiệm đƣợc tăng lên là 8 bài sau thực nghiệm).
Sự thay đổi theo xu hƣớng i m há, giỏi
o hơn so v i

p

i h ng ( ho ù s tăng

p th
hỉ à

nghi m tăng

o hơn hút ít) à

i u tất y u do nhiều nguyên nhân của quá trình DH mang lại - đặc biệt phải
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kể đến vai tr tích cực của GV trong việc đầu tƣ công sức, thời gian, trí tuệ
để có đƣợc tiết dạy hấp dẫn, lôi cuốn HS với cách dạy hay nhất, với cách sử
dụng các PPDH hữu hiệu nhất. Ngoài ra c n có nguyên nhân về phía HS, đó
là sự say mê, hào hứng, tích cực, sáng tạo trong học tập của các em.
) So sánh

p th

- So sánh qu
nghi m 6D và
tài Mẹ

nghi m 6D và

i ms h

p

i h ng 6A:

tập: Kh o sát ầu vào

h i

p th

i h ng 6A ằng ài i m tr v nội ung “V tr nh theo
em”, Kết quả đƣợc thể hiện ở bảng 1.3 dƣới đây:
Bảng 1.3: Điểm kiểm tra đầu vào
của lớp thực nghi m 6D và lớp đối chứng 6A
Điểm

Lớp

Số bài

Thực nghiệm 6D

32

0

Đối chứng 6A

35

0

Kém
(dƣới 5)

Trung
Khá
bình
(điểm 7; 8)
(điểm 5; 6)
9
19
11

18

Giỏi
(điểm
9; 10)
4

Điểm
TB

6

7,30

7,22

Bảng 1.3 trên đây cho thấy: Điểm trung bình kiểm tra đầu vào của lớp
thực nghiệm là 7,22 và của lớp đối chứng là 7,30. Kết quả này cho thấy sự
khác biệt là không lớn ở các mức điểm trung bình, khá, gi i giữa các lớp
thực nghiệm và đối chứng. Nhƣ vậy là không có sự chênh lệch lớn (s i há
= 0,08). Số liệu này chứng t trình độ nhận thức ở cả hai lớp thực nghiệm và
đối chứng là tƣơng đƣơng nhau, và đều đạt ở mức độ nhận thức khá.
* Ki m h ng qu s n phẩm à ài v :
)L p

i h ng 6A:

Đối với lớp đối chứng 6A, tôi đề nghị GV Nguyễn Thu Hƣơng triển
khai các tiết dạy bình thƣờng theo những gì GV đã chuẩn bị từ trƣớc. Qua
trực tiếp theo dõi, dự các giờ dạy của GV Nguyễn Thu Hƣơng và ph ng
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vấn HS, chúng tôi nhận thấy GV luôn giảng dạy nhiệt tình và rất say mê
với bài dạy của mình; giáo án soạn theo kiểu truyền thống rất cẩn thận, chi
tiết; nội dung kiến thức bài học rất đầy đủ. Qua quan sát của tôi ở các giờ
dạy ở trên lớp, GV Nguyễn Thu Hƣơng chủ yếu là thuyết trình, rất ít đƣa ra
các câu h i, HS thụ động lắng nghe cô giảng bài; phƣơng tiện DH của cô
chỉ vài bức tranh, khi đƣa tranh ra minh họa rồi cất luôn, hầu nhƣ không
phân tích, giảng giải (nhƣ chỉ để gọi là có tranh trong tiết dạy, mang tính
hình thức, chiếu lệ, đối phó). Cũng qua quan sát của tôi ở các tiết dạy của
GV Nguyễn Thu Hƣơng, HS ít hứng thú học tập, ít khi phát biểu ý kiến xây
dựng bài, các bài vẽ giống sách giáo khoa rất nhiều, không có sự sáng tạo.
Kết quả các bài vẽ của HS lớp đối chứng 6A (tranh 1) do GV
Nguyễn Thu Hƣơng dạy, cho thấy các em vẽ rất công thức , vắng bóng sự
tìm t i, sáng tạo ở trong đó. Kết quả này phản ánh đúng cách dạy máy móc,
nguyên tắc cứng nhắc của GV Nguyễn Thu Hƣơng.
 Tranh của HS lớp đối chứng 6A: Các bài vẽ theo đề tài “Mẹ
em” : ( h

7).

Với tất cả những gì mà tôi quan sát trực tiếp đƣợc qua giờ dạy của
GV Nguyễn Thu Hƣơng cho thấy: N u hỉ v i s nhi t t nh, tí h
gi ng

y

GV thôi th

h

th t o

nh GV hông hịu ầu t t m trí
ph ơng ti n DH
HS Và
tập

th

ơng nhi n, vi
á em hông
) L p th

ợ

im i

á ti t
DH,

trong

y thành ông n u
i m i á h sử

ng

h i thá và phát huy h năng sáng t o NT
HS hông h ng thú h

tập ũng nh

t qu h

o, u ũng à i u ễ hi u

nghi m 6D:

Sản phẩm sau tiết dạy thực nghiệm là các bài vẽ theo đề tài Mẹ của
em của HS lớp 6D (ở h

8) cho thấy sự sáng tạo ở nhiều bài vẽ: Mỗi

bài mỗi vẻ, không giống nhau, không bị khô cứng nhƣ một số bài mẫu
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minh họa trong sách giáo khoa. Các bài vẽ sáng tạo này đƣợc các em sắp
xếp bố cục các mảng hình chính, phụ rất lợp lý; màu sắc hài h a; đặc biệt
các hình ảnh về mẹ đƣợc các em trình bày rất sáng tạo, phản ánh đƣợc nội
dung chủ đề.
 Tranh của HS lớp thực nghiệm 6D: Các bài vẽ theo đề tài “Mẹ
em” : ( h

8).

