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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Trong bối cảnh nền Giáo dục Việt Nam hiện nay, đổi mới PPGD đang 

đƣợc đặt ra cấp bách. Giảng dạy MT nói chung, Trang trí nói riêng cũng 

trong xu hƣớng biến đổi mạnh mẽ đó nhằm nâng cao hơn nữa tính chủ 

động sáng tạo, phát triển năng lực của HS. Cần phải xây dựng và ứng dụng 

vào thực tiễn những PPGD môn Trang trí mới để góp phần nâng cao hiệu 

quả, chất lƣợng đào tạo HS ngành MT.  

Mục tiêu đổi mới PPGD môn Trang trí đang đặt ra bức thiết. Tuy nhiên, 

trên thực tế, quá trình đổi mới này tại các cơ sở đào tạo ngành MT nói 

chung và tại trƣờng TCVHNT&DL Hƣng Yên nói riêng diễn ra còn chậm 

và nhiều bất cập. Thực tế này xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách và chủ 

quan.  

Về nguyên nhân khách quan, có thể kể đến là cơ sở vật chất của nhiều 

trƣờng học, trong đó có trƣờng TCVHNT&DL Hƣng Yên còn chƣa đáp 

ứng đủ nhu cầu giảng dạy ngành MT. Nhà trƣờng chƣa có xƣởng vẽ độc 

lập, nguồn giáo trình và tài liệu tham khảo về Trang trí còn chƣa phong 

phú. Phƣơng tiện dạy học hiện đại phục vụ giảng dạy Trang trí còn khiêm 

tốn. Do đó, cả GV và HS gặp nhiều khó khăn trong việc tự rèn luyện, học 

tập nâng cao trình độ.   

Mặt khác, do tác động của nền kinh tế thị trƣờng, nhu cầu của ngƣời 

học có sự thay đổi lớn. Số lƣợng HS theo học ngành MT ngày càng giảm. 

Công tác tuyển sinh và tổ chức đào tạo ngành MT gặp thách thức lớn.  

Thực tế này ảnh hƣởng trực tiếp đến hoạt động đổi mới PPGD ngành MT 

nói chung, môn Trang trí nói riêng.  

Về nguyên nhân chủ quan, một số GV dạy môn Trang trí còn chƣa thực 

sự đầu tƣ thời gian và công sức vào giảng dạy. Do bị chi phối bởi điều kiện 
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kinh tế, sự hạn chế về trình độ, đặc biệt là khả năng ứng dụng công nghệ 

thông tin vào giảng dạy, một bộ phận GV chƣa tập trung tìm tòi, xây dựng 

và áp dụng những PP mới trong giảng dạy môn Trang trí. Do đó, giờ học 

môn Trang trí và nhiều môn học chuyên ngành MT khác nhƣ Bố cục, Ký 

họa, Hình họa... chƣa hấp dẫn HS, ảnh hƣởng trực tiếp đến hiệu quả học 

tập..  

Là một GV trực tiếp giảng dạy môn Trang trí, thực trạng trên luôn 

khiến tôi trăn trở. Làm thế nào để tìm ra những PPGD Trang trí phù hợp 

nhất để nâng cao hiệu quả giảng dạy, phát huy đƣợc năng lực của HS? Để 

hƣớng tới những mục tiêu này rõ ràng cần sự chung tay góp sức của cả nhà 

trƣờng và xã hội nhƣng trƣớc hết là sự nỗ lực cố gắng của các thầy cô giáo 

đang giảng dạy môn Trang trí và các môn chuyên ngành MT khác. Với 

mong muốn đóng góp công sức của cá nhân nhằm nâng cao hiệu quả giảng 

dạy môn Trang trí tại cơ quan công tác, tôi đã mạnh dạn thực hiện đề tài 

Luận văn Thạc sĩ  “Giảng dạy môn Trang trí theo hướng phát triển năng 

lực của HS trường TCVHNT&DL Hưng Yên”.  

2. Tình hình nghiên cứu 

Giáo dục Việt Nam hƣớng tới phát triển con ngƣời toàn diện, trong đó 

có mặt thẩm mỹ. Bởi vậy, môn MT đƣợc giảng dạy trong tất cả các cấp học 

phổ thông. MT đƣợc chú trọng giảng dạy cho HS ngay từ khi trẻ học mầm 

non. Để nâng cao chất lƣợng dạy và học MT, nhiều công trình nghiên cứu 

của các học giả đã ra đời. Có thể kể đến các tác giả Hồ Văn Thủy với công 

trình nghiên cứu Bài giảng Mỹ thuật, Phương pháp giảng dạy Mỹ thuật 

[23], Nguyễn Quốc Toản với cuốn sách Giáo trình Mỹ thuật và phương 

pháp dạy học mỹ thuật [26]… Những công trình này đã nghiên cứu từ góc 

độ giáo dục, phân tích các quan điểm tâm lý học giáo dục học, đúc kết, ứng 

dụng các thành tựu giáo dục tiên tiến trên thế giới và Việt Nam để tìm ra 
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những hƣớng đi, những con đƣờng tối ƣu để đƣa nghệ thuật nói chung và 

MT nói riêng vào quá trình giáo dục, để phát triển tính sáng tạo nghệ thuật 

cho HS.  

Những nghiên cứu của các tác giả Lê Thanh Thủy với các công trình 

nghiên cứu Bồi dưỡng và phát triển khả năng tạo hình ở trẻ em [25], Sự 

phát triển trí tưởng tượng của trẻ em trong hoạt động tạo hình [24], … đã 

đề cập vấn đề phát triển tính sáng tạo của trẻ qua các hình thức dạy học tạo 

hình, qua hình ảnh trực quan trong dạy học nghệ thuật. Tác giả Nguyễn 

Thu Tuấn trong công trình nghiên cứu Dạy học Mỹ thuật dựa vào phương 

tiện đa chức năng nhằm phát huy tính sáng tạo của HS trung học cơ sở 

[30], Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mỹ thuật [31]…  đã đặc 

biệt chú trọng đến PP giáo dục MT kết hợp với phƣơng tiện dạy học để 

nâng cao hiệu quả dạy MT trong trƣờng trung học cơ sở. 

Các công trình nghiên cứu, bài nghiên cứu trên đã đề cập đến nhiều vấn 

đề của giảng dạy MT, trong đó chú trọng đến vấn đề PPGD. Tuy nhiên, hầu 

nhƣ các công trình đề cập đến giảng dạy MT chung, chƣa nghiên cứu cụ 

thể các PPGD riêng cho từng môn chuyên ngành MT cụ thể. Chỉ có tác giả 

Nguyễn Thu Tuấn trong cuốn sách Lý luận dạy học Mỹ thuật ở trường 

trung học cơ sở [32] đề cập cụ thể những PPGD các môn chuyên ngành 

MT, trong đó có Trang trí. Tuy nhiên, tác giả Nguyễn Thu Tuấn mới chỉ đề 

cập đến PPGD Trang trí dành riêng cho đối tƣợng HS trung học cơ sở.  

Cho đến nay chƣa có công trình nghiên cứu nào đề cập đến PPGD môn 

Trang trí dành cho đối tƣợng HS trung cấp chuyên nghiệp nói chung, HS 

trƣờng TCVHNT&DL Hƣng Yên nói riêng.  

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích 
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Nghiên cứu và đề xuất các biện pháp giảng dạy để nâng cao chất lƣợng 

dạy và học môn Trang trí dành cho HS trƣờng TCVHNT&DL Hƣng Yên. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc giảng dạy MT, trong đó có giảng 

dạy môn Trang trí dành cho đối tƣợng HS trung cấp chuyên nghiệp. 

- Khảo sát và đánh giá thực trạng giảng dạy môn Trang trí tại trƣờng 

TCVHNT&DL Hƣng Yên. 

- Đề xuất các biện pháp giảng dạy để nâng cao chất lƣợng dạy và học 

môn Trang trí. 

- Thực nghiệm của vấn đề nghiên cứu 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

4.1.  Đối tượng nghiên cứu 

- Nghiên cứu đặc điểm tâm sinh lý, khả năng nhận thức, môi trƣờng học 

tập của HS chuyên ngành MT tại trƣờng TCVHNT&DL Hƣng Yên. 

- Vận dụng các lý thuyết về lý luận dạy học MT, nghiên cứu đề xuất và 

thực nghiệm biện pháp giảng dạy để nâng cao chất lƣợng dạy và học môn 

Trang trí dành cho đối tƣợng HS đề cập đến ở trên. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Luận văn chỉ tập trung nghiên cứu các biện pháp nâng cao chất lƣợng 

dạy và học môn Trang trí theo hƣớng phát triển năng lực của HS dành riêng 

cho đối tƣợng là HS trƣờng TCVHNT&DL Hƣng Yên.  

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Để thực hiện đƣợc các nhiệm vụ của đề tài nghiên cứu, tôi sử dụng kết 

hợp hệ thống các PP nghiên cứu lý thuyết và PP nghiên cứu thực tiễn sau đây: 

* Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:  

- PP phân tích và tổng hợp lý thuyết: Đây là một trong những khâu cơ 

bản, quyết định chất lƣợng của đề tài nghiên cứu. Mục đích sử dụng PP này 
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là tập hợp, chọn lọc và hệ thống hóa các thông tin, tƣ liệu để tìm ra những 

kết luận mới về PPDH môn Trang trí theo hƣớng phát triển năng lực của 

HS. Tổng hợp lý thuyết đƣợc thực hiện trên cơ sở tác giả đề tài tập hợp các 

nguồn tài liệu phong phú, các công trình nghiên cứu của các học giả đi 

trƣớc có liên quan đến đối tƣợng nghiên cứu của đề tài.  

- PP phân loại, hệ thống hóa: PP phân loại đƣợc sử dụng nhằm sắp 

xếp các tài liệu thu thập đƣợc một cách khoa học rồi so sánh, phân loại theo 

các nội dung của đề tài nghiên cứu. PP hệ thống hóa là PP tuân theo quan 

điểm hệ thống – cấu trúc trong NCKH. Nhờ có PP này mà thông tin đa dạng 

liên quan đến đề tài nghiên cứu của Luận văn thu thập đƣợc từ các nguồn, các 

tài liệu khác nhau sẽ có đƣợc một chỉnh thể với kết cấu chặt chẽ, từ đó tác giả 

đề tài nghiên cứu xây dựng những luận điểm khoa học mới.  

* PP nghiên cứu thực tiễn: 

- PP quan sát sư phạm: PP này đƣợc sử dụng nhằm mục đích quan sát 

trực tiếp hoặc gián tiếp, quan sát có bố trí giờ giảng môn Trang trí theo 

PPGD truyền thống và PPGD thực nghiệm của GV tại trƣờng 

TCVHNT&DL Hƣng Yên. PP này giúp tác giả thu thấp đƣợc thông tin 

trung thực, trực tiếp về đối tƣợng nghiên cứu, trên cơ sở đó xử lý thông tin, 

đi đến kết luận đầy đủ và chính xác về đối tƣợng. Để thực hiện có hiệu quả 

PP này, tác giả dựa vào sự hỗ trợ của các phƣơng tiện quan sát nhƣ máy 

ảnh, máy ghi âm, ghi hình... 

- PP điều tra: Tác giả đề tài sử dụng PP này thông qua hình thức phỏng 

vấn và bảng hỏi nhằm khảo sát các nhóm đối tƣợng nghiên cứu của đề tài 

bao gồm GV dạy MT, cán bộ quản lý và HS ngành MT đang học tập tại 

trƣờng TCVHNT&DL Hƣng Yên. PP này giúp thu thập đƣợc các thông tin 

định tính và định lƣợng về đối tƣợng nghiên cứu của đề tài. Kết quả điều 

tra đƣợc xử lý trên cơ sở các PP thống kê toán học.  
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- PP thực nghiệm: PP này đƣợc sử dụng để kiểm chứng các biện pháp 

nâng cao chất lƣợng giảng dạy môn Trang trí theo hƣớng phát triển năng 

lực của HS đã đƣợc tác giả đề xuất tại trƣờng TCVHNT&DL Hƣng Yên. 

Trong quá trình sử dụng PP này, tác giả thực hiện đề tài là ngƣời tổ chức, 

theo dõi quá trình diễn biến, trên cơ sở đó đánh giá, đƣa ra kết luận về đối 

tƣợng nghiên cứu dƣới tác động của các yếu tố thực nghiệm.  

6. Những đóng góp của luận văn 

- Tìm ra những PPGD mới nhằm nâng cao chất lƣợng dạy học môn 

Trang trí của GV và HS trƣờng TCVHNT&DL Hƣng Yên. 

- Những kết quả nghiên cứu của luận văn còn góp phần làm phong phú 

thêm nguồn tài liệu tham khảo dành cho GV dạy MT tại trƣờng 

TCVHNT&DL Hƣng Yên trong quá trình xây dựng chƣơng trình đào tạo, 

đổi mới PPGD.  

7. Bố cục của luận văn 

Ngoài phần Mở đầu (06 trang), Kết luận (03 trang), Tài liệu tham khảo 

(03 trang) và Phụ lục (30 trang), Luận văn gồm 02 chƣơng: 

Chƣơng 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn giảng dạy môn Trang trí theo 

hƣớng phát triển năng lực của học sinh (32 trang) 

Chƣơng 2: Biện pháp giảng dạy môn Trang trí theo hƣớng phát triển 

năng lực của học sinh và thực nghiệm sƣ phạm (43 trang) 
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Chƣơng 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN  

GIẢNG DẠY MÔN TRANG TRÍ THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN  

NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH 

1.1. Cơ sở lý luận giảng dạy môn Trang trí theo hƣớng phát triển năng 

lực của học sinh 

1.1.1. Các khái niệm liên quan đến đề tài nghiên cứu 

1.1.1.1. Trang trí 

Trang trí là cách bố trí, sắp xếp các vật có đƣờng nét, màu sắc, hình 

khối khác nhau sao cho tạo ra sự hài hòa, đẹp mắt trong các khoảng không 

gian cụ thể. Do đó, Trang trí để đạt tới cái đẹp còn đƣợc gọi là “nghệ thuật 

Trang trí”, “nghệ thuật sắp đặt”. Tác giả Nguyễn Thu Tuấn trong công trình 

nghiên cứu của mình cũng định nghĩa “Trang trí là nghệ thuật sắp xếp 

đƣờng nét, hình mảng, họa tiết, hình khối, đậm nhạt, màu sắc...để tạo nên 

một sản phẩm đẹp, phù hợp với nội dung và đáp ứng đƣợc nhu cầu thẩm mĩ 

của con ngƣời” [32, tr.182]. Con ngƣời luôn hƣớng tới cái đẹp mọi lúc, 

mọi nơi và trong mọi việc. Bởi vậy, ở đâu có con ngƣời sinh tụ và phát 

triển, ở đó có “nghệ thuật Trang trí”. Theo Từ điển mỹ thuật phổ thông, 

Trang trí  là “nghệ thuật làm đẹp, phục vụ cho đời sống vật chất và tinh 

thần của con ngƣời” [18, tr.134]. 

Nhƣ vậy, Trang trí là khái niệm chỉ việc làm đẹp nói chung. Khi đi 

sâu vào tìm hiểu, có nhiều thuật ngữ liên quan đến Trang trí  ở các trạng 

thái và mức độ khác nhau nhƣ: trang hoàng, trang điểm, trình bày, bố 

cục, sắp đặt... 

1.1.1.2. Môn Trang trí 

Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài luận văn, chúng tôi sử dụng khái 

niệm Trang trí trong cụm từ Môn Trang trí với cách hiểu là một môn học 
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của ngành học MT theo chƣơng trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp. 

Theo đó, môn Trang trí gồm hai khối kiến thức: Trang trí cơ bản và Trang 

trí ứng dụng. 

* Trang trí cơ bản: 

Trang trí cơ bản là môn học hƣớng dẫn HS cách vẽ họa tiết, màu sắc 

theo các hình nhƣ Trang trí hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn... Đây là 

cách Trang trí những hình cơ bản nhất, làm cơ sở để ứng dụng Trang trí 

trong thực tế lao động sản xuất. Học tập môn Trang trí cơ bản sẽ giúp cho 

HS hình thành các PP tổng hợp các yếu tố tạo hình đơn lẻ thành một tổng 

thể thống nhất trong khuôn khổ bố cục nhất định theo những nguyên tắc 

Trang trí. Nội dung môn học cũng khẳng định vai trò quan trọng của những 

nguyên tắc Trang trí, không chỉ gói gọn trong phạm vi các bài học mà có 

thể vận dụng vào tất cả các dạng bố cục tạo hình trong tất cả các thể loại 

Trang trí. Môn học Trang trí cơ bản giúp HS hình thành PP tƣ duy tạo hình 

Trang trí và kỹ năng Trang trí bao gồm xây dựng bố cục, xây dựng phác 

thảo màu, kỹ năng thể hiện, sử dụng chất liệu... HS cũng đƣợc hình thành 

dần quan niệm thẩm mỹ đúng đắn và nâng cao dần khả năng cảm thụ thẩm 

mỹ qua môn học.  

* Trang trí ứng dụng: 

Môn học Trang trí ứng dụng cung cấp cho HS kiến thức nâng cao về 

Trang trí bao gồm: sử dụng màu sắc, phối màu, kết hợp các đƣờng nét, họa 

tiết phức tạp... Sau khi học xong học phần này, HS có khả năng ứng dụng 

kiến thức Trang trí để sáng tạo nên các tác phẩm của mình nhƣ làm đẹp cho 

các vật dụng gần gũi trong đời sống nhƣ Trang trí cái khăn, chậu cây, đĩa, 

lọ hoa, kẻ khẩu hiệu, Trang trí đầu báo tƣờng... Ở trình độ cao hơn, HS có 

khả năng ứng dụng Trang trí vào các lĩnh vực chuyên môn khác nhƣ thiết 

kế đồ họa, thiết kế thời trang, thiết kế nội thất...  
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1.1.1.3. Học sinh Trung cấp 

Học sinh là một từ Hán Việt, trong đó “học” là chỉ việc học tập, “sinh” 

là chỉ ngƣời. Nhƣ vậy, theo cách hiểu thông dụng nhất, HS là chỉ ngƣời đi 

học. Tuy nhiên, ở Việt Nam, thông thƣờng căn cứ vào độ tuổi và bậc học 

có các từ chỉ ngƣời đi học khác nhau. Ngƣời đi học ở bậc phổ thông bao 

gồm các trƣờng tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông đƣợc gọi 

là HS hay học trò. Nhƣ vậy, HS là ngƣời đi học ở độ tuổi từ 6-18 tuổi.  

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

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo Trung 

cấp chuyên nghiệp quy định cụ thể về đối tƣợng và chƣơng trình đào tạo 

nhƣ sau: 

“a) Từ ba đến bốn năm học đối với chƣơng trình đƣợc thiết kế cho HS 

đã có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tƣơng đƣơng (THCS); 

b) Hai năm học đối với chƣơng trình đƣợc thiết kế cho HS đã có bằng 

tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tƣơng đƣơng (THPT); 

c) Từ một đến 1,5 năm học đối với chƣơng trình đƣợc thiết kế cho HS 

đã có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, đồng thời có chứng chỉ về Giáo 

dục nghề nghiệp cùng nhóm ngành, nghề có thời gian đào tạo từ một năm 

trở lên hoặc đối với HS đã có bằng tốt nghiệp khác ngành đào tạo từ trình 

độ Trung cấp chuyên nghiệp trở lên” 

Theo quy định này thì đối tƣợng học tập tại trƣờng trung cấp chuyên 

nghiệp rất đa dạng về lứa tuổi. Từ đủ 15 tuổi trở lên và có bằng tốt nghiệp 

Trung học cơ sở hoặc tƣơng đƣơng là đủ tiêu chuẩn học trung cấp chuyên 

nghiệp. Nhƣ vậy, nếu áp dụng định nghĩa HS là ngƣời đi học ở bậc phổ 

thông trong độ tuổi 6 – 18 tuổi nhƣ trên là không hợp lý.  

Do đó, trong luận văn này, chúng tôi sử dụng cụm từ “HS trung cấp” 

giống nhƣ trong các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nƣớc quy định về 
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đào tạo trung cấp chuyên nghiệp để chỉ toàn bộ ngƣời học chƣơng trình 

trung cấp chuyên nghiệp ở tất cả các độ tuổi khác nhau.  

1.1.1.4. Năng lực 

Theo quan điểm của các nhà nghiên cứu, Năng lực là tổng hợp các đặc 

điểm, thuộc tính tâm lý của cá nhân phù hợp với yêu cầu đặc trƣng của một 

hoạt động nhất định nhằm đảm bảo cho hoạt động đó đạt hiệu quả cao [5]. 

Tiến sĩ Lê Thẩm Dƣơng trong bài giảng khóa học Chiến lược nguồn 

vốn tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh tháng 6/2017 cũng nêu rõ khái 

niệm Năng lực: 

“Năng lực cá nhân đƣợc hiểu là kiến thức, kỹ năng, khả năng và hành 

vi mà ngƣời lao động cần phải có, thể hiện ổn định, đáp ứng yêu cầu công 

việc và là yếu tố giúp một cá nhân làm việc hiệu quả hơn so với những 

ngƣời khác”[12].  

Năng lực là phẩm chất tâm sinh lí và trình độ chuyên môn tạo cho con 

ngƣời khả năng hoàn thành một loại hoạt động nào đó với chất lƣợng cao
. 

 Trên cơ sở đúc kết khái niệm Năng lực theo quan điểm của nhiều học 

giả khác nhau, trong luận văn này, chúng tôi sử dụng khái niệm Năng lực 

theo cách hiểu là: Năng lực  là tổ hợp các thuộc tính tâm lý độc đáo của cá 

nhân phù hợp với yêu cầu của một hoạt động nhất định, đảm bảo cho hoạt 

động đó nhanh chóng đạt kết quả. 

Các năng lực hình thành trên cơ sở của các tƣ chất tự nhiên của cá 

nhân. Đây là cơ sở quan trọng hình thành nên năng lực cá nhân. Tuy nhiên, 

năng lực của con ngƣời không phải hoàn toàn do tự nhiên mà có, phần lớn 

do công tác, do tập luyện mà có. 

Năng lực đƣợc hiểu là một tổ hợp các thuộc tính tâm lý độc đáo của cá 

nhân, theo cách hiểu này dễ nhầm lần giữa khái niệm này với các khái niệm 
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Kỹ năng, Hành vi thái độ... Sự phân biệt giữa các khái niệm này có thể 

đƣợc hình dung bằng sơ đồ dƣới đây: 

 

Sơ đồ 1.1: Mối quan hệ giữa năng lực, kiến thức, kỹ năng [5] 

Nhƣ vậy, trí thức, kỹ năng, kỹ xảo là điều kiện cần thiết để hình thành 

năng lực nhƣng không đồng nhất với năng lực. Năng lực góp phần làm cho 

quá trình lĩnh hội trí thức, kỹ năng, kỹ xảo trong lĩnh vực hoạt động nhất 

định đƣợc nhanh chóng, thuận lợi và dễ dàng hơn. Có năng lực hoạt động 

tức là có trí thức, kỹ năng, kỹ xảo trong lĩnh vực đó nhƣng có tri thức, kỹ 

năng, kỹ xảo không có nghĩa là có năng lực trong lĩnh vực đó.  

Giữa năng lực và tri thức, kỹ năng, kỹ xảo có quan hệ mật thiết với 

nhau. Năng lực tƣ duy không thể phát triển cao ở ngƣời có trình độ học vấn 

thấp. Năng lực tổ chức không thế có đƣợc ở ngƣời chƣa hề quản lý, điều 

hành một đơn vị sản xuất, kinh doanh cụ thể do vậy khi đánh giá năng lực 

của một cán bộ cần phải căn cứ vào hiệu quả sản xuất hoàn thành công việc 

là chính, đồng thời cũng cần biết đƣợc trình độ học vấn và quá trình công 

tác của ngƣời đó nữa. 

Theo Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể năm 2015, có 8 lĩnh 

vực Giáo dục nghệ thuật. Theo đó, Năng lực của ngƣời học đƣợc chia 
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thành hai loại chính, bao gồm năng lực chung và năng lực cụ thể, chuyên 

biệt. Năng lực chung là những năng lực cơ bản, cần thiết của con ngƣời, là 

những năng lực để con ngƣời có thể sống và làm việc bình thƣờng trong xã 

hội. Năng lực chung gồm các loại Năng lực giao tiếp, Năng lực hợp tác, 

Năng lực tự học, Năng lực tư duy, Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, 

Năng lực thẩm mỹ, Năng lực thể chất, Năng lực tính toán, Năng lực sử 

dụng công nghệ và truyền thông (ITC)… Đó là  những năng lực đƣợc hình 

thành và phát triển từ nhiều môn học, là năng lực đƣợc hình thành xuyên 

chƣơng trình và đƣợc biểu thị bởi nhiều tên gọi khác nhau nhƣ: Năng lực 

chính, Năng lực nền tảng, Năng lực chủ yếu… Còn Năng lực cụ thể, 

chuyên biệt là năng lực riêng đƣợc hình thành và phát triển bởi một môn 

học cụ thể. Đây là dạng năng lực chuyên sâu góp phần giúp ngƣời học giải 

quyết các nhiệm vụ chuyên môn trong lĩnh vực môn học đó [7]. 

Cũng theo Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể năm 2015, những 

năng lực chuyên biệt ở môn MT cần hình thành và phát triển ở HS gồm có: 

Năng lực cảm thụ thẩm mỹ; Năng lực sáng tạo; Năng lực giao tiếp nghệ 

thuật; Năng lực phân tích đánh giá; Năng lực quan sát, khám phá; Năng lực 

tạo hình Media (tạo hình kỹ thuật số) [7]. 

1.1.1.5. Dạy học theo hướng phát triển năng lực 

Dạy học theo định hƣớng phát triển năng lực nay còn gọi là dạy học 

định hƣớng kết quả đầu ra đƣợc bàn đến nhiều từ những năm 90 của thế kỷ 

20 và ngày nay đã trở thành xu hƣớng Giáo dục quốc tế. Ở Việt Nam, dạy 

học theo định hƣớng phát triển năng lực ngƣời học cũng đang là xu thế phát 

triển mạnh mẽ ở nhiều cấp học. Xuất phát từ thực tiễn của Giáo dục phổ 

thông Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, vấn đề dạy học 

theo định hƣớng phát triển năng lực ngƣời học có ý nghĩa quan trọng trong 
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việc đổi mới PP và hình thức dạy học của GV nhằm đáp ứng đƣợc yêu cầu 

đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục phổ thông Việt Nam.  

Theo Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể năm 2015, dạy học 

phát triển năng lực nhằm đảm bảo chất lƣợng đầu ra của việc dạy học, thực 

hiện mục tiêu phát triển toàn diện các phẩm chất nhân cách, đặc biệt chú 

trọng vai trò của ngƣời học trong quá trình lĩnh hội tri thức để có năng lực 

giải quyết các vấn đề đặt ra trong học tập, trong nghề nghiệp và trong thực 

tiễn cuộc sống [7]. 

Khác với dạy học định hƣớng nội dung, dạy học định hƣớng phát triển 

năng lực tập trung vào việc mô tả chất lƣợng đầu ra, có thể coi là “sản 

phẩm cuối cùng” của quá trình dạy học. Việc quản lý chất lƣợng dạy học 

chuyển từ việc điều khiển “đầu vào” sang điều khiển “đầu ra”, tức là kết 

quả học tập của HS. 

Dạy học định hƣớng phát triển năng lực không quy định những nội 

dung dạy học chi tiết mà quy định những kết quả đầu ra mong muốn của 

quá trình Giáo dục, trên cở sở đó đƣa ra những hƣớng dẫn chung về việc 

lựa chọn nội dung, PP, tổ chức và đánh giá kết quả dạy học nhằm đảm bảo 

thực hiện đƣợc mục tiêu dạy học tức là đạt đƣợc kết quả đầu ra mong 

muốn.  
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Bảng 1.1: Sự khác biệt giữa chương trình giảng dạy theo định hướng nội 

dung và chương trình giảng dạy theo định hướng phát triển năng lực  

Nội dung Chƣơng trình định hƣớng 

nội dung 

Chƣơng trình định hƣớng  

phát triển năng lực 

Mục tiêu 

Giáo dục 

Mục tiêu dạy học đƣợc mô 

tả không chi tiết và không 

nhất thiết phải quan sát, 

đánh giá đƣợc 

Kết quả học tập cần đạt đƣợc mô 

tả chi tiết và có thể quan sát, đánh 

giá đƣợc; thể hiện đƣợc mức độ 

tiến bộ của HS một cách liên tục 

Nội dung 

Giáo dục 

Việc lựa chọn nội dung dựa 

vào các khoa học chuyên 

môn, không gắn với các tình 

huống thực tiễn. Nội dung 

đƣợc quy định chi tiết trong 

chƣơng trình. 

Lựa chọn những nội dung nhằm 

đạt đƣợc kết quả đầu ra đã quy 

định, gắn với các tình huống thực 

tiễn. Chƣơng trình chỉ quy định 

những nội dung chính, không quy 

định chi tiết. 

PPGD GV là ngƣời truyền thụ tri 

thức, là trung tâm của quá 

trình dạy học. HS tiếp thu 

thụ động những tri thức 

đƣợc quy định sẵn. 

- GV chủ yếu là ngƣời tổ chức, hỗ 

trợ HS tự lực và tích cực lĩnh hội 

tri thức. Chú trọng sự phát triển 

khả năng giải quyết vấn đề, khả 

năng giao tiếp,…; 

- Chú trọng sử dụng các quan 

điểm, PP và kỹ thuật dạy học tích 

cực; các PP dạy học thí nghiệm, 

thực hành 

Hình thức 

dạy học 

Chủ yếu dạy học lý thuyết 

trên lớp học 

Tổ chức hình thức học tập đa 

dạng; chú ý các hoạt động xã hội, 

ngoại khóa, nghiên cứu khoa học, 

trải nghiệm sáng tạo; đẩy mạnh 

ứng dụng công nghệ thông tin và 

truyền thông trong dạy và học 

Đánh giá 

kết quả 

học tập 

của HS 

Tiêu chí đánh giá đƣợc xây 

dựng chủ yếu dựa trên sự 

ghi nhớ và tái hiện nội dung 

đã học. 

Tiêu chí đánh giá dựa vào năng 

lực đầu ra, có tính đến sự tiến bộ 

trong quá trình học tập, chú trọng 

khả năng vận dụng trong các tình 

huống thực tiễn. 

(Nguồn: Tác giả tổng hợp) 
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Trên cơ sở tìm hiểu về khái niệm Dạy học theo định hướng phát triển 

năng lực và sự khác nhau giữa cách thức dạy học này với Dạy học theo 

định hướng nội dung, chúng tôi đƣa ra khái niệm nhƣ sau: Dạy học theo 

định hướng phát triển năng lực là dạy học lấy sự phát triển năng lực của 

HS làm mục tiêu, coi trọng khâu thực hành, chú ý tới việc vận dụng kiến 

thức, kỹ năng, thái độ của HS vào thực tiễn cuộc sống. Cách hiểu này sẽ 

đƣợc chúng tôi sử dụng xuyên suốt quá trình nghiên cứu việc dạy và học 

môn Trang trí tại trƣờng TCVHNT&DL Hƣng Yên để thực hiện đề tài.  

1.1.2. Vị trí, vai trò, nhiệm vụ và nội dung của môn Trang trí ở trường 

Trung cấp.  

1.1.2.1. Vị trí của môn Trang trí ở trường Trung cấp 

Trang trí xuất phát từ thực tế đời sống, phản ánh cuộc sống nhƣng 

không rập khuôn; luôn tạo ra cái mới, cái lạ, cái đẹp theo nhiều hình, nhiều 

vẻ khác nhau (từ bố cục, hình mảng, đến họa tiết, màu sắc...). Nhƣ vậy, có 

thể nói, học Trang trí yêu cầu ở ngƣời học luôn phải suy nghĩ, sáng tạo 

không ngừng để có những bài tập đa dạng, phong phú, đẹp về hình và màu 

sắc. Do đó, học Trang trí tạo cho HS năng lực sáng tạo, thái độ dám nghĩ, 

dám làm, dám thay đổi để làm nên những vẻ đẹp khác nhau.  

