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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Hiện tại, ngành Design đang phát riển với tốc độ vũ bão đòi hỏi một
lượng lớn lao động không những có tay nghề kỹ thuật tốt mà còn cần tới
những kiến thức lý luận vững vàng. Lịch sử Design là môn học cung cấp
kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của ngành Design,
đóng vai trò bổ trợ, hỗ trợ cho công tác học tập và làm việc của sinh viên.
Ở Việt Nam, môn Lịch sử Design có mặt trong chương trình đào tạo
của nhiều trường Đại học đào tạo về Mĩ thuật Ứng dụng, như Đại học Mĩ
thuật Công nghiệp Hà Nội, Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương, Đại
học Mĩ thuật Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Kiến trúc Hà
Nội, Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Mĩ thuật Công
nghiệp Á Châu... Môn học Lịch sử Design nghiên cứu và hệ thống hóa sự
phát triển lâu dài của ngành Design trên thế giới, cung cấp nhiều kiến thức
chuyên môn đa dạng và bổ ích. Cùng với đà phát triển mạnh mẽ của ngành
Design ngày nay, việc học tập và nắm bắt Lịch sử Design đối với sinh viên
trở thành một vấn đề cấp thiết, cần được quan tâm, chú trọng. Tuy nhiên, vì
nhiều nguyên nhân như dung lượng kiến thức lớn, thời gian dạy học hạn chế,
nhiều sinh viên chưa nhận thức được tầm quan trọng của môn, dẫn đến việc
dạy và học còn tồn tại một số khó khăn, thiếu sót.
Là một người tâm huyết với lĩnh vực Design nói chung và môn Lịch
sử Design nói riêng, đồng thời có thời gian làm việc công tác tại trường Đại
học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu, bản thân người viết hi vọng đóng góp
những tư liệu nhằm giảm thiểu một phần những khiếm khuyết còn tồn tại
trong chương trình giảng dạy hiện hành, đồng thời nâng cao chất lượng dạy
học môn Lịch sử Design nói riêng và chất lượng dạy học chung của toàn
trường nói chung. Xuất phát từ những lý do thực tiễn đó, tôi đã lựa chọn đề
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tài: “Dạy học môn Lịch sử Design tại Trường Đại học Mĩ thuật Công nghiệp
Á Châu” làm luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy
học bộ môn Mĩ thuật.
2. Tình hình nghiên cứu
2.1. Ở nước ngoài
Những cuốn sách viết về lịch sử thiết kế giúp phát triển vốn hiểu biết
về tư duy thiết kế và bản chất của quá trình thiết kế nên là nguồn tài liệu khá
quan trọng đối với các nhà thiết kế, trong số những cuốn sách tiểu biểu phải
kể đến như:
Cuốn Thiết kế (Design) của John Heskett do Nguyễn Thanh Việt, Vũ
Kiều Châu Loan dịch, Nxb Tri thức, 2011 viết mở rộng các cách hiểu về
thuật ngữ “thiết kế”, kiểm nghiệm bề rộng của hoạt động thiết kế khi nó tác
động đến đời sống sinh hooạt hàng ngày ở nhiều nền văn hoá khác nhau.
Sách Kiến trúc thế giới thế kỷ XX (20th Century Architecture) của
Jonathan Glancey do Lê Thanh Lộc dịch, Nxb Trẻ, 2002. Nội dung giới thiệu
về sự phong phú, đa dạng của những công trình kiến trúc được xây dựng
trong suốt kỷ XX, cho thấy xã hội loài người ở giai đoạn này vẫn là cuộc đấu
tranh để tìm một không gian sống mới, định hình và vươn tới đỉnh cao mới
mẻ, văn minh.
2.2. Ở trong nước
Sách viết về Lịch sử Design ở trong nước chủ yếu tập trung trong các
giáo trình dạy học ở các trường Đại học đào tạo các chuyên ngành thiết kế,
kiến trúc, xây dựng…
Giáo trình dạy học được sử dụng để giảng dạy môn học này nhiều nhất
ở các trường đại học là cuốn Lịch sử Design của Lê Huy Văn và Trần Văn
Bình, Nxb Xây dựng, 2001.
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Đây là tài liệu phổ thông nhất, cũng là giáo trình chính thống trong các
trường đào tạo thiết kế hàng đầu Việt Nam ngày nay. Nội dung sách chia làm
hai phần cụ thể:
+ Phần 1: Design thủ công, trình bày khái niệm, chức năng và những
tiêu chí Design đồng thời sơ lược những phong cách lớn trong lịch sử Design
như một thành tố quan trọng, nhằm minh hoạ rõ hơn tiến trình phát triển của
ngành thiết kế trong thời kỳ tiền công nghiệp. Sách mở rộng khái niệm
Design như một hiện tượng xã hội và hiện tượng lịch sử đã có nguồn gốc từ
khi con người sáng tạo ra thế giới đồ vật cũng như những nền văn minh.
+ Phần 2 : Design công nghiệp phản ánh sự phát triển của một ngành
mới - Design thời công nghiệp trong tiến trình lịch sử hơn một thế kỷ qua.
Những trường phái, phong cách đặt dấu ấn cho từng thời kỳ phát triển cũng
như những sản phẩm - tác phẩm và những bậc thầy đã sáng tạo nên chúng.
Ngoài ra, còn phải kể đến một số cuốn sách, tài liệu và giáo trình tiêu
biểu khác cũng là những tài liệu tham khảo tốt cho giảng viên và sinh viên
khi dạy và học môn Lịch sử Design như:
- Lịch sử Kiến trúc thế giới của Đặng Thái Hoàng Nxb Xây dựng, 2006.
- Kiến trúc hiện đại của Đặng Thái Hoàng, Nguyễn Văn Đỉnh, Đặng
Liên Phương, Nxb Xây dựng, 2012.
- Tìm hiểu lịch sử kiến trúc Việt Nam của Ngô Huy Quỳnh, Nxb Xây
dựng, 2013.
- Lược sử kiến trúc thế giới của Trần Trọng Chi, Nxb Xây dựng, 2012.
- Lịch sử Design hay Lịch sử Thiết kế cho đào tạo Mỹ thuật Ứng dụng/
Design của Trần Văn Bình, Tham luận dự Hội nghị Khoa học trường ĐH
Kiến trúc TP Hồ Chí Minh.
Những cuốn sách, tài liệu này hệ thống các phong cách thiết kế trong
ngành Kiến trúc, Nội thất, tóm tắt về sự hình thành và phát triển của các
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phong cách kiến trúc, nội thất… so sánh mối tương quan giữa công việc thiết
kế trong kiến trúc và thiết kế trong các lĩnh vực khác.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Mục đích của luận văn là cải thiện chương trình dạy học Lịch sử Design
tại Trường Đại học Mĩ thuật Công nghiệp Á Châu. Nhằm củng cố hệ thống
lý thuyết cơ bản về thiết kế, bổ trợ, hỗ trợ cho các môn học khác, góp phần
nâng cao kỹ năng học tập và làm việc cho sinh viên.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Nghiên cứu đặc điểm lý thuyết và đặc điểm thực hành của bộ môn Lịch
sử Design.
Khảo sát, thực nghiệm với sinh viên trường Đại học Mỹ thuật Công
nghiệp Á Châu tại Hà Nội, thời gian từ 2015 – 2017. Nghiên cứu đặc điểm
tâm lý và năng lực tiếp thu của sinh viên khoa Đồ họa, trường Đại học Mỹ
thuật Công nghiệp Á Châu.
Nghiên cứu điều kiện cơ sở vật chất phù hợp cho công tác giảng dạy.
Đóng góp thêm cơ sở lý luận và tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy,
học tập môn Lịch sử Design.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Nghiên cứu về dạy học môn Lịch sử Design tại Trường Đại học Mĩ
thuật Công nghiệp Á Châu, các tài liệu phục vụ giảng dạy như các ấn phẩm
Design từ xưa đến nay, bài tập Design của các sinh viên khóa trước các phong
cách trường phái thiết kế có tầm ảnh hưởng rộng lớn, một số mẫu sản phẩm
tiêu biểu các nhà Designer nổi tiếng thế giới, các xu hướng thiết kế cận đại
và đương đại …
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4.2. Phạm vi nghiên cứu
- Chương trình dạy học Lịch sử Design dành cho sinh viên năm nhất
tại trường Đại học Mỹ thuật Công Nghiệp Á Châu tại Hà Nội.
- Khảo sát, thực nghiệm với sinh viên trường Đại học Mỹ thuật Công
nghiệp Á Châu tại Hà Nội, thời gian từ 2015 – 2017.
5. Phương pháp nghiên cứu
- Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn :
+ Phương pháp quan sát khoa học.
+ Phương pháp phân tích tổng kết kinh nghiệm
- Các phương pháp nghiên cứu lý thuyết :
+ Phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết
+ Phương pháp phân loại và hệ thống hóa lý thuyết
+ Phương pháp giả thuyết
6. Những đóng góp của luận văn
- Đóng góp tư liệu cho công việc học tập và nghiên cứu của sinh viên.
- Cải thiện, nâng cao chương trình dạy học, góp phần hạn chế bớt những
khó khăn, vướng mắc trong quá trình học tập môn Lịch sử Design, tạo dựng
tiết học hấp dẫn và sinh động hơn.
7. Bố cục của luận văn
Các mục chính của luận văn gồm có các phần: Mở đầu, Kết luận, Tài
liệu tham khảo và Phụ lục. Phần nội dung luận văn có cấu trúc 3 chương:
- Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn.
- Chương 2: Hiện trạng dạy học môn Lịch sử Design tại trường đại học
Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu.
- Chương 3: Các biện pháp cải thiện chương trình dạy học môn Lịch sử
Design.
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Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1. Các khái niệm
1.1.1. Định nghĩa về Design
Trong cuốn Lịch sử Design của Lê Huy Văn và Trần Văn Bình, là giáo
trình chính thức về Lịch sử Design hiện nay đề cập đến khái niệm này như
sau: “Design (phát âm như "đi-zai") hay Mỹ thuật Công nghiệp là ngành thiết
kế tạo mẫu, tạo dáng cho sản phẩm công nghiệp, tạo mỹ thuật sản phẩm, thiết
kế môi trường sống hay thế giới đồ vật.” [21, tr.1].
Bàn về xuất xứ và sự hình thành của danh Design từ sách Lịch sử
Design có đề cập:
Danh từ Design có xuất xứ từ chữ Disegno của tiếng Latinh, có từ
thời Phục hưng, có nghĩa là phác thảo, thuật vẽ, thiết kế, bản vẽ và
là cơ sở của mọi nghệ thuật thị giác, công việc của sự sáng tạo.
Thời đó thuật ngữ này thường chỉ công việc của các họa sĩ vẽ tranh,
tạc tượng nói chung và vẫn chưa phải là một nghề chuyên nghiệp
hoàn toàn (full-time professional) mà gắn kết như một đặc tính của
nghề họa sĩ, nghề điêu khắc hay các nghệ nhân [21, tr.3].
- Danh từ Gestaltung:
Khi giai đoạn sản xuất công nhiệp phát triển cao ở nước Đức,
người ta nghĩ ra cách sản xuất hàng hoá chất lượng cao, đẹp hơn,
tiện lợi hơn, hữu hiệu hơn, sẽ bán chạy hơn và chiếm thị trường
hữu hiệu hơn. Thiếu đi tính thẩm mỹ hàng hoá không ai mua, chính
vì thế mỹ thuật và kỹ thuật lại hội ngộ với nhau, nhưng không trở
lại với từ Techne mà thay vào đó là từ Gestaltung ở Đức [21, tr.38].
- Danh từ Mỹ thuật Công nghiệp:
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Trong tham luận “Cái nhìn lạc quan về Mỹ thuật Ứng dụng hay Design
Việt Nam qua 20 năm” của Trần Văn Bình có nêu rằng, từ thời kỳ Chiến
tranh Lạnh, các nước Xã hội chủ nghĩa cũ sử dụng khái niệm Mĩ thuật Công
nghiệp khi biên dịch từ tiếng Nga:
Trong thập niên 1960, khi các giáo sư trường ĐHMTCN Halle
(Die Hochschule für Industrielle Formgestaltung – Halle) thuộc
Cộng hòa dân chủ Đức sang trường Trung cấp Mỹ nghệ Hà Nội
(tiền thân của trường Đại học Mỹ Thuật Công nghiệp Hà Nội ngày
nay). Một cuộc trao đổi học thuật đã diễn ra và từ Industrielle
Formgestaltung trong tiếng Đức mang ý nghĩa là làm đẹp, tạo thẩm
mỹ cho các sản phẩm thuộc ngành công nghiệp trở thành cụm từ:
Mỹ thuật Công nghiệp [3, tr.8].
Kể từ đó MTCN trở thành thuật ngữ chính của ngành và trở nên
rất thông dụng, quen thuộc với nhiều thế hệ các nhà thiết kế Việt Nam,
được sử dụng như một ngữ chính thống trong phạm vi ngành Design.
- Danh từ Đồ họa:
Ngày nay, còn có rất nhiều định nghĩa khác nhau về đồ họa, hiện có
rất nhiều định nghĩa khác nhau giải thích về từ này. Vấn đề học thuật định
nghĩa về bản chất của lĩnh vực Đồ họa vẫn còn đang nằm trong vòng tranh
cãi, hiện tại vẫn chưa có bất kỳ một định nghĩa nào được xem như hoàn hảo
hay toàn diện. Các định nghĩa về Đồ họa nói riêng và Design nói chung có ít
nhiều khác nhau thay đổi tùy theo thời đại và nơi đặt ra và sử dụng định
nghĩa. Nhiều định nghĩa còn tùy thuộc vào ngữ cảnh mà mang những ý nghĩa
khác nhau. Trong khuôn khổ của luận văn, chúng tôi cố gắng tiếp cận những
cách hiểu nghĩa phổ thông nhất, tiêu biểu nhất và ngắn gọn nhất về Đồ họa.
Theo theo Từ điển mỹ thuật phổ thông của Đặng Thị Bích Ngân, Nxb
Mỹ thuật, từ Đồ họa (Graphic design) được giải thích như sau: “Một ngành
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vẽ, trong đó người ta dùng kỹ thuật in ấn để thể hiện tác phẩm, sản xuất hàng
loạt bản để có thể phổ biến rộng rãi… Minh họa sách báo, kẻ chữ, ký họa,
affic đều được xếp vào lĩnh vực Đồ họa” [11, tr 72].
Ngày nay, trong con mắt đại chúng đồ họa thường được hiểu là lĩnh
vực thiết kế, tạo dáng, tạo mẫu, áp dụng kỹ thuật, công nghệ của máy tính,
của kỹ thuật số để tạo ra sản phẩm phục vụ cho đời sống. Đồ họa vi tính
chính là sự tiếp nối của lĩnh vực đồ họa giá vẽ thô sơ ban đầu và luôn đi kèm
với công việc thiết kế sản phẩm, do đó mới nảy sinh từ ghép: Thiết kế Đồ
họa. Bởi vậy, khi nhắc đến ngành Đồ họa, nhiều người thường nhầm lẫn rằng
lĩnh vực này chỉ bao hàm công việc thiết kế được thực hiện trên phương tiện
là máy tính và phần mềm.
Chuyện phân chia và hệ thống hóa các khái niệm, thuật ngữ là vô
cùng cần thiết nhưng không nên quá lệ thuộc vào hệ thống lý thuyết phức
tạp, mà còn cần trau dồi các kỹ năng chuyên môn, củng cố vững chắc cho
tay nghề, cho thẩm mỹ và tư duy sáng tạo logic của bản thân.
1.1.2. Các ngành nghề Design
Hiện tại trên thế giới có rất nhiều nhóm ngành nghề Design khác nhau
như nhóm ngành thiết Kỹ thuật (Technical Design) trong đó bao hàm các
vấn đề chủ yếu liên đới đến kỹ thuật, máy móc, công nghệ như Thiết kế Phần
mềm (Software Design), Kiến trúc (Architectural Design) , Tạo dáng Công
nghiệp (Industrial Design) …
Ngoài ra, có thể kể đến nhóm ngành Design liên quan đến Nhận diện
Nghệ thuật Thị giác (Visual arts) và Nhận diện Thương hiệu (Branding
Identity) mà trong đó bao gồm các ngành: Thiết kế Thời trang (Fashion
Design), Thiết kế Đồ họa (Graphic Design), Thiết kế Nội thất (Furniture
Design)...
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Trong tài liệu Cái nhìn lạc quan về Mỹ thuật Ứng dụng hay Design
Việt Nam qua 20 năm,(2014) Tham luận dự Hội thảo Khoa học của Hội Mỹ
thuật TPHCM và Đại học Văn Lang của Trần Văn Bình có nêu ra các loại
hình design thường được xếp loại bởi nhóm ngành:
- Design Công nghiệp (Industrial Design).
- Design Đồ họa (Graphic Design).
- Design Thời trang (Fashion Design).
- Design Nội thất (Interior Design).
- Nghệ thuật trang trí (Decorative Arts). [3, tr.5].
1.1.3. Môn Lịch sử Design
Để phát triển trong một ngành nghề, mỗi người đều phải học hỏi kinh
nghiệm của những thế hệ đi trước, do đó cần phải tìm hiểu về lịch sử và thời
đại mà các bậc tiền bối đã sống và làm việc.
