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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Ở bậc học Trung học cơ sở, Mĩ thuật là môn học mà các em học sinh
yêu thích, say mê, đặc biệt là các em học sinh có năng khiếu về hội họa.
Nhiệm vụ của môn Mĩ thuật là: Giáo dục thẩm mỹ cho học sinh, cung cấp
cho học sinh về những kiến thức Mĩ thuật, giúp học sinh nhận thức đƣợc vẻ
đẹp trong tác phẩm hội họa, tạo điều kiện cho học sinh phát triển tính sáng
tạo, phát hiện và bồi dƣỡng những tài năng trẻ… Để làm tốt nhiệm vụ của
môn học này đòi hỏi ngƣời giáo viên phải biết cách tổ chức các hình thức
dạy học để đạt đƣợc hiệu quả tối ƣu.
Với môn học Mĩ thuật ở Trung học cơ sở có hai hình thức tổ dạy học
chủ yếu: Hình thức tổ chức dạy học trên lớp và hình thức tổ chức dạy học
ngoài lớp. Trong các môn học nói chung và môn Mĩ thuật nói riêng, ngoài
hình thức tổ chức dạy học trên lớp thì hình thức tổ chức dạy học ngoài lớp
cũng đóng một vai trò rất quan trọng, nó giúp cho học sinh kích thích đƣợc
sự hứng thú, tính sáng tạo, là một môi trƣờng học tập đa dạng gần gũi với
thực tiễn của cuộc sống. Hình thức tổ chức dạy học ngoài lớp giúp học sinh
có thể trải nghiệm và học tập một cách tích cực.
Hiện nay, đã có nhiều trƣờng Trung học cơ sở đã và đang áp dụng
hình thức dạy học này, trong đó có trƣờng Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm
Ecopark - nơi mà tôi trực tiếp giảng dạy và công tác. Nhà trƣờng mang lại
cho học sinh một môi trƣờng giáo dục toàn diện các em đƣợc phát triển
một cách tốt nhất giữa trí tuệ và tâm hồn. Chính vì thế, nhà trƣờng đã triển
khai, tổ chức các hình thức dạy học ngoài lớp đối với rất nhiều môn học,
đặc biệt là môn Mĩ thuật. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thì còn một
số hạn chế nhỏ khiến hình thức dạy học chƣa đạt đƣợc kết quả cao. Chính
vì vậy, tôi quyết định chọn đề tài: “Dạy học Mĩ thuật ngoài lớp ở Trƣờng
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Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm Ecopark” để nghiên cứu, hy vọng sẽ góp
phần vào việc làm rõ hình thức tổ chức dạy học này, giúp cho công tác giáo
dục môn Mĩ thuật của nhà trƣờng đạt hiệu quả cao.
2. Lịch sử nghiên cứu
Có rất nhiều cuốn sách về phƣơng pháp dạy học Mĩ thuật và các
phƣơng pháp dạy học Mĩ thuật ngoài lớp. Trong đó, có một số cuốn sách có
nói về một phần hoặc đã đề cập đến một số khía cạnh mà luận văn nghiên
cứu. Cụ thể:
Tony Wagner (2014), The Global Achivement Gap, bản tiếng Việt do
Dtbooks phát hành năm 2014, là cuốn sách tập hợp những bài viết nghiên
cứu về giáo dục. Nội dung cuốn sách nêu ra những điểm mạnh và điểm yếu
của một số môi trƣờng giáo dục và học tập thụ động.
Nguyễn Thu Tuấn (2001), Giáo trình phương pháp và dạy học Mĩ
thuật, tập 1, Nxb Đại học Sƣ phạm, Hà Nội có viết:
Dạy học ngoài lớp là hình thức tổ chức dạy học mà giáo viên tạo đực
nhiều hứng thú cho học sinh, giúp học sinh có đƣợc môi trƣờng học
tập sáng tạo và hiệu quả, giáo viên có thể giúp hoc sinh trải nghiệm
phƣơng thức học tập chia sẻ và có hiệu quả. [27, tr.55]
Nguyễn Hữu Hạnh (2008), Thiết kế bài giảng Mĩ thuật lớp 6,7,8,9 –
Nxb Hà Nội, trong sách cũng có viết về các cách dạy học trên lớp là hình
thức dạy học đƣợc xác định tại một địa điểm và có thành phần không thay
đổi, các hoạt động trên lớp manhg tính ổn định…. Qua đó học sinh tiếp thu
số lƣợng kiến thức tốt.
Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Hằng (2014), Một số phương
pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh phổ thông, Viện
nghiên cứu sƣ phạm - Trƣờng Đại Học Sƣ phạm Hà Nội. Nghiên cứu làm
rõ cơ sở khoa học về hoạt động trải nghiệm sáng tạo, xác định những kỹ
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năng cần thiết để thiết kế chƣơng trình hoạt động trải nghiệm sáng tạo, từ
đó xây dựng khung chƣơng trình bồi dƣỡng giáo viên phổ thông về thiết kế
chƣơng trình hoạt động trải nghiệm sáng tạo.
Bùi Ngọc Diệp, (2015), Hình thức tổ chức các hoạt động trải nghiệm
sáng tạo trong nhà trường phổ thông, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 113,
Tháng 02, tr.37: Nội dung bài viết chủ yếu hƣớng dẫn tổ chức các hoạt
động trải nghiệm sáng tạo trong trƣờng phổ thông.
Nhìn chung, các hoạt động trải nghiệm đã đƣợc chú trọng, đặc biệt là
môn học Mĩ thuật ở trƣờng Trung học cơ sở. Tuy nhiên, những tài liệu trên
chƣa đi sâu vào các hoạt động ngoài lớp của học sinh, chƣa có bài khóa
luận, luận văn, hay cuốn sách nào nói đến vấn đề dạy học Mĩ thuật ngoài
lớp nói chung và tại Trƣờng Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm Ecopark nói
riêng. Từ những vấn đề đặt ra ở trên, nhu cầu tìm hiểu và nghiên cứu sâu
hơn về việc dạy học Mĩ thuật ngoài lớp đƣợc thúc đẩy trong tôi và càng
làm động lực để tôi nghiên cứu về đề tài này.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
- Nghiên cứu và tìm hiểu quá trình dạy học Mĩ thuật ngoài lớp của
Trƣờng Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm Ecopark, từ đó đƣa ra các phƣơng
pháp phù hợp và phát triển chất lƣợng giảng dạy Mĩ thuật tại trƣờng.
- Đánh giá thực trạng năng lực của học sinh và các yếu tố ảnh hƣởng đến
việc dạy học Mĩ thuật ngoài lớp.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài.
- Nghiên cứu thực trạng việc tổ chức dạy học Mĩ thuật ngoài lớp của
Trƣờng Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm Ecopark.
- Đề xuất phƣơng pháp đẩy mạnh chất lƣợng giảng dạy Mĩ thuật tại
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trƣờng.
- Thực nghiệm việc tổ chức dạy học Mĩ thuật ngoài lớp tại Trƣờng Trung
học cơ sở Đoàn Thị Điểm Ecopark
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Dạy học Mĩ thuật ngoài lớp ở các khối lớp 6, 7, 8 tại Trƣờng Trung
học cơ sở Đoàn Thị Điểm Ecopark
4.2. Phạm vi nghiên cứu
- Không gian nghiên cứu: Trƣờng trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm
Ecopark, Văn Giang, Hƣng Yên và các Trƣờng trung học cơ sở trên địa bàn
lân cận.
- Thời gian: Nghiên cứu trong năm học 2015-2016 và năm học 20162017
- Luận văn nghiên cứu về nội dung dạy học Mĩ thuật ngoài lớp trong
chƣơng trình dạy học Mĩ thuật ở Trƣờng Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm
Ecopark.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu
Phƣơng pháp nghiên cứu chính của luận văn là phƣơng pháp:
- Nghiên cứu tài liệu: Với phƣơng pháp này tôi đã tìm hiểu các đầu
sách, bài báo có nội dung liên quan để làm rõ các luận điểm hơn cho đề tài.
- Phƣơng pháp tổng hợp so sánh: Trong luận văn tôi sử dụng phƣơng
pháp này để tổng hợp so sánh sự khác biệt giữa các trƣờng với nhau hay so
sánh các hình thức dạy học khác nhau.
- Phƣơng pháp thực nghiệm: Đây là phƣơng pháp tôi sử dụng để thực
nghiệm tại các lớp học khác nhau từ đó đƣa ra kết quả để đánh giá cho quá
trình của mình đã nghiên cứu.
- Phƣơng pháp điền dã: Phƣơng pháp này là phƣơng pháp chính trong
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nghiên cứu luận văn của tôi, phƣơng pháp này giúp tôi có đƣợc các kết quả
từ các chuyến đi thực tế hay các buổi tham quan của học sinh, từ đó đƣa ra
luận điểm tốt nhất cho luận văn của mình.
6. Những đóng góp của luận văn
- Luận văn đƣợc coi nhƣ một công trình nghiên cứu về dạy học Mĩ
thuật ngoài lớp.
- Luận văn có thể đƣợc các nhà quản lý giáo dục, giáo viên cũng có xu
hƣớng và mục đích nhƣ tôi để tìm hiểu và áp dụng vào chuyên môn.
7. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận văn
gồm có 02 chƣơng cụ thể nhƣ sau:
Chƣơng 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài
Chƣơng 2: Một số đổi mới nâng cao chất lƣợng dạy học Mĩ thuật
ngoài lớp ở Trƣờng Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm Ecopark
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Chƣơng 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Cơ sở lí luận
1.1.1. Một số khái niệm
1.1.1.1. Hình thức tổ chức dạy học
Tổ chức dạy học ngoài lớp cho học sinh Trung học cơ sở học môn Mĩ
thuật là tổ chức cho học sinh học tập ngoài phạm vi trƣờng học hoặc ngoài
lớp học, nội dung có thể là chính khóa hoặc ngoại khóa. Bao gồm các hoạt
động học tập nhƣ: Học vẽ ngoài trời, tham quan thực tế tại các làng nghề,
học tại bảo tàng, phòng triển lãm tranh... Những hình thức học tập này giúp
học sinh đƣợc củng cố kiến thức đã học, bổ sung, mở rộng và làm phong
phú cho học tập chính khóa, tạo không khí hứng thú, phấn khởi, khích lệ
trong học tập cho các em.
Với môn học Mĩ thuật, hình thức dạy học ngoài lớp là rất cần thiết,
học sinh không chỉ đƣợc đƣợc tiếp xúc với thế giới và các hình ảnh xung
quanh các em mà học Mĩ thuật, học sinh cần đƣợc nghe, đƣợc nhìn và đƣợc
vẽ lại các hình ảnh mà các em đã quan sát đƣợc. Nghe - nhìn - vẽ cần phải
đƣợc liên kết chặt chẽ với nhau trong suốt quá trình học Mĩ thuật. Qua đó,
các em sẽ hiểu hơn, nắm bắt đƣợc đặc điểm rõ hơn và có thêm kiến thức về
thế giới xung quanh, nhƣ vậy các em hiểu và thêm yêu thích bộ môn Mĩ
thuật hơn.
Về hình thức tổ chức dạy học, hiện nay, có rất nhiều tác giả viết về
khái niệm hình thức tổ chức dạy học. Tôi xin đƣa ra một vài khái niệm để
chúng ta có cái nhìn đa chiều hơn.
Tác giả Phạm Viết Lƣợng (2008) định nghĩa “Hình thức tổ chức dạy
học là cách thức, sắp xếp các giờ học cho phù hợp với mục tiêu, nội dung
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của từng bài, phù hợp với điều kiện và môi trƣờng lớp học nhằm làm cho
quá trình dạy học đạt đƣợc kết quả tốt nhất”. [14]
Theo tác giả Bùi thị Mùi (2008): Hình thức dạy học là hoạt động đƣợc
tổ chức đặc biệt của giáo viên và học sinh đƣợc tiến hành trong một trật tự
nhất định và trong một chế độ nhất định. [14]
Hay tác giả Hà Thị Đức (2002) định nghĩa là “Phƣơng thức tổ chức,
điều khiển hoạt động học tập của học sinh theo một trình tự và chế độ nhất
định nhằm thực hiện tốt mục tiêu và các nhiệm vụ của bài học”. [14]
Theo cá nhân tôi mỗi tác giả đều có cách thể hiện khác nhau nhƣng về
cơ bản là giống nhau và đều chỉ ra rằng: Hình thức tổ chức dạy học là sự
biểu hiện bên ngoài của chuỗi hoạt động của giáo viên và học sinh một
cách có hệ thống và có những quy định nhất định.
Hiện nay, có rất nhiều hình thức tổ chức dạy học. Mỗi hình thức lại có
một ƣu điểm và nhƣợc điểm khác nhau. Giáo viên muốn giờ dạy của mình
đạt hiệu quả thì cần phải biết áp dụng hình thức tổ chức dạy học phù hợp
với nội dung bài học và đối tƣợng học sinh của mình. Sau đây tôi xin đƣa
ra một vài hình thức dạy học thƣờng hay đƣợc sử dụng trong hệ thống giáo
dục của các nƣớc nói chung và nƣớc Việt nói riêng. Ở đây, xin bàn luận
một số vấn đề nhƣ sau.
1.1.1.2. Hình thức tổ chức dạy học trên lớp
Hình thức trên lớp: Đây là một hình thức dạy học phổ biến đƣợc áp
dụng từ xa xƣa đến nay. Theo nhà giáo dục nổi tiếng J. Piaget thì hình thức
dạy học trên lớp là hình thức cơ bản nhất của quá trình dạy học. Hình thức
này đƣợc tiến hành trong một không gian cụ thể với mức thời gian quy
định. Đối với bậc Trung học cơ sở hình thức lên lớp kéo dài trong 40-45
phút, học sinh ngồi theo đơn vị lớp, mỗi lớp khoảng từ 35 – 40 học sinh.
Trong lớp học bao gồm đầy đủ các cơ sở vật chất, phƣơng tiện dạy học
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nhƣ: Bàn ghế, bảng, máy chiếu, máy tính, đồ dùng dạy học… để phục vụ
quá trình dạy và học. Đây là hình thức tổ chức dạy học khá phổ biến và
thông dụng.
Nhƣ vậy có thể nói, hình thức dạy học trên lớp là một phƣơng pháp
dạy học truyền thống và đƣợc rất nhiều giáo viên sử dụng để giảng dạy, nó
rất quan trọng với từng tiết học hay từng bộ môn khác nhau tùy thuộc vào ý
đồ và phƣơng pháp của ngƣời giáo viên, dạy học trên lớp cũng mang lại
cho giáo viên nhiều thuận lợi nhƣ: Quản lý học sinh đƣợc dễ dàng hơn, đồ
dùng dạy học đƣợc phát huy tối đa, có thể trình chiếu slide cho học sinh dễ
dàng quan sát… Nhƣ vậy, dạy học trên lớp là hình thức dạy học đem lại rất
nhiều ƣu điểm cho giáo viên trong mỗi tiết học.
1.1.1.3. Hình thức tổ chức dạy học ngoài lớp
Hình thức tổ chức dạy học ngoài lớp là hình thức tổ chức dạy học tạo
hứng thú học tập cho học sinh. Với việc quan sát thiên nhiên, học sinh biết
yêu quý, có ý thức bảo vệ môi trƣờng sống của chúng ta và còn bảo vệ
cảnh quan của ngôi trƣờng mình đang theo học. Các bài học ngoài thiên
nhiên giúp cho học sinh có thể quan sát trực tiếp với các đối tƣợng học tập
mà không có loại đồ dùng dạy học hoặc sự giải thích nào của giáo viên có
thể miêu tả đƣợc về mặt trực quan, từ đó hình thành cho các em biểu tƣợng
cụ thể, sinh động về thế giới tự nhiên xung quanh, với hình thức này các
em sẽ nắm đƣợc số lƣợng kiến thức một cách chắc chắn hơn.
Giáo viên tổ chức hình thức dạy học ngoài lớp sẽ thích hợp cho việc
sử dụng các phƣơng pháp dạy học, học sinh đƣợc quan sát thực tế ngoài
thiên nhiên, bên cạnh đó giáo viên dễ dàng tổ chức các trò chơi vận động
tạo thêm cảm giác hứng thú cho học sinh trong quá trình lên lớp, qua đó
việc học tập của các em sẽ tích cực hơn.
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Tổ chức tiết học ngoài lớp sẽ giúp học sinh tri giác trực tiếp đối tƣợng
và ghi nhớ đƣợc hình ảnh tốt hơn so với việc giáo viên thao tác trên lớp
thông qua các phƣơng tiện dạy học, học sinh sẽ hình thành và có cái nhìn rõ
hơn về các hình ảnh liên quan đến bài học.
Tổ chức cho học sinh nhiều hoạt động học tập là thật sự cần thiết, từ
đó học sinh đƣợc tiếp thu đƣợc các nội dung bài học một cách tích cực, học
sinh có đƣợc nhiều cơ hội để thực hành và khám phá nội dung bài học với
nhiều cách khác nhau.
Việc tổ chức tiết học ngoài lớp sẽ giúp học sinh hiểu biết hơn về thế
giới xung quanh, có ý thức bảo vệ thiên nhiên và đồng thời có tác dụng
hình thành thói quen và học hỏi lẫn nhau thông qua bài học.
Những hình thức dạy học nhƣ vậy còn là cơ hội để học sinh bộc lộ cá
tính, các em đƣợc phát huy hết sở trƣờng về môn Mĩ thuật mà mình đang
có và quan trọng hơn với hình thức tổ chức dạy học nhƣ vậy giáo viên sẽ
tạo đƣợc cảm giác hứng thú và học sinh sẽ yêu thích bộ môn Mĩ thuật hơn.
Bên cạnh những mặt tích cực nhƣ vậy, hình thức tổ chức dạy học
ngoài lớp cũng có những mặt còn hạn chế nhƣ việc học sinh mất thời gian
di chuyển và ổn định lớp, do vậy, sẽ ảnh hƣởng đến thời gian và kết quả
học tập không đảm bảo.
Để tổ chức đƣợc hình thức dạy học ngoài lớp đƣợc tốt, giáo viên cần
phải tìm hiểu kĩ địa điểm dạy học, nên chọn những vị trí gần lớp học của
học sinh hoặc vị trí gần trƣờng để tiện cho việc di chuyển.
Với hình thức dạy học ngoài lớp, giáo viên cần dự kiến về những yếu
tố thời tiết tại nơi sẽ tổ chức dạy học ngoài lớp để chủ động hơn trong kế
hoạch dạy học.
Hình thức tổ chức dạy học bên ngoài lớp gồm có những khu vực tham
quan tại trƣờng học với lƣợng thời gian ngắn, vẽ tranh ngoài trời hoặc tới
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cộng đồng địa phƣơng, hay nhƣng tiết học tham quan tại bảo tàng… Tuy
nhiên việc đƣa học sinh đi tham quan hay đi vẽ ngoài trời đòi hỏi ngƣời
giáo viên phải có đƣợc kế hoạch cụ thể, cần phải đƣa ra các phƣơng án rủi
ro khác nhau cho chuyến đi.
Việc đƣa học sinh đi nhƣ vậy nhận đƣợc nhiều ủng hộ, nhƣng việc
đƣa học sinh đi ra ngoài lớp vẫn có những thách thức sau:
- Các yếu tố về mặt tổ chức: Giáo viên khó để kiểm soát số lƣợng
học sinh đông khi hoạt động, cũng nhƣ khó có thể hôc trợ các em khi các
em cần.
- Giáo viên phải liên hệ để thay đổi thời khóa biểu của lớp mình dạy
với các giáo viên khác
- Giáo viên phải bỏ nhiều thời gian để lên kế hoạch cho chuyến đi
- Các khoản phí dịch vụ ăn, ở nếu đi qua ngày
- Cần lên phƣơng án an toàn cho toàn chuyến đi
- Học sinh cần đƣợc tìm hiểu các kỹ năng cho chuyến đi nhƣ: Thoát
hiểm, bị lạc khỏi đoàn…
Trƣớc những thách thức đó, để học sinh đƣợc chủ động và khám phá
đƣợc nhiều nội dung giáo viên cần tạo ra các nội dung bài học ý nghĩa nhất,
chính vì thế giáo viên cần giao nhiệm vụ cụ thể và rõ ràng để học sinh nắm
đƣợc trƣớc chuyến đi.
Học tập ngoài lớp giúp cho học sinh và giáo viên có thể hiểu nhau
hơn, các con thật sự hòa đồng cùng giáo viên và bộ môn Mĩ thuật, các bạn
học sinh có thể giúp đỡ nhau trong quá trình tìm hiểu bài. Từ đó, cách nhìn
của học sinh và giáo viên trong trƣờng cũng có sự thay đổi về bộ môn Mĩ
thuật.
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Bên cạnh việc tổ chức một tiết học nhƣ bình thƣờng thì trong các tiết
học bên ngoài lớp tùy thuộc vào mục tiêu của giáo viên đặt ra cho tiết học
và việc đƣa ra mục tiêu cho tiết học là điều vô cùng quan trọng và không
thể thiếu trong các giờ lên lớp. Giáo viên có thể hƣớng đến việc lấy học
sinh làm trung tâm trong các hoạt động hoặc ngƣợc lại.
Các mục tiêu có thể đạt đƣợc thông qua quá trình học nhƣ là:
- Học sinh có thái độ và sự phát triển thẩm mĩ
- Học sinh có sự hiểu biết và kiến thức của học sinh
- Học sinh có các kĩ năng khi học sinh đƣợc đặt vào các tình huống cụ
thể
- Phát triển khả năng quan sát các hình ảnh.
Giáo viên là ngƣời tổ chức chuyến đi và sẽ là ngƣời có trách nhiệm
cao nhất về các hoạt động của học sinh, chính vì thế, giáo viên cần giao
nhiệm vụ rõ ràng cho học sinh để các em nắm đƣợc thông tin.
Giáo viên cần phải lựa chọn hoạt động phù hợp và các hoạt động đó
không quá khó khăn đối với học sinh, giáo viên cũng cần đặt mục tiêu rõ
ràng cho các em. Giáo viên cần lồng ghép và chia các hoạt động vào các
mốc thời gian rõ ràng, thời gian đầu của buổi học các em sẽ chỉ thu thập
các thông tin, thời gian cuối giờ học giáo viên cần lồng ghép các chủ đề lại
với nhau để học sinh tổng hợp kiến thức.
Các hoạt động đƣợc lồng ghép xuyên suốt trong quá trình học tập,
việc học ngoài lớp học có thể giúp học sinh mở rộng sự hiểu biết về các
khái niệm và có cách nhìn khác về các hình ảnh quanh mình.
Việc đƣa học sinh ra khỏi khuôn viên trƣờng học đòi hỏi rất nhiều sự
chuẩn bị từ các thủ tục hành chính, đến sự an toàn của các em, các nghĩa vụ
pháp lí cũng nhƣ việc lên kế hoạch cho toàn chuyến đi. Những việc chuẩn
bị đó bao gồm:
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- Làm quen dần với những quy tắc và thủ tục của trƣờng học cũng
nhƣ của hệ thống nói chung liên quan đến các hoạt động dạy và học
ngoài lớp học.