Trong chƣơng trình Mĩ thuật của trƣờng trung cấp, môn Trang trí có vị 

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

môn này, HS đƣợc vận dụng tổng hợp các kiến thức và kĩ năng (nhƣ quan 

sát, tổng hợp, khái quát, tƣởng tƣợng...). Ngoài ra, Trang trí còn giúp HS 

biết vận dụng kiến thức vào cuộc sống và các môn học khác. 

1.1.2.2. Vai trò của môn Trang trí ở trường Trung cấp 

Nói đến Trang trí là nói đến cái đẹp. Do đó, môn Trang trí có vai trò 

đặc biệt quan trọng trong giáo dục thẩm mỹ cho học sinh. Quá trình học tập 

môn Trang trí, học sinh luôn phải suy nghĩ, tìm tòi, sáng tạo. Quá trình này 

đồng thời bồi dƣỡng cho các em những phẩm chất đáng quý của ngƣời lao 
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động nhƣ: sự kiên trì, tinh thần sáng tạo, tính tỉ mỉ và thái độ làm việc 

nghiêm túc, chủ động, hƣớng đến sự hoàn thiện của sản phẩm lao động.  

Cùng với những môn học nghệ thuật khác, học tập môn Trang trí tại 

trƣờng Trung cấp sẽ hình thành nên cảm quan thẩm mỹ cho học sinh, góp 

phần bồi đắp nên tâm hồn tƣơi đẹp, hƣớng đến chân, thiện, mỹ của cho các 

em.  

1.1.2.3. Nhiệm vụ của môn Trang trí ở trường Trung cấp 

Trong chƣơng trình đào tạo ngành MT tại các trƣờng Trung cấp chuyên 

nghiệp, môn Trang trí có vị trí quan trọng, góp phần phát triển các năng lực 

và trí tƣởng tƣợng sáng tạo của HS, làm giàu cảm xúc thẩm mĩ cho các em 

trên cơ sở GV cung cấp kiến thức và rèn luyện các kĩ năng cơ bản về Trang 

trí. Từ những kiến thức và các kĩ năng cơ bản đó, HS có khả năng cảm thụ 

đƣợc vẻ đẹp thiên nhiên và cuộc sống xung quanh qua những hình tƣợng 

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

hình mảng, đƣờng nét, đậm nhạt, màu sắc… đƣợc bố cục theo các nguyên 

tắc của nghệ thuật Trang trí.  

Trên cơ sở những kiến thức và kỹ năng đƣợc GV truyền giảng, HS có 

khả năng sáng tạo nên những tác phẩm Trang trí độc đáo riêng của mình. 

Các em có thể ứng dụng trực tiếp những kiến thức đƣợc học vào Trang trí 

những vật dụng, tranh ảnh, vải vóc, quần áo, túi sách, họa báo… hay các 

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

nhân, gia đình và xã hội. 

1.1.2.4. Nội dung chương trình môn Trang trí ở trường Trung cấp hiện nay 

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

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

trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, chƣơng trình giảng dạy MT tại trƣờng 

trung cấp gồm: 
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1. Trung cấp sư phạm MT: Chƣơng trình đào tạo chính quy 03 năm 

dành cho đối tƣợng HS tốt nghiệp trung học cơ sở và 02 năm dành cho đối 

tƣợng HS tốt nghiệp trung học phổ thông. 

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

cho đối tƣợng HS tốt nghiệp trung học cơ sở và 02 năm dành cho đối tƣợng 

HS tốt nghiệp trung học phổ thông. 

Về cơ bản, chƣơng trình đào tạo trung cấp sƣ phạm MT cung cấp cho 

HS khối lƣợng kiến thức cơ sở ngành MT là tƣơng đƣơng nhau. Sự chênh 

lệch thời lƣợng giữa hai chƣơng trình đào tạo 02 năm và 03 năm chủ yếu từ 

sự tăng hoặc giảm khối lƣợng kiến thức các môn chung tùy từng đối tƣợng 

HS cụ thể. Bên cạnh đó là các môn học về tâm lý sƣ phạm và PPGD MT ở 

bậc tiểu học.  

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

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

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

chuyên ngành về hội họa, thời lƣợng các học phần chuyên ngành MT 

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

Môn Trang trí trong cả hai chƣơng trình đào tạo trên đều đƣợc chia 

thành 02 học phần: Trang trí cơ bản và Trang trí ứng dụng.  

Bảng 1.2: Thời lượng giảng dạy các môn Trang trí 

STT Học phần Thời lƣợng (tiết) 

Trung cấp Sƣ phạm MT Trung cấp hội họa 

1 Trang trí cơ bản 90 90 

2 Trang trí ứng dụng  180 360 

(Nguồn: Theo Chương trình đào tạo Trung cấp Sư phạm MT, 

Trung cấp Hội họa, Trường TCVHNT&DL Hưng Yên) 
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Về nội dung cụ thể, môn học Trang trí cơ bản nghiên cứu các khái niệm 

và nguyên tắc Trang trí cơ bản. Học phần giúp HS phát hiện nét đẹp điển 

hình của hoa lá động vật từ thiên nhiên. Từ nguồn tƣ liệu đó bắt đầu học 

tập nghiên cứu phân tích và sử dụng màu sắc, cách điệu hoa lá, động vật để 

tạo thành các họa tiết Trang trí, ứng dụng vào các hình Trang trí cơ bản nhƣ 

hình vuông, hình tròn, đƣờng diềm... Học phần này trang bị kiến thức ban 

đầu nhƣng rất cơ bản và quan trọng, làm cơ sở cho HS nghiên cứu về sau.  

Bảng 1.3: Nội dung chi tiết học phần Trang trí cơ bản 

STT Nội dung chi tiết 

1 Khái quát chung về nghệ thuật Trang trí 

2 Ngôn ngữ tạo hình Trang trí 

3 Nghiên cứu vốn cổ dân tộc 

4 Nghiên cứu và sáng tạo họa tiết hoa lá 

5 Nghiên cứu và sáng tạo họa tiết động vật 

6 Trang trí hình cơ bản 

7 Trang trí đƣờng diềm 

8 Trang trí nền hoa 

9 Chữ cơ bản và kẻ khẩu hiệu 

(Nguồn: Theo Chương trình đào tạo Trung cấp Sư phạm MT,  

Trung cấp Hội họa, Trường TCVHNT&DL Hưng Yên) 

Môn học Trang trí ứng dụng trang bị những kiến thức cơ bản về cách 

sử dụng các họa tiết và màu sắc của hoa văn Trang trí cổ truyền dân tộc 

hoặc hoa văn Trang trí trên thổ cẩm truyền thống; trang phục của một số 

dân tộc, nhằm vận dụng vào bài Trang trí trong nhà trƣờng và xã hội. Bƣớc 

đầu nghiên cứu nét đẹp của chữ viết, tập kẻ chữ tiếng Việt; kẻ các bảng 

trích kết hợp với hoa văn Trang trí hoặc đƣờng diềm. Đây là các bài thiết 
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thực phục vụ cho hoạt động ngoại khoá của HS nhƣ làm báo tƣờng hoặc đồ 

dùng dạy học của GV và vẽ tranh quảng cáo sản phẩm. 

Học phần trang bị kiến thức cơ bản sâu hơn về nghệ thụât Trang trí 

phục vụ thiết thực công tác nội, ngoại khoá thông qua các bài vẽ tranh cổ 

động, Trang trí hội trƣờng và phóng ảnh lãnh tụ. Học phần tiếp tục trang bị 

kiến thức cơ bản cao hơn về Trang trí thông qua các bài: tranh phong cảnh 

Trang trí, tranh tĩnh vật Trang trí và tranh bố cục Trang trí. Nội dung bao 

gồm các nguyên tắc, cách thức về bố cục hình mảng, màu sắc ... đối với 

mỗi bài theo yêu cầu của bài tập. 

Bảng 1.4: Nội dung chi tiết học phần Trang trí ứng dụng 

STT Nội dung chi tiết 

1 Ứng dụng trang trí các hình cơ bản 

- Trang trí khăn vuông 

- Trang trí đĩa tròn 

- Trang trí thảm 

2 Trang trí khẩu hiệu, pano, quảng cáo 

3 Trang trí báo tƣờng 

4 Phóng tranh 

5 Các hình thức trang trí ứng dụng khác 

- Trang trí sân khấu 

- Trang trí nội – ngoại thất 

- Trang trí thời trang 

- Trang trí mỹ nghệ 

 (Nguồn: Theo Chương trình đào tạo Trung cấp Sư phạm MT, Trung cấp 

Hội họa, Trường TCVHNT&DL Hưng Yên) 

1.1.3. Những năng lực cần hình thành và phát triển cho HS Trung cấp 

thông qua môn Trang trí 

Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể năm 2015 đã chỉ rõ ngoài 

năng lực chung, cần hình thành và phát triển ở HS những năng lực chuyên 

biệt ở môn MT là: Năng lực cảm thụ thẩm mỹ, Năng lực sáng tạo, Năng lực 

giao tiếp nghệ thuật, Năng lực phân tích đánh giá, Năng lực quan sát khám 

phá, Năng lực tạo hình Media. Đây cũng là những năng lực chuyên biệt cần 
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hình thành và phát triển cho HS Trung cấp thông qua môn Trang trí, ngoại 

trừ năng lực tạo hình Media. Đây là loại năng lực đặc biệt đòi hỏi HS phải 

có quá trình lâu dài học tập và thực hành vẽ trên máy tính với sự hỗ trợ của 

nhiều phần mềm và phƣơng tiện hiện đại, bởi vậy không thể qua việc học 1 

hay 2 môn chuyên ngành MT mà đã hình thành ngay đƣợc. Do đó, trong 

học phần Trang trí, chƣa thể đặt ra mục tiêu hình thành loại năng lực này ở 

các em.  

Trang trí là nghệ thuật làm đẹp cho các sự vật, hiện tƣợng. Dạy môn 

Trang trí cho học sinh tức là truyền đạt cho các em những kiến thức về cái 

đẹp từ đơn giản nhất nhƣ làm đẹp hình vuông, hình tròn... đến phức tạp nhƣ 

làm đẹp nội ngoại thất, quảng cáo, sân khấu... Bởi vậy, môn học này trƣớc 

nhất giúp hình thành đƣợc ở HS năng lực cảm thụ thẩm mỹ. Với kiến thức 

về Trang trí, mỗi HS lại hình thành nên “gu” thẩm mỹ riêng. Nhiều em  

thích vẻ đẹp sống động, tƣơi mới, HS khác lại say mê cái đẹp cô đúc, giàu 

sức gợi cảm. Có em thích sự cân đối, hài hòa. Có em lại thích sự phá cách, 

cách điệu. Ngay trong việc cảm thụ màu sắc, mỗi HS mỗi vẻ. Có em thích 

những màu sắc ôn hòa, em thích màu “nóng", lại có em ƣa màu "lạnh. Dần 

dần, qua giờ học Trang trí và các môn MT khác, mỗi HS hình thành cho 

mình chuẩn mực thẩm mỹ cá nhân.  

Quá trình học tập môn Trang trí, HS vừa đƣợc GV truyền tải kiến thức 

lý thuyết về cách vẽ, cách ứng dụng họa tiết, phối màu... vừa trực tiếp thực 

hành vẽ cũng nhƣ thực hiện các bài tập vẽ ứng dụng trang trí vào cuộc sống 

học tập, lao động. Quá trình rèn luyện liên tục này sẽ giúp hình thành năng 

lực sáng tạo ở mỗi HS. Cùng dựa trên kiến thức nền tảng thầy cô truyền 

đạt, mỗi em có “gu” thẩm mỹ riêng và từ đó nảy sinh những ý tƣởng nghệ 

thuật riêng ứng dụng vào tác phẩm trang trí của mình. Quá trình GD trên 

lớp, GV vừa uốn nắn cách vẽ, vừa gợi ý chủ đề, đồng thời vừa quan sát để 
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kịp thời phát hiện và giúp các em triển khai những ý tƣởng sáng tạo độc 

đáo. GV có thể đề xuất các cách thức vẽ truyền thống hoặc phá cách để 

hƣớng HS đến những bài vẽ có tính đột phá, mới lạ. Năng lực sáng tạo của 

HS vì thế ngày càng đƣợc phát huy.  

Quá trình thực hiện các tác phẩm Trang trí cũng đồng thời hình thành 

và phát triển ở HS năng lực phân tích đánh giá, năng lực quan sát khám 

phá, năng lực giao tiếp nghệ thuật. GV sẽ giới thiệu đến HS những tác 

phẩm trang trí theo nhiều phong cách trong lịch sử hội họa của Việt Nam 

và thế giới, những bài vẽ Trang trí của HS các khóa trƣớc. HS sẽ đƣợc quan 

sát, yêu cầu rút ra nhận xét. Hoạt động này trên lớp đƣợc rèn luyện thƣờng 

xuyên qua mỗi giờ học sẽ hình thành nên ở các em năng lực phân tích đánh 

giá. Các em quan sát, khám phá và phân tích, rút ra nhận xét để kế thừa 

thành tựu của lớp trƣớc, khắc phục hạn chế, nhƣợc điểm nhằm triển khai 

bài vẽ của mình đạt hiệu quả cao. Mỗi một sản phẩm thực hành của các em 

có thể coi nhƣ những tác phẩm nghệ thuật cá nhân. Trong tác phẩm đó, các 

em đã thực hiện hoạt động giao tiếp nghệ thuật bằng nhiều chất liệu mực, 

giấy, vải, đồ gốm... Sự so sánh giữa nhiều bài vẽ của cùng một HS trong 

lớp hoặc giữa các bài vẽ của nhiều HS khác nhau cũng góp phần quan trọng 

phát huy năng lực đánh giá, phân tích, quan sát của mỗi em.  

Trên đây là những năng lực chuyên môn về môn Trang trí mà HS cần 

đƣợc hình thành trong quá trình học tập môn học này. Ngoài ra, một số 

năng lực khác cũng đƣợc hình thành và phát triển ở HS nhờ quá trình thực 

hành vẽ Trang trí của HS. Với những kiến thức đƣợc truyền giảng, HS có 

đầy đủ năng lực chuyên môn để thực hiện độc lập bài vẽ Trang trí. Các em 

sẽ chủ động xây dựng kế hoạch học tập cho riêng mình để việc học vẽ đạt 

kết quả cao nhất. Đồng thời trƣớc mỗi bài tập vẽ, HS sẽ lựa chọn PP phù 

hợp nhất cho bản thân để hoàn thành có hiệu quả. Nói cách khác, GV phải 

định hƣớng và kích thích HS hình thành và phát triển năng lực PP thông 
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qua môn Trang trí. Từ kiến thức chuyên môn, HS đã hiểu biết về Trang trí, 

tiếp theo chính là phát triển năng lực PP, từ “học để biết” đến “học để làm”, 

ứng dụng kiến thức đã học vào các bài tập vẽ cụ thể.  

Bộ môn Trang trí cũng nhƣ các môn học khác đều đòi hỏi HS có tinh 

thần trách nhiệm, khả năng kết hợp làm việc nhóm. Một tác phẩm hoặc một 

bài tập, một đề tài GV giao một HS có thể không thực hiện đƣợc một mình 

mà cần đến sự phối kết hợp với các bạn thành từng nhóm. Do đó, bên cạnh 

năng lực chuyên môn, năng lực PP, GV cũng phải thúc đẩy HS hình thành 

năng lực xã hội, quan trọng nhất là tinh thần dám học, dám làm, dám chịu 

trách nhiệm, tinh thần làm việc nhóm.  

Mục đích cuối cùng của chƣơng trình Giáo dục theo định hƣớng phát 

triển năng lực HS chính là các “sản phẩm đầu ra”, chú trọng năng lực vận 

dụng trí thức vào thực tiễn của HS. Nhƣ vậy, học Trang trí không chỉ cần 

HS “học để biết”, “học để làm” mà hơn hết là “học để tự khẳng định 

mình”. Bằng những kiến thức và PP tiếp thu đƣợc, mỗi HS sẽ biết cách vận 

dụng vào thực tiễn để sáng tạo nên những tác phẩm Trang trí mang dấu ấn 

cá nhân. Quá trình này đòi hỏi HS phải hình thành và phát triển “năng lực 

cá nhân” trên cơ sở hình thành, phát triển và kết hợp đầy đủ năng lực 

chuyên môn, năng lực PP, năng lực xã hội về Trang trí. Đây là những mục 

tiêu quan trọng mà GV dạy MT phải hƣớng đến trong quá trình giảng dạy 

theo hƣớng phát triển năng lực của HS.  

1.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc giảng dạy môn Trang trí ở trường 

Trung cấp theo hướng phát triển năng lực của HS. 

Có rất nhiều yếu tố ảnh hƣởng đến việc giảng dạy môn Trang trí ở 

trƣờng trung cấp theo hƣớng phát triển năng lực của HS. Theo quan điểm 

của chúng tôi, có hai nhóm yếu tố chính sau đây: 

1.1.4.1. Các yếu tố khách quan 



23 

 

 Đặc điểm, tính chất của môn Trang trí 

MT nói chung và môn Trang trí nói riêng khác với các môn học khác, 

đòi hỏi HS phải có tính sáng tạo, óc thẩm mỹ. Môn học này không phải là 

môn áp dụng những công thức nhất định mà cần có trí tƣởng tƣợng phong 

phú. Do đó, việc giảng dạy môn Trang trí của GV chỉ thực sự đạt hiệu quả 

khi họ biết kích thích sự sáng tạo và trí tƣởng tƣợng của HS. Đặc điểm môn 

học cũng đặt ra yêu cầu GV phải biết cách lựa chọn và sử dụng tốt các 

phƣơng tiện dạy học cho phù hợp. 

Môn Trang trí đƣợc truyền tải đến HS chủ yếu thông qua kênh thông 

tin thị giác. Đây là kênh thông tin trực quan, trực tiếp ảnh hƣởng đến việc 

hình thành thị hiếu thẩm mỹ của HS. Do tính chất đặc thù của môn học nên 

hoạt động giảng dạy lý thuyết bắt buộc phải kết hợp chặt chẽ với thực hành, 

trong đó hoạt động thực hành là chủ yếu. GV phải xây dựng đƣợc các bài 

giảng có sự phân phối hợp lý thời lƣợng lý thuyết kết hợp thực hành và sử 

dụng có hiệu quả đồ dùng dạy học, mục đích để kiến thức Trang trí đƣợc 

truyền tải đến HS một cách rõ ràng nhất, dễ hiểu nhất.  

 Môi trường sư phạm, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của nhà trường 

Các trƣờng trung cấp đào tạo chuyên ngành MT (bao gồm cả trung cấp 

sƣ phạm MT và trung cấp hội họa) đều cần đầu tƣ cơ sở vật chất riêng, bởi 

những ngành học này đòi hỏi thiết bị dạy học, phòng vẽ và nhiều phƣơng 

tiện kỹ thuật, dụng cụ đặc thù. Tuy nhiên, mỗi trƣờng trung cấp lại có sự 

khác nhau nhất định về mô hình đào tạo, môi trƣờng sƣ phạm và cơ sở vật 

chất... nên quá trình giảng dạy Trang trí ở từng trƣờng lại có những đặc 

điểm riêng chi phối. Một môi trƣờng sƣ phạm lành mạnh, đội ngũ GV tâm 

huyết là những điều kiện cần thiết để chất lƣợng học tập Trang trí đạt hiệu 

quả cao.  
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Xét về phƣơng diện nội dung và PP dạy học thì cơ sở vật chất và 

phƣơng tiện dạy học đóng vai trò hỗ trợ tích cực. Có thiết bị và phƣơng tiện 

dạy học tốt mới có thể tổ chức tốt quá trình dạy học Trang trí một cách 

khoa học, đƣa HS thực sự tham gia vào quá trình này để chủ động khai thác 

và tiếp nhận trí thức. Thiết bị dạy học đầy đủ và phù hợp mới đảm bảo triển 

khai PP dạy học Trang trí có hiệu quả ở các trƣờng trung cấp. 

 Động cơ và hứng thú học tập của HS 

Đối với HS trung cấp, hoạt động học tập vẫn là hoạt động chính, ảnh 

hƣởng quan trọng tới sự hình thành, phát triển tâm sinh lý và lĩnh hội kiến 

thức, kỹ năng, kỹ xảo. Trong đó, động cơ học tập có ý nghĩa quyết định đối 

với toàn bộ hoạt động học tập nói chung, học tập Trang trí nói riêng. 

Trong dạy học Trang trí, việc khơi dậy hứng thú học tập cho HS là vô 

cùng cần thiết. Cho dù GV có đầu tƣ kỹ lƣỡng vào bài dạy, đổi mới PPGD 

hay đến mấy, nếu không có sự say mê, hứng thú học của HS thì giờ học 

Trang trí cũng không có kết quả cao. Ngƣợc lại, nếu có hứng thú học tập, 

HS sẽ tích cực, chủ động sáng tạo trong bài vẽ của mình. Nhƣ vậy, để quá 

trình dạy học Trang trí trên lớp đạt hiệu quả cao, GV cần tạo đƣợc hứng thú 

cho HS. Nói cách khác, HS cần có hứng thú để nhận thức, để sáng tạo – đó 

là động lực thúc đẩy các em vƣơn lên làm chủ kiến thức của mình và đạt 

kết quả cao trong quá trình học tập Trang trí.  

 Sự quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện của cán bộ quản lý các cấp và 

lãnh đạo nhà trường 

Việc giảng dạy môn Trang trí theo hƣớng phát triển năng lực của HS 

nằm trong chƣơng trình đổi mới Giáo dục lấy ngƣời học làm trung tâm của 

Bộ Giáo dục Đào tạo và toàn bộ các trƣờng học trong hệ thống Giáo dục 

quốc dân, trong đó có các trƣờng trung cấp. Trang trí chỉ thực sự đƣợc 

giảng dạy theo hƣớng đổi mới khi đƣợc cán bộ quản lý các cấp quan tâm và 
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ủng hộ cả về cơ sở pháp lý, cơ sở vật chất cũng nhƣ các điều kiện cần thiết 

khác. Trƣớc hết GV cần đƣợc tạo cơ hội để học hỏi, nâng cao trình độ, tập 

huấn đổi mới PPGD. Để phục vụ hoạt động dạy và học hiệu quả, lãnh đạo 

các trƣờng trung cấp cần đầu tƣ phát triển cơ sở vật chất đồng bộ, trang 

thiết bị dạy học hiện đại, dụng cụ học tập đầy đủ và sẵn sàng ủng hộ các 

hình thức tổ chức giảng dạy linh hoạt.  

Việc khuyến khích, động viên kịp thời cũng nhƣ đánh giá đúng, công 

bằng, khách quan của các cấp quản lý, lãnh đạo các nhà trƣờng về tính tích 

cực của những GV không ngại khó, ngại khổ đã đầu tƣ công sức, trí tuệ, 

thời gian và tiền của để nâng cao hiệu quả giảng dạy bộ môn Trang trí. Đây 

là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hƣởng đến chất lƣợng giảng dạy 

Trang trí tại các trƣờng trung cấp.  

1.1.4.2. Các yếu tố chủ quan 

 Tình yêu, sự say mê, hứng thú nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm của 

GV 

Sự say mê nghề nghiệp của GV thể hiện ở ý thức tự giác, luôn dành 

thời gian và công sức để trau dồi kiến thức chuyên môn, tìm tòi, cân nhắc, 

suy nghĩ, tạo ra những PPGD mới phù hợp với HS. Đồng thời tình yêu 

nghề sẽ làm ngƣời GV luôn giảng dạy với tinh thần trách nhiệm cao nhất, 

luôn tận tụy với công việc, có lòng yêu HS và tâm huyết với từng bài học. 

Đây là những yếu tố quan trọng nhất quyết định đến hiệu quả của hoạt 

động giảng dạy các môn học nói chung, bộ môn Trang trí nói riêng.  

Thực tiễn dạy học Trang trí tại các trƣờng trung cấp hiện nay cho thấy: 

trong điều kiện thực tế còn nhiều khó khăn, khi có nhiều yếu tố tác động, 

ảnh hƣởng tới sự gắn bó, nhiệt tình của đội ngũ nhà giáo, nhiều GV chƣa 

thực sự tâm huyết với nghề. Tình trạng GV dạy kiến thức một cách máy 

móc, dập khuôn, không có sự đầu tƣ nghiêm túc cho bài giảng, không có 
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giáo án, không sử dụng phƣơng tiện kỹ thuật hỗ trợ... đã và đang xảy ra 

trong một bộ phận không nhỏ nhà giáo. Những trƣờng hợp GV này khi lên 

lớp chắc chắn sẽ không thể đảm bảo giờ dạy có chất lƣợng. Hoạt động 

giảng dạy Trang trí vì thế mà bị ảnh hƣởng nghiêm trọng. 

 Phẩm chất và năng lực nghề nghiệp của GV 

Phẩm chất đạo đức của GV là thƣớc đo chuẩn mực về nhân cách, là một 

trong những nhân tố quyết định tới chất lƣợng dạy học. Phẩm chất và năng 

lực của GV ảnh hƣởng lớn đến chất lƣợng giảng dạy và hiệu quả rèn luyện 

nghiệp vụ sƣ phạm. Nếu GV có phẩm chất và năng lực tốt thì quá trình 

giảng dạy sẽ thuận lợi, bản thân điều này sẽ thôi thúc GV có ý thức rèn 

luyện và tự rèn luyện trong việc chiếm lĩnh tri thức, nâng cao nghiệp vụ sƣ 

phạm, tích lũy kinh nghiệm. Nếu nhận thức không tốt, GV không thể dễ 

dàng vƣợt qua những khó khăn trong thực tế giảng dạy nhƣ sự thiếu thốn 

về cơ sở vật chất, thu nhập còn ít ỏi hay khi dạy dỗ những HS chậm tiến, cá 

biệt. Muốn làm đƣợc điều đó, mỗi GV phải có thái độ, động cơ đúng đắn 

và tình yêu nghề, phải có ý chí bên bỉ, sự kiên trì tỉ mỉ mới đạt đến thành 

công, luôn có khát vọng vƣơn lên để tự hoàn thiện bản thân.  

Năng lực của GV giảng dạy Trang trí thể hiện ở trình độ chuyên môn 

vững vàng (cả lí luận và thực tiễn) và nghiệp vụ sƣ phạm giỏi, PPDH hay, 

hấp dẫn (cách dạy, cách giảng, cách nói, cách viết bảng, cách vẽ minh 

họa...). GV dạy Trang trí phải không ngừng tích lũy tri thức, nâng cao năng 

lực bản thân, đồng thời hoàn thiện dần kỹ năng, nghiệp vụ sƣ phạm, luôn 

biết tìm tòi sáng tạo, rút kinh nghiệm cho từng tiết dạy, bài dạy của mình. 

Đây là nhân tố quan trọng nhất bảo đảm chất lƣợng giảng dạy bộ môn 

Trang trí trong thực tiễn đào tạo MT tại các trƣờng Trung cấp.  
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1.2. Cơ sở thực tiễn giảng dạy môn Trang trí theo hƣớng phát triển 

năng lực của Học sinh trƣờng Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du 

lịch Hƣng Yên  

1.2.1. Giới thiệu về trường TCVHNT&DL Hưng Yên 

Trƣờng TCVHNT&DL Hƣng Yên là trƣờng trung cấp chuyên nghiệp 

chuyên đào tạo về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật của tỉnh Hƣng Yên. Tháng 

8/2002, UBND tỉnh Hƣng Yên quyết định thành lập trƣờng Nghiệp vụ 

Văn hoá Thông tin Hƣng Yên. Tháng 10/2006, UBND tỉnh Hƣng Yên ban 

hành Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 18/9/2006 thành lập trƣờng 

Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật tỉnh Hƣng Yên.  

*  Chức năng, nhiệm vụ của nhà trường:  

Theo Quyết định số 440/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hƣng Yên ngày 

21/3/2012 về đổi tên và bổ sung thêm chức năng cho Trƣờng 

TCVHNT&DL Hƣng Yên, nhà trƣờng có các chức năng, nhiệm vụ cụ thể 

nhƣ sau:  

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

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

lịch...trở thành các diễn viên, hƣớng dẫn viên, cán bộ, GV Âm nhạc, Mĩ 

thuật phục vụ cho các trƣờng Tiểu học, Trung học cơ sở, các trung tâm biểu 

diễn, nhà hát chuyên nghiệp, các xã phƣờng, thị trấn trong và ngoài tỉnh. 

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

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

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

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

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

cho các GV Âm nhạc, MT, Diễn viên chèo, Quản lý văn hóa, Thƣ viện... 

trong và ngoài tỉnh. 
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Hoạt động nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng công nghệ phục 

vụ phát triển kinh tế xã hội” 

*  Tổ chức, bộ máy: 

Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường TCVHNT&DL Hưng 

Yên ban hành năm 2012, nhà trƣờng đƣợc cơ cấu thành:  

- Ban Giám hiệu gồm 01 Hiệu trƣởng, 2 Phó Hiệu trƣởng 

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

Phòng Tổ chức – Hành chính – Kế toán, Phòng Công tác Học sinh – Sinh 

viên) 

- Khoa chuyên ngành: 03 khoa (Khoa MT – Sân khấu – Múa, Khoa 

Văn hóa Du lịch, Khoa Âm nhạc) 

- 01 Trung tâm Thực hành và Giáo dục thƣờng xuyên 

- Tổng số cán bộ, GV là 70 trong đó có 15 GV giữ vị trí trƣởng, phó 

các bộ phận phòng khoa, trung tâm; 10 GV chuyên ngành MT.  

* Cơ sở vật chất:  

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

phòng vẽ, phòng đa chức năng, hệ thống phƣơng tiện dạy học đồng bộ. 

Trong đó, để phục vụ học tập các bộ môn MT, nhà trƣờng đã mở rộng 

phòng vẽ thành xƣởng vẽ rộng rãi, đầu tƣ nhiều dụng cụ học tập và thiết bị 

đồ dùng phục vụ việc giảng dạy. Nhà trƣờng còn dành riêng một không gian 

rộng để trƣng bày các tác phẩm MT.  

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

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

thể hoặc tìm một không gian tạo cảm hứng cho sáng tạo nghệ thuật.   

*  Hoạt động đào tạo 

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

hóa nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Hƣng Yên. Tuy nhiên, trên hết, nhiệm vụ 
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quan trọng nhất của nhà trƣờng là đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp. Căn 

cứ theo Báo cáo hoạt động đào tạo các năm học đƣợc tổng hợp và lƣu tại 

Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học của trƣờng, từ năm 2012 đến 2017, 

trƣờng TCVHNT&DL Hƣng Yên đã và đang tiếp tục đào tạo trung cấp 

chuyên nghiệp các chuyên ngành: 

- Âm nhạc  

- MT (Hội họa) 

- Sân khấu  

- Du lịch 

- Quản lý văn hóa 

- Công tác xã hội 

- Thông tin thƣ viện 

 

Số lƣợng HS trung cấp chuyên nghiệp tăng dần qua các năm. Riêng đối 

với chuyên ngành MT, số lƣợng HS tăng nhanh. Theo Báo cáo tình hình 

học sinh – sinh viên năm học 2016 – 2017 lƣu tại Phòng Công tác HS – 

sinh viên của trƣờng, tổng số HS các khóa MT đang theo học là 75.  

