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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

 Dạy học Mỹ thuật trong nhà trường Sư phạm hiện nay, để nâng cao 

hiệu quả nhận thức thẩm mỹ, giữ gìn và phát triển văn hóa, nghệ thuật dân 

tộc, đáp ứng nhu cầu của người học đang là quan điểm, là định hướng chỉ 

đạo cho các cấp học nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu giáo dục, đào tạo 

nguồn nhân lực cho xã hội hiện đại. Vì vậy, đối với các trường đào tạo giáo 

viên Sư phạm đều yêu cầu các bộ môn chung, nhất là môn Mỹ thuật có sự 

chuẩn bị đổi mới về nội dung, chương trình, phương pháp và hình thức dạy 

học với mong muốn đào tạo cung cấp cho xã hội một đội ngũ giáo viên có 

trình độ cảm nhận thẩm mỹ chất lượng.  

 Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam là môi trường đào tạo và cung 

cấp đội ngũ giáo viên Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở có trình độ 

Cao đẳng Sư phạm duy nhất trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Do đó, các giáo 

sinh, sinh viên khi ra trường cần phải có chuyên môn và trình độ vững vàng 

để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học. 

 Tổ bộ môn Mĩ thuật trong trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam cũng 

đã và đang tiến hành đổi mới. Những đổi mới dựa vào tình hình thực tế về 

người học, trường học của giáo dục tỉnh Hà Nam. Nhằm giúp sinh viên 

nắm chắc những kiến thức trong việc giáo dục thẩm mĩ và ứng dụng trong 

đời sống hằng ngày. Để làm được điều đó sinh viên cần phải hiểu những 

kiến thức cơ bản về Mĩ thuật nói chung và bộ môn Trang trí nói riêng. Tuy 

nhiên trên thực tế theo phân phối chương trình của Bộ giáo dục và đào tạo 

và việc áp dụng thời lượng chương trình môn Trang trí của trường Cao 

đẳng Sư phạm Hà Nam hiện nay thì học phần Trang trí chỉ có 2 tín chỉ 

(tương ứng với 30 tiết thực lên lớp bao gồm lý thuyết và thực hành) mà 

nội dung kiến thức thì nặng, điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả 

học tập của sinh viên.  
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Là một giảng viên Mĩ thuật tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam, 

được phân công giảng dạy học phần Trang trí cho ngành Cao đẳng Sư 

phạm Tiểu học, tôi thấy có nhiều vấn đề trong việc giảng dạy bộ môn 

này đặc biệt là việc chuyển hóa những kiến thức từ lý thuyết đến thực 

tế của sinh viên còn hạn chế. Vấn đề này là do đâu: Phương pháp dạy 

học? Cách thức truyền đạt của người dạy? Khả năng nhận thức của 

người học? Khả năng tự học tự bồi dưỡng? hay là thái độ của người học 

đối với môn học này? 

Trên thực tế, trang trí là bộ môn đòi hỏi khả năng tư duy logic của 

người học, trong quá trình giảng dạy thực tế thì tôi thấy có khá nhiều sinh 

viên gặp khó khăn khi tiếp xúc với môn này như nắm bắt các nguyên tắc 

trang trí vào việc thực hành và làm bài tập. Chính vì thế ta cần phải quan 

tâm hơn đến phương pháp, cách thức cách tổ chức các hoạt động dạy và 

học cũng như đa dạng hóa các phương pháp làm cho giờ học thêm hiệu quả 

và sinh động hơn. 

Với mong muốn định hướng và giúp sinh viên luyện tập, nắm bắt vững 

chắc và thực hiện bài tập thực hành, có đổi mới những nội dung kiến thức bộ 

môn Trang trí tôi đã lựa chọn đề tài: “Dạy học môn Trang trí cho ngành 

CĐSP Tiểu học trường CĐSP Hà Nam”  làm đề tài nghiên cứu của mình.  

2. Lịch sử nghiên cứu 

Nghiên cứu  về học phần Trang trí có một số công trình khoa học của 

các nhà nghiên cứu, học giả như: 

 Tài liệu ở dạng sách xuất bản có: 

- Phạm Ngọc Tới (2007), Giáo trình trang trí, Nxb Đại học Sư 

phạm. Tài liệu viết về những kiến thức cơ bản của bộ môn Trang trí nói 

chung và trang trí ứng dụng nói riêng. Là tài liệu có tính chất định hướng 

trong quá trình vận dụng kiến thức giảng dạy sinh viên hệ Cao đẳng Sư 

phạm trên Toàn quốc. 
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- Trần Quốc Toản (chủ biên), Tuấn Nguyên Bình, Nguyễn Thị Ngọc 

Bích, Võ Quốc Thạch (2007), Mĩ thuật và phương pháp dạy học Mĩ thuật 

(Tài liệu đào tạo giáo viên Tiểu học – Trình độ CĐ và ĐH). Tài liệu trang 

bị một số kiến thức cơ bản về Mĩ thuật và phương pháp dạy học Mĩ thuật 

theo hướng tích cực nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, đổi mới về nội 

dung, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục Tiểu hoc 

theo chương trình sách giáo khoa. Là giáo trình chính tổ Mĩ thuật sử dụng 

trong quá trình xây dựng đề cương chi tiết cho sinh viên ngành Cao đẳng 

Sư phạm Tiểu học tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam. 

 - Nguyễn Thu Tuấn (2011), Phương pháp dạy học Mĩ thuật (Tập 1 + 

Tập 2), Nxb Đại học Sư phạm. Tài liệu cung cấp những kiến thức về 

phương pháp dạy học, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực 

nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành Sư phạm tại các trường Đại học, 

Cao đẳng và Trung cấp trong cả nước. Tài liệu còn cập nhật những thông 

tin đổi mới về nội dung, phương pháp dạy học mĩ thuật, sử dụng kết hợp 

các phương tiện dạy học cũng như đổi mới về cách kiểm tra, đánh giá kết 

quả học tập mĩ thuật theo hướng tích cực hóa người học, giúp sinh viên sau 

khi ra trường có thể dạy tốt môn Mĩ thuật ở các bậc học. Đồng thời, còn 

dùng làm tài liệu học tập, hỗ trợ kiến thức để làm đề tài nghiên cứu khoa 

học cho học viên các hệ tại chức, từ xa và cao học thuộc chuyên ngành Sư 

phạm Mĩ thuật; phù hợp với việc tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên Mĩ 

thuật ở các trường phổ thông. 

 Tài liệu ở dạng tạp chí, các báo cáo khoa học có: 

- Bùi Thị Thanh: “ Những khó khăn trong đào tạo tạo Mĩ thuật ở các 

trường địa phương”  (Tr 12 - Tr 15) – Tạp chí Mĩ thuật năm 2012. Tài liệu 

đề cập đến những vấn đề khó khăn về dạy học Mĩ thuật áp dụng cho các 

sinh viên bán chuyên ở các trường sư phạm địa phương, những thách thức 

đặt ra trong vấn đề đổi mới về phương pháp dạy học. 
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- Nguyễn Phương Liên: “ Giải pháp góp phần nâng cao chất lượng 

giảng dạy phân môn vẽ trang trí cho Sinh viên Sư phạm Tiểu học trường 

Cao đẳng Sư phạm Nam Định”, (Tr 5 - Tr 9)- Tập san khoa học trường Cao 

đẳng Sư phạm Nam Định năm 2015. Tài liệu đề cập đến những kiến thức 

cơ bản trong việc sử dụng họa tiết dân tộc áp dụng cho phân môn trang trí 

và những đề xuất về kiểm tra đánh giá trong phân môn.  

Những nghiên cứu trên của các tác giả là phần lý thuyết quý giá hỗ 

trợ tốt cho luận văn của tôi. Tuy nhiên những nghiên cứu trên chưa có một 

nghiên cứu nào đề cập sâu đến dạy học bộ môn trang trí cho sinh viên 

ngành Cao đẳng Sư phạm Tiểu học, trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam. 

Đây cũng là động lực để tôi quyết tâm nghiên cứu thay đổi về chất lượng 

dạy học môn trang trí trong môi trường đào tạo giáo viên hệ Cao đẳng Sư 

phạm Tiểu học tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam.  

Tiếp nhận những hướng nghiên cứu đi trước của các tác giả, luận văn 

muốn căn cứ từ tình hình thực tế của sinh viên ngành Cao đẳng Sư phạm 

Tiểu học trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam để tập trung vào các giải pháp cụ 

thể dạy môn Trang trí với mong muốn định hướng cho sinh viên học tập tốt 

hơn về mảng kiến thức này. Vì vậy tôi đã lựa chọn đề tài: “Dạy học môn 

Trang trí cho ngành Cao đẳng Sư phạm Tiểu học trường Cao đẳng Sư 

phạm Hà Nam” làm đề tài nghiên cứu của mình.  

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

  Đề ra những biện pháp thích hợp về đổi mới phương pháp dạy học 

và xây dựng chương trình chi tiết mang tính khả thi nhằm nâng cao chất 

lượng giảng dạy môn Trang trí cho sinh viên ngành Cao đẳng Sư phạm 

Tiểu học tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam. 
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3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

 Làm rõ cơ sở lí luận liên quan tới đề tài. 

 Nghiên cứu, tổng kết thực trạng về dạy học bộ môn Trang trí cho 

sinh viên chuyên ngành Cao đẳng Sư phạm Tiểu học, trường Cao đẳng Sư 

phạm Hà Nam làm cơ sở thực tiễn cho đề tài. 

Tìm ra các giải pháp thiết thực, khả thi góp phần nâng cao chất lượng 

giảng dạy môn Trang trí cho sinh viên ngành Cao đẳng Sư phạm Tiểu học, 

trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

 Dạy học môn Trang trí cho sinh viên chuyên ngành Cao đẳng Sư 

phạm Tiểu học, trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Nghiên cứu khối lượng và mức độ các kiến thức cơ bản, kỹ 

năng thiết yếu của bộ môn Trang trí cần phải giảng dạy cho sinh viên 

Cao đẳng Sư phạm ngành Giáo dục tiểu học. 

- Nghiên cứu thực trạng giảng dạy bộ môn Trang trí cho sinh viên 

chuyên ngành Cao đẳng Sư phạm Tiểu học tại trường Cao đẳng Sư phạm 

Hà Nam trong những năm học gần thời điểm nghiên cứu.  

- Nghiên cứu những yêu cầu và điều kiện thực tế giảng dạy bộ môn 

Trang trí cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học tại trường Cao đẳng Sư 

phạm Hà Nam trong tình hình mới, từ đó đưa ra những biện pháp cải tiến, 

đổi mới phù hợp để nâng cao chất lượng giảng dạy. 

- Đề tài được tiến hành thực nghiệm trong năm học 2016 - 2017. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Đề tài sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau: 
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- Phương pháp thu thập tài liệu: Nhằm thu thập những tài liệu liên 

quan đến bộ môn Trang trí và tài liệu liên quan đến phương pháp dạy học 

Trang trí tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam 

- Phương pháp phân tích, tổng hợp: Nhằm phân tích, nghiên cứu các 

nội dung dạy học bộ môn Trang trí dành cho sinh viên ngành Cao đẳng Sư 

phạm Tiểu học, trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam, đồng thời thống kê các 

hình thức tổ chức giờ học, soạn giáo án có thể khai thác nhằm phát triển tư 

duy cho học sinh. Tổng hợp lại các kết quả phân tích, tìm hiểu đưa ra các 

bài tập rèn luyện phù hợp. 

- Phương pháp khảo sát: Phương pháp nhằm khảo sát thực trạng dạy 

và học môn Trang trí cho sinh viên ngành Cao đẳng Sư phạm Tiểu học tại 

trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam.  

6. Những đóng góp của luận văn 

Luận văn góp phần khảo sát, tổng kết, đánh giá lại việc giảng dạy bộ 

môn Trang trí cho sinh viên ngành Cao đẳng Sư phạm Giáo dục Tiểu học 

trong những năm vừa qua ở trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam. 

Qua khảo sát, đánh giá góp phần đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức 

đối với cán bộ giáo viên và sinh viên về bộ môn Trang trí 

Tìm ra được những biện pháp dạy và học phù hợp với nội dung kiến 

thức trong trương trình đào tạo sinh viên hệ Cao đẳng Sư phạm Tiểu học, 

áp dụng hiệu quả vào môn học Trang trí tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà 

Nam. Ra trường, sinh viên có thể đi vào thực tiễn, sáng tạo những sản 

phẩm đã được học về phần ứng dụng, tích lũy được kinh nghiệm để dạy 

học cho bậc trẻ em tiểu học.  

Là tài liệu tham khảo cho giáo viên và sinh viên trong đào tạo ngành 

sư phạm Tiểu học trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam. 
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7. Bố cục của luận văn 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận văn 

gồm có 2 chương. 

 Chương 1: Cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài 

 Chương 2: Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Trang trí cho 

ngành Cao đẳng Sư phạm Tiểu học trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam. 
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Chương 1 

CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 

1.1. Một số khái niệm  

1.1.1. Trang trí 

Vấn đề “trang trí” nói chung là một vấn đề rộng lớn, bởi nó là một 

ngành nghệ thuật lớn gắn liền với đời sống xã hội của con người. Vậy, 

trang trí là gì?  

 “Trang trí là những cái đẹp do con người sáng tạo ra nhằm phục vụ 

cho cuộc sống, làm cho đời sống con người và xã hội trở nên tốt đẹp và 

hoàn thiện hơn” [21, tr.5]. 

Như vậy ta có thể hiểu một cách đơn giản trang trí là nghệ thuật làm 

đẹp, là những cái đẹp do con người sáng tạo ra và nhằm mục đích phục vụ 

cho chính nhu cầu của con người.   

 Với tác giả Trịnh Thiệp, trang trí cũng là cái đẹp, là nghệ thuật làm 

đẹp điểm tô cho cuộc sống hằng ngày: 

  “Con người luôn yêu cái đẹp, luôn muốn làm đẹp cuộc sống. Từ 

trong gia đình đến ngoài xã hội ở đâu cũng có sự sắp xếp, tô điểm của con 

người làm cho mọi vật thêm đẹp, thêm tươi. Những việc làm đó được gọi 

chung là trang trí” [29, tr.89]. 

Theo Tập bài giảng bộ môn Trang trí trường CĐSP Nhạc - Họa 

(nhiều tác giả) thì trang trí được xem là một phạm trù thẩm mĩ được xuất 

hiện từ rất sớm thông qua các hoạt động của con người. Nó không chỉ là 

nhu cầu làm đẹp của con người nữa mà còn phản ánh sự phát triển về văn 

hóa của con người, xã hội và thời đại:  

Là nghệ thuật làm ra cái đẹp để thỏa mãn nhu cầu trước hết là 

thông tin, giao tiếp với những kí hiệu, dần dần gắn liền không chỉ 

ăn no, mặc đẹp mà còn đòi hỏi cao hơn, hoàn thiện hơn. Trang trí 
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là nhu cầu trí tuệ, nó phản ánh sự phát triển về mặt văn hóa của 

mỗi người, mỗi xã hội, mỗi thời đại từ xưa tới nay. [25, tr.2 - 11]. 

  Như vậy ta có thể kết luận: 

  Nghệ thuật trang trí phục vụ cho nhu cầu làm đẹp trong cuộc sống 

hằng ngày của con người. Có nhiều cách hiểu khác nhau về trang trí, tuy 

nhiên tất cả đều tựu trung lại ở một điểm đó là tạo nên vẻ đẹp cho các sản 

phẩm. Nhờ có trang trí mà cuộc sống thêm phần phong phú, thúc đẩy sự 

phát triển của kinh tế xã hội, góp phần đưa xã hội loài người ngày một văn 

minh hơn.  

1.1.1.1. Nguồn gốc và lịch sử phát triển 

Trang trí là một trong những loại hình nghệ thuật được ra đời từ rất 

sớm so với nhiều loại hình nghệ thuật khác. Ngay từ khi con người xuất 

hiện trên trái đất, thông qua quá trình lao động có ý thức và có tổ chức 

tác động vào tự nhiên vì có sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người, 

con người đã tiến hành đồng hóa thẩm mĩ trước hết là đối với công cụ 

sản xuất, các sản phẩm lao động, sau đó con người mới dần nhận thức 

được vẻ đẹp trong thiên nhiên, xã hội và bản thân con người. Có thể nói 

nghệ thuật trang trí ra đời cùng với xã hội loài người nó đáp ứng nhu cầu 

làm đẹp của con người. 

Từ xa xưa, qua các di vật khai quật được của ngành khảo cổ học có 

niên đại cách đây hàng chục ngàn năm, mặc dù đời sống con người hết sức 

hoang dã, điều kiện sống hết sức khó khăn song con người đã biết hướng 

tới cái đẹp, biết sử dụng nghệ thuật trang trí để làm đẹp cho môi trường 

sống và cho cuộc sống của mình. Những công cụ lao động đầu tiên của con 

người từ thời kỳ đồ đá cũ như chiếc rìu đá mặc dù hết sức thô sơ nhưng con 

người đã biết dùng các nét khắc vạch, những đường nét kỉ hà đơn giản để 

trang trí và làm đẹp cho công cụ lao động sản xuất của mình. Theo Tập bài 

giảng bộ môn Trang trí trường CĐSP Nhạc - Họa (nhiều tác giả), viết: 
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Từ những di chỉ khảo cổ được biết đến, người ta tìm thấy các 

hình khắc trên các hang, vách đá mô tả cảnh săn bắn, cảnh sinh 

hoạt hay tôn giáo…Cùng với các chủng tộc người trên trái đất, 

người Việt cổ cũng có những sự phát triển tương tự về mĩ thuật 

trang trí của mình trên các đồ dùng, dụng cụ lao động bằng đá, 

bằng đất nung, bằng xương, còn lại ngày nay qua khai quật ở 

các di chỉ văn hóa như di chỉ Phùng nguyên, Thiên dương, Văn 

điển - ghi hình các loại hoa văn trang trí hình xoắn ốc, hình nan 

thúng, hình sóng, hình kỉ hà…với những đường nét uyển 

chuyển phong phú. [25, tr.4].  

 Tiêu biểu là những nét chạm khắc trên mặt trống và tang trống đồng 

Đông Sơn, Ngọc Lũ ở thời đại đồ Đồng với nét hài hòa, tinh tế, chặt chẽ, 

thể hiện một nền văn hóa phát triển cao.  

Như vậy, nguồn gốc của trang trí được bắt nguồn từ sự đấu tranh 

sinh tồn để bảo vệ cho bản thân và xã hội, được phát triển và nâng cao qua 

từng thời đại khác nhau. Từ những hình vẽ sơ khai trong hang động, đến 

những nét vẽ tinh tế trong Kim Tự tháp Ai Cập hay nghệ thật thời Phục Hưng 

ở Venice (Ý), ở Khải Hoàn Môn (Trung Quốc), đền Angkor Wat 

(Campuchia), cố đô Huế, thành nhà Hồ (Việt Nam)… Tất cả đánh dấu một 

bước phá triển vượt bậc về tài năng và nhận thức của nhân loại.  

1.1.1.2. Các loại hình trang trí  

  Xã hội phát triển thì các lĩnh vực hoạt động trong cuộc sống của con 

người cũng phát triển theo một cách phong phú và đa dạng. Đời sống tinh 

thần, vật chất, tâm hồn, tình cảm con người  ngày càng phong phú và trở 

thành  một lực lượng thực tế ảnh hưởng sâu sắc đến chiều hướng phát triển 

của xã hội. Mặt khác hoạt động xã hội của con người ngày càng mở rộng, 

mối quan hệ thực tiễn giữa con người và thế giới ngày càng đa dạng, nhu 
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cầu về cái đẹp trong cuộc sống  ngày càng nâng cao, đòi hỏi nghệ thuật 

trang trí  cũng có những bước phát triển tương ứng nhằm phục vụ cho nhu 

cầu thẩm mĩ không ngừng được nâng cao và phát triển con người. Có thể 

nói rằng, nghệ thuật trang trí ngày càng được coi trọng và thâm nhập vào 

mọi lĩnh vực cuộc sống, sản xuất  xã hội của loài người, dần dần cùng với 

sự phát triển đa dạng của xã hội, nghệ thuật trang trí cũng được phân hóa 

thành các chuyên ngành sâu cụ thể về một lĩnh vực; sự phân ngành đó là 

yêu cầu tất yếu khách quan do sự phát triển của xã hội. Chúng ta có thể tạm 

chia ra các loại hình trang trí cơ bản như sau: 

- Trang trí mĩ nghệ:  

Trang trí mĩ nghệ là một trong những loại hình nghệ thuật đòi hỏi độ 

tinh xảo và mang tính nghệ thuật cao. Các sản phẩm mĩ nghệ chủ yếu được 

sản xuất theo phương thức thủ công mang đậm tính dân tộc. Trang trí mĩ 

nghệ ở nước ta đang ngày một phát triển, phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của 

cuộc sống, thúc đẩy kinh tế xã hội và đặc biệt hơn nữa, góp phần quảng bá 

văn hóa nước nhà tới bạn bè thế giới. Theo tác giả Tạ Phương Thảo trong 

cuốn “giáo trình trang trí” thì: trang trí mĩ nghệ “Là trang trí trên các mặt 

hàng thủ công, bán thủ công hay công nghiệp nhẹ như ấm chén, bát đĩa, 

bàn ghế, mây tre đan, đồ thêu ren, khảm trai, vàng bạc…là những đồ dùng 

thông dụng phục vụ cho đời sống tinh thần của nhân dân” [25, tr.25]. 