- Đi tiền trạm địa điểm thực địa để nắm rõ hơn về nơi học sinh sẽ đi.
- Đặt ra các mục tiêu rõ ràng cho chuyến học tập và học sinh cần nắm
đƣợc thông tin đó trƣớc khi chuyến tham quan diễn ra.
- Xác định xem mình sẽ vận dụng và tiếp nối các hoạt động học tập
trƣớc đó nhƣ thế nào.
- Lên kế hoạch cho các hoạt động học tập trƣớc chuyến đi thực địa và
chuẩn bị cho học sinh hiểu đƣợc tính chất học tập chủ động của chuyến đi
thực địa.
- Chuẩn bị cho các hoạt động và các nguồn lực cần thiết.
- Xác định thời gian cần thiết để hoàn thành các công việc tại thực địa
và thời gian đi lại.
- Xác định tỉ lệ học sinh/Giáo viên hợp lí. Có thể sẽ cần đến những
giáo viên khác tại trƣờng hoặc cùng bộ môn để hỗ trợ mình trong việc giám
sát và quản lý học sinh.
- Chuẩn bị những thông tin giới thiệu về chuyến đi cho phụ huynh
hoặc ngƣời hỗ trợ khác tại trƣờng.
- Nhận thức rõ các nhân tố có thể gây mất tập trung đối với học sinh
tại địa điểm thực địa.
- Xác định các nguy cơ và kiểm soát chúng một cách hợp lí, hay nói
một cách khác, chúng ta cần xem xét những nguy cơ có thể xảy ra và làm
thế nào để giải quyết.
- Sắp xếp và chuẩn bị các việc sau:
+ Mẫu thƣ phụ huynh đồng ý cho học sinh đi thực địa
+ Yêu cầu về đồ ăn uống
+ Các cơ sở vật chất về vệ sinh cá nhân
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+ Tài chính
+ Thời gian khởi hành và đến nơi
+ Phƣơng tiện di chuyển
+ Quần áo và trang thiết bị cần thiết cho thực địa
Việc lên kế hoạch để giảm thiểu các rủi ro ảnh hƣởng đến sức khỏe và
an toàn của học sinh là phần không thể thiếu đƣợc của việc học tập bên
ngoài lớp học. Quản lí rủi ro bao gồm các hoạt động xác định rủi ro, đánh
giá và giảm thiểu những rủi ro này.
Nhƣ vậy, việc tổ chức dạy học ngoài lớp liên quan đến rất nhiều bộ
phận hay các công việc chúng ta cần chuẩn bị, nhƣng đổi lại việc tổ chức
dạy học ngoài lớp nhƣ này sẽ giúp sự hứng thú của học sinh đƣợc tốt hơn,
giúp các em có thể hiểu và nắm đƣợc lƣợng kiến thức mà giáo viên truyền
tải, qua đó học sinh có thể thu thập đƣợc khá nhiều thông tin về nội dung
giáo viên giảng dạy, cũng là một trong những phƣơng pháp để học sinh
thêm yêu hơn về bộ môn Mĩ thuật.
1.2. Khái quát chung về dạy học Mĩ thuật ở Trƣờng Trung học cơ sở
Đoàn Thị Điểm Ecopark
1.2.1. Vài nét về Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm Ecopark
Trƣờng Phổ thông Đoàn Thị Điểm Ecopark là ngôi trƣờng liên cấp từ
Tiểu học đến Trung học phổ thông và đƣợc thành lập ngày 15 tháng 11
năm 2012. Ngôi trƣờng nằm trong khuôn viên xanh của khu đô thị
Ecopark, Trƣờng Đoàn Thị Điểm Ecopark có cơ sở vật chất hiện đại, thân
thiện và an toàn đối với học sinh.
Nhà trƣờng thực hiện đào tạo theo chƣơng trình chuẩn của Bộ Giáo
dục và Đào tạo, tăng cƣờng các môn tự chọn, ngoại ngữ, thực hiện nội
dung giáo dục kĩ năng sống, tiếp thu vận dụng những thành tựu của khoa
học giáo dục quốc tế.
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Nhà trƣờng cũng đặc biệt chú ý phát hiện và bồi dƣỡng những học
sinh giỏi, học sinh năng khiếu ở các bộ môn khoa học cơ bản và nghệ thuật,
tạo điều kiện cho học sinh tham gia các cuộc thi quốc gia và quốc tế, rèn
luyện tính độc lập, tự chủ, giúp học sinh hòa nhập với cộng đồng quốc tế.
Nhà trƣờng luôn mong muốn mang đến cho học sinh một môi trƣờng
giáo dục toàn diện và cân bằng giữa kiến thức và kỹ năng, giữa trí tuệ và
tâm hồn. Tại đây, học sinh đƣợc trang bị kiến thức và kĩ năng học tập chủ
động; tự tin thực hiện những ƣớc mơ hoài bão của mình.
Bằng tình yêu trẻ, sự tận tâm với nghề, các thầy cô giáo và chuyên gia
nƣớc ngoài sẽ giúp các em phát huy khả năng sáng tạo, tƣ duy độc lập
trong học tập và giao tiếp. Tập thể cán bộ giáo viên của trƣờng tin tƣởng
rằng sẽ đáp ứng đƣợc những kì vọng của quý phụ huynh khi gửi con học tại
trƣờng.
Trƣờng Đoàn Thị Điểm Ecopark hứa hẹn sẽ trở thành một ngôi nhà
chung, để các em luôn cảm thấy “vui thích khi đến trƣờng”.
1.2.2. Định hướng giáo dục của trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm
Ecopark
Trƣờng Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm Ecopark là trƣờng dân lập,
ngay từ ban đầu thành lập trƣờng Hội đồng quản trị và Ban Giám hiệu nhà
trƣờng đã đƣa ra định hƣớng giáo dục của nhà trƣờng. Tại ngôi trƣờng này
học sinh đƣợc khuyến khích phát triển toàn diện, cả về Đức – Trí – Thể Mĩ. Bên cạnh các môn văn hóa, nhà trƣờng phát triển thêm các môn năng
khiếu nhƣ: Câu lạc bộ sáng thứ 7, câu lạc bộ Mĩ thuật sáng tạo… Nhƣ vậy,
mỗi học sinh đều đƣợc thỏa niềm đam mê với bộ môn Mĩ thuật. Bên cạnh
đó nhà trƣờng có những kế hoạch để phát triển thêm về các bộ môn năng
khiếu, các câu lạc bộ và các kỹ năng mền cho học sinh.
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“Trƣờng Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm Ecopark hƣớng tới một môi
trƣờng giáo dục thực chất, toàn diện, hiện đại, phát triển hài hòa giữa
trí tuệ, thể chất và tâm hồn nhằm trang bị, hỗ trợ cho học sinh làm chủ
đƣợc kiến thức, kỹ năng tƣ duy, tự tin hòa nhập với cuộc sống hiện
đại”. [28, tr.1].
1.2.3. Đặc điểm tâm lí lứa tuổi học sinh trung học cơ sở và đặc điểm học
sinh trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm Ecopark
1.2.3.1. Tâm lí lứa tuổi Trung học cơ sở
Ở lứa tuổi học sinh Trung học cơ sở là độ tuổi mà các con học sinh
thay đổi rất nhiều cả về tính cách lẫn tâm sinh lý. Bên cạnh đó lứa tuổi này
địa vị các em trong gia đình đã đƣợc thay đổi, đƣợc gia đình thừa nhận nhƣ
một thành viên tích cực, đƣợc cha mẹ, anh chị giao cho những những
nhiệm vụ cụ thể nhƣ chăm sóc em nhỏ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, các em
ý thức đƣợc các nhiệm vụ và thực hiện tích cực.
Những thay đổi đó đã động viên, kích thích học sinh Trung học cơ sở
hoạt động tích cực, độc lập tự chủ hơn trong các hoạt động của mình.
Hoạt động học tập và các hoạt động khác của học sinh Trung học cơ
sở có nhiều thay đổi, có tác động quan trọng đến việc hình thành những đặc
điểm tâm lý lứa tuổi học sinh Trung học cơ sở nhƣ: Sự thay đổi về nội
dung dạy học, thay đổi về phƣơng pháp dạy học và hình thức học tập. Tất
cả những thay đổi đó là điều kiện rất quan trọng làm cho hoạt động nhận
thức và nhân cách của học sinh Trung học cơ sở có sự thay đổi về chất so
với các lứa tuổi trƣớc.
Động cơ học tập của học sinh Trung học cơ sở rất phong phú đa dạng,
nhƣng chƣa bền vững, nhiều khi còn thể hiện sự mâu thuẫn của nó.
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Thái độ đối với học tập của học sinh Trung học cơ sở cũng rất khác
nhau. Tất cả các em đều ý thức đƣợc tầm quan trọng và sự cần thiết của học
tập, nhƣng thái độ sự biểu hiện rất khác nhau, đƣợc thể hiện nhƣ sau:
Trong thái độ học tập: Từ thái độ rất tích cực, có trách nhiệm, đến thái
độ lƣời biếng, thờ ơ thiếu trách nhiệm trong học tập.
Trong sự hiểu biết chung: Từ mức độ phát triển cao và sự ham hiểu
biết nhiều lĩnh vực tri thức khác nhau ở một số em, nhƣng ở một số em
khác thì mức độ phát triển rất yếu, tầm hiểu biết rất hạn chế.
Trong phƣơng thức lĩnh hội tài liệu học tập: Từ chỗ có kỹ năng học
tập độc lập, có nhiều cách học đến mức hoàn toàn chƣa có kỹ năng học tập
độc lập, chỉ biết học thuộc lòng từng bài, từng câu, từng chữ.
Trong hứng thú học tập: Từ hứng thú biểu hiện rõ rệt đối với một lĩnh
vực tri thức nào đó và có những việc làm có nội dung cho đến mức độ hoàn
toàn không có hứng thú nhận thức, cho việc học hoàn toàn gò ép, bắt buộc.
Ở lứa tuổi này trí nhớ thay đổi về chất. Trí nhớ dần dần mang tính chất
của những quá trình đƣợc điều khiển, điều chỉnh và có tổ chức. Học sinh
trung học cơ sở có nhiều tiến bộ trong việc ghi nhớ tài liệu trừu tƣợng, từ
ngữ, các em bắt đầu biết sử dụng những phƣơng pháp đặc biệt để ghi nhớ
và nhớ lại. Khi ghi nhớ các em đã biết tiến hành các thao tác nhƣ so sánh,
hệ thống hoá, phân loại. Tốc độ ghi nhớ và khối lƣợng tài liệu đƣợc ghi nhớ
tăng lên. Ghi nhớ máy móc ngày càng nhƣờng chỗ cho ghi nhớ logic, ghi
nhớ ý nghĩa. Hiệu quả của trí nhớ trở nên tốt hơn, các em không muốn
thuộc lòng mà muốn tái hiện bằng lời nói của mình. Vì thế, giáo viên cần
phải dạy cho học sinh phƣơng pháp đúng đắn của việc ghi nhớ logic.
Sự phát triển chú ý của học sinh Trung học cơ sở diễn ra rất phức tạp,
vừa có chú ý chủ định bền vững, vừa có sự chú ý không bền vững. Ở lứa
tuổi này, tính lựa chọn chú ý phụ thuộc rất nhiều vào tính chất của đối
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tƣợng học tập và mức độ hứng thú của các em với đối tƣợng đó. Vì thế,
trong giờ học này thì các em không tập trung chú ý, nhƣng giờ học khác thì
lại làm việc rất nghiêm túc, tập trung chú ý cao độ.
Biện pháp tốt nhất để tổ chức sự chú ý của học sinh Trung học cơ sở
là tổ chức hoạt động học tập sao cho các em ít có thời gian nhàn rỗi nhƣ
không có ý muốn và khả năng bị thu hút vào một đối tƣợng nào đó trong
thời gian lâu dài.
Hoạt động tƣ duy của học sinh Trung học cơ sở cũng có những biến
đổi cơ bản, ngoài tƣ duy trực quan – hình tƣợng, các em cần đến sự phát
triển tƣ duy trừu tƣợng.
Học sinh Trung học cơ sở luôn muốn ngƣời lớn coi các em nhƣ một
thành viên đã trƣờng thành, muốn đƣợc bình đẳng hơn về các công việc,
các em không muốn bị coi nhƣ trẻ em hay phân biệt về độ tuổi, các em luôn
muốn tự tìm cách phát huy và thể hiện cá tính của mình
Để duy trì sự thay đổi mối quan hệ giữa các em và ngƣời lớn, các em
có những hình thức chống cự, không phục tùng. Tuy nhiên, không phải mọi
ngƣời lớn đều nhận thức đƣợc nhu cầu này của các em, nên điều này là
nguyên nhân dẫn đến sự xung đột giữa các em với ngƣời lớn. Ngƣời lớn
cần phải hiểu và nắm đƣợc tâm lý của các em, qua đó sự xung đột sẽ không
còn và tình cảm gia đình sẽ gắn bó hơn.
Tất cả những khó khăn đặc thù này có thể giải quyết, nếu ngƣời lớn và
các em xây dựng đƣợc mối quan hệ bạn bè, hoặc quan hệ có hình thức hợp
tác trên cơ sở tôn trọng, tin tƣởng giúp đỡ lẫn nhau. Sự hợp tác này cho
phép ngƣời lớn đặt các em vào vị trí mới, vị trí của ngƣời giúp việc và
ngƣời bạn trong những công việc khác nhau, còn bản thân ngƣời lớn trở
thành ngƣời mẫu mực và ngƣời bạn tin cậy của các em.
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1.2.3.2. Tâm lí lứa tuổi học sinh Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm
Ecopark
Đối với học sinh Trung học sơ sở trƣờng Đoàn Thị Điểm Ecopark, các
em cũng giống nhƣ các bạn cùng trang lứa tại những ngôi trƣờng trung học
cơ sở khác, với đặc thù là một ngôi trƣờng tƣ nhân, điều kiện gia đình các
em học sinh trong trƣờng đều là những nhà có sự đầu tƣ về kinh tế, chính vì
vậy hầu hết cá tính của các em đƣợc biểu hiện rõ rệt, các em đƣợc gia đình
luôn quan tâm và tạo cho nhiều điều kiện để tiếp xúc với cuộc sống bên
ngoài nhiều hơn, nhiều em học sinh tự tin, chủ động trong cuộc sống hàng
ngày tại gia đình, tự biết phục vụ, mua sắm, nấu ăn khi bố mẹ vắng nhà.
Tuy nhiên, đại bộ phận các em học sinh trong trƣờng vẫn còn mải
chơi, chƣa quan tâm nhiều đến vấn đề học tập của mình, đây cũng là điểm
chug của tất cả các bạn học sinh trung học cơ sở, các em chƣa biết lo lắng
và đặt mục tiêu cụ thể cho mình, vẫn còn phải cần đến sự giúp đỡ từ gia
đình và thầy cô nhiều hơn.
Với gần 5 năm dạy học dƣới mái trƣờng này, tôi cảm nhận đƣợc sự
thay đổi của từng độ tuổi khác nhau của các em, khối 6,7 là độ tuổi mới
bƣớc qua ngƣỡng cửa của khối Tiểu học nên hầu nhƣ các em vẫn còn mang
nhiều nét và tính cách của học sinh Tiểu học, nhƣng ở độ tuổi này các em
có sự thay đổi rõ ràng về ngôn ngữ, tác phong và cách suy nghĩ tốt hơn, các
bạn khác giới trong khối lớp có sự hòa đồng hơn, các em vẫn vui chơi và
không hề suy nghĩ về mặt tình cảm nhƣ các anh chị lớn trong cùng trƣờng.
Đối với khối 8,9 thì bắt đầu có sự thay đổi về cách ăn mặc, lời nói hay
cử chỉ với bạn bè và thầy cô, đặc biệt là với ngƣời khác giới, các em luôn tò
mò về thế giới xung quanh và luôn muốn tìm hiểu về các bạn khác, luôn để
ý và bắt đầu có sự biểu hiện về tình cảm nam nữ. Ở độ tuổi này, các em
luôn muốn thể hiện mình và muốn mình tạo đƣợc sự thu hút của nhiều
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ngƣời, chính vì lẽ đó mà nhiều học sinh có sự đi xuống về tình hình học
tập, các em mải chơi và không chú ý đến các bài học trên lớp.
Tóm lại, có thể nói tình cảm ở lứa tuổi này mang tính bồng bột, sôi
nổi, dễ bị kích động, dễ thay đổi, đôi khi còn mâu thuẫn. Tuy vậy, tình cảm
các em đã bắt đầu biết phục tùng lý trí, tình cảm đạo đức đã phát triển
mạnh. Do vốn kinh nghiệm trong cuộc sống của các em ngày càng phong
phú, do thực tế tiếp xúc hoạt động trong tập thể, trong xã hội, mà tính bộc
phát trong tình cảm của các em dần bị mất đi, nhƣờng chỗ cho tình cảm có
ý thức phát triển.
Hoàn cảnh xã hội cũng đã ảnh hƣởng lớn lao đến sự phát triển tình
cảm của các em. Tình cảm bạn bè, tình tập thể ở lứa tuổi này cũng đƣợc
phát triển mạnh. Tình bạn của các em đƣợc hình thành trên cơ sở cùng học
tập, cùng sinh hoạt, cùng có hứng thú, sở thích nhƣ nhau. Các em đối với
nhau chân thành, cởi mở, sẵn sàng giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, cứu bạn
lúc nguy hiểm. Các em tin tƣởng nhau, kể cho nhau nghe những câu
chuyện thầm kín của mình. Các em sống không thể xa bạn, thiếu bạn. Vì
thế khi bị bạn phê bình, các em cảm thấy khổ tâm, buồn phiền, đặc biệt
những em bị bạn bè không chơi, tẩy chay thì đó là một đòn tâm lý rất nặng,
nhiều em đã bỏ học trong các tiết học tập thể, nặng nề hơn nhiều e bị tâm lý
khi đến lớp. Chính vì thế, ở lứa tuổi của các em học sinh trung học cơ sở là
độ tuổi hiếu kỳ và thay đổi theo từng tháng, từng năm. Vậy nên gia đình và
nhà trƣờng cần quan tâm và có đƣợc sự che chở mỗi khi các em cần.
1.2.4. Thực trạng việc tổ chức dạy học Mĩ thuật ngoài lớp tại trường
Trung học Đoàn Thị Điểm Ecopark
Trƣờng phổ thông Đoàn Thị Điểm Ecopark là ngôi trƣờng đƣợc đánh
giá là một trong những ngôi trƣờng có cơ sở vật chất hiện đại, chính vì lẽ
đó, nhà trƣờng cũng luôn luôn đầu tƣ trang thiết bị cho các môn học đƣợc
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tốt nhất, nhằm đảm bảo cho học sinh lĩnh hội đƣợc nhiều kiến thức nhất từ
các bài giảng của giáo viên, bên cạnh đó các bộ môn năng khiếu cũng là
những bộ môn đƣợc nhà trƣờng đặc biệt quan tâm.
Bộ môn Mĩ thuật là môn học nghệ thuật thu hút đƣợc nhiều học sinh
quan tâm và yêu thích, cho đến những năm gần đây tại trƣờng Trung học
cơ sở Đoàn Thị Điểm Ecopark phong trào học Mĩ thuật ngày càng sôi nổi,
hầu hết các em hào hứng với môn học này.
Để giảng dạy môn Mĩ thuật trong chƣơng trình học của nhà trƣờng đòi
hỏi ngƣời giáo viên phải luôn cập nhật tin tức cũng nhƣ cập nhật những
phƣơng pháp giảng dạy mới nhất để đổi mới trong từng tiết dạy, một trong
những hình thức dạy học mà học sinh luôn cảm thấy thích thú nhất đó là
dạy học Mĩ thuật ngoài lớp.
Với việc tổ chức hình thức này, mang đến nhiều điều mới mẻ cũng
nhƣ tạo không khí thoải mái cho học sinh, học sinh đƣợc học tập và trải
nghiệm trong một không gian mới, không đơn thuần chỉ là trên lớp học và
giống nhƣ những bộ môn khác.
Với việc tổ chức hình thức dạy học ngoài lớp cho các em học sinh,
ngƣời giáo viên cần phải áp dụng với các bài học trong sách của bộ giáo
dục từ đó đƣa ra bài dạy một cách hợp lý nhất.
- Đối với lớp 6: Phân môn Vẽ tranh đều xoay quanh với các chủ đề
thiên nhiên, vẽ chủ đề trƣờng học….(Ví dụ: Tiết 5: Vẽ tranh – Cách vẽ
tranh đề tài; Tiết 9: Vẽ tranh - Đề tài học tập; Tiết 22: Vẽ tranh – Đề tài
ngày Tết và mùa xuân; Tiết 30: Vẽ tranh – Đề tài Thể thao, văn nghệ; Tiết
33, 34 – Đề tài Quê hƣơng em…)
- Đối với lớp 7: Phân môn Vẽ tranh đều xoay quanh với các chủ đề
thiên nhiên, vẽ chủ đề trƣờng học… (Ví dụ: Tiết 4: Vẽ tranh - Đề tài tranh
phong cảnh; Tiết 10: Vẽ tranh – Đề tài cuộc sống quanh em; Tiết 15,16: Vẽ
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tranh – Đề tài tự chọn; Tiết 19: Vẽ theo mẫu – Vẽ ký họa ngoài trời; Tiết
20: Vẽ tranh – Đề tài Giữ gìn vệ sinh môi trƣờng…)
- Đối với lớp 8: Phân môn vẽ tranh đều xoay quanh với các chủ đề
thiên nhiên, vẽ chủ đề trƣờng học… (Ví dụ: Tiết 3 Vẽ tranh - Đề tài phong
cảnh mùa hè, Tiết 16,17 – Vẽ tranh - Đề tài tự do; Tiết 24: Vẽ tranh - Đề
tài Ƣớc mơ của em…)
Dựa vào phân phối chƣơng trình của Bộ Giáo dục và đào tạo mà giáo
viên Mĩ thuật Trƣờng Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm Ecopark có thể đƣa
ra các tiết dạy học Mĩ thuật ngoài lớp một cách tốt nhất.
1.3. Chƣơng trình khung trong năm học
Trong năm học 2016 – 2017, và 2017 – 2018 tại trƣờng Trung học cơ
sở Đoàn Thị Điểm Ecopark đang áp dụng những chƣơng trình sách giáo
khoa mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhƣ: “Học Mĩ thật theo định hƣớng
phát triển năng lực” và bên cạnh đó có thêm những tiết tăng cƣờng theo
từng chủ đề của từng tháng do Ban Giám hiệu đƣa ra từ đầu năm.
Đối với từng khối, Ban Giám hiệu nhà trƣờng đƣa ra từng chiến lƣợc
riêng, nhà trƣờng luôn mong muốn sự đổi mới trong từng tiết học và bên
cạnh đó nhà trƣờng cần sự phát triển toàn diện từ học sinh, cụ thể nhƣ:
Đối với khối Trung học sơ sở, nhà trƣờng chỉ chú trọng và áp dụng
chƣơng trình mĩ thuật với khối 6,7 và 8, riêng khối 9 do đặc thù là khối
cuối cấp nên nhà trƣờng chú trọng vào các bộ môn khác nhằm cho học sinh
có đƣợc kết quả thi tốt nhất do đó khối 9 không có bộ môn Mĩ thuật để học
sinh học trong năm học.
Với đặc thù là một trƣờng dân lập và thuộc sự quản lý trực tiếp từ Sở
giáo dục và Đào tạo tỉnh Hƣng Yên, chính vì thế, nhà trƣờng đã xây dựng
một khung chƣơng trình khác hoàn toàn và đƣợc áp dụng các bài dạy khác
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do nhà trƣờng thiết kế để phù hợp hơn với ngôi trƣờng Đoàn Thị Điểm
Ecopark. Với khối 6, 7, 8 tùy thuộc vào từng độ tuổi và trình độ nhận thức
mà nhà trƣờng xây dựng một khung chƣơng trình khác nhau, sau đây, tôi
xin đƣa ra khung chƣơng trình mà nhà trƣờng đang áp dụng trong năm học
2017 – 2018. Cụ thể nhƣ sau:
Đối với khối 6:
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN MĨ THUẬT LỚP 6
Năm học: 2017 – 2018
Cả năm: 35 tuần – Tổng tiết: 35 tiết
Học kỳ I: 18 tuần – Tổng tiết: 18 tiết
Học kỳ II: 17 tuần – Tổng tiết: 17 tiết
Tháng Tuần