Về kết quả đào tạo, theo Báo cáo tình hình HS sau khi tốt nghiệp đƣợc 

phòng Công tác HS – sinh viên nhà trƣờng tổng hợp hàng năm, sau khi tốt 

nghiệp ra trƣờng, HS - sinh viên nhà trƣờng đã phát huy đƣợc năng lực 

chuyên môn của mình, góp phần tích cực vào sự nghiệp văn hóa nghệ thuật 

và du lịch, Giáo dục và đào tạo của tỉnh Hƣng Yên và một số địa phƣơng 

lân cận nhƣ Hà Nam, Thái Bình, Hải Dƣơng, Bắc Ninh.... Đa số HS sinh 

viên đã xin đƣợc việc làm vào biên chế nhà nƣớc. Riêng HS chuyên ngành 

MT đƣợc nhà trƣờng đào tạo đã và đang giảng dạy MT tại các trƣờng tiểu 

học trong tỉnh. Một số HS sau khi tốt nghiệp ngành MT lựa chọn con 

đƣờng làm họa sĩ chuyên nghiệp và đã sáng tác nên nhiều tác phẩm tranh 

gây tiếng vang trong giới nghệ thuật. Trên nền tảng tri thức MT đƣợc đào 

tạo tại trƣờng, HS có đủ khả năng để theo học các bậc học cao hơn sau khi 

tốt nghiệp.  
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1.2.2. Khái quát về khảo sát thực trạng 

1.2.2.1.  Mục đích khảo sát thực trạng 

Việc khảo sát thực trạng giảng dạy môn Trang trí tại trƣờng 

TCVHNT&DL Hƣng Yên nhằm đánh giá thực trang giảng dạy bộ môn này 

theo hƣớng phát triển năng lực của HS. Kết quả khảo sát sẽ phục vụ cho việc 

đề xuất xây dựng những PPGD mới, phù hợp hơn, hiệu quả hơn, lấy HS làm 

trung tâm, phát huy tính sáng tạo, chủ động, tích cực của HS trong quá 

trình tiếp nhận kiến thức Trang trí và ứng dụng nó trong thực tiễn đời sống. 

1.2.2.2.  Nội dung khảo sát thực trạng 

Với phạm vi và nội dung nghiên cứu của đề tài, chúng tôi giới hạn khảo 

sát một số nội dung cơ bản sau đây: 

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

TCVHNT&DL Hƣng Yên đối với môn Trang trí. 

- Tìm hiểu nhận thức của GV MT về dạy học Trang trí theo hƣớng phát 

triển năng lực của HS. 

- Đánh giá chất lƣợng, hiệu quả giảng dạy Trang trí theo hƣớng phát 

triển năng lực của HS.  

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

dạy Trang trí theo hƣớng phát triển năng lực của HS.  

1.2.2.3. Quy mô và địa bàn khảo sát 

*  Khách thể khảo sát 

10 GV dạy môn MT, 15 cán bộ quản lý (Ban Giám hiệu, Trƣởng, phó 

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

TCVHNT&DL Hƣng Yên. 

*  Địa bàn khảo sát 

Khảo sát đƣợc tiến hành tại trƣờng TCVHNT&DL Hƣng Yên với sự 

tham gia khảo sát của 100% GV, HS chuyên ngành MT.  
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1.2.2.4. Các PP khảo sát thực trạng 

* PP phân tích tài liệu 

So sánh nội dung và PPGD Trang trí theo hai hƣớng: Chƣơng trình 

giảng dạy định hƣớng nội dung và chƣơng trình giảng dạy định hƣớng phát 

triển năng lực trên cơ sở nghiên cứu các kế hoạch đào tạo, giáo án, giáo cụ 

trực quan của GV. 

* PP điều tra bằng phiếu trưng cầu ý kiến 

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

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

(phụ lục 1) 

* PP phỏng vấn 

Tiến hành phỏng vấn, đàm thoại đối với GV dạy MT, cán bộ quản lý, 

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

nghiên cứu. (Phụ lục 2) 

* PP quan sát sư phạm 

- Quan sát các hoạt động vẽ tranh trong giờ học Trang trí của HS trên 

lớp học. 

- Quan sát các giờ dạy Trang trí của GV MT nhà trƣờng (theo dõi, ghi 

chép, ghi hình một số tiết dạy MT) 

* PP phân tích sản phẩm 

- Nghiên cứu các bài Trang trí của HS đƣợc thực hiện trên lớp học. 

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

phƣơng tiện dạy học, xây dựng PPGD mới, đánh giá hiệu quả của tiết dạy 

Trang trí trên lớp.  

1.2.3. Kết quả khảo sát thực trạng 

Với 100 phiếu đƣợc phát ra, chúng tôi thu phiếu và tiến hành đọc để 

kiểm tra mức độ hoàn thành thông tin trong các phiếu, kiểm tra tính chính 
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xác của thông tin, loại bỏ các phiếu không hợp lệ hoặc phiếu thiếu thông tin 

cần thiết (nếu có). Kết quả 100% số phiếu phát ra đều đƣợc sử dụng để đƣa 

vào xử lý và phân tích số liệu.  

1.2.3.1. Thực trạng hứng thú, say mê học tập của HS đối với môn học 

Trang trí 

Khi tiến hành khảo sát HS, chúng tôi tìm hiểu hứng thú của các em chủ 

yếu qua các tiết học Trang trí GV sử dụng những PPGD mới nhƣ: thiết kế 

nhóm Trang trí theo chủ đề, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, 

xây dựng bài giảng theo nhiều chủ đề, thiết kế chƣơng trình giảng dạy 

ngoài trời, tổ chức HS Trang trí theo các đề tài thực tế nhƣ vẽ quảng cáo, 

biển hiệu... Kết quả khảo sát chung cho thấy: 100% HS hứng thú với những 

PPGD mới. Các em có nhận thức đúng đắn về bộ môn Trang trí, đồng thời 

thích thú có cơ hội trực tiếp trải nghiệm, sáng tạo theo trí tƣởng tƣợng và 

óc sáng tạo thẩm mĩ của mình.  

Qua thực tế quan sát, chúng tôi thấy, giờ học Trang trí luôn đƣợc các 

em háo hức chờ đợi vì đó là những giờ học các thấy thoải mái, đƣợc hoạt 

động, đƣợc tự do sáng tạo, đƣợc chủ động hoàn toàn trong việc lên kế 

hoạch, áp dụng PP riêng để hoàn thành một tác phẩm riêng. Đa phần HS 

đều say sƣa với tiết học quên cả thời gian. Thực tế các giờ học Trang trí 

đều không có giờ nghỉ giải lao bởi HS thƣờng mải vẽ cho đến khi hoàn 

thành bài tập của mình.  

1.2.3.2. Thực trạng nhận thức của GV dạy MT về giảng dạy Trang trí theo 

hướng phát triển năng lực của HS 

Qua phân tích các phiếu hỏi GV và cán bộ quản lý nhà trƣờng cho thấy, 

giảng dạy Trang trí theo hƣớng phát triển năng lực của HS đang là định 

hƣớng chính trong xây dựng kế hoạch đào tạo và đổi mới PP của nhà 

trƣờng. Các GV đều cho rằng giảng dạy Trang trí theo hƣớng phát triển 
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năng lực của HS sẽ giúp HS chủ động, tự lực khai thác kiến thức đƣợc các 

thầy cô truyền đạt. Các em cũng thu nhận thông tin một cách sinh động, 

kích thích hứng thú, rèn luyện khả năng quan sát, so sánh, phân tích, tổng 

hơp, phát triển tƣ duy sáng tạo để vận dụng vào bài vẽ. HS sẽ thực sự trở 

thành chủ thể tích cực trong mọi hoạt động học tập.  

Phân tích số liệu từ phiếu hỏi cho thấy, GV và cán bộ quản lý đều đánh 

giá cao vai trò của PPGD theo hƣớng phát triển năng lực cho HS, cụ thể: 

Bảng 1.5: Vai trò của giảng dạy Trang trí theo hướng phát triển năng lực của HS 

STT Dạy Trang trí theo hƣớng phát triển 

năng lực HS 

Ý kiến của GV 

Đồng ý Không đồng ý 

Số 

lƣợng 

% Số 

lƣợng 

% 

1 Kích thích hứng thú học tập của HS 24 96 1 4 

2 Giúp HS tích cực nhận thức, chủ động 

và sáng tạo 

24 96 1 4 

3 HS hiểu bài và nhớ bài nhanh hơn 22 88 3 12 

4 Truyền đạt đƣợc nhiều thông tin, ít tốn 

thời gian 

23 92 2 8 

5 GV hứng thú và nhiệt tình giảng dạy hơn 20 80 5 20 

6 Bài giảng có chất lƣợng cao, hấp dẫn HS 24 96 1 4 

7 Không có vai trò gì rõ rệt 1 4 24 96 

Qua bảng tổng hợp số liệu trên cho thấy, gần nhƣ toàn bộ GV dạy MT 

và cán bộ quản lý tại Trƣờng TCVHNT&DL Hƣng Yên đều đánh giá cao 

vai trò của việc giảng dạy Trang trí theo hƣớng phát triển năng lực của HS. 

Từ đó, các GV đều khẳng định Trang trí rất cần thiết đƣợc giảng dạy theo 

phƣơng hƣớng phát triển năng lực của HS. Nhận thức chung của GV và cán 

bộ quản lý nhà trƣờng sẽ tạo nên sự thống nhất, thuận lợi trong việc xây 
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dựng kế hoạch đào tạo và đổi mới PPGD môn Trang trí trong thực tế giảng 

dạy tại trƣờng.  

1.2.3.3. Thực trạng về giảng dạy Trang trí theo hướng phát triển năng lực 

của HS tại trường TCVHNT&DL Hưng Yên.  

Qua khảo sát trên cho thấy, GV và cán bộ quản lý nhà trƣờng đều nhận 

thấy sự cần thiết của việc giảng dạy Trang trí theo hƣớng phát triển năng 

lực của HS. Bản thân HS trung cấp ngành sƣ phạm MT và hội họa của nhà 

trƣờng cũng khẳng định việc học theo hƣớng này sẽ giúp các em hứng thú 

học tập và kích thích trí tƣởng tƣợng, óc sáng tạo thẩm mỹ hơn. Tuy nhiên, 

thực tế triển khai việc giảng dạy môn Trang trí cho HS theo hƣớng này tại 

trƣờng vẫn còn một số hạn chế.  

Qua quan sát các tiết dạy Trang trí, PPGD truyền thống vẫn đang đƣợc 

sử dụng phổ biến. Cách thức lên lớp trong các giờ học vẫn chủ yếu là GV 

giảng dạy lý thuyết, hƣớng dẫn cách vẽ, sau đó HS tự triển khai bài tập của 

mình và nộp bài cho GV chấm điểm. Sau khi HS nộp bài vẽ, GV cho điểm 

nhƣng chƣa nhận xét đầy đủ để đánh giá ƣu, nhƣợc điểm của HS để các em 

kịp thời rút kinh nghiệm. Giờ học chủ yếu gói gọn trong không gian lớp 

học, đôi khi phòng học lý thuyết biến thành phòng vẽ thực hành luôn để 

GV dễ quản lý HS. HS phần lớn tự triển khai bài tập của mình mà ít có sự 

trao đổi, làm việc nhóm. Đặc biệt, hầu hết các giờ học không có thời lƣợng 

dành cho việc các em trình bày ý tƣởng sáng tạo của mình. Do đó, sản 

phẩm Trang trí của các em chủ yếu theo khuôn mẫu. HS không có điều 

kiện đi tham quan các triển lãm tranh, bảo tàng MT. Chúng ta có thể thấy 

rõ những hạn chế này qua bảng tổng hợp, phân tích số liệu dƣới đây. Số 

liệu khảo sát đƣợc tập hợp từ 10 phiếu trƣng cầu ý kiến GV dạy MT: 
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Bảng 1.6. Các PP, hình thức tổ chức dạy học môn Trang trí 

STT PP, hình thức tổ chức  

dạy môn Trang trí 

Mức độ áp dụng 

Số lƣợng (%) 

1 Dạy lý thuyết, hƣớng dẫn cách thức tiến hành 

bài vẽ theo giáo án thiết kế sẵn 

10 100 

2 Giao bài tập theo yêu cầu của bài học 10 100 

3 Gợi ý và khuyến khích HS trình bày ý tƣởng, 

vẽ theo ý tƣởng 

4 40 

4 Chấm điểm bài tập 10 100 

5 Nhận xét, đánh giá chi tiết bài vẽ của HS 7 70 

6 Sử dụng phƣơng tiện dạy học truyền thống 10 100 

7 Sử dụng phƣơng tiện đa chức năng 5 50 

8 Phân nhóm HS vẽ theo chủ đề 3 30 

9 Tổ chức học vẽ ngoài trời 4 40 

10 Tổ chức cho HS để thực tế (tham quan, học 

tập, tham dự trại sáng tác...) 

2 20 

 

Theo kết quả bảng số liệu trên, số lƣợng các thầy cô dạy MT áp dụng 

các PP dạy môn Trang trí truyền thống (các PP 1, 2, 3, 4, 5, 6) chiếm phần 

lớn. Việc sử dụng phƣơng tiện đa chức năng trong dạy học Trang trí còn rất 

hạn chế. Mới có 50% thầy cô giáo có kết hợp sử dụng phƣơng tiện đa chức 

năng trong giảng dạy Trang trí mà thôi. Nhận thức về vai trò của các 

phƣơng tiện này trong dạy và học Trang trí cũng khác nhau giữa các thầy 

cô giáo. Nhiều thầy cô mặc dù nhận thức rõ tính cần thiết của việc sử dụng 

phƣơng tiện đa chức năng nhƣng lại chƣa áp dụng trong giảng dạy.  

Đại đa số GV dạy Trang trí sử dụng phƣơng tiện dạy học truyền thống 

nhƣ: tranh phiên bản của các họa sĩ, tranh vẽ của HS các khóa, ảnh tƣ liệu, 

mẫu vật... Một số GV sử dụng tranh phiên bản, tranh vẽ trong GD một cách 

chiếu lệ, nhằm mục đích giới thiệu, minh họa cho một phần nội dung của 
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bài giảng chứ chƣa khai thác triệt để tác dụng. Đối với việc sử dụng 

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

dạy Trang trí, tuy nhiên hiệu quả chƣa cao. Một số thầy cô còn gặp khó 

khăn trong thiết kế bài giảng power point kết hợp với các PP dạy học tích 

cực khác.  

1.2.3.4. Nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy Trang trí theo 

hướng phát triển năng lực của HS.  

Qua khảo sát GV dạy MT, cán bộ quản lý và HS ngành MT tại trƣờng 

TCVHNT&DL Hƣng Yên cho thấy việc giảng dạy môn Trang trí theo 

hƣớng phát triển năng lực HS đang là định hƣớng xây dựng kế hoạch đào 

tạo. Hầu hết các thành phần tham gia khảo sát đều đánh giá cao định hƣớng 

giảng dạy phát triển năng lực HS và khẳng định cần thiết phải đẩy mạnh 

định hƣớng này. Tuy nhiên, giảng dạy môn Trang trí theo hƣớng phát triển 

năng lực của HS chƣa đƣợc triển khai mạnh trên thực tế.  

Thực trạng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân: 

- Nhà trƣờng chƣa xây dựng đƣợc kế hoạch đào tạo ngành trung cấp 

Hội họa và trung cấp sƣ phạm MT mở, trong đó áp dụng PPGD và hình 

thức tổ chức quản lý đào tạo linh hoạt, nâng cao tính chủ động, sáng tạo 

của HS. 

- Nhà trƣờng và các cấp quản lý cao hơn chƣa tổ chức bồi dƣỡng cho 

GV MT các PPGD mới hay cách thức sử dụng phƣơng tiện đa chức năng 

hiện đại vào các giờ học Trang trí. 

- GV dạy MT của trƣờng ở nhiều độ tuổi khác nhau. Các thầy cô giáo 

nhiều tuổi có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy nhƣng lại tƣơng đối hạn 

chế về sử dụng các phƣơng tiện giảng dạy hiện đại, ngại đổi mới.  

- Một bộ phận GV còn ngại vất vả, sợ mất nhiều thời gian nên không 

đầu tƣ thiết kế bài giảng theo hƣớng mới, bài giảng thƣờng đƣợc thiết kế 
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một lần và dùng nhiều năm, không có sự cập nhật kiến thức mới, không có 

sự điều chỉnh linh hoạt cho phù hợp với từng đối tƣợng HS. 

- Cơ sở vật chất, nguồn kinh phí tự chủ của nhà trƣờng còn hạn chế, 

khó có thể triển khai nhiều PPGD mới, đặc biệt là các chƣơng trình học 

ngoại khóa, tham quan học tập. 

- Nhiều HS kinh tế gia đình gặp khó khăn nên dụng cụ học tập Trang trí 

còn thiếu, ảnh hƣởng đến chất lƣợng tiếp thu bài, làm bài tập một cách chủ 

động, hạn chế khả năng sáng tạo.  

Tiểu kết chương 1 

Giảng dạy theo định hƣớng phát triển năng lực của HS đang là hƣớng 

đổi mới trọng tâm của ngành Giáo dục nƣớc ta. Đối với ngành MT, GV 

giảng dạy phải định hƣớng hình thành và phát triển ở HS những năng lực 

chung, năng lực chuyên môn, năng lực phƣơng pháp và năng lực xã hội. 

Trong đó, năng lực chuyên môn cần đƣợc chú trọng là: năng lực cảm thụ 

thẩm mỹ, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp nghệ thuật, năng lực quan 

sát, khám phá.  

Trƣờng Trung cấp VHNT&DL Hƣng Yên là trƣờng đào tạo hệ trung 

cấp các ngành văn hóa nghệ thuật của tỉnh Hƣng Yên. Trong những năm 

gần đây, lãnh đạo và GV nhà trƣờng đã nhận thức đƣợc tầm quan trọng và 

sự cần thiết của việc đổi mới giảng dạy theo định hƣớng phát triển năng lực 

HS đối với tất cả các bộ môn, bao gồm cả môn Trang trí. Môn Trang trí là 

môn học chuyên ngành MT rất quan trọng, góp phần hình thành nên trí 

tƣởng tƣợng, óc thẩm mỹ của HS. Dạy học theo hƣớng phát triển năng lực 

môn học này sẽ giúp HS tích cực, chủ động tiếp thu kiến thu, sáng tạo trong 

ứng dụng kiến thức vào thực hành các bài vẽ, tạo nên những tác phẩm thực 

sự mang dấu ấn cá nhân. Việc giảng dạy Trang trí theo hƣớng phát triển 

năng lực rõ ràng mang lại nhiều hiệu quả.  

Cả GV và HS nhà trƣờng đều khẳng định tầm quan trọng đặc biệt và sự 

cần thiết phải ứng dụng PPGD này. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, 
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do nhiều yếu tố chủ quan và khách quan, hoạt động giảng dạy theo hƣớng 

phát triển năng lực HS còn hạn chế. Hiệu quả giảng dạy đã đạt đƣợc bƣớc 

đầu nhƣng vẫn còn khiêm tốn. Để đẩy mạnh giảng dạy Trang trí theo 

hƣớng phát triển năng lực của HS trong thời gian tới, cần phải xây dựng và 

khảo nghiệm nhiều cách thức tổ chức đào tạo và đổi mới PPGD. Chúng tôi 

mạnh dạn đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy môn 

Trang trí theo hƣớng phát triển năng lực HS trong chƣơng 2 của Luận văn 

này.  
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Chƣơng 2 

BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY MÔN TRANG TRÍ THEO HƢỚNG  

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH  

VÀ THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM  

2.1. Các biện pháp giảng dạy môn Trang trí theo hƣớng phát triển 

năng lực của học sinh trƣờng Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du 

lịch Hƣng Yên  

2.1.1. Các nguyên tắc xây dựng biện pháp.  

2.1.1.1. Đảm bảo thực hiện mục tiêu, nội dung chương trình môn học 

Trang trí  

Các biện pháp giảng dạy môn Trang trí theo hƣớng phát triển năng lực 

của HS đƣợc xây dựng căn cứ vào mục tiêu giảng dạy.  Các biện pháp này 

phải tạo dựng đƣợc mối quan hệ giữa các nhiệm vụ dạy học phát triển với 

nhiệm vụ giáo dục thẩm mỹ, h nh thành ở HS khả năng cảm thụ đƣợc vẻ 

đẹp thiên nhiên và cuộc sống xung quanh, làm giàu thêm cảm xúc thẩm mỹ 

cho các em. Đồng thời, các biện pháp giảng dạy Trang trí phải góp phần 

giáo dục toàn diện hơn đối tƣợng HS, giúp HS hình thành tính tích cực, độc 

lập, chủ động chiếm lĩnh tri thức, vận dụng tổng hợp các kiến thức và kỹ 

năng để sáng tác nên những tác phẩm mới.  

Để đáp ứng đƣợc yêu cầu cụ thể của nguyên tắc này, cần: 

- Cụ thể hóa những kiến thức lý thuyết cơ bản, đơn giản hóa các kiến 

thức phức tạp để HS tiếp thu một cách đầy đủ và sâu sắc. 

- Dựa vào bản chất của hoạt động tạo hình lứa tuổi HS Trung cấp mới 

tốt nghiệp cấp THCS; dựa vào cơ sở tâm lý học, giáo dục học; dựa vào cơ 

sở nghệ thuật học của hoạt động MT nói chung, vẽ Trang trí nói riêng mà 

lựa chọn, sử dụng các phƣơng tiện dạy học cho phù hợp với đặc thù giảng 

dạy vẽ Trang trí. 
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- Tạo lập môi trƣờng học tập thân thiện cho HS. HS đƣợc quyền đóng 

góp ý kiến, nêu lên quan điểm cá nhân, đƣợc tự do sáng tạo, chia sẻ khó 

khăn, thắc mắc với bạn bè và GV giảng dạy.  

2.1.1.2. Đảm bảo kích thích hứng thú học tập của HS 

Muốn giảng dạy Trang trí để HS phát huy tối đa năng lực cá nhân, nội 

dung và PPGD phải đảm bảo kích thích đƣợc hứng thú học tập của HS. Khi 

HS thực sự say mê học tập sẽ chủ động tiếp nhận kiến thức nhanh, hiệu 

quả, trên cơ sở đó thỏa sức sáng tạo, tƣởng tƣợng.  

Để thực hiện nguyên tắc này cần tuân thủ các yêu cầu sau: 

- Các biện pháp giảng dạy phải thỏa mãn nhu cầu hiểu biết, say mê tìm 

tòi, sáng tạo của HS. 

- GV phải linh hoạt lựa chọn các biện pháp cho phù hợp với nội dung từng 

bài học cụ thể trong chƣơng trình Vẽ Trang trí cơ bản và nâng cao trên cơ sở 

tìm hiểu kỹ lƣỡng đặc điểm phát triển tâm – sinh lý của HS Trung cấp. 

- GV phải phát huy đƣợc tính tích cực của HS trong giờ dạy trên lớp và 

hoạt động ngoài giờ học, làm nảy sinh nhu cầu nhận thức, phát triển năng 

lực tƣ duy và hành động của HS. Trên cơ sở đó, HS tiếp tục tìm tòi sáng 

tạo, khám phá, phát hiện thêm tri thức mới. 

2.1.1.3. Đảm bảo phát triển tư duy tưởng tượng, sáng tạo của HS 

Đối với tất cả các bộ môn thuộc ngành đào tạo MT, mục tiêu quan trọng 

nhất là giúp các em hình thành và phát triển tƣ duy tƣởng tƣợng, sáng tạo. 

Do đó, xây dựng biện pháp giảng dạy Trang trí nhƣ thế nào cũng đạt đến 

mục đích phát triển của HS. Các biện pháp cần đƣợc xây dựng và thực hiện 

có sự lồng ghép đan xen một cách hài hòa giúp các em nâng cao tri thức, 

phát triển khả năng tƣ duy tƣởng tƣợng, sáng tạo nghệ thuật. 

2.1.1.4. Đảm bảo phù hợp với đối tượng và điều kiện cụ thể 

Dạy học theo hƣớng phát triển năng lực tức là lấy ngƣời học làm trung 

tâm. Do đó, giảng dạy vẽ Trang trí theo hƣớng phát triển năng lực cũng 
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phải hƣớng đến lấy HS làm trung tâm. Bởi thế, các biện pháp giảng dạy 

đều phải tính đến sự phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của lứa tuổi học 

Trung cấp. Quan trọng nhất là ngƣời GV phải tôn trọng sự khác biệt trong 

khả năng nhận thức cũng nhƣ khả năng sáng tạo của từng HS. 

Các biện pháp giảng dạy để có thể đi từ lý thuyết đến giảng dạy thực tế 

cần phải tính đến sự phù hợp về điều kiện xây dựng cơ sở vật chất, trang 

thiết bị dạy học của nhà trƣờng, của GV và của HS. 

2.1.1.5. Đảm bảo sự tương tác thường xuyên giữa GV và HS 

Các biện pháp giảng dạy Trang trí theo hƣớng phát triển năng lực phải 

tạo đƣợc sự tƣơng tác đa dạng giữa HS và HS, giữa GV giảng dạy Vẽ 

Trang trí với HS. GV xây dựng biện pháp giảng dạy cần phải tính đến việc 

tổ chức các hoạt động nhận thức và tự chiếm lĩnh tri thức của HS. Cần đảm 

bảo sự thống nhất giữa vai trò chủ đạo của GV với sự tích cực, chủ động, 

say mê học tập của HS.  

Giờ học vẽ Trang trí cần tạo lập đƣợc môi trƣờng học tập cởi mở, thân 

thiện, làm tăng cơ hội giao tiếp, chia sẻ, hợp tác và tự thể hiện mình của HS.  

2.1.2. Các biện pháp giảng dạy môn Trang trí theo hướng phát triển 

năng lực của HS 

2.1.2.1. Biện pháp 1: Tạo hứng thú học tập và phát triển các năng lực cho 

HS khi học môn Trang trí. 

* Mục tiêu biện pháp 

Trong dạy học MT nói chung, bộ môn Trang trí nói riêng, việc khơi dậy 

hứng thú học tập của HS đặc biệt cần thiết. Bởi hứng thú là nền tảng để 

mỗi HS chuyên ngành Hội họa hay sƣ phạm MT phát triển trí tƣởng tƣợng, 

không ngừng sáng tạo, không chỉ thành công lĩnh hội tri thức mà còn tạo 

nên những tác phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân. Nói cách khác, khơi dậy 
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hứng thú và sáng tạo của HS chính là bƣớc khởi đầu của quá trình đổi mới 

PPGD bộ môn vẽ Trang trí theo hƣớng phát triển năng lực của HS. 

* Nội dung biện pháp 

GV dạy MT khơi dậy hứng thú học tập cho HS trong giờ học Trang trí 

bằng các việc sử dụng có hiệu quả, linh hoạt các phƣơng tiện dạy học kết 

hợp với ngôn ngữ, hành vi biểu cảm của GV. 

* Cách thực hiện biện pháp 

+ Tạo cảm xúc, hưng phấn cho HS từ những mẫu Trang trí thân thuộc 

Trong lý luận dạy học, HS dễ bị cuốn hút vào những kiến thức, những 

nội dung có tính mới lạ, gợi sự tò mò. Hoặc nhờ một chỉ dẫn quan trọng 

của GV, HS chợt nhận ra những vật dụng, môi trƣờng thân thuộc xung 

quanh các em có nhiều điều thú vị mà các em chƣa từng để ý hoặc phát 

hiện ra. Do đó, nếu áp dụng cách thức khơi gợi hứng thú HS từ những mẫu 

thân thuộc trong môn vẽ Trang trí sẽ đạt đƣợc hiệu quả lớn.  

Ví dụ trong giờ học đầu tiên của học phần Trang trí cơ bản, GV có thể 

bằng nhiều cách linh hoạt để giúp các em tự hình thành nên định nghĩa 

Trang trí là gì? thế nào là vẽ Trang trí? GV có thể lấy hình ảnh sinh động 

trên các vật dụng thân thuộc để gợi lên trong HS cách hiểu trực quan thế 

nào là Trang trí. Ví dụ, nếu lọ cắm hoa trên bàn không có hoa văn đƣờng 

nét trên thân sẽ đơn điệu biết bao. Nền gạch lát đƣợc vẽ họa tiết sinh động 

theo nhiều cách thức khác nhau nhƣ đối xứng, Trang trí hình cơ bản. Chiếc 

váy HS nữ đang mặc trên ngƣời có nền họa tiết kẻ bắt mắt. Một biển hiệu 

dựng trên đƣờng gây sự chú ý nhờ họa tiết và cách kẻ vẽ chữ độc đáo... Tất 

cả đều thể hiện vai trò đặc biệt quan trọng của Trang trí trong cuộc sống. 

Cách lấy ví dụ này sẽ giúp HS nhận thấy Trang trí không phải là kiến thức 

cao siêu mà nó hiện diện ngay trong cuộc sống của chúng ta mọi lúc, mọi 

nơi. Chính Trang trí đã làm nên vẻ đẹp cho cuộc sống.  
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Cách dẫn dắt này sẽ giúp HS hiểu bản chất của Trang trí. Có thể các em 

không cần học định nghĩa Trang trí giống nhƣ giáo trình mà các em hiểu 

đƣợc thuật ngữ này một cách trực quan, đơn giản và ngắn gọn nhất. HS sẽ 

phát hiện ra ở mọi lúc mọi nơi Trang trí đều hiện diện, thôi thúc các em tìm 

hiểu, tiếp thu bài một cách hứng thú.  

+ Đưa ra tình huống có vấn đề để tạo hứng thú, kích thích tư duy sáng 

tạo của HS 

HS học MT tạo này đều có những năng khiếu nhất định. Do đặc điểm 

tâm sinh lý lứa tuổi, các em đã có những hiểu biết căn bản về đời sống, có 

những ý tƣởng sáng tạo độc đáo, không bị cứng nhắc trong những đề tài cũ. 

Đây là những lợi thế rất lớn GV cần phải nắm đƣợc để biết cách khơi gợi, 

khuyến khích các em bộc lộ quan điểm và chứng tỏ đƣợc năng lực. GV 

phải tạo đƣợc những tình huống có vấn đề (có sự chuẩn bị trƣớc) để HS 

thỏa sức sáng tạo trong khi vẫn đáp ứng đƣợc yêu cầu học tập đầy đủ các 

nội dung môn học Trang trí.  

Về phía GV, bên cạnh việc tạo ra tình huống để HS bộc lộ năng khiếu 

của mình, GV cần áp dụng nhiều giải pháp linh hoạt. Khi HS đang tập 

trung vẽ, GV không nên nói thay các em. GV cần khuyết khích HS tự tìm 

chủ đề vẽ hoặc tự trang trí theo tƣởng tƣợng của các em, tránh hiện tƣợng 

áp đặt tƣ duy của ngƣời dạy lên tƣ duy của ngƣời học. 

GV cũng nên tạo những tình huống để HS tự tranh luận, bàn bạc với 

nhau để tăng cƣờng không khí sôi nổi cho lớp học, cuốn hút tất cả các em 

vào nội dung bài vẽ. Muốn phát huy tính tích cực của HS trong suốt giờ 

học, GV phải tạo ra đƣợc một hệ thống tình huống có vấn đề. Mỗi tình 

huống có một vị trí nhất định phù hợp với nội dung bài học và phù hợp với 

từng đối tƣợng HS.  
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      + Sử dụng các phương tiện dạy học nhằm kích thích niềm say mê và 

khả năng sáng tạo của HS 

MT nói chung, môn Trang trí nói riêng về bản chất là môn nghệ thuật 

của thị giác. Do đó, nội dung học tập trƣớc hết phải thu hút đƣợc cái nhìn 

của HS. GV muốn thu hút HS phải đem đến cho các em những hình ảnh 

trực quan nhất liên quan đến bài học. Bởi vậy, việc sử dụng các phƣơng 

tiện dạy học bao gồm vật thật, tranh, ảnh, băng đĩa, bài giảng power point... 

một cách hiệu quả sẽ góp phần không nhỏ nâng cao chất lƣợng dạy và học.  

Hiện nay, với sự đầu tƣ hiện đại hóa cơ sở vật chất của trƣờng 

TCVHNT&DL Hƣng Yên, các phòng học đều có máy chiếu, GV đều có 

laptop phục vụ công việc, việc GV dạy Trang trí thiết kế bài giảng điện tử 

đã thuận lợi hơn rất nhiều. Đi cùng giáo án điện tử, các kênh hình, kênh 

tiếng đƣợc sử dụng đã tạo nên hứng thú cho HS. Những thƣớc phim tƣ liệu, 

hình ảnh minh họa đƣợc trình chiếu trên máy sẽ thu hút HS chú tâm đến bài 

giảng, tiết kiệm thời gian cho GV, nội dung giảng dạy sẽ đƣợc truyền tải 

đến các em một cách phong phú, sinh động, trực quan hơn.  

Tuy nhiên, điều quan trọng đối với dạy học môn Vẽ Trang trí không 

phải là phƣơng tiện dạy học hiện đại, hoành tráng... mà là việc sử dụng 

phƣơng tiện ấy nhƣ thế nào. Có đúng lúc, đúng chỗ không? Có khai thác 

đƣợc triệt để tính năng, tác dụng của nó hay không? Có đảm bảo đƣợc đặc 

trƣng của giờ học vẽ Trang trí hay không?  