- Trang trí nội - ngoại thất  

 Trang trí nội ngoại thất là phần trang trí làm đẹp cho không gian bên 

trong (rèm cửa, bàn, ghế, giường, tủ….) hoặc bên ngoài ngôi nhà ( thiết kế 

khuôn viên, vườn hoa, cây cảnh, lối đi, tượng đài trang trí, đài phun 

nước…theo sở thích hoặc yêu cầu của từng các nhân, tập thể. Trang trí nội 

- ngoại thất ko chỉ là làm đẹp riêng cho cá nhân nào đó nữa mà góp phần 

chung vào sự phát triển chung của xã hội.  
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- Trang trí phục trang ( thời trang) 

 Là thiết kế các mẫu vải vóc, quần áo, mũ, giầy…từ việc chọn chất 

liệu sợi vải đến việc chọn màu sắc, hoa văn trang trí, kiểu dáng trang trí... 

Đây là thể loại trang trí phục vụ thiết yếu cho nhu cầu ăn mặc hằng ngày 

của con người nên phải luôn luôn đổi mới phù hợp với trào lưu chung của 

xã hội. Với thiết kế phong phú, màu sắc đa dạng, phù hợp với từng đối 

tượng, lứa tuổi, nghề nghiệp, trong những sinh hoạt khác nhau và thời tiết 

khác nhau: lễ hội, học tập, lao động...Cuộc sống ngày càng phát triển, nhu 

cầu ăn mặc ngày một nâng cao, đòi hỏi ngành thời trang phải có những 

sáng tạo và thay đổi để phù hợp với xu thế phát triển chung và phục vụ cho 

nhu cầu ngày càng cao của con người.  

- Trang trí ấn loát ( đồ họa, ấn phẩm) 

 Bao gồm trang trí bìa sách, báo, tạp chí, minh họa sách và các ấn 

phẩm khác như nhãn mác bao bì sản phẩm… Thường thì các mẫu thiết kế 

này được in hằng loạt bằng các công nghệ in khác nhau như: in lưới, in 

khắc đồng, in khắc kẽm, in máy công nghiệp… theo yêu cầu cụ thể của 

từng ngành nghề. Trang trí ấn loát, đồ họa là loại ngành trang trí gắn liền 

với sách báo và nghề in. 

- Trang trí sân khấu, điện ảnh 

 Đối với sân khấu: trang trí tham gia vào việc thiết kế sân khấu cho 

toàn bộ vở kịch, cho từng cảnh. Phục vụ hóa trang, phục trang, đạo cụ cho 

các nhân vật trong vở diễn. 

 Đối với điện ảnh: trang trí góp phần vào việc thiết kế trường quay, 

xây dựng bối cảnh, hóa trang nhân vật, thiết kế đạo cụ, phục trang phù 

hợp với kịch bản bộ phim và phù hợp với tính cách của nhân vật đó qua 

ngoại hình… 

 Trang trí góp phần giúp cho vở diễn, bộ phim thêm phần sống động, 

lôi cuốn, đóng góp công lớn trong thành công của vở diễn hoặc bộ phim đó. 
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- Trang trí, tạo dáng công nghiệp 

 Là thiết kế các kiểu dáng cho các sản phẩm công nghiệp như vỏ, thân 

máy bay, ô tô, xe máy, xe đạp, quạt điện, ti vi, bàn ghế…Tạo dáng thân 

máy hay vỏ máy với hình dáng hợp lý, đẹp vừa tiết kiệm được vật tư, vừa 

mang tính tiện dụng lại phù hợp với thị hiếu thẩm mĩ khách hàng. Ngoài ra 

trang trí ứng dụng công nghiệp còn tham gia vào việc thiết kế các mẫu hộp 

hàng hóa, bánh kẹo, v.v… hay các loại hàng nhu yếu phẩm, đồ hộp, đồ 

nhựa, v.v… 

- Trang trí thông tin quảng cáo 

Trang trí thông tin quảng cáo là truyên truyền, truyền đạt những 

thông tin truyền thông qua kênh hình ảnh, nó có nhiệm vụ chuyển tải chủ 

trương và chính sách của nhà nước, tuyên truyền cho những chiến dịch lớn, 

những phong trào văn hóa, văn nghệ, v.v… Đây là loại hình trang trí gắn liền 

với sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế xã hội, góp phần thúc đẩy kinh 

tế, văn hóa -  xã hội phát triển. 

1.1.1.3. Nguyên tắc cơ bản của bố cục trang trí 

 Những kiến thức chung về trang trí góp phần giáo dục thị hiếu thẩm 

mĩ, giúp sinh viên làm quen với các thể loại trang trí nằm trong khuôn khổ 

nhất định như: hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật và đường diềm… Và 

những bài trang trí mang tính ứng dụng cao như trang trí quạt giấy, vải hoa, 

trang trí góc học tập, cắt kẻ chữ… Sau đây là những kiến thức cơ bản về bố 

cục trang trí: 

* Các nguyên tắc trang trí cơ bản 

 -  Nguyên tắc cân đối 

 Trong trang trí, nguyên tắc cân đối là yêu cầu đầu tiên bởi nó tạo sự 

cân bằng trong một hình. Vì thế muốn tạo nên vẻ đẹp của một bài trang trí 

cần đảm bảo yếu tố cân đối về mặt hình mảng, màu sắc, đường nét, đậm 

nhạt… và đăng đối, đối xứng qua trục.  



14 

 

 

- Nguyên tắc nhắc lại  

 Là sự lặp đi lặp lại của họa tiết, mảng hình, màu sắc, hay đậm nhạt 

trong một hình trang trí. Nhắc lại cùng chiều hoặc đổi chiều. Vận dụng 

nguyên tắc này sẽ tạo được sự vững chãi, chặt chẽ và hoàn chỉnh của một 

bố cục trong hình trang trí. 

- Nguyên tắc xen kẽ 

 Là sự sắp xếp xen kẽ giữa họa tiết này với một hoặc một nhóm họa 

tiết khác để tạo sự sinh động. Trong cuốn Mĩ thuật và phương pháp dạy 

học Mĩ thuật (nhiều tác giả) viết: “Những mảng phụ ở xung quanh 

mảng trung tâm thường có sự xen kẽ giữa mảng to và mảng nhỏ, giữa 

màu nóng và màu lạnh, giữa mảng sáng và mảng tối, giữa màu tươi và 

màu trầm theo quy luật nhất định nhằm làm cho hình trang trí thêm vui 

mắt” [23, tr. 62]. 

- Nguyên tắc phá thế 

 Là nguyên tắc nhằm giảm bớt đi những mảng hình, đậm nhạt có xu 

hướng làm át đi bố cục chung. Mặc dù có những thay đổi đột ngột nhưng 

vẫn tạo được cảm giác hài hòa và mềm mại.  

1.1.1. 4. Tầm quan trọng của trang trí trong đời sống xã hội 

Trong cuộc sống, trang trí đã trở thành nhu cầu không thể thiếu, nó 

tác động trực tiếp đến tâm sinh lí của con người. Mặt khác nghệ thuật  trang 

trí nói chung, mỗi một sản phẩm trang trí nói riêng đều nhằm đáp ứng hai 

yêu cầu đó là tính ứng dụng và tính thẩm mĩ vì vậy nghệ thuật trang trí 

thường có những tác động trực tiếp tới tâm sinh lí con người. Và dù ở đâu 

và bất cứ lúc nào con người cũng muốn vươn tới cái đẹp, vì thế sự phát 

triển của đời sống con người luôn gắn liền với nghệ thuật trang trí.  

 Ví dụ đơn giản, một người lao động nếu được làm việc trong một  

điều kiện môi trường thuận lợi, không gian thoáng đãng, căn phòng làm 
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việc được quét sơn màu phù hợp trang nhã, các phương tiện được bày biện, 

trang trí hợp mắt, gọn gàng…thì sẽ khiến họ làm việc thoải mái hăng say 

hơn, hiệu quả hơn so với một môi tường làm việc bẩn thỉu, bề bộn, không 

gian chật hẹp, công cụ máy móc thiếu thẩm mĩ.. 

 Không nói đâu xa, ngay trong chính gia đình của chúng ta đang sống 

hằng ngày, sau ngày làm việc căng thẳng, về nhà, sức khỏe của chúng ta sẽ 

được phục hồi một cách nhanh chóng nếu được nghỉ ngơi trong một không 

gian yên tĩnh, phòng ốc được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp. Các vật 

dụng gia đình thích ứng có trang trí đẹp mắt, tiện lợi, căn phòng sáng sủa, 

màu sắc trang trí hài hòa…Nếu con người cứ sống mãi trong những căn hộ 

thiếu tiện nghi, chật hẹp, màu sắc lòe loẹt, các vật dụng vứt bừa bãi, con 

người từ đó cũng dễ thay đổi tâm tính. Với những phản ứng thuận hay 

nghịch với hoàn cảnh môi trường sống, có thể sẽ sinh ra hay cáu gắt, khó 

chịu, bực bội, cũng có thể bị “thuần hóa” trong môi trường , sinh ra thích 

nghi cái xấu.  

 Tác giả Nguyễn Quốc Toản trong cuốn “ Mĩ thuật và phương pháp 

dạy học Mĩ thuật” cho rằng:  

Trong cuộc sống nếu không có trang trí, mọi vật dụng hằng ngày 

không có các kiểu dáng khác nhau: bàn ghế, giường tủ chỉ có một 

kiểu; ngoài đường tất cả mọi người đều ăn mặc giống nhau về 

kiểu cách và màu sắc; trong nhà ở, nơi làm việc không có sự bài 

trí ngăn nắp, hài hòa, màu sắc lại đơn điệu, nghèo nàn,… Thì 

cuộc sống sẽ ra sao? Điều đó đủ nói lên tầm quan trọng và sự gắn 

bó  mật thiết không thể thiếu được của trang trí với đời sống con 

người [22, tr.29].  

 Đúng vậy, trong cuộc sống, tuy mỗi người đều có những nhận thức 

và đánh giá về cái đẹp khác nhau, nhưng có một điểm chung là thích ngắm 

nhìn một quang cảnh đẹp, một ngôi nhà đẹp, một bộ quần áo đẹp, một bức 
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tranh đẹp… Những cái đẹp đó làm cho họ thấy hạnh phúc, làm cho cuộc 

sống họ thêm vui, công việc trở nên hấp dẫn hơn, làm quên đi những mệt 

mỏi, căng thẳng sau một thời gian lao động vất vả nặng nhọc, và những 

thăng trầm trong cuộc sống hằng ngày. 

 Tóm lại, nghệ thuật trang trí có tác động lớn lao với đời sống xã hội, 

qua những sản phẩm được làm đẹp thêm bởi nghệ thuật trang trí nó sẽ góp 

phần định hướng, giáo dục và xây dựng thị hiếu thẩm mĩ tốt cho người tiêu 

dùng giúp hình thành  một lối sống có văn hóa, có nhân cách. Rõ ràng trang 

trí có tác dụng to lớn trong đời sống xã hội, nó chứng tỏ về mức sống, trình 

độ văn hóa và trình độ thẩm mĩ của con người. Trang trí luôn theo sát cuộc 

sống, đồng hành cùng cuộc sống, nó càng quan trọng hơn đối với con 

người hiện nay.  

1.1.2. Phương pháp dạy học Mĩ thuật 

1.1.2.1. Phương pháp dạy học  

 Phương pháp chính là con đường, là cách thức tiến hành một việc gì 

đó. Phương pháp dạy học là hình thức mang tính chất đặc thù của hoạt 

động dạy học. Vậy phương pháp dạy học là gì? 

 Theo tác giả Trần Quốc Toản thì: 

“Phương pháp dạy - học là cách thức hoạt động của giáo viên và học 

sinh, trong đó giáo viên là người chỉ đạo, tổ chức các hoạt động dạy và 

học; học sinh là người tổ chức, chủ động tham gia các hoạt dộng học tập 

nhằm đạt được các mục tiêu dạy - học” 20, tr.29. 

“Phương pháp dạy - học  là cách tổ chức, cách truyền đạt của thầy 

giáo và cách tổ chức học tập, tiếp nhận của học sinh nhằm nâng cao hiệu 

quả của việc dạy và học. Vì thế phương pháp dạy - học là cách tổ chức dạy 

của giáo viên và cách tổ chức học của học sinh để cùng đạt mục tiêu đề ra 

của bài” 23, tr.186. 
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PPDH là cách thức tổ chức hoạt động của giáo viên và cách tổ chức tổ 

chức hoạt động học tập của học sinh, trong quan hệ đó, phương pháp dạy 

học quyết định, điều khiến PPDH, phương pháp học  tập của học sinh là cơ 

sở để lựa chọn phương pháp dạy. Như vậy, PPDH là cách thức hoạt động, 

phối hợp thống nhất của giáo viên và học sinh trong quá trình dạy học được 

tiến hành dưới vai trò chính của giáo viên nhằm thực hiện tối ưu mục tiêu 

và các nhiệm vụ dạy học.  

Cùng với  các môn học khác, môn Mĩ thuật cũng có những phương 

pháp dạy học chung. Tuy nhiên do đặc thù của bộ môn, khi áp dụng các 

phương pháp đó giáo viên cần vận dụng linh hoạt để phù hợp với đặc trưng 

riêng của môn học. Sau đây là một số phương pháp dạy học truyền thống 

và một số phương pháp dạy học mang tính tích cực thường được sử dụng 

trong bộ môn Mĩ thuật nói chung và phân môn Trang trí nói riêng: 

 1.1.2.2. Phương pháp dạy học Mĩ thuật 

 - Phương pháp trực quan: 

 “Phương pháp trực quan được thể hiện qua cách giáo viên trình bày 

nội dung, kiến thức của bài học quan vật thật, hình tượng hay hình ảnh 

nhằm giúp học sinh hiểu bài được dễ dàng và vững chắc hơn” 23, tr.186. 

 Đây là phương pháp mà giáo viên sử dụng đồ dùng trực quan như 

nào cho có hiệu quả. Đồ dùng trực quan là những gì có thực như đồ vật, 

hoa, quả, động vật, cây cối…tranh ảnh, hình vẽ…mang tính chất rõ ràng, 

cụ thể phù hợp với mục tiêu bài dạy. Giúp học sinh có thể nhìn thấy một 

cách rõ ràng, dễ nhớ, dễ hiểu và có hứng thú hơn với môn học.  

 Giáo viên trong quá trình chuẩn bị giáo cụ trực quan cần lựa chọn 

mẫu phù hợp với nội dung bài dạy, phù hợp với đối tượng học (sinh viên, 

học sinh tiểu học, mầm non…). Mẫu mang tính chất đặc trưng, rõ ràng, 

tránh to quá hoặc nhỏ quá về kích thước, màu sắc, đậm nhạt phù hợp, có 

trọng tâm và mang tính giáo dục cao.  
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 - Phương pháp quan sát: 

 Đây là phương pháp mà người học dùng mắt để quan sát các sự vật 

hiện tượng sinh động, ghi nhận và cảm thụ vẻ đẹp của hình ảnh sau đó vẽ 

lại bằng trí nhớ  bằng chính cảm xúc của mình.  

 “Phương pháp quan sát được thể hiên qua cách giáo viên hướng dẫn 

cho học sinh cách nhìn, cách ngắm đối tượng với mục đích nhất định để có 

những nhận xét, đánh giá chính xác về đối tượng, để phát hiện ra vẻ đẹp 

của đối tượng” 23, tr.186. 

 Để phương pháp này được vận dụng một cách có hiệu quả đòi hỏi 

giáo viên cần phải có kế hoạch cụ thể cho nội dung quan sát trong bài dạy 

của mình như: đối tượng quan sát, thời gian quan sát, thời lượng quan 

sát…Giáo viên cũng cần phải giao nhiệm vụ học tập cụ thể và hướng dẫn 

quan sát  cũng như kích thích suy nghĩ, khơi gợi cảm xúc cho người học.  

- Phương pháp luyện tập 

 Luyện tập nhằm mục đích rèn luyện và củng cố kiến thức mà người 

học ghi nhận được từ bài giảng của giáo viên hoặc từ trong thực tế cuộc 

sống. Với môn học Mĩ thuật thì luyện tập là hoạt động thường xuyên nhằm 

củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng vẽ, nâng cao khả năng tìm tòi, sáng 

tạo và bồi dưỡng thị hiếu thẩm mĩ cho người học.  

 Ở phương pháp này đòi hỏi Giáo viên cần cung cấp đủ kiến thức lý 

thuyết và đảm bảo cho người học nắm vững kiến thức trước khi bước vào 

luyện tập. Bài tập thực hành luyện tập phải đảm bảo vừa sức đối với người 

học. Giáo viên cần truyền cảm hứng cho người học trong mỗi bài thực hành 

luyện tập, không cho học sinh sao chép theo khuôn mẫu có sẵn.  

 - Phương pháp gợi mở 

 “Phương pháp gợi mở được thể hiện qua những câu hỏi phù hợp với 

đối tượng để tác động đúng lúc, đúng chỗ, có mức độ nhằm động viên, kích 
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thích hoạt động tìm kiếm, khám phá, giúp các em suy nghĩ thêm, tự tìm tòi 

và giải quyết được bài tập hay nâng cao chất lượng bài vẽ bằng khả năng 

của mình” 23, tr.189. 

 Gợi mở là dùng câu hỏi mang tính chất gợi mở nhằm khơi gợi, tìm ra 

những hướng giải quyết tốt cho người học. Câu hỏi của giáo viên thường 

mang tính chất khích lệ, động viên giúp các em có cảm hứng sáng tạo cho 

bài vẽ đẹp hơn. Giáo viên không nên dùng những lời nhận xét mang tính 

phủ định, mệnh lệnh hay áp đặt. Tùy từng đối tượng người học để có những 

lời nhận xét phù hợp. 

PPDH truyền thống không có nghĩa là cũ, là lỗi thời, nó mang tính 

chất hàn lâm và là cơ sở, nền tảng cho các phương pháp mới mang tính 

chất tích cực sau này. Đây cũng là cơ sở để đánh giá về sự phù hợp, tính ưu 

việt so với các phương pháp dạy học tích cực. 

1.1.2.3. Một số phương pháp dạy học tích cực thường được vận dụng trong 

dạy học Mĩ thuật nói chung và phân môn Trang trí nói riêng. 

 - Phương pháp dạy học theo góc 

 “Học theo góc là một phương pháp dạy học theo đó học sinh thực 

hiện các nhiệm vụ khác nhau ở các góc được bố trí trong không gian lớp 

học nhưng cùng hướng tới chiếm lĩnh một nội dung học tập theo các phong 

cách học khác nhau” 1, tr.116. 

Ở mỗi góc, học sinh sẽ có nhiều cơ hội khác nhau như: Khám phá, hành 

động, thực hành. Với phương pháp này, học sinh sẽ được học theo sở thích 

và năng lực khác nhau, kiểu học khác nhau đều có thể tự tìm cách thích ứng 

và thể hiện năng lực của mình. 

 Để thực hiện tốt phương pháp này, giáo viên cần cân nhắc xác định 

nội dung học tập (tùy theo từng dạng bài), đặt tên góc, giao nhiệm vụ phù 

hợp cho từng nhóm và thời gian tối đa cho học sinh ở mỗi góc. 
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- Phương pháp sử dụng trò chơi học tập 

 Là phương pháp giúp học sinh tìm hiểu một hay nhiều vấn đề thông 

qua trò chơi. Dưới sự dẫn dắt của giáo viên, học sinh được hoạt động bằng 

cách tự chơi trò chơi với mục đích là truyền tải mục tiêu của bài học. 

Phương pháp sử dụng trò chơi học tập thường được giáo viên sử dụng vào đầu 

hoặc giữa tiết học (hình thành kiến thức, kĩ năng mới) và cuối tiết học (củng 

cố kiến thức kĩ năng đã học). Phương pháp này sẽ tạo điều kiện cho toàn bộ 

học sinh tham gia vào hoạt động học tập một cách hứng thú và say mê.  