1
8
2

9

10

11

Nội dung

MT

MT

ĐM

TC

Sơ lƣợc Mĩ thuật Việt Nam thời kỳ đồ đá, đồ
đồng (Tiết 1)

x

Sơ lƣợc Mĩ thuật Việt Nam thời kỳ đồ đá, đồ
đồng (tiết 2)

x

3

Khối hộp trong không gian (tiết 1)

x

4

Khối hộp trong không gian (Tiết 2)

x

5

Khối hộp trong không gian (Tiết 3)

x

6

Trung thu - Làm lồng đèn cỡ lớn (tiết 1)

x

7

Trung thu- Làm lồng đèn cỡ lớn (tiết 2)

x

8

Màu sắc (tiết 1)

x

9

Màu sắc (tiết 2)

x

10

Lễ hội Hallowen

x

11

Lễ hội Hallowen

x
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Tháng Tuần

1

2

3

MT

MT

ĐM

TC

12

Đề tài Tri ân thầy cô (tiết 1)

x

13

Đề tài Tri ân thầy cô (tiết 2)

x

14

Đề tài Tri ân thầy cô (tiết 3)

15

Trang trí đƣờng diềm và ứng dụng (tiết 1)

16

Trang trí đƣờng diềm và ứng dụng (tiết 2)

17

12

Nội dung

18

x

Kiểm tra học kì I (tiết 1)
Trang trí lớp học đón giáng sinh

x

Kiểm tra học kì I (tiết 2)

x

Trang trí lớp học đón giáng sinh

19

Tạo sản phẩm và quảng cáo trang phục (tiết 1)

x

20

Tạo sản phẩm và quảng cáo trang phục (tiết 2)

x

21

Tranh tĩnh vật (tiết 1)

x

22

Tranh tĩnh vật (tiết 2)

x

23

Vẻ đẹp của tranh dân gian Việt Nam (tiết 1)

x

24

Vẻ đẹp của tranh dân gian Việt Nam (tiết 2)

x

25

Vẻ đẹp của tranh dân gian Việt Nam (tiết 3)

x

26

Bao lì xì hanmade đón xuân

x

27

Để tài ngày 8-3 (tiết 1)

x

28

Để tài ngày 8-3 (tiết 2)

x

29

Khu nhà yêu thích (tiết 1)

x

30

Khu nhà yêu thích (tiết 2)

x

31

Khu nhà yêu thích (tiết 3)

x

32

Tranh chân dung (tiết 1)

x

33

Tranh chân dung (tiết21)

x

24

Tháng Tuần

4

Nội dung

MT

MT

ĐM

TC

34

Kiểm tra học kì II

x

35

Triển lãm tranh

x

Đối với khối 7
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN MĨ THUẬT LỚP 7
Năm học: 2017 – 2018
Cả năm: 35 tuần – Tổng tiết: 35 tiết
Học kỳ I: 18 tuần – Tổng tiết: 18 tiết
Tháng Tuần

8

9

10

11

Nội dung

MT

MT

ĐM

TC

1

Sơ lƣợc Mĩ thuật Việt Nam thời Trần

x

2

Sơ lƣợc Mĩ thuật Việt Nam thời Trần

x

3

Giao thông (tiết 1)

x

4

Giao thông (tiết 2)

x

5

Giao thông (tiết 3)

x

6

Tết trung thu (tiết 1)

x

7

Tết trung thu (tiết 2)

x

8

Chữ trang trí trong đời sống (tiết 1)

x

9

Chữ trang trí trong đời sống (tiết 2)

x

10

Lễ hội Halloween (tiết 1)

x

11

Lễ hội Hallowen (tiết 2)

x

12

Tri ân thầy cô (tiết 1)

x

13

Tri ân thầy cô (tiết 2)

x

14

Tri ân thầy cô (tiết 3)

x

25

Tháng Tuần

12

1

2

MT

ĐM

TC

Tạo hình căn phòng (tiết 1)

x

16

Tạo hình căn phòng (tiết 2)

x

17

Tạo hình căn phòng (tiết 3)

x

18

Kiểm tra học kỳ I

x

19

Noel

20

Phong cảnh thiên nhiên (tiết 1)

x

21

Phong cảnh thiên nhiên (tiết 2)

x

22

Phong cảnh thiên nhiên (tiết 3)

x

23

x

Sáng tạo với lõi giấy vệ sinh.

x

(Hộp cắm bút nhiều ngăn)

24

Tết nhân ái (tiết 1)

x

25

Tết nhân ái (tiết 2)

x

26

Cuộc sống quanh em (tiết 1)

x

27

Cuộc sống quanh em (tiết 2)

x

28

Đề tài 8-3

30

4

MT

15

29

3

Nội dung

31

Sơ lƣợc Mĩ thuật Việt Nam cuối thế kỉ XIX1954
Sơ lƣợc Mĩ thuật Việt Nam cuối thế kỉ XIX1954
Vẽ tĩnh vật- mẫu có hai đồ vật
(tiết 1-vẽ hình)

32

Vẽ tĩnh vật- mẫu có hai đồ vật (tiết 2- vẽ màu)