Ví dụ với bài dạy vẽ Trang trí cơ bản “Trang trí hình vuông”, để tạo 

hứng thú cho HS, GV có thể phân công cho HS tạo thành các nhóm chuẩn 

bị bài từ trƣớc. Đến giờ học vẽ Trang trí hình vuông, GV tổ chức cho các 

nhóm HS tự trình bày các mẫu của nhóm mình kèm theo nhận định, đánh 

giá của các em. Cách làm này giúp HS phát huy đƣợc tính tự giác, độc lập, 

đồng thời tạo cho các em cách nhìn nhận, đánh giá thẩm mỹ xấu đẹp, học 

tập ngƣời khác để hình thành nên ý tƣởng Trang trí của cá nhân mình. GV 
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lắng nghe ý kiến của các nhóm và cá nhân từng HS, nhận xét ƣu, nhƣợc 

điểm và đƣa ra những chỉ dẫn cần thiết để khuyến khích HS vẽ theo ý 

tƣởng sáng tạo của mình.  

Cũng trong bài học vẽ này, GV có thể sử dụng máy chiếu thiết kế bài 

giảng điện tử để giảng dạy cho HS một cách trực quan sinh động hơn. GV 

có thể lựa chọn các kiểu Trang trí hình vuông điển hình, những mẫu Trang 

trí đẹp nhất để chiếu cho HS xem, yêu cầu HS tự nhận xét, đánh giá từng 

mẫu. HS đƣợc trao đổi ý kiến với bạn bè trong nhóm, đƣợc trình bày quan 

điểm cá nhân trƣớc khi triển khai ý tƣởng thành tác phẩm thực tế. Đây là 

quá trình HS đã tái tạo lại các mẫu Trang trí hình vuông mà các em đã đƣợc 

nhìn và cảm nhận, từ đó nảy sinh ý tƣởng. Đó chính là những biểu tƣợng 

sáng tạo đƣợc hình thành trong quá trình nhận thức trực tiếp từ thông tin và 

hình ảnh GV cung cấp.  

Việc GV tạo ra đƣợc những hình ảnh trực quan sinh động là cơ sở rất 

quan trọng để hình thành năng lực tƣởng tƣợng của HS. Nhƣ vậy, dạy 

Trang trí không đơn giản là dạy HS các nguyên tắc và kỹ thuật vẽ Trang trí 

mà còn phải kết hợp đƣợc việc dạy các em cảm thụ vẻ đẹp của cỏ cây hoa 

lá, thế giới tự nhiên để cách điệu chúng vào các mẫu Trang trí sáng tạo của 

cá nhân.  

     + Tạo dư vị xúc cảm cho HS sau giờ học 

Việc tiếp nhận nội dung bài học của HS không chỉ kết thúc khi chuông 

báo hết giờ mà còn trải dài sau giờ học. Khi đó, HS mới thẩm thấu và cảm 

nhận đƣợc đầy đủ cái hay của bài học. Do đó, những phút cuối của giờ học 

đòi hỏi sự  quan tâm của GV nhằm tạo tình huống, gây ấn tƣợng tốt đẹp 

cho HS về bài học đó. Kết thúc giờ học vẽ Trang trí không chỉ đơn thuần là 

tổng kết nội dung bài học, mà quan trọng hơn là GV phải mở ra những vấn 

đề mới có liên quan đến các hoạt động nghệ thuật liên môn, liên quan đến 

thực tế cuộc sống của các em.  
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Ví dụ, sau giờ học vẽ Trang trí hình vuông, GV có thể gợi ý để các em 

làm các sản phẩm Trang trí tại nhà nhƣ Trang trí đĩa vuông, Trang trí khăn 

tay hoặc các hình Trang trí khác để làm sinh động góc học tập, cuốn vở hay 

làm một món quà nhỏ có hình Trang trí ấn tƣợng để tặng bạn bè.  

* Điều kiện thực hiện 

Để thực hiện đƣợc biện pháp này, GV cần phải chuẩn bị những phần 

việc căn bản : 

- Lập đƣợc các tình huống có vấn đề trong giờ dạy 

- Kết hợp các phƣơng tiện dạy học với ngôn ngữ và hành vi biểu cảm 

của GV 

- Kết hợp hài hòa giữa việc sử dụng các phƣơng tiện dạy học và PPDH 

Cụ thể là: 

Đối với GV: Cần tạo đƣợc động cơ học tập tích cực cho HS. Xây dựng 

động cơ học tập cho HS là một trong những vấn đề quan trọng trong tổ 

chức dạy học (vì tính tự giác học tập phải bắt nguồn từ bên trong của chính 

ngƣời học, từ chính năng lực nội sinh của họ. Nếu HS không có động cơ 

học tập, không có hứng thú nhận thức thì chắc chắn việc dạy học của GV 

không thể thành công). GV cần đầu tƣ về thời gian và trí lực cho bài soạn 

của mình. Hệ thống các bài tập, câu hỏi đƣa ra phải đảm bảo vừa sức về độ 

khó đối với HS. 

Đối với HS: phải nắm vững các mục tiêu, nội dung cần đạt đƣợc và có ý 

thức hoàn thành với sự nỗ lực cao nhất của bản thân; có ý thức tự giác cao 

độ, biết thể hiện khả năng trao đổi, chia sẻ với GV và bạn bè trong lớp.  

2.1.2.2. Biện pháp 2: Thiết kế phương án tổ chức giảng dạy môn Trang trí 

theo hướng phát triển năng lực của HS trên cơ sở chương trình hiện hành. 

* Mục tiêu biện pháp 
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Chƣơng trình đào tạo hệ trung cấp đƣợc sử dụng tại các trƣờng trung 

cấp chuyên nghiệp hiện nay đều đƣợc thiết kế theo hƣớng tiếp cận nội 

dung. Trên cơ sở chƣơng trình đào tạo MT đang đƣợc thực hiện, GV muốn 

phát triển năng lực của HS cần phải xây dựng các phƣơng án tổ chức giảng 

dạy linh hoạt.  

*  Nội dung biện pháp 

GV giảng dạy MT trong Trƣờng TCVHNT&DL Hƣng Yên nghiên cứu, 

chủ động đề xuất, áp dụng các nội dung giảng dạy linh hoạt: tăng thời 

lƣợng thực hành, đa dạng hoạt động ngoại khóa, tạo cơ hội cho các em trực 

tiếp tham gia các chƣơng trình, dự án MT của nhà trƣờng, khuyến khích 

HS tham gia góp ý cho bài giảng, tự đề xuất chủ đề và xây dựng ý tƣởng 

cho bài vẽ, tự chọn mẫu, tự chọn nhóm... 

*  Cách thực hiện biện pháp 

Để xây dựng chƣơng trình môn vẽ Trang trí theo hƣớng phát triển năng 

lực của HS tại trƣờng TCVHNT&DL Hƣng Yên, cần sự đồng tâm nhất trí 

của tập thể GV dạy MT của Khoa MT – Sân khấu – Múa, sự quan tâm tạo 

điều kiện và cơ chế phù hợp, cung cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị học liệu 

cần thiết của Ban Giám hiệu nhà trƣờng, sự ủng hộ của HS.  

Có nhiều cách thực hiện biện pháp này, cụ thể: 

+Tăng tỷ lệ giờ thực hành trong tổng thời lượng giảng dạy bộ môn 

Trang trí 

Hiện nay, tại trƣờng TCVHNT&DL Hƣng Yên, tỷ lệ giờ lý thuyết và 

thực hành nội dung Trang trí cơ bản là 45% – 50%, nội dung Trang trí ứng 

dụng là 30% - 70%. Nội dung truyền giảng tuân thủ theo quy trình là GV 

giảng, hƣớng dẫn HS vẽ theo những nguyên tắc cơ bản hoặc vẽ theo mẫu, 

trên cơ sở kiến thức lý thuyết đó HS làm bài tập vẽ Trang trí trên giấy hoặc 

trên mẫu vật thật.  
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Thiết kế nội dung chƣơng trình môn Trang trí theo hƣớng phát triển 

năng lực của HS tức là tăng tối đa thời gian cho HS tự làm việc trên cơ sở 

tiếp nhận kiến thức lý thuyết GV truyền giảng. Để đảm bảo điều này, GV 

dạy MT cần linh hoạt tăng tỷ lệ giờ học thực hành trong tổng thời lƣợng 

dành cho môn học Trang trí cơ bản và ứng dụng. Nhiều giờ học đƣợc thiết 

kế giáo án theo hƣớng tỷ lệ lý thuyết – thực hành là 20 % - 80%. Thông 

thƣờng mỗi bài học sẽ đƣợc thiết kế xuyên tuần (khoảng 7 tiết học). Giáo 

viên dạy lý thuyết trong tiết đầu tiên, các tiết sau dành phần lớn thời lƣợng 

cho thực hành. Trong lúc HS làm bài thực hành, GV quan sát và nhắc lại 

phần lý thuyết đã giảng trong tiết đầu tiên. Các tiết học tiếp theo, HS thực 

hành dƣới sự hƣớng dẫn của GV. Nếu cần thiết, GV sẽ giảng lại một số nội 

dung lý thuyết nếu quan sát thấy HS chƣa nắm chắc cách vẽ, cách phối 

màu, cách ứng dụng họa tiết...Nhƣ vậy, nội dung lý thuyết đƣợc giảng luôn 

trong quá trình thực hành của HS theo PP tích hợp.  

Ví dụ, trong bài học về Trang trí ứng dụng hình cơ bản, GV yêu cầu HS 

Trang trí khăn tay vuông. GV hƣớng dẫn qua lý thuyết về Trang trí hình 

vuông ở phần học về Trang trí cơ bản trƣớc đó nhƣ cách sắp xếp mảng, 

định tâm hình Trang trí, cách sử dụng hình thức Trang trí xen kẽ, đậm nhạt, 

tâm đối tâm…. GV khẳng định lại các nguyên tắc Trang trí hình vuông cơ 

bản. Phần còn lại là để HS chủ động ứng dụng kiến thức này vào Trang trí 

khăn tay theo khả năng sáng tạo, tƣởng tƣợng và khiếu thẩm mỹ của từng em.  

+ Tăng thời lượng giảng dạy các nội dung Trang trí ứng dụng và tăng 

thời lượng thực hành bài vẽ tại nhà cho HS.  

Nội dung Trang trí cơ bản rất quan trọng song hoàn toàn có thể lồng 

ghép trực tiếp vào phần Trang trí ứng dụng để dành tối đa thời gian ƣu tiên 

cho thực hành. GV giảng các nội dung Trang trí cơ bản trong phần học 

chung về nghệ thuật Trang trí. Còn lý thuyết về Trang trí hình cơ bản, cách 
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điệu họa tiết hoa lá, động vật... có thể lồng ghép luôn vào nội dung học 

Trang trí ứng dụng. GV chủ động tạo cơ hội cho HS thực hành bài Trang trí 

ứng dụng trên nền tảng lý thuyết về Trang trí chung đã đƣợc học. Ngoài 

những giờ học tập trên lớp, GV chủ động tăng lƣợng bài tập về nhà để HS 

thực hành thêm. Cách thay đổi nội dung này sẽ đƣa Trang trí đến với HS 

một cách trực quan sinh động hơn. Các em hiểu về MT Trang trí bằng cách 

ứng dụng và thực hành luôn.  

+ Xây dựng các nội dung hoạt động ngoại khóa đa dạng 

HS trung cấp với đặc thù lứa tuổi từ 15-18 trở lên, các em rất thích 

chứng tỏ mình, đồng thời rất khát khao trải nghiệm cái mới, khát khao 

đƣợc thử sức và tỏa sáng. GV cần chủ động đề xuất nhà trƣờng cho HS 

ngành MT đƣợc tham dự các chƣơng trình, dự án văn hóa của nhà trƣờng 

và tai địa phƣơng nơi các em sinh sống. Tham gia vào những chƣơng trình 

này, HS vừa có cơ hội thực hành thực sự, vừa đƣợc thử sức và cố gắng để 

đem lại kết quả. Đây là những cơ hội giúp HS trƣởng thành nhanh trong 

chuyên môn.  

GV có thể tổ chức cho HS tham quan thực tế để HS có cơ hội giao tiếp, 

chia sẻ, hợp tác và tự thể hiện mình. Tham quan thực tế là một hình thức tổ 

chức dạy học mà ở đó HS đƣợc trải nghiệm qua thực tế sống động. Bƣớc 

đầu hình thành cho HS PP quan sát, phân tích, tổng hợp những tài liệu thu 

đƣợc trong quá trình tham quan, giúp HS thấy đƣợc giá trị thực tiễn của 

kiến thức đã học. Ngoài ra, tham quan thực tế còn bồi dƣỡng cho HS lòng 

yêu quê hƣơng đất nƣớc, yêu con ngƣời, yêu cuộc sống lao động. Tham 

quan thực tế là hình thức cần thiết để thực hiện mối liên hệ giữa lý luận và 

thực tế, gắn nhà trƣờng với cuộc sống.  

Đối với môn vẽ Trang trí, GV có thể tổ chức cho HS đi tham quan các 

cơ sở sản xuất gốm nhƣ làng gốm sứ Bát Tràng (Hà Nội), gốm Phù Lãng 
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(Bắc Ninh), làng tranh Đông Hồ (Bắc Ninh)... GV cần lên kế hoạch tỉ mỉ, 

kết hợp giữa nhà trƣờng và cơ sở sản xuất. Để giảm bớt chi phí, nên kết 

hợp tham quan thực tế gắn với nhiều môn học khác nhau. Riêng môn vẽ 

Trang trí, GV có thể định hƣớng HS ghi chép lại các mẫu hoa văn Trang trí 

để ứng dụng vào tác phẩm của các em. Ngoài ra, GV có thể cho HS tham 

quan các triển lãm tranh, bảo tàng... để các em đƣợc chiêm ngƣỡng các tác 

phẩm MT, nâng cao hiểu biết về nghệ thuật tạo hình, tăng trí tƣởng tƣợng 

và tƣ duy sáng tạo. Trong quá trình tham quan, GV phải thƣờng xuyên 

nhắc lại mục đích, yêu cầu, nội dung tham quan. Tiếp đó, trong quá trình 

HS tham quan tìm hiểu, GV phải luôn đặt câu hỏi, nhắc nhở HS chú ý quan 

sát, ghi chép, ký họa.  

Bên cạnh hình thức tổ chức tham quan, một cách thức tổ chức lớp đơn 

giản nhƣng lại đem đến hiệu quả lớn mà GV MT thƣờng áp dụng: tổ chức 

cho HS đi vẽ ngoài trời. Vẽ ngoài trời là hình thức học tập ngoài giờ học 

trên lớp, đƣợc tổ chức ở câu lạc bộ họa sĩ trẻ của trƣờng. HÌnh thức này rất 

thú vị đối với HS, nó tạo lập đƣợc môi trƣờng học tập cởi mở, thân thiện, 

giàu xúc cảm. Trong quá trình dịch chuyển đến địa điểm vẽ ngoài trời, GV 

phải đặc biệt chú ý quản lý HS, đảm bảo an toàn trên đƣờng đi, đến địa 

điểm vẽ tranh phải nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai ngay các hoạt 

động nhằm giảm thiểu thời gian. GV phải sát cánh cùng mỗi em HS trong 

việc tìm bố cục, phân các mảng chính, phụ cho cân đối. 

Hiện nay, trƣờng TCVHNT&DL Hƣng Yên đã thành lập đƣợc câu lạc 

bộ Họa sỹ trẻ với sự tham gia của các thầy cô giáo dạy MT, ban giám hiệu 

nhà trƣờng và các họa sỹ trên địa bàn tỉnh. Nhà trƣờng có thể mời chính 

các họa sĩ có tên tuổi trong câu lạc bộ nói chuyện chuyên đề. Ví dụ nhƣ tổ 

chức nói chuyện chuyên đề về vẻ đẹp của tranh dân gian Việt Nam, giới 

thiệu và khẳng định giá trị đặc sắc của họa tiết Trang trí tại các ngôi đình, 
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chùa cổ nổi tiếng trên địa bàn tỉnh Hƣng Yên nhƣ chùa Chuông, chùa Nôm, 

chùa Thái Lạc...  

Một hình thức tổ chức học tập nữa mà GV dạy Trang trí có thể áp dụng 

là tổ chức mạn đàm về Trang trí. Hình thức này có thể tổ chức kết hợp sau 

các buổi nói chuyện chuyên đề hoặc tham quan học tập. GV yêu cầu HS 

chuẩn bị thảo luận theo gợi ý cho sẵn; HS phát biểu ý kiến của mình, có 

tranh luận. Sau đó, GV nhận xét, bổ xung, tóm tắt và tổng kết. Có thể dành 

một số thời gian để HS hỏi các tác giả chuyên đề về những gì các em quan 

tâm hoặc trao đổi về một ý tƣởng mà các em ấp ủ thực hiện. Việc trao đổi 

thân tình giữa diễn giả và HS sẽ đem lại nhiều điều bổ ích và lý thú cho các 

em, qua đó có thể tạo hƣng phấn cho các em sáng tác tranh.  

Về phía nhà trƣờng, tạo cơ hội cho HS tham gia các dự án, chƣơng trình 

văn hóa là cách giảm thiểu chi phí dành cho quá trình thực hành đào tạo. 

Đồng thời nhà trƣờng phát huy đƣợc chất xám của HS, tăng thêm nguồn 

thu cho trƣờng và cho bản thân các em. HS có cơ hội lao động thực sự, vừa 

chứng tỏ đƣợc trình độ của mình, vừa kiếm thêm thu nhập, vừa là những 

khoảng thời gian vàng để học tập và tiến bộ nhanh chóng nhờ trực tiếp rút 

kinh nghiệm từ quá trình làm việc thực tiễn.   

* Điều kiện thực hiện 

Trên đây là một số giải pháp cụ thể về việc thiết kế chƣơng trình đào tạo bộ 

môn Trang trí theo hƣớng phát triển năng lực của HS tại trƣờng TCVHNT&DL 

Hƣng Yên. Để thực hiện đƣợc những giải pháp này, cần thiết: 

- Đối với GV, cần hăng say, nhiệt tình và đầu tƣ nghiêm túc cho nội 

dung giảng dạy, soạn giáo án và biết cách khơi dậy hứng thú của học trò 

ngay trên lớp. 

- Đối với ngƣời học: cần đam mê và không ngừng sáng tạo, tƣởng tƣợng 

để thích nghi với PP và nội dung giảng dạy mới. 
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- Đối với tập thể lãnh đạo nhà trƣờng: cần tạo điều kiện về thời gian và 

tài chính, động viên kịp thời để GV chủ động đổi mới nội dung giảng dạy 

và đầu tƣ công phu cho nó. Hỗ trợ tối đa GV về điều kiện cơ sở vật chất để 

thực thi.  

2.1.2.3. Biện pháp 3: Đa dạng hóa PPGD môn Trang trí theo hướng phát 

triển năng lực của HS. 

* Mục tiêu biện pháp 

Chƣơng trình đào tạo theo định hƣớng phát triển năng lực HS chú trọng 

đến phát huy tính chủ động sáng tạo của ngƣời học. Bởi vậy, bên cạnh 

những PPGD truyền thống, GV cần phải áp dụng nhiều PPGD mới linh 

hoạt theo hƣớng GV là ngƣời hƣớng dẫn gợi mở, HS là ngƣời chủ động 

tiếp nhận tri thức và thực hành. Do đó, để giảng dạy môn học Vẽ Trang trí 

theo hƣớng phát triển năng lực của HS tại trƣờng TCVHNT&DL Hƣng 

Yên, cần thiết phải đổi mới PPGD và hình thức tổ chức dạy học. Mục tiêu 

chính là xây dựng và thực hiện đƣợc những PPGD phù hợp, thực hành 

những hình thức tổ chức lớp học linh hoạt theo hƣớng lấy HS làm trung, 

nâng cao chất lƣợng dạy và học. 

* Nội dung biện pháp 

GV chuẩn bị giáo án trên cơ sở chƣơng trình môn học  Trang trí đã đƣợc 

thiết kế theo hƣớng phát triển năng lực HS (biện pháp 2). Trong đó xây 

dựng PPGD mới kết hợp với các hình thức tổ chức lớp học đa dạng. 

* Cách thực hiện biện pháp 

Tùy thuộc năng lực, trình độ và khả năng sáng tạo của mỗi GV, có 

nhiều cách thức để thực hiện biện pháp đổi mới PPGD và hình thức tổ chức 

lớp học, cụ thể nhƣ: 

+ GV xây dựng kế hoạch giảng dạyt cho từng giờ học, xác định rõ mục 

tiêu cần đạt về kiến thức và những kỹ năng cần hình thành ở HS 
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Để thực hiện một giờ dạy vẽ Trang trí theo hƣớng giảng dạy phát triển 

năng lực HS đòi hòi ngƣời GV MT phải làm việc vất vả, phải đầu tƣ công 

phu khâu chuẩn bị giáo án. 

Để vận dụng PPDH tích cực, trƣớc hết GV phải lƣu ý đến việc lập kế 

hoạch bài học nhằm đƣa ra mục tiêu cụ thể, chuẩn bị kỹ lƣỡng đồ dùng dạy 

học. Việc chuẩn bị kỹ lƣỡng đồ dùng dạy học sẽ giúp GV truyền giảng lý 

thuyết cho HS một cách sinh động, dễ hiểu, hấp dẫn. Đồ dùng dạy học giúp 

HS lĩnh hội kiến thức một cách hiệu quả hơn khi đƣợc nhìn trực tiếp những 

hình ảnh trực quan bên cạnh những lời giảng giải, phân tích của GV. Để 

dạy các bài vẽ Trang trí có hiệu quả, GV cần chuẩn bị tốt đồ dùng dạy học: 

hình hoa lá thực và ảnh đẹp; các họa tiết Trang trí đẹp; bài vẽ Trang trí của 

HS các khóa trƣớc; mẫu thuật (lọ hoa, khăn trải bài, khăn vải, túi...) phục 

vụ cho bài vẽ Trang trí ứng dụng; các mẫu chữ cơ bản và mẫu chữ nghệ 

thuật... 

Kế hoạch bài học của GV cũng phải thể hiện rõ các PPDH đƣợc thực 

hiện trong bài học đó. GV nên phân chia thời gian hợp lý cho các hoạt 

động. Chú ý các hoạt động trọng tâm của giờ học nhƣ cách vẽ, luyện tập, 

thực hành... Xây dựng đƣợc kế hoạch bài học chi tiết sẽ giúp GV chủ động 

trong việc truyền đạt kiến thức, chủ động về PP và phân bổ thời gian hợp lý 

trong một giờ học. Việc xác định mục tiêu cụ thể kèm theo những kỹ năng 

cần có cho HS sau mỗi giờ học giúp GV tập trung vào các nội dung trọng 

điểm, hƣớng HS đến kết quả nhƣ mục tiêu đặt ra, chú trọng vào khâu rèn 

luyện kỹ năng cho các em chứ không chỉ dừng lại ở phần lý thuyết khô 

cứng.  

Với những bài đầu, HS chƣa có kỹ năng, GV cần dành nhiều thời gian 

hơn cho hoạt động hƣớng dẫn sử dụng chất liệu trong Vẽ Trang trí (cách sử 

dụng bút chì màu, sáp màu, bút dạ màu, bột màu, màu nƣớc...). Ở các bài 
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tiếp sau, thời gian dành cho hoạt động này sẽ ít hơn vì kỹ năng này đã đƣợc 

hình thành trong những bài học đầu và dần đƣợc phát triển trong các bài 

học sau.  

Những giờ học đầu tiên của môn học vẽ Trang trí cơ bản, GV cần chú 

trọng lý thuyết nhiều hơn thực hành. GV cần phải giảng cho HS những 

nguyên tắc Trang trí cơ bản, các bƣớc làm một bài Trang trí, các thể thức 

Trang trí, cách sắp xếp bố cục trong Trang trí, cách sử dụng màu sắc trong 

Trang trí. Điều quan trọng khi giảng lý thuyết là GV cần minh họa lên bảng 

(chú ý yêu cầu vẽ minh họa phải đúng, đẹp, nhanh). Để minh họa thêm cho 

nội dung lý thuyết, GV nên lấy một số bài vẽ tốt của HS các khóa trƣớc để 

phân tích ƣu điểm cho các em học tập, đồng thời cho xem những bài vẽ 

chƣa đạt yêu cầu để các em rút kinh nghiệm. Kế hoạch bài học của GV 

cũng cần phải đảm bảo hƣớng dẫn HS thực hiện đầy đủ các bƣớc vẽ Trang 

trí: Vẽ hình bài Trang trí theo đúng kích thƣớc GV đã quy đinh, phân 

mảng, vẽ họa tiết vào các mảng theo phƣơng án họa tiết đơn giản xen lẫn 

với các họa tiết phức tạp, lên đậm nhạt bằng đen trắng, vẽ màu với yêu cầu 

màu tô gọn nét trong hoạt tiết.  

Đối với các bài vẽ Trang trí ứng dụng, kế hoạch bài học của GV càng 

phải đƣợc chuẩn bị công phu hơn. GV chuẩn bị đầy đủ đồ dùng dạy học, 

mẫu vật thật để làm công cụ hƣớng dẫn và làm đề bài cho HS thực tập. Bài 

học vẽ Trang trí ứng dụng GV cần phải nêu bật đƣợc tính chất, đặc điểm, 

chức năng sử dụng của đồ vật sẽ đƣợc HS thực hiện Trang trí, ngoài ra phải 

truyền đạt cho HS thói quen sử dụng, đối tƣợng, lứa tuổi sử dụng đồ vật... 

để các em lƣu ý và lựa chọn phƣơng thức Trang trí phù hợp nhất. Ví dụ 

Trang trí vải hoa phải tìm hiểu vài hoa đó sử dụng vào việc gì, đối tƣợng 

nào sử dụng... để chọn họa tiết và màu sắc cho phù hợp. Các bƣớc vẽ Trang 

trí ứng dụng cũng phải đƣợc GV đề cập chi tiết và phân bổ thời gian dành 
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cho nó trong kế hoạch bài học nhƣ: vẽ hình (HS tự vẽ theo thẩm mỹ của 

các em, đảm bảo yêu cầu dáng hình đẹp, bó cục cân đối); phân mảng chính 

phụ (yêu cầu đặt ra là sự sáng tạo, đẹp mắt); vẽ họa tiết vào các mảng (chú 

ý yêu cầu về tính năng sử dụng, lựa tuổi sử dụng đồ vật); vẽ màu (cũng 

phải chú ý đến đối tƣợng và tính chất sử dụng)... 

+ GV cần kết hợp giữa phương tiện dạy học đa phương tiện và phương 

tiện dạy học truyền thống một cách linh hoạt. 

Tùy từng giờ học cụ thể, GV vận dụng linh hoạt kết hợp các phƣơng 

tiện dạy học để kích thích hƣng phấn học tập của HS, nhằm phát huy trí 

tƣởng tƣợng, sáng tạo của các em. Ƣu tiên hiện nay là GV ứng dụng các 

phƣơng tiện đa chức năng hiện đại vào giảng dạy. Sử dụng các phƣơng tiện 

này giúp GV chuyển tải tri thức bằng lời sang tổ chức điều khiển, khai thác 

tri thức tiềm ẩn trong phƣơng tiện dạy học. GV trình bày bài giảng sinh 

động hơn, tinh giản hơn nhƣng lại sinh động hơn, thực sự cuốn hút HS chú 

tâm vào bải giảng, kích thích cảm hứng sáng tạo của các em.  

Tuy nhiên, không phải lúc nào, giờ học nào cũng áp dụng các phƣơng 

tiện dạy học đa phƣơng tiện. Phƣơng tiện dạy học này đóng vai trò hỗ trợ 

đắc lực nhƣng không phải lúc nào cũng cần thiết. Mỗi bài học, mỗi nội 

dung học chỉ có thể phù hợp với một kiểu ứng dụng. Bên cạnh đó, phƣơng 

tiện dạy học truyền thống nhƣ phấn trắng, bảng đen vẫn giữ vai trò đặc biệt 

quan trọng trong giờ dạy vẽ Trang trí. HS sẽ đặc biệt thích thú nếu bản thân 

mỗi GV có khả năng vẽ minh họa đẹp, nhanh, chuẩn xác bên cạnh lời 

thuyết giảng của chính mình. Các em từ việc khâm phục thầy cô giáo sẽ 

càng có động lực học tập hơn. Tranh, ảnh, đặc biệt là tác phẩm của chính 

HS các khóa cũng có giá trị lớn trong dạy học vẽ Trang trí. HS sẽ rất thích 

thú khi đƣợc xem những tác phẩm do chính các anh chị, bạn bè cùng trang 

lứa thực hiện. Các em sẽ xem xét, cùng đánh giá, cùng trình bày quan điểm 
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thông qua thảo luận sôi nổi, để từ đó nhìn ra ƣu, khuyết của từng bức vẽ, 

rút kinh nghiệm cho bài vẽ Trang trí của bản thân.  

     + GV cần chủ động kết hợp nhiều PPDH đa dạng trong một giờ lên lớp 

Có nhiều PPDH tích cực đã và đang đƣợc áp dụng trong các giờ dạy 

MT tại các trƣờng Trung cấp hiện nay. Tuy nhiên, không vì thế mà các 

PPDH truyền thống mất đi vai trò. Không PP nào có thể thay thế PP thuyết 

trình của GV trong giảng dạy. Đặc biệt các giờ học lý thuyết môn vẽ, GV 

có thể sắp xếp thời lƣợng không nhỏ cho HS thực hành, nhƣng trƣớc hết 

phần lớn thời gian của giờ học là phần thuyết giảng của GV. Giọng thuyết 

giảng truyền cảm, nêu bật trọng tâm bài học có sức hấp dẫn đặc biệt đối với 

HS, làm các em bị lôi cuốn vào bài học.  

Bên cạnh thuyết giảng, GV cần chủ động kết hợp các PPDH tích cực 

khác trong giờ học. GV cần dành thời gian tổ chức cho HS thảo luận. Có 

thể thảo luận theo cặp hoặc theo nhóm tùy nội dung bài học. Điều cốt yếu 

nhất là GV phải giao nhiệm vụ rõ ràng cho các nhóm, điều khiển hoạt động 

của nhóm, quy định rõ thời gian thảo luận. Khi các nhóm thảo luận, GV 

đến từng nhóm theo dõi, gợi ý để HS thảo luận vào trọng tâm vấn đề, 

không lan man làm mất thời gian. Với hình thức thảo luận này, sự thành 

công phụ thuộc nhiều vào kỹ năng điều hành của GV cũng nhƣ kiến thức 

của HS.  

Giờ dạy vẽ Trang trí, GV có thể áp dụng PP vấn đáp, gợi mở. PP này sẽ 

hỗ trợ và phát huy tối đa hiệu quả việc sử dụng phƣơng tiện dạy học đa 

chức năng. Khi kết hợp phƣơng tiện dạy học với các tình huống giao tiếp, 

ứng xử tình cảm, các câu hỏi của GV đặt ra cho HS có thể hỏi trực tiếp, 

gián tiếp hoặc bằng hình thức câu đố vui để gợi trí tò mò của HS (loại câu 

hỏi mở). Các câu hỏi đề ra ở dạng nghi vấn để qua câu trả lời của HS mà 

GV hiểu đƣợc suy nghĩ của các em. Trong sử dụng PP này, câu hỏi của GV 



57 

 

đƣa ra phải sát với bài giảng, sát đối tƣợng và trình độ chung của lớp. Câu 

hỏi phải rõ ràng, chính xác, không để HS hiểu lầm. GV khéo léo đặt câu 

hỏi hệ thống để HS trả lời nhằm gợi mở cho các em sáng tỏ những vấn đề 

mới, tự khai phá tri thức mới. 

Ví dụ nhƣ GV đính dán các bức Trang trí của HS trên bảng, sau đó GV 

đặt những câu hỏi gợi ý, giúp HS tìm hiểu, so sánh, nhận xét, đánh giá, rút 

kinh nghiệm. Trong quá trình các em quan sát, GV cần đặt câu hỏi để HS 

quan sát có chủ định, có trọng tâm để phát triển tƣ duy hình tƣợng. GV đặt 

câu hỏi cần phải hƣớng HS quan sát từ tổng thể đến chi tiết và theo các cấp 

độ từ dễ đến khó.  