Ngành Design đã có một lịch sử phát triển lâu dài và phong phú để
lại một kho tàng kiến thức đồ sộ được đúc rút từ kiến thức của nhiều thế hệ
đàn anh đi trước. Lịch sử Design, còn được biết đến với tên gọi Lịch sử Mỹ
thuật Công Nghiệp hay Lịch sử Thiết kế, là một môn khoa học nghiên cứu
ra đời và phát triển của Design cùng những yếu tố cơ bản về sự phát triển
đó, cụ thể là nghiên cứu những cột mốc hình thành các trường phái, phong
cách Design, dấu ấn nhận diện của những thương hiệu lớn, các danh nhân
tiêu biểu của ngành Design. Lịch sử Design đề cập đến sự phát triển về các
yếu tố kỹ thuật, kinh tế, thẩm mỹ cũng như như tâm lý, văn hóa, xã hội. Mục
đích nhằm giúp cho các em sinh viên nắm được quá trình phát triển của
ngành Design, hiểu cơ bản về mối quan hệ giữa các yếu tố thị trường, sản
xuất, quản lý tồn tại trong ngành Design. Môn học trang bị cho các em sinh
viên năm đầu những kiến thức nền tảng cơ bản, những bài học kinh nghiệm
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quý báu của các thế hệ trước, bổ trợ và giúp ích cho quá trình học tập và làm
việc sau này.
Lịch sử Design không chỉ là lịch sử của những vật dụng và hình dáng
tạo tác của chúng, lịch sử Design là lịch sử của các hình thức sống, là lịch
sử của các nghiên cứu tìm tòi và lịch sử về mối quan hệ nhân trắc học giữa
con người và vật dụng được phản ánh phần lớn trong lịch sử văn hóa và văn
minh từ khởi nguyên và tiếp nối mãi cho đến ngày nay.
1.2. Giới thiệu về trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu
Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu được thành lập năm
2011, trong bối cảnh ngành mỹ thuật ứng dụng đang phát triển mạnh mẽ,
nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp những nhà thiết kế chất lượng cao cho xã
hội. Sau nhiều năm phát triển, trường trở thành một thương hiệu đào tạo thiết
kế chính quy có uy tín tại Hà Nội. Hiện nay Trường đào tạo trình độ đại
học, hệ chính quy với ba ngành: Thiết kế thời trang; Thiết kế Nội thất; Thiết
kê Đồ họa và Thiết kế Công nghiệp, thời gian học là: 04 năm..
Sinh viên ngành Đồ họa được trang bị các kỹ năng mềm như kỹ năng
giao tiếp, khả năng làm việc theo nhóm, khả năng thuyết trình ý tưởng bằng
ngôn ngữ nói, viết và ngôn ngữ thiết kế công nghiệp; trình độ ngoại ngữ
Tiếng Anh tương đương 400 điểm TOEIC và tiếng Anh chuyên ngành ; trình
độ B về tin học và kỹ năng thiết kế chuyên ngành 2D và 3D bằng các phần
mềm chuyên dụng Autocad 2D-3D, 3A Max, Corel, Photoshop. Sinh viên
ngành Thời trang được học tập kiến thứccơ sở chuyên ngành thời trang: (Lịch
sử trang phục Việt Nam và thế giới, hình họa tạo hình đen trắng và màu,
marketing thời trang, nhân trắc học may mặc, vật liệu thời trang,…) Ngoài
ra sinh viên còn được cung cấp những kiến thức thiết kế họa tiết trang trí vải
và sản phẩm, nguyên lý tạo dáng trang phục 2D và 3D, thiết kế cho hình ảnh
cá nhân, thiết kế thời trang trẻ em, thiết kế thời trang và nghệ thuật thủ công
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truyền thống, thiết kế trang phục lễ hội, dạ hội, công sở và trang phục dạo
phố, nắm bắt các công nghệ cắt may quần áo nhẹ, áo dài, áo khoác và các kỹ
thuật, công nghệ sản xuất may công nghiệp. Sinh viên ngành Nội thất được
học tập về những kiến thức cơ bản vcủa ngành, cũng như các kiến thức về
văn hóa - nghệ thuật, mỹ thuật ứng dụng; có những kỹ năng chuyên biệt về
các chuyên ngành (Trang trí nội thất, đồ họa, tạo dáng công nghiệp). Có khả
năng vận dụng kiến thức trong thực tiễn nghề nghiệp thiết kế - thực hiện và
trình bày các sản phẩm; Đồng thời tiếp cận các giá trị văn hóa nghệ thuật của
thế giới trong thực hành nghề nghiệp.
Các sinh viên năm đầu được đào tạo chung về những kiến thức cơ sở
trong mỹ thuật, lịch sử Design, về các môn khoa học nhân văn các kiến thức
cơ bản về hình khối không gian, nghệ thuật màu sắc, nghệ thuật chất liệu,
nghệ thuật ánh sáng, nghệ thuật kiến trúc, nhân trắc học. Sinh viên
mỗi ngành đào tạo được trang bị kiến thức chuyên sâu, được thực hành trong
các xưởng và khảo sát thực tế, được trang bị kỹ năng nghề nghiệp như: Thiết
kế sản phẩm, lập dự toán sản xuất hoặc thi công, tổ chức sản xuất thi công,
giám sát thi công sản phẩm, phân tích nhận diện, đánh giá tác phẩm mỹ thuật
công nghiệp..vv.
Đại học Mỹ thuật công nghiệp Á Châu là trường chuyên ngành về
đào tạo thiết kế. Hướng phát triển đơn ngành giúp trường tập trung nâng cao
chất lượng giáo dục mạnh hơn các trường đào tạo đa ngành, mà trong đó
ngành Mỹ thuật ứng dụng chỉ là một trong những chuyên ngành được đào
tạo. Chương trình đào tạo kéo dài 4 năm theo hệ thống tín chỉ, sau khi hoàn
thành chương trình học, sinh viên sẽ được cấp bằng cử nhân. Mục tiêu chủ
yếu trong chương trình giảng dạy là đào tạo ra những nhà thiết kế tương lai
có tay nghề và kiến thức vững vàng, do đó, mọi môn học đều được định
hướng để bồi bổ tay nghề và hướng dẫn vận dụng bài học vào trong công
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việc. Ngoài ra, trường cũng liên hệ và mời đại diện các doanh nghiệp đến dự
và xem các buổi triển lãm của nhà trường để tạo cầu nối giữa sinh viên và
doanh nghiệp, cho sinh viên có cơ hội để nhận được những đóng góp chân
thành và khách quan từ thực tiễn cũng như tạo cơ hội để doanh nghiệp có thể
nhắm đến các thực tập sinh tương lai.
1.3. Vai trò của Lịch sử Design với công tác học tập, giảng dạy
1.3.1. Bổ trợ kiến thức cho các môn thiết kế khác
Môn Lịch sử Design cũng như nhiều môn lý luận khác, đóng vai trò
quan trọng trong việc bổ trợ kiến thức chuyên ngành cho sinh viên. Sau này
trong nhiều môn học thực hành như Thiết kế bộ nhận diện Thương hiệu,
Thiết kế Logo, Thiết kế Bao bì, Minh họa, Tổ chức Sự kiện… đều có phần
áp dụng các kiến thức đã học từ Lịch sử Design và Lịch sử Mỹ thuật. Các
kiến thức này giúp cho sinh viên tạo ra các ấn phẩm có chiều sâu hơn, hấp
dẫn hơn, có tính thuyết phục hơn, việc thông hiểu lý thuyết cũng giúp cho
sinh viên có thể trình bày và thuyết trình sản phẩm thiết kế của mình một
cách hợp lý và thuyết phục hơn, dễ tạo được niềm tin nơi được khách hàng
và các đồng nghiệp.
1.3.2. Cung cấp kiến thức lý luận nền tảng cho sinh viên
Môn Lịch sử Design cũng như nhiều môn học lý thuyết khác, cung
cấp các kiến thức nền tảng cơ bản về ngành nghề thiết kế. Chỉ riêng trong
mảng Đồ họa Thương mại và Đồ họa Văn hóa đã đòi hỏi nhiều kiến thức về
đặc trưng văn hóa, lịch sử của vùng miền, của mỗi quốc gia mà dựa trên đó
các nhà thiết kế xây dựng các ấn phẩm và thương hiệu. Thiếu các kiến thức
lý luận cơ bản sẽ dẫn đến việc sản phẩm thiết kế thiếu sự thích ứng phù hợp
với môi trường văn hóa, lịch sử và do đó dẫn đến thiếu chiều sâu và thiếu
tính thuyết phục. Mọi thứ đều có lịch sử của nó: lịch sử khoa học, lịch sử văn
hóa, pháp luật, quân sự, nghệ thuật, kinh doanh ..v.v.. Để tiến thân trong một
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ngành, mỗi người đều phải học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước,
và để có thể làm được thì phải hiểu về thời đại mà những người đó đang
sống.Tóm lại, học lịch sử là điều không thể tránh khỏi nếu chúng ta muốn
đạt tới tài sản quý giá nhất của loài người: kiến thức; sự không thờ ơ với mọi
thứ xung quanh; khả năng đặt cuộc sống của chúng ta trong một bối cảnh
rộng lớn hơn, bao quát được những mảnh vụn cuôc sống xảy đến với chúng
ta hàng ngày. Mỗi sản phẩm đều là thành quả công sức rất lớn của nhà thiết
kế tuy nhiên nếu không không thể thuyết phục, làm hài lòng khách hàng, sản
phẩm đó rất dễ bị đào thải, thất bại trên thương trường, điều này chứng tỏ
tầm quan trọng rõ rệt của các kiến thức lý luận nền tảng. Công tác đào tào
của bất cứ ngành nghề gì cũng phải quan tâm đến vấn đề rèn luyện nghiệp
vụ, không chỉ bồi dưỡng kỹ năng, tay nghề mà còn trau dồi kiến thức chuyên
môn cho người học. Việc nhuần nhuyễn, thành thạo và nắm vững kiến thức
cơ bản là vô cũng quan trọng, làm tăng hiệu quả hoạt động trong một lĩnh
vực nghề nghiệp nhất định. Nhà trường luôn luôn chú trọng bồi bổ kiến thức
cơ nền tảng cho sinh viên, hướng dẫn sinh viên áp dụng những gì đã học vào
trong công việc thiết kế, tạo tác sản phẩm.
Hiện nay, môi trường cạnh tranh khốc liệt trong ngành Thiết kế Đồ
họa khiến cho tỉ lệ đào thải nhân viên ngày càng cao, nhiều sinh viên, học
viên ra trường chỉ đủ sức trụ lại một thời gian ngắn. Vậy nhưng vẫn còn một
số sinh viên vẫn học tập theo suy nghĩ là “ăn ngọn bỏ gốc” khi chỉ cốt yếu
học lấy những kỹ năng thực hành các công cụ thiết kế trên máy tính thông
thường mà xem nhẹ việc học tất cả các kiến thức lý thuyết, những nguyên
tắc tạo nên một thiết kế tốt. Suy nghĩ sai lầm ấy làm hại trực tiếp đến công
việc thực tiễn của sinh viên sau này, một người chỉ thành thạo các kỹ năng
máy móc có thể dễ dàng được thay thế hơn một người có cả kỹ năng máy
móc lẫn tư duy thẩm mỹ, thiết kế đạt tiêu chuẩn. Chỉ những người có cả kỹ
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năng sử dụng phương tiện máy móc, phần mềm lẫn tư duy thẩm mỹ mới có
thể trụ vững lâu dài trong môi trường có áp lực ngày càng lớn của ngành Đồ
họa, do đó, môn Lịch sử Design nói riêng và nhiều bộ môn lý luận chuyên
môn trong lĩnh vực Đồ họa cần nhận được quan tâm đánh giá đúng mức hơn.
1.3.3. Rèn luyện thêm các kỹ năng mềm
Bất cứ một nhà thiết kế nào cũng cần đến các kỹ năng mềm mà tiêu
biểu là kỹ năng thuyết trình và kỹ năng giao tiếp. Kỹ năng thuyết trình rất
quan trọng khi thuyết phục khách hàng, tạo thói quen ứng biến linh hoạt, chủ
động trong nhiều tình huống, kỹ năng giao tiếp giúp tạo thiện cảm đối với
khách hàng và đồng nghiệp, giúp bản thân tự tin và hứng thú hơn vào công
việc. Sinh viên còn pải luyện tập các kỹ năng làm việc nhóm, tương tác với
đồng nhiệp và tổ chức phân công công việc hợp lý, làm việc đúng giờ giấc,
đúng kỷ luật và biết coi trọng tinh thần tập thể.
Kiến thức chuyên ngành mà các trường đại học cung cấp cho sinh
viên trong quá trình học tập là yếu tố quyết định giúp các sinh viên có thể
lập nghiệp trong tương lai. Tuy nhiên câu hỏi đặt ra là những kiến thức
chuyên ngành đó đã đủ để giúp sinh viên có thể vượt qua những khó khăn và
thử thách trong một tương lai mà không ai có thể nói trước được điều gì trong
một thế giới đang thay đổi từng ngày. Chính vì thế các trường đại học càn
chuẩn bị thêm cho sinh viên của mình những hành trang, kỹ năng mềm ngoài
những kiến thức chuyên ngành sẽ cung cấp thêm lợi thế cạnh tranh cho sinh
viên trong môi trường tuyển dụng việc làm sau này.
Bên cạnh những kiến thức chuyên môn trong các chương trình học,
trường đại học cung cấp cho bạn một vài kỹ năng mềm mà các nhà tuyển
dụng đang tìm kiếm. Các bạn sinh viên, những người sẽ là lực lượng lao
động chính trong tương lai phải ý thưc được rằng họ sẽ làm việc trong một
môi trường toàn cầu hóa và liên tục phát triển, đổi mới công nghệ. Lực lương
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lao động sẽ phụ thuộc rất nhiều vào nhu cầu của các hệ thống kinh tế và công
nghệ mới. Những đổi mới sẽ đòi hỏi các bạn sinh viên kết hợp được những
kiến thức đã học và kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, đưa ra quyết định…
cộng với sự linh hoạt và khả năng thích ứng khi thay đổi công việc, môi
trường hay trong các bối cảnh khác nhau. Những sự hiểu biết và kỹ năng này
rất cần thiết được giới thiệu đến các sinh viên từ khi họ đang còn ngồi trong
ghế nhà trường hơn là sau khi họ tốt nghiệp. Nhà tuyển dụng có thể lựa chọn
nhân sự dựa vào việc so sánh trình độ chuyên môn của nhiều ứng viên khác
nhau. Đó là lý do khiến cho việc nhận diện ra đâu là ứng viên phù hợp nhất
với công ty trở nên quan trọng nhất. Họ cần tìm được người hợp tác tốt với
người khác, tạo động lực cho đồng nghiệp, bình tĩnh đối phó với khó khăn
và có khả năng đáp ứng chính xác những gì mà tổ chức cần.
Những cá nhân được đào tạo tốt về kỹ năng mềm sẽ làm lợi cho công
ty theo cách đó. Ứng viên với những kỹ năng mềm tốt cũng có tiềm năng lớn
để tạo thêm nhiều giá trị theo thời gian. Những nhân viên có thể huấn luyện
cho người khác và tự học hỏi ngay trong thời gian ấy, sẽ trao dồi cho mình
kiến thức, rèn cho những mối quan hệ hợp tác vững chắc hơn và có khả năng
trở thành người quản lý và tạo động lực nhanh hơn.Việc ứng viên đánh giá
thấp kỹ năng mềm có thể xuất phát từ niềm tin rằng các tiến bộ kỹ thuật đã
giảm bớt tầm quan trọng của sự tương tác cá nhân. Ngược lại, công nghệ đã
tăng tốc độ và tần suất tương tác với đồng nghiệp, không chỉ trong bộ phận
mà là toàn công ty (đôi khi là tầm quốc tế). Nhiều người lại không chia sẻ về
nền tảng và mong đợi của họ. Kỹ năng mềm là chìa khóa để giúp cho
mọi giao tiếp và hợp tác trở nên hiệu quả hơn. Sở hữu khả năng xây dựng
một mối quan hệ mạnh, ngay cả với những người ít gặp hoặc liên hệ, trở
thành yêu cầu không thể thiếu cho nhiều vai trò khác nhau.
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Trong môn Lịch sử Design, các bài tập thuyết trình theo nhóm được
bố trí để sinh viên hoạt động theo nhóm, qua đó các em được làm quen, trau
dồi và rèn luyện các kỹ năng mềm này góp phần phục vụ hữu ích cho công
tác làm việc và học tập của bản thân.
1.4. Phương pháp dạy học
1.4.1. Nhóm sử dụng ngôn ngữ
1.4.1.1 Phương pháp dạy học gợi mở - vấn đáp
Phương pháp dạy học gợi mở - vấn đáp là quá trình tương tác giữa
giảng viên và sinh viên thông qua hệ thống câu hỏi - đáp tương ứng về một
chủ đề nhất định được giảng viên đặt ra. Qua việc hỏi – đáp, giảng viên có
thể dẫn dắt, khơi gợi được suy nghĩ, ý tưởng của sinh viên, từ đó sinh viên
dần dần tiếp thu và lĩnh hội được kiến thức trong bài giảng.