33

Trang trí và ứng dụng trong đời sống (tiết 3)

34

Kiểm tra học kì II

x
x

x

x

x
x

26

Tháng Tuần

35

Nội dung
Triển lãm tranh

MT

MT

ĐM

TC

x

Đối với khối 8
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN MĨ THUẬT LỚP 8
Năm học: 2017 – 2018
Cả năm: 35 tuần – Tổng tiết: 35 tiết
Học kỳ I: 18 tuần – Tổng tiết: 18 tiết
Học kỳ II: 17 tuần – Tổng tiết: 17 tiết
Tháng

8

9

10

11

Tuần

Nội dung

MT

MT

ĐM

TC

1

Tết trung thu (tiết 1)

x

2

Gam màu nóng lạnh (tiết 1)

x

3

Gam màu nóng lạnh (tiết 2)

x

4

Đề tài an toàn giao thông (tiết 1)

x

5

Đề tài an toàn giao thông (tiết 2)

x

6

Tết trung thu- Tạo dáng và trang trí mặt nạ (tiết 1)

x

7

Tết trung thu- Tạo dáng và trang trí mặt nạ (tiết 2)

x

8

Trang trí vật để bàn bằng giấy

x

9

Ngày phụ nữ Việt Nam

x

10

Lễ hội hóa trang Hallowen.

x

11

Lễ hội hóa trang Hallowen

x

12

Thầy cô và mái trƣờng (tiết 1)

x

13

Thầy cô và mái trƣờng (tiết 2)

x

14

Thầy cô và mái trƣờng (tiết 3)

x

15

Thế giới cổ tích (tiết 1)

x
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Tháng

12

1

Tuần

3

4

MT

MT

ĐM

TC

16

Thế giới cổ tích (tiết 2)

x

17

Thế giới cổ tích (tiết 3)

x

18

Trang trí lớp học đón giáng sinh

x

19

Trang trí lớp học đón giáng sinh

x

20

Tỉ lệ cơ thể ngƣời

21

Tỉ lệ cơ thể ngƣời

22

Tỉ lệ cơ thể ngƣời

23

Hội hoa xuân (tiết 1)

x

24

Hội hoa xuân (tiết 2)

x

25

Hội hoa xuân (tiết 3)

x

26
2

Nội dung

27

Sơ lƣợc mĩ thuật phƣơng tây thế kỷ XIX- XX
(tiết 1)
Sơ lƣợc mĩ thuật phƣơng tây thế kỷ XIX- XX
(tiết 2)

x
x

x
x

28

Đề tài ngày 8-3

x

29

Tỉ lệ mặt ngƣời (tiết 1)

x

30

Tỉ lệ mặt ngƣời (tiết 2)

x

31

Tỉ lệ mặt ngƣời (tiết 3)

x

32

Tạo hình và trang trí trại (tiết 1)

x

Tạo hình và trang trí trại (tiết 2)

x

34

Kiểm tra học kì II

x

35

Triển lãm tranh

x

1.4. Mục tiêu, vai trò dạy học Mĩ thuật ngoài lớp
1.4.1. Mục tiêu
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Dạy học Mĩ thuật ngoài lớp tạo điều kiện cho học sinh tiếp xúc, làm
quen, hiểu biết những tiêu chuẩn của cái đẹp và thƣởng thức cái đẹp, tập
tạo ra cái đẹp và biết vận dụng cái đẹp vào sinh hoạt học tập hàng ngày.
Dạy học Mĩ thuật ngoài lớp rèn luyện năng lực quan sát, khả năng tƣ
duy hình tƣợng và tính sáng tạo, học sinh đƣợc tiếp xúc và làm quen với
môi trƣờng sống sung quanh.
Bên cạnh đó, dạy học mĩ thuật ngoài lớp còn giáo dục thẩm mỹ cho
học sinh thông qua ngôn ngữ tạo hình. Cung cấp một số kiến thức phổ
thông về Mĩ thuật để học sinh áp dụng theo khả năng nhận thức và cảm
nhận riêng của mình và quan trọng hơn là các em đƣợc thay đổi môi trƣờng
học tập với trên lớp, để tạo cảm giác hứng thú và yêu thích môn học thông
qua các tiết học ngoài lớp.
1.4.2. Vai trò
Trong những năm gần đây, nền giáo dục Việt Nam đã thực sự thay đổi
nhiều, từ cách suy nghĩ đến cách thực hiện, đến các chƣơng trình học trên
lớp của học sinh cũng thay đổi, học sinh đƣợc chủ động hơn và bộ môn Mĩ
thuật cũng đƣợc thay đổi nhƣ vậy, học sinh yêu quý và thích bộ môn này
hơn, sự thay đổi không chỉ ngày một ngày hai là đạt đƣợc, không chỉ một
hay vài cá nhân mà đây là sự gắn kết của cả một tập thể.
Việc tổ chức hình thức dạy học Mĩ thuật ngoài lớp là minh chứng cho
sự thay đổi đó, nó tạo nên bƣớc đột phá trong suy nghĩ và cách thực hiện
của giáo viên, việc dạy học Mĩ thuật ngoài lớp giúp học sinh hứng thú hơn,
các con đƣợc thoải mái và không có sự gò bó. Từ đó, môn Mĩ thuật đƣợc
học sinh đón nhận hơn, tôi lấy ví dụ nhƣ sau: Cùng là tiết học của khối 8:
Tiết 3. Vẽ tranh - Đề tài phong cảnh mùa hè, nếu giáo viên tổ chức dạy học
trên lớp theo cách thông thƣờng qua các hình ảnh và một số bài vẽ thì học
sinh chỉ nắm đƣợc kiến thức ở mức độ hiểu, chứ học sinh chƣa biết đƣợc
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hình ảnh thực tế hoặc sự chuyển động của sự vật ngoài thiên nhiên khi có
các tác động là nhƣ thế nào. Hơn nữa, nếu dạy học ngoài lớp với đề tài
tranh phong cảnh các con sẽ có thể liên hệ với thực tiễn một cách chính xác
hơn khi chỉ nhìn qua sách giáo khoa.
Nhƣ vậy, việc tổ chức dạy học ngoài lớp nắm một vai trò hết sức quan
trọng trong các bài dạy của giáo viên, và quan trọng hơn là giúp cho học
sinh càng yêu thích môn học Mĩ thật và làm thay đổi cách suy nghĩ của
nhiều ngƣời với môn Mĩ thuật.
Tiểu kết
Trong những năm gần đây, môn học Mĩ thuật ngày càng đƣợc chú
trọng và phát triển. Đi đôi với nó là những thách thức dành cho ngƣời làm
giáo dục. Ngoài vấn đề về phƣơng pháp giảng dạy thì hình thức tổ chức dạy
học cũng đòi hỏi giáo viên và những ngƣời làm giáo dục phải trăn trở. Cần
phải có những hình thức tổ chức dạy học phù hợp với mục đích và nội dung
của bài dạy nhằm đạt hiệu quả nhất định. Tóm lại, dạy học ngoài lớp là một
hình thức tổ chức dạy học rất tích cực, đem lại nhiều hiệu quả trong giảng
dạy môn Mĩ thuật. Hình thức dạy học này có vai trò rất quan trong trong bộ
môn. Tuy nhiên, để triển khai thật tốt đòi hỏi giáo viên phải có định hƣớng
kế hoạch tổ chức rõ ràng để đạt hiệu quả tối ƣu.
Chƣơng 2
MỘT SỐ ĐỔI MỚI NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG DẠY HỌC
MĨ THUẬT NGOÀI LỚP Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
ĐOÀN THỊ ĐIỂM ECOPARK
2.1. Các hình thức tổ chức dạy học Mĩ thuật ngoài lớp
2.1.1. Tổ chức các câu lạc bộ sáng tạo Mĩ thuật
2.1.1.1. Sáng tạo Mĩ thuật tạo hình
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Trƣớc đây, Mĩ thuật tạo hình đƣợc coi là môn học phụ, không đƣợc
chú trọng, yêu cầu năng khiếu cũng nhƣ tƣ tƣởng đƣợc nhiều ngƣời suy
nghĩ và vô tình hình thành rằng học Mĩ thuật tạo hình là học vẽ và học vẽ là
để trở thành họa sĩ.
Tuy nhiên, theo thời gian, cùng với sự phát triển của xã hội cũng nhƣ
các kết quả nghiên cứu về loại hình nghệ thuật và tác động của nó với đời
sống, sự phát triển của mỗi con ngƣời, môn học này dần cho thấy tầm quan
trọng của nó. Hiện nay, Mĩ thuật tạo hình đã đƣợc chứng minh về khả năng
tăng sự phát triển các kỹ năng thiết yếu cho trẻ trong độ tuổi đang lớn và có
nhiều xu hƣớng học hỏi từ thế giới xung quanh.
Khác với quan niệm cũ, Mĩ thuật tạo hình không đòi hỏi ngƣời tham
gia bắt buộc phải có năng khiếu, cũng không định hƣớng về tƣơng lai hay
sự nghiệp Mĩ thuật của trẻ. Mục đích chính của môn Mĩ thuật tạo hình
nhằm giúp trẻ tăng trí thông minh, khả năng ghi nhớ, nhận biết môi trƣờng,
hình khối và màu sắc trong tự nhiên qua đó trẻ đƣợc hoàn thiện hơn về thế
giới xung quanh và có đƣợc sự hiểu biết nhất định về cuộc sống muôn màu.
Không những thế, qua những bài vẽ hay các tác phẩm, trẻ còn có cơ
hội đƣợc khám phá thế giới, học hỏi về những kiến thức căn bản, đƣợc tìm
hiểu, trả lời cho vô số câu hỏi của trẻ ở lứa tuổi này và một số tính cách của
trẻ nhƣ sự kiên trì, nhẫn nại, ham học hỏi cũng dần đƣợc hình thành, duy trì
hay phát triển trong các buổi học trên lớp.
Tạo hình nói chung, bản chất là một hoạt động dễ tạo sự hứng khởi và
yêu thích cho học sinh. Mĩ thuật tạo hình lại là một môn học có tác động
mạnh trong việc giáo dục, phát triển cho học sinh khả năng tƣ duy và nhận
thức. Nếu học sinh tiếp xúc sớm với hình khối, hình họa giúp trẻ phát triển
chức năng tâm lý nhận thức, trực tiếp có tác động hoàn thiện những kĩ
năng, kĩ xảo, năng lực quan sát, phát triển trí nhớ, trí tƣởng tƣợng, sáng tạo
hay phát triển khả năng tri giác về hình dáng, cấu trúc, màu sắc của đồ vật
bằng mắt một cách có mục đích, các em có thể ghi nhớ hình ảnh sau đó
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hình dung và vẽ lại đƣợc các hình ảnh đó, điều này sẽ là khác biệt nếu so
sánh với học sinh chƣa tiếp xúc với Mĩ thuật tạo hình.
Trong xã hội phát triển nhƣ ngày nay, các bậc phụ huynh đều hiểu
đƣợc việc con em mình tiếp xúc sớm với mĩ thuật tạo hình sẽ có đƣợc sự
phát triển toàn diện hơn, chính vì thế, nhiều phụ huynh đã cho con em mình
tập cách cầm bút và vẽ những hình mà con thích, qua đó các em có thể hiểu
biết và cảm nhận đƣợc các màu sắc trong tự nhiên cũng nhƣ phát triển ngôn
ngữ tạo hình.
Trẻ học tạo hình những vật gần gũi xung quanh cuộc sống, vẽ tranh
thể hiện không gian và những chủ đề thân thuộc, đồng thời thể hiện những
suy nghĩ, quan sát, tƣởng tƣợng và sáng tạo của bản thân một cách tự tin,
tạo thành một tác phẩm hoàn chỉnh.
Hiểu đƣợc sự quan trọng của mĩ thuật tạo hình đối với học sinh là nhƣ
thế nào và dựa vào nhu cầu của các bậc phụ huynh, vì thế, ngoài các tiết
trên lớp học theo phân phối chƣơng trình của nhà trƣờng đƣa ra, trƣờng
Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm Ecopark đã mở các lớp Mĩ thuật tạo hình
cho các học sinh yêu thích bộ môn Mĩ thuật vào các sáng thứ 7 hàng tuần.
Tại đây, học sinh đƣợc trải nghiệm và sáng tạo với các chủ đề khác nhau
nhƣ: Vẽ tranh về con ngƣời, xã hội hay các động thực vật trong tự nhiên…
và với các chất liệu khác nhau nhƣ: Màu sáp, màu dầu, màu nƣớc, sơn
dầu…Với các chất liệu và các bài học mà giáo viên tại trƣờng đƣa ra, học
sinh đều rất hào hứng và học sinh đều hoàn thành bài rất tốt.
Việc thay đổi môi trƣờng học tập từ trong lớp ra ngoài lớp phần nào
khiến cho các bạn học sinh tham gia câu lạc bộ có đƣợc sự thoải mái,
không còn gò bó trong những bức tƣờng hay những bộ bàn ghế ngồi cố
định, vì vậy, đây cũng là một trong những ƣu tiên hàng đầu mà Ban Giám
hiệu nhà trƣờng đã đƣa ra và là một điểm nhấn của nhà trƣờng đối với ban
phụ huynh.
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Ƣu điểm mà việc tổ chức câu lạc bộ ngoài giờ lên lớp: Kết quả đạt
đƣợc sau khi áp dụng hình thức dạy học khác nhau, trong đó có hình thức
dạy học ngoài lớp đã mang lại nhiều ƣu điểm nhƣ: Học sinh có đƣợc sự
hứng thú khi làm bài và bài học đạt kết quả tốt.
Với mục đích sáng tạo trong tạo hình, câu lạc bộ Mĩ thuật tạo hình đã
lên một khung chƣơng trình cụ thể. Với mỗi một đối tƣợng học sinh sẽ có
mức độ bài học khác nhau phù hợp với độ tuổi. Chƣơng trình trong câu lạc
bộ thƣờng chia làm 2 kì, mỗi kì 12 buổi. Trong giới hạn của luận văn, tôi
xin đƣa ra khung chƣơng trình kì 1 dành cho đối tƣợng học sinh khối 6 và 7
nhƣ sau:
CHƢƠNG TRÌNH HỌC
CÂU LẠC BỘ MĨ THUẬT SÁNG TẠO TẠO HÌNH
Tên bài
STT

Mục tiêu

dạy

HS nhận biết đƣợc 1 vài

1

Em pha

loại cocktail. Hs sáng tạo

chế

đƣợc 1 sản phẩm 3D theo

Cocktail

ý thích, hào hứng trong
giờ học

Ảo
thuật
2

gia và
chiếc
đĩa
giấy

HS biết cách làm sản
phẩm sáng tạo từ đĩa
giấy. HS tạo đƣợc 1 sản
phẩm trang trí đĩa giấy
theo ý thích, thuyết trình
về sản phẩm của mình.
HS yêu thích sự sáng tạo.

Sản phẩm dự kiến
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HS biết cách sử dụng
Những màu nƣớc tạo thành bức
3

mảng

tranh có chủ đề. HS vẽ

màu

đƣợc bức tranh theo ý

thú vị

thích, sáng tạo đƣợc câu
chuyện từ bức tranh

HS biết cách tạo hình từ

4

Khám

nhiều chất liệu. Hs sáng

phá

tạo đƣợc bức tranh theo ý

chất

thích bằng vải dạ. HS rèn

liệu

kĩ năng vận động, khéo

Vải dạ

léo. HS yêu thích đồ thủ
công.
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HS biết cách tạo hình từ
chiếc đĩa CD. Hs làm
Chiếc
5

đĩa CD
thần kì

đƣợc 1 sản phẩm 3D theo
ý thích. Hs đóng vai họa
sĩ mở trển lãm về sản
phẩm, yêu thích sáng tạo
trong nghệ thuật, cuộc
sống

Hs biết quan sát để chọn

6

Vẽ

lọc những hình ảnh đẹp

tranh

từ thực tế, tạo đƣợc bức

dã

tranh theo ý thích, yêu

ngoại

thiên nhiên và hòa đồng
với bạn bè

Sáng

Hs biết cách tạo hình từ

tạo với chất liệu thiên nhiên. Hs
7

chất

làm đƣợc 1 sản phẩm 2D

liệu

theo ý thích. Sang tạo từ

thiên

những câu chuyện, yêu

nhiên

thích nghệ thuật
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8

Chủ đề thiên nhiên
Màu Acrilic
Toan vẽ (40x50cm)
Trải
nghiệm
với
chất
9

liệu
Acrilic

Hs biết cách sự dụng
chất liệu acrylic để sáng
tạo nghệ thuật. Hs hoàn
thành bức tranh Acriclic
theo ý thích
Chủ đề động vật
Màu Acrilic
Toan vẽ (40x50cm)

10

Chủ đề chân dung cảm xúc
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Hs làm quen với nghệ
thuật sắp đặt. HS làm
11

Bể cá

đƣợc 1 sản phẩm sắp đặt

3D

theo chủ đề. Hs rèn luyện
kĩ năng tƣ duy hình ảnh,
yêu thích nghệ thuật

12

Em

Hs biết cách tạo hình với

sáng

phế liệu. HS làm đƣợc 1

tạo từ

sản phẩm theo ý thích.