Đối với lớp thực nghiệm 6D, khi tiến hành dạy thực nghiệm tôi thiết
kế giáo án theo hƣớng đổi mới, theo hƣớng dựa vào PPDH theo định hƣớng
PTNL ngƣời học; tôi cố gắng vận dụng tối đa những PP mới mà tôi nghiên
cứu, sử dụng kết hợp các phƣơng tiện DH sao cho hiệu quả nhất.
Sau thời gian thử nghiệm dạy PP theo định hƣớng PTNL của ngƣời
học, tôi tiến hành thực nghiệm chính thức.
Thông qua việc sử dụng các PPDH theo định hƣớng PTNL ngƣời
học đã cuốn hút HS vào bài giảng, kích thích đƣợc tƣ duy sáng tạo của
HS, các em hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài, tạo đƣợc bầu không
khí học tập sôi nổi với một cảm giác thoải mái, cởi mở, thân thiện. Để
giúp HS biết tƣ duy sáng tạo, tôi đƣa ra nhiều câu h i gợi mở nhƣ “Cá
em hãy hú ý qu n sát, t m hi u những hi ti t nào trong
n i

n nội ung và ngh thuật

sánh màu s

á nh n vật và

nào?”; “Theo ý t ởng

tr nh?”, hoặc “Cá em hãy so
nh vật trong

m nh th em s s p

tr nh nh th nào ho ẹp m t?”

tr nh

tr nh nh th

p á nh n vật trong

Chính những câu h i gợi mở đó đã

gây đƣợc cảm hứng và niềm say mê sáng tạo trong các em, kích thích
đƣợc tƣ duy sáng tạo, tƣởng tƣợng sáng tạo trong ký ức mỗi HS. Trong
tiết dạy thực nghiệm, thay vì treo dán, hoặc ghim đính bức tranh mẫu lên
bảng (nhƣ nhiều GV khác thƣờng làm), thì tôi đã chuẩn bị scan bức tranh
mẫu ra nhiều bản để phát tới từng HS. Xét về mặt tâm lý, từ sự thích thú
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của HS thì các em mới có hung phấn để sáng tạo. Với việc từng HS có
một bức scan trong tay, lúc đó các em đƣợc trực tiếp chiêm ngƣỡng,
ngắm nghía, chạm vào… chính cái đó đã tạo ra cho HS sự sung sƣớng,
thích thú, từ đó gây cho các em hứng thú, hƣng phấn học tập và rồi chính
ý tƣởng sáng tạo sẽ đƣợc nảy sinh từ đây. Theo tôi, trong DH - ặ
à

y NT, hông ph i à m

i , hông ph i à

í h ho trẻ ph i àm

y ho trẻ ph i

- mà qu n tr ng hơn à ần

t h

ợ

i t

ái này h y ái

úng nh thầy, gi ng thầy

y ho trẻ những á h àm sáng t o [8],

[12].
Qua tiết dạy thực nghiệm mà tôi đã phân tích trên đây, cho thấy: Với
sự chuẩn bị tiết dạy cẩn thận, chu đáo, bài bản; với cách soạn bài theo
hƣớng đổi mới với cách giảng bài truyền cảm, nhiệt tình - đặc biệt là ngôn
ngữ và hành vi biểu cảm; cùng với sự hứng thú học tập của HS… chắc
chắn các tiết dạy nhƣ vậy rất thành công.
) Kinh nghi m rút r s u

y th

nghi m:

Qua kết quả thực nghiệm, tôi rút kinh nghiệm để tìm ra những ƣu và
nhƣợc điểm của các tiết dạy thực nghiệm nhƣ sau:
- Thực hiện đƣợc nội dung bài dạy theo kế hoạch đƣợc hoạch định,
thực hiện đƣợc ý tƣởng DH theo định hƣớng PTNL ngƣời học b ng cách
dựa vào các PPDH mới (thể hiện ở tinh thần, thái độ học tập tích cực, hăng
hái của HS; các bài vẽ có sáng tạo).
- GV thể hiện đƣợc bản lĩnh nghề nghiệp (qua cách xử lí các tình
huống sƣ phạm, qua cách hƣớng dẫn chuyên môn…).
- Tuy nhiên, tôi nhận thấy mặc dù đã dồn hết trí lực, tâm huyết vào
tiết dạy, đã thực hiện đúng yêu cầu của giáo án thực nghiệm… nhƣng hiệu
quả đạt đƣợc vẫn chƣa đƣợc nhƣ mong muốn. Không khí lớp học tuy có sôi
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nổi nhƣng HS chƣa thực sự hứng thú, say mê với bài học; các em chƣa có
nhiều cơ hội để đƣợc cùng nhau chia sẻ, hợp tác trong học tập.
2.2.3. Đánh giá chung về thực nghi m:
Kết quả sau thực nghiệm đƣợc chúng tôi đánh giá qua ba nội dung
dƣới đây:
2.2.3.1.
h

ánh giá v

t qu h

tập (s n phẩm h

tập)

sinh:
- Mức độ nắm vững tri thức, kĩ năng của HS ở lớp thực nghiệm cao

hơn lớp đối chứng (thể hiện ở lớp thực nghiệm, HS hiểu bài nhanh chóng,
chắc chắn; khả năng vận dụng tri thức để giải quyết vấn đề tốt hơn ở lớp
đối chứng).
- Kết quả học tập của HS ở lớp dạy thực nghiệm cao hơn so với
lớp đối chứng. Trong đó tỉ lệ HS đạt điểm khá, gi i ở lớp thực nghiệm
cao hơn.
- Về sản phẩm học tập (là các bài vẽ của HS): Mỗi bài vẽ mỗi vẻ,
không giống nhau, không bắt chƣớc các bài mẫu minh họa trong sách giáo
khoa – đây là ƣu điểm nổi bật nhất. Nhiều bức tranh của các em thể hiện
cách nghĩ rất độc đáo, rất mới lạ, làm cho ngƣời lớn chúng ta phải ngạc
nhiên trƣớc sự sáng tạo vô biên của trẻ. Với PPDH theo định hƣớng PTNL
của ngƣời học kết hợp với ngôn ngữ và hành vi biểu cảm của GV, các em
HS có nhiều cơ hội hơn trong giao tiếp, chia sẻ, hợp tác với nhau trong làm
bài, do vậy mà các em đƣợc th a sức sáng tạo trong bài vẽ của mình. Chính
cách dạy sáng tạo, không g ép, không áp đặt đó của GV đã làm giảm đi rất
nhiều những bài vẽ thƣờng na ná giống nhau hoặc giống bài mẫu trong
sách giáo khoa; đã vắng bóng đi rất nhiều những bài vẽ già nua trƣớc
tuổi , những bài vẽ trông rất công thức, khuôn mẫu, khô cứng, đơn điệu,
buồn chán bởi thiếu sự sáng tạo hồn nhiên của tuổi thơ.
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- Sau dạy thực nghiệm, tôi phát phiếu h i cho cả lớp để khảo sát tiết
dạy thực nghiệm của GV và tiến hành ph ng vấn một số em HS. Kết quả
điều tra đều nhận đƣợc các câu trả lời từ phía các em là thí h và rất thí h
tiết dạy thực nghiệm đó. Điều này hoàn toàn phù hợp với đặc điểm tâm lí
của các em. Thái độ này của HS cho thấy việc GV dạy thực nghiệm sử
dụng PPDH theo định hƣớng PTNL của ngƣời học rất đƣợc các em ƣa
thích và ủng hộ. Đây là điều kiện thuận lợi để có thể triển khai đại trà cho
tất cả các trƣờng THCS ở các tỉnh trên toàn quốc.
2.2.3.2. ánh giá v s
h