- Phương pháp dạy học dựa trên vấn đề 

 Trong PPDH dựa trên vấn đề người học được tiếp cận vấn đề ngay từ 

đầu đơn vị bài giảng hoặc cung cấp trước tiết dạy. Sau đó tự chủ động tìm 

kiếm thông tin thích hợp (thông tin có ở nhiều nguồn khác nhau như: sách 

báo, internet, film…) để giải quyết vấn đề. Từ những thông tin mà người 

học thu thập được, giáo viên tổ chức hoạt động nhóm. Thông qua thảo luận 

ở nhóm nhỏ cùng nhau chia sẻ nguồn thông tin, cùng nhau hình thành các 

giả thuyết, kiểm tra giả thuyết và đi đến kết luận. Phương pháp này giúp 

người học tự chủ động trong việc giải quyết vấn đề mà giáo viên đưa ra bằng 

việc tìm kiếm và thu thập tài liệu, thảo luận nhóm và đi đến kết luận chung. 

Sau khi học sinh báo cáo kết quả nhóm, giáo viên nhận xét và kết luận. Với 

phương pháp này, giúp người học chủ động hơn trong các tiết học. 

 - Phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm 

Phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm hay còn có tên gọi là 

phương pháp dạy học hợp tác. Đây là phương pháp dạy học mà học 

sinh được chia thành các nhóm nhỏ riêng biệt, chịu trách nhiệm về 

một mục tiêu duy nhất. Các thành viên trong nhóm sau khi nhận được 

nhiệm vụ lập kế hoạch làm việc, thỏa thuận nguyên tắc làm việc và 

phân công trong nhóm. Từng cá nhân làm việc độc lập và nêu ý kiến 

thảo luận trong nhóm rồi đưa ra kết luận cho nhóm của mình. Cử đại 
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diện nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm. Sử dụng phương pháp này, 

mỗi thành viên trong nhóm đều được nêu quan điểm của mình, được nghe 

quan điểm của các thành viên khác trong nhóm và trong lớp.  

- Phương pháp dạy học theo dự án  

“Học theo dự án (Project Work) là hoạt động học tập nhằm tạo cơ 

hội cho học sinh tổng hợp kiến thức từ nhiều lĩnh vực học tập và áp dụng 

một cách sáng tạo vào thực tế cuộc sống” 1, tr.125 

Là PPDH chú trọng đến vai trò người học, hướng học sinh đến 

lĩnh hội kiến thức và kĩ năng thông qua việc đóng một hay nhiều vai 

để giải quyết vấn đề. Ở phương pháp này, người học tự lựa chọn chủ 

đề, xác định nhiệm vụ cụ thể, tự tổ chức và tự giải quyết nhiệm vụ. 

Người học được tham gia vào các giai đoạn của quá trình dạy học, 

tham gia thực hiện các nhiệm vụ học tập dưới sự định hướng của giáo 

viên. Học theo dự án đặt người học vào tình huống có vấn đề  và đòi hỏi sự 

tự lực cao của người học trong việc lập kế hoạch nghiên cứu, tìm kiếm, 

tổng hợp, xử lý thông tin để giải quyết vấn đề được đặt ra 

1.2. Thực trạng dạy - học môn Trang trí cho sinh viên Cao đẳng Sư 

phạm Tiểu học tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam 

1.2.1. Khái quát về trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam 

Trường CĐSP Hà Nam nằm trên địa bàn thành phố Phủ Lý, thuộc 

trung tâm văn hóa - chính trị của tỉnh, tiền thân là trường Trung học Sư 

phạm Hà Nam, thành lập từ năm 1959. Đến năm 1998, Thủ Tướng Chính 

phủ quyết định nâng cấp trường Trung học Sư phạm Hà Nam thành trường 

CĐSP Hà Nam (Quyết định 129/1998-QĐ của Chính phủ ký ngày 

13/7/1998) trên cơ sở từ trường Trung học Sư phạm cấp I và mầm non Hà 

Nam với nhiệm vụ chủ yếu là: 

- Đào tạo giáo viên Mầm non trình độ Trung cấp, Cao đẳng 
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- Đào tạo giáo viên Tiểu học trình độ Trung cấp, Cao đẳng 

- Đào tạo giáo viên Trung học cơ sở trình độ Cao đẳng 

- Đào tạo Trung cấp, Cao đẳng ngoài Sư phạm theo nhu cầu của địa 

phương, Bồi dưỡng Cán bộ quản lý giáo dục, Nghiên cứu khoa học.  

Bên cạnh đó, nhà trường không ngừng mở rộng liên kết với các 

trường Đại học như ĐHSP Hà Nội, ĐHSP Nghệ thuật TW, ĐHSP Thể dục 

Thể thao Hà Nội…để đào tạo trình độ Đại học cho đội ngũ giáo viên Tiểu 

học và Trung học cơ sở, đáp ứng nhu cầu giáo dục của tỉnh nhà.  

* Mô hình đào tạo – Bồi dưỡng của nhà trường: 

- Đào tạo CĐ chính quy 2 đến 3 năm: Trung cấp Sư phạm; CĐ 

(ngoài SP); CĐSP; 

- Đào tạo VLVH 2 đến 3 năm : Trung cấp Sư phạm; CĐSP; CĐSP 

(VLVH liên kết). 

- Bồi dưỡng 3 tháng đến 1 năm : Cán bộ Quản lý Giáo dục, chuẩn 

hoá giáo viên bậc Mầm non, TH, THCS …. 

* Hệ đào tạo, ngành đào tạo, loại hình đào tạo: 

Đào tạo chính qui, vừa làm vừa học các loại hình: 

- Trình độ CĐSP với nhiều ngành theo nhu cầu xã hội. 

- Trình độ trung cấp Sư phạm: Tiểu học; Mầm non;  

- Trình độ Đại học (VLVH): Toán; Văn; Sử,…. 

- Trình độ Đại học (Liên thông): Toán; Văn; Công nghệ thông tin; 

Thể dục, Tiểu học, Mầm non,… 

- Bồi dưỡng cán bộ Quản lý Giáo dục của các trường Mầm non, Tiểu 

học, Trung học Cơ sở hàng năm. 

Nhà trường duy trì tuyển sinh, đào tạo các khóa sinh viên, học viên 

hàng năm theo chỉ tiêu của tỉnh cũng như nhu cầu của xã hội. Ban giám 

hiệu nhà trường rất quan tâm đến chất lượng, đội ngũ cán bộ giáo viên. Từ 



23 

 

 

khi thành lập đến nay, nhà trường đã tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên đi 

học nâng cao trình độ 

Về cơ cấu bộ máy tổ chức của nhà trường gồm:  

- Bốn khoa: khoa Xã hội, khoa Tiểu học, khoa Tự nhiên, khoa Ngoại 

ngữ và Công nghệ thông tin. 

- Các phòng ban chức năng: phòng Đào tạo và Quản lý khoa học, 

trung tâm bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học và học liệu, phòng Tổ chức thanh 

tra - Công tác học sinh sinh viên, phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng, 

phòng Hành chính - Quản trị, phòng Kế toán - Tài vụ, ban quản lý Ký túc 

xá, Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ. Với bộ máy tổ chức và quy mô đào tạo 

như vậy, trường CĐSP Hà Nam luôn không ngừng cải tiến, nâng cao chất 

lượng giảng dạy, bám sát nhiệm vụ giáo dục - đào tạo của tỉnh của ngành, 

thực hiện quan điểm giáo dục toàn diện.  

Trong suốt chặng đường nỗ lực phấn đấu, trường CĐSP Hà Nam đã 

đạt được nhiều thành tích nổi bật, được các cấp, các ngành tặng thưởng 

nhiều danh hiệu thi đua xuất sắc. Là một trường Cao đẳng Sư phạm của 

tỉnh, trường CĐSP Hà Nam đã thực hiện việc đào tạo giáo viên chuyên 

ngành có trình độ Cao đẳng Tiểu học từ năm học 1998 – 1999 đến nay với 

nhiều thế hệ giáo sinh ra trường phục vụ đắc lực cho công cuộc trồng người 

của tỉnh nhà. 

Từ tháng 12 năm 2015, trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam chính 

thức gắn biển, là cơ sở 2 của trường Đại học Sư Phạm Hà Nội. Tháng 12 

năm 2016 đổi thành phân hiệu của trường Đại học Sư phạm Hà Nội tại Hà 

Nam. Và cho thời điểm này, trường vẫn đang trong quá trình chuyển đổi, 

hoàn tất mọi giấy tờ thủ tục liên quan. Đây vừa là cơ hội, vừa là động lực 

để cho sinh viên cũng như giảng viên nhà trường phấn đấu trong lĩnh vực 

chuyên môn. 



24 

 

 

1.2.2. Thực trạng dạy - học môn Trang trí cho sinh viên ngành CĐSP 

Tiểu học, trường CĐSP Hà nam 

1.2.2.1. Chương trình chi tiết môn học 

 Với mục tiêu là đào tạo và cung cấp nguồn giáo viên có năng lực đáp 

ứng chương trình dạy học ở Tiểu học trong đó có môn Mĩ thuật, nhà trường 

thực hiện theo chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra nhằm 

nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ giáo viên bậc Tiểu học, mà trong đó 

Mĩ thuật là một bộ môn rất cần thiết. Nhìn chung khung chương trình đào 

tạo giáo viên Tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được nhà trường đưa 

vào phù hợp với yêu cầu và mục tiêu đào tạo của nhà trường cũng như nhu 

cầu của các cơ sở đào tạo giáo dục trên địa bàn tỉnh nhà và các tỉnh lân cận. 

Tuy nhiên, số tiết đối với bộ môn thực hành như môn Mĩ thuật còn khá ít ỏi. 

Để khắc phục tình trạng đó, tổ bộ môn đã cân đối giảm giờ lý thuyết, tăng giờ 

thực hành cũng như chú trọng tới phương pháp rèn nghiệp vụ Sư phạm.  

Về Mĩ thuật: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Vẽ 

theo mẫu; vẽ trang trí; vẽ tranh, tập nặn, tạo dáng; thủ công và phương 

pháp giảng dạy. 

Về nghiệp vụ Sư phạm: Giúp các em nắm được đặc điểm tâm sinh lý 

của học sinh, nắm chắc nội dụng chương trình, sách giáo khoa môn Nghệ 

thuật và Mĩ thuật ở trường Tiểu học; nắm vững nguyên tắc, phương pháp cơ 

bản về dạy học mĩ thuật. 

Kết cấu chương trình bao gồm: 181 đơn vị học trình, không kể giáo 

dục quốc phòng; trong đó thời lượng dành cho Môn Mĩ thuật và phương 

pháp dạy học Mĩ thuật là 10 đơn vị học trình, chiếm 5,52% thời lượng đào 

tạo toàn khóa; bao gồm các môn học sau:  

- Vẽ trang trí; vẽ theo mẫu; vẽ tranh, nặn tạo dáng; thủ công và 

phương pháp dạy học thủ công; mĩ thuật và phương pháp dạy học mĩ thuật. 

Tổng số gồm 10 đơn vị học trình, chia làm 160 tiết. 
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Với khối lượng kiến thức nhiều mà lại dành cho đối tượng không 

chuyên, thời lượng học lại ít, chỉ với 30 đến 40 tiết cho mỗi một phân môn 

nên rất khó để các em có thể tiếp thu hết lượng kiến thức và nếu có thì cũng 

không có thời gian để các em có thời gian luyện tập thực hành.  

Chương trình học phần vẽ trang trí  được phân phối như sau: 

Bài 1: Những kiến thức chung về trang trí 

*Nội dung kiến thức 

 Những kiến thức chung về trang trí 

 1. Tìm hiểu khái niệm về trang trí 

 2. Các thể loại trang trí và vai trò của trang trí 

 * Phân phối giờ 

- Lý thuyết : 2 

- Thảo luận/ thực hành: 0 

Bài 2: Màu sắc trong trang trí  

* Nội dung kiến thức 

 1. Khái niệm về màu sắc 

 2. Tìm hiểu quy luật của màu sắc 

 - Màu cơ bản 

 - Màu bổ túc 

 - Màu nóng, lạnh, tươi, trầm 

 - Hòa sắc  

 - Bài tập thực hành: vẽ bảng màu quang phổ 

* Phân phối giờ 

- Lý thuyết : 2 

- Thảo luận/ thực hành: 3 

Bài 3 Chép họa tiết vốn cổ dân tộc 

* Nội dung kiến thức 

 1. Sưu tầm, tìm hiểu họa tiết vốn cổ dân tộc 
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 2. Phương pháp chép họa tiết 

 - Bài tập thực hành trên lớp: Chép từ 5 họa tiết vốn cổ dân tộc 

* Phân phối giờ 

 - Lý thuyết : 2 

 - Thảo luận/ thực hành: 3 

Bài 4: Trang trí cơ bản và trang trí ứng dụng 

* Nội dung kiến thức 

 1. Tìm hiểu thêm về trang trí cơ bản và trang trí ứng dụng 

 2. Tìm hiểu nguyên tắc cơ bản cua bố cục trang trí 

 3. Tìm hiểu sự giống nhau giữa trang trí hình vuông, hình tròn, hình 

chữ nhật và đường điềm. 

 4. Phương pháp tiến hành bài trang trí cơ bản 

 5. Phương pháp tiến hành bài trang trí ứng dụng 

 - Bài tập thực hành: Trang trí các hình cơ bản và ứng dụng   

* Phân phối giờ 

- Lý thuyết : 4 

- Thảo luận/ thực hành: 14 

Trên đây là chương trình của học phần vẽ trang trí, nội dung đảm bảo 

theo chương trình quy định của Bộ GD & ĐT nhưng với sinh viên CĐSP 

Tiểu học thì nội dung chương trình trên là hơi nặng, được phân bổ trong 30 

tiết, chủ yếu thực hiện trên lớp. Vì với lượng kiến thức nhiều và rộng mà số 

lượng tiết lại có hạn nên các em không có nhiều thời gian làm các bài tập 

thực hành. Mà đặc thù của bộ môn chủ yếu là luyện tập thực hành nên hiệu 

quả bài vẽ chưa được cao. 

Nhìn vào chương trình số tiết lý thuyết và số tiết thực hành phân bố 

chưa được hợp lý. Vì đây là môn học thiên về thực hành nên thời gian dành 

cho thực hành phải nâng cao lên, giảm giờ học lý thuyết xuống, cho sinh 
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viên tự nghiên cứu tài liệu thêm. Có nhiều thời gian cho thực hành, sinh 

viên sẽ có điều kiện luyện tập thêm, vẽ nhiều sẽ quen tay, không còn lúng 

túng hay lóng ngóng trong cách phối màu và ke nét… 

1.2.2.2. Phương pháp giảng dạy 

 Môn Trang trí là môn học giúp sinh viên hiểu khái quát về những 

loại hình trang trí, biết tạo ra những họa tiết trang trí đơn giản, đẹp cho bài 

học và tận dụng vào giảng dạy sau này; đồng thời thông qua vẽ trang trí, 

các em thấy được tầm quan trọng, cần thiết của trang trí trong đời sống xã 

hội và biết cách sắp xếp tổ chức cuộc sống ngăn nắp, đẹp đẽ. Vì thế người 

giáo viên cần phải là người khơi nguồn cảm hứng, động viên khuyến khích 

các em trong từng bài, giúp các em có hứng thú để sáng tạo.  

Trên thực tế dạy học môn trang trí tại các lớp CĐSP Tiểu học trường 

CĐSP Hà Nam tôi thấy phương pháp giảng dạy của các giáo viên trong 

nhóm chuyên môn thuộc Khoa Tiểu học - Mầm non thường chủ yếu dạy 

học theo các phương pháp truyền thống. Không cập nhật áp dụng những 

phương pháp mới, phương pháp dạy học tích cực nhằm phát huy tính chủ 

động, sáng tạo cho sinh viên.  

Giáo viên chưa thực sự có nhiều thời gian đầu tư vào tiết học cũng 

như tìm tòi, chủ động vận dụng linh hoạt nhiều phương pháp dạy học mới 

phù hợp vào từng bài học nhằm thu hút sự tham gia của tất cả các em sinh 

viên nên kết quả bài dạy cũng chưa được cao. 

Mặt khác, cũng do còn nhiều sinh viên hạn chế về năng khiếu Mĩ 

thuật, nhiều em không tập trung vào bài học… nên các em tiếp cận vào bài 

học một cách khó khăn; vì vậy giáo viên luôn phải mất nhiều thời gian để 

sửa bài. Với lượng sinh viên đông nên không có điều kiện quan tâm đến cụ 

thể từng cá nhân trong quá trình học tập.   
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1.2.2.3. Nội dung, hình thức thi, kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của 

sinh viên 

Việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên là một bước rất 

quan trọng, vì nó là kết quả của cả một quá trình rèn luyện, học tập của sinh 

viên và giảng dạy của giáo viên. Môn trang trí từ trước đến nay vẫn được 

đánh giá bằng hình thức thi thực hành cùng với các môn học khác vào cuối 

kì. Cụ thể như sau: 

Bảng 1.1. Hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập 

 

STT 
Hình thức kiểm tra 

đánh giá 
Tỉ lệ điểm Căn cứ để kiểm tra đánh giá 

1 
Kiểm tra đánh giá 

thường xuyên 
10% 

- Dự đủ số giờ học trên lớp 

theo quy định  

- Chuẩn bị đủ về số lượng  bài 

tập trong chương trình và nội 

dung bài tự học 

- Ý thức tự học trong các giờ 

thực hành 

2 
Kiểm tra đánh giá 

định kì 
30% 

- Chất lượng các ý kiến trong giờ 

thảo luận/thực hành. 

   
- Chất lượng các bài tự học 

- Chất lượng bài kiểm tra định kì 

3 
Kiểm tra đánh giá 

hết môn 
60% 

- Tổ chức thi thực hành 

- Kết quả bài tập tổng hợp kiến 

thức. 
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 Thực tế dạy và học cho thấy nội dung kiến thức nặng nhưng khi 

kiểm tra, đánh giá thì lại nhẹ. Và tiêu chí đánh giá kết quả học tập của sinh 

viên được kiểm tra theo: 

- Việc đi học chuyên cần của sinh viên 

- Ý thức trong giờ học, việc tham gia phát biểu xây dựng bài 

- Kết quả làm bài thực hành trên lớp và làm bài thực hành ở nhà. 

- Kết quả thi hết môn. 

Tuy nhiên, khi kiểm tra, đánh giá sinh viên thì có rất nhiều yếu tố chủ 

quan cũng như  khách quan tác động đến chất lượng kết quả của sinh viên. 

Có thể do giáo viên ra đề thi dễ, điểm chấm cao so với thực tế. So sánh kết 

quả cũng như khả năng giữa sinh viên đã học và sinh viên đã tốt nghiệp cho 

kết quả không tương đồng thể hiện sự không chặt chẽ trong khâu thực hiện, 

giám sát kiểm tra, đánh giá trong thi cử. 

1.2.2.4. Thực trạng học tập của sinh viên 

Khảo sát kết quả thi của sinh viên 2 năm trở lại đây của khóa k18, 

k19 môn Trang trí, kết quả như sau: 

Bảng 1.2. Đánh giá thực trạng học tập của sinh viên 

Xếp loại 

Khóa K18 

(Năm học 2014 – 2015) 

Khóa K19 

(Năm học 2015 – 2016) 

Số lượng SV Tỉ lệ Số lượng SV Tỉ lệ 

Xuất sắc 05 11,36% 05 12,5 % 

Giỏi 04 9,09% 03 7.5% 

Khá 18 40,90% 15 37,5% 

Trung bình 15 34,09% 15 37,5% 

Yếu 02 4,54% 02 5,0 % 

Tổng 44 100% 40 100% 
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So sánh với quá trình luyện tập, thực hành trên lớp với kết quả thi 

của sinh viên không đồng đều. Có nhiều sinh viên điểm chênh lệch cao hơn 

hoặc thấp hơn với điểm rèn luyện thường xuyên trên lớp nhưng nhìn chung 

là vẫn chưa cao. Với kết quả như trên có thể do chương trình chưa được 

giáo viên cụ thể hóa giúp sinh viên ghi nhớ và vận dụng tốt, phương pháp 

giáo viên sử dụng để truyền đạt những kiến thức mĩ thuật chưa được phát 

huy một cách tối đa, chưa linh hoạt và sáng tạo, việc sử dụng phương tiện 

dạy học vào giảng dạy chưa được giáo viên quan tâm. Một phần cũng 

không thể không nhắc tới, đó là năng khiếu và rèn luyện kiên trì của sinh 

viên không đồng đều và còn rất nhiều hạn chế,… 

1.3. Bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn 

1.3.1. Ưu điểm 

 Tổ bộ môn đã đề xuất để tăng thêm đầu sách chuyên ngành làm sách 

tham khảo cho sinh viên. Bước đầu cũng đã quan tâm đến cơ sở vật chất và 

trang thiết bị dạy học, phục vụ môn học, tuy vẫn còn thiếu thốn và chưa có 

chất lượng tốt vì điều kiện và kinh phí nhà trường còn hạn chế. 