GV cần khuyến khích HS bộc lộ ý tƣởng cá nhân trong bài vẽ riêng về 

các nội dung cụ thể: 

+ Chọn hình tƣợng, họa tiết nào? 

+ Sắp xếp bố cục nhƣ thế nào cho cân đối, đẹp mắt (GV có thể dùng đồ 

dùng trực quan để minh họa cho các dạng bố cục khác nhau, để HS nhận 

biết đƣợc thế nào là bố cục đẹp và chƣa đẹp? Bố cục trong bài vẽ Trang trí 

có gì khác với cách bố cục của bài vẽ theo mẫu, vẽ tranh...) 

Một PPDH tích cực nữa GV có thể ứng dụng trong giảng dạy vẽ Trang 

trí là PPDH nêu và giải quyết vấn đề. Xây dựng tình huống có vấn đề là 

một giai đoạn quan trọng của quá trình dạy học. Nếu thiếu nó thì quá trình 

tƣ duy sáng tạo không thể khởi phát đƣợc. Ở đây, GV là ngƣời tạo ra tình 

huống có vấn đề, tổ chức, điều khiển HS phát hiện vấn đề. HS tích cực, chủ 

động, giải quyết vấn đề, thông quá đó mà lĩnh hội tri thức, kỹ năng. Các 

PPDH nêu vấn đề đều có hiệu quả mang lại hứng thú cho HS, tăng cƣờng 

hoạt động độc lập, năng lực sáng tạo của các em. HS chủ động, tự giác 

tham gia quá trình học, tự mình tìm ra tri thức cần học chứ không phải nghe 

GV giảng một cách thụ động. Nói cách khác, HS là chủ thể sáng tạo ra hoạt 
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động học. Nhờ vậy, HS không chỉ tiếp nhận tri thức mà còn hiểu đƣợc con 

đƣờng và cách thức dẫn đến kết quả đó. Nói cách khác, HS hiểu và tìm ra 

đƣợc cách thức giải quyết vấn đề. 

Ví dụ trong bài Khái quát chung về nghệ thuật Trang trí thuộc học phần 

Trang trí cơ bản, GV có thể giới thiệu và trình bày trƣớc HS nhiều bức vẽ 

Trang trí. Từ đó, GV đề xuất các em quan sát kỹ lƣỡng, nhận xét và tự rút 

ra kết luận về các nguyên tắc Trang trí cơ bản. Nhƣ vậy, HS sẽ nắm đƣợc 

kiến thức lý thuyết rất chắc chắn, con đƣờng tiếp nhận kiến thức này đầy sự 

lôi cuốn đối với các em, kích thích các em tƣởng tƣợng và hình thành nên 

mong muốn vẽ những tác phẩm Trang trí đầy phong cách của cá nhân.  

+ Khuyến khích HS làm việc theo nhóm  

Đào tạo theo hƣớng phát triển năng lực rất chú trọng đến kỹ năng làm 

việc của HS sau khi hoàn thành chƣơng trình học. Học lý thuyết là khởi 

đầu, kết quả cuối cùng là việc HS có thể ứng dụng lý thuyết vào thực hành 

hay không. HS có cơ hội để rèn luyện các năng lực chuyên môn, năng lực 

PP, năng lực xã hội, năng lực cá thể hay không? Để thực hiện đƣợc mục 

tiêu này, GV dạy MT nhà trƣờng đang định hƣớng phân nhóm HS và yêu 

cầu các em làm việc tập thể trên cơ sở phối hợp lẫn nhau. Các em đƣợc chủ 

động chọn đề tài để Trang trí, trao đổi ý tƣởng lẫn nhau, phân công nhau 

thực hiện các phần việc khác để đạt hiệu quả cao nhất. Các bài vẽ Trang trí 

theo nhóm khi hoàn thiện chính là các nhóm HS đã làm việc phối hợp đƣợc 

với nhau, chủ động trong phần việc của mình, sẵn sàng chịu trách nhiệm để 

hoàn thành phân công công việc đƣợc giao. Rèn luyện theo hƣớng này sẽ 

giúp HS dần hoàn thiện các năng lực, vận dụng lý thuyết vào thực hành 

một cách linh hoạt, chủ động đề xuất các phƣơng án và mạnh dạn thực 

hiện, chủ động trong lên kế hoạch và phần công thành viên nhóm hoàn 

thành việc đƣợc giao.  
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Bởi vậy, khuyến khích HS làm việc theo nhóm đƣợc coi là giải pháp căn 

bản của giảng dạy Trang trí theo hƣớng phát triển năng lực HS. Thực hiện 

đƣợc giải pháp này, ta sẽ thấy đƣợc sự trƣởng thành của từng HS, tạo cho 

các em hoàn thiện một trong những kỹ năng quan trọng nhất để làm việc 

trên thị trƣờng lao động sau khi đã tốt nghiệp.  

* Điều kiện thực hiện biện pháp 

Để có thể thực hiện biện pháp này, đòi hỏi sự kết hợp nhiều yếu tố, sự 

cố gắng nỗ lực từ phía thầy giáo, lãnh đạo nhà trƣờng và từ chính HS.  

Về phía GV, để thực hiện đổi mới PPGD và hình thức tổ chức dạy học, 

GV phải không ngững tự nâng cao trình độ, nhiệt huyết yêu nghề và chịu 

khó đầu tƣ công sức cho bài giảng của mình. GV vừa phải có kiến thức 

chuyên môn sâu rộng, có trình độ sƣ phạm cao, biết ứng xử tinh tế, biết sử 

dụng thành thạo các công nghệ hiện đại vào dạy học, biết định hƣớng phát 

triển cho HS theo mục tiêu từng bài giảng Trang trí đề ra, nhƣng cũng đảm 

bảo đƣợc sự tự do của HS trong hoạt động nhận thức.  

Một điều kiện nữa là GV kết hợp sử dụng nhiều PPDH linh hoạt nhƣng 

phải biết ứng dụng phù hợp với từng hoàn cảnh, từng đối tƣợng HS. Đối 

với việc đi vẽ ngoài trời và các hoạt động ngoại khóa khác, GV phải biết 

lựa chọn thời gian cho phù hợp, xây dựng kế hoạch trƣớc, chuẩn bị chu đáo 

phƣơng tiện đi lại, thông báo cho HS biết trƣớc những yêu cầu cần đạt nhƣ: 

vẽ gì, vẽ như thế nào, vẽ để làm gì? GV cần bổ sung thêm kiến thức của 

mình về những địa điểm tham quan, trao đổi, thực hiện chuyên đề: phong 

tục tập quán, nguồn gốc lịch sử, truyền thống văn hóa... để các hoạt động 

ngoại khóa và cách tổ chức lớp học linh hoạt thực sự đem lại hiệu quả.  

Để thực hiện đƣợc biện pháp này, một điều kiện không thể thiếu đó là 

thiết bị dạy học. Thiết bị dạy học phải đảm bảo cho HS thực hành các giờ 

học vẽ Trang trí một cách độc lập hoặc theo nhóm. Các lớp học vẽ Trang 



60 

 

trí phải đƣợc trang bị đầy đủ các phƣơng tiện học tập hiện đại bao gồm: 

máy tính, máy chiếu, mạng internet, ti vi và đầu video, máy quay, tranh ảnh 

tƣ liệu, các phần mềm dạy học MT nói chung, vẽ Trang trí nói riêng. Nhằm 

tăng cƣờng hơn nữa hiệu quả của biện pháp này, GV dạy MT có thể chủ 

động sử dụng trang thiết bị cá nhân để soạn bài giảng và thực nghiệm giảng 

dạy trên lớp. GV cũng có thể khuyến khích HS sƣu tầm tranh ảnh, video, 

tài liệu về vẽ Trang trí để làm phong phú thêm học liệu cho các giờ học tập.  

2.1.2.4. Biện pháp 4:  Thay đổi cách đánh giá kết quả học tập môn Trang 

trí theo hướng phát triển năng lực của HS.  

* Mục tiêu biện pháp 

Đánh giá là một khâu quan yếu không thể thiếu đƣợc trong qúa trình 

giáo dục. Đánh giá thƣờng nằm ở phần cuối của một giai đoạn giáo dục và 

sẽ trở nên khởi điểm của một giai đoạn giáo dục tiếp theo với đề nghị cao 

hơn, chất lƣợng mới hơn trong cả một quá trình giáo dục. 

Cách đánh giá kết quả học tập môn Trang trí trƣớc đây đều theo phƣơng 

thức GV giao bài vẽ cho HS thực hiện, sau đó chấm điểm, vào sổ, tổng kết 

điểm. Quá trình đánh giá dừng lại trên sổ điểm của GV trong khi HS không 

đƣợc nghe nhận xét, đánh giá của GV, không đƣợc sự khuyến khích, động 

viên từ phía ngƣời giảng dạy. Cách đánh giá này không giúp phát hiện và 

phát huy ƣu, nhƣợc điểm của từng HS, khuyến khích đƣợc các ý tƣởng 

trang trí độc đáo, sáng tạo của các em. Đổi mới PPDH vẽ Trang trí theo 

hƣớng phát triển năng lực HS tức là phát huy tối đa quyền chủ động, sức 

sáng tạo của HS. Bởi vậy, đi cùng với đổi mới PPDH là đổi mới cách đánh 

giá kết quả học tập của HS. GV phải thực hiện việc đánh giá đảm bảo các 

mục đích: nhận xét đƣợc ƣu, nhƣợc điểm của HS để các em tự nhận thức, 

rút kinh nghiệm trong quá trình học tập; phát huy đƣợc sở trƣởng, kích 

thích trí sáng tạo, nâng cao năng lực chủ động của HS trong học tập.  
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* Nội dung biện pháp 

Đánh giá kết quả các bài vẽ Trang trí của HS, cần dựa trên những cơ sở 

khoa học sau: 

- Dựa vào mục tiêu và nội dung cụ thể của bài học 

- Dựa vào các yêu cầu cụ thể của bài vẽ Trang trí 

- Dựa vào đặc điểm tâm – sinh lý lứa tuổi HS trung cấp 

- Dựa vào đặc điểm tạo hình (về nét, về hình mảng, và đặc biệt về màu) 

của lứa tuổi HS trung cấp trong cách làm bài Trang trí.  

* Cách thực hiện biện pháp 

Các tiêu chí để đánh giá bài vẽ Trang trí của HS trƣờng TCVHNT&DL 

Hƣng Yên căn cứ vào những nội dung sau: 

- Với các bài vẽ Trang trí cơ bản: Đánh giá bài vẽ Trang trí cơ bản của 

HS cần căn cứ vào nội dung sau: 

+ Phân mảng chính, mảng phụ tốt (chính, phụ rõ ràng), đúng yêu cầu 

+ Họa tiết đẹp 

+ Màu sắc và độ đậm nhạt đẹp, đúng yêu cầu, có trọng tâm ở mảng 

chính. Kỹ thuật tô màu gọn nét, mặt màu đều.  

Tuy nhiên, trên thực tế nhiều HS đáp ứng đƣợc cả về hình thức, bố cục 

và tô màu, với những bài đó thì dễ dàng đánh giá, dễ phân loại. Nhƣng 

cũng có HS không đạt đƣợc đồng đều các tiêu chí trên, có em đạt rất tốt về 

màu mà hỏng về bố cục (chính, phụ), ngƣợc lại có em rất tốt bố cục nhƣng 

lại tô màu kém..., với những bài nhƣ vậy, GV phải hết sức sáng suốt khi 

đánh giá, phân loại. Đặc biệt lúc trả bài, nhận xét bài trên lớp, GV phải nói 

rõ đâu là ƣu điểm, đâu là nhƣợc điểm của từng bài vẽ, nhƣ vậy HS mới 

nhận thức đƣợc. Từ đó, các em sẽ phát huy và duy trì đƣợc những ƣu điểm 

của mình. 
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- Với các bài vẽ Trang trí ứng dụng: Đánh giá bài vẽ Trang trí ứng dụng 

của HS cần căn cứ vào những nội dung sau: 

+ Chức năng sử dụng; thói quen, tập tục sử dụng; thời điểm, mùa sử 

dụng; đối tƣợng và lứa tuổi sử dụng... của đồ vật đƣợc trang trí. 

+ Tính sáng tạo độc đáo trong bài vẽ. 

+ Tạo dáng và trang trí cho đồ vật phải vừa đảm bảo thuận tiện sử dụng, 

phải đẹp về hình thức, kiểu dáng và phải thích hợp với đối tƣợng sử dụng.  

+ Tùy theo tính chất và nội dung của đồ vật trang trí, không nhất thiết 

mảng chính phải ở giữa, mảng phụ ở xung quanh nhƣ ở trang trí cơ bản. 

Việc phân mảng chính, phụ cần sáng tạo, miễn sao thuận mắt, đẹp mắt là 

đƣợc.  

+ Họa tiết trang trí phải căn cứ vào tính năng sử dụng, lứa tuổi sử dụng 

sao cho phù hợp nhất. 

+ Màu sắc phải phù hợp với đối tƣợng sử dụng và tính chất sử dụng. 

Trên đây là các tiêu chí để đánh giá các bài vẽ Trang trí của HS trung 

cấp theo định hƣớng phát triển năng lực. Việc đánh giá của GV mang tính 

chất động viên, khích lệ các em là chính. Do vậy, GV cần hạn chế cho các 

em điểm thấp (vừa làm nản chí các em, lại vừa gây tâm lý không tốt về 

môn học này).  

* Điều kiện thực hiện biện pháp 

Để thực hiện biện pháp này, đòi hỏi GV dạy vẽ Trang trí đầu tƣ nhiều 

công sức hơn trong việc giảng dạy và đánh giá HS. GV cần nhiệt tình hơn, 

công tâm hơn, tỉ mỉ hơn.  

Đối với lãnh đạo nhà trƣờng, cần động viên GV đổi mới hình thức đánh 

giá kết quả học tập của HS, đầu tƣ về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và chế 

độ thù lao cho GV để kịp thời khuyến khích GV nhiệt tình hơn với giảng 

dạy và đánh giá kết quả học tập của các em.  
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2.1.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp  

Trên đây là một số biện pháp giảng dạy vẽ Trang trí theo hƣớng phát 

triển năng lực của HS đƣợc chúng tôi đề xuất dựa trên kết quả nghiên cứu 

lý luận và thực tiễn của dạy học Trang trí tại trƣờng TCVHNT & DL Hƣng 

Yên. Các biện pháp này có mối quan hệ biện chứng bổ sung và hoàn thiện 

cho nhau. Các biện pháp này nhấn mạnh đến vai trò của GV trong giảng 

dạy vẽ Trang trí theo hƣớng phát triển năng lực của HS, nhấn mạnh đến vai 

trò của phƣơng tiện dạy học hiện đại trong giảng dạy và học tập vẽ Trang 

trí. Đây là điều kiện cần thiết để thực hiện các biện pháp dạy học nhằm 

phát huy năng lực tự chủ, khả năng sáng tạo, trí tƣởng tƣợng không ngừng 

nghỉ của HS, góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học vẽ Trang trí ở trƣờng 

TCVHNT & DL Hƣng Yên hiện nay. 

Chúng tôi đề xuất nhiều biện pháp ở trên nhƣng trong quá trình thực 

hiện chúng không tách rời độc lập nhau. Trong một giờ học, GV có thể áp 

dụng cùng lúc nhiều biện pháp khác nhau để đạt đƣợc hiệu quả giảng dạy 

tốt nhất. Trong thực tiễn áp dụng dạy học vẽ Trang trí, ngoài mối quan hệ 

thống nhất trong nhau, các biện pháp đƣợc sử dụng phối hợp cùng nhau, hỗ 

trợ cho nhau và phụ thuộc lẫn nhau trong quá trình dạy học. Ví dụ nhƣ sẽ 

không thể thực hiện các tiết dạy vẽ Trang trí nhằm phát huy năng lực tự 

chủ, sáng tạo của HS một cách có hiệu quả nếu HS trong lớp không hứng 

thú say mê học tập, nếu GV không biết cách đa dạng hóa hình thức tổ chức 

dạy học, đổi mới PPDH..., nếu nhà trƣờng không có đủ các thiết bị dạy học 

cần thiết cho GV (máy tính, máy chiếu,...) và nhiều yếu tố khác nữa.  

Tất cả các biện pháp đều đòi hỏi GV phát huy tối đa vai trò của mình 

trong giảng dạy. GV phải đầu tƣ thời gian công sức để soạn bài, lên lớp, 

quan tâm đến từng HS, đồng thời phải là ngƣời năng động, cởi mở để sẵn 

sàng chia sẻ, động viên HS. Do vậy, GD Trang trí theo định hƣớng lấy HS 
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làm trung tâm quan trọng nhất chính là sự lao động sáng tạo không ngừng 

nghỉ của ngƣời thầy.  

2.2. Thực nghiệm sƣ phạm 

2.2.1. Những vấn đề chung về thực nghiệm 

2.2.1.1. Mục đích thực nghiệm 

Thực nghiệm đƣợc tiến hành nhằm khẳng định tính khoa học đúng đắn 

của giả thuyết về dạy học môn Trang trí theo hƣớng phát triển năng lực của 

HS tại trƣờng TCVHNT&DL Hƣng Yên, đồng thời khẳng định hiệu quả và 

tính khả thi của các biện pháp đã đƣợc đề xuất trong nội dung 2.1. trình bày 

ở trên. 

2.2.1.2. Đối tượng, thời gian và địa điểm thực nghiệm  

Đối tƣợng thực nghiệm là HS trung cấp ngành Hội họa khóa 5 đang học 

tập tại trƣờng TCVHNT&DL Hƣng Yên. Chúng tôi tổ chức thực nghiệm 

trong năm học 2016-2017. 

2.2.1.3. Nội dung thực nghiệm 

Nội dung thực nghiệm đƣợc thực hiện thông qua một số tiết dạy của 

môn Trang trí là “Vẽ Trang trí thảm” thuộc phần Trang trí ứng dụng trong 

chƣơng trình đào tạo trung cấp ngành hội họa.  

2.2.1.4. Quy trình thực nghiệm 

Quy trình thực nghiệm đƣợc chia thành 02 giai đoạn: 

* Giai đoạn chuẩn bị thực nghiệm 

- Tổ chức bồi dưỡng tập huấn cho GV dạy thực nghiệm 

Muốn thực hiện đƣợc các biện pháp 1, 2, 3, 4 mà chúng tôi đã đề xuất ở 

phần trên, quan trọng nhất chính là thay đổi ở khâu GV. Bởi vậy, để chuẩn 

bị cho quá trình thực nghiệm, bƣớc quan trọng nhất theo chúng tôi chính là 

tổ chức bồi dƣỡng tập huấn cho GV dạy thực nghiệm. Qua khảo sát thực 

trạng cho thấy: các GV (mà chúng tôi chọn nghiên cứu) chƣa thực sự chú 
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trọng đến soạn giáo án dạy môn Trang trí theo hƣớng đổi mới nhằm kích 

thích và phát huy năng lực HS.  

Do hạn chế về thời gian và kinh phí, chúng tôi đã cử các GV dạy thực 

nghiệm tham gia đợt tập huấn về đổi mới PPDH MT cùng với các GV dạy 

MT khác trên toàn tỉnh Hƣng Yên tháng 7 năm 2016. Đợt tập huấn do Sở 

Giáo dục Đào tạo Hƣng Yên chủ trì, mời các thầy cô giáo đầu ngành sƣ 

phạm MT tại các trƣờng Đại học Sƣ phạm Nghệ thuật trung ƣơng, Đại học 

MT... về giảng dạy. 100% ý kiến GV của lớp tập huấn đều cho rằng việc 

đổi mới PPDH môn Trang trí nói riêng, MT nói chung là rất cần thiết 

(82%) và cần thiết (18%). Kết quả này cho thấy 100% GV dạy MT đều đã 

nhận thức sâu sắc về việc phải đổi mới PPDH, hình thức tổ chức DH môn 

Trang trí để nâng cao chất lƣợng dạy và học, phát huy năng lực tự chủ, 

năng lực sáng tạo của HS. 

- Tiến hành biên soạn các giáo án thực nghiệm 

Khảo sát thực trạng dạy môn Trang trí tại trƣờng TCVHNNT&DL 

Hƣng Yên cho thấy hầu hết GV dạy Trang trí đều soạn giáo án theo kiểu 

truyền thống (89%), không nhiều GV soạn giáo án điện tử hoặc kết hợp các 

phần mềm vẽ khác. Nguyên nhân là nhiều GV ngại soạn giáo án kiểu này 

bởi mất thời gian nhiều lại không đƣợc khen thƣởng hay động viên gì. 02 

GV dạy MT của trƣờng ở độ tuổi 45-50 nên hạn chế ứng dụng công nghệ 

thông tin vào bài giảng.  

GV dạy môn Trang trí phần lớn cũng chỉ sử dụng các phƣơng tiện dạy 

học truyền thống (tranh, ảnh, vật thật...). Thực trạng này một phần do nhà 

trƣờng còn thiếu thốn các phƣơng tiện kỹ thuật, một phần do chính sự 

“ngại” của GV.  

Do đó, để thực nghiệm thực hiện theo đúng yêu cầu và kế hoạch đề ra, 

khắc phục những thực trạng bất cấp trên, chúng tôi chú trọng việc soạn 
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giáo án thực nghiệm theo hình thức mới, trong đó phải kết hợp đƣợc 

phƣơng tiện dạy học truyền thống và hiện đại. Giáo án thực nghiệm cũng 

phải thể hiện đƣợc khả năng tích hợp nhiều PPDH và các cách thức tổ chức 

lớp học linh hoạt của GV, xây dựng đƣợc các tình huống, các hoạt động 

dạy học. 

- Chuẩn bị về cơ sở vật chất 

Một trong những khó khăn gây trở ngại lớn đến việc dạy học môn 

Trang trí theo hƣớng phát triển năng lực HS chúng tôi đã trình bày ở các 

phần trên là sự thiếu thốn cơ sở vật chất, phƣơng tiện kỹ thuật dạy học. Do 

đó, để tiến hành dạy thực nghiệm, việc chuẩn bị về cơ sở vật chất rất quan 

trọng. Lãnh đạo nhà trƣờng đã dành cho giờ học thực nghiệm phòng học 

hiện đại nhất với đầy đủ máy chiếu, máy tính, bút hồng ngoại, hệ thống loa 

mic. Phòng học vẽ Trang trí cũng sắp xếp 02 bộ khung và bàn đặt các 

phƣơng tiện dạy truyền thống nhƣ tranh, ảnh, vật thật... phục vụ các nội 

dung của giờ học.  

* Giai đoạn tổ chức dạy học thực nghiệm  

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các phần việc trên, GV cũng đã đƣợc tập 

huấn bồi dƣỡng, chúng tôi yêu cầu GV soạn giáo án 2 bài dạy của môn 

Trang trí trong chƣơng trình Trang trí ứng dụng hệ trung cấp là: Trang trí 

thảm. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi nhận thấy các GV rất tích cực 

tìm đọc tài liệu, sách tham khảo để soạn giáo án theo hƣớng đổi mới. Trên 

cơ sở giáo án mới soạn, chúng tôi yêu cầu GV tự nghiên cứu để tiến hành 

tập giảng theo giáo án đã soạn. 

Trên cơ sở chuẩn bị kỹ lƣỡng, chu đáo, chúng tôi tiến hành tổ chức cho 

GV dạy thực nghiệm.  

2.2.1.5. Phương pháp và kỹ thuật tiến hành thực nghiệm 

Các bƣớc tiến hành thực nghiệm cụ thể là: 
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- Bƣớc 1: Kiểm tra sự chuẩn bị các điều kiện cho quá trình thực nghiệm 

(giáo án, cơ sở vật chất, phƣơng tiện DH, tình hình lớp thực nghiệm và lớp 

đối chứng....) 

- Bƣớc 2: GV tiến hành giảng dạy theo phƣơng án thực nghiệm đã đƣợc 

thiết kế ở lớp thực nghiệm, và giảng dạy bình thƣờng ở lớp đối chứng (với 

cùng một bài dạy) 

- Bƣớc 3: Tổng kết, kiểm tra, đánh giá kết quả thực nghiệm thông qua 

các nội dung nhƣ: kết quả nhận thức, kỹ năng vận dụng kiến thức và kỹ 

năng thực hành của HS; mức độ hoạt động của HS trong giờ học; mức độ 

hứng thú; thái độ; tính tích cực, sáng tạo của HS trong giờ học; điểm số qua 

các bài vẽ... 

Trong năm học 2016-2017, trƣờng TCVHNT&DL Hƣng Yên có 75 HS 

thuộc hai ngành đào tạo: Hội họa và Sƣ phạm MT. Để tổ chức thực 

nghiệm, chúng tôi chọn 2 lớp: Lớp Họa K5A và Lớp Họa K5B. Tổng số 

HS tham gia thực nghiệm là 30 HS. Tổng cộng số HS tham gia thực 

nghiệm và đối chứng là 60 HS.  

Trong số 10 GV MT của nhà trƣờng, chúng tôi lựa chọn 02 GV tham 

gia dạy thực nghiệm: GV Trần Quang L và GV Nguyễn Thị T. Hiện cả 2 

GV đều là GV Khoa MT – Sân khấu – Múa trong trƣờng. Mỗi GV đƣợc 

mời tham gia thực nghiệm đều trực tiếp dạy cả lớp đối chứng và lớp thực 

nghiệm.  

Về kỹ thuật tiến hành thực nghiệm: Chúng tôi tiến hành thực nghiệm 

theo hình thức thực nghiệm song song, trong đó tƣơng ứng với 1 bài dạy sẽ 

thực hiện ở cả lớp thực nghiệm và lớp đối chứng và cùng do 1GV dạy. 

Điểm khác nhau ở chỗ lớp đối chứng GV dạy Trang trí theo PPDH truyền 

thống, lớp thực nghiệm GV dạy theo hƣớng đổi mới PPDH và hình thức tổ 

chức lớp học. Kết thúc mỗi bài dạy, chúng tôi tổ chức cho HS làm bài kiểm 
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tra (cùng 1 đề tài và trong cùng 1 thời điểm) ở cả lớp thực nghiệm và lớp 

đối chứng. Sau đó, xử lý kết quả các bài kiểm tra bằng PP thống kê toán 

học để đánh giá về mặt định lƣợng và định tính.  

Trong quá trình thực nghiệm, chúng tôi cùng các GV MT khác, cán bộ 

quản lý trong trƣờng luôn có mặt dự giờ để theo dõi, ghi chép, phân tích 

theo các tiêu chí đã đề ra làm cơ sở khoa học cho việc đánh giá đƣợc khách 

quan, chính xác. Ngay sau tiết dạy thực nghiệm, chúng tôi tỏ chức ý kiến 

nhận xét, đánh giá của GV và HS về tiết dạy thực nghiệm đó; xử lý các 

biên bản dự giờ để đánh giá chất lƣợng giờ dạy.  

2.2.1.6. Các tiêu chí  và thang đánh giá phát triển năng lực của HS 

* Thái độ hứng thú, sự ham hiểu biết, say mê tìm tòi, thích khám phá  

(Nhận diện qua quan sát các giờ học trên lớp của HS) 

Qua quan sát giờ học trên lớp của HS, nhóm HS nào có tác phong làm 

việc nghiêm túc, hào hứng, say mê học tập, thích quan sát tìm hiểu các sự 

vật, hiện tƣợng xung quanh là các em thực sự hứng thú với bài giảng thực 

nghiệm của thầy cô giáo. Thực tế qua quan sát dự  giờ dạy của nhiều GV, 

nhóm HS hứng thú học tập cũng là nhóm nắm chắc kiến thức, hình thành 

năng lực chuyên môn về vẽ Trang trí. Đánh giá mặt hứng thú, tập trung của 

HS trong giờ học qua 3 mức: 

- Mức 1: Tập trung, chú ý cao độ nghe giảng. 

- Mức 2: Chú tâm theo dõi, nhận xét, hăng hái phát biểu xây dựng bài. 

- Mức 3: Tiếp thu kiến thức nhanh, mạnh dạn đặt câu hỏi cho GV và 

trình bày quan điểm cá nhân. 

* Tư duy sáng tạo (Nhận diện qua cách nghĩ, cách vẽ của HS) 

Theo PPGD truyền thống, HS thƣờng bị khuôn mẫu vào những yêu cầu 

cụ thể hoặc chịu ảnh hƣởng mạnh từ những bài vẽ mẫu đƣợc GV sử dụng 
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minh họa. Với cách học này, tƣ duy sáng tạo của HS khó đƣợc phát huy, sản 

phẩm vẽ của các em cơ bản là tƣơng đồng, ít có sự khác biệt.  

Tuy nhiên, đổi mới PPDH trong các giờ học thực nghiệm sẽ đem đến 

cho HS cơ hội bộc lộ tƣ duy sáng tạo. Cách dẫn dắt của GV, cách GV trao 

đổi, gợi ý cho các em trình bày ý tƣởng, cách GV nêu vấn đề cho các em 

tìm tòi hƣớng giải quyết vấn đề... giúp HS có cơ hội trình bày quan điểm cá 

nhân, mạnh dạn thực hiện ý tƣởng sáng tạo trong bài vẽ. Các em cũng sẽ 

đặt ra các nghi vấn, thắc mắc để GV trả lời. Các em sẽ trao đổi cách làm, 

cách nghĩ với các bạn trong cùng nhóm vẽ. Ngoài những giờ phút sôi nổi, 

những em HS có tƣ duy sáng tạo đặc biệt lại có những khoảng lặng trầm tƣ 

nhƣ ngƣời lớn – đó là lúc các em đang suy nghĩ về đối tƣợng, hình thành ý 

tƣởng sáng tạo cá nhân. 

Về cách thức đánh giá tiêu chí này, chia 3 mức: 

- Mức 1: Đánh giá mức độ bắt chƣớc, tái hiện của HS, thể hiện ở việc 

vẽ bắt chƣớc, vẽ tƣơng tự hoặc ít nhiều vẽ giống hình trang trí trong giáo 

trình. Điểm tối đa: 1 điểm. 

- Mức 2: Đánh giá mức độ tích cực tìm tòi của HS, thể hiện ở việc HS 

tìm đƣợc những hình thức biểu đạt mới hoặc PP giải quyết mới trong bài vẽ 

của mình. Ở mức độ này, tính độc lập cao hơn mức trên, tƣ duy sáng tạo 

của HS bắt đầu đƣợc bộc lộ. HS tự tìm cho mình kiến thức mới và khai 

thác vận dụng kiến thức theo nhiều hƣớng khác nhau. Điểm tối đa: 3 điểm. 

- Mức 3: Đánh giá khả năng tìm ra cái mới của HS, thể hiện ở việc HS 

tìm ra đƣợc cách vẽ đôkc đáo, mới lạ không nhờ vào sự gợi ý của GV hoặc 

bạn bè, thực hiện tốt các yêu cầu của GV đƣa ra, có tính sáng tạo trong cả 

PP vẽ. Ở mức độ này, HS thể hiện rõ tƣ đuy phân tích, tổng hợp, khái quát 

hóa xuất sắc. Điểm tối đa: 6 điểm.  

* Hành động sáng tạo  

(Đánh giá tính sáng tạo của HS qua sản phẩm bài vẽ) 



70 

 

Đánh giá bài vẽ của HS phân theo từng mục: nội dung, bố cục, hình 

mảng, màu sắc. Tuy nhiên, khi đánh giá sản phẩm sẽ không tách bạch riêng 

lẻ từng yếu tố mà đánh giá tổng thể toàn bộ sản phẩm vẽ trang trí trong mối 

tƣơng quan chung của nội dung, bố cục, hình mảng và màu sắc. 