Vấn đáp là cách thức tốt để kích thích suy nghĩ độc lập của sinh viên.
Bằng cách này sinh viên có thể hiểu và ghi nhớ nội dung học hơn là phải học
thuộc lòng. Dùng lời để gợi mở vấn đáp gián tiếp giúp lôi cuốn mọi người
tham gia vào bài học, làm cho không khí lớp học sinh động, kích thích hứng
thú học tập và trí tò mò.Vấn đáp cũng là cách để các học viên giúp đỡ nhau
trong học tập, rèn luyện cho học viên khả năng liên tưởng, khả năng diễn đạt
sự hiểu biết của mình và khả năng nắm bắt ý, hiểu ý diễn đạt của người khác.
Các thành viên yếu hơn có điều kiện học tập các thành viên có trình độ khá
hơn trong nhóm, có điều kiện tiến bộ trong quá trình hoàn thành các nhiệm
vụ được giao.Vấn đáp cũng giúp cho giảng viên thu nhận tức thời nhiều
thông tin phản hồi từ phía học viên, đánh giá được mức độ hiểu bài của học
viên và duy trì sự chú ý của học viên, giúp kiểm soát và quản lí lớp học.
1.4.1.2. Phương pháp thuyết trình
Phương pháp thuyết trình hay phương pháp diễn giải là phương pháp
giảng dạy học phổ thông nhất, nhưng không phải lúc nào cũng đạt hiệu quả
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tốt. Giảng viên sử dụng ngôn ngữ cùng với các phương tiện hỗ trợ như phần
mềm trình chiếu hình ảnh Power point, Bảng- phấn, phim tài liệu, máy tính,
sách báo, Poster… để diễn đạt cho người học hiểu các khái niệm, qui luật và
nguyên lý của bài học.
Ưu điểm của phương pháp thuyết trình là chủ động trong tiến trình
đào tạo: tập trung vào trọng tâm bài giảng, kiểm soát được thời gian dạy học,
nội dung bài và thứ tự truyền đạt thông tin. Phương pháp thuyết trình có thể
truyền tải được khối lượng kiến thức lớn trong một thời gian hạn hẹp và phù
hợp với số đông sinh viên trong điều kiện thiếu trường lớp và phương tiện
hỗ trợ dạy học.
Nhược điểm của phương pháp này là hầu như chỉ cung cấp thông tin
theo hướng một chiều, sinh viên ở vào thế bị động nên khó nắm được hiệu
quả của bài giảng, dễ phát sinh tâm lý nhàm chán và mệt mỏi khi phải nghe,
chép quá lâu và phụ thuộc quá nhiều vào kinh nghiệm và khả năng diễn
thuyết riêng của từng giảng viên. Giảng viên vừa phải truyền đạt cho người
nghe nắm được mục tiêu và yêu cầu của bài giảng, vừa có ngôn ngữ diễn đạt
phù hợp với trình độ người học, tốc độ phải phù hợp với người nghe, phải
chú ý đến nhiều vấn dề khác như quỹ thời gian của tiết học, trật tự lớp và
thái độ tiếp thu của người học. Chưa kể, học viên cũng cần phải được nhìn
thấy và nghe thấy giảng viên một cách tương đối rõ ràng mới có thể lĩnh hội
và tiếp thu bài học có hiệu quả.
1.4.2. Nhóm trực quan
Trực quan là một trong những nguyên tắc cơ bản của lí luận dạy học
truyền thống, nhằm giúp cho học viên nắm được những khái niệm cơ bản
dựa trên việc trực tiếp quan sát hình ảnh, hiện vật hay đồ dùng trực quan
minh họa cho bài giảng. Dạy học trực quan là phương pháp sử dụng những
phương tiện trực quan, phương tiện kĩ thuật hỗ trợ dạy học để hỗ trợ, củng
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cố, trình bày diễn đạt nội dung bài học sao cho sinh viên dễ nắm bắt nhất.
Đồ dùng trực quan là chỗ dựa biểu đạt nội dung cơ bản của kiến thức, là
phương tiện hiệu quả để miêu tả các ví dụ hay các khái niệm, giúp học sinh
viên dễ nắm vững nội dung bài hơn.
Trong việc dạy học môn Lịch sử Design hay nhiều môn Lịch sử khác,
phương pháp trực quan rất hữu ích, và dễ truyền đạt được mục đích của bài
học tới sinh viên. Ví dụ như khi trình chiếu cho học viên xem hình ảnh về
các thiết kế trong đầu thế kỷ XX và đối chiếu với những hình ảnh về những
biến đổi văn hoá-nghệ thuật và công nghệ trong giai đoạn đó.
Khi được nhìn những hình ảnh trực quan sinh động, sinh viên sẽ ghi
nhớ được kiến thức và tưởng tượng ra được mối liên quan giữa bối cảnh xã
hội đầu thế kỷ XX với các trào lưu - phong cách thiết kế xuất hiện trong giai
đoạn đó. Ví dụ trực quan chính là cơ sở, là xuất phát điểm cho quá trình nhận
thức và học tập của sinh viên, giúp hình thành cầu nối giữa lí thuyết và thực
tiễn, cũng như là cách ngắn nhất để diễn đạt thông tin mà không cần phải
thuyết trình quá nhiều.
Quy trình thực hiện phương pháp dạy học trực quan thường là :
- Giảng viên dùng những tư liệu, đồ dùng có tính chất minh họa hoặc
hoặc bài tập của sinh viên khoá trước hay thậm chí là một thiết bị dồ dùng
mới được thiết kế gần đây làm ví dụ... và nêu yêu cầu định hướng cho sự
quan sát của học sinh. Qua đó, giảng viên trình bày các nội dung trong sơ đồ,
bản đồ,... tiến hành trình chiếu các phim ảnh tài liệu hoặc giáo án điện tử giải
thích kỹ lưỡng hơn cho nội dung bài học
- Giảng viên yêu cầu một số học viên trình bày, giải thích lại nội dung
sơ đồ, biểu đồ hay tranh ảnh hay hiện vật sau đó trình bày lại ý kiến của bản
thân và những kiến thức tự thu được sau khi xem các ví dụ trực quan. Tiếp
đến giảng viên sẽ nêu thêm câu hỏi mở rộng, như hỏi sinh viên về ý kiến
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đánh giá cá nhân của họ, cho các em sinh viên so sánh ý kiến với nhau, từ đó
cung cấp thêm những kiến thức nâng cao.
- Từ những chi tiết, thông tin sinh viên thu được từ phương tiện trình
chiếu và đồ dùng trực quan, giảng viên sẽ rút ra kết luận khái quát về vấn đề
mà bài học vừa truyền tải. Sử dụng đồ dùng trực quan có một vài hạn chế
như khi quan sát tranh ảnh, video, nếu giảng viên không định hướng cho học
viên quan sát sẽ dễ dẫn đến tình trạng học viên bị lạc đề, sa đà vào những chi
tiết nhỏ lẻ, không quan trọng. Phương pháp này đòi hỏi quản lý linh hoạt quỹ
thời gian và đòi hỏi có những các đồ dùng trực quan, người dạy cần tính toán
kĩ để phù hợp với thời gian tiết học quy định. Nếu sử dụng đồ dùng trực quan
không khéo sẽ làm phân tán sự tập trung của học viên, có thể gây mất trật tự
và dẫn đến việc học viên không thu nạp được đầy đủ được những nội dung
cốt lõi chính yếu của bài học. Ngoài ra, giảng viên có thể yêu cầu sinh viên
thực hiện những bài tập nhỏ, như sưu tầm những hình ảnh hay dồ dùng trực
quan liên quan đến kiến thức bài học. Sau đó yêu cầu dựa vào những tư liệu
thu thập được để thuyết trình lại phần hiểu bài và nghiên cứu bài của mình.
1.4.3. Nhóm thực hành
1.4.3.1. Phương pháp dạy học luyện tập và thực hành
Luyện tập và thực hành là phương pháp nhằm ôn tập, củng cố, bổ
sung và bồi đắp vững chắc thêm các kiến thức lí thuyết đã học. Trong giai
đoạn luyện tập, giảng viên thường quan tâm hướng sinh viên đến mục đích
ghi nhớ hoặc học thuộc những đặc điểm quan trọng của bài học cũ. Trong
giai đoạn thực hành, giảng viên không chỉ cần nhấn mạnh vào việc học thuộc
mà còn phải hướng học viên đến áp dụng hay sử dụng một cách hiệu quả các
tri thức đã học để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. Thế nên, trong dạy học,
bên cạnh việc cho sinh viên luyện tập một số chi tiết cụ thể của bài học, giảng
viên cũng cần lưu ý cho sinh viên thực hành phát triển các kĩ năng.
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Trong dạy học Lịch sử Design, hầu hết sinh viên thường nhanh chán
nản nếu như phải đọc - chép - học thuộc lòng nhiều chi tiết của bài học. Việc
giao một số bài tập thực hành nhỏ như thiết kế một bưu thiếp hay tạo hình
một bộ trang phục dựa trên những bài học về các trường phái Design có trong
chương trình học sẽ giúp cho học viên có môi trường để hiện thực hoá những
lý thuyết vừa thu lượm được.
Bài tập này trở thành cầu nối biến những kiến thức chữ nghĩa khô
khan đơn thuần trở thành thực tiễn và sinh viên sẽ tự luyện tập và ghi nhớ học thuộc các kiến thức một cách tự giác và tự nhiên hơn thay vì suy nghĩ
tiêu cực về chúng như một gánh nặng buộc phải học thuộc lòng chỉ nhằm đối
phó với chương trình học. Luyện tập và thực hành có hiệu quả trong việc
củng cố trí nhớ, tinh lọc và trau dồi các kĩ năng đã học, tạo cơ sở cho việc
xây dựng kĩ năng nhận thức ở mức độ cao hơn. Hơn nữa việc luyện tập và
thực hành cần phải được tiến hành thường xuyên trong một số áp lực. Các
bài tập luyện tập cần phải được lặp lại với áp lực tăng dần, nhanh hơn và khắt
khe hơn, giúp cho sinh viên quen dần và thích nghi với áp lực học tập đồng
thời ghi nhớ nội dung bài chính xác hơn. Tuy vậy, áp lực không nên bị đẩy
lên quá cao mà chỉ vừa đủ để khuyến khích học viên làm bài chăm chỉ và tập
trung.
Cần lưu ý, việc luyện tập có thể làm cho sinh viên nhàm chán nếu
giảng viên không nêu mục đích một cách rõ ràng và không khéo động viên
khuyến khích sinh viên. Luyện tập các bài tập lặp lại dễ tạo tâm lí phụ thuộc
vào bài mẫu, hạn chế sự sáng tạo và khiến cho nội dung bài dần trở nên nhàm
chán. Do bản chất của việc nhắc đi nhắc lại kiến thức nên người học khó có
thể đạt được sự lanh lợi và tập trung, dễ sa đà vào học vẹt, đặc biệt là khi
chưa xây dựng được sự hiểu biết ban đầu đầy đủ.
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Thời gian cho luyện tập, thực hành cũng không nên kéo dài quá dễ
gây nên sự nhàm chán và tâm lý làm bài đối phó. Nên xây dựng các bài tập
có sự phân hóa để khuyến khích mọi thành viên trong lớp học cùng tham gia
thực hành luyện tập phù hợp với năng lực và sở trường của mình.
1.4.3.2. Quá trình làm việc độc lập của sinh viên
Quá trình làm việc độc lập chính là quá trình học tập tại nhà của sinh
viên, yêu cầu kỹ năng, kiến thức và sự siêng năng rèn luyện của riêng từng
cá nhân. Ví dụ như những bài tập về nhà đòi hỏi và yêu cầu mỗi cá nhân phải
vận dụng kiến thức chung đã lĩnh hội trên lớp, cộng với khả năng và sự sáng
tạo của riêng mình để hoàn thành bài tập; qua quá trình đó học viên tự học
và tự trau dồi thêm nhiều kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo cần thiết cho công việc.
Quá trình này giúp đánh giá được sự nỗ lực, siêng năng và khả năng
sáng tạo riêng của mỗi cá nhân, góp phần thúc đẩy cạnh tranh và noi gương
những người đạt kết quả tốt. Trong quá trình sinh viên thực hiện công tác
độc lập ở nhà, giảng viên cần chuẩn bị tư liệu tham khảo và những lời gợi ý
hướng dẫn khi học viên cần tới sự giúp đỡ. Giảng viên có thể yêu cầu sinh
viên tự trình bày nội bài tập ở nhà cho cả lớp xem nếu bài tập có chất lượng
tốt, qua đó nhận được sự đánh giá nhiều mặt của các thành viên khác, ngược
lại cũng để các thành viên khác có thể học hỏi từ những những ưu khuyết
điểm của bạn. Việc phải trình bày trước đám đông cũng giúp ích ít nhiều cho
sự phát triển kỹ năng mềm, mạnh dạn và tự tin trong giao tiếp cũng như khiến
cho sinh viên tự tìm ra cách riêng của mình để có thể lôi cuốn và thuyết phục
đám đông.
1.5. Chi tiết chương trình dạy học môn Lịch sử Design
1.5.1. Giáo trình giảng dạy
Hiện giáo trình chính thức được sử dụng trong dạy học môn Lịch sử
Design ở tất cả các trường Đại học – Cao đẳng có đào tạo về chuyên ngành
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đồ họa và nội thất là cuốn Lịch sử Design của Lê Huy Văn & Trần Văn Bình
(2001), do Nxb Xây dựng phát hành. Sách trình bày và tổng hợp một số
nghiên cứu về sự phát triển của Design và những yếu tố cơ bản của sự phát
triển một cách trực quan qua những khái niệm và những cột mốc hình thành
các phong cách, trường phái, các nhà lý thuyết, các bậc thầy về Design trong
từng giai đoạn.
Sách góp phần đáp ứng nhu cầu học tập, làm việc và tìm hiểu kiến
thức của sinh viên cũng như những người quan tâm đến lĩnh vực Mỹ thuật
Công nghiệp. Hiện tại, Lịch sử Design của Lê Huy Văn & Trần Văn Bình
(2001) là một trong những giáo trình chính thức về dào tạo môn Lịch sử
Design tại Việt Nam.
1.5.2. Nguồn tài liệu tham khảo
Các tài liệu tham khảo và bổ sung kiến thức về Lịch sử Design được
thu thập từ nhiều nguồn tư liệu bằng tiếng Việt và ngoại ngữ, tiêu biểu như:
Triết học và Mỹ học phương Tây hiện đại (1992) của Nguyễn Hào Hải, Nghệ
thuật Đồ họa (1995) của Nguyễn Trân, Giáo trình lịch sử kiến trúc (2006)
của Đặng Thái Hoàng, Thoughts on Design (1970) của Paul Rand, A History
of graphic design (1998) của Philip B. Meggs …
Các tài liệu khác về phương pháp dạy học được thu thập từ tư liệu và
công trình nghiên cứu của nhiều cán bộ, giảng viên khác trong ngành Mỹ
thuật, nhằm đúc rút và học hỏi những kinh nghiệm về đào tạo, dạy học trong
môi trường giáo dục tại Việt Nam, các tài liệu tiêu biểu như:
Phương pháp dạy học truyền thống và đổi mới (2008) của Thái Duy
Tuyên (2008), Khai thác khả năng cảm thụ thẩm mỹ và tư duy sáng tạo của
học sinh qua việc nghiên cứu hiện thực, nghiên cứu tài liệu, của Nguyễn Mai
Thanh (2001), Dạy học hiện đại: Lí luận – Biện pháp – Kĩ thuật (2002) của
Đặng Thành Hưng ...
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1.6. So sánh với các cơ sở đào tạo khác
Hiện tại, chương trình đào tạo của trường ĐHMTCN Á Châu không
có nhiều khác biệt với chương trình đào tạo chung của các trường đào tạo về
thiết kế khác tại Việt Nam. Hệ thống cơ sở lý luận chủ yếu dựa vào quyển
Lịch sử Design của thầy Lê Huy Văn biên soạn, ngoài ra là phần tập hợp kiến
thức, cập nhập cơ sở lý luận của một số xu hướng thiết kế đương đại tiêu
biểu hiện nay. Tuy vậy, cơ sở thực hành của trường ĐHMTCN Á Châu nói
riêng và nhiều trường đại học ở Việt Nam nói riêng còn nhiều hạn chế so với
các cơ sở đào tạo của nước ngoài.
Ví dụ trường Đại Học Maryse Eloy, ngôi trường đã đào tạo cho hơn
30 năm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa, được công nhận trong các cơ quan
truyền thông và quảng cáo lớn. Trường có một hệ thống cơ sở lý thuyết tiên
tiến, vững chắc về cơ sở vật chất có đủ không gian trình bày và cả một xưởng
in và gia công thành phẩm. Các bài tập thực hành của sinh viên do đó luôn
đi từ lý thuyết đến thực hành, các xu hướng thiết kế mới và công nghệ thiết
kế mới cũng thường xuyên được cập nhập.