huy n i n tính sáng t o

h

sinh trong

tập:
- Trong dạy học MT, nếu GV biết cách lựa chọn các PPDH phù hợp

với nội dung của bài hợp lí sẽ nâng cao đƣợc hiệu quả giờ dạy và góp phần
đổi mới PPDH, đồng thời phát huy đƣợc tính sáng tạo của HS. Những tiết
dạy này thực sự thu hút đƣợc sự tập trung, chú ý, tự giác, tích cực và chủ
động của HS, các em học tập rất sôi nổi, phấn khởi, hào hứng, hiểu bài
nhanh, ghi nhớ bài sâu sắc.
Qua trao đổi của tôi với các GV sau dạy thực nghiệm, họ đều
khẳng định: “Trong gi ng
ịnh h

ng PTNL

HS, ti t h
thú h

ng

y, n u GV i t á h sử
ih

th s phát huy

s sinh ộng và hấp ẫn hơn, hi u qu

tập, á em

nhi u ơ hội

ng

DH theo

ợ tính sáng t o
o hơn, HS rất h ng

ợ gi o ti p, hi sẻ, hợp tá và

t th hi n m nh”.
- Nguyên nhân của sự say mê, hứng thú, phát huy đƣợc tính sáng tạo
học tập bộ môn MT của HS là: ở các giờ dạy mà GV sử dụng hiệu quả
PPDH theo định hƣớng PTNL của ngƣời học, các em có nhiều cơ hội hơn
để đƣợc giao tiếp, chia sẻ, hợp tác với nhau; không khí lớp học sôi nổi hơn,
và bài học thật sự mang lại cho HS nhiều điều bổ ích, nhiều cảm xúc khó
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tả... Vì vậy các em rất say mê, hứng thú, tích cực hoạt động trong giờ học,
các em đƣợc th a sức thể hiện tính sáng tạo của mình trong các bài vẽ b ng
những cung bậc cảm xúc khác nhau.
- Việc sử dụng PPDH theo định hƣớng PTNL của ngƣời học trong
giờ lên lớp hoàn toàn phù hợp với nhiều trình độ HS khác nhau để các em
phát huy đƣợc tính sáng tạo trong học tập.
2.2.3.3
h

ánh giá v tá

ng phát tri n năng
) Th y

ng
ng

ph ơng pháp

ih

trong

i v nhận th , thái ộ

yh

yh
th

theo ịnh

nghi m:

giáo vi n:

Qua quá trình tổ chức dạy các tiết thực nghiệm, tất cả các GV đều
nhận thức đƣợc tính ƣu việt của các PPDH theo định hƣớng PTNL của
ngƣời học trong DH MT, họ đều cho r ng: Để có đƣợc tiết dạy thành công
nhƣ thế đ i h i ngƣời GV phải dồn hết tâm huyết của mình vào bài dạy;
phải biết kết hợp các PPDH đặc biệt là ngôn ngữ và hành vi biểu cảm của
GV; phải biết kết hợp phƣơng tiện DH với các yếu tố giàu chất liệu NT
trong môi trƣờng học tập; biết khai thác chức năng biểu cảm và khía cạnh
phản ánh mặt giá trị sinh động của PPDH; phải biết tạo lập môi trƣờng học
tập cởi mở, thân thiện, giàu cảm xúc cho HS.
Hiệu quả về nhận thức, thái độ của các GV sau thực nghiệm đƣợc
biểu hiện rõ nét, họ đều cho r ng muốn sử dụng các PPDH theo định hƣớng
PTNL của ngƣời học thì phải biết khai thác tƣ duy sáng tạo của HS b ng hệ
thống những câu h i gợi mở.
) Th y
h

i trong á h sử

ng phát tri n năng

ng

ng ph ơng pháp

y h

theo ịnh

ih :

Sau tiết dạy thực nghiệm, chúng tôi họp để rút kinh nghiệm và xử lí
những bƣớc, những thao tác không hợp lí trong quá trình giảng dạy. Đa số

44

các GV đều cho r ng, muốn sử dụng PPDH theo định hƣớng PTNL của
ngƣời học, đ i h i GV phải đầu tƣ rất nhiều cho công việc chuẩn bị giáo án
phù hợp với đối tƣợng HS, phù hợp với khả năng sáng của của các em,
cùng với điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị, phƣơng tiện kĩ thuật DH đầy đủ,
cùng với sự hứng thú, say mê học tập của HS, sẽ mang lại kết quả cao nhƣ
một số tiết dạy thực nghiệm. Các GV đều cho thấy r ng hông ph i
ng thật nhi u

DH theo ịnh h

hấp ẫn, s thành ông Vi
hỗ, úng
t

t qu

sử

ng PTNL
ng

ng

ih

à ti t

sử
ys

DH này hợp í ( úng ú , úng

ng ộ, úng vị trí) àm ho quá tr nh ĩnh hội tri th

HS

o

Tuy nhiên, cũng qua trao đổi, tôi thấy đƣợc những khó khăn không
nh mà các GV MT thƣờng gặp là: trong điều kiện hiện nay, một số PPDH
c n chƣa đảm bảo tính khoa học, tính sƣ phạm, tính thẩm mĩ, tính kinh tế;
kĩ năng sử dụng các PPDH của GV c n hạn chế, làm giảm hiệu quả của giờ
dạy và ảnh hƣởng tới chất lƣợng đổi mới PPDH hiện nay,
) Tính ho h , tính hi u qu và tính h thi ph ơng pháp
h