- Đánh giá nội dung: tối đa 4 điểm 

Đánh giá ở các mức:  

Mức 1 – Không đạt (HS vẽ không đúng nội dung bài), đạt 0 điểm;  

Mức 2 – Loại trung bình (HS thể hiện nội dung một cách chung chung, 

chƣa diễn tả rõ đối tƣợng), đạt 2 điểm;  

Mức 3 – Loại khá (HS biết thêm bớt các chi tiết để tạo nên hình tƣợng 

có nội dung cụ thể, sinh động), đạt 3 điểm; 

Mức 4 – Loại giỏi (HS biết xây dựng ý đồ riêng theo nhiều phƣơng án 

khác nhau, tạo dựng đƣợc hình tƣợng mới, độc đáo), đạt 4 điểm. 

- Đánh giá bố cục: Tối đa 3 điểm 

Đánh giá ở các mức: 

Mức 1 – Không đạt yêu cầu, đạt 0 điểm (HS vẽ bố cục rời rạc, dàn trải) 

Mức 2 – Loại trung bình, đạt 1 điểm (HS vẽ bố cục không có mảng 

chính, phụ, sắp xếp lộn xộn hoặc quá lệch trên mặt bài vẽ) 

Mức 3 – Loại khá, đạt 2 điểm (HS sắp xếp các mảng hình hài hòa, hợp 

lý, thể hiện đƣợc chiều sâu không gian) 

Mức 4 – Loại giỏi, đạt 3 điểm (HS biết cách bố cục bài vẽ đẹp mắt, độc 

đáo, làm nổi bật đƣợc đối tƣợng) 

- Đánh giá hình mảng: Tối đa 1 điểm 

Mức 1 – Loại trung bình và khá, đạt 0,5 điểm (HS vẽ hình thô, tỷ lệ cấu 

trúc chƣa hợp lý) 

Mức 2 – Loại giỏi, đạt 1 điểm  
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(HS tạo hình với đƣờng nét mềm mại, mạch lạc, sinh động; thể hiện cấu 

trúc nguyên vẹn, bộc lộ đƣợc khả năng sáng tạo) 

- Đánh giá màu sắc: Tối đa 2 điểm 

Mức 1 – Loại trung bình, đạt 0,5 điểm (HS biết sử dụng màu nhƣng vẫn 

tô màu theo khuôn mẫu mang tính bắt chƣớc) 

Mức 2 – Loại khá, đạt 1 điểm (HS biết sử dụng màu sắc theo nội dung 

và ý đồ mô tả, có khả năng thể hiện màu sắc tự tạo theo ý thích) 

Mức 3 – Loại giỏi, đạt 2 điểm (HS biết sử dụng màu sắc phù hợp với 

nội dung, sáng tạo ra những kiểu phối màu lạ, đẹp mắt) 

2.2.2. Kết quả trước và sau thực nghiệm 

2.2.2.1. Kết quả trước thực nghiệm 

Chúng tôi khảo sát đầu vào ở cả hai lớp để tìm hiểu năng lực nhận thức 

của HS sau tiết dạy theo PP truyền thống kết thúc. Hai cách thức chúng tôi 

ứng dụng để kiểm chứng là: Thông qua kết quả trực tiếp và thông qua điểm 

trung bình của tập thể lớp. Kết quả cho thấy có sự tƣơng đƣơng giữa hai 

lớp Họa K5A (lớp thực nghiệm) và Họa K5B (lớp đối chứng).  

Bảng 2.1. Kết quả trước thực nghiệm của lớp thực nghiệm, lớp đối chứng 

Điểm thi Lớp thực nghiệm Lớp đối chứng 

Điểm dưới 5 0/30 bài (0%) 0/30 bài (0%) 

Điểm 5, 6 6/30 bài (20%) 8/30 bài (26,7%) 

Điểm 7, 8 20/30 bài (66,7%) 18/30 bài (60%) 

Điểm 9, 10 4/30 bài (13,3%) 4/30 bài (13,3%) 

 Điểm TB = 7,4 Điểm TB = 7,2 

 

Qua bảng 2.1 trên đây cho thấy: điểm trung bình kiểm tra đầu vào của 

lớp thực nghiệm là 7,4 và của lớp đối chứng là 7,2. Kết quả này cho thấy sự 

khác biệt không lớn (sai khác = 0,2) ở các mức điểm trung bình, khá, giỏi 

giữa lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Số liệu này chứng tỏ trình độ nhận 
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thức và năng lực của HS ở hai lớp thực nghiệm và đối chứng là tƣơng 

đƣơng nhau và đều ở mức khá. Kết quả trên thể hiện qua biểu đồ 2.1:  

B

iểu đồ 2.1: Kết quả kiểm tra đầu vào 

2.2.2.2. Kết quả sau thực nghiệm  

* Lớp đối chứng Họa K5B 

Chúng tôi tiến hành chấm điểm sản phẩm vẽ Trang trí của HS lớp đối 

chứng K5B và thu đƣợc kết quả: 

Bảng 2.2: Điểm thi trước, sau thực nghiệm của lớp đối chứng (Họa K5B) 

Điểm thi Trƣớc thực nghiệm Sau thực nghiệm  

Điểm dưới 5 0/30 bài (0%) 0/30 bài (0%) 

Điểm 5, 6 8/30 bài (26,7%) 3/30 bài (10%) 

Điểm 7, 8 18/30 bài (60%) 21/30 bài (70%) 

Điểm 9, 10 4/30 bài (13,3%) 6/30 bài (20%) 

 Điểm TB = 7,2 Điểm TB = 7,4 

Các số liệu ở bảng 2.2 trên đây cho thấy kết quả thi trƣớc và sau thực 

nghiệm của lớp đối chứng có sự thay đổi theo hƣớng giảm số điểm trung 

bình (từ 8 bài điểm 5-6 xuống còn 3 bài sau thực nghiệm) và tăng số điểm 

giỏi (4 bài điểm 9-10 tăng lên 6 bài sau thực nghiệm). Kết quả này cho thấy 
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có sự chênh lệch trƣớc và sau thực nghiệm do nhiều nguyên nhân khách và 

chủ quan của quá trình dạy học mang lại. Tuy nhiên, sự chênh lệch này 

không cao (sai khác = 0,3) 

Kết quả trên đƣợc biểu diễn bằng đồ thị 2.1dƣới đây: 

Đ

ồ thị 2.1: So sánh điểm thi trước và sau thực nghiệm ở lớp đối chứng Họa K5B 

*Lớp thực nghiệm Họa K5A 

Kết quả kiểm tra trƣớc, sau thực nghiệm thể hiện ở bảng 2.3 dƣới đây: 

Bảng 2.3: Điểm thi trước, sau thực nghiệm của lớp thực nghiệm (Họa K5A) 

Điểm thi Trƣớc thực nghiệm Sau thực nghiệm 

Điểm dưới 5 0/30 bài (0%) 0/30 bài (0%) 

Điểm 5, 6 6/30 bài (20%) 1/30 bài (3,3%) 

Điểm 7, 8 20/30 bài (66,7%) 21/30 bài (70%) 

Điểm 9, 10 4/30 bài (13,3%) 8/30 bài (26,7%) 

 Điểm TB = 7,4 Điểm TB = 8,0 

 

Kết quả trên cho thấy, tƣơng tự lớp đối chứng Họa K5B, điểm số có sự 

thay đổi theo hƣớng giảm điểm trung bình (từ 6 bài điểm 5-6 trƣớc thực 

nghiệm giảm xuống còn 1 bài sau thực nghiệm), nhƣng số bài đạt điểm 

khá, giỏi tăng hơn so với lớp đối chứng (21 bài điểm 7-8, tăng lên so với 
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trƣớc thực nghiệm là 1 bài; 8 bài điểm 9-10 tăng lên so với trƣớc thực 

nghiệm là 4 bài) 

Sự thay đổi theo xu hƣớng điểm khá, giỏi của lớp thực nghiệm tăng cao 

hơn so với lớp đối chứng là điều tất yếu do nhiều nguyên nhân khách và 

chủ quan của quá trình dạy học mang lại. Đặc biệt phải kể đến vai trò tích 

cực của GV trong việc đầu tƣ công sức, trí tuệ, thời gian để có giờ dạy 

Trang trí hấp hẫn, lôi cuốn HS. Ngoài ra phải kể đến nguyên nhân về phía 

HS, đó là sự say mê, hào hứng, tích cực, sáng tạo trong học tập. Kết quả 

trên đƣợc biểu thị bằng đồ thị 2.2 dƣới đây: 

 

Đồ thị 2.2: So sánh điểm thi trước, sau thực nghiệm ở lớp thực nghiệm Họa K5A 

2.2.3. Phân tích kết quả thực nghiệm 

* So sánh qua điểm số học tập:  

- Khảo sát đầu vào của hai lớp bằng bài kiểm tra “Vẽ Trang trí thảm”, 

kết quả cho thấy mức độ nhận thức và năng lực của HS trong hai lớp là 

tƣơng đƣơng nhau (chúng tôi đã minh chứng trong mục 2.2.2.1 ở trên) 
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- Khảo sát cả đầu vào (trƣớc thực nghiệm) và đầu ra (sau thực nghiệm) 

của hai lớp trên cơ sở so sánh sẽ cho thấy nhiều thông tin có giá trị. Kết quả 

đó đƣợc khái quát bằng bảng tổng hợp 2.4 dƣới đây: 

Bảng 2.4: Bảng so sánh điểm thi trước và sau thực nghiệm của  

lớp thực nghiệm (Họa K5A) và lớp đối chứng (Họa K5B) 

Điểm Lớp đối chứng (Họa K5B) Lớp thực nghiệm (Họa K5A) 

Trƣớc 

 thực nghiệm 

Sau  

thực nghiệm  

Trƣớc  

thực nghiệm 

Sau  

thực nghiệm 

Kém 

(Điểm dưới 5) 

0 bài 

(0%) 

0 bài 

(0%) 

0 bài 

(0%) 

0 bài 

(0%) 

Trung bình 

(Điểm 5, 6) 

8 bài 

(26,7%) 

3 bài 

 (10%) 

6 bài 

(20%) 

1 bài 

(3,3%) 

Khá 

(Điểm 7, 8) 

18 bài 

 (60%) 

21 bài 

(70%) 

20 bài 

(66,7%) 

21 bài 

(70%) 

Giỏi 

(Điểm 9, 10) 

4 bài 

 (13,3%) 

6 bài 

 (20%) 

4 bài 

 (13,3%) 

8 bài 

(26,7%) 

 

Các số liệu ở bảng 2.4 trên đây cho thấy: 

- Ở lớp đối chứng: kết quả chung của lớp thực nghiệm cao hơn so với 

lớp đối chứng, thể hiện ở số HS đạt điểm trung bình thấp hơn hẳn so với 

lớp đối chứng (20% và 3,3 % so với lớp đối chứng là 26,7% và 10%). Nếu 

tính trung bình chung ở mức điểm trung bình thì HS lớp thực nghiệm đạt 

11,65%, còn lớp đối chứng đạt 18,35%. Tƣơng tự nhƣ vậy, ở mức điểm 

khá nếu tính trung bình thì lớp thực nghiệm đạt cao hơn so với lớp đối 

chứng (68,35% so với 65% của lớp đối chứng). Điểm giỏi của lớp thực 

nghiệm cao vƣợt trội so với lớp đối chứng (trung bình chung đạt 20% so 

với 16,65% của lớp đối chứng).  

Bảng tống hợp 2.4 trên đƣợc minh họa bằng biểu đồ 2.2 dƣới đây: 
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Biểu đồ 2.2: Điểm thi trước và sau thực nghiệm của  

hai lớp đối chứng Họa K5B và lớp thực nghiệm Họa K5A 

Kết quả trƣớc và sau thực nghiệm trên đây của lớp đối chứng Họa K5B 

cho thấy dù GV có thể rất nhiệt tình, tâm huyết trong giảng dạy nhƣng lại 

không tích cực đổi mới cách soạn bài, đổi mới PP dạy học, đổi mới cách 

thức sử dụng các phƣơng tiện dạy học cũng nhƣ đổi mới PP kiểm tra, đánh 

giá kết quả học tập của HS nên vẫn chƣa phát huy đƣợc năng lực của HS. 

Các em chƣa thật chú ý say mê học tập, chất lƣợng dạy và học không cao. 
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Ở lớp thực nghiệm, sự thay đổi toàn diện về mọi mặt nhƣ đổi mới ổi 

mới cách soạn bài, đổi mới PP dạy học, đổi mới cách thức sử dụng các 

phƣơng tiện dạy học cũng nhƣ đổi mới PP kiểm tra, đánh giá nên HS đã 

thực sự say mê, hứng thú học tập (điều này có thể thấy rõ khi làm phiếu 

phỏng vấn sâu HS ngay sau khi các em kết thúc giờ học thực nghiệm, theo 

phụ lục....). Bởi vậy, hiệu quả dạy học của GV cũng nhƣ kết quả học tập 

của HS đƣợc nâng cao. HS lớp thực nghiệm có kết quả học tập khá hơn lớp 

đối chứng. 

Điều này đƣợc khẳng định rõ hơn khi xét điểm trung bình trƣớc và sau 

thực nghiệm của lớp thực nghiệm (Họa K5A), lớp đối chứng (Họa K5B). 

Bảng 2.5: Điểm trung bình trước và sau thực nghiệm của  

lớp thực nghiệm (Họa K5A) và lớp đối chứng (Họa K5B) 

Lớp (Số bài) Cặp điểm Điểm số trung bình 

Lớp thực nghiệm  

Họa K5A (30 bài) 

Điểm trƣớc thực nghiệm 7,4 

Điểm sau thực nghiệm 8,0 

Lớp đối chứng  

Họa K5B (30 bài) 

Điểm trƣớc thực nghiệm 7,2 

Điểm sau thực nghiệm 7,4 

Nhìn vào bảng tổng hợp trên cho thấy: Cả hai lần kiểm tra trƣớc và sau 

thực nghiệm của lớp đối chứng Họa K5B đều đạt mức điểm khá (điểm 

trung bình trƣớc và sau thực nghiệm là 7,2 và 7,4, sai khác 0,2). Điểm 

trƣớc và sau thực nghiệm có sự chênh lệch nhỏ. Kết quả này cũng dễ hiểu 

khi chúng tôi và GV dạy lớp này không có tác động thực nghiệm gì trong 

công tác chuẩn bị cũng nhƣ quá trình giảng dạy trên lớp của GV. 

Trong khi đó, điểm trung bình trƣớc và sau thực nghiệm đối với lớp 

thực nghiệm Họa K5A là 7,4 và 8,0 (sai khác là 0,6 gấp 3 lần lớp đối 

chứng). Kết quả này cho thấy: dƣới tác động của thực nghiệm, điểm trung 

bình của lớp thực nghiệm đã tăng lên. Điều này cho thấy hiệu quả của thực 
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nghiệm. Theo chúng tôi, sở dĩ có sự khác biệt trên giữa hai lớp trƣớc và sau 

thực nghiệm phụ thuộc vào quá trình dạy học thông thƣờng có sự khác biệt 

so với quá trình dạy học thực nghiệm.  

* So sánh qua sản phẩm là bài vẽ 

- Lớp đối chứng (Họa K5B) 

Chúng tôi đề nghị GV Trần Quang T triển khai các giờ dạy Trang trí 

bình thƣờng. Qua dự giờ, quan sát sƣ phạm và phỏng vấn HS sau giờ học, 

có thể thấy GV Trần Quang  T giảng dạy nhiệt tình, giáo án soạn theo kiểu 

truyền thống chi tiết, nội dung kiến thức dầy đủ. GV sử dụng chủ yếu là PP 

thuyết trình, ít đƣa ra câu hỏi cho HS, HS thụ động lắng nghe. Phƣơng tiện 

dạy học là tranh ảnh minh họa đƣợc GV sử dụng một lần, không có phân 

tích, giảng giải. Qua quan sát thấy HS ít hứng thú học tập, ít tham gia xây 

dựng bài. Bài vẽ Trang trí giống bài mẫu, không có sáng tạo (Phụ lục 5) 

- Lớp thực nghiệm (Họa K5A) 

Bài vẽ Trang trí thảm của HS lớp Họa K5A (Phụ lục 6) sau thực 

nghiệm cho thấy sự sáng tạo, độc đáo. Các bài vẽ thể hiện sáng tạo trong 

sắp xếp bố cục mảng chính, phụ hợp lý, họa tiết sinh động ấn tƣợng. Nhiều 

bài vẽ họa tiết lập thể đặc biệt kích thích trí tƣởng tƣợng phi thƣờng của 

ngƣời xem. Thử tƣởng tƣợng những tác phẩm vẽ này khi đƣợc đƣa vào 

trang trí trên thực tế sẽ tạo điểm nhấn trong trang trí nội thất các gia đình, 

ấn tƣợng trên từng bƣớc chân. Hoặc một số bài vẽ HS phá cách không 

trang trí theo những nguyên tắc trang trí hình chữ nhật cơ bản, các em 

không quá chú trọng bố cục mà trọng tâm vào hình ảnh trang trí rất mới lạ.  

GV Nguyễn Thị T khi dạy lớp thực nghiệm đã thiết kế giáo án theo 

hƣớng đổi mới, sử dụng phƣơng tiện đa chức năng kết hợp phƣơng tiện dạy 

học truyền thống với minh họa bằng tranh, ảnh, kết hợp giữa PPDH truyền 

thống với PPDH đổi mới. Ngoài ra, phân bố lƣợng thời gian trong một tiết 
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dạy dành cho thực hành nhiều hơn hẳn lý thuyết. Cách thức tổ chức thực 

hành cũng linh hoạt hơn, cho phép các em tự triển khai bài vẽ cá nhân hoặc 

lập nhóm để cùng trao đổi và vẽ sản phẩm. Giáo án của GV soạn cẩn thận, 

chỉn chu, thể hiện sự công phu, tìm tòi thể nghiệm các PP mới. Cách GV 

truyền đạt trên lớp rõ ràng, truyền cảm và quan trọng hơn là kết hợp lời 

thuyết giảng với minh chứng bằng hình ảnh trực quan. HS lắng nghe chăm 

chú và bị thu hút bởi cách dẫn dắt tiết học hấp dẫn của GV, đồng thời GV 

còn tạo cơ hội cho các em trình bày ý tƣởng, tranh luận để giải quyết các 

vấn đề HS thắc mắc. Tƣ duy sáng tạo của các em đƣợc kích thích. Bầu 

không khí học tập sôi nổi, thoải mái, thuận lợi cho các em phát huy trí 

tƣởng tƣợng.  

Qua tiết dạy của GV thực nghiệm ở trên, hiệu quả giảng dạy Trang trí 

đƣợc nâng cao hơn hẳn. Dạy Trang trí theo hƣớng phát triển năng lực HS 

có triển vọng thực hiện đại trà trong thực tiễn.  

2.2.4. Đánh giá chung về thực nghiệm 

Qua kết quả thực nghiệm, chúng tôi tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm. 

Có thể thấy:  

- GV dạy thực nghiệm đã thực hiện đƣợc nội dung bài theo kế hoạch 

đƣợc hoạch định, thực hiện đƣợc ý tƣởng, phát huy năng lực tự chủ sáng 

tạo của HS bằng cách dựa vào phƣơng tiện dạy học đa chức năng và áp 

dụng nhiều PP dạy học đổi mới, hình thức tổ chức lớp học linh hoạt. 

Kết quả cho thấy HS có thái độ học tập tích cực hơn, hăng hái hơn. Các 

bài vẽ của các em thể hiện rõ tƣ duy sáng tạo, trí tƣởng tƣợng phong 

phú, ấn tƣợng. 

- GV thể hiện đƣợc bản lĩnh nghề nghiệp qua cách xử lý các tình huống 

sƣ phạm, làm chủ đƣợc kiến thức và thời gian phân bổ giữa lý thuyết và 
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thực hành, làm chủ đƣợc toàn bộ tiến trình dạy học. GV đóng vai trò dẫn 

dắt HS trong quá trình các em hoàn thành bài vẽ cá nhân và vẽ nhóm... 

- Tuy nhiên, mặc dù GV dạy thực nghiệm đã dồn hết tâm huyết, công 

sức ðể xây dựng, hoàn thiện và giảng dạy theo giáo án thực nghiệm song 

hiệu quả vẫn chýa ðạt ðýợc nhý mong muốn. Vẫn có bài vẽ của HS chỉ ðạt 

ở mức ðộ trung bình. Một số HS vẫn tiếp thu bài một cách thụ động, thể 

hiện ở sản phẩm vẽ chƣa có tính sáng tạo, dập khuôn bài vẽ mẫu.  

Hạn chế này xuất phát từ nguyên nhân mức độ nhận thức và năng lực 

tƣởng tƣợng, sáng tạo của HS có sự chênh lệch trong một tập thể lớp. Mặt 

khác, có thể cách giảng dạy thực nghiệm của các thầy cô vẫn chƣa thu hút 

đƣợc 100% HS trong lớp, đặc biệt là nhóm HS có khả năng nhận thức thấp 

hơn các bạn trong lớp. Đây là những hạn chế sẽ đƣợc chúng tôi rút kinh 

nghiệm sâu sắc để tiếp tục hoàn thiện giáo án thực nghiệm trong thời gian 

tới.  

Mặc dù còn tồn tại hạn chế nhƣng có thể khẳng định quá trình thực 

nghiệm tại trƣờng TCVHNT&DL Hƣng Yên trong năm học 2016 – 2017 

đã thể hiện rõ tính ƣu việt: 

- Về kết quả học tập của HS 

Mức độ nắm vững tri thức, kỹ năng của HS lớp thực nghiệm cao hơn 

lớp đối chứng. Kết quả học tập của HS lớp thực nghiệm cũng cao hơn lớp 

đối chứng. Trong đó, tỉ lệ HS giỏi ở lớp thực nghiệm có sự vƣợt trội hơn. 

Về sản phẩm vẽ của lớp thực nghiệm: mỗi bài vẽ một vẻ không giống 

nhau, không bắt chƣớc dập khuôn giáo trình. Đây là ƣu điểm nổi bật nhất 

thể hiện cách nghĩ sáng tạo, độc đáo của HS. Cách dạy học Trang trí đổi 

mới không gò ép, áp đặt của GV đã cho các em HS cơ hội thỏa sức sáng 

tạo, tạo nên những bài vẽ mang hơi hƣớng của một tác phẩm thực thụ.  
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HS phần lớn thích thú với giờ học thực nghiệm. Sau giờ học nhiều HS 

cho biết các em có cảm giác nhƣ vừa chơi xong một trò chơi và vẫn còn 

muốn chơi tiếp, không có sự mệt mỏi nhƣ khi kết thúc các tiết học thông 

thƣờng.  

- Về sự chuyển biến tính sáng tạo của HS 

Các bài vẽ của HS lớp thực nghiệm cho thấy các em đã bộc lộ rõ tƣ duy 

sáng tạo, trí tƣởng tƣợng trong bài vẽ mà trƣớc đây chƣa đƣợc thể hiện. 

Điều này cho thấy dạy học Trang trí thực nghiệm đã đem lại sự chuyển 

biến tính sáng tạo của HS một cách rõ rệt.  

- Về thay đổi trong nhận thức của GV 

Qua quá trình tổ chức dạy các tiết thực nghiệm, tất cả GV và cán bộ 

quản lý các phòng, khoa, trung tâm trong trƣờng TCVHNT&DL Hƣng Yên 

đều nhận thức đƣợc tính ƣu việt của việc đổi mới PPDH và hình thức tổ 

chức dạy học nhằm phát huy năng lực của HS. Trƣớc đây một số cán bộ 

quản lý trong trƣờng mặc dù có khẳng định dạy học môn Trang trí theo 

hƣớng phát huy năng lực HS mặc dù có cần thiết nhƣng chƣa cấp thiết, 

chƣa cần phải áp dụng ngay. Tuy nhiên, sau giờ học thực nghiệm, lối suy 

nghĩ này đã thay đổi. Nhà trƣờng đã có những phiên họp toàn thể để bàn về 

dạy học theo hƣớng phát triển năng lực HS ở khoa MT – Sân khấu – Múa 

và mở rộng đại trà ra các đơn vị chuyên môn khác trong trƣờng.  

Ban Giám hiệu nhà trƣờng đang bắt đầu xây dựng kế hoạch tài chính và 

kế hoạch đào tạo cho năm học tiếp theo 2017-2018 với trọng tâm là đẩy 

mạnh đổi mới dạy học theo hƣớng phát huy năng lực của HS, dành nguồn 

vốn quan trọng đầu tƣ cơ sở vật chất, mua sắm thêm trang thiết bị dạy học 

hiện đại phục vụ cho công cuộc này.  
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Tiểu kết chương 2 

Hiện nay, giảng dạy Trang trí tại trƣờng Trung cấp VHNT&DL Hƣng 

Yên vẫn chủ yếu theo chƣơng trình định hƣớng nội dung. Muốn đổi mới 

toàn diện giảng dạy bộ môn này theo hƣớng phát triển năng lực HS cần 

phải xây dựng một hệ thống các biện pháp đồng bộ. Trong đó, cán bộ GV 

nhà trƣờng cần phải quán triệt các nguyên tắc cơ bản trong xây dựng biện 

pháp nhƣ: đảm bảo thực hiện đầy đủ mục tiêu, nội dung chƣơng trình môn 

học; đảm bảo kích thích hứng thú học tập của HS; đảm bảo phát triển tƣ 

duy tƣởng tƣợng, sáng tạo của HS; đảm bảo phù hợp với đối tƣợng và điều 

kiện cụ thể. 

Trên cơ sở quán triệt các nguyên tắc, chúng tôi đã đề xuất một hệ thống 

biện pháp có mối quan hệ biện chứng, hỗ trợ lẫn nhau: biện pháp tạo hứng 

thú học tập Trang trí của HS; thiết kế phƣơng án tổ chức dạy học linh hoạt; 

Kết hợp phƣơng pháp giáo dục truyền thống và hiện đại có sử dụng phƣơng 

tiện đa chức năng; thay đổi cách thức đánh giá kết quả học tập của HS. Các 

biện pháp này để ứng dụng đƣợc vào thực tiễn cần sự nỗ lực không ngừng, 

sự đầu tƣ soạn giảng kỹ lƣỡng của GV, sự hỗ trợ khuyến khích động viên 

từ lãnh đạo nhà trƣờng. Chúng tôi đã tiến hành xây dựng giáo án thực 

nghiệm từ những biện pháp nâng cao chất lƣợng giảng dạy Trang trí theo 

hƣớng phát triển năng lực HS và ứng dụng dạy thực nghiệm cho lớp Họa 

K5A. Qua so sánh hiệu quả giảng dạy theo phƣơng pháp truyền thống ở lớp 

đối chứng Họa K5B và lớp thực nghiệm Họa K5A chúng tôi thấy rõ tính ƣu 

việt của phƣơng pháp GD theo hƣớng phát triển năng lực HS. Đây là cơ sở 

thực tiễn quan trọng để chúng tôi rút kinh nghiệm và đẩy mạnh hoạt động 

GD môn Trang trí theo hƣớng phát triển năng lực HS trong các năm học 

tiếp theo.  
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KẾT LUẬN 

1.1. Về mặt lý luận, kết quả nghiên cứu của đề tài chỉ ra rằng, việc dạy 

học môn Trang trí theo hƣớng phát triển năng lực của HS tại trƣờng 

TCVHNT&DL Hƣng Yên nằm trong xu thế đổi mới chung của nền giáo 

dục Việt Nam. Đây là hƣớng đi trọng tâm nhằm nâng cao chất lƣợng dạy 

và học Trang trí nói riêng, MT nói chung và tất cả các môn học khác trong 

chƣơng trình đào tạo trung cấp và các hệ đào tạo khác. Dạy học theo hƣớng 

phát triển năng lực HS hƣớng đến chất lƣợng đầu ra, lấy ngƣời học làm 

trung tâm. GV truyền tải bài giảng bằng sự kết hợp nhiều PP, tổ chức lớp 

học linh hoạt mang đến cho HS sự thích thú, hứng khởi, tiếp thu bài nhanh 

và hiểu bài sâu  sắc. Không khí học tập luôn cởi mở, sôi nổi, thân thiện, 

giàu xúc cảm. Quan trọng hơn, HS đã thực sự tiếp thu tri thức chủ động, 

dám nghĩ, dám làm, nâng cao trí tƣởng tƣợng, sáng tạo vốn là những yếu tố 

vô cùng có giá trị đối với việc học tập của môn học nghệ thuật 

1.2. Về mặt thực tiễn, kết quả nghiên cứu thực trạng cho thấy, một số 

GV đang có xu hƣớng đổi mới trong PPDH và tổ chức lớp học, bƣớc đầu 

đã triển khai trong các tiết dạy Trang trí song mới chỉ là những thử nghiệm 

nhỏ lẻ. Phần lớn GV vẫn giảng dạy theo những PPDH truyền thống, gây 

hạn chế trong việc truyền tải tri thức của thầy và tiếp thu bài của trò. Thực 

trạng này càng đặt ra nhu cầu đổi mới PPDH theo hƣớng phát triển năng 

lực HS hơn bao giờ hết. 

1.3. Để nâng cao chất lƣợng học tập, đi theo định hƣớng dạy học Trang 

trí nhằm phát triển năng lực HS, chúng tôi đã đề xuất 04 biện pháp trong 

chƣơng 2 của Luận văn. Các biện pháp này có mối quan hệ biện chứng, tác 

động qua lại, hỗ trợ, bổ sung và hoàn thiện cho nhau trong quá trình dạy và 

học môn Trang trí. Tuy nhiên, mỗi biện pháp đều có ƣu và nhƣợc điểm, do 

đó khi sử dụng cần có sự phối kết hợp đồng bộ giữa nhiều biện pháp. 
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1.4. Kết quả thực nghiệm sƣ phạm đã cho thấy những kết quả khả quan. 

Chất lƣợng học tập của HS lớp thực nghiệm tăng lên rõ rệt về nhiều mặt 

(về nhận thức của HS; về điểm số các bài kiểm tra; về tính tích cực, chủ 

động, hứng thú học tập...). Điều này khẳng định đƣợc tính phù hợp, tính 

hiệu quả và tính khả thi của các biện pháp chúng tôi đã đề xuất và thực 

nghiệm bƣớc đầu thành công. 

Với kết quả nghiên cứu lý luận, nghiên cứu thực tiễn cũng như kết quả 

thực nghiệm sư phạm, đối với với mục đích và nhiệm vụ của đề tài, chúng 

tôi khẳng định kết quả nghiên cứu của đề tài phù hợp với giả thuyết đã nêu, 

đồng thời các nhiệm vụ của đề tài đã được giải quyết.  

1.5. Khuyến nghị 

Từ kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn (chƣơng 1), đề xuất các biện 

pháp và kết quả nghiên cứu thực nghiệm (chƣơng 2), chúng tôi đƣa ra các 

khuyến nghị sau: 

Đổi mới PPDH và hình thức tổ chức dạy học môn Trang trí nói riêng 

và các môn học khác nói chung đòi hỏi những điều kiện khắt khe về cơ sở 

vật chất, trang thiết bị dạy học. Do đó, các cấp quản lý giáo dục cần có sự 

đầu tƣ đúng mức về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phục vụ cho hoạt 

động dạy học của các trƣờng nhƣ hệ thống phòng học đa năng, các phƣơng 

tiện kỹ thuật dạy học hiện đại, giáo án điện tử... Cần phối hợp chặt chẽ giữa 

các cấp quản lý trong việc triển khai bồi dƣỡng, tập huấn về nghiệp vụ sƣ 

phạm, kỹ năng thuyết trình và đổi mới PPDH cho GV. Bên cạnh đó, GV 

cũng cần đƣợc bồi dƣỡng thƣờng xuyên về Tin học để có thể ứng dụng tốt 

công nghệ thông tin vào giảng dạy. 

Thƣờng xuyên tổ chức các phong trào thi GV dạy giỏi môn Trang trí cấp 

trƣờng, quận/ huyện, tỉnh với nhiều chủ đề đa dạng theo hƣớng tích hợp cả lý 

thuyết và thực hành, kết hợp PPDH truyền thống và PPDH đổi mới.  
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Cần biên soạn tài liệu hƣớng dẫn mới về đổi mới PPDH, cách thức tổ 

chức lớp học môn Trang trí, nhằm phát huy tính sáng tạo của HS. 