Một số hình ảnh ví dụ về không gian trưng bày và những xu hướng
thiết kế tiên tiến được Maryse Eloy đưa vào chương trình đào tạo liệt kê
trong phần ở hình 4.2 [Phụ lục, tr.83]. Các ví dụ trên cho thấy:
Thiết kế Hệ thống tín hiệu chỉ dẫn, còn gọi là Signalétique hay
Signage Design là một phần bài học trong chương trình đào tạo đồ họa hiện
đại trên thế giới, tuy nhiên, hiện giờ ít được nhắc đến hoặc nhắc đến rất hạn
chế trong các trường đào tạo về đồ họa tại Việt Nam. Ngoài ra, còn nhiều
kiến thức khác tiên tiến hơn hiện chưa được phổ biến tại nước ta như kiến
thức về phong cách thiết kế) đang cần được bổ sung và cập nhập trong các
bài giảng về Lịch sử Design và các môn thực hành về Design khác.
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Hiện tại, trường ĐHMTCN Á Châu là một ngôi trường còn non trẻ,
nếu như so với các trường đại học công lập tại Việt Nam ví dụ như trường
ĐHMTCN Hà Nội hay ĐH Kiến Trúc, số lượng của các tài liệu lý luận
chuyên môn cũng ít hơn và thiếu thốn hơn so với những cơ sở giáo dục đã
thành lập lâu năm trong ngành.
Cơ sở vật chất của trường ĐHMTCN Á Châu chưa thể so sánh được
về quy mô với các cơ sở đào tạo lâu năm khác, mặc dù trang thiết bị tân trang
đầy đủ nhưng diện tích mặt bằng và số phòng học hiện tại còn hạn chế, nếu
số lượng học sinh gia tăng lớn sẽ gây ra không ít khó khăn. Tuy nhiên, do số
lượng sinh viên tuyển sinh không nhiều, việc có ít phòng học và không gian
sinh hoạt nhìn chung không làm ảnh hưởng quá lớn đến công tác giảng dạy
và học tập của đội ngũ giảng viên - sinh viên.
Tiểu kết chương 1
Để phát triển trong một ngành nghề, mỗi người đều phải học hỏi kinh
nghiệm của những thế hệ đi trước, môn Lịch sử Design là môn học trang bị
cho học viên những kiến thức nền tảng cơ bản, những bài học kinh nghiệm
quý báu của các thế hệ trước, bổ trợ nhiều cho quá trình học tập và làm việc
cho sinh viên. Môn Lịch sử Design cũng như nhiều môn lý luận khác, đóng
vai trò quan trọng trong việc bổ trợ kiến thức chuyên ngành cho sinh viên.
Sau này, trong nhiều môn học thực hành như Thiết kế bộ nhận diện Thương
hiệu, thiết kế Logo, Thiết kế Bao bì, Minh họa, Tổ chức Sự kiện… đều cần
áp dụng các kiến thức đã học từ Lịch sử Design và Lịch sử Mỹ thuật. Các
kiến thức này giúp cho sinh viên tạo ra các ấn phẩm có chiều sâu hơn, hấp
dẫn hơn, có tính thuyết phục hơn. Hiện tại, hệ thống cơ sở lý luận được các
thầy cô thế hệ trước dày công xây dựng, dù rất đầy đủ chi tiết nhưng không
tránh khỏi việc chưa cập nhập kịp những xu hướng thiết kế mới mẻ, có sức
ảnh hưởng trên thế giới hiện nay. Cá nhân người viết cảm thấy nhiều nguồn
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tài liệu về Lịch sử Design tiên tiến bằng ngoại ngữ đang cần được biên dịch
và sưu tầm, nhằm cập nhập kịp thời những xu hướng và kiến thức mới,
nghiên cứu sâu thêm các kiến thức sẵn có trong ngành Design.
Mặt khác, cần phải chọn lọc và biên tập lại sao cho phù hợp với nền
tảng sở lý luận hiện có của môn Lịch sử Design nói riêng và chương trình
giảng dạy Desgin nói chung. Nhờ có sự cập nhập và không ngừng hoàn thiện,
chương trình dạy học Lịch sử Design sẽ ngày một đầy đủ, chi tiết hơn và
phong phú hơn, cung cấp thêm nhiều kiến thức quý báu và hữu ích cho công
tác học tập và làm việc của những Designer tương lai.
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Chương 2
THỰC TRẠNG DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ DESIGN TẠI TRƯỜNG
ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Á CHÂU
2.1. Nội dung giảng dạy môn Lịch sử Design
2.1.1. Lịch sử Design và các trường phái Design tiêu biểu
Hiện tại, có nhiều cách thức tiếp cận Lịch sử Design và nhiều cách phân
chia các giai đoạn phát triển của Design, chương trình hiện tại của Trường
ĐHMTCN Á Châu hiện tại chiếu theo sách Lịch sử Design (2001) của Lê Huy
Văn. Nội dung chính bao gồm có:
- Khái niệm Design (Mỹ thuật công nghiệp).
- Nghiên cứu các chức năng và tiêu chí của Designer.
- Nghiên cứu sự tương thích phương thức sản xuất.
- Những phong cách lớn trong lịch sử Desgin.
- Những mốc lịch sử Design.
- Giới thiệu một số nhà thiết kế tiêu biểu.
Tham luận Lịch sử Design hay Lịch sử Thiết kế cho đào tạo Mỹ thuật
Ứng dụng/ Design (2016) cũng nêu thêm :
Đặc biệt quan điểm Lịch sử Design chỉ tính khi trở thành lĩnh vực
nghề nghiệp riêng của thời hiện đại, được giới hạn từ cách mạng
công nghiệp thế kỷ XIX với phương thức chế tác máy móc công
nghiệp hàng loạt, khá phổ biến như cuốn Lịch sử Design hiện đại
- Những tác phẩm Đồ họa và Sản phẩm từ Cách mạng Công
nghiệp (History of Modern Design - Graphics and Products since
the Industrial Revolution -David Raizman - Laurence King
Publishing 2010, 2003). Theo đó nền thiết kế/design công nghiệp
bao gồm hai lĩnh vực thiết kế căn bản là thiết kế sản phẩm và thiết
kế đồ họa có khởi điểm lịch sử từ cách mạng công nghiệp, khi các
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sản phẩm được sản xuất bằng máy móc thay thế cách thức chế tác
thủ công trước đây.” [2, tr.4]
2.1.2. Lược sử ngành Design hiện đại tại Việt Nam
- Tóm tắt giai đoạn trước Công nghiệp hoá:
Cũng như nhiều quốc gia khác, trước thời kỳ Công nghiệp hoá tính
chất thủ công và trang trí ngự trị phần lớn trên mọi sản phẩm của đất nước
ta. Dù trong nước xuất hiện nhiều làng nghề, phường hội nhưng chỉ là các
phân xưởng thủ công nhỏ lẻ, sản phẩm chưa dược sản xuất với quy mô lớn
và có thị trường chủ yếu là nội địa, phục vụ cho đời sống vật chất và tinh
thần của người dân. Các sản phẩm thiết kế và trang trí trong thời gian này
mang đậm nét Mỹ thuật Á Đông và có phần giao thoa với các nét văn minh
Ấn Độ, Chăm - Pa, một vài đặc điểm của văn hoá phương Tây cũng du nhập
vào Việt Nam vào cuối thời Trung đại theo con đường buôn bán và con
đường truyền giáo.
- Tóm tắt giai đoạn Công nghiệp hoá:
Bắt đầu từ thời kỳ Pháp thuộc trở đi, nền sản xuất Tư bản bắt đầu du
nhập vào Việt Nam và kéo theo đó là quá trình sản xuất công nghiệp hoá.
Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp (MTCN) được thành lập ngày 8 tháng
7 năm 1949 với tên trường: “Quốc gia Mỹ nghệ” - là trường sơ cấp, được Bộ
chủ quản là Bộ Công thương (Sau này là bộ Nội thương và Công nghiệp)
tiếp quản vào năm 1954, Trường là nơi đào tạo nghệ nhân cho một số ngành
nghề thủ công Mỹ nghệ như: sơn mài, chạm kim, dệt thảm len, nghề mộc…
và gần như là cơ sở đào tạo chính quy về Design đầu tiên trên cả nước.
Sau nhiều lần nâng cấp, đến năm 1984 Thủ tướng Chính phủ ra quyết
định đổi tên trường thành “Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội”. Sau khi
được đổi tên và nâng cấp từ đào tạo trình độ Cao đẳng lên trình độ Đại
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học, nhà trường tiếp tục là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho
thị trường thiết kế.
Kể từ những năm 2000 đến nay, ngày càng có thêm nhiều nhiều
trường Đại học, Cao đẳng tham gia vào công tác giảng dạy và đào tạo về các
ngành thiết kế. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và
kỹ thuật số, các ngành thiết kế Đồ họa, Nội thất, Kiến trúc và Thời trang có
bước phát triển nhảy vọt về quy mô, số lượng người hoạt động trong các lĩnh
vực này tăng vọt để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của xã hội. Bên cạnh đó,
nhờ vào sự phát triển của công nghệ thông tin, nhiều xu hướng thiết kế mới,
hình thức thiết kế mới và các kỹ thuật thiết tiên tiến dễ dàng du nhập vào
Việt Nam, kèm theo đó là sự cạnh tranh quyết liệt và sức ép phải đổi mới
không ngừng.
2.2. Các đặc điểm chính của môn lịch sử Design
- Đặc điểm về lý thuyết:
Lý thuyết của Lịch sử Design kéo dài suốt quá trình hình thành và
phát triển của loài người, có nhiều phần kiến thức chung với các môn Lịch
sử Mỹ thuật, Lịch sử Kiến trúc, Lịch sử Văn minh nhân loại,... Nội dung đồ
sộ và kéo dài rất khó liệt kê đầy đủ chi tiết. Mỗi khi nói đến Lịch sử Design
ta không chỉ nhắc đến các yếu tố kỹ thuật, kinh tế, thẩm mỹ và xã hội mà
còn phải đề cập đến các yếu tố khác nữa như tâm lý, văn hóa, môi trường.
Lịch sử Design không chỉ là lịch sử của đồ vật và sự tạo hình của chúng mà
còn là mối quan tâm và sự tương tác qua lại giữa con người và đồ vật được
phản ánh phần lớn trong cuộc sống và văn hóa tiêu thụ hàng ngày.
- Đặc điểm về thực hành:
Chắc chắn không có nhà thiết kế nào thành công mà không phải thực
hành. Và tâm lý chung của tất cả sinh viên là đều thích học các môn thực
hành thiết kế hơn các môn lý thuyết. Từ trước đến nay, hầu như môn Lịch sử
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Design là một môn học lý thuyết thuần tuý, học sinh chỉ đến lớp nghe giảng
và ghi chép, dẫn đến tâm lý học đối phó, học vẹt và phát sinh tâm lý chán
nản, thụ động. Vậy nên, việc đưa vào một số bài tập ứng dụng thực hành
trong các môn học lý thuyết như Lịch sử Design sẽ góp phần gia tăng hứng
thú học tập và giảm bớt sự khô khan cứng nhắc.
Các bài tập thực hành này sẽ đóng vai trò cầu nối giữa kiến thức lý
thuyết khi sinh viên được yêu cầu phải áp dụng kiến thức đã học để hoàn
thành bài tập, điều này cũng thúc đẩy sinh viên tự tìm hiểu thêm ngoài giờ
nghe giảng trên lớp.
- Đặc điểm tâm lý con người:
Không chỉ sinh viên, hầu như tất cả mọi người hoạt động trong các
ngành nghề Design đều có tinh thần hướng ngoại cao, yêu thích cái mới và
luôn phải học hỏi để làm mới kiến thức. Các ngành nghề Design ngày nay
luôn gắn liền với dây chuyền sản xuất công nghiệp và thị trường tiêu thụ lớn,
với những tiến bộ khoa học kỹ thuật và thị hiếu tiêu dùng thay đổi rất nhanh,
đòi hỏi người làm nghề phải luôn mẫn cán, nhạy bén với thị trường và khách
hàng đồng thời luôn cập nhập các tiến bộ kỹ thuật và thị hiếu thẩm mỹ mới.
Chính vì lẽ đó, hầu như tất cả các sinh viên đếu rất chú ý đến phần
lịch sử Design hiện đại, bắt đầu từ giai đoạn công nghiệp hoá và đặc biệt
hứng thú với giai đoạn xuất hiện công nghệ số hoá và những xu hướng thị
hiếu thẩm mỹ mới. Cũng bởi điều này có ảnh hưởng trực tiếp đến kiến thức
thiết kế thực tiễn và nghiệp vụ của các em, nên những bài học về thiết kế
hiện đại và bài tập thực hành thiết kế sản phẩm dễ truyền cảm và dễ tạo được
sự lan toả hơn.
- Đặc điểm lĩnh vực, môi trường làm việc:
Môi trường làm việc trong ngành Design rất năng động, luôn luôn
đổi mới không ngừng và có tính chất áp lực cao. Lĩnh vực Design nói chung
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và thiết kế đồ họa nói riêng luôn được cập nhập hàng ngày với những trang
thiết bị mới và các công nghệ, xu hướng thiết kế mới.
Người làm trong ngành Design phải luôn cố gắng bắt kịp với sự phát
triển nhanh chóng của thời đại và rèn luyện cho mình khả năng làm việc
dưới áp lực cao, đòi hỏi nhiều nỗ lực cả về thể chất lẫn tinh thần.
- Đặc điểm văn hóa xã hội:
Ngành Design tại Việt Nam tất nhiên sẽ không tránh khỏi việc chịu
tác động của văn hoá Á Đông nói chung và văn hoá Việt Nam nói riêng. Các
sinh viên muốn trở thành nhà thiết kế thành công cũng cần phải nắm được
các yếu tố thông thường trong văn hoá, xã hội, ngay cả giảng viên cũng cần
ý thức rằng sinh viên Việt Nam cũng sẽ có thói quen học tập và sinh hoạt
cùng ý thức chịu nhiều ảnh hưởng từ văn hoá truyền thống. Do đó, khi đưa
những kiến thức Design chuyên môn thuộc về nhiều nền văn hoá khác nhau
vào giảng dạy, cần chú ý đến khả năng tiếp thu và đọc hiểu của sinh viên.
Ý nghĩa cơ bản của phong cách là đặc trưng nghệ thuật đặc sắc có
tính đặc thù diễn tả tính cách của một con người, một dân tộc hay một thời
đại chính là ảnh hưởng của nó tới công cuộc phát triển thượng tầng kiến trúc
tương lai. Phong cách cá nhân có thể tạo dấu ấn cho một trường phái, phong
cách nhóm hay phong cách hãng. Trở thành văn hóa, phong cách mang tính
quốc gia và vượt khỏi biên giới một nước thành phong cách quốc tế. Vấn đề
phong cách luôn cần xem xét trên cơ sở văn hóa, cá nhân hay cộng đồng và
của xã hội.
- Đặc điểm xu hướng, thời đại:
Bên cạnh đặc điểm về văn hoá xã hội, đặc điểm về xu hướng, thời
đại cũng ảnh hưởng nhiều đến công tác giảng dạy và học tập. Hàng năm có
rất nhiều mẫu phác thảo, mẫu thiết kế sản phẩm, minh họa xuất hiện như
những dấu ấn của Lịch sử Design, được lựa chọn từ những hình dáng tiêu
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biểu, đặc trưng cho phong cách, văn hóa, dân tộc hoặc trên cơ sở chất liệu,
kỹ thuật chế tạo. Một số thiết kế, đặc biệt là của các em sinh viên đơn thuần
chỉ là những ý tưởng hay thử nghiệm nghệ thuật, hay lý thuyết và sáng tạo,
tuy vậy cũng có một số mẫu thiết kế thực sự là thử nghiệm của riêng hãng
sản xuất. Một số mẫu khác lại đi theo theo thương mại hoá, những phong
cách kiểu dáng của Design công nghiệp thế kỷ XX thường phản ánh sự phát
triển và những thay đổi của kỹ thuật công nghệ trái ngược với xu hướng thủ
công truyền thống trước đây, nhưng cũng có những sản phẩm vẫn còn lưu
giữ dấu ấn thủ công như các sản phẩm trang trí, bài trí nghệ thuật.
Các em sinh viên thường hứng thú lắng nghe những ví dụ về những
thiết kế nổi bật đương đại hơn là những thiết kế nổi tiếng trong quá khứ. Các
lĩnh vực mới như Đồ họa động hay các xu hướng thiết kế mới nổi như Flat
Design, Material cũng nhanh chóng thu hút sự quan tâm và chú ý hơn. Nắm
bắt được tâm lý này và biết khai thác các ví dụ liên quan đến chúng sẽ góp
phần làm tiết học trở nên sôi nổi và lý thú hơn.
Không những vậy, các Designer luôn cần đổi mới và trau dồi kiến
thức để bắt kịp với thị trường, và nghiên cứu các xu hướng thiết kế mới,
những Designer đương đại tiêu biểu luôn là một phần gắn liền với công tác
giảng dạy và học tập Lịch sử Design. Việc cập nhập nhanh chóng các kiến
thức mới giúp sinh viên làm quen với áp lực thay đổi không ngừng từ thị
trường, cũng như giúp cho hệ thống lý luận của môn học được đổi mới, bắt
kịp với thời đại.