theo ịnh h

ng phát tri n năng

ng

ih

trong

yh

y
Mĩ

thuật:
Các GV đều thừa nhận việc sử dụng PPDH theo định hƣớng PTNL
của ngƣời học trong DH MT có tính khoa học, tính hiệu quả và tính khả thi.
Có thể sử dụng đại trà các PPDH này ở các trƣờng THCS hiện nay vì tính
hiệu quả thiết thực của nó trong việc nâng cao chất lƣợng dạy và học bộ
môn NT này. Các biện pháp đó đã tác động tới nhận thức, thái độ, hành vi
của ngƣời DH và ngƣời học; đảm bảo hài h a các hình thức DH và khả
năng tƣơng tác giữa GV với HS; giữa HS với HS; giữa GV và HS với
tri thức.
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Tiểu k t chương 2:
1. Kết quả thực nghiệm cho thấy chất lƣợng học tập của HS các lớp
thực nghiệm cao hơn các lớp đối chứng thể hiện ở kết quả học tập của HS ở
tất cả các khối lớp thực nghiệm cao hơn so với các lớp đối chứng, trong đó
tỉ lệ điểm khá, gi i cao hơn và tỉ lệ điểm trung bình giảm hơn so với các
lớp đối chứng.
2. Kết quả thực nghiệm cho thấy mức độ nắm vững tri thức cũng nhƣ
khả năng làm bài thực hành của HS các lớp thực nghiệm nhanh hơn, vững
chắc hơn và hiệu quả hơn so với HS các lớp đối chứng. Trong các tiết học
thực nghiệm, HS hứng thú say mê học tập hơn, các em có nhiều cơ hội giao
tiếp, chia sẻ, hợp tác, phát huy đƣợc tính sáng tạo; HS đƣợc hoạt động tích
cực hơn, tham gia vào tiến trình bài học một cách tự giác; nâng cao đƣợc
tính chủ động của HS trong quá trình học tập, góp phần tạo ra sự tƣơng tác
chặt chẽ giữa GV và HS, giữa HS với nhau trong giờ học; không khí lớp
học sôi nổi, thân thiện hơn, bài học thực sự mang lại cho HS những điều bổ
ích, những cảm xúc tích cực.
3. Thực nghiệm tại các khối lớp khác nhau đều cho kết quả tƣơng tự
và các kết quả đó khá tập trung (chênh lệch nhau không đáng kể giữa các
khối lớp) cho phép khẳng định tính đúng đắn của giả thuyết, đáp ứng đƣợc
yêu cầu của đề tài.
4. Kết quả thực nghiệm cho phép khẳng định: các biện pháp DH MT
dựa vào biện pháp DH theo định hƣớng PTNL ngƣời học là hợp lí và có
hiệu quả trong việc nâng cao chất lƣợng dạy và học môn MT ở các trƣờng
THCS nói chung và trƣờng THCS Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
nói riêng; khẳng định tính phổ biến và tính khả năng ứng dụng đại trà tại
các trƣờng THCS trên toàn quốc.
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KẾT LUẬN
1.1. Về mặt lí luận, kết quả nghiên cứu đã chỉ ra r ng, việc DH MT ở
trƣờng THCS dựa vào biện pháp DH theo định hƣớng PTNL nh m phát
huy tính sáng tạo của HS là một hƣớng đi phù hợp với xu thế đổi mới
PPDH nh m hƣớng vào ngƣời học, lấy ngƣời học làm trung tâm, phát huy
tính sáng tạo, PTNL của họ. DH MT dựa vào biện pháp DH theo định
hƣớng PTNL của ngƣời học với ƣu thế nổi bật là kết hợp nhiều phƣơng tiện
DH có khả năng chuyển tải nội dung phong phú, ấn tƣợng, HS dễ hiểu bài
và hiểu nhanh, tạo lập đƣợc môi trƣờng học tập cởi mở, thân thiện, giàu
cảm xúc và trải nghiệm, giúp HS luôn tạo đƣợc hứng thú, say mê và sáng
tạo trong các bài vẽ, làm tăng cơ hội giao tiếp, chia sẻ, hợp tác và tự thể
hiện mình, từ đó nâng cao đƣợc hiệu quả học tập.
1.2. Về mặt thực tiễn, các kết quả nghiên cứu thực trạng cho thấy
hiệu quả sử dụng các phƣơng tiện DH của GV MT c n thấp, GV chƣa biết
cách tạo hứng thú cho HS, chƣa phát huy đƣợc tính sáng tạo của các em, vì
vậy kết quả học tập môn MT của HS chƣa cao. Kết quả nghiên cứu cũng
chỉ ra đƣợc những nguyên nhân chủ quan và khách quan của thực trạng
trên, đồng thời chỉ ra đƣợc những mâu thuẫn chủ yếu hiện nay trong việc
sử dụng phƣơng tiện DH của GV.
1.3. Để nâng cao hiệu quả DH MT, tôi đề xuất 3 biện pháp DH MT
dựa vào biện pháp DH theo định hƣớng PTNL của ngƣời học nh m phát
huy tính sáng tạo của HS. Các biện pháp này có mối quan hệ biện chứng,
tác động qua lại, hỗ trợ, bổ sung và hoàn thiện cho nhau trong quá trình DH
MT. Tuy nhiên, mỗi biện pháp đều có ƣu điểm và hạn chế nhất định, vì
vậy, khi sử dụng các biện pháp cần có sự phối hợp đồng bộ; cần kết hợp hài
h a với các yêu cầu, các tiêu chí lựa chọn và các nguyên tắc sử dụng biện
pháp DH theo định hƣớng PTNL của ngƣời học nh m phát huy tính sáng
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tạo của HS, góp phần tích cực nâng cao hiệu quả dạy và học môn nghệ
thuật này ở trƣờng THCS.
1.4. Kết quả thực nghiệm sƣ phạm đã cho những kết quả tốt, chất
lƣợng học tập của HS ở các lớp thực nghiệm đƣợc tăng lên rõ rệt (về nhận
thức của HS; về điểm số các bài kiểm tra; về tính tích cực, chủ động, khả
năng sáng tạo và niềm say mê hứng thú của HS trong quá trình học MT).
Điều đó đã khẳng định đƣợc tính phù hợp, tính hiệu quả và tính khả thi của
các biện pháp đƣợc xác lập, thực nghiệm bƣớc đầu đã thành công, có thể áp
dụng dạy đại trà ở các tỉnh thành phố trên toàn quốc, góp phần nâng cao
đƣợc hiệu quả dạy và học của bộ môn MT ở trƣờng THCS.
Với kết quả nghiên cứu lí luận, nghiên cứu thực tiễn cũng nhƣ kết
quả thực nghiệm sƣ phạm, đối chiếu với mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
của đề tài, cho phép tôi khẳng định kết quả nghiên cứu của đề tài phù hợp
với giả thuyết đã nêu, đồng thời các nhiệm vụ của đề tài đã đƣợc giải quyết.
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PHỤ LỤC 1