Thực trạng khảo sát tại trƣờng TCVHNT&DL Hƣng Yên hiện nay cho 

thấy, rất nhiều GV dạy MT nói chung, môn Trang trí nói riêng còn e ngại 

việc đổi mới PPDH và hình thức tổ chức lớp học theo hƣớng phát triển 

năng lực HS. Nhiều nguyên nhận chủ quan về phía GV dẫn đến tình trạng 

này. Bên cạnh đó, sự thiếu thốn cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và 

quan trọng hơn là thiếu chính sách khuyến khích động viên từ phía nhà 

trƣờng.. Do đó, Ban Giám hiệu nhà trƣờng cần hiện thực hóa chủ trƣơng 

dạy học môn Trang trí theo hƣớng phát triển năng lực HS bằng những hành 

động cụ thể. 

Bồi dƣỡng kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cho GV, nhất là đội 

ngũ GV đã có tuổi. 

Thƣờng xuyên tổ chức các chuyên đề, lớp bồi dƣỡng, hội thảo về đổi 

mới PPDH cho GV MT, dành một nguồn kinh phí cho các hoạt động tham 

quan, học tập trên thực tế của HS trong các giờ học Trang trí. 

Cần có chế độ khen thƣởng đối với GV tích cực, chịu khó tìm tòi, đổi 

mới PPDH, đồng thời có chế tài để kích thích các GV khác cũng tích cực 

soạn giáo án theo PP mới.  

Đối với GV, mỗi thầy cô cần nhận thức rõ tầm quan trọng của việc dạy 

học môn Trang trí theo hƣớng phát huy năng lực của HS. Mỗi GV phải 

thực sự là ngƣời đi đầu, chịu khó nâng cao nghiệp vụ sƣ phạm, kiến thức và 

đầu tƣ soạn giáo án theo hƣớng đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin vào 

giờ học. GV cũng cần đầu tƣ tìm hiểu và mạnh dạn sử dụng các PPDH mới, 

tiên tiến;  các phƣơng tiện kỹ thuật dạy học hiện đại vào giảng dạy môn 

Trang trí tại trƣờng TCVHNT&DL Hƣng Yên ngay từ năm học 2017 – 

2018.  
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giả luận văn) 

 

Trang 122 
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PHỤ LỤC 1A 

PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN 

Dành cho giáo viên dạy Mỹ thuật 

 

Để góp phần đổi mới phƣơng pháp dạy học môn Trang trí theo định hƣớng phát 

triển năng lực của học sinh nhà trƣờng, xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến của mình 

về những nội dung trong phiếu hỏi này. 

Các thông tin thu được trong phiếu hỏi này được sử dụng hoàn toàn cho mục đích 

nghiên cứu khoa học. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến chân thành của đồng 

chí. Xin trân trọng cảm ơn! 

Một số từ viết tắt trong phiếu hỏi: 

- Ban Giám hiệu (BGH) 

- Mỹ thuật (MT) 

- Dạy học (DH) 

- Đồ dùng dạy học (ĐDDH) 

- Giáo viên (GV) 

- Học sinh (HS) 

Xin đồng chí vui lòng cho biết đôi điều về bản thân: 

(Đồng chí không ghi tên của mình) 

- Giới tính: Nam/ Nữ 

- Năm sinh:  

- Thâm niên giảng dạy môn Mỹ thuật: ……… năm 

- Đã tốt nghiệp hệ đào tạo: (xin gạch chân vào ý đúng) 

ĐHSP MT/ CĐSP MT 

ĐHMT/ CĐMT 

Không thuộc chuyên ngành MT 

 

 

Câu 1: Đồng chí cho biết quan điểm cá nhân về vai trò của dạy học môn Trang trí 

theo hướng phát triển năng lực của HS? (xin đánh dấu “X” vào ý phù hợp) 

 

1.1.            Kích thích hứng thú học tập của HS 

1.2.            Giúp HS tích cực nhận thức, chủ động và sáng tạo 

1.3.            HS hiểu bài và nhớ bài nhanh hơn 

1.4.            Truyền đạt đƣợc nhiều thông tin, ít tốn thời gian 

1.5.            GV hứng thú và nhiệt tình giảng dạy hơn 
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1.6.            Bài giảng có chất lƣợng cao và hấp dẫn HS 

1.7.            Không có vai trò gì rõ rệt 

 

 

Câu 2:  Đồng chí thường sử dụng phương pháp DH và hình thức tổ chức DH nào 

khi giảng dạy môn Trang trí cho HS. (xin đánh dấu “X” vào ý phù hợp) 

 

2.1. Dạy lý thuyết, hƣớng dẫn cách thức tiến hành bài vẽ 

theo giáo án thiết kế sẵn 

 

2.2. Giao bài tập theo yêu cầu của bài học  

2.3 Gợi ý và khuyến khích HS trình bày ý tƣởng, vẽ theo 

ý tƣởng 

 

2.4 Chấm điểm bài tập  

2.5 Nhận xét, đánh giá chi tiết bài vẽ của HS  

2.6 Sử dụng phƣơng tiện dạy học truyền thống  

2.7 Sử dụng phƣơng tiện đa chức năng  

2.8 Phân nhóm HS vẽ theo chủ đề  

2.9 Tổ chức học vẽ ngoài trời  

2.10 Tổ chức cho HS đi thực tế (tham quan, học tập, tham 

dự trại sáng tác...) 

 

 

Câu 3: Đồng chí thường sử dụng phương tiện dạy nào dưới đây để giảng dạy môn 

Trang trí cho HS? Mức độ sử dụng từng loại phương tiện dạy học? (xin đánh dấu 

“X” vào ý phù hợp) 

 

STT 
Tên phƣơng tiện 

DH 

Mức độ sử dụng 

Rất thƣờng 

xuyên 

Thƣờng 

xuyên 

Ít sử dụng Không sử 

dụng 

3.1 Tranh vẽ của HS     

3.2 Các ảnh tƣ liệu     

3.3 Mẫu vật, đồ vật thật     

3.4 Máy ảnh     

3.5 Máy tính để bàn     
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3.6 Máy tính xách tay     

3.7 Máy chiếu đa năng 

projector 

    

3.8 Tivi và đầu video     

3.9 Mạng Internet     

3.10 Các phần mềm 

DHMT 

    

 

Câu 4: Đồng chí thường hay sử dụng từng loại phương tiện DH dưới đây vào mục 

đích DH nào? (xin đánh dấu “X” vào ý phù hợp) 

 

STT 
Tên phƣơng tiện 

dạy học 

Mục đích sử dụng 

Trình bày 

tri thức 

mới 

Minh họa 

bài giảng 

Củng cố, 

hoàn 

thiện kiến 

thức 

Giúp HS 

sáng tạo, 

hứng thú 

học tập 

Kiểm 

tra, 

đánh giá 

HS 

4.1 Tranh vẽ của HS      

4.2 Các ảnh tƣ liệu      

4.3 Mẫu vật, đồ vật thật      

4.4 Máy ảnh      

4.5 Máy tính để bàn      

4.6 Máy tính xách tay      

4.7 Máy chiếu đa năng 

projector 

     

4.8 Tivi và đầu video      

4.9 Mạng Internet      

4.10 Các phần mềm 

DHMT 

     

Câu 5: Đồng chí thường soạn giáo án giảng dạy môn Trang trí theo hình thức nào 

dưới đây? (xin đánh dấu “X” vào ý phù hợp) 

 

STT Hình thức giáo án Thực 

hiện 

rất tốt 

Thực 

hiện 

tốt 

Thực 

hiện 

chưa tốt 

Không 

thực 

hiện 

5.1 Soạn theo mẫu giáo án truyền thống     
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5.2 Soạn theo mẫu giáo án điện tử     

5.3 Kết hợp giáo án truyền thống với các 

phần mềm dạy MT 

    

5.4 Lựa chọn hệ thống phƣơng tiện DH phù 

hợp với nội dung DH, ƣu tiên sử dụng 

các phƣơng tiện DH đa chức năng 

    

Câu 6: Theo đồng chí, những nguyên nhân nào dưới đây gây khó khăn cho việc triển 

khai dạy học môn Trang trí theo hướng phát triển năng lực HS? (xin đánh dấu “X” 

vào ý phù hợp) 

 

6.1 Nhà trƣờng chƣa xây dựng đƣợc kế hoạch đào tạo 

ngành MT theo định hƣớng phát triển năng lực HS 

 

6.2 Nhà trƣờng hạn chế về tài chính trong việc đầu tƣ đổi 

mới chƣơng trình, phƣơng pháp DH 

 

6.3 Nhà trƣờng hạn chế về phòng học, trang thiết bị, 

phƣơng tiện dạy học 

 

6.4 GV chƣa đƣợc học tập bồi dƣỡng về đổi mới phƣơng 

pháp giảng dạy  

 

6.5 GV đã quen thuộc với dạy học theo lối truyền thống  

6.6 GV hạn chế về trình độ sử dụng phƣơng tiện dạy học 

đa chức năng 

 

6.7 GV chƣa đầu tƣ đổi mới giáo án dạy học theo hƣớng 

phát triển năng lực HS, ít cập nhật kiến thức mới 

 

6.8 HS thiếu dụng cụ học tập, khó khăn trong việc tham 

gia đầy đủ các hình thức tổ chức dạy học linh hoạt 

 

 

Câu 7: Theo đồng chí, để nâng cao khả năng sáng tạo, tính chủ động cho HS thông 

qua giờ dạy Trang trí, cần có những điều kiện nào dưới đây? (xin đánh dấu “X” vào ý 

phù hợp) 

 

7.1. Thay đổi, sửa đổi chƣơng trình, nội dung môn Trang trí 

7.2. Có đầy đủ các phƣơng tiện DH hiện đại, đa chức năng cho GV và HS 

7.3. HS hứng thú, say mê với môn Trang trí 

7.4. Kinh phí, cơ sở vật chát dành cho dạy và học môn Trang trí nhiều hơn 
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Câu 8: Những yếu tố nào dưới đây ảnh hưởng đến việc đồng chí chưa đổi mới 

phương pháp DH và hình thức tổ chức DH cho HS khi dạy môn Trang trí? (xin đánh 

dấu “X” vào ý phù hợp) 

 

8.1. Bản thân thấy không cần thiết, không có tác dụng 

8.2. Bản thân thiếu thời gian đầu tƣ soạn bài giảng 

8.3. Bản thân thiếu kinh phí 

8.4. Bản thân đã quen sử dụng các phƣơng tiện DH truyền thống (tranh, ảnh, vật thật…) 

8.5. Giờ dạy đổi mới phƣơng pháp DH không đem lại hiệu quả cao hơn so với  

Giờ dạy theo phƣơng pháp truyền thống 

8.6. HS không thích, không hứng thú học tập 

8.7. Nhà trƣờng thiếu phƣơng tiện DH hiện đại 

8.8. Bản thân chƣa có kỹ năng sử dụng phƣơng tiện DH hiện đại 

Để áp dụng vào bài giảng 

8.9. Nhà trƣờng không bắt buộc đổi mới phƣơng pháp DH 

8.10. Ban Giám hiệu nhà trƣờng chƣa ủng hộ và tạo điều kiện 

8.11. Đổi mới giảng dạy không đƣợc ƣu tiên trong bình xét thi đua, khen thƣởng 

8.12. Đổi mới giảng dạy không đƣợc đồng nghiệp đồng tình ủng hộ 

Trong các yếu tố trên, theo đồng chí, yếu tố nào có tác động mạnh nhất? 

 

Câu 9: Theo đồng chí, để giảng dạy môn Trang trí theo hướng phát triển năng lực 

của HS cần thực hiện những biện pháp nào dưới đây? (xin đánh dấu “X” vào ý phù 

hợp) 

9.1. GV cần phải tạo cảm xúc, hƣng phấn cho HS từ những mẫu 

Trang trí thân thuộc 

9.2. Đƣa ra tình huống có vấn đề để tạo kích thích tƣ duy sáng tạo của HS 

9.3. GV cần sử dụng các phƣơng tiện DH đa chức năng để kích thích  

tƣ duy sáng tạo của HS 

9.4. GV cần liên hệ bài học Trang trí với cuộc sống thực tế của HS 

9.5. Tăng tỷ lệ giờ thực hành trong tổng thời lƣợng dạy Trang trí 

9.6. Tăng thời lƣợng giảng dạy nội dung Trang trí ứng dụng 

9.7. Thiết kế bài giảng đảm bảo mỗi giờ học HS hoàn thiện đƣợc một  

sản phẩm Trang trí 

9.8. Xây dựng các nội dung ngoại khóa đa dang 

9.9. Khuyến khích HS làm việc nhóm 

9.10. Tạo cơ hội cho HS vừa học tập vừa thực hành vẽ  
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Trang trí trong các chƣơng trình của nhà trƣờng và địa phƣơng 

9.11. GV cần kết hợp linh hoạt phƣơng tiện dạy học truyền thống  

và phƣơng tiện dạy học đa chức năng 

9.12. GV cần chủ động kết hợp nhiều phƣơng pháp DH  

đa dạng trong một giờ dạy Trang trí 

9.13. Tổ chức cho HS đi tham quan thực tế, tham quan triển lãm tranh, bảo tàng… 

9.14. Tổ chức cho HS tham gia các buổi nói chuyện chuyên đề về Mỹ thuật 

9.15. Đổi mới cách đánh giá kết quả học tập môn Trang trí của HS 

 

Câu 10: Theo đồng chí, cần thực hiện giải pháp nào dưới đây để đẩy mạnh giảng dạy 

môn Trang trí theo hướng phát triển năng lực của HS?  (xin đánh dấu “X” vào ý phù 

hợp) 

10.1. Nhà trƣờng cần phải có yêu cầu bắt buộc đổi mới giảng dạy  

Trang trí đối với mọi GV 

10.2. Nhà trƣờng phải có hƣớng dẫn, quy trình cụ thể 

10.3. Nhà trƣờng phải trang bị đầy đủ các phƣơng tiện DH đa chức năng phục vụ dạy  

Môn Trang trí 

10.4. Phải có phòng học đa chức năng dành riêng cho dạy Trang trí 

10.5. Phải thƣờng xuyên bồi dƣỡng đổi mới phƣơng pháp DH cho GV 

10.6. Tạo điều kiện cho GV nâng cao trình độ ứng dụng CNTT vào DH 

10.7. Cần xây dựng kế hoạch tổ chức giảng dạy phù hợp, linh hoạt 

10.8. Cần có chế độ khen thƣởng, khuyến khích cho GV tích cực đổi mới phƣơng pháp, 

giảng dạy môn Trang trí theo hƣớng phát triển năng lực HS 

 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ của đồng chí. Chúc đồng chí 

sức khỏe và thành công! 
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PHỤ LỤC 1B 

PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN 

Dành cho Cán bộ quản lý 

 

Để góp phần đổi mới phƣơng pháp dạy học môn Trang trí theo định hƣớng phát 

triển năng lực của học sinh nhà trƣờng, xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến của mình 

về những nội dung trong phiếu hỏi này. 

Các thông tin thu được trong phiếu hỏi này được sử dụng hoàn toàn cho mục đích 

nghiên cứu khoa học. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến chân thành của đồng 

chí. Xin trân trọng cảm ơn! 

Một số từ viết tắt trong phiếu hỏi: 

- Ban Giám hiệu (BGH) 

- Mỹ thuật (MT) 

- Dạy học (DH) 

- Đồ dùng dạy học (ĐDDH) 

- Giáo viên (GV) 

- Học sinh (HS) 

Xin đồng chí vui lòng cho biết đôi điều về bản thân: 

(Đồng chí không ghi tên của mình) 

- Giới tính: Nam/ Nữ 

- Năm sinh:  

- Thâm niên làm cán bộ quản lý: ……… năm 

 

Câu 1: Theo quan điểm của đồng chí, mức độ cần thiết của việc giảng dạy môn 

Trang trí theo hướng phát triển năng lực của HS? (xin đánh dấu “X” vào ý phù hợp) 

1.1. Rất cần thiết 

1.2. Cần thiết 

1.3. Bình thƣờng 

1.4. Ít cần thiết 

1.5. Không cần thiết 

 

Câu 2: Đồng chí cho biết quan điểm cá nhân về vai trò của dạy học môn Trang trí 

theo hướng phát triển năng lực của HS? (xin đánh dấu “X” vào ý phù hợp) 

2.1.            Kích thích hứng thú học tập của HS 

2.2                Giúp HS tích cực nhận thức, chủ động và sáng tạo 

2.3                HS hiểu bài và nhớ bài nhanh hơn 
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2.4.            Truyền đạt đƣợc nhiều thông tin, ít tốn thời gian 

2.5.            GV hứng thú và nhiệt tình giảng dạy hơn 

2.6.            Bài giảng có chất lƣợng cao và hấp dẫn HS 

2.7.            Không có vai trò gì rõ rệt 

Câu 3:  GV trong trường đồng chí thường sử dụng phương pháp DH và hình thức tổ 

chức DH nào khi giảng dạy môn Trang trí cho HS dưới đây? (xin đánh dấu “X” vào 

ý phù hợp) 

 

3.1. Dạy lý thuyết, hƣớng dẫn cách thức tiến hành bài vẽ 

theo giáo án thiết kế sẵn 

 

3.2. Giao bài tập theo yêu cầu của bài học  

3.3 Gợi ý và khuyến khích HS trình bày ý tƣởng, vẽ theo 

ý tƣởng 

 

3.4 Chấm điểm bài tập  

3.5 Nhận xét, đánh giá chi tiết bài vẽ của HS  

3.6 Sử dụng phƣơng tiện dạy học truyền thống  

3.7 Sử dụng phƣơng tiện đa chức năng  

3.8 Phân nhóm HS vẽ theo chủ đề  

3.9 Tổ chức học vẽ ngoài trời  

3.10 Tổ chức cho HS đi thực tế (tham quan, học tập, tham 

dự trại sáng tác...) 

 

 

Câu 4: GV trong trường đồng chí thường sử dụng phương tiện dạy nào dưới đây để 

giảng dạy môn Trang trí cho HS? Mức độ sử dụng từng loại phương tiện dạy học? 

(xin đánh dấu “X” vào ý phù hợp) 

 

STT 
Tên phƣơng tiện 

DH 

Mức độ sử dụng 

Rất thƣờng 

xuyên 

Thƣờng 

xuyên 

Ít sử dụng Không sử 

dụng 

4.1 Tranh vẽ của HS     

4.2 Các ảnh tƣ liệu     

4.3 Mẫu vật, đồ vật thật     

4.4 Máy ảnh     
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4.5 Máy tính để bàn     

4.6 Máy tính xách tay     

4.7 Máy chiếu đa năng 

projector 

    

4.8 Tivi và đầu video     

4.9 Mạng Internet     

4.10 Các phần mềm 

DHMT 

    

 

Câu 5: GV trong trường đồng chí thường hay sử dụng từng loại phương tiện DH 

dưới đây vào mục đích DH nào? (xin đánh dấu “X” vào ý phù hợp) 

STT 
Tên phƣơng tiện 

dạy học 

Mục đích sử dụng 

Trình bày 

tri thức 

mới 

Minh họa 

bài giảng 

Củng cố, 

hoàn 

thiện kiến 

thức 

Giúp HS 

sáng tạo, 

hứng thú 

học tập 

Kiểm 

tra, 

đánh giá 

HS 

5.1 Tranh vẽ của HS      

5.2 Các ảnh tƣ liệu      

5.3 Mẫu vật, đồ vật thật      

5.4 Máy ảnh      

5.5 Máy tính để bàn      

5.6 Máy tính xách tay      

5.7 Máy chiếu đa năng 

projector 

     

5.8 Tivi và đầu video      

5.9 Mạng Internet      

5.10 Các phần mềm 

DHMT 

     

 

Câu 6: Đồng chí thường soạn giáo án giảng dạy môn Trang trí theo hình thức nào 

dưới đây? (xin đánh dấu “X” vào ý phù hợp) 

STT Hình thức giáo án Thực 

hiện 

rất tốt 

Thực 

hiện 

tốt 

Thực 

hiện 

chưa tốt 

Không 

thực 

hiện 

6.1 Soạn theo mẫu giáo án truyền thống     
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6.2 Soạn theo mẫu giáo án điện tử     

6.3 Kết hợp giáo án truyền thống với các 

phần mềm dạy MT 

    

6.4 Lựa chọn hệ thống phƣơng tiện DH phù 

hợp với nội dung DH, ƣu tiên sử dụng 

các phƣơng tiện DH đa chức năng 

    

 

Câu 7: Theo đồng chí, những nguyên nhân nào dưới đây gây khó khăn cho việc triển 

khai dạy học môn Trang trí theo hướng phát triển năng lực HS? (xin đánh dấu “X” 

vào ý phù hợp) 

7.1 Nhà trƣờng chƣa xây dựng đƣợc kế hoạch đào tạo 

ngành MT theo định hƣớng phát triển năng lực HS 

 

7.2 Nhà trƣờng hạn chế về tài chính trong việc đầu tƣ đổi 

mới chƣơng trình, phƣơng pháp DH 

 

7.3 Nhà trƣờng hạn chế về phòng học, trang thiết bị, 

phƣơng tiện dạy học 

 

7.4 GV chƣa đƣợc học tập bồi dƣỡng về đổi mới phƣơng 

pháp giảng dạy  

 

7.5 GV đã quen thuộc với dạy học theo lối truyền thống  

7.6 GV hạn chế về trình độ sử dụng phƣơng tiện dạy học 

đa chức năng 

 

7.7 GV chƣa đầu tƣ đổi mới giáo án dạy học theo hƣớng 

phát triển năng lực HS, ít cập nhật kiến thức mới 

 

7.8 HS thiếu dụng cụ học tập, khó khăn trong việc tham 

gia đầy đủ các hình thức tổ chức dạy học linh hoạt 

 

 

Câu 8: Theo đồng chí, để nâng cao khả năng sáng tạo, tính chủ động cho HS thông 

qua giờ dạy Trang trí, cần có những điều kiện nào dưới đây? (xin đánh dấu “X” vào ý 

phù hợp) 

8.1. Thay đổi, sửa đổi chƣơng trình, nội dung môn Trang trí 

8.2. Có đầy đủ các phƣơng tiện DH hiện đại, đa chức năng cho GV và HS 

8.3. HS hứng thú, say mê với môn Trang trí 

8.4. Kinh phí, cơ sở vật chát dành cho dạy và học môn Trang trí nhiều hơn 
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Câu 9: Những yếu tố nào dưới đây ảnh hưởng đến việc đồng chí chưa đổi mới 

phương pháp DH và hình thức tổ chức DH cho HS khi dạy môn Trang trí? (xin đánh 

dấu “X” vào ý phù hợp) 

9.1. Bản thân thấy không cần thiết, không có tác dụng 

9.2. Bản thân thiếu thời gian đầu tƣ soạn bài giảng 

9.3. Bản thân thiếu kinh phí 

9.4. Bản thân đã quen sử dụng các phƣơng tiện DH truyền thống (tranh, ảnh, vật thật…) 

9.5. Giờ dạy đổi mới phƣơng pháp DH không đem lại hiệu quả cao hơn so với  

Giờ dạy theo phƣơng pháp truyền thống 

9.6. HS không thích, không hứng thú học tập 

9.7. Nhà trƣờng thiếu phƣơng tiện DH hiện đại 

9.8. Bản thân chƣa có kỹ năng sử dụng phƣơng tiện DH hiện đại 

Để áp dụng vào bài giảng 

9.9. Nhà trƣờng không bắt buộc đổi mới phƣơng pháp DH 

9.10. Ban Giám hiệu nhà trƣờng chƣa ủng hộ và tạo điều kiện 

9.11. Đổi mới giảng dạy không đƣợc ƣu tiên trong bình xét thi đua, khen thƣởng 

9.12. Đổi mới giảng dạy không đƣợc đồng nghiệp đồng tình ủng hộ 

Trong các yếu tố trên, theo đồng chí, yếu tố nào có tác động mạnh nhất? 

 

Câu 10: Theo đồng chí, để giảng dạy môn Trang trí theo hướng phát triển năng lực 

của HS cần thực hiện những biện pháp nào dưới đây? (xin đánh dấu “X” vào ý phù 

hợp) 

10.1. GV cần phải tạo cảm xúc, hƣng phấn cho HS từ những mẫu 

Trang trí thân thuộc 

10.2. Đƣa ra tình huống có vấn đề để tạo kích thích tƣ duy sáng tạo của HS 

10.3. GV cần sử dụng các phƣơng tiện DH đa chức năng để kích thích  

tƣ duy sáng tạo của HS 

10.4. GV cần liên hệ bài học Trang trí với cuộc sống thực tế của HS 

10.5. Tăng tỷ lệ giờ thực hành trong tổng thời lƣợng dạy Trang trí 

10.6. Tăng thời lƣợng giảng dạy nội dung Trang trí ứng dụng 

10.7. Thiết kế bài giảng đảm bảo mỗi giờ học HS hoàn thiện đƣợc một  

sản phẩm Trang trí 

10.8. Xây dựng các nội dung ngoại khóa đa dang 

10.9. Khuyến khích HS làm việc nhóm 

10.10. Tạo cơ hội cho HS vừa học tập vừa thực hành vẽ  

Trang trí trong các chƣơng trình của nhà trƣờng và địa phƣơng 
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10.11. GV cần kết hợp linh hoạt phƣơng tiện dạy học truyền thống  

và phƣơng tiện dạy học đa chức năng 

10.12. GV cần chủ động kết hợp nhiều phƣơng pháp DH  

đa dạng trong một giờ dạy Trang trí 

10.13. Tổ chức cho HS đi tham quan thực tế, tham quan triển lãm tranh, bảo tàng… 

10.14. Tổ chức cho HS tham gia các buổi nói chuyện chuyên đề về Mỹ thuật 

10.15. Đổi mới cách đánh giá kết quả học tập môn Trang trí của HS 

 

Câu 11: Theo đồng chí, cần thực hiện giải pháp nào dưới đây để đẩy mạnh giảng dạy 

môn Trang trí theo hướng phát triển năng lực của HS?  (xin đánh dấu “X” vào ý phù 

hợp) 

11.1. Nhà trƣờng cần phải có yêu cầu bắt buộc đổi mới giảng dạy  

Trang trí đối với mọi GV 

11.2. Nhà trƣờng phải có hƣớng dẫn, quy trình cụ thể 

11.3. Nhà trƣờng phải trang bị đầy đủ các phƣơng tiện DH đa chức năng phục vụ dạy  

Môn Trang trí 

11.4. Phải có phòng học đa chức năng dành riêng cho dạy Trang trí 

11.5. Phải thƣờng xuyên bồi dƣỡng đổi mới phƣơng pháp DH cho GV 

11.6. Tạo điều kiện cho GV nâng cao trình độ ứng dụng CNTT vào DH 

11.7. Cần xây dựng kế hoạch tổ chức giảng dạy phù hợp, linh hoạt 

11.8. Cần có chế độ khen thƣởng, khuyến khích cho GV tích cực đổi mới phƣơng pháp, 

giảng dạy môn Trang trí theo hƣớng phát triển năng lực HS 

 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ của đồng chí. Chúc đồng chí 

sức khỏe và thành công! 
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PHỤ LỤC 1C 

PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN HỌC SINH 

 

*Em hãy cho biết đôi điều về bản thân mình: 

Họ và tên: ……………………………………………………….....……………………. 

Lớp: ………………………………………………………………………………………. 

Trƣờng: ………………………………………………………………………………… 

*Tên bài dạy: …………………………………………………………………………... 

Bài dạy lớp: . …………………………………………………………………………… 

Họ tên GV dạy: ………………………………………………………………………… 

Ngày dạy: ………………………………………………………………………………. 

 

Em hãy cho biết ý kiến của mình bằng cách đánh dấu “X” vào ô trống rong các 

câu hỏi sau đây: 

 

Câu 1: Các tiết dạy môn Trang trí trong năm học, thầy (cô) giáo của em sử dụng các 

phương pháp DH và hình thức tổ chức DH nào dưới đây? 

1 Dạy lý thuyết, hƣớng dẫn cách thức tiến hành bài vẽ 

theo giáo án thiết kế sẵn 

 

2 Giao bài tập theo yêu cầu của bài học  

3 Gợi ý và khuyến khích HS trình bày ý tƣởng, vẽ theo 

ý tƣởng 

 

4 Chấm điểm bài tập  

5 Nhận xét, đánh giá chi tiết bài vẽ của HS  

6 Sử dụng phƣơng tiện dạy học truyền thống  

7 Sử dụng phƣơng tiện đa chức năng  

8 Phân nhóm HS vẽ theo chủ đề  

9 Tổ chức học vẽ ngoài trời  

10 Tổ chức cho HS đi thực tế (tham quan, học tập, tham 

dự trại sáng tác...) 
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Câu 2: Mức độ chú ý nghe giảng của em đối với các tiết dạy Trang trí các thầy (cô) 

giáo sử dụng phương pháp dạy học mới (phương pháp 7,8,9,10 trong bảng trên) như 

thế nào? 

2.1.         Rất chú ý 

2.2.         Chú ý 

2.3.         Không chú ý 

Câu 3: Cảm nghĩ của em đối với tiết dạy Trang trí của thầy (cô) sử dụng các phương 

pháp dạy học mới (phương pháp 7,8,9,10 trong bảng trên) như thế nào? 

 

3.1.         Rất thích 

3.2.         Thích 

3.3.         Không thích 

 

Câu 4: Trong giờ học này, bản thân em đã tích cực học tập ở mức độ nào? 

 

4.1.             Rất tích cực 

4.2.             Tích cực 

4.3              Không tích cực.  

 

Câu 5: Qua giờ học này, em đã tiếp thu bài ra sao (em có thể đánh dấu vào các ô thích 

hợp) 

 

5.1.            Bài giảng cuả GV dễ hiểu 

5.2.            HS đƣợc mở rộng kiến thức, hiểu bài sâu sắc hơn 

5.3.            Cách dạy của GV kích thích đƣợc sự hứng thú, say mê học tập của HS 

5.4.            Em hiểu lý thuyết nhƣng chƣa ứng dụng đƣợc để làm bài 

5.5.            Bƣớc đầu em ứng dụng đƣợc lý thuyết để làm bài 

5.6.            Em ứng dụng tốt lý thuyết và làm bài vẽ tốt 

5.7.            Em nảy sinh ý tƣởng mới sau khi nghe GV giảng bài 

 

 Cảm ơn các em đã trả lời. 

Chúc các em luôn say mê và sáng tạo, đạt kết quả tốt trong việc học tập môn 

Trang trí.  
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PHỤ LỤC 2 

MẪU BIÊN BẢN QUAN SÁT GIỜ DẠY TRANG TRÍ 

(Dành cho ngƣời nghiên cứu) 

Quan sát một số biểu hiện về thực nghiệm giảng dạy môn Trang trí theo 

hƣớng phát triển năng lực của HS. 

 

Bài dạy: ………………………………………………………………………… 

Họ tên GV: …………………………………………………………………….. 

Lớp dạy: ………………………………………………………………………… 

Lần quan sát: …………………………………………………………………… 

Các thành viên tham gia quan sát: ……………………………………………… 

1. GV dạy 

Các biểu hiện Mức độ biểu hiện Nhận xét 

- Chuẩn bị giáo án 

- Nội dung giáo án 

- Thái độ giảng dạy 

- Nội dung bài giảng trên lớp 

- Phƣơng pháp DH 

- Cách sử dụng phƣơng tiện DH 

- Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập 

của HS 

  

 

2. HS 

Các biểu hiện Mức độ biểu 

hiện 

Nhận xét 

- Tập trung chú ý nghe giảng 

- Hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài 

- Hay nêu thắc mắc 

- Hay tìm tòi để đƣa ra các phƣơng án 

khác nhau khi làm bài 

- Hoàn thành các nhiệm vụ đƣợc giao 

- Kết quả: Bài vẽ có tính sáng tạo 

  

 

 Ngƣời lập biên bản 

(Họ tên và chữ ký) 
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PHỤ LỤC 3 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIỜ DẠY TRANG TRÍ 

Họ tên GV: ………………………. 

Lớp:  ……………………………… 

Bài dạy: ……………………………….. 

Họ tên người dự giờ: ……………………………………Chức danh: ……………….. 