2.3. Ảnh hưởng của hệ thống cơ sở vật chất và các tài liệu lý luận
2.3.1. Điều kiện cơ sở vật chất
Hiện tại, điều kiện cơ sở vật chất của trường ĐHMTCN Á Châu khá
đầy đủ, với 2 phòng học lý thuyết được trang bị máy chiếu, đèn, quạt và có
một phòng học dành cho thực hành. Sinh viên học các ngành Thiết kế Đồ
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họa luôn tự trang bị máy tính xách tay riêng, có thể thuận tiện để soạn thảo
và trình bày các bài tập thuyết trình cũng như tìm kiếm tư liệu trên lớp. Khoa
có một phòng thực hành với các trang bị máy móc may đo riêng, thuận tiện
cho quá trình thực hành và học tập của sinh viên. Hiệu quả của việc sử dụng
công nghệ, các trang thiết bị dạy học hiện đại trong quá trình giáo dục đã
được khẳng định trong thực tế, nhất là khả năng làm cho bài giảng trở nên
sinh động, giảng viên có thể định hướng học sinh tiếp cận với một nguồn tri
thức phong phú.
Với việc ứng dụng công nghệ thông tin, trong một tiết dạy, khối
lượng kiến thức có thể được truyền đạt tới sinh viên nhiều hơn. Thay cho
thời gian đọc chép hay ghi bảng, giảng viên có thể lấy thêm nhiều ví dụ trình
chiếu để minh họa, dẫn dắt học sinh tiếp cận với các kiến thức phong phú
hơn. Việc tiếp cận công nghệ máy móc cũng giúp cho sinh viên dễ dàng tìm
kiếm tư liệu và nghiên cứu những bài tập được giao một cách nhanh chóng,
dễ dàng và chủ động hơn chờ đợi nghe giảng từ thầy cô và phụ thuộc hoàn
toàn vào giáo trình.
2.3.2. Vấn đề về nguồn tài liệu lý thuyết dành cho Lịch sử Design
2.3.2.1. Hạn chế về nguồn tài liệu tham khảo
Hiện nay, môn Lịch sử Design có sẵn giáo trình chính thức do thầy
Lê Huy Văn và Trần Văn Bình soạn thảo, ngoài ra còn có nhiều tài liệu bằng
ngoại ngữ phong phú nhưng cần phải được chọn lọc, biên dịch và soạn thảo
lại sao cho phù hợp với chương trình giảng dạy và khả năng tiếp thu của sinh
viên. Hiện tại môn Lịch sử Kiến trúc cũng đã có giáo trình chính thức do
thầy Đặng Thái Hoàng biên soạn, tuy nhiên Lịch sử Thời trang và Lịch sử
Nội thất hiện tại chưa có nguồn tài liệu tiếng Việt chính quy. Hiện tại nguồn
tài liệu tiếng Việt dành cho môn Lịch sử Design là khá hạn chế. Tính cho tới
thời điểm hiện tại, chỉ có cuốn giáo trình chính thức là Lịch sử Design của
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Lê Huy Văn và Trần Văn Bình xuất bản vào năm 2001. Các tài liệu tham
khảo còn lại chủ yếu là các nghiên cứu nhỏ lẻ của các giảng viên trường Đại
học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội hoặc một số cá nhân làm việc trong ngành
Đồ họa. Nhiều bộ sách và tư liệu chính thống về lịch sử Design mới được
xuất bản với khá nhiều cập nhập mới hiện chỉ có sẵn bằng tiếng nước ngoài,
yêu cầu cần bỏ ra nhiều công sức dịch thuật, chọn lọc và sưu tầm lại phục vụ
cho công tác giảng dạy.
Mặc dù những năm gần đây, ngành Design luôn được xem như như
một ngành mới mẻ, hứa hẹn một mức lương hấp dẫn và thu hút rất nhiều
người trong giới trẻ theo học và có tốc độ phát triển như vũ bão nhưng Lịch
sử Design chưa được đại chúng quan tâm đánh giá đúng mức. Nhiều học
viên mới thường có tâm lý đi tắt bằng cách học lấy những kỹ năng sử dụng
phần mềm, công cụ như bất cứ một ngành thủ công nào và chỉ đơn giản là
bỏ qua phần hoàn toàn học lý thuyết căn bản, do đó để lại hậu quả không nhỏ
khi ngành Design yêu cầu chất lượng thẩm mỹ và tư duy khá cao, lâu dần
các thiết kế kém chất lượng sẽ nhận được giá thành thấp và người thiết kế tồi
nhanh chóng bị đào thải.
Sự phát triển ồ ạt về số lượng người công tác trong ngành Đồ họa
càng khiến cho quy luật cạnh tranh, đào thải trở nên khốc liệt hơn, tuy vậy,
tâm lý bỏ qua phần gốc để tiếp cận phần ngọn vẫn luôn tồn tại như một
chướng ngại không nhỏ trong suy nghĩ của nhiều sinh viên mới vào nghề.
Điều này dẫn đến sự hổng kiến thức và làm cho khả năng thích ứng, sáng tạo
với nghề và khả năng trụ vững trong nghề suy giảm theo.
2.3.2.2. Thiếu sót trong phương pháp dạy học
Thời lượng để dạy môn Lịch sử Design là khá ngắn và số tiết học
không nhiều nên phương pháp dạy học chủ yếu là thuyết trình chiếm hầu hết
thời lượng tiết học. Phần lớn thời gian, giảng viên sẽ phải diễn thuyết để

34

truyền đạt kiến thức cho học trò, ít có điều kiện để sinh viên làm các bài tập
thực hành trên lớp và cách giảng dạy này dễ đi vào tiếp thu một chiều, thụ
động tạo cảm giác nhàm chán cho người học. Ngay cả việc sử dụng đồ dùng
trực quan, thiết bị trình chiếu cũng khá hạn chế, trang thiết bị vật tư còn có
lúc gặp trục trặc, gây ảnh hưởng ít nhiều đến chất lượng dạy học.
2.3.2.3. Hạn chế về thời gian
Thời gian để giảng dạy và học tập môn Lịch sử Design trong một
niên khoá là không nhiều nhưng lại đòi hỏi phải truyền tải một lượng kiến
thức lớn. Chỉ với 6 buổi học với 30 tiết phải truyền đạt tất cả những gì yêu
cầu trong hệ thống giáo trình giáo án và ít có cơ hội cho các bài tập thực hành
- luyện tập. Thời gian hạn hẹp cũng khiến cho giảng viên hiếm khi trình bày
được hết ý và cũng hiếm khi có đủ thì giờ để sinh viên có thể thảo luận - làm
việc nhóm một cách thoải mái trên lớp.
Giảng viên thường phải thu ngắn một lượng không nhỏ kiến thức về
các giai đoạn hay các trường phái thiết kế, do đó, khó có thể truyền đạt cặn
kẽ và đầy đủ kiến thức đến sinh viên. Thay vào đó, việc tự học tự tìm tòi
thêm trở thành một kỹ năng và thậm chí là một gánh nặng bắt buộc đối với
bất kỳ một sinh viên nào, điều đó yêu cầu một sự tự giác cao và sinh viên
cần phải chiến đấu với tâm lý học đối phó cũng như gạt bỏ lối suy nghĩ từ bỏ
căn bản để chạy thoe học ngay các kỹ năng máy tính.
Những sinh viên không từ bỏ suy nghĩ này thường học kém luôn cả
các môn lý thuyết cơ bản khác như Cơ sở tạo hình mặt phẳng hay Cơ sở tạo
hình khối, việc này hoá ra không tiết kiệm thời gian học mà còn ảnh hưởng
đến chất lượng tay nghề sau này của các em. Việc giải thích cho sinh viên
hiểu được tầm quan trọng của lý thuyết và tính năng bổ trợ của nó cho công
việc là một phần quan trọng trong công tác giảng dạy nói chung của nhiều
môn học lý luận.
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2.3.2.4. Khối lượng kiến thức lớn
Khối lượng kiến thức của Lịch sử Design không chỉ trải dài trên một
khoảng tời gian rất lớn với rất nhiều phong cách thiết kế và các giai đoạn
phát triển khác nhau của Mỹ thuật. Nội dung môn Lịch sử Design còn gắn
liền với quá trình hình thành và phát triển của loài người, có nhiều phần kiến
thức chung với các môn Lịch sử Mỹ thuật, Lịch sử Kiến trúc, Lịch sử Văn
minh nhân loại... Cũng vì có khối lượng kiến thức trải quá rộng trên nhiều
lĩnh vực và nhiều thời kỳ, nên rất khó để giảng viên liệt kê đầy đủ chi tiết và
truyền đạt đầy đủ thông tin tới người học.
Cố gắng truyền đạt tất cả nội dung trên vào 6 buổi học trên lớp có thể
dẫn đến nội dung bị pha loãng, khó nắm bắt trọng tâm và khó ghi nhớ đối
với sinh viên. Quỹ thời gian học trên lớp cũng tương đối eo hẹp và buộc phải
tập trung vào những phần cốt lõi, một số kiến thức giữa các môn lịch sử khác
nhau có thể trùng lặp, gây cảm giác nhàm chán. Mặt khác, việc truyền đạt
bằng lý thuyết thuần tuý khó giúp cho sinh viên nhận ra mối liên hệ mật thiết
giữa Lịch sử Design và công việc Design thực tiễn mà các em đang theo học.
2.3.2.5. Hạn chế của phương tiện trình chiếu và giáo án điện tử
Công nghệ hiện đại chỉ nên được xem là phương tiện hỗ trợ, giúp
giảng viên đứng lớp chuyển tải tới học sinh những lượng thông tin mà phấn
trắng, bảng đen và các phương tiện dạy học truyền thống khác không làm
được. Tuy nhiên, nếu lạm dụng quá mức, sử dụng không linh hoạt, phù hợp
các phương tiện dạy học hiện đại có thể gây ra những “tác dụng phụ” không
mong muốn, làm giảm đi quá trình tương tác cần thiết giữa thầy và trò. Dạy
học bằng trình chiếu trên màn hình (Powerpoint), thời gian gần đây còn xuất
hiện thêm những thiết bị công nghệ dạy học hiện đại mới như: bảng điện tử
thông minh, sách giáo khoa điện tử… Không thể phủ nhận những tiện ích
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mang lại từ việc ứng dụng các phương tiện dạy học hiện đại vào quá trình
dạy học.
Khi sử dụng giáo án điện tử với những môn học, tiết dạy phù hợp,
bài giảng của giảng viên có tính trực quan hơn. Việc đưa giáo án điện tử và
công nghệ thông tin vào giảng dạy đã góp phần “làm mới” tiết học lên nhiều.
Nhưng thực tế, có những tiết dạy, giảng viên trình chiếu cho sinh viên quá
nhiều thông tin, hình ảnh, số liệu khiến cho học sinh bị “quá tải” với những
gì nghe và nhìn thấy. Thời gian lẽ ra phải dành để sinh viên suy nghĩ, tư duy,
thảo luận nhóm thì chủ yếu chỉ để sử dụng cho việc nghe và quan sát. Kết
quả là, chuyển từ hình thức đọc - chép trước đây sang nhìn - chép, chiếu chép, hiệu quả của tiết dạy vì thế không được cải thiện nhiều.
Việc sử dụng giáo án điện tử vào dạy học giảng viên thường vấp phải một số
khuyết điểm như sau :
- Bố trí nội dung thiếu hợp lý, như viết quá nhiều và thừa, viết quá ít
và thiếu, nội dung quá phân tán hoặc quá dày đặc, khó theo dõi.
- Sử dụng màu sắc, âm thanh, video không hợp lí, không nhất quán…
- Cỡ chữ, kiểu chữ không thống nhất làm cho bài giảng lộn xộn. Kích
cỡ chữ quá to hoặc nhỏ, phạm các vấn đề lỗi Font chữ hay dùng quá nhiều
Font chữ trong bài dẫn đến gây rối và mất thẩm mỹ
- Sai sót trong việc biên tập thứ tự trang, lỗi chính tả, lỗi văn bản.
- Quá lạm dụng về kiến thức bên ngoài, đưa những tư liệu chưa được
thẩm định vào bài giảng.
- Lạm dụng các hiệu ứng trình diễn và âm thanh gây mất tập trung
vào bài giảng.
- Sử dụng hình ảnh không đúng kích thước làm hình ảnh được xử lý
không tốt, bị sai lệch độ phân giải, méo mó, sai màu sắc... gây mất thẩm mỹ
và khó theo dõi.
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- Việc kết nối và sử dụng Internet chưa được thực hiện triệt để và có
chiều sâu; sử dụng không thường xuyên do thiếu kinh phí, do tốc độ đường
truyền, mất nhiều thời gian và công sức để sử dụng công nghệ thông tin trong
lớp học một cách có hiệu quả.
- Nội dung kiến thức nghèo nàn, chỉ sử dụng hình ảnh và hiệu ứng để
lấp chỗ trống.
Một vấn đề khác cần được quan tâm là giá thành của các thiết bị dạy
học hiện đại không hề rẻ, nhất là khi xảy ra hỏng hóc, trục trặc rất khó lòng
thay thế. Vì vậy, khi có sự cố xảy ra giảng viên cần chủ động xử lý tình
huống, ví dụ như sử dụng máy tính cá nhân của mình để trình chiếu và nhanh
chóng ổn định trật tự lớp học, yêu cầu sinh viên tập trung và cố gắng theo
dõi bài giảng trong điều kiện màn chiếu nhỏ.
Tiểu kết chương 2
Đối với sinh viên các ngành thiết kế, việc ứng dụng hiệu quả kiến
thức đã học vào công việc thực tiễn được là ưu tiên lớn hơn so với việc học
và đọc rộng và nhiều kiến thức. Do đó, mỗi sinh viên ở trình độ của mình
không bị bắt buộc phải học thuộc hết tất cả lý thuyết hay tìm hiểu quá rộng,
quá sâu như mức độ của một nhà nghiên cứu. Vì lý do ngành nghề Design
thiên về thực hành, chất lượng thể hiện qua sản phẩm thiết kế, sinh viên được
khuyến khích ứng dụng các kiến thức đã học trong các môn Lịch sử Mĩ thuật
và Lịch sử Thiết kế để tạo tác sản phẩm. Ngoài ra, kiến thức đã học còn được
ứng dụng vào việc thuyết trình ý tưởng, gia tăng tính thuyết phục của phương
án sản xuất, tạo sự tin cậy và ấn tượng với khách hàng.
Bài tập thuyết trình là một phần quan trọng trong các môn học lý
thuyết, và thậm chí cả trong các môn học thực hành, điều này luyện tập cho
các em khả năng ghi nhớ nhanh gọn các sự kiện và các cột mốc tiêu biểu, ghi
nhớ theo sườn bài, theo cây sơ đồ thay vì ghi nhớ bằng cách học thuộc đơn

38

thuần. Bài tập thuyết trình nâng cao khả năng ứng đối linh hoạt, ngắn gọn,
cách trình bày đề tài sao cho hấp dẫn và cách phân chia các hạng mục trong
bài sao cho logic, dễ hiểu. Nhờ vào lối học tập khuyến khích về ứng dụng,
thực hành, sinh viên sau khi ra trường có thể dễ dàng thích nghi với môi
trường làm việc bên ngoài hơn. Đồng thời, việc thực hành giúp hạn chế được
phần nào được việc học rập khuôn mà thiếu ứng dụng thực tiễn, cũng như
góp phần rèn rũa thêm tay nghề và kỹ năng thiết kế ở sinh viên.
Để tránh gây ảnh hưởng đến thời lượng học tập trên lớp, các bài tập
thuyết trình và thực hành sẽ được giao cho sinh viên nghiên cứu trong thời
gian về nhà và thực hiện theo nhóm. Thông qua hoạt động nhóm sinh viên
sẽ trau dồi thêm nhiều kỹ năng mềm, giảng viên đồng thời phải có biện pháp
liên lạc, hướng dẫn, theo dõi các nhóm thực hiện công việc tại nhà để có thể
điều chỉnh nội dung bài tập, tránh những lỗi sai phạm cơ bản và đảm bảo tính
hợp lý, khoa học của nội dung bài tập.
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Chương 3
CÁC BIỆN PHÁP CẢI THIỆN CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC MÔN
LỊCH SỬ DESIGN
3.1. Đề xuất một số biện pháp cụ thể
3.1.1. Biện pháp cải thiện phần nội dung lý thuyết
3.1.1.1. Tập trung vào phần Lịch sử Design hiện đại
Hiện tại, giáo trình Lịch sử Design chứa đựng một lượng kiến thức lớn
trải dài qua nhiều thời kỳ lịch sử, tuy vậy, nên định hướng cho sinh viên tập
trung nghiên cứu phần Lịch sử Design hiện đại. Với trình độ của các em sinh
viên năm đầu, không nên đặt ra yêu cầu nghiên cứu quá rộng và quá sâu về
tất cả các thời kỳ lịch sử, thời gian học tập cũng bị giới hạn nên không thể
đáp ứng điều này. Bởi lẽ, ngành thiết kế đồ họa ngày nay thường ứng dụng
nhiều những kiến thức bắt đầu từ giai đoạn Design hiện đại, mặt khác mục
đích của môn học ngoài việc giúp sinh viên nắm bắt kiến thức tổng quan còn
quan tâm đến việc ứng dụng kiến thức đó vào đời sống. Sinh viên sẽ thấy
được ngay hiệu quả và lợi ích từ môn học khi sử dụng các kiến thức về
Design hiện đại trong quá trình làm việc và học tập các môn học thiết kế
khác và trong quá trình làm việc ngoài cuộc sống.