phế

Hs có ý thức giữ gìn môi

liệu

trƣờng và tiết kiệm hơn

Đối với từng bài học sẽ có những mục tiêu riêng, giúp cho các em
hoàn thiện các kĩ năng của mình. Tuy nhiên, việc định hƣớng cho các em
biết cách tƣ duy hình ảnh và sáng tạo trong tạo hình nghệ thuật vẫn đƣợc
chú trọng nhất. Sau mỗi giờ học, đƣợc làm quen với các chất liệu mới và
thay đổi không khí học tập trong tuần, các em cảm thấy rất hào hứng. Điều
đó thể hiện rất rõ trên biểu cảm khuôn mặt và minh chứng cụ thể nhất đó là
các sản phẩm mĩ thuật của các em. Những sản phẩm vô cùng sáng tạo và
ngộ nghĩnh.
2.1.1.2. Sáng tạo Mĩ thuật ứng dụng
Mĩ thuật ứng dụng phát triển mạnh mẽ và phát triển ở rất nhiều quốc
gia trên thế giới. Đây cũng là nghệ thuật của sự kết hợp giữa cái thực dụng
và cái đẹp. Mĩ thuật ứng dụng có từ rất lâu đời, nó là cái tổng hòa của nhiều
ngành: Khoa học kỹ thuật, quy trình công nghệ sản xuất... Giá trị thẩm mĩ
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của nó không chỉ làm đẹp cho cuộc sống, làm đẹp cho các sản phẩm mà nó
còn mang lại nhiều tiện ích cho chính chúng ta.
Mĩ thuật ứng dụng đang thâm nhập vào tất cả các lĩnh vực của đời
sống xã hội. Nó còn đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế, văn hoá
xã hội. Khi mĩ thuật ứng dụng có sự cải tiến thì các mẫu mã sản phẩm công
thƣơng nghiệp, văn hoá ra đời có hình thức đẹp và bắt mắt. Rất nhiều sản
phẩm của mĩ thuật ứng dụng đƣợc ra đời và nó mang những giá trị thẩm mĩ
nhất định, nó phản ánh đƣợc nhu cầu cấp thiết và sự tiến bộ của công nghệ.
Sự phân chia các loại hình Mĩ thuật ứng dụng nhƣ sau:
+ Mĩ thuật trang trí:
- Trang trí sân khấu: Đây là loại hình Mĩ thuật nhằm phục vụ cho các
loại hình sân khấu chèo, tuồng, cải lƣơng… Ngƣời họa sĩ thông qua kịch
bản có sẵn của sân khấu mà đƣa ra ý tƣởng cụ thể, sau đó tái hiện lại các
hình ảnh để nó đúng với chủ đề và nội dung của sân khấu.
- Trang trí thời trang: Ngƣời họa sĩ có thể dựa theo nhu cầu của xã hội
để thiết kế nên các mẫu quần áo thời trang khác nhau, hoặc có thể dựa theo
phong cách truyền thống để thiết kế đƣợc bộ trang phục theo ý muốn.
- Trang trí mĩ nghệ: Trong các gia đình, nhu cầu mua các đồ dùng
trang trí nhƣ: Thảm, đồ mĩ nghệ hay các đồ gỗ đều rất đƣợc ƣa chuộng, vì
vậy, trang trí mĩ nghệ cũng không thể thiếu đƣợc và là một phần quan trọng
trong Mĩ thuật trang trí.
- Trang trí gốm: Phát huy truyền thống gốm dân tộc, các họa sĩ tiếp tục
tìm tòi, sáng tạo những mẫu mã mới. Trên mặt đồ gốm có lúc để trơn, có
lúc trang trí thành hình vẽ… Gốm Bát Tràng, gốm sứ Kim Lan … là những
địa danh nổi tiếng về sản phẩm gốm Việt Nam.
+ Đồ họa ứng dụng:
- Đồ họa ứng dụng gồm nhiều thể loại khác nhau: Minh họa sách báo,
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quảng cáo hàng hoá, vẽ bản đồ và các loại đồ họa ứng dụng khác.
- Minh họa sách báo hay quảng cáo hàng hóa là một lĩnh vực nằm
trong nghệ thuật tạo hình Mĩ thuật ứng dụng mục đích của nó là làm sáng
tỏ tác phẩm văn hoá, thông qua sách báo.
- Mĩ thuật ứng dụng đang thâm nhập vào hệ thống xã hội từ kinh tế
đến giáo dục, kiến trúc đến giao thông và thông tin đều đã chuyển qua các
quá trình kế hoạch hoá và quản lý khoa học, mà ở đó đều bộc lộ tinh thần
thẩm mĩ nhằm phát triển nền văn minh xã hội. Mĩ thuật ứng dụng đóng góp
không nhỏ vào sự phát triển kinh tế, văn hoá xã hội.
Cũng giống nhƣ Mĩ thuật tạo hình mà tôi đã nêu ở bên trên, Trƣờng
Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm Ecopark không chỉ áp dụng các chƣơng
trình từ Bộ giáo dục và Đào tạo, bên cạnh đó, các chƣơng trình tăng cƣờng
và mở thêm các câu lạc bộ về Mĩ thuật ứng dụng cũng luôn đƣợc học sinh
và phụ huynh quan tâm.
Trong chƣơng trình của nhà trƣờng đƣa ra học sinh đƣợc tìm hiểu về
Mĩ thuật ứng dụng, từ đó các em đƣợc làm quen và tìm hiểu sâu hơn về Mĩ
thuật ứng dụng, với các bài học nhƣ: Trang trí sách báo, trang trí đĩa tròn,
nặn và trang trí gốm… mô hình hóa nội dung các môn học, thông qua các
bài học nhƣ vậy học sinh có thêm đƣợc nhiều kiến thức về Mĩ thuật ứng
dụng nói chung và bên cạnh đó học sinh đƣợc thực hành và đƣợc tự tay
thực hành các sản phẩm nghệ thuật.
Với một ngôi trƣờng đƣợc đầu tƣ tốt về cơ sở vật chất và mục tiêu từ
ban lãnh đạo nhà trƣờng đƣa ra là học sinh phải đƣợc phát triển toàn diện
và với tất cả các bộ môn học đều đƣợc lồng ghép các chƣơng trình để học
sinh có đƣợc sự phát triển tốt nhất. Trƣờng trung học sơ sở Đoàn Thị Điểm
Ecopark đã và đang xây dựng đƣợc những thành công nhất định thông qua
các bài học và những hình thức dạy học khác nhau.
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2.1.2. Tổ chức tham quan kết hợp vẽ ngoài trời
2.1.2.1. Tham quan Bảo tàng Mĩ thuật kết hợp vẽ tranh theo chủ đề
Mĩ thuật là một môn năng khiếu cần nhiều thời gian và không gian
quan sát để học sinh có thể thỏa sức thể hiện khả năng hội họa với những
màu sắc riêng của mình. Chính vì vậy, nhà trƣờng đã đƣa các em đến gần
với thế giới thiên nhiên, với những bức tranh của các họa sĩ thế hệ trƣớc, để
các em đƣợc tận mắt chứng kiến và ghi lại những hình ảnh đã đƣợc nghe,
đƣợc học từ những bài giảng trên lớp.
Giống nhƣ những năm học trƣớc, nhà trƣờng luôn tổ chức cho các em
học sinh những buổi tham quan và dã ngoại, học sinh đƣợc đi các bảo tàng
khác nhau, với bộ môn mĩ thuật thì bảo tàng Mĩ thuật Việt Nam đã không
còn xa lạ với các em học sinh, các em đƣợc tìm hiểu về các dòng tranh dân
gian, các kỹ thuật vẽ tranh và bên cạnh đó đƣợc tìm hiểu về các chất liệu vẽ
tranh nhƣ: Chất liệu lụa, khắc gỗ, màu bột, sơn dầu… qua đó, các em biết
liên hệ thực tiễn với các bài học trên lớp.
Sau khi các em đƣợc nghe giới thiệu tranh từ các hƣớng dẫn viên, giáo
viên Mĩ thuật yêu cầu các em vẽ bức tranh mà em cảm thấy thích thú hoặc
vẽ lại một vài phù điêu tại bảo tàng. Em nào cũng say sƣa và háo hức hoàn
thành bức tranh của riêng mình. Mỗi em lựa chọn một hình ảnh, một màu
sắc khác nhau để tô điểm cho bức tranh thêm đẹp hơn.
Các hình ảnh, bức tranh đƣợc các em vẽ lại qua từng bàn tay, từng nét
vẽ. Sau buổi dã tham quan dã ngoại, mỗi em đều có đƣợc cho mình một
bức tranh sống động và đầy màu sắc từ thực tế.
Bên cạnh đƣợc quan sát các bức tranh, học sinh còn đƣợc tìm hiểu về
các hoa văn, phù điêu tại các đình chùa khác nhau trên đất nƣớc ta, mỗi
hình ảnh đều mang một ý nghĩa và biểu tƣợng văn khóa khác nhau của từng
vùng miền.
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Buổi tham quan và vẽ tranh đã tập cho các em khả năng quan sát, là
nền tảng để phát triển năng khiếu hội họa. Đồng thời giúp các em có những
giây phút thƣ giãn, sáng tạo cũng nhƣ nâng cao khả năng diễn đạt bằng
hình ảnh, tạo sự hứng thú cho các em để duy trì và phát triển môn năng
khiếu này và quan trọng hơn các em đƣợc nhìn thấy những bức tranh
ngoài thực tế so với việc chỉ nhìn tranh thông qua sách giáo khoa các em
đang học.
2.1.2.2. Tham quan làng nghề kết hợp vẽ tranh phong cảnh
Nằm trong kế hoạch tham quan dã ngoại và đẩy mạnh việc học gắn
liền với thực tế cho học sinh trong toàn trƣờng. Giáo viên Mĩ thuật đã kết
hợp với nhau và tổ chức cho các em học sinh đƣợc đi những làng nghể nổi
tiếng tại Việt Nam nhƣ: Làng tranh dân gian Đông Hồ - Đông Hồ - Thuận
Thành - Bắc Ninh, Làng nghề Gốm - Bát Tràng - Gia Lâm - Hà Nội, Làng
Lụa Vạn Phúc - Hà Đông… cùng với việc giúp các em học sinh tìm hiểu
đƣợc nguồn gốc ra đời và phát triển của các làng nghề học sinh đƣợc tự tay
làm ra các sản phẩm qua đó cũng phần nào hiểu rõ hơn sự vất vả của những
ngƣời nghệ nhân nơi đây.
Song song với đó là sự kết hợp giữa bộ môn Mĩ thuật vào chuyến
tham quan, các em học sinh đƣợc tìm hiểu không chỉ về làng nghề đó mà
còn đƣợc tìm hiểu về phong cảnh làng nghề nơi mà các em học sinh đến,
những ngôi nhà mái ngói đỏ, những cây cau, những cánh cổng làng đều sẽ
là những gợi ý vô cùng phong phú để học sinh có thể vẽ thành một bức
tranh theo đúng chủ đề mà giáo viên đƣa ra.
Đây là một hoạt động thiết thực để các em có thể phát huy hết khả
năng, năng khiếu của mình, đồng thời, thông qua hoạt động vừa góp
phần giáo dục tình yêu quê hƣơng, đất nƣớc, yêu thiên nhiên đến với
các em.
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2.1.2.3. Tham quan di tích lịch sử và công trình Mĩ thuật tại địa phương kết
hợp vẽ ký họa
Tham quan học tập bộ môn Mĩ thuật là hình thức cần thiết để thực
hiện mối liên hệ giữa lí luận và thực tế, gắn nhà trƣờng với cuộc sống và
thực hiện nhiệm vụ giáo dục Mĩ thuật địa phƣơng cho học sinh. Tổ chức
tham quan là một hình thức học tập, nghiên cứu có nhiều bổ ích và hấp dẫn.
Học sinh đƣợc trực tiếp mắt thấy, tai nghe những sự vật, hiện tƣợng có liên
quan đến nội dung giáo dục Mĩ thuật địa phƣơng. Qua các chuyến đi đó,
học sinh sẽ thu hoạch đƣợc nhiều điều bổ ích, hứng thú, phục vụ quá trình
học tập, củng cố bài học trên lớp.
Để đạt đƣợc mục đích đó, giáo viên cần phải có sự chuẩn bị chu đáo
cả về nội dung, kế hoạch, phƣơng tiện…tránh tình trạng coi đây chỉ là việc
đi tham quan du lịch thuần túy, không chú ý đến nội dung học tập, không
tìm thấy những giá trị lịch sử có ý nghĩa khoa học, cái đẹp thẩm mĩ đƣợc ẩn
trong các sự vật hiện tƣợng ở những nơi đến tham quan học tập và nhƣ thế
thực tiễn không có tác dụng làm sáng tỏ nội dung ngoại khóa. Hình thức
tham quan có thể đƣợc thực hiện bằng nhiều hình thức tùy theo điều kiện
của nhà trƣờng.
Có thể chọn một địa điểm ngay tại địa phƣơng của mình trong các
hình thức trên để tổ chức cho học sinh tham quan. Với các buổi tham quan
vừa để giải trí về mặt tinh thần, vừa để lĩnh hội thêm kiến thức. Với môn
mỹ thuật cần kết hợp đi tham quan và lấy tƣ liệu bằng cách kí họa cảnh, tác
phẩm điêu khắc, công trình kiến trúc… Muốn vậy, cần có kế hoạch trƣớc
và cụ thể để học sinh đƣợc chuẩn bị về mọi mặt, trong đó có sự chuẩn bị
cho học Mĩ thuật ngoại khóa.
Hình thức ngoại khóa này rất đa dạng, phong phú, không bị ràng buộc
bởi thời gian học tập trong chính khóa, tạo điều kiện cho học sinh thâm
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nhập thực tế nên có điều kiện giúp học sinh phát triển toàn diện về nhận
thức, thái độ, hành vi và đạo đức… đối với công trình Mĩ thuật đó.
Song song với việc tham quan các công trình lịch sử, giáo viên có thể
lồng ghép các bài học trên lớp nhƣ vẽ ký họa vào trong chƣơng trình đi
tham quan, qua đó học sinh có thể nắm bắt và hiểu sâu hơn về các công
trình kiến trúc, học sinh có thể ghi nhớ rõ hơn về các hình ảnh và các
đƣờng nét hoa văn của địa điểm đi tham quan. Tôi lấy ví dụ đối với học
sinh khối 7 nhƣ sau: Trong phân phối chƣơng trình tuần 26, 27 với chủ đề
Cuộc sống quanh em, giáo viên đƣa học sinh đi tham quan tại làng cổ
Đƣờng Lâm, tại đây học sinh đƣợc tìm hiểu các nét văn hóa tại làng Đƣờng
Lâm và kết hợp ký họa tranh phong cảnh làng quê. Nhƣ vậy, việc đƣa học
sinh đi tham quan các công trình kiến trúc và di tích lịch sử kết hợp vẽ ký
họa sẽ giúp học sinh hiểu hơn về các nét văn hóa và có thể ghi nhớ đƣợc
các hình ảnh đặc trƣng tại các địa điểm đó, quan trọng hơn là các em đƣợc
tận mắt nhìn thấy các hình ảnh mà lâu nay các em chỉ đƣợc xem qua hình
ảnh nhƣ sách, báo… Chỉ nhƣ vậy các em mới hiểu hết đƣợc ý nghĩa của
chuyến đi và giáo viên sẽ có đƣợc cách đánh giá tốt nhất cho giờ học.
2.1.3. Tổ chức thảo luận Mĩ thuật theo chuyên đề
2.1.3.1. Thảo luận chuyên đề Mĩ thuật cùng nghệ nhân
Trong phân phối chƣơng trình mĩ thuật khối 6 của Bộ giáo dục và Đào
tạo. Tiết 19: Thƣởng thức Mĩ thuật – Tranh dân gian Đông Hồ, Tiết 24:
Thƣởng thức Mĩ thuật – Giới thiệu một số tranh dân gian Việt Nam, đây là
2 tiết mà giáo viên có thể áp dụng hình thức thảo luận theo chuyên đề cùng
nghệ nhân.
Để học sinh tìm hiểu rõ nét nhất về hai tiết học này, giáo viên cần đƣa
ra các phƣơng pháp khác nhau nhƣ: Tổ chức một số chuyên đề “Tìm hiểu
nguồn gốc của dòng tranh Đông Hồ, hay chất liệu để tạo nên nhũng bức
bức tranh Đông Hồ…”
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Khác với việc học trên lớp và sử dụng phƣơng tiện học tập là những
quyển sách giáo khoa hay các bức tranh dân gian Đông Hồ, thì việc đƣa
học sinh đến với nơi đã sinh ra dòng tranh này và đƣợc giao lƣu cùng nghệ
nhân Nguyễn Đăng Chế thì không còn gì là tuyệt vời hơn, tại đây các em
học sinh đƣợc nghe giới thiệu về dòng tranh, sự hình thành và phát triển
qua những thăng trầm trong cuộc sống, sự hƣng thịnh và những mai một
của dòng tranh. “Tranh Đông Hồ hƣng thịnh từ trƣớc năm 1944, với 17
dòng họ, hơn 150 gia đình trong làng làm tranh. Để chuẩn bị cho những
phiên chợ tấp nập đƣợc tổ chức vào dịp tháng Chạp, cả làng bận rộn từ
tháng Bảy âm lịch. Khi ấy, từ sân đình, sân nhà đến triền đê sông Đuống
đều là nơi dân làng chuẩn bị các nguyên liệu để làm, phơi tranh. Màu đỏ
của sỏi son, màu xanh lá chàm, vàng hoa hòe, lấp lánh của vỏ sò, vỏ điệp...
Những gam màu thiên nhiên làm nên nét độc đáo của tranh Đông Hồ bừng
sáng đến từng góc nhỏ” - nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế nhớ về những
tháng ngày xa cũ. Sau khi đƣợc nghe và giới thiệu về dòng tranh, các em
học sinh cảm thấy tò mò và đƣa ra những câu hỏi gửi đến nghệ nhân nhƣ:
Hiện nay, trong làng còn bao nhiêu dòng họ tiếp tục theo đuổi nghề tranh?,
Chất liệu giấy để làm tranh có gì đặc biệt ?... Tất cả những câu hỏi đó đều
đƣợc nghệ nhân giải đáp một cách rõ ràng nhất. Sau khi đã đƣợc nghe đầy
đủ về các thông tin các em sinh bắt đầu một hành trình mới là khám phá
cách để làm tranh Đông Hồ.
Với việc tổ chức chuyên đề nhƣ trên, chắc chắn rằng học sinh sẽ cảm
thấy thú vị và hiểu hơn về dòng tranh thay vì phải ngồi ôm quyển sách và
đọc hết trong sách giáo khoa hay bị gò bó trong một không gian của một
lớp học, quan trọng hơn nữa là giáo viên đã tạo đƣợc sự yêu thích và thay
đổi cách nhìn nhận của học sinh về những bài thƣởng thức Mĩ thuật. Từ đó,
học sinh sẽ đón nhận những tiết học tiếp theo một cách cởi mở nhất.
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2.1.3.2. Tổ chức cho học sinh nghiên cứu, viết bài về Mĩ thuật theo chủ đề
Quay trở lại phần tổ chức chuyên đề Mĩ thuật cùng nghệ nhân, ở phần
thảo luận chuyên đề này, giáo viên vẫn hoàn toàn có thể tổ chức các tiết
học tiếp theo sau khi phần chuyên đề kết thúc, nhƣ vậy, đòi hỏi giáo viên
phải có giáo án và định hƣớng cho các em học sinh chuẩn bị tƣ liệu cho bài
sau: Ví dụ: Trƣớc hết giáo viên cần chia nhóm cho học sinh thực hiện, yêu
cầu học sinh chụp ảnh các hoạt động, giáo viên đƣa ra chủ đề cho từng
nhóm thực hiện và nêu rõ mục tiêu của hoạt động này là viết bài thu hoạch
hoặc trình bày nội dung trên PowerPoint đã thu thập đƣợc từ tiết học trƣớc.
Việc áp dụng những hình thức nhƣ trên, bắt buộc học sinh sẽ phải tìm
hiểu và ghi chép lại, sau đó học sinh sẽ chuẩn bị, phân chia nhiệm vụ cho
từng ngƣời, thảo luận trong nhóm và đƣa ra cách trình bày tốt nhất cho
nhóm mình ở tiết tiếp theo.
Từ những áp dụng những hình thức trên cho thấy, học sinh nắm kiến
thức nhanh, vững hơn, sâu và chắc hơn so với việc học ở lý thuyết ở lớp.
Hoạt động không chỉ góp phần nâng cao khả năng tƣ duy độc lập, tăng
cƣờng khả năng sáng tạo trong học tập, kích thích lòng ham muốn tìm tòi,
khám phá những kiến thức mới của ngƣời học, mà học sinh đƣợc phát huy
hết khả năng làm việc nhóm, thông qua đó học sinh sẽ tự tin hơn trong giao
tiếp, có thêm các kỹ năng viết bài và thuyết trình đây là điều mà các bộ
môn cũng nhƣ nhiều trƣờng học trong những năm gần đây đang hƣớng đến.
2.2. Thực nghiệm
2.2.1. Thực nghiệm đối với khối 6
- Mục đích thực nghiệm:
Chƣơng trình khối 6 là chƣơng trình đầu cấp Trung học cơ sở. Ở
chƣơng trình lớp 6 nói chung và chƣơng trình Mĩ thuật nói riêng tập trung
hệ thống lại kiến thức cơ bản của bậc Tiểu học và triển khai các nền kiến
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thức cơ bản để lên các lớp trên. Ở khối 6 này, các em học sinh vẫn còn
nhiều tính cách thuộc học sinh Tiểu học nên các em rất hào hứng với học
mĩ thuật và điều đó cũng khá thuận lợi so với các khối khác trong khối
Trung học cơ sở.
Môn học Mĩ thuật là môn học đƣợc xây dựng theo hệ thống kiến thức
đồng tâm, nội dung lặp lại ở các lớp nhƣng càng lên lớp trên thì lƣợng kiến
thức cũng nhƣ các yêu cầu bài học sẽ khó dần lên.
Bộ giáo dục và đào tạo đã đƣa ra những định hƣớng về hình thức tổ
chức lớp học để tạo hiệu quả trong giờ dạy. Hiện tại, Trƣờng trung học cơ
sở Đoàn Thị Điểm cũng thực hiện nghiêm túc theo các định hƣớng này và
đƣợc đánh giá ở mức khá so với các trƣờng bạn trong địa bàn.
Tuy nhiên, về cách thức tổ chức còn chƣa đạt hiệu quả cao. Vì vậy,
chúng tôi đã đƣa ra những biện pháp cụ thể nhằm đổi mới cách thức tổ
chức lớp, nhằm đem lại hứng thú cho học sinh và hiệu quả cao trong quá
trình dạy và học. Mục đích của phần thực nghiệm này chính là kiểm chứng
sự khả thi cho những giả thiết đã nêu ra ở trên.
- Các bước thực nghiệm:
+ Chọn nội dung thực nghiệm: Hình thức tổ chức lớp trong phân
môn Thƣờng thức mĩ thuật và Vẽ tranh ở khối 6
+ Chọn lớp để thực nghiệm và đối chứng
+ Tiến hành thực nghiệm
+ Kiểm tra khảo sát cho lớp thực nghiệm và đối chứng
+ So sánh kết quả trƣớc thực nghiệm
+ Thực nghiệm trên những giả thiết đã nêu
+ Đánh giá kết quả hai lớp đối chứng và thực nghiệm
+ So sánh kết quả và đánh giá
- Đối tượng thực nghiệm, thời gian thực nghiệm:
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+ Đối tƣợng thực nghiệm: Lớp 6A1
+ Thời gian thực nghiệm: Từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 5 năm
2017
+ Địa điểm: Trƣờng THCS Đoàn Thị Điểm Ecopark
- Tiến hành thực nghiệm:
+ Chuẩn bị thực nghiệm:
Công việc quan trọng khi tiến hành thực nghiệm là công tác chuẩn bị.
Chuẩn bị cả về nhân lực (giáo viên, học sinh), cả về cơ sở vật chất. Sau khi
xin ý kiến từ ban giám hiệu, chúng tôi đã rà soát các hình thức tổ chức lớp
học vẫn đang thực hiện hiện nay. Từ đó, trao đổi với định hƣớng đổi mới
hình thức tổ chức trong năm học này. Sau khi khảo sát chất lƣợng đầu năm
đã chọn ra 2 lớp có năng lực Mĩ thuật tƣơng đƣơng nhau để thực nghiệm và
đối chứng. Kết quả khảo sát cụ thể nhƣ sau:
Lớp/ Sĩ số