Ngoài ra, các giảng viên bộ môn đã cố gắng tự học và học hỏi thêm các 

bạn bè đồng nghiệp, nghiên cứu giáo trình, tham khảo tài liệu, tìm hiểu đối 

tượng để phục vụ cho công tác giảng dạy. 

1.3.2. Tồn tại 

Thời gian phân bổ cho môn học còn hạn chế. 

Về phương pháp giảng dạy, mặc dù đã có sự đầu tư và chú ý về mặt 

chuyên môn nhưng vẫn chưa thực sự cao. Phương pháp giảng dạy đã được 

đổi mới và chú trọng tuy nhiên giáo viên vẫn chưa dành nhiều thời gian để 

sát sao sinh viên trong quá trình làm bài tập thực hành. Tình hình học tập 

và chất lượng đào tạo đối với sinh viên trường CĐSP Hà Nam là một vấn 

đề trăn trở của đội ngũ giáo viên nhà trường trong nhiều năm qua. Tuy đã 
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có nhiều cố gắng, nhiều sáng kiến để đưa ra giải pháp khắc phục nhưng kết 

quả còn rất hạn chế.  

Chính vì những ưu điểm và tồn tại nêu trên nên việc dạy học Trang trí 

cho sinh viên ngành CĐSP Tiểu học  trường CĐSP Hà Nam còn chưa đạt 

chất lượng cao, vẫn còn nhiều em sinh viên chưa thực sự ham học hoặc 

hứng thú với môn học này. 

Từ những thực tế nêu ở trên, chúng tôi thấy việc giảng dạy học môn 

mĩ thuật nói chung và môn trang trí nói riêng cho sinh viên Cao đẳng Sư 

phạm Giáo dục Tiểu học chất lượng còn chưa cao. Điều đó cho thấy, việc 

tìm ra các giải pháp để khắc phục các nhược điểm trên là vô cùng quan 

trọng; cải tiến phương pháp giảng dạy của giảng viên và phương pháp học 

tập của sinh viên là rất cần thiết; để chất lượng dạy học môn trang trí cho 

sinh viên ngành CĐSP Giáo dục Tiểu học trường CĐSP Hà Nam có kết 

quả tốt hơn, đáp ứng được yêu cầu, mục đích đào tạo của nhà trường và của 

thực tế đề ra. Vì vậy việc vấn đề đặt ra cấp bách đó là phải có biện pháp 

khắc phục những khó khăn, giải quyết những vấn đề bất cập, đổi mới nội 

dung chương trình sao cho phù hợp với đối tượng ở các lớp CĐSP Giáo 

dục Tiểu học của khoa Tiểu học - Mầm non, tạo điều kiện cho sinh viên 

học tốt bộ môn Mĩ thuật nói chung cũng môn trang trí nói riêng, khi ra 

trường vận dụng một cách có hiệu quả, giải quyết được yêu cầu cấp bách 

nhiệm vụ giảng dạy các môn kiến thức Mĩ thuật phổ thông. 

Cần phải tiến hành nhanh chóng từ việc đổi mới nội dung, đổi mới 

hình thức và phương pháp dạy học để có được một chương trình dạy 

học vừa đúng theo chương trình của Bộ, vừa phù hợp với đối tượng 

sinh viên lại vừa đem lại chất lượng đào tạo tốt hơn. Đó chính là giải 

pháp hữu hiệu nhất khắc phục thực trạng dạy học Mĩ thuật nói chung và 

môn trang trí nói riêng cho sinh viên các lớp CĐSP Giáo dục Tiểu học 

trường CĐSP Hà Nam. 
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 Tiểu kết  

Có thể nói trang trí có tầm quan trọng lớn trong cuộc sống của xã hội 

và con người, do vậy việc học tập để ứng dụng, phát huy là vô cùng cần 

thiết. Nó giúp chúng ta mở rộng tầm nhìn, khai thác những họa tiết mang 

tính  sáng tạo cao, luôn vươn tới những cái mới mẻ, đồng thời phải giữ gìn 

bản sắc của dân tộc Việt Nam. Thông qua các bài học trang trí, sinh viên 

hiểu hơn về cái đẹp của các mảng hình, đường nét và màu sắc phối hợp với 

nhau tạo để tạo thành một tổng thể thống nhất, hài hòa cho một bề mặt 

không gian nhất định nào đó. Hơn nữa, học môn trang trí, giúp sinh viên 

rèn luyện cái nhìn có tính thẩm mĩ, rèn luyện tính kiên trì, đam mê sáng tạo 

và phát triển khả năng tư duy trong học tập.  

Qua những nghiên cứu cơ bản, tổng quan về tình hình thực tế về 

trường CĐSP Hà Nam cũng như công tác giảng dạy môn Trang trí cho sinh 

viên ngành CĐSP Tiểu học chúng tôi nhận thấy: 

Tổ bộ môn mĩ thuật chủ yếu là giáo viên trẻ, luôn tâm huyết với 

nghề, có đủ trình độ, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm, quan 

tâm đến sinh viên, luôn luôn tìm tòi, sáng tạo giúp nâng cao chất lượng giờ 

học. Tuy nhiên, với khó khăn về việc sắp xếp thời lượng chương trình chưa 

hợp lý, cơ sở vật chất phục vụ riêng cho bộ môn nghệ thuật nói chung còn 

thiếu thốn. Chưa có phòng học chức năng riêng, phương tiện, đồ dùng trực 

quan,...còn hạn chế. Phương pháp giảng dạy của GV bộ môn Mĩ thuật còn 

chưa phù hợp, dẫn tới ảnh hưởng lớn đến kết quả học tập và giảng dạy của 

cả giáo viên và sinh viên. Vấn đề đổi mới trong dạy học môn trang trí là 

một vấn đề cần phải tiến hành gấp rút, nhanh chóng để đạt được chất lượng 

hiệu và hiệu quả của môn học này, theo đúng những yêu cầu của chương 

trình đã đề ra. Chính bởi vậy cần xác định rõ nhiệm vụ, phương hướng, lập 

ra kế hoạch sao cho phù hợp, cụ thể, thiết thực cho sinh viên ngành CĐSP 
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Tiểu học. Giúp các em có một hành trang kiến thức đầy đủ để tự tin truyền 

bá và giảng dạy về cái đẹp trong tương lai. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó đòi hỏi sự kết hợp của nhiều yếu tố 

như: Công tác quản lý, phân phối chương trình, kiểm tra thực hiện chương 

trình, năng lực giáo viên bộ môn. Bộ môn trang trí giúp sinh viên biết vận 

dụng kiến thức chuyên môn mĩ thuật vào thực tiễn. Nó luôn đòi hỏi người 

dạy và người học phải có những phương pháp tích cực, linh hoạt, phù hợp 

với từng đối tượng cụ thể nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn 

Trang trí cho ngành CĐSP Tiểu học trường CĐSP Hà Nam. Vấn đề này sẽ 

được đề cập cụ thể  trong chương 02 của Luận văn. 
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Chương 2 

BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN  

TRANG TRÍ CHO NGÀNH CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TIỂU HỌC 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ NAM 

2.1. Cơ sở  đề xuất biện pháp 

Từ những khó khăn nêu trên, để giải quyết tốt bài toán chất lượng 

dạy và học, trên thực tế có rất nhiều biện pháp như: Đổi mới phương pháp; 

phương tiện dạy học; điều kiện cơ sở vật chất; giáo trình, giáo án, mời 

chuyên gia đầu ngành về hướng dẫn, tham dự hội thảo chuyên môn...Tuy 

nhiên, ở đây chúng tôi không có điều kiện để đề cập chi tiết đến tất cả 

các mặt trên mà chỉ tập trung nói về việc xây dựng và điều chỉnh chương 

trình chi tiết môn học; cải tiến, nâng cao phương pháp giảng dạy trong 

đó bao gồm:  

- Tiếp thu những cái đã làm tốt, khắc phục những điểm còn tồn tại. 

Giải pháp dựa trên cơ sở phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh đang có của  

nhà trường. 

- Biện pháp mới không làm thay đổi chương trình thời lượng của  

môn học và đảm bảo tính nguyên tắc, đúng quy định của nhà nước, quy định 

của ngành học, môn học và đảm bảo được tính địa phương. Đảm bảo được tính 

truyền thống và thời đại như là cách thức, tư duy,… 

- Khai thác được những yếu tố tích cực, sáng tạo của từng giáo viên 

trong tổ chuyên môn. 

- Đối với sinh viên, biện pháp phải phù hợp với sức học, đặc điểm 

khả năng nhận thức của sinh viên trong địa bàn tỉnh cũng như chuyên 

ngành đào tạo. Bám sát yêu cầu đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội đối với 

sinh viên sau khi ra trường. 
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- Kết hợp được giữa lý thuyết với thực hành 

- Điều chỉnh và sắp xếp lại chương trình của môn học, đổi mới 

phương pháp giảng dạy. Hướng tới nâng tầm trình độ, năng lực của cả 

người dạy lẫn người học trên cơ sở tiết kiệm, hiệu quả. Ví dụ: Xây dựng lại 

hệ thống bài tập lý thuyết tương ứng với bài tập thực hành cho sinh viên 

trong và ngoài giờ lên lớp giúp sinh viên có hệ thống kiến thức vững chắc 

từ lý thuyết để ứng dụng vào thực hành một cách hiệu quả nhất. 

Trong xu thế phát triển và hội nhập của đất nước, không thể duy trì 

những yếu tố đã quá cũ, không còn phù hợp nhưng cũng không thể áp 

dụng hoàn toàn những cách thức mới trong giảng dạy, để đào tạo giáo 

viên ra trường giảng dạy không thể dạy một cách máy móc, lý thuyết mà 

cần có sự minh họa thực tế, có sự vận dụng của khoa học công nghệ. Với 

tình hình thực tế về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, năng lực giảng dạy, 

trang thiết bị giảng dạy, cơ chế quản lý và điều hành, hình thức tổ chức 

môn học… như ở chương 1 đã trình bày, cùng với sự phân tích về nguyên 

nhân đã nêu ở phần trên, cho thấy chất lượng giảng môn Trang trí là chưa 

cao. Giáo viên đảm nhiệm quá nhiều học phần ở hầu hết các khóa nên dẫn 

đến chất lượng chuyên môn không sâu. Tổ bộ môn Mĩ thuật ở trường 

CĐSP Hà Nam trước đây có 05 giáo viên, 5 năm trở lại đây do có giáo viên 

nghỉ hưu, trường lại không có nhu cầu tuyển thêm nên khối lượng công 

việc quá lớn. Hơn nữa, sinh viên những năm trở lại đây có chất lượng đầu 

vào không cao, khả năng tiếp thu kiến thức cũng như ý thức học tập còn 

kém nên không tiếp thu được đầy đủ nội dung chương trình và trở nên chán 

nản với môn học... Vậy trước tình hình thực tế đó cần phải có biện pháp để 

góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn trang trí nói riêng và môn 

mĩ thuật nói chung đạt hiệu quả tốt nhất.  
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2.2. Các biện pháp cụ thể 

2.2.1. Xây dựng chương trình chi tiết môn trang trí phù hợp với hoạt 

động dạy học ngành CĐSP Tiểu học, trường CĐSP Hà Nam 

2.2.1.1. Tóm tắt nội dung môn học 

Chương trình bộ môn Trang trí dành cho hệ CĐSP Tiểu học được 

sắp xếp theo trình tự từ thấp lên cao. Các bài học được liên kết với nhau 

giúp sinh viên nắm vững các kiến thức khoa học của bộ môn cũng như các 

hình thức và nguyên tắc trong trang trí; hiểu về cách xử lý màu sắc, biết 

tiếp thu truyền thống  nghệ thuật dân tộc độc đáo.  

Môn trang trí có 4 nội dung chính bao gồm những kiến thức sau: 

Những kiến thức chung về trang trí; Màu sắc; Chép họa tiết vốn cổ dân tộc; 

Trang trí cơ bản và trang trí ứng dụng. 

 Đây là những kiến thức được chắt lọc cụ thể và cơ bản nhất phù hợp 

với thực tế trình độ cũng như theo yêu cầu chung của Bộ GDĐT về kiến 

thức cho sinh viên chuyên ngành CĐSP Tiểu học. Giúp các em hình thành 

được một số kĩ năng về nghệ thuật tạo hình, từ đó làm cơ sở để người học 

tiếp thu các kiến thức về mĩ thuật, vận dụng vào làm đồ dùng dạy học, 

trang trí trường lớp, báo tường…ở bậc Tiểu học. 

2.2.1.2. Nội dung, tiến trình  và chính sách đối với môn học 

Chương trình học môn trang trí dành cho sinh viên ngành CĐSP 

Tiểu học do Bộ Giáo dục - Đào tạo quy định, tổ bộ môn Mĩ thuật, trường 

CĐSP Hà Nam đã áp dụng và chỉnh sửa để phù hợp với đặc thù sinh viên 

của trường trong khuôn khổ cho phép. Tuy nhiên vẫn còn nhiều bất cập ở 

chỗ, lượng kiến thức thì nhiều mà số tiết theo như quy định  là hơi nặng với 

sinh viên. Từ những bất cập đó, để vừa đảm bảo được lượng kiến thức cho 

sinh viên, vừa đảm bảo số tiết đúng quy định, chúng tôi xây dựng khung 

chương trình chi tiết cho môn học, bao gồm cả thời gian nghiên cứu và học 
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tập trên lớp cũng như bài tập ngoài giờ lên lớp. Giúp các em có cái nhìn 

tổng quan nhất đối với môn học, vẫn đảm bảo được kiến thức mà lại không 

bị bó hẹp bởi thời gian. Mục này chúng tôi đã biên soạn lại một cách chi 

tiết và cụ thể ở mục 2.2.1. Bao gồm: nội dung chương trình chi tiết môn 

học và xây dựng hệ thống các bài tập lý thuyết và thực hành. Hệ thống bài 

tập lý thuyết và thực hành được xây dựng song song nhau, câu hỏi lý thuyết 

tương ứng với bài tập thực hành giúp sinh viên hệ thống lại được kiến thức 

lý thuyết để  từ đó ứng dụng vào thực hành một cách hiệu quả nhất.  

Chương trình học hiện tại như đã nêu đầy đủ ở chương 1, theo đúng 

tiến trình đối với hệ CĐSP Tiểu học là 30 tiết. Với thời lượng đó, việc 

sắp xếp số tiết học như hiện tại là chưa được hợp lý, dẫn đến một số vấn 

đề bất cập với môn học. Theo chúng tôi nên sắp xếp lại chương trình vẫn 

với thời lượng là 30 tiết nhưng sẽ cụ thể, chi tiết hơn giúp các em tiếp 

thu tốt hơn không chỉ môn Trang trí mà cả các phân môn tiếp theo của 

bộ môn Mĩ thuật.  

 Dưới đây là bảng tổng hợp phân phối giờ cho các hình thức dạy học 

môn trang trí đã được điều chỉnh 

Bảng 2.1. Phân phối giờ cho bộ môn 

STT Nội dung Hình thức tổ chức dạy học 

Lý 

thuyết 

Thảo 

luận/Thực 

hành 

Tự NC KTĐG 

1 Bài 1 1 1 

 

5 Thảo luận theo hệ 

thống bài tập (giáo 

viên cung cấp) 

2 Bài 2 1 4 10 Thực hành, thảo 

luận theo hệ thống 
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bài tập đã cho sẵn 

(giáo viên cung cấp) 

tương ứng với tiết 

học 

3 Bài 3 1 8 21 Thực hành, thảo 

luận theo hệ thống bài 

tập đã cho sẵn (giáo 

viên cung cấp) tương 

ứng với tiết học 

4 Bài 4 2 12 28 Thực hành, thảo luận 

theo hệ thống bài tập 

đã cho sẵn (giáo viên 

cung cấp) tương ứng 

với tiết học 

Cộng 5 25 64  

 

Như vậy tổng số giờ trên lớp: 30 ( trong đó số giờ Lý thuyết là 5, số 

giờ thực hành/ thảo luận là 25). Tự nghiên cứu, chuẩn bị là 64 giờ. 

Như vậy so với chương trình cũ học theo niên chế thì số tiết phân 

phối cho các bài học cụ thể đã khác rất nhiều. Cụ thể: số tiết lý thuyết từ 10 

tiết giảm còn 5 tiết. Tăng tiết thực hành từ 20 tiết lên 25 tiết. Ngoài ra còn 

có 64 giờ tự nghiên cứu giúp sinh viên có nhiều thời gian hơn trong việc 

giải quyết các bài tập lý thuyết và thực hành ngoài giờ lên lớp hoặc tham 

gia học ngoại khóa.  

 Chính sách đối với môn học: 

-  Có ý thức tự học, đọc trước các tài liệu được yêu cầu trong giờ tự 

học xác định. Các tài liệu giao trong tuần phải được chuẩn bị trước bài học, 

trước buổi thảo luận.  
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- Tham gia ít nhất 80% các giờ lý thuyết và 100% các giờ thảo luận, 

thực hành có ý thức học tập trong giờ học. 

- Tham gia tích cực các hoạt động trên lớp như: nghe giảng, làm bài 

tập nhóm, thảo luận nhóm, làm bài tập thực hành 

- Hoàn thành tốt các yêu cầu kiểm tra đánh giá thường xuyên, giữa kỳ 

và cuối kỳ. 

- Có học liệu bắt buộc. 

- Có đầy đủ nguyên liệu, dụng cụ học tập bộ môn theo yêu cầu cầu 

của Giảng viên. 

2.2.1.3. Xây dựng chương trình chi tiết môn học 

Trong khuôn khổ luận văn chúng tôi chỉ diễn giải một phần nội dung 

kiến thức được xây dựng trong đề cương chi tiết môn Trang trí theo học 

chế tín chỉ dành cho sinh viên ngành CĐSP Tiểu học trường CĐSP Hà 

Nam. Cụ thể chi tiết đề cương ở phụ lục 5 

Bài 1: Những kiến thức chung về trang trí 

* Nội dung kiến thức 

1. Những kiến thức chung về trang trí 

- Nguồn gốc của nghệ thuật tạo hình 

  - Tìm hiểu khái niệm về trang trí 

2. Các thể loại trang trí và vai trò của trang trí 

 2.1. Giới thiệu một số thể loại trang trí 

 2.2. Vai trò của trang trí trong nghệ thuật và trong cuộc sống 

* Thảo luận theo hệ thống bài tập (giáo viên cung cấp, cụ thể ở mục 2.2.2.) 

* Phân phối giờ 

- Lý thuyết : 1 

- Thảo luận/ thực hành: 1 

- Tự nghiên cứu: 5 

Bài 2: Màu sắc trong trang trí  
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*Nội dung kiến thức 

1. Khái niệm về màu sắc 

2. Phân loại màu sắc trong hội họa 

2.1. Màu gốc, màu bổ túc, màu nhị hợp 

2.2. Màu tương phản, màu nóng, màu lạnh 

2.3. Độ đậm nhạt của màu sắc 

3. Hòa sắc 

4. Cách pha màu và sử dụng màu sắc trong hội họa 

* Thực hành bài tập (giáo viên cung cấp, cụ thể ở mục 2.2.2 

*Phân phối giờ 

- Lý thuyết : 1 

- Thảo luận/ thực hành: 4 

- Tự nghiên cứu: 10 

Bài 3 Chép họa tiết vốn cổ dân tộc 

* Nội dung kiến thức 

1. Tìm hiểu họa tiết vốn cổ dân tộc 

 - Giới thiệu về vốn cổ dân tộc 

 - Nét độc đáo, phong phú của vốn cổ dân tộc 

2. Phương pháp chép họa tiết 

2.1. Ghi chép họa tiết đơn giản, phức tạp 

2.2. Ghi chép họa tiết trang trí cổ bằng bản rập  

(học ngoại khóa) 

* Phân phối giờ 

- Lý thuyết : 1 

- Thảo luận/ thực hành: 8 

- Tự nghiên cứu: 21 

Bài 4: Trang trí cơ bản và trang trí ứng dụng 

* Nội dung kiến thức 
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1. Trang trí cơ bản 

1.1. Tìm hiểu những kiến thức chung  về trang trí cơ bản 

1.2. Các nguyên tắc trang trí cơ bản 

1.3. Phương pháp tiến hành một bài trang trí cơ bản 

1.4. Hướng dẫn thực hành một bài trang trí cơ bản  

2. Trang trí ứng dụng 

2.1. Những kiến thức chung về trang trí ứng dụng 

2.2. Những yêu cầu chung về trang trí ứng dụng 

2.3. Hướng dẫn thực hành trang trí ứng dụng 

* Phân phối giờ 

- Lý thuyết : 2 

- Thảo luận/ thực hành: 12 

- Tự nghiên cứu: 28 

2.2.2. Xây dựng hệ thống các bài tập lý thuyết và thực hành môn Trang trí 

2.2.2.1. Bài tập lý thuyết 

Những bài tập lý thuyết này nhắm mục đích giúp sinh viên củng cố 

kiến thức sau bài học hoặc nhớ lại kiến thức trước khi thực hành. 