Theo tham luận dự Hội thảo Khoa học toàn quốc Lịch sử Design hay
Lịch sử Thiết kế cho đào tạo Mỹ thuật Ứng dụng/ Design (2016) của thầy
Trần Văn Bình giảng viên trường ĐHMTCN TP HCM:
Đặc biệt quan điểm Lịch sử Design chỉ tính khi trở thành lĩnh vực
nghề nghiệp riêng của thời hiện đại, được giới hạn từ cách mạng
công nghiệp thế kỷ XIX với phương thức chế tác máy móc công
nghiệp hàng loạt, khá phổ biến như cuốn Lịch sử Design hiện đại
– Những tác phẩm Đồ họa và Sản phẩm từ Cách mạng Công
nghiệp (History of Modern Design – Graphics and Products since
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the Industrial Revolution – David Raizman – Laurence King
Publishing 2010, 2003), theo đó nền thiết kế/design công nghiệp
bao gồm hai lĩnh vực thiết kế căn bản là thiết kế sản phẩm và thiết
kế đồ họa có khởi điểm lịch sử từ cách mạng công nghiệp, khi các
sản phẩm được sản xuất bằng máy móc thay thế cách thức chế tác
thủ công trước đây, còn các lĩnh vực thiết kế nội thất và thiết kế
thời trang là những lĩnh vực thiết kế/design ứng dụng hay mỹ thuật
ứng dụng, tập hợp trong đó là các sản phẩm cũng được chế tác
bằng phương thức công nghiệp.[2, tr.4].
Phần kiến thức Lịch sử Design hiện đại có ưu điểm là gắn liền trực
tiếp nghiệp vụ của mỗi nhà thiết kế, khi cung cấp một phần kiến thức lý
thuyết phù hợp, hữu ích ngay cho công việc sau khi tốt nghiệp. Một ví dụ
tiêu biểu là các sinh viên đồ họa khi đi làm rất dễ va vấp với những câu hỏi
của khách hàng về các xu hướng Design gần đây và họ mong muốn để có
được một sản phẩm thiết kế bắt kịp với thời đại và xu hướng hiện hành. Khi
đó sinh viên sẽ phải vận dụng các kiến thức, phương pháp tìm kiếm được
học cộng với hiểu biết cá nhân để đưa ra tư vấn phù hợp cho khách hàng và
đưa ra các giải pháp tình thế hợp lý với vấn đề mà sản phẩm thiết kế đặt ra.
Do đó, phần kiến thức về Lịch sử Design sau thời kỳ công nghiệp hóa và các
xu hướng thiết kế mới luôn gắn liền với chất lượng chuẩn đầu ra của trường,
cũng như chất lượng làm việc của mỗi sinh viên trong ngành.
Mặc dù vậy, phần kiến thức về các thời kỳ lịch sử khác không được
bỏ bê xem nhẹ, vì chúng vẫn luôn hữu ích trong nhiều tình huống mà công
việc thiết kế liên quan đến đề tài văn hóa. Khi thiết kế trong lĩnh vực văn
hóa, kiến thức hiểu biết về Lịch sử Design thuộc nhiều thời kỳ và nhiều vùng
văn hóa sẽ đem lại lợi thế lớn cho công việc và tạo ra uy tín và sự tín nhiệm
vững chắc hơn đối với khách hàng và các cộng sự.
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3.1.1.2. Cố gắng thu gọn phần kiến thức lịch sử Design trước giai đoạn công
nghiệp hóa
Trong tham luận Lịch sử Design hay Lịch sử Thiết kế cho đào tạo Mỹ
thuật Ứng dụng/ Design (2016) của thầy Trần Văn Bình, giảng viên khoa Đồ
Hoạ trường Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp khi dự Hội thảo Khoa học toàn
quốc Đổi mới đào tạo Mỹ thuật ứng dụng ở Việt Nam - từ thực tiễn đến giải
pháp nêu ra :
“Lịch sử design có nhiều nội dung trùng lặp với lịch sử văn minh,
lịch sử mỹ thuật và lịch sử kiến trúc, nhất là giai đoạn tiền công nghiệp. Các
môn lịch sử chuyên ngành như lịch sử nội thất, thời trang, đồ hoạ, tạo dáng
sản phẩm khi xây dựng riêng càng có nguy cơ trùng lặp nội dung kiến thức.”
[2, tr.4].
Có thể thấy, phần lớn phần kiến thức trước giai đoạn công nghệ kỹ
thuật số phát triển là khá trùng lặp nhau, đến sau giai đoạn kỷ nguyên kỹ
thuật số, đặc biệt ngành Đồ họa và Nội thất có những bước phát triển riêng
mạnh mẽ, riêng ngành thời trang cũng có nhiều bước đi riêng kể từ giai đoạn
công nghiệp hoá. Các giai đoạn trước đó hầu như các em đã bắt gặp trong
môn Lịch sử Mỹ thuật thế giới, nên có thể lược bớt các phần rườm rà hoặc
nói tóm tắt và lược bớt một phần sao cho không ảnh hưởng lớn đến toàn bộ
chương trình dạy học. Tham luận của thầy Trần Văn Bình cũng chỉ ra rằng
theo hướng này, môn Lịch sử Design cần là môn học bắt buộc, còn các môn
học Lịch sử Mỹ thuật, Lịch sử Văn minh thế giới, Lịch sử Kiến trúc là tự
chọn để sinh viên nghiên cứu kỹ hơn theo nhu cầu cá nhân, thậm chí có thể
ghi danh liên thông tại các trường ĐH khác, chuyên nghiệp hơn, ví dụ sinh
viên đăng ký học và mang chứng chỉ môn học về Lịch sử mỹ thuật ở trường
ĐH Mỹ thuật, Lịch sử Kiến trúc ở trường ĐH Kiến trúc, Lịch sử văn minh
thế giới ở ĐH Khoa học Xã Hội và Nhân văn TP HCM.
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Các môn học này đã có bề dày lịch sử và sách học được biên soạn từ
lâu, dễ dàng tự học, tự nghiên cứu. Lịch sử Design hiện đại với nội dung bắt
đầu từ thời kỳ cách mạng công nghiệp thế kỷ XIX - XX sẽ được coi như môn
học cơ sở của nhóm ngành Design.Tuy vậy, cho đến nay việc này hầu như
chưa được thực hiện linh động nên đôi khi sinh viên vẫn còn phải học nhiều
kiến thức lặp đi lặp lại, đôi khi chồng chéo lên nhau. Mặt khác giáo trình
dành riêng cho các môn chuyên ngành như Lịch sử Thiết kế Nội thất, Lịch
sử Thiết kế Đồ họa, Lịch sử Thiết kế Thởi trang đều chưa được biên soạn
chính thức, do vậy, một phần lớn các kiến thức chuyên ngành này phải trông
cậy vào chương trình dạy học của môn Lịch sử Design. Tuy nhiên, việc kiến
thức bị cắt giảm sẽ tạo ra lỗ hổng, mặt khác lược bỏ phần kiến thức lịc sử về
giai đoạn Design trước thời kỳ Công nghiệp hóa có thể vi phạm quy chế về
chương trình dạy học. Do đó, theo người viết nên có hai phương án để giảm
tải dung lượng kiến thức mà vẫn đảm bảo học sinh được học đủ chương trình,
đồng thời không vi phạm quy chế dạy học.
- Phương án thu gọn số tiết học của phần kiến thức Lịch sử Design
trước thời kỳ Công nghiệp hóa : Trước đay thời lượng để dạy phần kiến tức
lịch sử Design trước giai đọa Công nghiệp hóa chiếm đến gần 40 % số tiết
học, kéo dài và mang nhiều nội dung trùng lặp với môn Lịch sử Mỹ thuật.
Do vậy, giảng viên giảng dạy Lịch sử Design có thể chủ động đề nghị với
ban giám hiệu và tổ bộ môn để thu gọn phần kiến thức lý thuyết trước thời
kỳ Công nghiệp hóa xuống còn 30% số tiết dạy học để dành phần lớn thời
gian còn lại giảng dạy về giai đoạn thiết kế hiện đại, có nhiều kiến thức gần
gũi với sinh viên hơn.
- Phương án giao bài tập tiểu luận tự nghiên cứu về phần Lịch sử
Design trước thời kỳ Công nghiệp hóa :Bài tiểu luận là bài tập tính điểm bắt
buộc, giảng viên giao cho sinh viên về nhà tự tìm hiểu, viết thành tiểu luận
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và soạn file powerpoint trình chiếu, thời hạn để làm bài tập trong vòng 3
tuần. Trong quá trình sinh viên làm việc tại nhà, giảng viên vẫn cần phải theo
dõi, gửi các tư liệu để trợ giúp các em, đồng thời kiểm tra định kỳ để đảm
bảo nội dung kiến thức của bài tập tiểu luận đạt yêu cầu.
3.1.2. Biện pháp về phương pháp dạy học
3.1.2.1.Xây dựng giáo án phù hợp hơn
Xây dựng một bài giảng phù hợp với nhiều đối tượng sinh viên là
nội dung quan trọng thứ hai cần lưu ý, bởi việc này sẽ giúp giảng viên chuẩn
bị chu đáo hơn về kiến thức, kỹ năng, phương pháp, tiến trình một tiết dạy
thực hành. Để chuẩn bị được một bài giảng phù hợp với nhiều đối tượng
sinh viên, cần phải xác định được mục tiêu trọng tâm của bài học về kiến
thức, tìm ra được những kỹ năng cơ bản dành cho các sinh viên thông
thường và những kiến thức kỹ năng bổ sung dành cho sinh viên khá giỏi.
Cần thường xuyên tham khảo thêm tài liệu để mở rộng, đi sâu hơn vào bài
giảng, giúp giảng viên nắm bắt tổng thể, hướng dẫn và giải đáp ngay cho
sinh viên khi cần thiết.
Sinh viên theo học các ngành Thiết kế đa số có tinh thần hướng
ngoại và năng động, ưa thích cái mới. Đây cũng là điều hiển nhiên và cần
thiết ở mỗi Designer, do đó bài giảng tập trung đi sâu hơn vào phần Lịch
sử thiết kế hiện đại, cụ thể là giai đoạn công nghiệp hoá và giai đoạn công
nghệ kỹ thuật số sẽ thu hút sự chú ý lắng nghe của sinh viên. Phần bài giảng
có liên hệ đến các sản phẩm thiết kế thực tiễn ngoài đời cũng như công việc
thiết kế ngoài đời sẽ làm cho sinh viên cảm thấy việc học có giá trị hơn và
cần thiết hơn. Giảng viên cũng cần nắm được mục đích yêu cầu, chuẩn kiến
thức của chương trình, của bài dạy để thiết kế các hoạt động học tập phù
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hợp với trình độ sinh viên và điều kiện dạy và học; đồng thời, hoàn chỉnh
tiến trình của một giờ dạy học với đầy đủ các hoạt động cụ thể.
3.1.2.2. Chủ động điều hành tổ chức giờ dạy
Giảng viên cần xác định đúng mức nội dung thực hành, phải vừa
sức với sinh viên, thuộc nội dung sinh viên đã học (liên hệ với bài giảng lý
thuyết), dễ tổ chức thực hiện trong điều kiện trang bị máy tính và thiết bị
trình chiếu có sẵn của nhà trường. Giảng viên giảng giải, hướng dẫn sinh
viên thông qua thiết bị trình chiếu cho sinh viên quan sát các ví dụ và sơ đồ
về nội dung bài học. Tổ chức hướng dẫn sinh viên trao đổi, vấn đáp gợi mở,
đánh giá và khuyến kích hoạt động tích cực, đồng thời theo dõi và sẵn sàng
bổ trợ cho sinh viên khi cần thiết.
Điều quan trọng trong tiết thực hành là giảng viên phải tổ chức và
điều khiển các đối tượng sinh viên khác nhau trên lớp. Với việc tổ chức
chia nhóm, sinh viên có điều kiện tương tác, trao đổi và hỗ trợ lẫn nhau, bài
học trở thành quá trình học hỏi lẫn nhau chứ không chỉ thụ động tiếp thu từ
giảng viên. Tuy nhiên, để thực hành theo nhóm hiệu quả, cần phải lựa chọn
nội dung bài tập thực hành phù hợp với nhiều đối tượng sinh viên.
3.1.2.3.Chia nhỏ nội dung bài tập
Với những bài thực hành gồm nhiều yêu cầu khác nhau, với nhiều
yêu cầu với mức độ từ dễ đến khó, cho sinh viên thực hành dần dần theo
những yêu cầu đã nêu.
Giảng viên phải đặt ra mỗi yêu cầu hoàn thành trong khoảng thời
gian nhất định nào đó với mỗi nhóm đối tượng, căn cứ vào trình độ và khả
năng riêng của từng nhóm. Điều này góp phần thúc đẩy sự cố gắng hoàn
thành nhiệm vụ của cả nhóm cũng như từng cá nhân sinh viên,các sinh viên
khá giỏi có thể thực hiện theo nhiều cách để có thể hoàn thành nhiệm vụ
trong khoảng thời gian nhanh nhất.
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3.1.2.4.Tìm kiếm sự hỗ trợ từ sinh viên khá - giỏi
Giải pháp này có thể đi kèm với giải pháp làm việc nhóm, và cần tới
các sinh viên ưu tú, những người không chỉ có khả năng học tập tốt mà còn
có khả năng dẫn dắt, lãnh đạo nhóm, để giúp cho nhóm học tập tự học hỏi
lẫn nhau và phát huy điểm mạnh, bù lấp điểm yếu cho nhau. Sau đó, chính
các sinh viên này sẽ đóng vai người hỗ trợ, có nhiệm vụ giải thích và hướng
dẫn các bạn cùng nhóm thực hiện các bài tập do giảng viên giao. Những sinh
viên học tốt hơn có vai trò hỗ trợ sẽ giải thích khi cần thiết, đặt câu hỏi và
đưa ra phản hồi tại thời điểm thích hợp giúp sinh viên nhận hỗ trợ sẽ dễ hiểu
hơn. Việc này giúp các em thoải mái trao đổi, không sợ sai; đồng thời có cơ
hội để thảo luận, tăng kỹ năng phối hợp, hợp tác.
Sinh viên hỗ trợ lẫn nhau là phương pháp thu hút sự tham gia của
sinh viên, có thể nói là “dạy ít, học nhiều” hay “học thày không tày học bạn”.
Tuy vậy, nếu như đi kèm với làm việc nhóm, có nguy cơ các sinh viên khác
sẽ ỷ lại vào nhóm trưởng và hình thành tính nết ỷ lại, thụ động.
3.1.3. Biện pháp cải thiện phần nội dung bài tập
3.1.3.1. Giao các bài tập tiểu luận tự tìm hiểu
Hầu hết các môn học lịch sử đều chứa đựng một lượng kiến thức lớn,
phức tạp, phải mất nhiều thời gian để học hỏi, lĩnh hội. Mặt khác do điều
kiện thời gian không cho phép, giảng viên không thể truyền tải hết thông tin
trên lớp và nếu chỉ đơn thuần đọc - chép sẽ khiến cho tiết học trở nên khô
khan, dễ gây tâm lý chán nản nơi người học. Việc giao các bài tập tiểu luận
tự tìm hiểu sẽ phần nào giảm bớt gánh nặng phải truyền tải kiến thức trên lớp
cho giáo viên, đồng thời vẫn đảm bảo sinh viên sẽ phải về nhà tự tìm hiểu,
nghiên cứu chúng. Trong quá trình làm bài tập nghiên cứu, giảng viên cần
phải duyệt bài, đưa ra thang điểm đánh giá để tránh việc sinh viên đi lạc đề,
dài dòng lan man, làm bài sơ sài hoặc đọc phải những nguồn thông tin chưa
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được kiểm chứng. Để không gây ảnh hưởng đến thời gian học tập trên lớp,
bài tiểu luận được giao dưới dạng bài tập về nhà, được phân công thực hiện
theo nhóm và sẽ có một buổi thuyết trình tại lớp.
Thông thường những bài tập tự tìm hiểu được giao nhằm mở rộng
chủ đề đã được học trên lớp, hay tìm hiểu sâu hơn rộng hơn về những vấn đề
khác gần nội dung bài học chính. Đặc biệt, trong phần nội dung bài luận luôn
yêu cầu sinh viên phải tìm ra được những ứng dụng thực tế của các phong
cách, trường phái thiết kế đang được bàn đến trong chủ đề bài viết, về sự hợp
lý hay bất hợp lý của ứng dụng đó và hiệu quả, di sản mà nó tạo ra trong mỗi
thiết kế. Bài luận yêu cầu có đủ thông tin, ngắn ngọn trong khoảng 10 đến
20 trang, có luận điểm và sườn bài rõ ràng, không dài dòng lan man, có dẫn
chứng đáng tin cậy và hình ảnh minh họa cụ thể, ngoài ra còn yêu cầu thêm
phần nhận xét, đánh giá theo ý kiến của riêng nhóm thảo luận. Sinh viên viết
bài luận theo nhóm, yêu cầu phải trình bày đẹp, dàn trang bằng phần mềm
thiết kế chuyên dụng như Ilustrator, Indesign chứ không soạn thảo bằng file
World. Việc trình bày này gián tiếp ôn tập kỹ năng dàn trang trong các môn
Bố cục thiết kế sách báo tạp chí, Thiết kế chữ, Cơ sở tạo hình mặt phẳng,
Màu sắc… và rèn luyện thêm các kỹ năng thiết kế máy tính.