Đạt

Chƣa Đạt

6A1: 30 hs

25

5

(Đối chứng)

(83%)

(17%)

6A2: 30 hs

23

7

(Thực nghiệm)

(76%)

(24%)

Ngoài ra, các phƣơng án tổ chức lớp học và các kế hoạch chung, kế
hoạch bài học cũng cần phải lên chi tiết. Nhà trƣờng và tổ chuyên môn đƣa
ra những phát sinh, hoặc rủi ro để có phƣơng án khắc phục và điều chỉnh
kịp thời.
- Tổ chức thực nghiệm:
Tại lớp thực nghiệm 6A1:
+ Tiến hành dạy học ngoài lớp đối với các phân môn Thƣờng thức Mĩ
thuật, Vẽ tranh,…

47

+ Lên kế hoạch cụ thể cho các buổi học tập ngoài lớp của lớp 6A1
Đầu tiên với phân môn Vẽ tranh đều xoay quanh với các chủ đề thiên
nhiên, vẽ chủ đề trƣờng học… Ví dụ: Tiết 5: Vẽ tranh – Cách vẽ tranh đề
tài; Tiết 9: Vẽ tranh - Đề tài Học tập; Tiết 22: Vẽ tranh – Đề tài ngày tết và
mùa xuân; Tiết 30: Vẽ tranh – Đề tài Thể thao, văn nghệ; Tiết 33,34 – Đề
tài Quê hƣơng em… Tùy từng bài học cụ thể mà tôi xây dựng kế hoạch địa
điểm học tập ngoài lớp khác nhau. Với Tiết 5: Vẽ tranh – Cách vẽ tranh đề
tài, 9: Vẽ tranh - Đề tài Học tập; Tiết 30: Vẽ tranh – Đề tài Thể thao, văn
nghệ tôi xây dựng kế hoạch tổ chức hình thức dạy học ngoài lớp ngay tại
sân trƣờng, sân bóng, hành lang các lớp học …
Tại những không gian này các em sẽ quan sát đƣợc nhiều hình ảnh
ngoài thực tế, lấy tƣ liệu để vẽ tranh của mình. Tôi tiến hành chia nhóm lớp
6A1 thành các nhóm học tập, các em sẽ tìm hiểu bài theo hệ thống câu hỏi
tôi chuẩn bị sẵn. Sau khi tìm hiểu nội dung đề tài, các em sẽ quan sát giáo
viên thị phạm theo mẫu và sáng tạo trên bài vẽ của mình.
Các em tỏ ra rất hào hứng vì không gian học tập không bó gọn trong
lớp học mà thoáng rộng hơn rất nhiều. Tại đây, các em đƣợc chủ động tìm
kiếm nhiều tƣ liệu phục vụ cho bài vẽ.
Với phân môn Thƣờng thức Mĩ thuật, có: Tiết 19: Thƣờng thức Mĩ
thuật: Tranh dân gian Việt Nam; Tiết 20: Thƣờng thức Mĩ thuật: Giới thiệu
một số tranh dân gian Việt Nam.
Tôi gộp hai tiết này lại kết hợp với nội dung học tập trải nghiệm ở
môn Lịch sử. Tôi đã xin ý kiến Ban Giám hiệu lập kế hoạch cụ thể cho
chuyến tham quan dã ngoại tại làng tranh dân gian Đông Hồ.
Vì thời gian học tập dã ngoại có hạn (trong thời gian 4 tiếng) nên cần
có kế hoạch cụ thể để đảm bảo nội dung kiến thức trong giờ học, đảm bảo
an toàn cho học sinh. Kế hoạch cụ thể nhƣ sau:
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TRƢỜNG PHỔ THÔNG
ĐOÀN THỊ ĐIỂM ECOPARK

KẾ HOẠCH THAM QUAN VÀ TRẢI NGHIỆM
Học Sinh khối 6 đi tham quan làng tranh Đông Hồ
Năm học 2016 – 2017
A.KHUNG CHƢƠNG TRÌNH
1. Mục đích
 Tổ chức đƣa HS Khối 6 đi tham quan Làng tranh Đông Hồ giúp
HS hiểu đƣợc nét văn hóa của ông cha ta và HS nắm bắt đƣợc các
quy trình làm 1 bức tranh.
 Giúp HS trải nghiệm và tự tay làm 1 sản phẩm dựa trên những kiến
thức vừa đƣợc các nghệ nhân nêu ra.
2. Thời gian
- Thời gian: Thứ Ba ngày 27/9/2016.
3. Thành phần tham dự
- GVCN, GVBT, HS lớp 6 và GV có tên trong kế hoạch
4. Mục tiêu
 Học sinh hiểu đƣợc về lịch sử phát triển của tranh Đông Hồ.
 Nắm bắt đƣợc thêm kiến thức về dòng tranh này: Chất liệu, các
công đoạn, tác phẩm tiêu biểu
 Bài thu hoạch: Thực hiện công đoạn in mộc, hoàn thiện và nhận
sản phẩm
B. KHUNG CHƢƠNG TRÌNH
Thời gian
27/9/2016

Nội dung

Ngƣời
phụ trách

TPT giới thiệu về Làng Thầy Hiếu

Ghi chú
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tranh Đông Hồ
Tập trung học sinh tại
sân Trƣờng, phổ biến nội
7h50 – 7h55

quy khi đi tham quan.
GVCN điểm danh HS và

PR chụp ảnh
Thầy Hiếu

báo số lƣợng HS có mặt

toàn khối trƣớc
giờ đi tham
quan.

của lớp mình cho TPT
8h00 – 8h05

Xe bắt đầu chuyển bánh.

GVCN kiểm tra

Xe đến Làng tranh Đông
Hồ
- Ổn định từng lớp.
- HS đi vào làng tranh
Đông Hồ theo hƣớng dẫn
của Thầy cô và các nghệ
8h45-9h30

nhân.

Thầy
Hiếu,
GVCN,
GVBT

- TPT, GVCN, nghệ
nhân giới thiệu lịch sử
phát triển, các nguyên
liệu làm tranh và các

HS các lớp xếp
2 hàng và đi
thành 1 đoàn
dài theo hƣớng
dẫn của GVCN

Nghệ
nhân

công đoạn để làm ra một
bức tranh Đông Hồ.

9h30-10h40

- HS trực tiếp tham gia

GVCN lƣu ý ổn

vào các công đoạn làm

định trật tự nề

tranh dƣới sự hƣớng dẫn Nghệ

nếp.

của nghệ nhân

GVCN đƣa HS

nhân

đi theo đoàn đã
phân chia
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GVCN, GVHC

10h40-10h55

Toàn bộ HS và GV chụp
hình lƣu niệm

Đ/c Thảo

hƣớng dẫn HS

PR,

xếp hàng theo

Thƣơng

lớp để PR chụp
ảnh

10h55-11h00

HS ổn định và lên xe về

GVCN

điểm

Trƣờng kết thúc chuyến TPT và

danh HS trên xe

tham quan học tập và trải GVCN

trƣớc

nghiệm.

chuyển bánh.

khi

xe

C - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
Ngƣời phụ trách

Thời gian

Nội dung

23/9/2016

Lập kế hoạch, Phụ trách chung.

27/9/2016

Chụp ảnh, đƣa tin bài.

20/9/2016

Ban TTN
Đ/c Thƣơng + Thảo
PR

Liên hệ thuê hƣớng dẫn viên và Đ/c Bình CSVC +
đi tiền trạm.

Hiếu
Đ/c Âu Hiền +

25/9/2016

Liên hệ tuyến xe.

23/9/2016

Họp triển khai kế hoạch

Toàn thể HĐ

27/9/2016

Chăm sóc sức khỏe

Cô Loan BT

Nguyên

Ecopark, ngày 12 tháng 9 năm 2016
HIỆU TRƢỞNG

Ngƣời lập kế hoạch

(Đã Kí)

(Đã Kí)

Nguyễn Hoài Bắc

Nguyễn Đức Hiếu

Ghi
chú
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Học sinh khối 6 đƣợc trải nghiệm ngay tại làng tranh Đông Hồ các em
cảm thấy rất háo hức. Trƣớc khi đi tham quan, giáo viên chuẩn bị cho học
sinh một phiếu trải nghiệm để các em tìm hiểu sơ qua thông tin về dòng
tranh này.
Tại đây, các em đƣợc nghe giới thiệu về dòng tranh bởi nghệ nhân nổi
tiếng. Các thông tin về dòng tranh nhƣ nội dung, kĩ thuật in khắc,… đƣợc
truyền tải đến các em một cách đầy tự nhiên và thích thú. Tại không gian
nhỏ bé của nhà nghệ nhân, tôi tổ chức cho các em ngồi theo đơn vị lớp.
Hình thức này giúp giáo viên quản lí tốt quân số của lớp mình.
Tại lớp đối chứng 6A1:
Tôi vẫn sử dụng hình thức tổ chức dạy học tại lớp. Trong các bài Vẽ
tranh, các em chỉ đƣợc quan sát hình ảnh qua máy chiếu, qua tranh ảnh
mình họa.
Những giờ học diễn ra nhƣ ngày thƣờng nên học sinh tỏ ra ít hứng thú
và sản phẩm của các em không đƣợc chân thực và sống động. Trong giới
hạn lớp học các em thƣờng thiếu ý tƣởng và quan sát trực quan.
Chính vì vậy, giáo viên cũng khó khăn trong việc truyền tải nội dung
bài học đến học sinh. Sau một học kì, tôi thu đƣợc một số sản phẩm, tuy
nhiên, cách tạo hình và sắp xếp hình ảnh của các em còn nghèo nàn và hiệu
quả tiết học chƣa cao.
Kết quả thực nghiệm: Kết quả thực nghiệm thể hiện qua kết quả kiểm tra
cuối kì và thể hiện trực tiếp qua mức độ tƣơng tác của giáo viên và học sinh.
Vào cuối kì học, chúng tôi tiến hành làm bài kiểm tra cuối kì và phiếu khảo sát
về mức độ hứng thú của hình thức tổ chức dạy học. Kết quả cụ thể nhƣ sau:
Lớp/ Sĩ số
6A1: 30 hs
(Đối chứng)
6A2: 30 hs
(Thực nghiệm)

Đạt
26
(86%)
29
(96%)

Chƣa Đạt
4
(14%)
1
(0,4)
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Từ kết quả thực nghiệm ta thấy:
Kết quả thực

Lớp 6A1

Lớp 6A2

nghiệm

(Đối chứng)

(Thực nghiệm)

- Giáo viên thực hiện giáo - Giáo viên thích thú với
án theo mô tip cũ, chƣa cách thức xây dựng kế
sáng tạo trong việc lên kế hoạch bài học mới, giáo
Về giáo viên

hoạch bài học.

viên sáng tạo và chủ động

- Ít kinh nghiệm trong việc khi thực hiện bài học.
tổ chức hình thức học - Nhiều kinh nghiệm trong
ngoài lớp

việc tổ chức học ngoài lớp

Kiến thức đạt đƣợc: Học Kiến thức đạt đƣợc: Học
sinh năm bắt kiến thức Mĩ sinh năm bắt kiến thức Mĩ
thuật một cách thụ động thuật một chủ động, khám
theo sự truyền đạt chủ quan phá kiến thức khách quan
của giáo viên và quan sát và phong phú hơn.
các hình ảnh qua sách giáo
khoa…
Kĩ năng: Học sinh ít đƣợc Kĩ năng: Học sinh đƣợc
trải nghiệm. Không có kĩ trải nghiệm, phát huy
Về học sinh

năng chủ động tìm kiếm đƣợc các năng lực chuyên
thông tin, kĩ năng làm việc biệt. Học sinh có kĩ năng
nhóm và thuyết trình còn làm việc nhóm tốt, tự tin
hạn chế.

khi chia sẻ ý tƣởng cá

Học sinh chỉ đƣợc vẽ lại nhân.
các hình ảnh thông qua tƣ
liệu giáo viên đƣa cho quan
sát.
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Thái độ: Học sinh chƣa hào Thái độ: Học sinh hào
hứng với các tiết học lí hứng trong học tập, biết
thuyết, chƣa có thái độ hợp hợp lực để tƣ duy cùng
tác với bạn bè.

thắng.