PHIẾU PHỎNG VẤN SÂU
Dành cho giáo viên dạy Mĩ thuật THCS
C u 1: Theo đồng chí, PPDH theo định hƣớng PTNL của ngƣời học có vai
tr quan trọng nhƣ thế nào đối với DH bộ môn MT ở trƣờng THCS?
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
C u 2: Xin đồng chí cho biết, với môn MT, có phải bất cứ bài dạy nào
GV cũng phải sử dụng PPDH theo định hƣớng PTNL của ngƣời học
không? Vì sao?
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………....
C u 3: Theo đồng chí, những nhƣợc điểm – hạn chế của GV MT khi lựa chọn
và sử dụng các PPDH theo định hƣớng PTNL của ngƣời học là gì? Nguyên
nhân vì sao?
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
C u 4: Đồng chí hiểu nhƣ thế nào về các khái niệm sau: tính sáng tạo; sự sáng
tạo; khả năng sáng tạo; NL sáng tạo; kĩ năng sáng tạo?
………………………………………………………………………………
Đồng chí cho biết sự giống và khác nhau giữa các khái niệm đó.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
C u 5: Để phát huy tính sáng tạo của HS, có khi nào đồng chí yêu cầu HS của
mình ngoài vẽ đúng nhƣ mẫu vật c n có thể vẽ khác đi (sáng tạo) một vài chi
tiết hoặc một phần nào đó của mẫu vật để cho bài vẽ đƣợc hài h a hơn, đẹp hơn
hay không? Vì sao?
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………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
C u 6: Xin đồng chí cho biết quan điểm của mình về việc ứng dụng PPDH
theo định hƣớng PTNL của ngƣời học trong DH môn MT.
a) Việc ứng dụng PPDH theo định hƣớng PTNL của ngƣời học trong môn MT
ở các trƣờng THCS hiện nay nhƣ thế nào?
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
b) Nêu tính hiệu quả của việc sử dụng các PPDH theo định hƣớng PTNL của
ngƣời học mà các GV MT đang thực hiện. Nguyên nhân vì sao?
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
C u 7: Để việc sử dụng PPDH theo định hƣớng PTNL của ngƣời học trong
DH môn MT thu đƣợc hiệu quả cao, theo đồng chí, các đối tƣợng liên quan
dƣới đây phải làm gì? Vì sao?
a) Về phía Ph ng GD-ĐT và Ban Giám hiệu nhà trƣờng:
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
b) Về phía GV dạy môn MT THCS:
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
c) Về phía HS:
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
C u 8: Đồng chí có những kiến nghị và đề xuất gì với các cấp quản lí để nh m
nâng cao hiệu quả sử dụng PPDH theo định hƣớng PTNL của ngƣời học trong
DH môn MT?
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a) Đối với Bộ GD-ĐT:
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
b) Đối với Sở và Ph ng GD-ĐT:
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
c) Đối với Ban Giám hiệu nhà trƣờng:
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
d) Đối với các trƣờng chuyên nghiệp (hoặc các khoa) đang đào tạo GV MT:
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác giúp đỡ của đồng chí.
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PHỤ LỤC 2

PHIẾU PHỎNG VẤN SÂU
Dành cho chuyên viên phụ trách môn Mĩ thuật
C u 1: Đồng chí đánh giá nhƣ thế nào về khả năng cũng nhƣ hiệu quả sử
dụng PPDH theo định hƣớng PTNL ngƣời học của các GV MT (nơi ồng
hí ph trá h)? Vì sao?
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
C u 2: Đồng chí cho biết những khó khăn và thuận lợi (chủ quan và khách
quan) của các GV MT (nơi ồng hí ph trá h) trong việc sử dụng các
PPDH theo định hƣớng PTNL ngƣời học. Vì sao?
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
Để khắc phục những khó khăn đó, theo đồng chí, phải làm những việc gì?
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
C u 3: Là một chuyên viên quản lí chuyên môn MT THCS, cá nhân
đồng chí đã tạo điều kiện thuận lợi cho các GV MT (nơi ồng hí ph
trá h) nhƣ thế nào, hoặc có gây cản trở gì cho các GV khi họ thực hiện
các tiết dạy sử dụng PPDH theo định hƣớng PTNL ngƣời học?
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
C u 4: Xin đồng chí cho biết quan điểm của mình về việc ứng dụng
PPDH theo định hƣớng PTNL của ngƣời học trong DH môn MT.
a) Việc ứng dụng PPDH theo định hƣớng PTNL của ngƣời học trong DH
môn MT ở các trƣờng THCS hiện nay nhƣ thế nào?
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………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
b) Nêu tính hiệu quả của việc sử dụng các PPDH theo định hƣớng PTNL
ngƣời học đang thực hiện. Nguyên nhân vì sao?
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
c) Theo đồng chí, để việc ứng dụng PPDH theo định hƣớng PTNL ngƣời
học thực sự có hiệu quả, cần phải có những điều kiện nào? Vì sao?
- Về phía Bộ GD-ĐT:
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
- Về phía các nhà trƣờng THCS:
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
- Về phía các GV dạy môn MT THCS:
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
- Về phía HS:
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác giúp đỡ của đồng chí.
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PHỤ LỤC 3

PHIẾU PHỎNG VẤN SÂU HỌC SINH
C u 1: Bản thân em có thích sáng tạo trong học tập môn MT không? Vì sao?
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
C u 2: Em thích nhất cách sử dụng PPDH nào dƣới đây của thầy (cô) dạy
môn MT ở lớp em? Vì sao?
a) Khi thầy (cô) chỉ sử dụng tranh, ảnh trong tiết dạy? Vì sao?
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
b) Khi thầy (cô) kết hợp cả sử dụng tranh, ảnh với sử dụng máy chiếu để
trình chiếu các hình ảnh minh họa cho nội dung bài học? Vì sao?
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
C u 3: Theo em, các thầy (cô) dạy môn MT cần làm những việc gì để giúp các
em phát huy đƣợc tính sáng tạo NT trong học tập môn học này? Vì sao?
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Tôi xin chân thành cảm ơn các em đã trả lời.
Chúc các em luôn say m và sáng tạo trong học tập môn MT để có được
những bức tranh đẹp nhất.
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PHỤ LỤC 4

Điểm kiểm tra trƣớc thực nghiệm
Bài: Vẽ tranh theo đề tài Mẹ của em
Năm học: 2 16 - 2017