Các bài luận thường được giao kéo dài từ 1 đến 2 tuần để các em có
thời gian chuẩn bị cả về nội dung và hình thức trình bày chỉnh chu. Phần nội
dung, nhóm sinh viên phải gửi bản dự thảo để giảng viên chữa bài trước khi
trình bày dàn trang, trong quá trình xây dựng nội dung sinh viên có thể nhờ
giảng viên giúp đỡ, gợi ý về hướng tìm tư liệu và nguồn tư liệu, định hướng
về trọng tâm của bài viết.
3.1.3.2. Giao các bài tập thuyết trình
Trong công việc thiết kế đồ họa luôn có một khâu khá quan trọng là
thuyết trình sản phẩm với khách hàng, công tác này có thể quyết định cả sự
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thành bại của một dự án thiết kế. Thông qua việc giao các bài tập thuyết trình,
sinh viên sẽ học cách diễn đạt ý tưởng, bảo vệ luận điểm và thuyết phục, lôi
kéo người nghe bằng các dẫn chứng, lập luận logic bài bản. Các bài tập thuyết
trình cũng mở ra quá trình tranh luận - phản biện giữa các sinh viên và giảng
viên đồng thời đòi hỏi sinh viên phải làm quen với với việc tự mình diễn
thuyết, tự tin bảo vệ quan điểm và khéo léo diễn đặt ý tưởng, đàm thoại trao
đổi với giảng viên và các bạn cùng lớp.
Yêu cầu về mặt nội dung của bài tập thuyết trình tương đối giống với
yêu cầu của bài tập tiểu luận, tuy nhiên cần ngắn gọn hơn, cô đọng trong các
từ khóa và luận điểm tiêu biểu để phù hợp với buổi diễn thuyết. Phần nhiều
kiến thức sinh viên được yêu cầu phải viết sườn bài ra nháp và ghi nhớ chứ
không ghi tất cả vào phần trình chiếu, khi thuyết trình yêu cầu nói đúng trọng
tâm, tóm lược và gạt bỏ phần rườm rà. Ngoài phần diễn đạt của nhóm thuyết
trình, các sinh viên khác được yêu cầu đàm thoại và đưa ra ý kiến đóng góp,
đánh giá bài diễn thuyết cùng với giảng viên, qua đó nâng cao hiệu quả của
kỹ năng giao tiếp và trao đổi vốn kiến thức của sinh viên.
Bài tập thuyết trình được yêu cầu xây dựng bằng các phần mềm trình
chiếu, dàn trang thông dụng như Power Point, Ilustrator, Idesign. Thời hạn
để xây dựng một bài thuyết trình là khoảng từ 1 – 2 tuần để sinh viên có thời
gian chuẩn bị về mặt nội dung và thiết kế bản thuyết trình. Cũng như các bài
tập tiểu luận, bài thuyết trình yêu cầu nhóm sinh viên gửi bài để giảng viên
kiểm tra, hướng dẫn, trước buổi thuyết trình sẽ có một buổi tổng duyệt để
tập rượt khả năng nhớ, khả năng diễn đạt và để sửa lại các lỗi còn tồn đọng.
3.1.3.3. Giao các bài tập sưu tầm các mẫu thiết kế
Ngành Thiết kế Đồ họa vốn là một ngành mang nặng tính thực hành,
các sản phẩm, ấn phẩm luôn là những minh chứng trực quan nhất cho trình
độ và tài năng Design của cá nhân tác giả. Tuy nhiên với đặc điểm là một
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môn học lý thuyết, Lịch sử Design không thể kiêm luôn công tác giảng dạy
phần thiết kế sáng tác, nên thay vì giao bài tập thực hành thiết kế, sinh viên
được giao bài tập sưu tầm những mẫu phác thảo đẹp cũng như các mẫu thiết
kế hoàn hình. Sinh viên sẽ tìm kiếm tư liệu, hình ảnh, viết thành một tiểu
luận trình bày bằng phần mềm powerpoint, bài tập này được giao về nhà để
không ảnh hưởng đến giờ dạy tại lớp. Bài tập được thực hiện trong toàn bộ
thời gian học và sẽ được thu vào cuối kỳ, giảng viên cần kiểm tra theo dỗi
định kỳ tiến độ làm việc của bài tập để đưa ra những phương hướng điều
chỉnh phù hợp cho sinh viên. Cuối giờ giảng viên có thể sắp xếp giải thích
cho sinh viên những vướng mắc của bài tập, ngoài ra sinh viên thực hiện bài
tập có thể gửi ảnh chụp báo cáo tiến độ làm việc của mình qua mạng để giảng
viên có thể hướng dẫn thêm, giảng viên sẽ phải sắp đặt thời hạn báo cáo tiến
độ để duyệt các phác thảo sinh viên nghiên cứu tại nhà, trước khi các em
hoàn thành việc trình bày bài tập thực hành trên lớp. Trong phần bài tập sưu
tầm, sinh viên ngoài được giao tìm chọn những hình ảnh về các mẫu phác
thảo và các sản phẩm thiết kế nổi tiếng, còn được giao tìm hiểu về lợi ích của
các mẫu thiết đó, cũng về thông tin ngắn gọn xung quanh như thị trường hay
các tác giả của mẫu thiết kế.
Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả bài tập thực hành
bao gồm có:
- Kiểm tra giờ lên lớp, điểm danh sĩ số lớp học từng buổi để đảm bảo
thời lượng nghe giảng của sinh viên.
- Bài tập trình chiếu bằng phần mềm Powerpoint phải được trình bày
nghiêm chỉnh, đạt yêu cầu về kỹ thuật và yêu cầu về nội dung kiến
thức. Giảng viên sẽ trình chiếu một số bài tập tốt cho sing viên cả lớp
cùng theo dõi.
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- Bài tập phải đảm bảo các yêu cầu về quy cách trình bày, văn phong,
bố cục trình bày được quy định sẵn.
- Tính tích cực nghiên cứu, thảo luận và đưa ra vấn đề để tập thể lớp
cùng thảo luận giải quyết.
- Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích
cực thảo luận,...)
- Sau mỗi buổi làm việc tại lớp, sinh viên sẽ tự thảo luận, tổng hợp
các phác thảo bài tập và cùng nhau đánh giá nhận xét rút ra bài học.
Thang điểm đánh giá tổng là 10 điểm:
- Nội dung kiến thức : 4 điểm.
- Thẩm mỹ trong trình bày: 3 điểm.
- Diễn đạt tốt và truyền cảm: 1 điểm.
- Kỹ thuật phần mềm : 2 điểm.
Ngoài ra giảng viên còn căn cứ vào thái độ học tập và tính chuyên cần
3.1.3.4. Hướng dẫn bài tập tiểu luận và bài tập thuyết trình
- Củng cố kỹ năng thuyết trình - giao tiếp của sinh viên:
Học viên diễn đạt bài thuyết trình cần ghi nhớ phần lớn nội dung
trong đầu, học cách ghi nhớ sườn bài và các luận điểm chính tuyệt đối tránh
học thuộc từng câu từng chữ. Khi diễn thuyết cần chú ý vào trọng tâm và các
luận điểm chính, tìm cách tạo sự chú ý, hứng thú cho người nghe và cố gắng
trình bày súc tích, ngắn ngọn. Hầu hết các sinh viên năm đầu khá kém trong
lĩnh vực giao tiếp và việc này cản trở ít nhiều các em trong quá trình làm
việc, học tập. Trong quá trình sinh viên soạn thảo các bài luận và các bài tập
thuyết trình, giảng viên có thể sử dụng kinh nghiệm làm việc của bản thân
để giúp đỡ các em trong cách thuyết trình cũng như một số kỹ năng mềm
khác. Các kỹ năng mềm sẽ giúp ích khá nhiều khi thuyết phục khách hàng
và giao tiếp với đồng nghiệp, tạo thói quen ứng biến linh hoạt, chủ động
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trong nhiều tình huống, giúp ích cho công việc thiết kế sau này. Bố cục và
nội dung thuyết trình có đòi hỏi thông tin cần ngắn gọn, cô đọng hơn so với
bài tập tiểu luận, cỡ chữ và phân cấp thông tin phải rõ ràng, bố cục trang trí
đơn giản, trực quan. Đặc biệt phần nội dung hình ảnh phải được xử lý ấn
tượng, trình bày khéo để thể hiện khả năng xử lý đồ họa và gia tăng tính
thuyết phục, khơi gợi sự hứng thú cho người xem.
Đôi khi, thông qua các câu hỏi vấn đáp, giảng viên sẽ gợi ý để sinh
viên tìm tòi hướng làm việc, và dần dần hướng dẫn cho các em học cách trả
lời, tương tác với khách hàng và với đồng nghiệp. Sinh viên cũng phải tự tìm
cách sử dụng ngôn ngữ cơ thể, cách nói chuyện, dẫn truyện, lấy ví dụ sao
cho hấp dẫn, sinh động nhằm đặt được hiệu quả thuyết phục và truyền cảm
tối đa đối với người nghe.
- Phát triển kỹ năng làm việc nhóm:
Bài tập thuyết trình và bài tập tiểu luận được giao làm theo nhóm,
nhờ đó tận dụng được kiến thức và năng lực của nhiều thành viên khác nhau.
Việc làm việc theo nhóm cũng giúp cho sinh viên học hỏi lẫn nhau, tận dụng
thế mạnh của từng cá nhân bù đắp cho điểm yếu và tạo ra cách làm việc phối
hợp và tự năng cao ý thức kỷ luật tập thể. Làm việc nhóm là một hình thức
phổ biến trong ngành thiết kế, để trở thành những Designer có tay nghề và
bản lĩnh nghề nghiệp tốt, sinh viên cần phải trau dồi kỹ năng làm việc nhóm.
Nhóm không đơn giản chỉ là một tập hợp nhiều người cùng làm việc với
nhau hoặc cùng làm việc dưới sự chỉ đạo của một nhà quản lý.
Nhóm là một tập hợp những cá nhân có các kỹ năng, kiến thức bổ
sung cho nhau và cùng cam kết chịu trách nhiệm thực hiện một mục tiêu
chung. Một nhóm có thể hình thành theo nhiểu cách khác nhau: Các nhóm
bạn học tập có khi hình thành do sự chỉ định của giảng viên dựa trên các đặc
điểm mạnh yếu của từng cá thể, nhóm có sở thích hình thành do sự rủ rê
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nhau, và các nhóm ngẫu nhiên. Vì thế, có những nhóm hình thành và gắn kết
rất lâu, nhưng cũng có những nhóm chỉ hoạt động cùng nhau trong một thời
điểm nào đó. Nhưng điều quan trọng là, không phải nhóm nào cũng có những
mục đích hay có những hoạt động cùng nhau. Một nhóm người làm việc
trong cùng một văn phòng hay thậm chí một dự án chung không phải lúc nào
cũng tiến hành công việc của một nhóm làm việc. Vì thế các thành viên trong
nhóm cần có sự tương tác với nhau và với trưởng nhóm để đạt được mục tiêu
chung. Các thành viên trong nhóm cũng phải có sự phân công tìm hiểu thông
tin và dữ liệu, từ đó hình thành nền tảng kiến thức chung. Phương pháp này
nhấn mạnh sự hợp tác cùng phát triển hơn là cạnh tranh, trong đó sinh viên
thực hiện tốt vai trò hỗ trợ và cộng tác, giúp đỡ lẫn nhau. Giảng viên cũng
nên chỉ ra các điều kiện cần để đảm bảo có được hoạt động sinh viên hỗ trợ
lẫn nhau hiệu quả.
Ưu điểm của hoạt động nhóm là sinh viên được học cách cộng thác
trên nhiều phương diện, được nêu ý kiến của mình và tiếp thu ý kiến của
người khác, thông qua trao đổi, bàn luận về các ý kiến khác nhau và đưa ra
phân công tối ưu cho nhiệm vụ của nhóm. Qua cách học đó, suy nghĩ của
sinh viên sẽ bớt phần chủ quan, phiến diện, làm tăng sự quan sát khách quan,
tư duy logic, tư duy phê phán được rèn luyện và phát triển. Nhờ không khí
thảo luận cởi mở, các thành viên rụt rè có cơ hội được trình bày ý kiến của
mình, từ đó, dễ hòa nhập vào nhóm, tạo cho các em sự tự tin, hứng thú trong
học tập và sinh hoạt. Vốn hiểu biết và kinh nghiệm xã hội của sinh viên thêm
phong phú đồng thời kĩ năng giao tiếp, kĩ năng hợp tác của sinh viên được
phát triển. Các thành viên sẽ hào hứng hơn khi có sự đóng góp của mình vào
thành công chung của cả nhóm, được cùng chia sẻ các suy nghĩ, băn khoăn,
hiểu biết và kinh nghiệm riêng của bản thân và học hỏi lẫn nhau. Kiến thức
trở nên sâu sắc, bền vững, dễ nhớ và nhớ nhanh hơn do được giao lưu, học
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hỏi giữa các thành viên trong nhóm, được tham gia trao đổi, trình bày vấn đề
nêu ra.
Mặt khác làm việc nhóm cũng tồn tại một số hạn chế như: công tác
nhóm thường đi đôi với việc nhờ đến các sinh viên ưu tú, một nhóm chỉ hoạt
động được khi có người dẫn dắt và phân công công việc, nhóm trưởng không
chỉ lãnh đạo nhóm và còn trực tiếp truyền đạt các kiến thức, kỹ năng tốt của
bản thân cho các bạn. Nhóm làm việc tốt là nhóm tạo ra được một tinh thần
hợp tác, biết phối hợp và phát huy các ưu điểm của các thành viên trong
nhóm để cùng nhau đạt đến một kết quả tốt nhất cho mục đích chung mà
nhóm đặt ra. Tuy nhiên, làm việc nhóm có thể dẫn đến tình trạng thành viên
có thể sẽ phát sinh tâm lý ỷ lại, lười biếng và thụ động, hoặc do nhút nhát
hay vì một lí do nào đó không tham gia được vào hoạt động chung của nhóm,
dẫn đến thiếu hụt nhân lực dồn gánh nặng lên nhóm trưởng và các bạn còn
lại.
Nếu giảng viên không phân công hợp lí có thể dẫn đến tình trạng chỉ
có một vài sinh viên khá tham gia còn đa số khác không hoạt động. Ý kiến
của nhóm có thể quá phân tán hoặc mâu thuẫn gay gắt với nhau và thời gian
có thể bị kéo dài. Nếu nhóm đó được quản lý quá độc đoán hoặc chỉ có một
vài thành viên chủ chốt tích cực hoạt động, không có tương tác và phân công
việc hợp lý giữa các thành viên với nhau thì công tác nhóm sẽ kém hiệu quả.
Nếu mâu thuẫn giữa các thành viên trong nhóm quá gay gắt, có thể gây chia
rẽ, hoạt động của nhóm sẽ khó mà tiến triển được dù cùng sinh hoạt chung
với nhau. Ngược lại, một nhóm làm việc nếu biết phân công hợp lý là có tinh
thần tự giác, vẫn có thể phát triển dù các thành viên không cùng làm việc
trong một môi trường, địa điểm nhất định, nhưng vẫn thu được kết quả tốt.
Với những lớp có sĩ số đông hoặc lớp học chật hẹp, bàn ghế khó di chuyển
thì khó tổ chức hoạt động nhóm vì khi tranh luận, dễ dẫn tới lớp ồn ào, ảnh
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hưởng đến các lớp khác và ảnh hưởng đến chính những thành viên đang tham
gia công tác nhóm trong lớp học. Tất cả những cá nhân có ý thức làm bài
chống đối hời hợt sẽ được trưởng nhóm báo cáo lại và cảnh cáo, có thể bị
khai trừ khỏi nhóm và bị buộc phải làm bài tập một mình. Qua đó, mọi thành
viên trong nhóm sẽ hiểu được gánh nặng phải chia sẻ công việc sao cho hợp
lý, đồng đều. Làm việc theo nhóm còn cải thiện ý thức về giờ giấc và cách
sắp xếp công việc khi mọi thành viên trong nhóm đều phải sắp xếp lịch sinh
hoạt riêng để học tập và làm việc cùng các bạn, qua đó gián tiếp dạy cho các
em về môi trường làm việc tập thể bên ngoài trường lớp.
- Phát triển kỹ năng tự tìm kiếm tư liệu, tự học:
Khả năng tự học là một phần quan trọng trong quá trình học tập của
tất cả mọi sinh viên, các kỹ năng tự tìm kiếm tra cứu thống tin, học hỏi của
bạn bè và đồng nghiệp giúp ích nhiều không chỉ trong môi trường làm việc
mà còn cả cuộc sống bên ngoài. Ban đầu kỹ năng tìm kiếm và chọn lọc thông
tin của sinh viên còn khá nhiều hạn chế, việc tìm kiếm thông tin phần nhiều
còn lệ thuộc vào giáo trình và thiếu tính chủ động, thông tin tìm được có thể
sai lạc và còn ít nhiều lan man. Giảng viên hướng gợi ý cho sinh viên cách
tìm kiếm bằng các từ khóa, gợi ý cách tra cứu và kiểm chứng nguồn tin và
hướng tìm kiếm đến mục đích nhát định, tránh tìm kiếm thừa và lạc chủ đề.