Sản phẩm học sinh: Sản Sản phẩm đa dạng phong
phẩm còn giống nhau và phú cả về nội dung của
giống mẫu thị phạm của từng bức tranh và chất liệu
giáo viên, chƣa có sự khác thể hiện
biệt khi làm bài.
Qua đó, chúng ta dễ dàng nhận thấy, môi trƣờng học tập và đặc biệt là
hình thức tổ chức lớp học của môn Mĩ thuật vô cùng quan trọng. Lớp thực
nghiệm áp dụng những hình thức tổ chức ngoài lớp có hiệu quả tốt hơn hẳn
so với lớp đối chứng. Giáo viên cần đầu tƣ thời gian và cách xây dựng hình
thức tổ chức lên lớp phù hợp để đạt hiệu quả cao trong quá trình giảng dạy
của mình.
2.2.2. Thực nghiệm đối với khối 7
Mục đích thực nghiệm:
Chƣơng trình Mĩ thuật ở lớp 7 xoay quanh các phân môn Vẽ tranh, Vẽ
theo mẫu, Thƣởng thức Mĩ thuật, Vẽ trang trí. Trong phân phối chƣơng
trình khối 7, phân môn Vẽ tranh tập trung vào các chủ đề; Phong cảnh thiên
nhiên, cuộc sống quanh em. Phân môn Thƣởng thức Mĩ thuật xoay quanh
các nội dung về lịch sử Việt Nam qua các thời kì. Phân môn Vẽ trang trí
chủ yếu về các dạng bài trang trí ứng dụng trong đời sống. Phân môn Vẽ
theo mẫu có nội dung về vẽ theo mẫu các đồ dùng quen thuộc.
Cũng giống với khối lớp 6, Bộ giáo dục và đào tạo đã đƣa ra những
định hƣớng về hình thức tổ chức lớp học để tạo hiệu quả trong giờ dạy.
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Hiện tại, Trƣờng trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm Ecopark cũng thực hiện
nghiêm túc theo các định hƣớng này và đƣợc đánh giá ở mức khá so với
các trƣờng bạn trong địa bàn.
Tuy nhiên, về cách thức tổ chức còn chƣa đạt hiệu quả cao. Vì vậy,
chúng tôi đã đƣa ra những biện pháp cụ thể nhằm đổi mới cách thức tổ
chức lớp, nhằm đem lại hứng thú cho học sinh và hiệu quả cao trong quá
trình dạy và học. Mục đích của phần thực nghiệm này chính là kiểm chứng
sự khả thi cho những giả thiết đã nêu ra ở trên.
- Các bước thực nghiệm:
+ Chọn nội dung thực nghiệm: hình thức tổ chức lớp trong phân môn
Thƣởng thức Mĩ thuật và Vẽ tranh ở khối 7
+ Chọn lớp để thực nghiệm và đối chứng.
+ Tiến hành thực nghiệm.
+ Kiểm tra khảo sát cho lớp thực nghiệm và đối chứng.
+ So sánh kết quả trƣớc thực nghiệm.
+ Thực nghiệm trên những giả thiết đã nêu.
+ Đánh giá kết quả hai lớp đối chứng và thực nghiệm.
+ So sánh kết quả và đánh giá.
- Đối tượng thực nghiệm, thời gian thực nghiệm:
+ Đối tƣợng thực nghiệm: Lớp 7A1
+ Thời gian thực nghiệm: Từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 5 năm
2017.
+ Địa điểm: Trƣờng Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm Ecopark.
- Tiến hành thực nghiệm:
+ Chuẩn bị thực nghiệm:
Ngoài công việc quan trọng khi tiến hành thực nghiệm là công tác
chuẩn bị nhƣ khối 6, đối với khối 7 cần chuẩn bị thêm về phần học sinh.
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Đối với độ tuổi lớp 7, tâm sinh lí của các em cũng có phần thay đổi lớn hơn
khối 6. Vì vậy, khi đƣa ra những định hƣớng và cách thức tổ chức dạy học
mĩ thuật ngoài lớp cần đặc biệt chú ý đến tâm lí lứa tuổi để giờ học đạt hiệu
quả cao.
Sau khi khảo sát chất lƣợng đầu năm đã chọn ra 2 lớp có năng lực Mĩ
thuật tƣơng đƣơng nhau để thực nghiệm và đối chứng. Kết quả khảo sát cụ
thể nhƣ sau:
Tiến hành cho học sinh làm một bài khảo sát, đánh giá ở mức độ Đạt
và chƣa Đạt kết quả đạt đƣợc là:
Lớp

Sĩ số

Kết quả đạt (%)

Kết quả chƣa đạt (%)

7A1 (thực nghiệm)

30 hs

19 hs (63,3%)

11 hs (26,7%)

7A2 (đối chứng)

30 hs

20 hs (66,6%)

10 hs (34,4%)

+ Công tác thực nghiệm:
Tại lớp 7A1, tôi tiến hành dạy theo hình thức dạy học trong lớp kết
hợp với ngoài lớp. Cách kết hợp này giúp học sinh đƣợc trải nghiệm với
thực tế tốt hơn. Từ những trải nghiệm này học sinh sẽ có hình ảnh thực tế
khi làm bài, hứng thú để học tạo và sáng tạo.
Trong bài học: Sơ lƣợc về Mĩ thuật Việt Nam thời Trần tôi đã đề xuất
với Ban giám hiệu nhà trƣờng kết hợp tiết học này với chuyến tham quan
dã ngoại tới bảo tàng lịch sử Mĩ thuật Việt Nam.
Với chuyến đi này, tôi lên một kế hoạch khá chi tiết về công tác chuẩn
bị, thời gian thực hiện lịch trình và trình tự các khâu trong tiết học. Trƣớc
khi chuẩn bị cho chuyến đi tôi yêu cầu học sinh tìm hiểu thông tin về lịch
sử Việt Nam thời Trần. Học sinh đƣợc tìm hiểu bài thông qua một phiếu
trải nghiệm. Phiếu học tập nhƣ sau:
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TRƢỜNG PHỔ THÔNG
ĐOÀN THỊ ĐIỂM ECOPARK

PHIẾU THU HOẠCH
Tham quan trải nghiệm
Học sinh: ……………………………………… Lớp: 7A………………..
I. Địa điểm tham quan và trải nghiệm: Bảo tàng Mĩ thuật Việt Nam
II. Thời gian: Từ……..giờ đến…….., ngày …../……/2016
III. Mục đích của chuyến tham quan và trải nghiệm của con:
+…………………………………..…………………………………
+……………………………………………………………………
+……………………………………………………………………
+……………………………………………………………………
IV. Một số kiến thức, kĩ năng con thu hoạch đƣợc sau chuyến tham
quan và trải nghiệm:
1. Bảo tàng Mĩ thuật Việt Nam nằm ở đâu?
A. Hƣng Yên
B. TP.Hà Nội
C. TP.Hồ chí Minh
2. Đặc trưng của Mĩ thuật thời Trần, Việt Nam?
3. Đây là tác phẩm nào trong khu vực trưng bày Lịch sử Mĩ thuật
thời Trần?
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A. Đầu si nung trang trí cung điện thời Trần
B. Đầu uyên ƣơng
C. Đầu rồng
4. Em thấy ấn tượng nhất với tác phẩm nào của Mĩ thuật thời Trần? Mô
phỏng đƣợc một tác phẩm chạm khắc thời Trần. Sử dụng đƣợc họa tiết
hoa văn thời Trần vào trang trí trang phục truyền thống.
5. Trong buổi tham quan trải nghiệm, con đã thực hành những kĩ năng
nào để:
+ Giải quyết khó khăn của con;
+ Tạo nên thành công của con hoặc của lớp

Thông qua phiếu trải nghiệm các con đã có sự chuẩn bị trƣớc ở nhà.
Khi đến bảo tàng các con đƣợc chia nhóm hoạt động và tìm hiểu kiến thức
dƣới sự hƣớng dẫn của các thầy cô Mĩ thuật và nhân viên bảo tàng.
Từ chuyến tham quan, nội dung bài học đến với các em trong sự hào
hứng và thú vị. Từ đó, phân môn Thƣởng thức Mĩ thuật không còn khô
cứng nữa mà rất dễ hiểu và gần gũi.
Tại lớp 7A2 (lớp đối chứng) tôi không kết hợp hình thức dạy học
ngoài lớp mà chỉ áp dụng hình thức học tại lớp.
Với các bài thuộc phân môn Thƣởng thức Mĩ thuật, tôi chỉ soạn giáo
án điện tử có thêm các hình ảnh hình minh họa. Học sinh tiếp cận bài học
theo hƣớng hàn lâm, trong giờ học không xảy ra các tình huống có vấn đề
nên học sinh thƣờng không chủ động.
Khác hẳn với lớp thực nghiệm, qua đây chúng ta có thể thấy rằng
không chỉ có môn Mĩ thuật mà môn học nào học sinh đƣợc tiếp cận với đồ
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dùng trực quan và thực tế thì các em sẽ hứng thú hơn rất nhiều. Không chỉ
dừng lại ở những phân môn Thƣởng thức Mĩ thuật mà các phân môn khác
cũng nhƣ vậy. Giữa kì 1 tôi tổng hợp lại kết quả học tập của 2 lớp nhƣ sau.
Kết quả đạt

Kết quả chƣa đạt

(%)

(%)

30 hs

25 hs (83,3%)

5 hs (16,7%)

30 hs

18 hs (60%)

12 hs (40%)

Lớp

Sĩ số

7A1 (thực nghiệm)
7A2 (đối chứng)

Từ đây tôi điều chỉnh các hình thức tổ chức dạy học ở các lớp để đạt đƣợc
kết quả nhƣ mong đợi.
Kết quả trên bộc lộ rõ:
Kết quả thực

Lớp 7A1

Lớp 7A2

nghiệm

(Đối chứng)

(Thực nghiệm)

- Giáo viên thực hiện giáo - Giáo viên chủ động khi
án và bài giảng theo mẫu giải quyết các tình huống có
cũ, lúng túng khi xử lí các vấn đề.
Về giáo viên

tình huống sƣ phạm phát - Nhiều kinh nghiệm trong
sinh

việc tổ chức học ngoài lớp

- Ít kinh nghiệm trong việc
tổ chức hình thức học
ngoài lớp
Kiến thức đạt đƣợc: Ngoài Kiến thức đạt đƣợc: Học
việc học sinh năm bắt kiến sinh chủ động tìm kiếm
Về học sinh

thức mĩ thuật một cách thụ thông tin, hệ thống bài học
động, học sinh cảm thấy theo sơ đồ riêng của mình
nhàm chán và tiếp thu kiến
thức chậm
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Kĩ năng: Học sinh không Kĩ năng: Học sinh giải
biết giải quyết tình huống quyết tốt các tình huống
có vấn đề. Không có kĩ phát sinh, phát huy đƣợc
năng chủ động tìm kiếm các năng lực chuyên biệt.
thông tin, kĩ năng làm việc Học sinh có kĩ năng làm
nhóm và thuyết trình còn việc nhóm tốt, tự tin khi
hạn chế.

chia sẻ ý tƣởng cá nhân.

Thái độ: Học sinh thiếu tự Thái độ: Học sinh hào hứng
tin trong giao tiếp, không trong học tập, biết hợp lực
khí học tập trầm.

để tƣ duy cùng thắng, tự tin
hơn trong giao tiếp.

Sản phẩm học sinh: Sản Sản phẩm đa dạng phong
phẩm còn giống nhau và phú, học sinh ứng dụng các
giống mẫu thị phạm của môn học khác để tạo nên
giáo viên

các sản phẩm thuyết trình,
sản phẩm sáng tạo cả về nội
dung và chất liệu thể hiện

2.2.3. Thực nghiệm đối với khối 8
Mục đích thực nghiệm:
Nội dung dạy Mĩ thuật ở khối 8 đã đƣợc biên soạn theo chủ đề, thời
lƣợng tìm hiểu đƣợc mở rộng nhiều hơn.
Do nội dung chƣơng trình đƣợc thay đổi và mở rộng, đòi hỏi ngƣời
giáo viên phải hệ thống lại nội dung giảng dạy và hình thức tổ chức lớp học
phù hợp với đối tƣợng học sinh. Tại trƣờng Trung học cơ sở Đoàn Thị
Điểm Ecopark đặc biệt chú trọng đến hình thức tổ chức ngoài lớp. Vì còn
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bộc lộ một số hạn chế, nên chúng tôi đề xuất những phƣơng án cụ thể cho
từng nội dung bài học.
Mục đích của phần thực nghiệm này chính là kiểm chứng sự khả thi
cho những giả thiết đã nêu ra ở trên.
- Các bước thực nghiệm:
+ Chọn nội dung thực nghiệm: Hình thức tổ chức lớp trong phân
môn Thƣờng thức mĩ thuật và Vẽ tranh ở khối 8
+ Chọn lớp để thực nghiệm và đối chứng
+ Tiến hành thực nghiệm
+ Kiểm tra khảo sát cho lớp thực nghiệm và đối chứng
+ So sánh kết quả trƣớc thực nghiệm
+ Thực nghiệm trên những giả thiết đã nêu
+ Đánh giá kết quả hai lớp đối chứng và thực nghiệm
+ So sánh kết quả và đánh giá
- Đối tượng thực nghiệm, thời gian thực nghiệm:
+ Đối tƣợng thực nghiệm: Lớp 8A1
+ Thời gian thực nghiệm: Từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 5 năm
2017
+ Địa điểm: Trƣờng Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm Ecopark
- Tiến hành thực nghiệm:
+ Chuẩn bị thực nghiệm:
Công việc quan trọng khi tiến hành thực nghiệm là công tác chuẩn bị.
Chuẩn bị cả về nhân lực (giáo viên, học sinh) cả về cơ sở vật chất. Sau khi
xin ý kiến từ Ban Giám hiệu, chúng tôi đã rà soát các hình thức tổ chức lớp
học vẫn đang thực hiện hiện nay. Từ đó, trao đổi với định hƣớng đổi mới
hình thức tổ chức trong năm học này. Sau khi khảo sát chất lƣợng đầu năm
đã chọn ra hai lớp có năng lực Mĩ thuật tƣơng đƣơng nhau để thực nghiệm
và đối chứng. Kết quả khảo sát cụ thể nhƣ sau:
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Kết quả đạt

Kết quả chƣa đạt

(%)

(%)

32 hs

23 hs (83,3%)

7 hs (21,7%)

32 hs

24 hs (75%)

8 hs (25%)

Lớp

Sĩ số

8A2 (đối chứng)
8A1 (thực nghiệm)

Trong giới hạn của luận văn, tôi xin giới thiệu nội dung áp dụng hình
thức tổ chức này trong bài Hội hoa xuân (3 tiết). Trong bài này, tôi triển
khai thành một dự án nhỏ mang tên: “Tết nhân ái”.
Đây là một dự án thiện nguyện chào mừng Tết truyền thống của ngƣời
Việt đồng thời biểu dƣơng tinh thần tƣơng thân tƣơng ái. Học sinh sẽ có
một khoảng thời gian để chuẩn bị tìm hiểu về ngày Tết và đơn vị mà trƣờng
mình sẽ làm thiện nguyện. Các em sẽ tham gia các hoạt động trong kế
hoạch nhƣ vẽ tranh về chủ đề hội xuân, làm các chậu hoa trang trí từ đồ tái
chế. Tất cả những tác phẩm này sẽ đƣợc các con thuyết trình và bán đấu giá
trong buổi hội chợ Tết nhân ái.
Sau khi buổi hội chợ thành công, các em lại tiếp tục cuộc hành trình đi
thiện nguyện cùng các thầy cô trong trƣờng bằng chính số tiền các em kiếm
đƣợc từ việc vẽ tranh và làm sản phẩm. Từ những áp dụng những hình thức
trên cho thấy, học sinh nắm kiến thức nhanh, vững hơn, sâu và chắc hơn so
với việc học ở lý thuyết ở lớp.
Hoạt động ngoài lớp không chỉ góp phần nâng cao khả năng tƣ duy
độc lập, tăng cƣờng khả năng sáng tạo trong học tập, kích thích lòng ham
muốn tìm tòi, khám phá những kiến thức mới của ngƣời học, mà học sinh
đƣợc phát huy hết khả năng làm việc nhóm, thông qua đó học sinh sẽ tự tin
hơn trong giao tiếp, có thêm các kĩ năng viết bài và thuyết trình đây là điều
mà các bộ môn cũng nhƣ nhiều trƣờng học trong những năm gần đây đang
hƣớng đến.
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Tại lớp 8A2 (lớp đối chứng) tôi không kết hợp hình thức dạy học
ngoài lớp và học theo dự án. Với các bài thuộc phân môn Vẽ tranh đề tài,
tôi chỉ soạn giáo án điện tử có thêm các hình ảnh minh họa. Học sinh tiếp
cận bài học theo hƣớng hàn lâm, trong giờ học không xảy ra các tình
huống có vấn đề nên học sinh thƣờng không chủ động. Kết quả kiểm tra
cuối kì 2 thể hiện nhƣ sau:
Kết quả đạt

Kết quả chƣa đạt

(%)

(%)

32 hs

25 hs (75%)

8 hs (25%)

32 hs

30 hs (93,75%)

2 hs (6,25%)

Lớp

Sĩ số

8A2 (đối chứng)
8A1 (thực nghiệm)

Ngoài ra kết quả còn thể hiện rõ ở kênh giáo viên và học sinh:
Kết quả thực

Lớp 7A1

Lớp 7A2

nghiệm

(Đối chứng)

(Thực nghiệm)

- Ít kinh nghiệm trong việc - Giáo viên chủ động khi
tổ chức hình thức học ngoài giải quyết các tình huống
Về giáo viên

lớp và học tập dự án

có vấn đề.