 1. Anh (chị) hiểu thế nào về tính dân tộc trong học tập trang trí? Thế 

nào là tính kế thừa và phát huy vốn cổ dân tộc? 

 2. Tác dụng của trang trí trong đời sống xã hội?  

 3. Các quy luật của màu sắc? Ứng dụng của quy luật màu sắc trong 

nghệ thuật trang trí? 

 4. Những nét đặc trưng nhất về họa tiết hoa văn dân tộc?  

 5. Quy trình chép một họa tiết vốn cổ dân tộc?  

 6. Thế nào là bố cục trang trí? Những yêu cầu trong bố cục trang trí 

là gì? Phân tích? 

 7. Thế nào là nguyên tắc về sự tương phản và sự cân đối trong trang 

trí? Tác dụng của chúng? 
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 8. Khi trang trí đường diềm cần chú ý những vấn đề gì? 

 9.  Sưu tầm tài liệu, tranh ảnh về trang trí ứng dụng và trang trí cơ bản 

 10. Khi trang trí hình vuông cần chú ý những điểm gì? Nêu cách 

trang trí hình vuông? 

 11. Nêu ý nghĩa của việc trang trí trường lớp và tính chất khác nhau 

giữa trang trí lớp học và trang trí phòng hội đồng giáo viên? 

2.2.2.2. Bài tập thực hành ( thực hiện trong hoặc ngoài giờ lên lớp) 

 1. Anh (chị) hãy chép từ 2 đến 3 họa tiết cổ qua các bản rập hoặc phù 

điêu chạm khắc cổ 

 2. Anh (chị) hãy chép từ 5 đến 7 bản hình trang trí dân tộc bằng chì 

trên khuôn khổ giấy 30 x 40 ( Diễn tả đậm nhạt theo như bản mẫu) 

 3. Anh (chị) hãy rang trí một đường diềm bằng những họa tiết hoa lá 

hoặc bằng những hình hình học ( hình kỉ hà). Bài trang trí sử dụng màu 

nước hoặc màu bột. 

 4. Anh (chị) hãy trang trí một hình tròn có đường kính 25 cm,  họa 

tiết và màu sắc tự chọn. Bài trang trí sử dụng màu nước hoặc màu bột. 

 5. Anh (chị) hãy trang trí hình vuông, kích thước cạnh 20 x 20, họa 

tiết tự do. Bài trang trí sử dụng màu nước hoặc màu bột. 

 6. Anh (chị) hãy tạo dáng và trang trí quạt giấy, họa tiết tự chọn. 

Kích thước phù hợp với khổ giấy. 

 7. Anh (chị) hãy trang trí một mẫu vải hoa với khuôn khổ 35 x 40. ( 

Sử dụng họa tiết trong vốn cổ dân tộc hoặc họa tiết hoa lá cách điệu).  

 8. Anh (chị) hãy trang trí một mẫu bìa sách truyện cho thiếu nhi, kích 

thước 20 x 30 cm. Sử dụng màu nước hoặc màu bột 

 9. Bài tập nhóm: Anh (chị) hãy làm phác thảo trang trí phòng giáo 

viên. Bài tập thực hành ngoài giờ lên lớp) 

 10. Bài tập nhóm: Anh (chị) hãy trình bày 1 bản trích (15 từ). Bài tập 

thực hành ngoài giờ lên lớp) 
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2.2.3. Đổi mới phương pháp dạy học 

Phương pháp dạy học là khái niệm cơ bản của lý luận dạy học, là 

“công cụ” quan trọng hàng đầu và cũng rất phức tạp của nghề dạy học. Là 

cách thức tác động của người giáo viên trong quá trình dạy học nhằm 

vào người học để truyền đạt những kiến thức, kỹ năng, lý luận, kinh 

nghiệm, quy luật về thế giới tự nhiên và đời sống xã hội; giúp cho 

người học nhận thức đầy đủ về nội dung của vấn đề, trên cơ sở đó áp 

dụng vào thực tiễn. Đặc biệt trong khuôn khổ đào tạo theo học chế tín 

chỉ, việc linh hoạt trong chương trình học cũng như trong cách giảng 

dạy thì việc đổi mới PPDH theo hướng tích cực, lấy người học làm 

trung tâm chính là câu trả lời  cho vấn đề nâng cao.; chất lượng đầu ra 

cho sinh viên, đáp ứng nhu cầu xã hội.  

Đổi mới PPDH không có nghĩa là loại bỏ các phương pháp dạy 

học truyền thống như thuyết trình, đàm thoại, luyện tập mà cần bắt 

đầu bằng việc cải tiến để nâng cao hiệu quả và hạn chế nhược điểm 

của chúng.  Kết hợp đa dạng các PPDH và các hình thức dạy học trong 

toàn bộ quá trình dạy học cũng là phương hướng quan trọng để phát 

huy tính tích cực và nâng cao chất lượng bài dạy. Giáo viên cũng cần 

kết hợp sử dụng các kĩ thuật dạy học nhằm phát huy tính tích cực và 

sáng tạo như: sơ đồ tư duy, kĩ thuật khăn phủ bàn… 

Ngoài ra, cần chú trọng tổ chức cho người học thực hiện các 

nhiệm vụ học tập trên lớp, giao nhiệm vụ và hướng dẫn việc học ngoài 

giờ lên lớp. Cùng với đó cần tăng cường hơn nữa những hoạt động 

giao lưu, hợp tác, thăm quan, giã ngoại thúc đẩy hứng thú học tập, rèn 

luyện kỹ năng sống, nâng cao hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền 

thống dân tộc. 

Ở luận văn này, chúng tôi đề xuất những phương pháp nhằm nâng cao 

chất lượng giảng dạy môn Trang trí cho sinh viên CĐSP Tiểu học trường 
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CĐSP Hà Nam. Đây là một giải pháp trong đó có những tiếp thu  kinh 

nghiệm, những hiệu quả tốt mà cả phương pháp giảng dạy trước đó đã đạt 

được. Đồng thời có điều chỉnh, cải tiến, bổ sung thêm những yếu tố cần thiết 

làm cho quy trình dạy học hợp lý hơn, chi tiết và sát thực hơn. Giải pháp này 

sẽ phát huy được tính năng động, sáng tạo của giáo viên, tính chủ động, tích 

cực của giáo sinh nhằm đáp ứng tốt mục đích và yêu cầu của chương trình 

đào tạo.  

- Phương pháp dạy học sử dụng trò chơi học tập 

Phương pháp dạy học sử dụng trò chơi học tập là một phương pháp 

rất  hay nhằm thu hút hứng thú của người học tạo không khí vui vẻ thoải 

mái trong giờ học. Với môn Trang trí được chúng tôi áp dụng trong các tiết 

dạy lý thuyết nhằm giúp sinh viên tìm hiểu vấn đề thông qua một số trò 

chơi trí tuệ như giải ô chữ bí mật, đuổi hình bắt chữ, mảnh ghép họa tiết.  

 Cụ thể: Giáo viên sử dụng một số hình ảnh và những kiến thức liên 

quan đến bài học sau đó dựng thành ô chữ hoặc các ô hình ảnh động kết 

hợp hiệu ứng âm thanh. Trò chơi có thể sử dụng đầu tiết học (giới thiệu 

bài) để tạo hứng thú hoặc cuối tiết học giúp sinh viên củng cố kiến thức bài 

học. Phương pháp được thể hiện cụ thể ở tiết dạy thực nghiệm thứ hai – Bài 

4: Vẽ trang trí (mục 2.3) 

 Giáo viên khi tổ chức trò chơi cần lưu ý: Trò chơi phải có nội dung 

liên quan đến bài học, mang tính giáo dục cao và cần phổ biến luật chơi, 

thời gian chơi rõ ràng trước khi tiến hành. Không phải tiết học nào cũng 

cần sử dụng trò chơi, giáo viên cần xác định rõ mục tiêu của bài dạy để tìm 

trò chơi hợp lý. Trò chơi chỉ nên chơi trong khoảng thời gian từ 3 – 5 phút, 

không nên chơi quá nhiều, quá lâu, chiếm hết thời gian của tiết học.  

Không phải giờ dạy Trang trí nào cũng đưa trò chơi vào theo một cách 

rập khuôn hoặc đưa trò chơi vào không phù hợp với nội dung và mục tiêu 

của bài học.  
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- Phương pháp thực hành, luyện tập 

Là phương pháp dạy học truyền thống nhưng được chúng tôi vận 

dụng, cải tiến và sử dụng triệt để, áp dụng linh hoạt vào từng bài cụ thể 

như: bổ sung một số bài tập lý thuyết vào trong tiết thực hành, tổ chức thực 

tế và vẽ tại các đình chùa ở địa phương, kết hợp với việc sử dụng các 

phương tiện dạy học, giáo cụ trực quan... 

Bài tập lý thuyết được giải quyết trong tiết thảo luận, sau đó được 

ứng dụng vào bài tập thực hành. Hệ thống bài tập lý thuyết giúp các em 

hình dung một cách có hệ thống lượng kiến thức đã được học và áp dụng 

vào bài tập của mình (nêu cụ thể ở mục 2.2.2). Trong giờ thực hành, giáo 

viên bao quát lớp và đến từng bàn, hoặc nhóm sinh viên để gợi ý hoặc tháo 

gỡ những vướng mắc cho sinh viên. Ngoài giờ thực hành trên lớp, giáo 

viên giao bài tập và hướng dẫn qua cách làm bài cho sinh viên để hoàn 

thành bài tập ngoài giờ lên lớp. Bài thực hành ngoài giờ lên lớp có thể làm 

cá nhân hoặc làm nhóm theo yêu cầu riêng của từng bài.  

 Trước giờ thực hành giáo viên có thể cho sinh viên tham khảo một số 

bài mẫu khóa trước, một số mẫu trang trí giáo viên sưu tầm (kết hợp với 

máy chiếu). Gợi ý một số ý tưởng làm bài cho sinh viên đồng thời lưu ý các 

em những lỗi thường gặp khi làm bài để các em tránh.  

 Trong giờ thực hành, trong khoảng thời gian sinh viên làm phác 

thảo, giáo viên cần bao quát, sát sao lớp. Sinh viên nào làm xong phác thảo, 

giáo viên duyệt và chỉnh sửa rồi mới được làm màu. Cuối giờ thực hành, 

giáo viên dành thời gian để nhận xét và rút kinh nghiệm. Cùng với sinh 

viên thảo luận về bài tập, có thể cho điểm trực tiếp những bài thực hành tốt 

để tạo hứng thú và giúp các em có động lực làm bài đối với những bài thực 

hành sau. Đây là cách làm vô cùng hiệu quả, giúp các em có động lực học 

tập và kết quả bài thực hành cũng cao hơn. Trong quá trình làm màu, giáo 

viên có thể gợi ý hoặc chỉnh sửa cho sinh viên, giúp các em có định hướng 
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và cảm thụ màu sắc tốt với những bước đi đầu tiên trong sử dụng màu sắc 

và thực hành những bài tập trang trí cơ bản. 

Ngoài ra, giáo viên còn có thể cho sinh viên đi vẽ thực tế tại các đình 

chùa, di tích lịch sử tại địa phương. Áp dụng vào một số bài tập cụ thể như: ghi 

chép họa tiết đơn giản, phức tạp, ghi chép họa tiết trang trí cổ bằng bản rập.  

Phương pháp này được chúng tôi sử dụng cụ thể ở mục 2.3 tiết 

dạy thực nghiệm thứ hai – bài 3: Chép vốn cổ dân tộc  

- Phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm 

Phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm hay còn có tên gọi là 

phương pháp dạy học hợp tác, hợp tác theo nhóm nhỏ...Đây là phương 

pháp dạy học mà sinh viên được chia thành các nhóm nhỏ riêng biệt, 

chịu trách nhiệm về một mục tiêu duy nhất. Các thành viên trong 

nhóm sau khi nhận được nhiệm vụ lập kế hoạch làm việc, thỏa thuận 

nguyên tắc làm việc và phân công trong nhóm. Từng cá nhân làm việc 

độc lập và nêu ý kiến thảo luận trong nhóm rồi đưa ra kết luận cho 

nhóm của mình. Cử đại diện nhóm trình bày kết quả làm việc của 

nhóm. Sử dụng phương pháp này, mỗi thành viên trong nhóm đều 

được nêu quan điểm của mình, được nghe quan điểm của các thành 

viên khác trong nhóm và trong lớp.  

Để phương pháp này khi áp dụng đạt được hiệu quả cao giáo viên 

cần lưu ý:  

- Tùy vào từng nội dung của bài dạy để đưa ra câu hỏi phù hợp 

cho từng nhóm. Câu hỏi nên có hướng mở, độ khó vừa phải và phù 

hợp với bài dạy.  

- Giáo viên chia các nhóm nhỏ nhưng không quá 06 sinh viên trong 

một nhóm. Mỗi thành viên trong nhóm đều phải có trách nhiệm ngang 

nhau, tự phân công trách nhiệm và làm việc độc lập, sau đó tổng hợp ý kiến 

và đưa ra kết luận chung của nhóm.  



47 

 

 

Phương pháp này được chúng tôi sử dụng trong các giờ lý 

thuyết, được thể hiện cụ thể ở mục 2.3, tiết dạy thực nghiệm thứ hai - Bài 

4: Vẽ trang trí. 

- Phương pháp dạy học dựa trên vấn đề 

 Phương pháp dạy học dựa trên vấn đề là một phương pháp rất hay, 

được chúng tôi áp dụng trong các tiết dạy lý thuyết. Nội dung nghiên cứu 

được giáo viên cung cấp trước tiết dạy, sinh viên tự chủ động tìm kiếm 

thông tin thích hợp (thông tin có ở nhiều nguồn khác nhau như: sách báo, 

internet, film…) để giải quyết vấn đề. Từ những thông tin mà sinh viên thu 

thập được, giáo viên tổ chức hoạt động nhóm. Thông qua thảo luận ở nhóm 

nhỏ, sinh viên chia sẻ nguồn thông tin, cùng nhau hình thành các giả 

thuyết, kiểm tra giả thuyết và đi đến kết luận. Phương pháp này giúp sinh 

viên tự chủ động trong việc giải quyết vấn đề mà giáo viên đưa ra bằng 

việc tìm kiếm và thu thập tài liệu, thảo luận nhóm và đi đến kết luận chung. 

Sau khi sinh viên báo cáo kết quả nhóm, giáo viên nhận xét và kết luận. 

Với phương pháp này, giúp sinh viên chủ động hơn trong các tiết học, 

không thụ động và phụ thuộc vào giáo trình. 

 Ở phương pháp này chúng tôi áp dụng vào bài học lý thuyết. Ví dụ 

bài 1 “Những kiến thức chung về trang trí”. Giáo viên giao nhiệm vụ cho 

sinh viên tìm hiểu về nguồn gốc của nghệ thuật tạo hình và các thể loại 

trang trí. Giới thiệu cho sinh viên tài liệu thông qua đề cương chi tiết, sinh 

viên tự tìm thông tin, sưu tầm tranh ảnh, tài liệu liên quan đến vấn đề giáo 

viên giao trước khi bước vào tiết học. Giáo viên chia nhóm và phân nhiệm 

vụ cho từng nhóm. Sinh viên thảo luận nhóm dựa vào những thông tin thu 

thập được trước giờ học, cùng nhau giải quyết vấn đề và báo cáo kết quả. 

Giáo viên nhận xét và kết luận. Phương pháp này giúp sinh viên chủ động 

hơn trong việc tìm hiểu thông tin bài học trước giờ lên lớp, chủ động hơn 

về kiến thức, không thụ động theo giáo trình và phụ thuộc vào kiến thức 
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giáo viên truyền tải. Kiến thức vì thế được sinh viên ghi nhớ nhiều lần, 

giúp khắc sâu kiến thức. Hoạt động nhóm đồng thời cũng tạo không khí 

hứng thú cho tiết học, huy động tất cả thành viên trong lớp tham gia hoạt 

động, tiết học lý thuyết sẽ bớt khô khan hơn.  

2.2.4. Đổi mới nội dung, hình thức thi, kiểm tra, đánh giá học lực của 

sinh viên 

 Việc tổ chức thi, kiểm tra đánh giá là quá trình thực tiễn để thực hiện 

các nhiệm vụ đánh giá thực trạng, khuyến khích các nhân tố tích cực, phát 

hiện những sai lệch và đưa ra những quyết định nhằm điều chỉnh giúp đỡ 

để sinh viên hoàn thiện hơn. Đánh giá kết quả học tập là quá trình thu thập 

thông tin cho cơ sở đào tạo. 

 Đối với bộ môn Mĩ thuật nói chung và môn Trang trí nói riêng, phần 

tổ chức thi, kiểm tra đánh giá học lực sinh viên từ trước đến nay vẫn là thi 

thực hành. Đánh giá theo thang điểm 10 trong đó kiểm tra đánh giá thường 

xuyên 10 %, kiểm tra đánh giá định kì 50 %, kiểm tra đánh giá hết môn 

40%.  

Bảng 2.2. Hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập 

STT 
Hình thức kiểm tra 

đánh giá 
Tỉ lệ điểm Căn cứ để kiểm tra đánh giá 

1 
Kiểm tra đánh giá 

thường xuyên 
10% 

- Dự đủ số giờ học trên lớp 

theo quy định  

- Chuẩn bị đủ về số lượng  bài 

tập trong chương trình và nội 

dung bài tự học 

- Ý thức tự học trong các giờ 

thực hành 
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2 
Kiểm tra đánh giá 

định kì 
50% 

- Chất lượng các ý kiến trong giờ 

thảo luận/thực hành. 

   
- Chất lượng các bài tự học 

- Chất lượng bài kiểm tra định kì 

3 
Kiểm tra đánh giá 

hết môn 
40% 

- Tổ chức thi thực hành 

- Kết quả bài tập tổng hợp kiến 

thức. 

 

 So với trước đây là kiểm tra đánh giá thường xuyên 10 %, kiểm tra 

đánh giá định kì 30 %, kiểm tra đánh giá hết môn 60%. Đây cũng là yếu tố 

tích cực bởi không hoàn toàn phụ thuộc vào điểm thi cuối kì. Đánh giá 

năng lực sinh viên phần lớn ở sự rèn luyện và nỗ lực của các em trên lớp. 

Tuy nhiên tôi thấy cần đổi mới một phần ở khâu đánh giá định kì (gồm 

điểm bài thực hành trên lớp hệ số 1, hệ số 2) là tự để sinh viên đánh giá lẫn 

nhau. Hầu hết bài tập thực hành trên lớp và ngoài giờ lên lớp, khi đã giao 

bài cho sinh viên, người giáo viên nên cho điểm. Cho điểm bằng cách cho 

các em đánh giá điểm bài của nhau, sau đó giáo viên chốt điểm và nhận xét 

bài trên lớp để các em rút được kinh nghiệm. Chấm bài của bạn để so sánh 

với bài của mình, tìm ra cái được và chưa được từ đó rút kinh nghiệm cho 

những bài tập thực hành sau.  

2.3. Tổ chức thực nghiệm sư phạm 

Khẳng định tính hiệu quả của việc áp dụng biện pháp mới, sự kết hợp 

đan xen giữa các học phần khác vào giảng dạy môn Trang trí cho sinh viên 

ngành Sư phạm Giáo dục Tiểu học trường CĐSP Hà Nam. 

Xác định tính khả thi của biện pháp mới phù hợp với các lớp cùng 

ngành đào tạo, hệ đào tạo. 

Kiểm chứng về mặt định tính (trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề 

nghiệp,...) và định lượng (kết quả học tập của sinh viên) thông qua kiểm tra 

đánh giá. 
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2.3.1. Đối tượng,  thời gian và địa bàn thực nghiệm 

2.3.1.1. Đối tượng thực nghiệm: 

Để có được kết quả thực nghiệm, tôi lựa chọn 20 sinh viên lớp Tiểu 

học K20 A1 làm nhóm thực nghiệm, 20 sinh viên lớp Tiểu học K20 A2 làm 

nhóm đối chứng và đảo ngược lại đối với tiết thực nghiệm thứ 2 

2.3.1.2. Thời gian và địa bàn thực nghiệm: 

Học kì I năm học 2016 - 2017 

- Địa bàn thực nghiệm: Trường CĐSP Hà Nam. 