I. Nội dung (7 điểm) 

1. Nội dung đúng (kiến thức chính xác, có hệ thống) 

2. Nội dung đủ: 

- Thể hiện kiến thức, kỹ năng cơ bản trọng tâm 

- Thể hiện đủ kiến thức, phát huy tƣ duy HS 

- Thể hiện tính giáo dục và thực tiễn 

3. Nội dung có sáng tạo (kiến thức đƣợc mở rộng có lựa chọn, bổ sung linh 

hoạt nhằm mở rộng, nâng cao, giúp HS phát triển năng lực độc lập, sáng 

tạo) 

II. Phƣơng pháp (10 điểm) 

1. Hoạt động dạy (4 điểm) 

- Dạy học đúng đặc trƣng môn Trang trí 

- Tổ chức, hƣớng dẫn HS hoạt động tích cực, chủ động 

- Hình thức tổ chức DH phù hợp với đối tƣợng, có hiệu quả 

- Vận dụng các phƣơng pháp giảng dạy linh hoạt, sáng tạo 

2. Hoạt động học (4 điểm) 

- HS hứng thú học tập, tự giác, tích cực 

- HS đƣợc lĩnh hội và phát triển kiến thức và các kỹ năng 

3. Thái độ sư phạm (2 điểm) 

- Tác phong, cử chỉ, lời nói, viết bảng thể hiện tính sƣ phạm mẫu mực 

- Thái độ cƣ xử công bằng, tôn trọng nhân phẩm và tinh thần trách nhiệm cao 

trƣớc HS 

III. Hiệu quả (3 điểm) 

- HS: Hiểu bài/ Nhớ kiến thức cơ bản/ Biết vận dụng kiến thức 

Tổng số điểm: …………………………………………………. 

Xếp loại: ………………………………………..(giỏi, khá, trung bình) 

 

Ngày…….tháng……năm…………….. 

BGH xác nhận Ngƣời dạy Ngƣời dự giờ 
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PHỤ LỤC 4 

 

GIÁO ÁN THỰC NGHIỆM MÔN TRANG TRÍ 

THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH 

 

Học kỳ I, Năm học 2016 - 2017 

Thời gian soạn: …………….. 

Giáo viên:…………………... 

 

Ứng dụng trang trí hình cơ bản 

Bài: Trang trí thảm 

I. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

- Giúp cho HS làm quen với loại hình trang trí ứng dụng: trang trí thảm.  

- Học sinh nắm chắc kiến thức về các nguyên tắc trang trí hình chữ nhật từ 

đó ứng dụng vào trang trí thảm.  

- Học sinh nhận thức đƣợc tầm quan trọng của trang trí thảm và sự cần thiết 

của loại hình trang trí này ứng dụng trong đời sống.  

2. Kĩ  năng 

- Học sinh biết vận dụng kiến thức về các phƣơng pháp sắp xếp bố cục của 

trang trí hình chữ nhật vào trang trí thảm. 

- Học sinh biết vận dụng các họa tiết trang trí đã học để áp dụng và sáng tạo 

vào bài vẽ trang trí thảm một cách có thẩm mỹ, nghệ thuật. 

- Xây dựng ý tƣởng, triển khai ý tƣởng, hoàn thiện sản phẩm vẽ trang trí 

thảm sau 1 tuần học.    

3. Thái độ 

- Thái độ học tập nghiêm túc, tập trung nghe giảng, hăng hái phát biểu xây 

dựng bài. 

- Tích cực, chủ động trong thảo luận nhóm và trình bày ý tƣởng cá nhân 

4. Định hướng năng lực cần đạt 

- Năng lực chung: Góp phần phát triển năng lực tƣ duy, sáng tạo 

- Năng lực chuyên biệt: Sau bài học, cần phải hình thành và phát triển các 

nhóm năng lực chuyên biệt ở học sinh, cụ thể:  

 + Năng lực cảm thụ thẩm mỹ: Học sinh có thái độ đồng cảm trƣớc vẻ đẹp, 

biểu lộ xúc cảm thẩm mỹ, thể hiện đƣợc thị hiếu thẩm mỹ. 
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 + Năng lực quan sát, khám phá: Học sinh chủ động quan sát, nêu đƣợc 

nhận xét, chỉ ra đƣợc mối liên quan, nêu đƣợc quan điểm cá nhân. 

 + Năng lực thực hành sáng tạo: Học sinh thể hiện đƣợc tính sáng tạo trên 

sản phẩm, mang phong cách cá nhân, sản phẩm sáng tạo phù hợp với thực tiễn.  

 + Năng lực biểu đạt: Học sinh thể hiện đƣợc ngôn ngữ mỹ thuật trên sản 

phẩm, lựa chọn đƣợc ngôn ngữ đặc trƣng phù hợp với ý tƣởng. 

- Năng lực phương pháp: Học sinh biết cách chủ động học tập, vận dụng 

kiến thức lý thuyết đã học để tự thực hành trên bài vẽ, chủ động xây dựng kế 

hoạch thực hành các bài vẽ về nhà. 

- Năng lực xã hội: Học sinh chủ động tham gia thảo luận nhóm, thảo luận, 

phối hợp nhóm nhằm thực hiện những bài vẽ theo chủ đề dành cho nhóm.  

5. Phân bố thời lượng giảng dạy 

- Bài “Trang trí thảm” dạy trong 20 tiết. 

- Phân bố thời lƣợng cụ thể: 

 + Tiết 1: Học lý thuyết, hƣớng dẫn học sinh cách vẽ 

 + Tiết 2, 3, 4, 5: Hƣớng dẫn học sinh vẽ phác thảo đen trắng (04 tiết) 

 + Tiết 6, 7, 8, 9: Hƣớng dẫn học sinh vẽ phác thảo màu (04 tiết) 

 + Tiết 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17: Hƣớng dẫn học sinh hoàn thiện bài 

vẽ, thể hiện bài vẽ cá nhân. (08 tiết) 

 + Tiết 18, 19, 20: Đánh giá kết quả học tập của học sinh (03 tiết) 

 

II. Chuẩn bị  

1. Giáo viên 

- Soạn giáo án tích hợp cả lý thuyết và thực hành trên powerpoint  

- Chuẩn bị máy tính xách tay, máy chiếu, bảng để treo tranh ảnh về các mẫu 

trang trí thảm. 

- Lựa chọn một số mẫu vẽ trang trí thảm của Học sinh các khóa trƣớc (tiêu 

chí lựa chọn là cả mẫu vẽ ấn tƣợng, mẫu vẽ hài hòa, mẫu vẽ xuất sắc, mẫu vẽ 

chƣa đạt...) 

- Lựa chọn một số mẫu thảm theo các phong cách trang trí cổ truyền và trang 

trí hiện đại đang thịnh hành trong đời sống.  

- Lựa chọn các hình ảnh thể hiện đƣợc các nguyên tắc trang trí, các họa tiết 

trang trí hình chữ nhật, các bƣớc vẽ trang trí hình chữ nhật. 

2. Học sinh 

- Giáo trình “Trang trí ứng dụng” do Nhà trƣờng biên soạn 

- Sƣu tầm ảnh chụp về các mẫu thảm 
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- Giấy vẽ, vở thực hành 

- Bút vẽ, màu vẽ 

3. Phương pháp 

- Phƣơng pháp thuyết trình 

- Phƣơng pháp vấn đáp, gợi mở 

- Phƣơng pháp nêu và giải quyết vấn đề 

- Phƣơng pháp thảo luận 

- Phƣơng pháp dạy học theo nhóm 

III. Tiến trình tổ chức các hoạt động học tập 

Tiết 1 

1. Ổn định tổ chức lớp  

2. Ôn tập bài cũ để ứng dụng lý thuyết vào bài mới 

- GV lựa chọn các hình ảnh thể hiện đƣợc các nguyên tắc trang trí, các họa 

tiết trang trí hình chữ nhật, các bƣớc vẽ trang trí hình chữ nhật trình chiếu trên 

powerponit và yêu cầu học sinh nhắc lại các nguyên tắc trang trí, các họa tiết 

trang trí hình chữ nhật. 

3. Giảng dạy bài mới  

-  Dẫn nhập:  

Khi các em đến chơi một ngôi nhà, ấn tƣợng mạnh của em là những chiếc 

thảm trải sàn bắt mắt, phong cách. Nếu thiếu chúng, không gian trong nhà sẽ mất 

đi vẻ đẹp, sự độc đáo. Thảm trải sàn với họa tiết màu sắc, đa dạng chính là một 

trong những ứng dụng phổ biến từ loại hình trang trí hình chữ nhật quen thuộc.  

 

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HS VÀ NĂNG 

LỰC CẦN ĐẠT 
ĐDDH 

Hoạt động 1: Hƣớng dẫn học sinh 

quan sát, nhận xét  

- GV chia lớp thành 2 nhóm, cử 

nhóm trƣởng. Yêu cầu 2 nhóm quan 

sát tranh trên bảng, thảo luận và trả 

lời câu hỏi. 

 

 

 

- Học sinh phân thành 2 

nhóm thảo luận 

- Học sinh quan sát, thảo 

luận nhóm, rút ra nhận xét. 

Nhóm trƣởng cử 2 thành 

viên trả lời câu hỏi của GV. 
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- Yêu cầu HS nhận xét về sự khác 

biệt trong màu sắc, họa tiết, bố cục 

của thảm cổ truyền và thảm phong 

cách hiện đại. 

- Gọi từng HS nhận xét, các học sinh 

kế tiếp bổ sung thêm ý kiến của bạn 

trƣớc.  

- Yêu cầu HS nêu cảm nhận cá nhân 

về mẫu trang trí thảm các em yêu 

thích, trong đó trình bày rõ lý do vì 

sao 

=> GV rút ra kết luận về ứng dụng 

của trang trí vào trang trí thảm 

trong cuộc sống, góp phần tăng tính 

thẩm mỹ của ngôi nhà.  

 

 - Năng lực HS cần đạt: 

+ Năng lực quan sát, so 

sánh, cảm thụ, nhận biết … 

+ Năng lực xã hội (làm 

việc nhóm) 

 

- Ảnh chụp các 

mẫu thảm 

phong cách cổ 

truyền và 

phong cách 

hiện đại 

- GV treo tranh vẽ trang trí thảm của 

HS các khóa trƣớc, yêu cầu cả lớp 

quan sát, nhận xét 

- Yêu cầu HS nêu cảm nhận cá nhân 

về bài vẽ các em yêu thích, trong đó 

trình bày rõ lý do vì sao. 

- Chia hai nhóm HS thảo luận về ƣu, 

nhƣợc điểm của các bài vẽ trang trí 

thảm, trong đó yêu cầu HS chú trọng 

nhận xét về cách bố cục, phối màu 

trong các bài vẽ.  

=> GV rút ra kết luận về cách vẽ của 

HS, nhấn mạnh ưu điểm, cách khắc 

phục nhược điểm. Đề cập rõ với HS 

tiêu chí đánh giá bài vẽ (tính sáng 

tạo, độc đáo, họa tiết mới lạ, bố cục, 

màu sắc, ...) 

- Học sinh quan sát, thảo 

luận nhóm, rút ra nhận xét. 

Nhóm trƣởng cử 2 thành 

viên trả lời câu hỏi của GV. 

Các thành viên khác trả lời 

bổ sung. 

 

 

 - Năng lực HS cần đạt: 

 +  Năng lực quan sát, so 

sánh, cảm thụ, nhận biết … 

 + Năng lực tự chủ và hợp 

tác nhóm (năng lực phƣơng 

pháp) 

Các bản vẽ 

trang trí thảm 

của HS các 

khóa trƣớc.  

Hoạt động 2: Hƣớng dẫn học sinh 

cách vẽ  

GV hƣớng dẫn HS chúng cách vẽ 

trang trí thảm theo từng bƣớc cụ thể 

 

 

HS quan sát và ghi nhớ 

 

- Hình ảnh thể 

hiện từng bƣớc 

vẽ trang trí 

thảm (phác 
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bằng hình ảnh trực quan sinh động 

trên Powerpoint.  

Yêu cầu HS quan sát, ghi nhớ 

 GV rút ra các bước vẽ cơ bản để 

HS nắm chắc quy trình vẽ và ứng 

dụng vào thực hành 

 3 bước vẽ cơ bản: phác họa, 

phác thảo đen trắng, phác thảo màu, 

hoàn thiện bài vẽ. 

- GV chủ động giới thiệu các bƣớc 

vẽ trên máy chiếu, đồng thời thực 

hiện các bƣớc vẽ cụ thể trên bảng 

đen, vừa vẽ từng bƣớc vừa giảng lý 

thuyết để HS nắm đƣợc tổng quan 

các bƣớc vẽ cụ thể.  

 

 

 

Năng lực cần đạt:  

- Năng lực quan sát, khám 

phá 

- Năng lực phân tích, tổng 

hợp 

họa, vẽ đen 

trắng, lên 

màu...) trên 

máy chiếu. 

Hoạt động 3: Dặn dò, giao bài tập 

về nhà 

- GV yêu cầu HS về nhà ôn tập lại lý 

thuyết, tìm hiểu thêm về Trang trí 

thảm theo các phong cách cổ điển và 

hiện đại, chuẩn bị một số vật dụng 

cần thiết phục vụ cho thực hành vẽ 

trong các tiết tiếp theo. 

  

 

- HS quan sát, lắng nghe 

- Năng lực cần đạt: 

+ Năng lực quan sát, khám 

phá 

+ Năng lực phƣơng pháp 

 

 

 

 Tiết 2, 3, 4, 5: GV hƣớng dẫn HS cách vẽ và thực hiện bƣớc vẽ phác 

thảo đen trắng bài trang trí thảm. Tiến trình dạy học các tiết đƣợc sắp xếp 

theo trình tự  

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HS VÀ 

NĂNG LỰC CẦN ĐẠT 
ĐDDH 

Hoạt động 1: GV giảng lý thuyết 

- GV nhắc lại lý thuyết về các bƣớc 

vẽ trang trí thảm cơ bản đã đƣợc 

triển khai trong tiết 1. Nhắc lại một 

số ƣu nhƣợc điểm bài vẽ phác họa 

HS lắng nghe và quan sát. 

Năng lực cần đạt:  

- Năng lực quan sát, khám 

phá 

- Năng lực phân tích, tổng 

Powerponit về 

cách vẽ phác 

thảo đen trắng. 
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HS đã thực hiện để rút kinh nghiệm 

cho bài vẽ thực hành tiếp theo. 

- Tiết 2: GV giảng kỹ lý thuyết về 

bƣớc vẽ thứ 2 – phác thảo đen trắng, 

yêu cầu HS  lắng nghe và nắm chắc 

lý thuyết. 

- Trong 3 tiết tiếp theo: GV tiếp tục 

nhắc lại lý thuyết, có thể lồng ghép 

lý thuyết trong khi quan sát và 

hƣớng dẫn từng HS thực hành bài 

vẽ.  

hợp 

Hoạt động 2: Hƣớng dẫn HS thực 

hành  

GV yêu cầu HS thực hiện bài vẽ 

phác thảo đen trắng trang trí thảm 

trên giấy vẽ với bút chì, tẩy.  

GV gợi ý một số hƣớng triển khai 

bài vẽ: bố cục, cách sử dụng họa tiết 

và bài vẽ. 

Trong quá trình HS vẽ, GV trực tiếp 

xem các em thực hiện, có thể gợi 

mở, hƣớng dẫn trực tiếp đối với các 

bài vẽ cụ thể, nêu gợi ý cho HS sáng 

tạo, khuyến khích HS thực hiện ý 

tƣởng mới lạ. 

 

 

 

HS thực hành bƣớc vẽ phác 

thảo đen trắng của bài vẽ 

trang trí thảm, tiếp tục phát 

triển ý tƣởng cá nhân về vẽ 

trang trí thảm  

 

Năng lực cần đạt: 

- Năng lực tự chủ 

- Năng lực thực hành sáng 

tạo 

- Năng lực biểu đạt 

 

 

 

GV chuẩn bị 

một số hình 

ảnh gợi ý các 

phƣơng hƣớng 

triển khai bài 

vẽ cho HS và 

trình chiếu trực 

tiếp trên lớp. 

Hoạt động 3: Dặn dò, giao bài tập 

về nhà 

- GV chọn 1, 2 bài phác họa đen 

trắng của HS, nhận xét ƣu nhƣợc 

điểm của HS, nhấn mạnh lại lý 

thuyết về cách vẽ. 

  

 

- HS quan sát các bài vẽ 

điển hình đƣợc GV lựa 

chọn, lắng nghe nhận xét, 

rút kinh nghiệm 

- Năng lực cần đạt: 

 + Năng lực quan sát, khám 

phá 

 + Năng lực cảm thụ, nhận 

biết 

 

Các bài vẽ 

phác họa đen 

trắng điển hình 

HS vừa thực 

hiện treo trên 

bảng cho cả 

lớp quan sát 
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 + Năng lực so sánh, tổng 

hợp, phân tích 

 

Tiết 6, 7, 8, 9: GV hƣớng dẫn HS cách vẽ và thực hiện bƣớc vẽ phác thảo 

màu bài trang trí thảm. Tiến trình dạy học các tiết đƣợc sắp xếp theo trình 

tự  

 

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HS VÀ 

NĂNG LỰC CẦN ĐẠT 
ĐDDH 

Hoạt động 1: GV giảng lý thuyết 

- GV nhắc lại lý thuyết về các bƣớc 

vẽ trang trí thảm cơ bản đã đƣợc 

triển khai, cách vẽ phác thảo đen 

trắng trong các tiết trƣớc. Nhắc lại 

một số ƣu nhƣợc điểm bài vẽ phác 

thảo đen trắng HS đã thực hiện để 

rút kinh nghiệm cho bài vẽ thực hành 

tiếp theo. 

- Tiết 6: GV giảng kỹ lý thuyết về 

bƣớc vẽ thứ 3 – phác thảo màu, yêu 

cầu HS  lắng nghe và nắm chắc lý 

thuyết. 

- Trong 3 tiết tiếp theo: GV tiếp tục 

nhắc lại lý thuyết, có thể lồng ghép 

lý thuyết trong khi quan sát và 

hƣớng dẫn từng HS thực hành bài 

vẽ.  

HS lắng nghe và quan sát. 

Năng lực cần đạt:  

- Năng lực quan sát, khám 

phá 

- Năng lực phân tích, tổng 

hợp 

Powerponit về 

cách vẽ phác 

thảo đen màu 

Hoạt động 2: Hƣớng dẫn HS thực 

hành  

GV yêu cầu HS thực hiện bài vẽ 

phác thảo màu trang trí thảm trên 

giấy vẽ với bút chì, tẩy, bút màu.  

GV gợi ý một số hƣớng triển khai 

bài vẽ: bố cục, cách sử dụng họa tiết 

và bài vẽ. 

Trong quá trình HS vẽ, GV trực tiếp 

 

 

HS thực hành bƣớc vẽ phác 

thảo màu của bài vẽ trang 

trí thảm, tiếp tục phát triển 

ý tƣởng cá nhân về vẽ trang 

trí thảm  

 

Năng lực cần đạt: 

 

 

GV chuẩn bị 

một số hình 

ảnh gợi ý các 

phƣơng hƣớng 

triển khai bài 

vẽ cho HS và 

trình chiếu trực 
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xem các em thực hiện, có thể gợi 

mở, hƣớng dẫn trực tiếp đối với các 

bài vẽ cụ thể, nêu gợi ý cho HS sáng 

tạo, khuyến khích HS thực hiện ý 

tƣởng mới lạ. 

 

- Năng lực tự chủ 

- Năng lực thực hành sáng 

tạo 

- Năng lực biểu đạt 

 

tiếp trên lớp. 

Hoạt động 3: Dặn dò, giao bài tập 

về nhà 

- GV chọn 1, 2 bài phác thảo màu 

của HS, nhận xét ƣu nhƣợc điểm của 

HS, nhấn mạnh lại lý thuyết về cách 

vẽ. 

  

 

- HS quan sát các bài vẽ 

điển hình đƣợc GV lựa 

chọn, lắng nghe nhận xét, 

rút kinh nghiệm 

- Năng lực cần đạt: 

 + Năng lực quan sát, khám 

phá 

 + Năng lực cảm thụ, nhận 

biết 

 + Năng lực so sánh, tổng 

hợp, phân tích 

 

Các bài vẽ 

phác họa màu 

điển hình HS 

vừa thực hiện 

treo trên bảng 

cho cả lớp 

quan sát 

 

Tiết 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17: GV hƣớng dẫn HS cách vẽ và thực hiện 

bƣớc vẽ hoàn thiện bài trang trí thảm. Tiến trình dạy học các tiết đƣợc sắp 

xếp theo trình tự  

 

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HS VÀ 

NĂNG LỰC CẦN ĐẠT 
ĐDDH 

Hoạt động 1: GV giảng lý thuyết 

- GV nhắc lại lý thuyết về các bƣớc 

vẽ trang trí thảm cơ bản đã đƣợc 

triển khai, cách vẽ phác thảo đen 

trắng, phác thảo màu trong các tiết 

trƣớc. Nhắc lại một số ƣu nhƣợc 

điểm bài vẽ phác thảo màu HS đã 

thực hiện để rút kinh nghiệm cho bài 

vẽ thực hành tiếp theo. 

- Tiết 10: GV giảng kỹ lý thuyết về 

bƣớc vẽ thứ 3 – Vẽ hoàn thiện, yêu 

HS lắng nghe và quan sát. 

Năng lực cần đạt:  

- Năng lực quan sát, khám 

phá 

- Năng lực phân tích, tổng 

hợp 

Powerponit về 

cách vẽ hoàn 

thiện. 

Một số tác 

phẩm hoàn 

thiện của học 

sinh các khóa 

trƣớc. 
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cầu HS  lắng nghe và nắm chắc lý 

thuyết. 

- Trong 7 tiết tiếp theo: GV tiếp tục 

nhắc lại lý thuyết, có thể lồng ghép 

lý thuyết trong khi quan sát và 

hƣớng dẫn từng HS thực hành bài 

vẽ.  

Hoạt động 2: Hƣớng dẫn HS thực 

hành  

GV yêu cầu HS thực hiện bài vẽ 

hoàn thiện. GV gợi ý một số hƣớng 

triển khai bài vẽ: bố cục, cách sử 

dụng họa tiết và bài vẽ. 

GV chia thời lƣợng 8 tiết thực hành 

vẽ hoàn thiện theo các chủ đề, định 

hƣớng cho HS. GV chia HS thành 4 

nhóm để thực hiện bài vẽ theo một 

số chủ đề gợi ý.  

Trong quá trình HS vẽ, GV trực tiếp 

xem các em thực hiện, có thể gợi 

mở, hƣớng dẫn trực tiếp đối với các 

bài vẽ cụ thể, nêu gợi ý cho HS sáng 

tạo, khuyến khích HS thực hiện ý 

tƣởng mới lạ. 

 

 

 

HS thực hành bƣớc vẽ hoàn 

thiện của bài vẽ trang trí 

thảm, tiếp tục phát triển ý 

tƣởng cá nhân về vẽ trang 

trí thảm. 

HS ứng dụng toàn bộ lý 

thuyết về các bƣớc vẽ 

Trang trí thảm để thực 

hành một bài vẽ hoàn chỉnh 

theo ý tƣởng cá nhân.  

 

Năng lực cần đạt: 

- Năng lực tự chủ 

- Năng lực thực hành sáng 

tạo 

- Năng lực biểu đạt 

 

 

 

GV chuẩn bị 

một số hình 

ảnh gợi ý các 

phƣơng hƣớng 

triển khai bài 

vẽ cho HS và 

trình chiếu trực 

tiếp trên lớp. 

Hoạt động 3: Dặn dò, giao bài tập 

về nhà 

- Mỗi tiết học, GV chọn 1-2 bài vẽ 

hoàn chỉnh để yêu cầu HS nhận xét, 

đánh giá. (Chọn bài vẽ HS theo hai 

hƣớng: bài vẽ tốt – chƣa tốt, bài vẽ 

sáng tạo, độc đáo) 

- Kết thúc tiết học, giao bài tập vẽ 

theo chủ đề hoặc vẽ trang trí thảm tự 

do cho HS thực hiện tại nhà.  

- HS quan sát các bài vẽ 

điển hình đƣợc GV lựa 

chọn, lắng nghe nhận xét, 

rút kinh nghiệm. 

- Năng lực cần đạt: 

Năng lực quan sát, khám 

phá; Năng lực cảm thụ, 

nhận biết; Năng lực so 

sánh, tổng hợp, phân tích 

 

Các bài vẽ 

hoàn thiện điển 

hình HS vừa 

thực hiện treo 

trên bảng cho 

cả lớp quan sát 
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Tiết 18, 19, 20: GV đánh giá kết quả học tập của HS. 

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HS VÀ 

NĂNG LỰC CẦN ĐẠT 
ĐDDH 

Hoạt động 1: GV đánh giá, nhận 

xét về ý thức học tập và tƣ duy 

sáng tạo của HS (thang điểm 10) 

- GV nhận xét về ý thức học tập của 

từng HS, nhận xét ƣu nhƣợc điểm 

của từng em. Đánh giá HS theo tiêu 

chí:  

+ Thái độ hứng thú, sự hiểu biết, say 

mê thích khám phá (cách nhận xét 

của GV chú trọng mặt nhắc nhở, 

động viên) Thang điểm 4/10 

+ Tƣ duy sáng tạo của HS: GV nhận 

xét thông qua quan sát cách vẽ, cách 

chọn đề tài, cách sử dụng màu, cách 

tạo họa tiết... trong bài vẽ của từng 

em. Thang điểm 6/10 

- GV công bố điểm quá trình của 

từng em HS.  

HS lắng nghe và quan sát. 

Năng lực cần hình thành: 

- Năng lực quan sát, phân 

tích, tổng hợp 

 

Hoạt động 2: GV đánh giá bài vẽ 

của HS, công bố điểm kiểm tra 

GV công bố các tiêu chí đánh giá kết 

quả bài vẽ của HS cho tất cả các em 

cùng nắm đƣợc, cụ thể thang điểm: 

- Điểm nội dung: 4/10 

- Điểm bố cục: 3/10 

- Điểm hình mảng: 1/10 

- Điểm màu sắc: 2/10 

- GV chia nhóm HS, yêu cầu các em 

tự quan sát tranh của các bạn trên 

bảng và tự thảo luận, rút ra nhận xét 

ƣu, nhƣợc điểm của từng HS.  

- GV tổng hợp ý kiến nhận xét của 

HS, đánh giá lại tranh của từng em, 

 

 

HS chia nhóm, quan sát, 

thảo luận và trình bày ý 

kiến 

 

Năng lực cần đạt: 

- Năng lực tự chủ 

- Năng lực thực hành sáng 

tạo 

- Năng lực biểu đạt 

- Năng lực xã hội 

- Năng lực phƣơng pháp 

 

 

 

GV chuẩn bị 

tranh của HS 

treo lên bảng 

để lớp quan 

sát. 
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trên cơ sở đó cho điểm từng phần và 

công bố điểm kiểm tra cho các em.  

Hoạt động 3: Dặn dò HS ôn tập, 

chuẩn bị thi kết thúc học phần 

- GV tổng kết lại toàn bộ nội dung 

bài, yêu cầu HS nắm chắc lý thuyết 

và biết cách ứng dụng lý thuyết vào 

thực hiện một bài vẽ trang trí thảm 

hoàn chỉnh. 

- GV dặn dò HS ôn tập, thực hành 

một số bài vẽ tại nhà, chuẩn bị các 

nội dung thi kết thúc học phần  

- HS quan sát, lắng nghe, 

ghi nhớ 

- Năng lực cần đạt: 

Năng lực quan sát, khám 

phá; Năng lực cảm thụ, 

nhận biết; Năng lực so 

sánh, tổng hợp, phân tích 

 

Powerpoint 

hiển thị những 

phần lý thuyết 

cơ bản, các 

bƣớc vẽ trang 

trí thảm và các 

nội dung ôn 

tập. 

 

IV. Bài học kinh nghiệm:   

Chủ đề vẽ trang trí thảm học trong 20 tiết, qua mỗi tiết học giáo viên rút kinh 

nghiệm giảng dạy, nắm bắt năng lực của từng học sinh và có phƣơng án khuyến 

khích học sinh sáng tạo, khắc phục những nhƣợc điểm trong các tiết học tiếp 

theo.  
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MINH HỌA CÁC BƢỚC VẼ TRANG TRÍ THẢM 

 

 

Bƣớc 1: Phác thảo đen trắng 

 

Bƣớc 2: Phác thảo màu 
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Bƣớc 3: Bài vẽ hoàn thiện 
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PHỤ LỤC 5 

MỘT SỐ BÀI VẼ TRANG TRÍ THẢM CỦA HỌC SINH LỚP ĐỐI CHỨNG 

 

(Trang trí thảm – Hà Thị Hoa, Lớp Họa K5B) 

 

(Trang trí thảm – Lều Thùy Linh, Lớp Họa K5B) 

 

(Trang trí thảm – Trần Hùng , Lớp Họa K5B) 
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PHỤ LỤC 6 

MỘT SỐ BÀI VẼ TRANG TRÍ THẢM CỦA HỌC SINH LỚP THỰC NGHIỆM 

 

HS Trần Minh Quang – Họa K5A               

 

HS Ngô Hoàng Anh – Họa K5A 

 

 

HS Hoàng Phi Long – Họa K5A 

 

 

HS Trần Phƣơng Linh – Họa K5A 

  

HS Nguyễn Ngọc Hà – Họa K5A                       HS Phùng Thị Vân – Họa K5A 
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HS Nguyễn Thị Ngọc Bích – Họa K5A 

 

HS Trần Hồng Hạnh – Họa K5A 

 

 
 

HS Phạm Quốc Huy – Họa K5A 
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PHỤ LỤC 7 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP THỰC NGHIỆM (HỌA K5A)  

VÀ LỚP ĐỐI CHỨNG (HỌA K5B) 

 

Lớp thực nghiệm (Họa K5A)  

1. Ngô Hoàng Anh 

2. Nguyễn Thị Lan Anh 

3. Hoàng Văn Ánh 

4. Phạm Văn Ba 

5. Nguyễn Thị Ngọc Bích 

6. Đỗ Gia Bình 

7. Lƣơng Trƣờng Giang 

8. Nguyễn Ngọc Hà 

9. Trần Hồng Hạnh 

10.  Cao Mạnh Huân  

11. Trần Huy Hùng 

12.  Phạm Quốc Huy  

13.  Bùi Quang Hƣng 

14.  Nguyễn Văn Kiện 

15.  Lƣơng Trung Kiên 

16.  Trần Tuấn Lâm  

17.  Đặng Kim Liên 

18.  Trần Phƣơng Linh 

19.  Hoàng Phi Long 

20.  Phùng Xuân Lƣơng 

21.  Trần Hữu Lƣợng 

22.  Hoàng Thị Hồng Nhung 

23.  Nguyễn Thị Thanh Ngọc 

24.  Bùi Kim Oanh 

25.  Nguyễn Thu Phƣơng 

26.  Trần Hồng Phƣợng 

27.  Trần Minh Quang 

28.  Phạm Quốc Quân 

29.  Phùng Thị Vân  

30.  Bùi Quang Vũ 

Lớp đối chứng (Họa K5B) 

1. Hoàng Hải Anh 

2. Đặng Phƣơng Anh 

3. Nguyễn Thế Anh 

4. Đỗ Thị Ánh 

5. Trần Phƣơng Dung 

6. Lê Thị Thùy Dƣơng 

7. Phạm Văn Dũng 

8. Trần Hồng Hà 

9. Hà Thị Hoa 

10.  Trần Hùng 

11.  Đặng Quang Hƣng 

12.  Lều Quỳnh Hƣơng 

13.  Hồ Văn Hƣớng 

14.  Đào Mạnh Giang  

15.  Đặng Thanh Giang 

16.  Đoàn Văn Khƣơng 

17.  Lều Thùy Linh 

18.  Nguyễn Cẩm Ninh 

19.  Vũ Mạnh Phong 

20.  Trần Văn Phóng 

21.  Tô Thu Phƣơng 

22.  Đặng Minh Quang  

23.  Trần Văn Quốc 

24.  Hoàng Thị Sa 

25.  Nguyễn Thị Thanh Thủy 

26.  Lƣu Thị Thƣơng  

27.  Nguyễn Minh Tiến 

28.  Trần Tuấn Tú 

29.  Hoàng Mạnh Tùng 

30.  Trần Văn Vinh 
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