LỚP THỰC NGHIỆM 6D
Điểm kiểm tra trƣớc
STT

Họ và tên HS

thực nghiệm
Số

Chữ

1

Nguyễn Thị Lan Anh

8

Tám

2

Nguyễn Thanh Ban

6

Sáu

3

Hoàng Văn Bảo

9

Chín

4

Vũ Thị Bình

7

Bảy

5

Trần Thị Tuyết

8

Tám

6

Nguyễn Kim Dung

8

Tám

7

Đào Hồng Gấm

6

Sáu

8

Lê Thị Giang

8

Tám

9

Ngô Thanh Hải

9

Chín

10

Dƣơng Thị H ng

5

Năm

11

Nguyễn Thị Thanh H ng

8

Tám

12

Dƣơng Thị Lan

7

Bảy

13

Ngô Mỹ Linh

8

Tám

14

Bùi Thị Kim Ngân

6

Sáu

15

Nguyễn Duy Nghĩa

8

Tám

16

Nguyễn Hồng Nguyên

5

Năm

17

Lê Hoàng Phƣơng

8

Tám

18

Trần Kim Quyên

8

Tám

19

Hà Phƣơng Thảo

10

Mƣời

Ghi chú
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20

Nguyễn Thanh Thảo

7

Bảy

21

Vũ Minh Thắng

8

Tám

22

Nguyễn Thanh Thủy

6

Sáu

23

Phùng Lệ Thủy

7

Bảy

24

Lê Thị Thúy

6

Sáu

25

Dƣơng Thu Thƣơng

10

Mƣời

26

Đặng Huyền Trang

8

Tám

27

Lê Hữu Trí

8

Tám

28

Dƣơng Mạnh Tùng

9

Chín

29

Đỗ Thúy Vân

8

Tám

30

Nguyễn Thị Thanh Vân

6

Sáu

31

Nguyễn Thị Xuân

8

Tám

32

Hoàng Kim Yến

10

Mƣời

LỚP ĐỐI CHỨNG 6A
Điểm kiểm tra trƣớc
STT

Họ và tên HS

thực nghiệm
Số

Chữ

1

Trần Thị Ngọc Anh

8

Tám

2

Nguyễn Tuấn Anh

8

Tám

3

Nguyễn Thị Ngọc Bích

9

Chín

4

Hoàng Thị Minh Chi

8

Tám

5

Đặng Văn Dũng

6

Sáu

6

Nguyễn Thanh Đàn

7

Bảy

7

Nguyễn Hƣơng Giang

6

Sáu

8

Nguyễn Thị Thu Hà

8

Tám

9

Phạm Thị Vân Hà

9

Chín

10

Nguyễn Duy Hải

8

Tám

Ghi chú

62

11

Nguyễn Hồng Hạnh

9

Chín

12

Lê Thị Hoa

6

Sáu

13

Đặng Thị Huệ

8

Tám

14

Hoàng Thu Huyền

8

Tám

15

Nguyễn Thu Hƣơng

10

Mƣời

16

Lê Trung Kiên

6

Sáu

17

Trần Văn Lê

7

Bảy

18

Hoàng Thị Luyến

9

Chín

19

Nguyễn Tuấn Ngọc

8

Tám

20

Đinh Thị Tuyết Ngọc

5

Năm

21

Bùi Minh Nguyệt

10

Mƣời

22

Hoàng Mai Phƣơng

6

Sáu

23

Nguyễn Minh Phƣơng

8

Tám

24

Đặng Ngọc Phƣơng

7

Bảy

25

Nguyễn Xuân Quý

9

Chín

26

Trần Văn Quyết

8

Tám

27

Bùi Văn Sử

10

Mƣời

28

Trần Văn Sỹ

8

Tám

29

Nguyễn Minh Thắng

6

Sáu

30

Nguyễn Kim Thanh

8

Tám

31

Hoàng Thị Kim Thoa

6

Sáu

32

Trần Văn Tuấn

8

Tám

33

Nguyễn Thanh Tú

8

Tám

34

Dƣơng Hồng Vinh

5

Năm

35

Đặng Thanh Xuân

6

Sáu
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PHỤ LỤC 5

Điểm kiểm tra sau thực nghiệm
Bài: Vẽ tranh theo đề tài Mẹ của em
Năm học: 2 16 - 2017