2.3.2. Nội dung thực nghiệm 

- Đưa những điều chỉnh về nội dung, hình thức của môn học vào bài 

học cụ thể. 

- Áp dụng một số phương pháp dạy học mới nhằm nâng cao hiệu quả 

bài dạy. 

- Tăng cường và sử dụng một cách hiệu quả các phương tiện dạy học 

vào trong bài học. 

- Kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức trên lớp thông qua việc sinh 

viên có hăng hái phát biểu xây dựng bài. 

- Tăng cường bài tập thực hành, luyện tập trên lớp và bài tập về nhà. 

2.3.3. Tiêu chí đánh giá 

Sau khi thực nghiệm giảng dạy để đánh giá kết quả chúng tôi thực 

hiện kiểm tra giữa hai nhóm lớp: 

- So sánh việc tiếp thu kiến thức, hiểu bài tại lớp giữa hai nhóm lớp. 

- Thay đổi về nhận thức, thái độ, kĩ năng đối với môn học, tiết học 

giữa nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm. 

- Kết quả đạt được sau khi tiến hành kiểm tra đánh giá. 

2.3.4. Triển khai thực nghiệm 

Trên cơ sở các biện pháp đã trình bày ở trên, tôi đã xin thông qua nhà 

trường, tổ chuyên môn và mạnh dạn tiến hành thử nghiệm, đánh giá các 
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biện pháp này trong một giờ học môn Trang trí đối với 02 nhóm lớp: K20 

A1 làm nhóm Thực nghiệm, K10 A2 làm nhóm Đối chứng và đảo ngược 

lại đối với tiết thực nghiệm thứ 2. 

Cơ sở để phân chia nhóm là dựa trên Bảng điểm môn Trang trí. Dựa 

trên bảng điểm học tập này, tôi đã phân chia thành 02 nhóm thuộc 02 lớp 

trên sao cho 2 nhóm có sự tương đồng nhau về mặt nhận thức.  

- Nhóm đối chứng: Sử dụng kế hoạch bài học phối kết hợp các 

phương pháp  dạy học truyền thống đặc thù của bộ môn 

- Nhóm thực nghiệm: Tổ chức dạy học theo nội dung kế hoạch bài 

học có sử dụng các phương pháp dạy học tích cực đã nêu ở phần giải pháp  

như: Phương pháp dạy học sử dụng trò chơi học tập, phương pháp dạy 

học hợp tác theo nhóm…và sử dụng các phương tiện dạy học một cách 

hiệu quả. 

Đây là cơ sở khoa học quan trọng để đánh giá kết quả của biện pháp 

tác động. Chúng ta có thể hình dung rõ hơn về mức độ lĩnh hội kiến thức 

trong giờ học Trang trí của 2 nhóm này thông qua bảng sau: 

Bảng 2.3. Bảng điều tra trước khi thực nghiệm 

Xếp hạng  

KQ học tập 

Nhóm thực nghiệm Nhóm đối chứng 

Số lượng SV Tỉ lệ  Số lượng SV Tỉ lệ  

Xuất sắc 0 0% 0 0% 

Giỏi  02 10,0% 02 10,0% 

Khá 07 35% 07 35% 

Trung bình 10 50% 10 50% 

Yếu 01 5.0% 01 5.0% 

Tổng 20 100% 20 100% 

 

* Tiết thực nghiệm thứ nhất: 
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- Bài 3: Chép vốn cổ dân tộc  

- Thời gian: Ngày 13/11/2016 

- Địa điểm: Phòng 203 nhà Học liệu, trường CĐSP Hà Nam  

- Thành phần dự: Các thành viên tổ bộ môn 

Trong tiết giảng dành cho lớp thực nghiệm tôi đã tiến hành như sau: 

Trên cùng một nội dung kiến thức nhưng chúng đã đã áp dụng các 

phương pháp tích cực đã nêu ở phần giải pháp và việc sử dụng các phương 

tiện dạy học một cách hiệu quả. 

- Các bước thực hiện kế hoạch bài học: 

+ Chuẩn bị đồ dùng dạy học: Máy chiếu, bản rập, tranh ảnh minh 

họa…Ngoài sự chuẩn bị của giáo viên, yêu cầu sinh viên phải có đầy đủ đồ 

dùng học tập. 

Bước 1: Phương pháp chép họa tiết 

- Lựa chọn họa tiết đẹp  

Ở bước này, chúng tôi cho sinh viên xem clip về sự phong phú và vẻ 

đẹp của họa tiết vốn cổ dân tộc và một số sản phẩm có sử dụng họa tiết vốn 

cổ dân tộc như lọ hoa, bình gốm…Sau đó cho sinh viên giới thiệu một số 

tranh, hình ảnh về họa tiết vốn cổ dân tộc mà nhóm đã sưu tầm. Từ đó hình 

dung lại kiến thức đã học ở tiết lý thuyết, lựa chọn họa tiết cho mình.  

Bước 2: Quy trình chép họa tiết 

Giáo viên đưa ra một số câu hỏi lý thuyết tương ứng với bài tập mà 

sinh viên chuẩn bị thực hành ở mục 2.2.2 để củng cố kiến thức cho sinh 

viên trước khi bước vào thực hành. 

Ví dụ: bài tập 5: Quy trình chép một bài họa tiết vốn cổ dân tộc? 

Với việc nhắc lại kiến thức đã học, sinh viên một lần nữa khắc sâu 

kiến thức và bước vào làm bài thực hành một cách hiệu quả. 

 - Phác bố cục họa tiết, quy về mảng hình lớn bằng hình kỉ hà (hình 

ảnh minh họa) 
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 - Phác nhẹ hình kỉ hà cho các chi tiết 

 - Phác họa tiết bằng các nét mờ 

 - Hoàn chỉnh nét vẽ 

Bước 4: Sinh viên thực hành 

Trong quá trình sinh viên thực hành, giáo viên bao quát lớp, gợi ý, 

chỉnh sửa bài và giải đáp những vướng mắc cho sinh viên 

Bước 5: Nhận xét bài thực hành  

Ở bước này, giáo viên nhận xét qua các bài thực hành của sinh viên 

đã được xem trong quá trình bao quát lớp. Chia tổ để sinh viên đánh giá bài 

thực hành. Sinh viên tự đánh giá điểm cho bài của nhau trong tổ của mình. 

Mỗi tổ tự lựa chọn ra một đến hai bài tốt để dán lên bảng. Cùng nhau nhận 

xét và rút kinh nghiệm cho bài sau.  

Sau tiết thực hành chép vốn cổ dân tộc tại lớp, giáo viên tổ chức và 

phân công nhiệm vụ cho lớp đi vẽ thực tế tại chùa Bầu thuộc địa bàn thành 

phố. Tiết học thực tế này có thể sử dụng quỹ giờ tự học tự nghiên cứu của 

sinh viên.  

Tiết dạy này chúng tôi vận dụng linh hoạt các phương tiện dạy học 

tích cực như máy chiếu, hình ảnh trực quan và áp dụng triệt để phương 

pháp luyện tập thực hành đã được nêu rõ ở mục 2.2.3. 

* Tiết thực nghiệm thứ 2: 

- Bài 4: Vẽ trang trí  (Trang trí cơ bản)  

- Thời gian: Ngày 22/11/2016 

- Địa điểm: Phòng 103 Nhà Thí nghiệm thực hành, trường CĐSP 

Hà Nam  

- Thành phần dự: Các thành viên tổ bộ môn 

Trong tiết giảng dành cho lớp thực nghiệm tôi đã tiến hành như sau: 

Trên cùng một nội dung kiến thức nhưng chúng đã đã áp dụng các 

phương pháp dạy học tích cực và sử dụng các phương tiện dạy học. 
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- Các bước thực hiện kế hoạch bài học: 

+ Chuẩn bị đồ dùng dạy học: Máy chiếu, tranh minh họa, một số loại 

lá cây, hoa… thật. Ngoài sự chuẩn bị của giáo viên, yêu cầu sinh viên phải 

có đầy đủ đồ dùng học tập. 

Bước 1: Khởi động  

Ở bước này, chúng tôi cho sinh viên chơi trò chơi giải ô chữ bằng 

những câu hỏi gợi ý và hình ảnh kèm theo. 

1. Các lĩnh vực thiết kế thời trang, thiết kế sân khấu, nội thất thuộc 

loại hình nghệ thuật nào ? 

2. Nét tiêu biểu của nghệ thuật Điêu khắc dân gian Việt Nam ? 

3. Sử dụng quy luật màu sắc nào để tạo vẻ đẹp hài hòa cho các họa 

tiết đứng cạnh nhau ? 

4. Giải Ô chữ từ khóa 

Sau khi giải được ô chữ từ khóa, giáo viên dẫn dắt vào bài. 

Bước 2: Nội dung 

1. Khái niệm chung về trang trí 

- Giáo viên nêu vấn đề: 

  + Nêu khái niệm chung về nghệ thuật trang trí? 

+ Có mấy thể loại trang trí, đặc điểm của các thể loại? 

- Sinh viên trả lời câu hỏi theo ý hiểu qua nội dung tài liệu đã tìm hiểu. 

2. Họa tiết trang trí 

- Giáo viên cho sinh viên xem hình ảnh đã được chuẩn bị sẵn, trình 

chiếu trên power poin về những họa tiết gần gũi có trong cuộc sống, thiên 

nhiên… 

- Sinh viên sưu tầm một số loại lá cây, hoa…. và một số hình ảnh 

họa tiết được cách điệu từ thiên nhiên, cuộc sống, con người.  

- Giáo viên nêu vấn đề: 



55 

 

 

 + Họa tiết có từ đâu? Trình bày khái niệm của họa tiết? 

+ Các quy trình để tạo ra họa tiết? 

- Giáo viên thị phạm quy trình tạo ra họa tiết trang trí từ một số loại 

lá cây, hoa mà sinh viên sưu tầm để cách điệu thành họa tiết trang trí giúp 

sinh viên dễ dàng hình dung 

- Giáo viên giao nội dung tự học ở nhà: Phương pháp chép và cách 

điệu họa tiết? 

3. Bố cục trang trí 

3.1. Nguyên tắc sắp xếp bố cục trong trang trí cơ bản 

- Ở nội dung này giáo viên cho sinh viên thảo luận nhóm. Giáo viên 

chia lớp thành 6 nhóm nhỏ, quy định thời gian và phân công vị trí làm việc 

của các nhóm. Yêu cầu sinh viên quan sát trực quan (giáo viên cung cấp) 

và thảo luận cùng một nội dung: Nguyên tắc sắp xếp bố cục được thể hiện 

như thế nào trong bức tranh đó.  

- Từng các nhân trong nhóm làm việc độc lập, thành viên trình bày ý 

tưởng và tổng kết ý kiến của nhóm nhỏ. Đại diện trưởng các nhóm trình 

bày nội dung thảo luận và đi đến kết luận chung. Giáo viên tổng kết và 

nhận xét. 

- Giáo viên thị phạm và cho sinh viên xem tham khảo một số hình 

ảnh trang trí cơ bản trên máy chiếu. 

3.2. Các hình thức sắp xếp 

 - Giáo viên yêu cầu sinh viên quan sát trực quan và thảo luận nhóm. 

Phân công nhiệm vụ như ở mục 3.1 với nội dung thảo luận như sau: 

Nguyên tắc xen kẽ được thể hiện như thế nào trong bức tranh, phân tích 

làm rõ vai trò của nguyên tắc này trong nghệ thuật trang trí?  

4. Phương pháp vẽ trang trí 

- Giáo viên thị phạm các bước tiến hành một bài trang trí cơ bản. 
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- Sinh viên tổng kết lại các bước tiến hành một bài trang trí cơ bản 

theo cách hiểu của mình.  

Bước 4: Kết thúc 

- Giáo viên trình chiếu tóm tắt nội dung bài học bằng sơ đồ tư duy 

- Củng cố và chốt kiến thức bài học  

- Sv đặt câu hỏi thắc mắc về kiến thức của bài, giáo viên trả lời (nếu có) 

Trong tiết dạy thực nghiệm này chúng tôi có áp dụng một số phương 

pháp dạy học mới như: phương pháp phương pháp sử dụng trò chơi học tập 

cho phần khởi động; dạy học hợp tác theo nhóm và kết hợp với kĩ thuật dạy 

học bằng sơ đồ tư duy đã được trình bày cụ thể ở mục cho mục 2.2.3.  

2.3.5. Nhận xét, đánh giá và kết luận thực nghiệm 

Kết quả thu được cụ thể như sau: 

- Nhóm Thực nghiệm:  

Ở tiết dạy thực nghiệm thứ nhất: Chúng tôi tiến hành sử dụng phương 

pháp luyện tập thực hành mới kết hợp các phương tiện dạy học một cách 

hiệu quả, lôi cuốn sự tập trung của sinh viên. Đưa clip và những đồ vật có 

in hình họa tiết tạo nên trực quan sinh động, giúp các em có hứng thú hơn 

với bài thực hành của mình. Hơn nữa, việc sử dụng bài tập lý thuyết thảo 

luận trước giờ thực hành giúp sinh viên nhớ lại kiến thức, bước vào thực 

hành một cách hiệu quả.  

Ở tiết dạy thực nghiệm thứ 2: Chúng tôi tiến hành sử dụng trò chơi 

học tập vào  đầu tiết dạy gây hứng thú và ôn lại kiến  thức đã học để dẫn 

dắt vào bài. Tiếp theo sử dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm 

nhỏ, dạy học dựa trên vấn cũng mang lại hiệu quả không nhỏ cho tiết học. 

Cuối tiết học chúng tôi sử dụng kĩ thuật sơ đồ tư duy nhằm chốt lại kiến 

thức, giải đáp thắc mắc về kiến thức bài và giao nhiệm vụ cho tiết học tới. 
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- Nhóm Đối chứng: Chúng tôi sử dụng các phương pháp truyền 

thống, không kết hợp các phương tiện dạy học một cách hiệu quả, thì thái 

độ sinh viên dành cho giờ học bình thường, hiệu quả giờ học không cao. 

Nhằm đánh giá một cách chính xác, khách quan hơn nữa, chúng tôi 

lại dạy đảo đổi 2 nhóm theo phương pháp như trên vào ngày 28/11/2016 và 

ngày 30/11/2016 kết quả thu được cũng tương đương với kết quả trên cho 

nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm bằng việc đưa phiếu hỏi cho sinh 

viên nhận xét, đánh giá về phương pháp mới và cũ có gì khác? kiến thức 

phù hợp hay không? khả năng nắm bắt kiến thức của sinh viên tại lớp thế 

nào?.... 

Bảng 2.4. Bảng tổng kết kết quả thực nghiệm  

Học lực 
Nhóm thực nghiệm Nhóm đối chứng 

Số lượng SV Tỉ lệ Số lượng SV Tỉ lệ 

Xuất sắc 04 20% 0 0% 

Giỏi 05 25% 02 10% 

Khá 06 33.5% 07 35% 

Trung bình 05 30 % 09 45 % 

Yếu 0 0% 02 10% 

Tổng 20 100% 20 100% 

 

- Nhóm thực nghiệm có kết quả học tập cao hơn so với nhóm đối 

chứng. Điều này chứng tỏ rằng: khi áp dụng các biện pháp mới vào việc 

giảng dạy trong giờ học của môn Trang trí đã đem lại kết quả cao hơn so 

với các phương pháp truyền thống. 

 - Những chuyển biến được ghi nhận sau khi tiến hành đổi mới 

phương pháp dạy học: 
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 Đối với sinh viên: 

 Sinh viên có tinh thần và thái độ tích cực, hứng thú đối với môn học. 

Sau kì thi kết thúc học phần, điểm số của sinh viên cao hơn so với khóa 

trước. Việc học môn Trang trí không còn đáng ngại như trước nữa, các em 

tự tin làm bài và luyện tập, có điều kiện để thể hiện khả năng của mình 

thông qua những bài thực hành  

Đối với giáo viên:  

Trong năm học 2016 - 2017, khi trực tiếp giảng dạy môn trang trí ở 

02 lớp CĐSP Tiểu học k20, tôi có nhiều điều kiện để thử nghiệm các biện 

pháp. Đầu tiên là những điều chỉnh về nội dung chương trình môn học, sau 

đó là các hình thức tổ chức lớp học cho hiệu quả và sinh động, cuối cùng là 

ứng dụng các phương pháp, biện pháp, ứng dụng công nghệ thông tin vào 

giảng dạy học phần. Để có thể vận dụng hiệu quả những biện pháp trên, 

cần có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo như nghiên cứu giáo trình, 

tìm hiểu đối tượng, sáng tạo ý tưởng, thiết bị, nội dung bài học...Tất cả 

những yếu tố đó góp phần xây dựng tiết dạy hiệu quả, sinh động và vui 

hơn, giúp giáo viên yêu môn học hơn, tích cực tìm tòi, nghiên cứu các biện 

pháp mới để ứng dụng vào giảng dạy tốt hơn. Giáo viên thay vì chủ yếu 

dùng lời để truyền đạt kiến thức thì có nhiều lựa chọn hơn trong việc đem 

kiến thức mới đến với sinh viên qua phương tiện trực quan, hay bài tập 

thực hành luyện tập. Bản thân tôi nhận thấy mỗi lần lên lớp là mỗi lần làm 

mới chính mình. 

Đối với nội dung chương trình 

Qua những điều chỉnh về nội dung chương trình đã được đồng ý của 

tổ bộ môn khi xây dựng đề cương chi tiết, giáo án. Trong tiết dạy đều có 

các thành viên trong tổ bộ môn dự và đưa ra nhận xét, góp ý.  
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Sau tiết giảng dạy theo nội dung đã được điều chỉnh, đối với giảng 

viên dạy đều thấy rất hợp lý và logic. Đối với sinh viên, do nội dung được 

đưa vào một cách cụ thể và chi tiết cũng như đan xen phần bài tập, thực 

hành khiến cho các em có nhiều thời gian hơn để tìm hiểu, học tập và thực 

hành sâu hơn về những kiến thức được học.  

 Tiểu kết 

Cốt lõi của việc dạy và học đó là mang lại tri thức cho người học sao 

cho hiệu quả nhất. Việc xây dựng nội dung chương trình cũng như đưa ra 

những phương pháp, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn 

trang trí cho sinh viên CĐSP Tiểu học, trường CĐSP Hà Nam bước đầu đã 

có những chuyển biến tích cực. Những đổi mới trên chưa hẳn đã là hợp lý 

và toàn diện nhất, cần phải có thời gian thử nghiệm để có thể rà soát và điều 

chỉnh các thành phần tham gia nhưng nhìn về tổng thể, chúng tôi nghĩ sẽ có 

nhiều đổi mới mang tính tích cực hơn. Sự thành công của phương pháp 

giảng dạy trong bài giảng còn phải phụ thuộc vào sự chuẩn bị kỹ càng giáo 

án, kỹ năng thuyết trình, trình độ kiến thức chuyên ngành sâu của giáo viên 

đứng lớp… Vai trò của người thầy trong việc thay đổi phương pháp giảng 

dạy đòi hỏi một nỗ lực cao về nhiều mặt. Giáo viên cũng phải năng động để 

điều hành các hoạt động bổ trợ, các bài kiểm tra thực tế. Các giải pháp bổ 

trợ phải được soạn hợp lý, phù hợp với lứa tuổi, tâm sinh lý, kiến thức hiểu 

biết của sinh viên để đạt được hiệu quả mong muốn.  

Thực hiện giảm tải về nội dung môn học thì sẽ tăng được thời lượng 

luyện tập các kỹ năng thực tế ngay tại lớp. Tăng cường đưa sinh viên đi 

ngoại khóa (có thể là hoạt động ngoài giờ lên lớp) giúp các em hứng thú hơn 

với môn học, đồng thời giáo dục sinh viên về tình yêu quê hương. Với 

phương pháp mới, các giáo viên sẽ kích thích các sinh viên động não và 

khuyến khích các sinh viên cùng bầy tỏ ý kiến của mình, tích cực tham gia 
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vào tiến trình giảng bài. Qua đó nâng cao tính thực hành cho sinh viên, 

không để sinh viên tiếp thu các kiến thức nặng về lý thuyết nhằm phấn đấu 

đưa các mục tiêu giảng dạy bằng những giải pháp mới tiến đến gần các tiêu 

chuẩn giảng dạy đại học tiên tiến hiện nay.  
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KẾT LUẬN  

Trang trí có tầm ảnh hưởng rất lớn tới đời sống xã hội. Việc học tốt 

bộ môn trang trí sẽ giúp người học có khả năng cảm thụ nghệ thuật tốt, biết 

yêu cái đẹp và tạo ra cái đẹp.  