- Chƣa linh động trong việc - Nhiều kinh nghiệm trong
tổ chức dạy học ngoài lớp việc tổ chức học ngoài lớp
phù hợp với tâm lí lứa tuổi.
Kiến thức đạt đƣợc: Học Kiến thức đạt đƣợc: Học
sinh tiếp thu kiến thức thụ sinh chủ động tìm kiếm

Về học sinh

động, thông tin tiếp nhận thông tin, biết cách chia sẻ
một chiều.

thông tin.

Kĩ năng: Các kĩ năng vẽ Kĩ năng: Có kĩ năng vẽ
hình và màu chƣa phong hình và màu đa dạng. Học
phú. Không có kĩ năng chủ sinh giải quyết tốt các tình
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động tìm kiếm thông tin, kĩ huống phát sinh, phát huy
năng làm việc nhóm và đƣợc các năng lực chuyên
thuyết trình còn hạn chế.

biệt. Học sinh có kĩ năng
làm việc nhóm tốt, tự tin
khi chia sẻ ý tƣởng cá
nhân.

Thái độ: Học sinh thiếu tự Thái độ: Biết trân trọng các
tin trong giao tiếp, không tác phẩm nghệ thuật. Học
khí học tập trầm.

sinh lan tỏa tinh thần nhân
ái, biết hợp lực để tƣ duy
cùng thắng, tự tin hơn
trong giao tiếp.

Sản phẩm học sinh: Sản Sản phẩm đa dạng phong
phẩm còn giống nhau và phú, học sinh ứng dụng các
giống mẫu thị phạm của môn học khác để tạo nên
giáo viên

các sản phẩm thuyết trình,
sản phẩm sáng tạo cả về
nội dung và chất liệu thể
hiện

2.2.4. Kết quả đánh giá
Kết quả đánh giá thể hiện rõ nét qua các bảng so sánh và các kênh
thông tin (giáo viên và học sinh). Kết quả đánh giá ở đây không chỉ dừng
lại ở số liệu mà thể hiện chi tiết qua các tiêu chí đánh giá. Bao gồm: Kiến
thức, kĩ năng, thái độ, và sản phẩm đạt đƣợc.
Đa số phần thực nghiệm khối 6, 7, 8 đều cho kết quả tốt hơn so với
phần đối chứng. Nhìn chung, những hình thức tổ chức dạy học ngoài lớp

64

khá thú vị, đòi hỏi giáo viên phải sáng tạo, khoa học khi đƣa ra các kế
hoạch để phục vụ cho bài học. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện giáo
viên phải lƣờng hết đƣợc mọi rủi ro để giờ dạy của mình đạt hiệu quả và
đem lại an toàn cho học sinh thực hiện.
2.3. So sánh
Năm học 2016-2017 là một năm học trải nghiệm đầy thú vị. Kết quả
so với năm học 2015-2016 có sự tiến bộ rõ nét. Cụ thể thể hiện qua kết quả
học tập và các hoạt động liên quan đến nghệ thuật của các em. Ngoài ra,
Trƣờng Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm Ecopark có sự khác biệt rất lớn so
với các trƣờng công lập trong cùng địa bàn.
Với hình thức tổ chức dạy học ngoài lớp, trƣờng Trung học Đoàn Thị
Điểm Ecopark có ƣu thế hơn về nhiều mặt. Tôi đã khảo sát và nghiên cứu
việc áp dụng hình thức tổ chức dạy học ngoài lớp ở trƣờng Trung học cơ sở
Đa Tốn – xã Đa Tốn – Gia Lâm – Hà Nội để tìm ra những điểm khác biệt
nhƣ sau:
- Về cơ sở vật chất: Trƣờng Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm Ecopark
chiếm ƣu thế hơn với cơ sở vật chất hiện đại và không gian thoáng đãng.
Còn Trƣờng Trung học cơ sở Đa Tốn thì có diện tích nhỏ hơn.
- Về phân phối chƣơng trình Mĩ thuật: Trƣờng Trung học cơ sở Đoàn
Thị Điểm Ecopark soạn theo chƣơng trình định hƣớng phát triển năng lực
của bộ kết hợp với chƣơng trình tăng cƣờng sáng tạo. Điều này giúp giáo
viên mở rộng đƣợc chƣơng trình học, gây hứng thú cho học sinh và áp
dụng đƣợc hình thức tổ chức ngoài lớp nhiều hơn. Đối với trƣờng Trung
học cơ sở Đa Tốn dạy mĩ thuật theo chƣơng trình của bộ không đƣợc mở
rộng và linh hoạt cho giáo viên khi giảng dạy.
- Về phƣơng châm của nhà trƣờng: Trƣờng Đoàn Thị Điểm Ecopark
định hƣớng phát triển toàn diện Đức - trí - thể - mĩ và chú trọng phát triển
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kĩ năng mềm cho học sinh. Còn Trƣờng Trung học cơ sở Đa Tốn thì đang
chú trọng các môn chính hơn các môn năng khiếu nên về cách thức tổ chức
dạy học ở môn Mĩ thuật sẽ không đƣợc quan tâm nhiều và số lƣợng phụ
huynh trong trƣờng biết đến doạt động là số lƣợng rất thấp.
Tiểu kết
Với môn học Mĩ thuật ở Trung học cơ sở có hai hình thức tổ dạy học
chủ yếu: Hình thức tổ chức dạy học trên lớp và hình thức tổ chức dạy học
ngoài lớp. Trong các môn học nói chung và môn Mĩ thuật nói riêng ngoài
hình thức tổ chức dạy học trên lớp thì hình thức tổ chức dạy học ngoài lớp
cũng đóng một vai trò rất quan trọng, nó giúp cho học sinh kích thích đƣợc
sự hứng thú, tính sáng tạo, là một môi trƣờng học tập đa dạng gần gũi với
thực tiễn của cuộc sống, hình thức tổ chức dạy học ngoài lớp giúp học sinh
có thể trải nghiệm và học tập một cách tích cực.
Thực nghiệm đối với khối 6, 7, 8 đã chứng minh những giả thiết đã
nêu trên hoàn toàn khả thi. Trong năm học 2016-2017, trƣờng Trung học
cơ sở Đoàn Thị Điểm Ecopark đã có những bƣớc chuyển mới trong việc
xây dựng các hình thức tổ chức lớp học ngoài lớp, tăng hiệu quả cao hơn
so với các năm học trƣớc đây. Học sinh hào hứng hơn với các tiết học
ngoài lớp và đặc biệt hơn là nhà trƣờng đã có sự nhìn nhận khác đối với
môn Mĩ thuật.
Nhƣ vậy, với việc đối mới nâng cao chất lƣợng dạy học Mĩ thuật
ngoài lớp, các em học sinh đã có sự tiến bộ rõ rệt trong các giờ học, các câu
lạc bộ, hay tham quan đều đƣợc các em đón nhận và hứng khởi khi tham
gia.
Các bảng so sánh và các phiếu điều tra, tiêu chí đánh giá đã là minh
chứng cụ thể và thiết thực. Thiết nghĩ, nên nhân rộng mô hình này trong
các trƣờng lân cận để cùng có hiệu quả dạy học nhƣ mong đợi.
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Tóm lại, để áp dụng tốt các hình thức tổ chức dạy học ngoài lớp, nhà
trƣờng cần định hƣớng để đƣa ra những định hƣớng cụ thể. Ngoài ra, giáo
viên cần chủ động và sáng tạo để tích hợp nó trong các phân môn giảng dạy
để đạt hiệu quả tốt nhất.
Cần rút kinh nghiệm lại sau chuyến đi, đƣa ra phân tích những điểm
tốt và chƣa tốt, từ đó các chuyến đi tiếp theo giáo viên sẽ chủ động và có
đƣợc sự chuẩn bị tốt nhất cho các em học sinh.
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KẾT LUẬN
Trong các môn học nói chung và môn Mĩ thuật nói riêng ngoài hình
thức tổ chức dạy học trên lớp mang lại nhiều thuận lợi cho các tiết học
thông thƣờng, thì bên cạnh đó hình thức tổ chức dạy học ngoài lớp cũng
đóng một vai trò rất quan trọng, nó giúp cho học sinh kích thích đƣợc sự
hứng thú, tính sáng tạo, là một môi trƣờng học tập đa dạng gần gũi với thực
tiễn của cuộc sống, hình thức tổ chức dạy học ngoài lớp giúp học sinh có
thể trải nghiệm và học tập một cách tích cực, học sinh đƣợc thỏa sức sáng
tạo và tìm tòi thông qua các hoạt động mà giáo viên đã đƣa ra.
Trong quá trình nghiên cứu và áp dụng tại trƣờng Trung học cơ sở
Đoàn Thị Điểm Ecopark, tôi đã tiến hành lồng ghép hình thức này để
đem lại hiệu quả trong giảng dạy. Thông qua đó, tôi nhận thấy năng lực
của học sinh tại trƣờng là rất lớn, nếu giáo viên biết khai thác đƣợc
nguồn năng lực đó thì chắc chắn trong các giờ dạy trên lớp sẽ luôn mang
lại hiệu quả tốt.
Nhƣng bên cạnh đó, qua điều tra về việc áp dụng hình thức dạy học
mĩ thuật ngoài lớp này với các giáo viên Mĩ thuật trong trƣờng thì tôi vẫn
nhận thấy có một số hạn chế mặc dù nhiều giáo viên có nhận thức đúng đắn
về việc phải đổi mới phƣơng pháp, nhƣng do địa điểm và một số lý do khác
nhau mà nhiều giáo viên vẫn chƣa thể giúp học sinh có đƣợc những giờ học
thật sự ý nghĩa.
Từ thực trạng này, chúng tôi đã tìm ra nguyên nhân và nghiên cứu xây
dựng để có đƣợc một số thành công nhất định.
1. Để áp dụng tốt các hình thức tổ chức dạy học ngoài lớp, nhà trƣờng
cần định hƣớng để đƣa ra những định hƣớng cụ thể. Xây dựng các chƣơng
trình kế hoạch học tập hay các dự án học tập một cách tổng thể và chi tiết.
Hơn thế nữa cần áp dụng nó một cách linh động hơn.
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2. Ban giám hiệu nhà trƣờng cần khuyến khích, động viên giáo viên
áp dụng những hình thức học tập chủ động. Về phía nhà trƣờng nên có
những đề xuất xác thực để gửi đến các bộ phận cấp cao hơn chú trọng phát
triển không gian học tập cho học sinh.
3. Ngoài ra, giáo viên cần chủ động và sáng tạo để tích hợp nó trong
các phân môn giảng dạy để đạt hiệu quả tốt nhất. Giáo viên cần có sự tìm
tòi thị sát để cách tổ chức giờ học ngoài lớp đƣợc khoa học, nghiêm túc và
an toàn.
4. Có rất nhiều hình thức tổ chức dạy học ngoài trời, tuy nhiên nên cân
đối giữa nội dung bài học và hình thức tổ chức giờ dạy để đạt kết quả cao
nhất.
5. Việc tổ chức hình thức dạy học ngoài lớp có đƣợc sự ủng hộ rất lớn
từ các bậc phụ huynh trong trƣờng, hình thức tổ chức nhƣ vậy mang lại cho
các em nhiều kiến thức ngoài thực tế hơn, nhiều gia đình đã đồng hành
cùng nhà trƣờng nhiều hơn trong các hoạt động nhƣ trên.
6. Với việc tổ chức hình thức dạy học ngoài lớp đã mang lại nhiều
điều tích cực, giáo viên Mĩ thuật cũng đã nhận đƣợc sự đồng thuận từ các
đồng nghiệp với các bộ môn khác trong trƣờng và cũng tự hào là một trong
những bộ môn áp dụng hình thức dạy học ngoài lớp tại trƣờng Trung học
cơ sở Đoàn Thị Điểm Ecopark sớm nhất.
Trong luận văn này, tôi đã nêu ra những minh chứng cụ thể cho các
hoạt động ngoài lớp mà tôi đã thực nghiệm. Tôi hy vọng rằng nó sẽ là sự
gợi ý phong phú cho các đồng nghiệp có cùng mục đích nghiên cứu nhƣ
tôi. Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu không tránh khỏi những thiếu
xót rất mong hội đồng góp ý để bản luận văn của tôi hoàn thiện hơn nữa!
Tôi xin chân thành cảm ơn!
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PHỤ LỤC 1
Một số sản phẩm của Học sinh trong câu lạc bộ sáng thứ 7

1.1. Tác phẩm : Bể cá 3D – tác giả: Huy Bảo (lớp 7a2 )
[Nguồn: Nguyễn Đức Hiếu chụp tại Trƣờng Trung học cơ sở Đoàn Thị

Điểm Ecopark – 2016]
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1.2. Tác phẩm: Em sáng tạo từ que kem gỗ - tác giả: Hà Anh, lớp 6a3
[Nguồn: Nguyễn Đức Hiếu chụp tại Trƣờng Trung học cơ sở Đoàn Thị

Điểm Ecopark – 2016]

1.3. Tác phẩm: Con rồng Trung Quốc với những dấu mốc đáng nhớ– Nhóm học sinh trung học cơ sở
[Nguồn: Nguyễn Đức Hiếu chụp tại Trƣờng Trung học cơ sở Đoàn Thị

Điểm Ecopark – 2016]
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PHỤ LỤC 2
Một số sản phẩm của Học sinh trong câu lạc bộ Mĩ thuật ứng dụng

2.1. Tác phẩm: Chậu hoa sắc màu - Nhóm học sinh trung học cơ sở
[Nguồn: Nguyễn Đức Hiếu chụp tại Trƣờng Trung học cơ sở Đoàn Thị

Điểm Ecopark – 2016]

77

2.2. Tác phẩm: Thời trang Việt Nam qua các thời kì - Nhóm học sinh
trung học cơ sở
[Nguồn: Nguyễn Đức Hiếu chụp tại Trƣờng Trung học cơ sở Đoàn Thị

Điểm Ecopark – 2016]
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PHỤ LỤC 3
Một số hình ảnh hoạt động vẽ tranh dã ngoại tại trƣờng

3.1 Nhóm học sinh trung học cơ sở vẽ tranh ngoài trời trong khuôn viên
trƣờng
[Nguồn: Nguyễn Đức Hiếu chụp tại Trƣờng Trung học cơ sở Đoàn Thị

Điểm Ecopark – 2016]
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PHỤ LỤC 4
Một số hình ảnh tổ chức tham quan dã ngoại kết hợp vẽ tranh tại Bảo
tàng Mĩ thuật Việt Nam.

4.1. Nhóm học sinh tham gia hoạt động tại bảo tàng Mĩ thuật Việt Nam
[Nguồn: Nguyễn Đức Hiếu tại Bảo tàng Mĩ thuật Việt Nam – 2016]
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PHỤ LỤC 5
Một số hình ảnh tổ chức tham quan dã ngoại kết hợp vẽ tranh tại
Làng Lụa Vạn Phúc – Hà Đông.

5.1. Nhóm học sinh tham gia hoạt động tại bảo tàng Mĩ thuật Việt Nam
[Nguồn: Nguyễn Đức Hiếu tại Bảo tàng Mĩ thuật Việt Nam – 2016]
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PHỤ LỤC 6
Tổ chức tham quan dã ngoại kết hợp với chuyên đề Mĩ thuật với nghệ
nhân tại Làng tranh Đông Hồ – Bắc Ninh .

6.1. Nhóm học sinh trung học cơ sở tham gia hoạt động tại làg tranh Đông Hồ
[Nguồn: Nguyễn Đức Hiếu tại Làng tranh Đông Hồ – Bắc Ninh – 2016]
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PHỤ LỤC 7
Dự án vẽ tranh kêu gọi mọi ngƣời thiện nguyện trong chƣơng trình
Tết nhân ái.

7.1. Nhóm học sinh trung học cơ sở tham gia chƣơng trình thiện
nguyện (năm học: 2016-2017)
[Nguồn: Nguyễn Đức Hiếu chụp tại Trƣờng Trung học cơ sở Đoàn Thị

Điểm Ecopark – 2016]