LỚP THỰC NGHIỆM 6D
Điểm kiểm tra sau
STT

Họ và tên HS

thực nghiệm
Số

Chữ

1

Nguyễn Thị Lan Anh

8

Tám

2

Nguyễn Thanh Ban

7

Bảy

3

Hoàng Văn Bảo

9

Chín

4

Vũ Thị Bình

8

Tám

5

Trần Thị Tuyết

7

Bảy

6

Nguyễn Kim Dung

8

Tám

7

Đào Hồng Gấm

7

Bảy

8

Lê Thị Giang

8

Tám

9

Ngô Thanh Hải

9

Chín

10

Dƣơng Thị H ng

5

Năm

11

Nguyễn Thị Thanh H ng

8

Tám

12

Dƣơng Thị Lan

7

Bảy

13

Ngô Mỹ Linh

9

Chín

14

Bùi Thị Kim Ngân

7

Bảy

15

Nguyễn Duy Nghĩa

8

Tám

16

Nguyễn Hồng Nguyên

6

Sáu

17

Lê Hoàng Phƣơng

7

Bảy

18

Trần Kim Quyên

8

Tám

19

Hà Phƣơng Thảo

10

Mƣời

Ghi chú

64

20

Nguyễn Thanh Thảo

7

Bảy

21

Vũ Minh Thắng

9

Chín

22

Nguyễn Thanh Thủy

7

Bảy

23

Phùng Lệ Thủy

8

Tám

24

Lê Thị Thúy

6

Sáu

25

Dƣơng Thu Thƣơng

10

Mƣời

26

Đặng Huyền Trang

8

Tám

27

Lê Hữu Trí

7

Bảy

28

Dƣơng Mạnh Tùng

9

Chín

29

Đỗ Thúy Vân

8

Tám

30

Nguyễn Thị Thanh Vân

7

Bảy

31

Nguyễn Thị Xuân

8

Tám

32

Hoàng Kim Yến

10

Mƣời

LỚP ĐỐI CHỨNG 6A
Điểm kiểm tra sau
STT

Họ và tên HS

thực nghiệm
Số

Chữ

1

Trần Thị Ngọc Anh

8

Tám

2

Nguyễn Tuấn Anh

7

Bảy

3

Nguyễn Thị Ngọc Bích

9

Chín

4

Hoàng Thị Minh Chi

9

Chín

5

Đặng Văn Dũng

6

Sáu

6

Nguyễn Thanh Đàn

7

Bảy

7

Nguyễn Hƣơng Giang

7

Bảy

8

Nguyễn Thị Thu Hà

8

Tám

9

Phạm Thị Vân Hà

9

Chín

10

Nguyễn Duy Hải

7

Bảy

Ghi chú

65

11

Nguyễn Hồng Hạnh

9

Chín

12

Lê Thị Hoa

6

Sáu

13

Đặng Thị Huệ

9

Chín

14

Hoàng Thu Huyền

8

Tám

15

Nguyễn Thu Hƣơng

10

Mƣời

16

Lê Trung Kiên

7

Bảy

17

Trần Văn Lê

8

Tám

18

Hoàng Thị Luyến

9

Chín

19

Nguyễn Tuấn Ngọc

8

Tám

20

Đinh Thị Tuyết Ngọc

6

Sáu

21

Bùi Minh Nguyệt

10

Mƣời

22

Hoàng Mai Phƣơng

6

Sáu

23

Nguyễn Minh Phƣơng

9

Chín

24

Đặng Ngọc Phƣơng

8

Tám

25

Nguyễn Xuân Quý

9

Chín

26

Trần Văn Quyết

7

Bảy

27

Bùi Văn Sử

10

Mƣời

28

Trần Văn Sỹ

8

Tám

29

Nguyễn Minh Thắng

7

Bảy

30

Nguyễn Kim Thanh

8

Tám

31

Hoàng Thị Kim Thoa

6

Sáu

32

Trần Văn Tuấn

7

Bảy

33

Nguyễn Thanh Tú

7

Bảy

34

Dƣơng Hồng Vinh

5

Năm

35

Đặng Thanh Xuân

6

Sáu
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PHỤ LỤC 6

GIÁO ÁN DẠY THỰC NGHIỆM
(Bài dạy: Vẽ tranh theo đề tài Mẹ của em)
I/ Mục tiêu:
* Kiến thức:
- HS hiểu biết hơn về vai tr , thành quả của mẹ trong cuộc sống xã
hội và gia đình
- Biết thêm những nỗi vất vả và tình yêu bao la rộng lớn của những
ngƣời mẹ trên đời.
- Biết Tổng hợp những kiến thức đã đƣợc học ở môn MT và các bộ
môn khác để áp dụng vào bài vẽ.
* Kỹ năng:
- Biết và vẽ đƣợc một bức tranh đề tài Mẹ của em b ng sự thể hiện
qua hình vẽ sinh động, nét vẽ biểu cảm, màu sắc tự nhiên ấm áp phù hợp
với đề tài.
* Thái độ:
- Yêu thích các môn học nói chung và môn MT nói riêng
- Thƣơng yêu kính trọng mẹ, ngoan ngoãn nghe lời mẹ, biết ơn và
quan tâm, chia sẻ những vất vả với mẹ trong cuộc sống.
- Học tập theo những đức tính tốt đẹp của mẹ.
* Năng lực: Cảm thụ thị giác, vận dụng tổng hợp kiến thức, hợp tác,
thuyết trình, vận dụng ứng xử vào cuộc sống, tƣ duy thẩm mĩ, tƣ duy sáng
tạo, quan sát đối chiếu so sánh.
II/ Chuẩn bị:
1/ Đồ dùng thiết bị dạy – học:
a. Giáo vi n
- Máy chiếu, tranh ảnh sƣu tầm.
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- Tranh của HS lớp trƣớc
- Tiến trình các bƣớc vẽ
- Tập tranh tổ chức tr chơi
- Nhạc nền bài: Chỉ có một trên đời. (Nhạc sỹ: Trƣơng Quang Lục)
- Các tài liệu tích hợp: Công nghệ 6; Công dân 6; Ngữ văn 6; Âm
nhạc 6; ca dao…
b. Học sinh
- Tham khảo sách giáo khoa ật lý lớp 9 bài 40, 5 , 55; môn Công
ngh lớp 7 chương Trồng trọt, chăn nuôi; môn ngữ văn lớp 7 – văn bản
Mẹ tôi, Tìm hiểu chung về văn biểu cảm.
- Đồ dùng vẽ
- Tranh ảnh sƣu tầm
- Sƣu tầm bài hát: Chỉ có một trên đời và các bài hát, bài thơ… ca
ngợi về mẹ.
2/ Phƣơng pháp dạy học:
- Ứng dụng CNTT
- Trực quan – vấn đáp
- Thảo luận nhóm
- Tổ chức tr chơi
- Thuyết trình
- Tích hợp liên môn
III/ Tiến trình dạy học
1/ Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số
2/ Kiểm tra: Sự chuẩn bị của HS
3/ Vào bài mới:
Giới thi u bài: (2 phút) Trƣớc khi vào bài mới cô mời các em lắng
nghe một đoạn nhạc…
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+ Em nào biết đoạn nhạc vừa rồi của bài hát nào?
+ Bài hát đó nói về ai?
(HS trả lời)
GV kết luận: Mẹ là ngƣời sinh ra ta, chăm sóc, dạy dỗ, nuôi dƣỡng
chúng ta. Tình yêu ấy là nguồn cảm hứng sáng tác cho rất nhiều nhà thơ,
nhà văn, các nhạc sĩ, đã cho ra đời những tác phẩm rất hay và đầy ý nghĩa
về mẹ. C n chúng ta thông qua ngôn ngữ hội họa đó là: bố cục, đƣờng nét,
màu sắc để tô đẹp lên hình ảnh mẹ b ng cảm xúc yêu thƣơng đầy kính
trọng của mình, và đó chính là nội dung của bài học hôm nay.
Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung bài học

Hoạt động I: hƣớng dẫn HS tìm và I/ Tìm và chọn nội
chọn nội dung đề tài (5 phút)

dung đề tài:

Năng lực
- Thuyết
trình

- GV đặt câu h i:
+ Em hãy giới thiệu về mẹ của mình?
+ Em có yêu quý mẹ của em không?
(HS trả lời)
Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang
phần thảo luận, nội dung thảo luận
nhƣ sau:

Hợp tác

+ Các nhóm hãy liệt kê những công

Cảm thụ

việc mà mẹ thƣờng làm hàng ngày?

thị giác

(HS thảo luận 2 phút)
+ Các nhóm trình bày thảo luận
(HS treo thảo luận lên bảng, nhận xét
chéo các nhóm)
- GV nhận xét cùng kiểm tra và đếm
với HS. Nhận xét, thƣởng quà.
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- GV cho HS xem tranh ảnh trên máy 1. Công việc mẹ làm
chiếu chốt kiến thức: Tất cả những ngoài xã hội:
công việc mà mẹ vẫn hay làm có thể - Bác sĩ, GV, công
chia làm hai dạng công việc: (ghi nội nhân, nghiên cứu, bán
dung lên bảng).

hàng…
2.