Nhiệm vụ và mục tiêu của môn Mĩ thuật nói chung và môn trang trí 

nói riêng là trang bị những kiến thức mĩ thuật cơ bản, bồi dưỡng tình cảm 

và thị hiếu nghệ thuật đúng đắn cho sinh viên. Qua việc dạy và học môn 

Trang trí cho sinh viên ngành CĐSP Tiểu học trường CĐSP Hà Nam có thể 

thấy: 

Môn trang trí mặc dù chỉ có 2 tín chỉ (tương đương với 30 tiết thực 

dạy) nhưng lại gói gọn rất nhiều kiến thức về bộ môn. Và đặc biệt học xong 

môn học này, sinh viên có thêm nhiều kiến thức để không những giảng dạy 

được mà còn phục vụ cho công tác trang trí tại trường tiểu học trong các 

ngày lễ, và phục vụ cho việc làm đẹp bản thân, cuộc sống, xã hội. Vì thế 

làm sao để sinh viên có thể tiếp thu kiến thức môn học một cách tốt nhất 

luôn là vấn đề trăn trở.  

Mặc dù có bề dày kinh nghiệm trong công tác đào tạo sinh viên 

chuyên ngành CĐSP Tiểu học nhưng nhìn chung vẫn còn nhiều hạn chế. 

Từ chương trình cho đến phương pháp giảng dạy tôi thấy rằng, để khắc 

phục được những tình trạng trên, cần có những giải pháp phù hợp. Chính vì 

vậy, chúng tôi đã đi sâu khai thác về vấn đề: “Dạy học môn trang trí cho 

ngành CĐSP Tiểu học trường CĐSP Hà Nam”  

Đề tài đã tổng kết kinh nghiệm từ thực tiễn, rút ra những điểm đã 

làm được, những điểm còn tồn tại; từ đó, đề xuất những biện pháp để bổ 

sung, cải tiến, đổi mới phương pháp giảng dạy học môn Trang trí cho 

ngành Sư phạm Tiểu học tại trường CĐSP Hà Nam như: 
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- Điều chỉnh và sắp xếp lại chương trình của môn học bằng cách xây 

dựng lại đề cương chi tiết môn học, lên lịch trình sẵn và giao nhiệm vụ cụ 

thể trong từng bài cho sinh viên. 

- Đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát triển năng lực của học 

sinh như: áp dụng một số phương pháp dạy học mới, cải tiến phương pháp 

dạy học truyền thống, kết hợp các kĩ thuật dạy học và tăng cường sử dụng 

công nghệ thông tin hợp lý hỗ trợ dạy học.  

- Xây dựng hệ thống bài tập lý thuyết, thực hành giúp sinh viên có hệ 

thống kiến thức liền mạch, hỗ trợ trong quá trình làm các bài thực hành đạt 

hiệu quả cao. 

- Cải tiến nội dung, hình thức tổ chức thi, kiểm tra và cách cho điểm 

cũng góp phần đánh giá thực chất lực học của sinh viên giúp các em có ý 

thức hơn trong việc học. 

Có thể nói, nâng cao chất lượng dạy học nói chung, chất lượng dạy 

học môn Trang trí cho sinh viên ngành CĐSP Tiểu học tại trường CĐSP 

Hà Nam nói riêng đều đòi hỏi có sự tham gia một cách toàn diện, đồng bộ 

và xuyên suốt từ cấp quản lý tới giáo viên và sinh viên. Luôn đổi mới 

phương pháp dạy học để thích ứng với hoàn cảnh, với đối tượng, với yêu 

cầu mới của xã hội. 

Chúng tôi hy vọng rằng những giải pháp trên khi được làm đúng quy 

cách, đúng tinh thần trách nhiệm sẽ góp phần nâng cao chất lượng giảng 

dạy môn Trang trí cho sinh viên ngành CĐSP Tiểu học tại trường CĐSP 

Hà Nam. 
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PHỤ LỤC 1 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO 

CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC TOÀN KHÓA 

TT TÊN HỌC PHẦN 
DV 

HT 

SỐ 

TIẾT 

 

NĂM THỨ 

NHẤT 

NĂM THỨ 

HAI 

NĂM THỨ 

BA 

K.1 K.2 K.3 K.4 K.5 K.6 

I. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG (29 ĐVHT)       

1 Triết học 4 60 4      

2 Kinh tế chính trị 4 60  4     

3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 3 45    3   

4 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 3 45     3  

5 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 45      3 

6 Ngoại ngữ 10 150   4 3 3  

7 Giáo dục quốc phòng 4 Tuần       

8 Quản lý HCNN và ngành GD-ĐT 2 30      2 

II. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP (142 ĐVHT)       

1. Kiến thức nghiệp vụ bắt buộc  

(131 đvht) 

        

1.1. Sinh lý học và Tâm lý học (9 đvht)         

9 Sinh lý trẻ lứa tuổi đi học 2 30 2      

10 Tâm lý học Đại cương 3 45 3      

11 Tâm lý học lứa tuổi và Sư phạm 4 60  4     

1.2. Giáo dục học (8 đvht)         

12 Những vấn đề chung của Giáo dục học 2 30  2     

13 Lý luận dạy học Tiểu học 2 30   2    

14 Lý luận Giáo dục Tiểu học 2 30   2    

15 Phương pháp NCKH Giáo dục 2 30      2 

1.3. Kiểm tra đánh giá kết quả GD ở 

Tiểu học 

2 30     2  
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TT TÊN HỌC PHẦN 
DV 

HT 

SỐ 

TIẾT 

 

NĂM THỨ 

NHẤT 

NĂM THỨ 

HAI 

NĂM THỨ 

BA 

K.1 K.2 K.3 K.4 K.5 K.6 

1.4. Đạo đức và PPDH Đạo đức ở  

Tiểu học 

3 45 3      

1.5. Tiếng Việt và PPDH Tiếng Việt (22 

đvht) 

        

18 Tiếng Việt 1 5 75 5      

19 Tiếng Việt 2 3 45  3     

20 Văn học 5 75   5    

21 Thực hành Tiếng Việt 3 45    3   

22 Phương pháp DH Tiếng Việt 6 90   3 3   

1.6. Toán và PPDH Toán (14 đvht)         

23 Cơ sở lý thuyết tập hợp và Logic Toán 2 30 2      

24 Các tập hợp số 4 60  4     

25 Nhập môn lý thuyết xác xuất thống kê 2 30   2    

26 Phương pháp dạy học Toán 1 2 30   2    

27 Phương pháp dạy học Toán 2 4 60     4  

1.7. GDTC và PPDH Thể dục (12 đvht)         

28 Thể dục và PPDH Thể dục 3 45 3      

29 Điền kinh và PPDH 4 60  4     

30 Thể dục, nhảy dây và PPDH 3 45   3    

31 Đá cầu, trò chơi vận động và PPDH 2 30    2   

1.8. Âm nhạc và PPDH Âm nhạc 

(10đvht) 

        

32 Nhạc lý sơ giản 2 30 2      

33 Tập đọc nhạc 2 30  2     

34 Hát 2 30   2    

35 Nhạc cụ 2 30     1 1 
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TT TÊN HỌC PHẦN 
DV 

HT 

SỐ 

TIẾT 

 

NĂM THỨ 

NHẤT 

NĂM THỨ 

HAI 

NĂM THỨ 

BA 

K.1 K.2 K.3 K.4 K.5 K.6 

36 PPDH Âm nhạc 2 30    2   

1.9. Mỹ thuật và PPDH Mỹ thuật (10 

đvht) 

        

37 Vẽ theo mẫu 2 30  2     

38 Vẽ trang trí 2 30 2      

39 Vẽ tranh, nặn, tạo dáng 3 45    3   

40 Thường thức MT và PPDH MT ở TH 3 45     3  

1.10. Kỹ thuật và PPDH Kỹ thuật (6 

đvht) 

        

41 Thủ công và kỹ thuật 4 60    4   

42 PPDH bộ môn kỹ thuật 2 30     2  

1.11. Tự nhiên xã hội và PPDH (10 đvht)         

43 Cơ sở Tự nhiên xã hội 4 60 4      

44 PPDH Tự nhiên xã hội 6 90  2 4    

1.12. Phương pháp Công tác Đội và 

Thực hành Công tác Đội và sao nhi 

đồng  

2 30    2   

1.13. Giáo dục môi trường Tiểu học 2 30      2 

1.14. Tin học, Phương tiện dạy học kỹ 

thuật và Ứng dụng CNTT trong 

dạy học 

4 60     4  

1.15. Thực hành thực tập nghiệp vụ (18 

đvht) 

        

45 Rèn luyện NVSP thường xuyên 6 90 1 1 1 1 1 1 

46 Thực hành tổ chức các HĐ ngoài giờ 

lên lớp 

2 30    2   

47 Thực tập Sư phạm năm thứ 2 3     3   
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TT TÊN HỌC PHẦN 
DV 

HT 

SỐ 

TIẾT 

 

NĂM THỨ 

NHẤT 

NĂM THỨ 

HAI 

NĂM THỨ 

BA 

K.1 K.2 K.3 K.4 K.5 K.6 

48 Thực tập Sư phạm năm thứ 3 7       7 

2.  Kiến thức nghiệp vụ chuyên sâu (9 đvht)         

49 Chuyên đề 1 3 45     3  

50 Chuyên đề 2 3 45      3 

51 Chuyên đề 3 3 45      3 

III. THI CUỐI KHÓA (10 ĐVHT)         

52 Học phần thi cuối khóa (1) 4 60      4 

53 Học phần thi cuối khóa (2) 4 60      4 

54 Học phần thi cuối khóa (3) – Khoa học 

Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh 

2 30      2 

 Tổng cộng 18

1 

 29 28 30 29 30 34 

Tổng cộng 181 ĐVHT, bao gồm cả học phần Giáo dục Thể chất (không 

tính học phần Giáo dục Quốc phòng) 
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PHỤ LỤC 2 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN TRANG TRÍ  

Trường CĐSP Hà Nam 

Khoa Tiểu học - Mầm non 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN TRANG TRÍ 

Dành cho hệ CĐSP Tiểu học 

I. Thông tin chung về môn học 

 1. Tên Môn học: Vẽ trang trí   

                Tên Tiếng anh: Decorative painting 

  2. Mã môn học: MT.3.02.41 

 3. Số tín chỉ: 02  

  4. Áp dụng cho các nghành/chuyên nghành đào tạo 

 Bậc đào tạo: Cao đẳng Sư phạm 

 Hình thức đào tạo: Chính quy  

  5. Yêu cầu học phần: Bắt buộc 

      6. Các học học trước: Không 

    7. Các học phần song hành: Không 

II. Nội dung chính đề cương 

1. Nội dung chương trình chi tiết môn học 

Bài 1: Những kiến thức chung về trang trí 

*Nội dung kiến thức 

1. Những kiến thức chung về trang trí 

- Nguồn gốc của nghệ thuật tạo hình 

  - Tìm hiểu khái niệm về trang trí 

2. Các thể loại trang trí và vai trò của trang trí 
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 2.1. Giới thiệu một số thể loại trang trí 

 2.2. Vai trò của trang trí trong nghệ thuật và trong cuộc sống 

* Thảo luận theo hệ thống bài tập (giáo viên cung cấp, cụ thể ở mục 2.2.2.) 

Bài 2: Màu sắc trong trang trí  

*Nội dung kiến thức 

1. Khái niệm về màu sắc 

2. Phân loại màu sắc trong hội họa 

2.1. Màu gốc, màu bổ túc, màu nhị hợp 

2.2. Màu tương phản, màu nóng, màu lạnh 

2.3. Độ đậm nhạt của màu sắc 

3. Hòa sắc 

4. Cách pha màu và sử dụng màu sắc trong hội họa 

* Thực hành bài tập (giáo viên cung cấp, cụ thể ở mục 2.2.2 

Bài 3 Chép họa tiết vốn cổ dân tộc 

*Nội dung kiến thức 

1. Tìm hiểu họa tiết vốn cổ dân tộc 

 - Giới thiệu về vốn cổ dân tộc 

 - Nét độc đáo, phong phú của vốn cổ dân tộc 

2. Phương pháp chép họa tiết 

2.1. Ghi chép họa tiết đơn giản, phức tạp 

2.2. Ghi chép họa tiết trang trí cổ bằng bản rập  

(học ngoại khóa) 

Bài 4: Trang trí cơ bản và trang trí ứng dụng 

*Nội dung kiến thức 

1. Trang trí cơ bản 

1.1. Tìm hiểu những kiến thức chung  về trang trí cơ bản 

1.2. Các nguyên tắc trang trí cơ bản 

1.3. Phương pháp tiến hành một bài trang trí cơ bản 
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1.4. Hướng dẫn thực hành một bài trang trí cơ bản  

2. Trang trí ứng dụng 

2.1. Những kiến thức chung về trang trí ứng dụng 

2.2. Những yêu cầu chung về trang trí ứng dụng 

2.3. Hướng dẫn thực hành trang trí ứng dụng 

2. Mục tiêu cụ thể 

MT 

ND 

Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 

Bài 1 

 Những 

kiến thức 

chung về 

trang trí 

 

1.A1. Nêu được khái 

niệm trang trí 

 

1.B1. Phân tích 

được ý nghĩa, vai trò 

của trang trí đối với 

đời sống 

 

1.A2. Nêu được các 

thể loại trang trí gồm 

trang trí ứng dụng và 

trang trí cơ bản 

1.B2. Hiểu được 

những nét đặc trưng 

cơ bản của mỗi thể 

loại trang trí 

1.C2. So sánh sự 

giống và khác nhau 

cơ bản của 2 hình 

thức trang trí 

1.A3. Nêu được khái 

niệm họa tiết trang trí 

1.B3. Hiểu được các 

quy trình để có được 

họa tiết trang trí. 

1.C3. Vẽ được họa 

tiết trang trí đơn 

giản. 

1.A4. Nắm được các 

phương pháp cơ bản 

cách điệu họa tiết 

1.B4. Phân tích 

được đặc điểm của 

các phương pháp 

cách điệu họa tiết 

 

1.C4. Cách điệu 

được họa tiết trang 

trí  

Bài 2 

Màu sắc 

trong 

trang trí 

2.A1. Nắm được khái 

niệm màu sắc, các 

màu sắc cơ bản trong 

tự nhiên và trong 

NTTH. 

 

2.B1. Phân tích 

được sự hình thành 

của màu sắc trong tự 

nhiên. 

2.C1. So sánh được 

sự giống và khác 

nhau giữa màu sắc 

trong tự nhiên và 

trong Mĩ thuật 
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2.A2. Nêu được các 

quy luật màu sắc 

2.B2. Phân tích 

được vai trò của các 

quy luật màu sắc 

trong việc tạo hình 

trang trí. 

 

2.A3. Nắm được 

phương pháp pha màu 

cơ bản 

2.B3. Phân tích 

được sự chuyển đổi 

sắc độ màu khi pha 

trộn. 

2.C3. Pha được một 

số màu cơ bản. 

Bài 3 

 chép họa 

tiết vốn cổ 

dân tộc 

 

 

 

 

3.A1. Nắm được đặc 

điểm chung của họa 

tiết vốn cổ dân tộc 

 

3.B1. Phân tích 

được đặc điểm 

chung của họa tiết 

vốn cổ dân tộc. 

3.C1. Đánh giá 

được cấu trúc, nhịp 

điệu của mỗi họa 

tiết 

3.A2.  Nắm được 

phương pháp chép 

họa tiết  

3.B2. Hiểu được vai 

trò của việc chép 

họa tiết 

3.C2. Chép được 

họa tiết vốn cổ dân 

tộc. 

Bài 4 

Trang trí 

cơ bản và 

trang trí 

ứng dụng 

4.A1. Nêu được khái 

niệm trang trí cơ bản 

 

4.A1. Hiểu được đặc 

điểm của trang trí cơ 

bản 

 

4.A2. Nắm được quy 

luật bố cục trang trí 

cơ bản 

4.B2. Phân tích 

được quy luật về bố 

cục trang trí cơ bản. 

 

4.A3. Nêu được các 

nguyên tắc sắp xếp bố 

cục trong trang trí cơ 

bản bao gồm các 

nguyên tắc: Đối xứng, 

xen kẽ lặp lại..  

4.B3. Phân tích 

được quy luật về sắp 

xếp họa tiết của mỗi 

nguyên tắc  

4.C3. Đánh giá 

được việc sắp xếp 

họa tiết trong bố cục 

của 1 bài trang trí 

tổng thể 
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4.A4. Nêu được các 

phương pháp tiến 

hành một bài vẽ trang 

trí cơ bản. 

 

4.B4. Phân tích 

được các yếu tố về 

họa tiết, bố cục để 

có thể tiến hành bài 

trang trí 

4.C4. Thực hành 

được bài trang trí cơ 

bản trong nội dung 

chương trình. 

4.A5. Nắm được khái 

niệm của trang trí ứng 

dụng 

 

4.B5. Hiểu được đặc 

điểm của trang trí 

ứng dụng 

4.C5. So sánh được 

sự giống và khác 

nhau giữa trang trí 

cơ bản và trang trí 

đường diềm 

4.A6. Nắm được các 

nguyên tắc sắp xếp 

trong trang trí ứng 

dụng. 

4.B6. So sánh sự 

khác nhau giữa quy 

luật của trang trí 

ứng dụng và trang 

trí cơ bản. 

4.C6. Thực hành 

được bài trang trí 

ứng dụng trong nội 

dung chương trình. 

  

2. Hình thức tổ chức dạy học 

  2.1. Hình thức tổ chức dạy học bộ môn 

     - Bảng tổng hợp phân phối giờ cho các hình thức tổ chức dạy học môn 

STT Nội dung Hình thức tổ chức dạy học 

Lý 

thuyết 

Thảo 

luận/Thực 

hành 

Tự NC KTĐG 

1 Bài 1     1 1 

 

5  Thảo luận theo hệ 

thống bài tập (giáo 

viên cung cấp) 

2 Bài 2 1 4 10 Thực hành, thảo 

luận theo hệ thống 

bài tập đã cho sẵn 
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(giáo viên cung cấp) 

tương ứng với tiết 

học 

3 Bài 3 1 8 21 Thực hành, thảo 

luận theo hệ thống 

bài tập đã cho sẵn 

(giáo viên cung cấp) 

tương ứng với tiết 

học 

4 Bài 4 2 12 28 Thực hành, thảo 

luận theo hệ thống 

bài tập đã cho sẵn 

(giáo viên cung cấp) 

tương ứng với tiết 

học 

Cộng 5 25 64  

 

2.2. Lịch trình chi tiết môn học 

Bài 1:  Những kiến thức chung về trang trí 

Hình thức tổ 

chức dạy 

học 

Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị 

Lý thuyết N1 : 

- Khái niệm về chung về trang trí 

-  Nguồn gốc của nghệ thuật tạo hình 

nói chung và nghệ thuật trang trí nói 

riêng. 

-  Giới thiệu các hình thức trang trí : 

  

- Đọc phần 2. giáo trình MT và 

PPDH (1) gồm các nội dung:  

- Tìm hiểu về trang trí 

- Các thể loại và vai trò của trang 
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Khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc… 

- Bố cục trong trang trí. 

- Họa tiết trang trí. 

N2 : Cách điệu họa tiết trong trang 

trí.  

N3 : Phương pháp Ký họa họa tiết 

hoa lá, động vật và các phương pháp 

cách điệu họa tiết. 

trí. 

- Trang trí ứng dụng 

- Trang trí cơ bản 

 

 

 

- Đọc tài liệu TK giáo trình Mĩ 

thuật cơ bản từ trang 67 đến 78 

Thực hành/ 

Thảo luận 

  Thảo luận chung hoặc theo nhóm 

nội dung sau: 

- Làm rõ khái niệm trang trí cơ bản 

và trang trí ứng dụng. Phân tích điểm 

giống và khác nhau cơ bản giữa 2 

thể loại trang trí này. Lấy ví dụ minh 

họa. 

- Ký họa và cách điệu họa tiết 

- Tìm hiểu các thông tin, Tổng hợp 

và phân tích so sánh. NC giáo trình 

Mĩ thuật và PPDH (1) từ trang 36 

đến trang 44 

- Sưu tầm tranh, ảnh, họa tiết. 

- Nguyên liệu, dụng cụ TH. 

Tự học -  Ký họa họa tiết hoa lá, động vật, 

côn trùng… chép và cách điệu họa 

tiết tập hợp làm tư liệu trang trí. 

- Sưu tầm họa tiết. 

- Đọc GT Mĩ thuật và PPDH (2) 

Từ trang 56 đến 58 

- Xem thêm TLTK GT Mĩ thuật cơ 

bản ( chương 3 – Vẽ trang trí) 

Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ 

dẫn khai thác các nguồn tài liệu... 

 

Bài 2: Màu sắc trong trang trí 

Hình thức tổ 

chức dạy 

học 

Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị 
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Lý thuyết N1: 

- Nguồn gốc, khái niệm màu 

sắc, ý nghĩa của màu sắc trong 

đời sống và hội họa. 

- Các quy luật của màu sắc 

+ Màu gốc 

+ Màu bổ túc 

+ Màu nhị hợp 

+ Màu nóng, màu lạnh, tương 

phản. 

N2: Hòa sắc nóng, lạnh, điểm 

sắc nóng lạnh 

N3: Cách vẽ màu nước và  màu 

bột 

 

-  Đọc phần 2 – Màu sắc và 

cách sử dụng – GT Mĩ thuật và 

phương pháp dạy học (1) từ 

trang 45 đến 49. 

 

 

 

 

- Đọc thông tin hoạt động 3- 

GT Mĩ thuật và PPDH (1). 

Trang 30 đến 32. 

Thực hành - Vẽ bảng màu quang phổ. - Nguyên liệu và dụng cụ tạo 

hình. 

Tự học - Cách pha trộn màu. 

- Chép bài tập màu trang trí. 

- Sưu tầm tranh trang trí ( mẫu)  

Tư vấn 
- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học 

tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu... 

 

Bài 3: Chép họa vốn cổ dân tộc 

Hình thức tổ 

chức dạy 

học 

Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị 
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Lý thuyết N1: 

- Giới thiệu họa tiết hoa văn dân 

tộc: Đặc điểm, cấu trúc 

- Hướng dẫn phương pháp chép 

họa tiết 

- Hướng dẫn các bước tiến hành 

chép họa tiết. 

N2: 

- Giới thiệu họa tiết hoa văn dân 

tộc qua các thời kỳ lịch sử tiêu 

biểu. 

- Giới thiệu một số họa tiết, hoa 

văn đặc trưng, tiêu biểu 

N3: Phân tích những nét đặc trưng 

của họa tiết dân tộc qua hình 

tượng cách điệu: Hoa sen và con 

rồng thời lý. 

 

- Đọc chủ đề 3: Giáo trình Mĩ 

thuật và PPDH (1) gồm các nội 

dung chính: 

- Tìm hiểu họa tiết dân tộc 

- Phương pháp chép họa tiết. 

 

Tìm hiểu thêm thông tin: Chương 

3 – Vẽ trang trí TLTK  Mĩ thuật 

cơ bản 

- Sưu tầm mẫu hoa văn, họa tiết 

dân tộc. 

- Đọc GT Mĩ thuật và PPDH (1) 

trang 58.  

- Sưu tầm tranh, ảnh. 

Thực hành - Chép từ 5 đến 10 họa tiết, hoa 

văn dân tộc. 

- Sưu tầm mẫu hoa văn, họa tiết 

dân tộc. 

Tự học - Tìm hiểu hoa văn họa tiết trang 

trí tiêu biểu trong nghệ thuật trang 

trí Đình làng 

- Sưu tầm hình ảnh 

- Ghi chép từ thực tế. 

Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ 

dẫn khai thác các nguồn tài liệu. 

KTĐG - Kiểm tra đánh giá việc thực hiện 

nhiệm vụ học tập nội dung bài học 

của cá nhân hoặc nhóm 

- Hoàn thành nhiệm vụ và có sản 

phẩm. 
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Bài 4: Trang trí cơ bản và trang trí ứng dụng. 

Hình thức tổ 

chức dạy học 

Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị 

Lý thuyết N1:  

- Khái niệm trang trí cơ bản 

- Các nguyên tắc trong trang trí 

ứng dụng và trang trí cơ bản 

- Nguyên tắc trong trang trí ứng 

dụng. 

- Các bước tiến hành một bài 

trang trí. 

N2:   

- Phân biệt trang trí các hình 

vuông, tròn, chữ nhật với trang trí 

ứng dụng 

- Sự giống và khác nhau giữa 

trang trí cơ bản và trang trí đường 

diềm. 

N3: 

- Những lưu ý khi sắp xếp bố cục 

trang trí 

 

- Đọc chủ đề 4- GT Mĩ thuật và 

PPDH (1) từ trang 59 đến trang 

74 bao gồm các nội dung:  

- Tìm hiểu về TT cơ bản 

- Tìm hiểu các nguyên tắc sắp xếp 

bố cục. 

- Sự giống và khác nhau giữa TT 

cơ bản và ứng dụng 

 

 

 

- Xem thông tin trong TLTK GT 

Mĩ thuật cơ bản từ trang 93 đến 

99 

 

Thực hành - Trang trí cơ bản 

 

- Sưu tầm tranh ảnh 

- Chuẩn bị dụng cụ, nguyên vật 

liệu tạo hình. 

Tự học  - Vẽ các bài tập trang trí ứng 

dụng 

-  Thực hành trang trí ứng dụng  

- Sưu tầm tài liệu, tranh, ảnh tham 

khảo về TT ứng dụng. 

Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ 
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dẫn khai thác các nguồn tài liệu. 

KT - ĐG - Kiểm tra đánh giá việc thực hiện 

nhiệm vụ học tập nội dung bài 

học của cá nhân hoặc nhóm 

- Hoàn thành nhiệm vụ học tập và 

có sản phẩm 

 3. Chính sách đối với môn học:  

Yêu cầu sinh viên:  

-  Có ý thức tự học, đọc trước các tài liệu được yêu cầu trong giờ tự học xác 

định. Các tài liệu giao trong tuần phải được chuẩn bị trước bài học, trước buổi 

thảo luận.  

- Tham gia ít nhất 80% các giờ lý thuyết và 100% các giờ thảo luận, thực 

hành có ý thức học tập trong giờ học. 

- Tham gia tích cực các hoạt động trên lớp như: nghe giảng, làm bài tập 

nhóm, thảo luận nhóm, làm bài tập thực hành 

-   Hoàn thành tốt các yêu cầu kiểm tra đánh giá thường xuyên, giữa kỳ và 

cuối kỳ. 

- Có học liệu bắt buộc. 

- Có đầy đủ nguyên liệu, dụng cụ học tập bộ môn theo yêu cầu cầu của 

Giảng viên. 

 4. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập  

4.1. Phương pháp KTĐG: 

STT Hình thức KTĐG 
Tỉ lệ 

điểm 
Căn cứ để KTĐG 

1 KTĐG thường xuyên 10% 

- Dự đủ số giờ học trên lớp theo quy 

định  

- Chuẩn bị đủ về số lượng  bài tập trong 

chương trình và nội dung bài tự học 

- Ý thức tự học trong các giờ thực hành 

2 KHĐG định kì 50% 

- Chất lượng các ý kiến trong giờ thảo 

luận/thực hành. 

- Chất lượng các bài tự học 

- Chất lượng bài kiểm tra định kì 
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3 KTĐG hết môn 40% - Kết quả bài tập tổng hợp kiến thức. 

4.2. Hình thức KTĐG: 

  - Đánh giá theo thang điểm 10 ở các điểm kiểm tra. 

 5. Ngày và cấp phê duyệt: 

 Hà Nam, ngày 10 tháng 3 năm 2016 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

TRƯỞNG KHOA 

 

 

TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN 
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PHỤ LỤC 3 

          Giáo án tiết thực nghiệm thứ 1: 

Bài 3 

CHÉP VỐN CỔ DÂN TỘC 

I.  MỤC TIÊU 

  Sau bài học này, Sv cần đạt được các mục tiêu: 

1. Kiến thức 

- Sưu tầm và nhận biết được họa tiết vốn cổ dân tộc 

- Nắm được phương pháp chép họa tiết 

- Hiểu được giá trị nền nghệ thuật dân tộc  

2. Kĩ năng  

- Áp dụng và chép được một số họa tiết vốn cổ trong nội dung chương 

trình. 

- Luyện tập kỹ năng chép và sắp xếp họa tiết  

  3. Thái độ 

  - Qua nội dung bài học, Sinh viên hiểu được vẻ đẹp của những họa tiết 

vốn cổ dân tộc, thêm yêu và giữ gìn nét đẹp dân tộc, phục vụ cho giảng 

dạy và cuộc sống. 

II.   CHUẨN BỊ 

 1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Giáo án, đồ dùng dạy học, phương tiện dạy học, tranh, ảnh về họa tiết 

vốn cổ dân tộc 

- Máy chiếu 

 2. Chuẩn bị của sinh viên 

     - Giáo trình học tập. Tài liệu, giáo trình tham khảo và một số hình ảnh 

họa tiết vốn cổ dân tộc sưu tầm 
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III. NỘI DUNG 

 

Hoạt động của Gv, Sv Nội dung kiến thức cần đạt 

Gv: Giới thiệu một số hình ảnh 

về họa tiết vốn cổ dân tộc cho 

sv xem 

 

 

Sv: Sưu tầm ít nhất 5 mẫu họa 

tiết đẹp. Quan sát, nhận xét về 

cấu trúc, nhịp điệu  và chọn họa 

tiết đẹp để tiến hành chép họa 

tiết.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(?) Nhắc lại các bước tiến hành 

chép họa tiết vốn cổ dân tộc? 

I. Sưu tầm, tìm hiểu họa tiết vốn cổ dân tộc 

- Họa tiết là những hình vẽ đẹp đã được cách điệu, 

có thể dùng để trang trí. 

 

- Chọn một số họa tiết tiêu biểu phân tích đặc 

trưng, cấu trúc, nhịp điệu của họa tiết. 

- Có thể tìm thấy họa tiết vốn cổ dân tộc ở:  

+ Họa tiết có ở các đền, đình, chùa...Việt Nam qua 

các thời đại 

+ Sách hình trạm trổ Việt Nam qua các thời đại 

+ Trang 73, 74, 75 sách Giáo khoa Mỹ thuật lớp 6 

+Trên các tờ giấy bạc do ngân hàng nhà nước Việt 

Nam phát hành.  

 

II. Phương pháp chép họa tiết. 

- Các bước tiến hành chép họa tiết: 

+ Lựa chọn họa tiết đẹp. 

+ Phác nhẹ hình kỷ hà cho các họa tiết 

+ Phác họa tiết bằng các nét mờ. 

+ Hoàn chỉnh nét vẽ. 

+ Lên đậm nhạt, vẽ màu (nếu có) 
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Sv:Trả lời 

 

Sv: Tập chép họa tiết theo đúng 

phương pháp. 

 

Sv: Làm bài thực hành 

 

 

III. Thực hành: 

Tập chép họa tiết theo phương pháp 

- Lựa chọn và chép 1 hoặc 2 họa tiết cổ dân tộc 

Khổ giấy 30 x 40 
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PHỤ LỤC 4 

                                 Giáo án tiết thực nghiệm thứ 2: 

BÀI 4: VẼ TRANG TRÍ  

Trang trí cơ bản 

I.  MỤC TIÊU 

  Sau bài học này, Sv cần đạt được các mục tiêu: 

3. Kiến thức 

- Chỉ ra, phân tích được  đặc điểm của các thể loại trang trí. 

- Hiểu được các hình thức, quy luật của trang trí cơ bản và trang trí ứng 

dụng. 

- Phân tích được hình thức, quy luật của trang trí cơ bản. 

4. Kĩ năng  

- Áp dụng và vẽ trang trí được các hình cơ bản trong nội dung chương 

trình. 

- Luyện tập kỹ năng về sắp xếp bố cục trang trí.  

  3. Thái độ 

  - Qua nội dung bài học, Sinh viên có khả năng thể hiện được cái đẹp, 

biết thể hiện cái đẹp và sáng tạo cái đẹp để phục vụ cho giảng dạy và 

cuộc sống. 

II.   CHUẨN BỊ 

 1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Giáo án, đồ dùng dạy học, phương tiện dạy học, tranh, ảnh minh hoạ 

trang trí cơ bản, ứng dụng. 

 2. Chuẩn bị của sinh viên 

     - Giáo trình học tập. Tài liệu, giáo trình tham khảo và các nguyên vật 

liệu tạo hình. 

III. NỘI DUNG 
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  Bài 4:  Vẽ trang trí - Trang trí cơ bản) 

1. Khái niệm chung về Trang trí 

2. Họa tiết trang trí 

3. Bố cục trang trí 

  3.1. Nguyên tắc sắp xếp 

  3.2.Các hình thức sắp xếp bố cục trong trang trí cơ bản 

IV. PHƯƠNG PHÁP: 

  - Phương pháp thuyết trình, vấn đáp, nêu vấn đề, thảo luận nhóm. 

V.  CÁC TIẾN TRÌNH 

   1.  Tổ chức 

   2.  Các hoạt động 

NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG 

Hoạt động của GV Hoạt động của SV 

I. KHỞI ĐỘNG 

* Bằng các câu hỏi gợi ý, giải 

các ô chữ . 

1. Các lĩnh vực thiết kế thời 

trang, thiết kế sân khấu, nội 

thất thuộc loại hình nghệ thuật 

nào ? 

2. Nét tiêu biểu của nghệ thuật 

Điêu khắc dân gian Việt Nam ? 

3. Sử dụng quy luật màu sắc 

nào để tạo vẻ đẹp hài hòa cho 

các họa tiết đứng cạnh nhau ? 

4. Giải Ô chữ từ khóa 

 

 

 

- Giới thiệu hình thức 

khởi động. 

 

- Hướng dẫn SV giải 

ô chữ và khái quát 

nội dung của các 

thuật ngữ được mở. 

 

 

 

 

- Suy nghĩ và giải 

các ô chữ. 
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II. NỘI DUNG 

Tiết 1: Trang trí cơ bản 

 

1. Khái niệm chung về Trang 

trí 

- Trang trí là nghệ thuật làm 

đẹp, Nghệ thuật trang hoàng 

làm cho mọi vật trở lên bắt 

mắt. 

- Có 2 thể loại trang trí: 

  * Trang trí cơ bản 

  * Trang trí ứng dụng 

- So sánh đặc điểm của các thể 

loại trang trí. 

 - TT ứng dụng là trang trí theo 

thể thức hình mảng tự do 

nhưng tuân theo nguyên tắc cân 

đối còn TT cơ bản luôn tuân 

theo các nguyên tắc, quy luật 

cơ bản của TT 

 ( Đối xứng). 

 

 

- Giới thiệu các  nội 

dung chính của bài 

học. 

 

Đặt câu hỏi: 

? Nêu khái niệm 

chung về nghệ thuật 

trang trí 

 

? Có mấy thể loại 

trang trí, đặc điểm 

của các thể loại. 

 

 

 

 

 

 

 

Thảo luận nhóm: 

? So sánh đặc điểm 

của các thể loại 

trang trí. 

*GV kết luận đặc 

điểm của trang trí cơ 

 

 

- Đọc chương III: 

Trang trí, GT Tạo 

hình và PPHD từ 

trang 42 đến 52 tìm 

hiểu và trình bày 

các nội dung: 

- Khái niệm trang 

trí, các thể loại trang 

trí. 

- Nêu đặc điểm cơ 

bản của từng thể 

loại trang trí. 

- So sánh  sự giống 

và khác nhau giữa 

các hình thức trang 

trí. 

Các nhóm phân tích 

hình ảnh trực quan 

và rút ra kết luận sư 

phạm về nghệ thuật 

trang trí cơ bản. 
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bản. 

2. Họa tiết trang trí 

 

- Họa tiết là những gì có trong 

tự nhiên. 

  - Để có họa tiết trong trang trí 

cần phải ghi chép từ tự nhiên 

và cách điệu. 

- Họa tiết được đưa vào các 

hình mảng gọi là sắp xếp bố 

cục.  

 

* Gv nêu vấn đề. 

? Trình bày khái 

niệm họa tiết 

 

? Các quy trình để 

tạo ra họa tiết. 

* Gv thị phạm về quy 

trình tạo ra họa tiết. 

 

Nội dung tự học ở 

nhà: Phương pháp 

chép và cách điệu 

họa tiết ? 

 

- Trình bày khái 

niệm về họa tiết 

trong trang trí 

- Trình bày được 

được phương pháp, 

quy trình để tạo ra 

họa tiết trang trí. 

- Đọc TLTK GT Mĩ 

thuật cơ bản từ 

trang 58 đến 70 

- Làm các bài tập 

theo yêu cầu. 

3. Bố cục trang trí 

 3.1. Nguyên tắc bố cục trong 

trang trí cơ bản. 

- Là sự sắp xếp các họa tiết một 

cách có ý thức và được sắp xếp 

theo nguyên tắc mảng hình 

chính, phụ. 

 

 

- Mảng chính nằm ở giữa, 

chiếm diện tích lớn. 

- Mảng phụ là các mảng nằm 

xung quanh tạo vẻ đẹp cân đối 

 

 Thảo luận nhóm: 

- Yêu cầu SV quan 

sát trực quan và thảo 

luận nội dung: 

? Nguyên tắc sắp xếp 

bố cục được thể hiện 

như thế nào trong 

bức tranh đó. 

*GV kết luận.  

 

 

 

  

 

 

- Các nhóm phân 

tích và trình bày nội 

dung thảo luận và 

rút ra KL. 
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nhờ các quy luật tương phản. 

3.2. Các hình thức sắp xếp 

 3.2.1. Xen kẽ 

  - Hai hay nhiều họa tiết được 

sắp xếp đan xen nhau và được 

lặp lại là hình thức xen kẽ. 

Trên thực tế nguyên tắc này 

giống với nguyên tắc nhắc lại. 

- Nguyên tắc nhắc lại có tác 

dụng làm cho hình mảng được 

liên kết với nhau chặt chẽ hơn. 

 

 

 

3.2.2. Đối xứng  

 - Họa tiết, hình mảng được đối 

xứng nhau qua tâm trên trục 

gọi là hình thức đối xứng. 

- Một hoặc nhóm họa tiết đối 

xứng nhau sẽ giống nhau về 

hình mảng và màu sắc. 

 

 

 

 

? Trình bày nguyên 

tắc xen kẽ trong 

trang trí cơ bản 

Thảo luận nhóm: 

- Yêu cầu SV quan 

sát trực quan và thảo 

luận nội dung: 

? Nguyên tắc xen kẽ 

được thể hiện ntn 

trong bức tranh, 

phân tích làm rõ vai 

trò của nguyên tắc 

này trong nghệ thuật 

trang trí 

-> GV  thị phạm và 

kết luận SP. 

 

 

?Hình thức đối xứng 

được thể hiện như 

thế nào trong trang 

trí cơ bản. Phân tích 

làm rõ 

 

 

 

 

 

- Các nhóm phân 

tích và trình bày nội 

dung thảo luận và 

rút ra KL. Và đưa ra 

các chú ý. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phân tích hình 

thức đối xứng trong 

trang trí cơ bản. 

4. Phương pháp vẽ trang trí    



92 

 

 

* Bước 1: Phác thảo mảng 

chính, mảng phụ 

 * Bước 2. Tìm và chọn họa tiết 

cho phù hợp với mảng, hình      

* Bước 3:  Sắp xếp các họa tiết 

vào mảng chính phụ. 

* Bước 4:  Hoàn thiện màu. 

 ? Nêu các bước tiến 

hành một bài trang 

trí 

 

- Trình bày phương 

pháp tiến hành một 

bài trang trí. 

III. KẾT THÚC 

- Tóm tắt các nội dung bài học 

bằng sơ đồ tư duy. 

- Củng cố và chốt 

kiến thức: Nội dung 

cốt lõi của bài học. 

- Cần nhớ những gì ? 

- Giải đáp thắc mắc 

của SV ( Nếu có) 

- SV Trả lời. 

- Đặt câu hỏi thắc 

mắc (nếu có). 
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PHỤ LỤC 5 

BÀI THỰC HÀNH CỦA SINH VIÊN LỚP K20 A1  

(Tiết dạy thực nghiệm: Chép họa tiết vốn cổ dân tộc) 

[Nguồn: Tác giả chụp tháng 11/2016] 
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PHỤ LỤC 6 

BÀI THỰC HÀNH CỦA SINH VIÊN LỚP K20 A2 

(Tiết dạy lớp đối chứng: Chép họa tiết vốn cổ dân tộc) 

[Nguồn: Tác giả chụp tháng 11/2016] 
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PHỤ LỤC 7 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH  TIẾT DẠY THỰC NGHIỆM 
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Bài 4: Vẽ trang trí ( trang trí cơ bản) 

- Thời gian: 22/ 11/ 2016 

- Địa điểm: Phòng 103 nhà Thí nghiệm -Thực hành 

- Người chụp: Trần Huyền trang ( Giảng viên khoa Tiểu học – Mầm non) 
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PHỤ LỤC 8 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH  VỀ TRƯỜNG CĐSP HÀ NAM 

[Nguồn: Tác giả chụp tháng 5/2016] 

 

 

 