Công

việc

mẹ

thƣờng làm ở nhà:
- Trang trí nhà cửa
- Giặt giũ, dọn dẹp
- Nấu ăn
- Chăm sóc các thành
viên trong gia đình
- Chăm sóc vật nuôi
- Trồng và chăm sóc
cây xanh, luống rau
trong vƣờn…
+ Những công việc nhà mà mẹ
thƣờng làm gợi cho em nhớ đến môn
học nào trong chƣơng trình lớp 6?
+ Tất cả những hành động, việc làm
qua đôi nàm tay chứa đựng đầy tình
yêu thƣơng của mẹ giúp cho ngôi nhà
trở nên nhƣ thế nào?
+ Môi trƣờng trở nên ra sao?
+ Các con vật nuôi đƣợc chăm sóc
nhƣ thế nào
(HS: sáng đẹp ấm cúng hơn, môi

70

trƣờng sống trở nên sạch đẹp hơn,
động vật đƣợc chăm sóc và bảo vệ tốt
hơn, và vạn vật đều trở nên tƣơi đẹp,
trần đầy sức sống.

- Tƣ suy

B ng sự hiểu biết của mình, vận dụng

sáng tạo

những kiến thức đã học để giúp đỡ

- Tổng hợp

mẹ, chia sẻ nỗi nhọc nh n vất vả ấy

kiến thức

cùng mẹ)
+ Vậy, với đề tài này em sẽ chọn cảnh
mẹ đang làm gì? Ở đâu? Có ai nữa
không?
(2-3 HS trả lời)
Hoạt động II: Hƣớng dẫn HS cách
vẽ (5 phút)
- GV đặt câu h i:
+ Em hãy nêu các bƣớc vẽ tranh đề II/ Cách vẽ:
tài?
(HS trả lời)
- GV thực hiện một ví dụ minh họa
lên bảng (phần này chỉ thực hiện
bƣớc 1: Sắp xếp bố cục và bƣớc 2: Vẽ Bƣớc 1: Sắp xếp bố
phác hình, c n lại sử dụng máy chiếu. cục
(HS quan sát đối chiếu)

Bƣớc 2: Vẽ phác hình

- Cần vận dụng kiến thức văn miêu tả
của lớp 6, vào vẽ hình dáng tạo sự
sinh động gợi cảm trong tranh.
Màu sắc ấm áp tạo nên sự gần gũi yêu

Bƣớc 3: Chỉnh sửa

71

thƣơng và nôi bật hình ảnh chính hình, vẽ chi tiết
là mẹ.
Bên cạnh đó màu sắc trong tranh cần

- Vận

có sự hài h a sáng tối, đậm nhạt, xa

dụng, tích

gần, nên phần này chúng ta nên vận

hợp kiến

dụng luật xa gần mà các em đã
đƣợc học.
Hoạt động III: Hƣớng dẫn HS thực
hành (25 phút)

Bƣớc 4: Vẽ màu theo
ý thích, sao cho phù
hợp với đề tài.

thức.
- Tƣ duy
thẩm mĩ

- GV chọn một số bài tiêu biểu, trong
đó có cả bài vẽ chƣa hoàn thành, vài
vẽ hoàn thành ở mức độ tốt và bài
hoàn thành ở mức độ trung bình, cho
HS nhận xét.
(HS mang bài lên giới thiệu tranh
của mình)
Gọi HS:
+ Em thích bức nào nhất? Vì sao?

III/ Thực hành:
- Em hãy vẽ một bức
tranh đề tài Mẹ của
em trên khổ giấy A4,
b ng chất liệu màu

- Vận
dụng, tổng
hợp kiến
thức

thông dụng.

+ Em thấy bức nào chƣa đƣợc? Vì
sao?
(HS trả lời, nhận xét bài của bạn)
- GV nhận xét bổ sung.
Hoạt động IV: Hƣớng dẫn HS ĐG

- Quan sát,

kết quả học tập (3 phút)

ĐG, nhận

- GV chọn một số bài tiêu biểu, trong
đó có cả bài vẽ chƣa hoàn thành, bài
vẽ hoàn thành ở mức độ tốt và bài

xét.
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hoàn thành ở mức độ trung bình, cho
HS nhận xét
(HS mang bài lên giơi thiệu tranh

- Đối chiếu,
so sánh.

của mình)
Gọi HS:
+ Em thich bức nào nhất? Vì sao?
+ Em thấy bức nào chƣa đƣợc? Vì sao?
(HS trả lời, nhận xét bài của bạn)
- GV nhận xét bổ sung.
4/ Củng cố: (2 phút)
- Nhắc lại 4 bƣớc vẽ tranh
- Nhận xét giờ học, biểu dƣơng khen thƣởng
- Giáo dục tình cảm gia đình, học tập theo những đức tính của mẹ
- Trò chơi ghép tranh
5/ Dặn dò: (3 phút)
- Về nhà các em hãy hoàn thành bài vẽ của mình làm món quà tặng
mẹ nhé. Tranh của các em không những sẽ trở thành một món quà quý giá
mà c n trở thành những thông điệp để truyền đi cho tất cả mọi ngƣời biết
về vai tr của mẹ, các bạn sẽ quý trọng yêu thƣơng mẹ hơn và đặc biệt sẽ
luôn nghe lời, luôn chăm ngoan học gi i để xứng đáng với công ơn của mẹ.
- Cùng hát vang bài: Chỉ có một trên đời. . (Tích hợp âm nhạc)
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PHỤ LỤC 7

CÁC BÀI VẼ CỦA HỌC SINH LỚP ĐỐI CHỨNG 6A

Bài vẽ của
HS Trần Thị Ngọc Anh - Năm học
(2016 - 2017)

Bài vẽ của
HS Hoàng Thị Luyến - Năm học
(2016 - 2017)

Bài vẽ của
HS Lê Trung Kiên - Năm học
(2016 - 2017)

Bài vẽ của
HS Nguyễn Minh Phƣơng Năm học (2 16 - 2017)

Bài vẽ của
HS Nguyễn Xuân Quý - Năm học
(2016 - 2017)

Bài vẽ của
HS Hoàng Thu Huyền - Năm học
(2016 - 2017)
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PHỤ LỤC 8

CÁC BÀI VẼ CỦA HỌC SINH LỚP THỰC NGHIỆM 6D

Bài vẽ của
HS Phùng Lệ Thủy - Năm học
(2016 - 2017)

Bài vẽ của
HS Lê Thị Giang - Năm học
(2016 - 2017)

Bài vẽ của
HS Vũ Minh Thắng - Năm học
(2016 - 2017)

Bài vẽ của
HS Nguyễn Thị Xuân - Năm học
(2016 - 2017)

Bài vẽ của
HS Ngô Mỹ Linh - Năm học
(2016 - 2017)

Bài vẽ của
HS Hoàng Văn Bảo - Năm học
(2016 - 2017)