Mỗi một bài thuyết trình đều có phần ý kiến đóng góp của các bạn và mỗi
buổi học nhóm sẽ tạo điều kiện để các cá nhân chia sẻ kinh nghiệm làm việc
với nhau. Việc học hỏi và chia sẻ kiến thức, kỹ năng nhanh chóng giúp cho
sinh viên bù đắp bớt các khiếm khuyết, thiếu sót của bản thân và thậm chí
học được thêm các mẹo nhỏ hữu ích.
- Tạo thói quen trình bày đề tài một cách có hệ thống:
Việc sinh viên tự viết và tự trình bày bài tập thuyết trình thường
xuyên dần dần hình thành thói quen viết và phân tích một cách có hệ thống
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thông tin. Quá trình làm việc nhóm và tự tìm kiếm góp phần hình thành cho
học viên năng đánh giá, phân loại và hệ thống hóa kiến thức. Trong quá trình
này, giảng viên phải theo dõi và nhiều khi đưa ra một số biểu mẫu, gợi ý về
cách trình bày và thường xuyên nhắc nhở sinh viên, tránh để sinh viên trình
bày lủng củng, dài dòng và xa rời trọng tâm. Sinh viên sẽ phải làm quen với
việc bố cục và phân chia các đề mục thông tin sao cho mạch lạc và logic
đồng thời làm quen dần với tính năng của các phần mềm trình bày, dàn dần
sẽ nắm vững và thành thạo về cách sử dụng phần mềm cũng như cách diễn
đạt nội dung sao cho hiệu quả nhất.
Học cách trình bày các bài tập được giao như một đề án thực tiễn có
chương, mục và luận điểm, luận cứ rõ rệt, cũng như học cách trình bày trực
quan, cô đọng, biết gạn lọc và bỏ đi những phần rườm rà, rắc rối sao cho
người xem dễ hiểu và dễ tiếp thu nhất. Thói quen trình bày có hệ thống cũng
giúp ích hiệu quả trong việc rèn rũa tư duy logic, tập cho sinh viên trình bày
nghiêm chỉnh, cẩn thận.Thói quen trình bày có hệ thống cũng giúp ích nhiều
cho sinh viên khi viết hồ sơ sản phẩm (Portfolio) và CV xin việc sau này, nó
cũng tạo ra nếp học tập và làm việc bài bản, khoa học rất cần thiết cho quá
trình làm việc thực tế sau này. Ngoài ra, việc sinh viên tự cải thiện kỹ năng
sử dụng các công cụ soạn thảo trình diễn như Powerpoint, Ilustrator, Indesign
trong quá trình làm việc. Chính việc thường xuyên phải làm việc với các
công cụ soạn thảo cũng tạo ra thói quen trình bày hình ảnh và phân cấp thông
tin trực quan, mạch lạc và thẩm mỹ, sao cho bài thu hoạch dễ hiểu và bắt
mắt, góp phần tạo nên thói quen trình bày đề tài sao cho trực quan và hiệu
quả, giúp ích cho công việc thiết kế ngoài đời sau này.
3.2.1.5. Tìm kiếm sự giúp đỡ từ khách mời trong ngành Design
Trong nhiều môn học, các bạn sinh viên trường đại học mỹ thuật
công nhiệp Á Châu thường xuyên được lắng nghe, trao đổi, học tập cùng các
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khách mời là các nhà thiết kế, các giám đốc sáng tạo của các công ty thành
công trong lĩnh vực thiết kế trong những buổi giao lưu ngoại khóa. Ví dụ
như ông Kim Tuấn Thành, giám đốc sáng tạo của công ty ATH Media , một
công ty chuyên về tư vấn thiết Nhận diện thương hiệu và tư vấn kế Nội thất,
Ông Nguyễn Đình Nguyên, Giám đốc Sáng tạo của công ty quảng cáo và
truyền thông NguyenComm, anh Cù Minh Khôi họa sỹ trưởng của sự án Đại
Việt Cổ Phong, chuyên khôi phục hoa văn cổ truyền… Các diễn giả có kinh
nghiệm lâu năm và thành đạt trong ngành cũng như có mỗi quan hệ bằng hữu
thân thiết với nhà trường sẽ góp phần truyền đạt lại nhiệt huyết và sự từng
trải tới các em sinh viên. Đồng thời nhờ đó, lý giải cụ thể hơn về lợi ích của
các môn học lý thuyết như môn lịch sử Design và Lịch sử Mỹ thuật trong
công việc và cuộc sống thực tiễn.
3.2. Thực nghiệm sư phạm
3.2.1. Mục đích của thực nghiệm
3.2.1.1. Nâng cao khả năng bổ trợ cho các môn học khác
Lịch sử Design thực chất là mọt môn học cung cấp những kiến thức
lý thuyết cơ bản, có tác dụng hỗ trợ, bổ trọ cho các môn học thiết kế chuyên
môn khác, cũng như bổ trợ cho quá trình làm việc và công tác trong ngành
thiết kế sau này. Với chương trình học có khối lượng kiến thức tương đối lớn
và thời gian dạy học eo hẹp, thường gây ra ít nhiều khó khắn cho sinh viên
và tạo ra tâm lý e ngại phải ghi nhớ đọc chép thụ động, tiếp thu một chiều.
Do vậy việc đổi mới và cập nhập nội dung bài học sao cho phù hợp, nhằm
tạo môi trường nghiên cứu và học tập tốt hơn cho sinh viên và cố gắng hạn
chế tối đa những nhược điểm của chương trình giảng dạy hiện hành.
Để tránh việc ảnh hưởng đến thời gian nghiên cứu lý thuyết, vốn là
nội dung chính của môn học Lịch sử Design các bài tập thuyết trình và bài
tập thực hành được giao cho các em sinh viên nghiên cứu tại nhà, quá trình
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nghiên cứu được giảng viên giám sát và yêu cầu sinh viên báo cáo đều nhằm
đảm bảo chát lượng bài tập. Để tránh quá tải và quá sức với sinh viên năm
nhất, chỉ có một bài tập thuyết trình và một bài tập thực hành được giao trong
toàn bộ thời gian học môn Lịch sử Design.
Các đề xuất còn hạn chế ở một số ít bài tập thực hành nhưng nhờ có
sự ủng hộ của ban giám hiệu nhà trường đã thu được một số kết quả nhất
định. Chương trình đưa bài tập thực hành vào giảng dạy trong môn Lịch sử
Design mới được áp dụng tại trường ĐHMTCN Á Châu cách đây 1 năm
trong chương trình đào tạo sinh viên năm thứ nhất và đã thu được nhiều tín
hiệu khả quan, phản ứng tích cực từ phía sinh viên. Sinh viên thường hứng
khởi, sáng tạo và năng động hơn khi được làm các bài tập thực hành, là nơi
để các em áp dụng kiến thức lý thuyết đã được học trên lớp áp dụng vào
chính sản phẩm thiết kế - đứa con tinh thần của chính mình. Bên cạnh đó,
bài tập thực hành còn là sân chơi để các em thể hiện các kỹ năng tay nghề
học được từ những môn học thực hành, góp phần nâng cao sự thành thạo và
kỹ năng, kỹ xảo cho nghề nghiệp của bản thân trong tương lai.
Về các hình ảnh dẫn chứng cho việc Lịch sử Design có khả bổ trợ
các môn học khác, tất cả được liệt kê chi tiết ở phần Phụ lục trong luận văn.
Hình 4.5 [Phụ lục 4, tr.85] là dụ về bài tập thiết kế bao bì đựng đĩa
CD của Phạm Linh Đan – Sinh viên khoá 4 khoa Đồ họa. Trong bài tập, sinh
viên đã chọn học hỏi phong cách của nghệ thuật Op Art để thiết kế bìa đĩa
cho một dòng nhạc điện tử, sử dụng các tún hiệu đồ họa để mô tả hình thái
của âm thanh, giai điệu bản nhạc, ngoài ra có kết hợp với nghệ thuật xếp giấy
nổi Pop-up để tạo thêm ấn tượng khi mở bao bì sản phẩm. Op Art là cụm từ
viết tắt của Optical Art: Nghệ thuật Quang học/Nghệ thuật Thị Giác, là phong
cách nghệ thuật trừu tượng khai thác ảo giác quang học của quá trình nhận
thức. Op Art như một loại ảo giác, người xem khi thấy những hình ảnh khuất
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chuyển động hay cảm giác thấy không gian đang phình ra và cong lên mà
thực chất đó chỉ là sự sắp đặt trên bề mặt hai chiều tĩnh.
Nghệ sỹ Op Art tạo ra các ảo ảnh quang học bằng việc xen kẽ các
mảng màu sắc tương phản cao (phổ biến nhất là đen và trắng) cùng sự lặp đi
lặp lại của các mô hình dạng cong hoặc thẳng để gây kích thích cho thị giác.
Trong bài sinh viên đã vận dụng những đặc trưng tiểu biểu của Op Art để
thiết kế hình thức mẫu mã phù hợp cho loại dòng nhạc điện tử.
3.2.1.2. Phân bố hợp lý thời gian dạy học và nội dung dạy học
Do một số bài học của chương trình có lượng kiến thức nhiều, trong
một tiết học chỉ có 45 phút, mà đã mất 10 đến 15 phút ổn định tổ chức, kiểm
tra bài cũ, dặn dò học, làm bài tập ở nhà…Như vậy, chỉ còn khoảng 30 phút
để giảng bài mới nên giáo viên chọn cách đọc - chép. Nội dung của môn Lịch
sử Design lại quá nhiều và bao quát dẫn đến tình trạng trên. Để khắc phục,
nên ược bớt phần nội dung của phần Lịch sử Design trước giai đoạn công
nghiệp hóa, việc lược bỏ này không gây ảnh hưởng đến khối lượng kiến thức
mà sinh viên cần học, do phần kiến thức này các em đã được học trong môn
Lịch sử Mỹ thuật rồi. Việc lặp lại một nội dung kiến tức trước đó dễ gây ra
nhàm chán và tạo thành ý thức học đối phó, hời hợt nơi sinh viên, thay vào
đó, phần Lịch sử Design sau thời kỳ Công nghiệp hóa sẽ được tập trung hơn,
và phần kiến thức này thường gây được nhiều hứng thú vì gắn liền với cuộc
sống và công việc hàng ngày trong ngành thiết kế.
3.2.1.3. Đối tượng, thời gian và địa điểm thực nghiệm
- Đối tượng: Sinh viên khóa 1, trường ĐH MTCN Á Châu.
- Thời gian: Từ năm 2015 đến năm 2018.
- Địa điểm thực nghiệm: Trường ĐH MTCN Á Châu, 88 Mạc Thái
Tổ, Nam Trung Yên, Hà Nội.
3.2.1.4. Nội dung thực nghiệm
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Nội dung thực nghiệm bao gồm phần tập trung và mở rộng kiến thức
về giai đoạn Lịch sử Design hiện đại. Hướng dẫn và phân công xây dựng các
bài tập thuyết trình bằng Powerpoint hoặc các phần mềm đồ họa chuyên về
dàn trang khác. Hướng dẫn nghiên cứu các bài tập thực hành vẽ phác thảo
bản mẫu cho sản phẩm thiết kế dựa trên các trường phái, phong cách Design
đã được học.
3.2.2. Kết quả thực nghiệm
Hiện tại, việc triển khai các phương án, hình thức tổ chức dạy học
phù hợp và tích cực trong môn Lịch sử Design còn gặp phải nhiều vấn đề
khó khăn trong điều kiện hiện tại. Giảng viên đã nhanh chóng tiếp cận, làm
quen với tình hình và cố gắng vân dụng kỹ năng, vốn kiến thức thực tiễn sao
cho phù hợp với môi trường học đường và năng lực hiện có của các em sinh
viên. Tuy vậy, việc tổ chức các bài tập thực hành còn mới , nhiều hoạt động
sinh hoạt bị hạn chế do thiếu các cơ sở cung cấp mua bán họa phẩm gần
trường, khiến sinh viên phải mất thêm nhiều thời gian chuẩn bị ở nhà. Các
sinh viên năm đầu có thể thiếu các kỹ năng sử dụng phần mềm hiệu quả, dẫn
đến việc chuẩn bị bài tập gặp phải thiếu sót, trở ngại. Hiện tại, hệ thống cơ
sở lý luận chính quy của môn Lịch sử Design được xây dựng dù rất đầy đủ
chi tiết nhưng không tránh khỏi việc chưa cập nhập kịp và đầy đủ những xu
hướng thiết kế mới mẻ, có sức ảnh hưởng trên thế giới hiện nay. Tuy vậy,
việc biên dịch các tài liệu mới về ngành thiết kế đương đại còn gặp nhiều
khó khăn, không chỉ về vấn đề ngôn ngữ mà còn cả vấn đề xác minh tài liệu,
và đề xuất để cập nhập chúng vào chương trình dạy học tại trường ĐHMTCN
Á Châu. Cơ sở vật chất và phương tiện dạy học có tác động nhất định đến
quá trình dạy học. Cơ sở vật chất tốt tạo môi trường thoải mái cho cả người
dạy và người học có phương tiện dạy học tốt, đặc biệt là phương tiện hiện
đại giúp giảng viên tăng thêm sự hấp dẫn của bài học, lôi cuốn sinh viên qua
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những hình ảnh, phim minh họa hoặc những sơ đồ hoá kiến thức nội dung
bài giảng giúp học viên dễ nhớ bài, nhớ lâu hơn. Tuy nhiên, việc sử dụng các
phương tiện hiện đại cũng có nhược điểm khi giảng viên sử dụng nó để thay
thế từ hình thức ghi bảng sang hình thức trình chiếu hoặc khi người sử dụng
chưa biết phát huy hết công dụng của các phương tiện hiện đại. Hiện tại cơ
sở vật chất của trường ĐHMTCN Á Châu tương đối đầy đủ, nhưng xung
quanh trường hiện các địa điểm in, xưởng gia công, chỗ bán họa phẩm, dụng
cụ học tập hiện tại chưa có, sinh viên phải đi rất xa để có thể mua được các
nguyên vật liệu và dụng cụ làm bài tập thực hành.
3.2.2.1. Tầm ảnh hưởng của kinh nghiệm giảng dạy
Giảng viên là yếu tố quan trọng cho chất lượng giảng dạy bởi vì giảng
viên đóng vai trò là người dẫn dắt người học tiếp cận tri thức, kiến thức. Do
đó, giảng viên phải trang bị chuẩn về chuyên môn không chỉ nắm vững nội
dung một bài học mà mình truyền đạt mà phải nắm được kiến thức của cả
chương trình môn học, phần học, có như vậy giảng viên mới liên kết, hệ
thống hoá kiến thức cần thiết giúp người học dễ nắm bắt những nội dung
chính của bài học, môn học. Ngoài việc trang bị kiến thức chuyên môn, giảng
viên cần phải có kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức thực tiễn, những kinh
nghiệp này giúp giảng viên làm sinh động bài giảng, gắn kết giữa nội dung
bài giảng với thực tiễn thông qua những ví dụ từ thực tế. Từ đó, người học
dễ tiếp thu bài, dễ nhớ bài và điều quan trọng là người học thấy nội dung bài
giảng gắn liền với cuộc sống chứ không phải xa rời, khó hiểu. Tuy nhiên,
phương pháp diễn thuyết cũng dễ dẫn tới sự tiếp thu thụ động, buồn chán
cho người học, sinh viên dễ thụ động chờ đợi giảng viên đọc cho mình
“chép”, có thể dẫn đến học vẹt. Hiện tại, đề xuất xây dựng các bài tập thực
hành nhằm mục đích nâng cao vai trò của người học, giúp người học trở nên
chủ động và năng động hơn trong quá trình tiếp thu và lĩnh hội kiến thức.
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3.2.2.2. Hoạt động của sinh viên
Dạy học là quá trình tác động biện chứng giữa người dạy và người
học, người học là đối tượng tiếp nhận thông tin mà người dạy hướng đến, do
đó, người học có tác động đến chất lượng hoạt động của người dạy. Khi làm
các bài tập thực hành, sinh viên là trung tâm của quá trình giảng dạy, người
học tiếp nhận kiến thức không phải một cách thụ động do đọc-chép mà thay
vào đó là chủ thể của quá trình nhận thức, chủ động trong việc tiếp nhận
thông tin. Do đó, chất lượng giảng dạy phải được xét đến việc tỷ lệ tri thức
mà người học tiếp nhận được. Mặt khác, sự tham gia các hoạt động của người
học trong quá trình tiếp nhận tri thức có ảnh hưởng đến tâm lý người dạy,
tạo sự hưng phấn, khơi sự nhiệt huyết của người dạy
3.3. Khuyến nghị về chương trình dạy học
3.3.1. Khuyễn nghị tăng thêm thời lượng học
Lịch sử Design với nội dung bao quát toàn bộ quá trình sáng tạo vật
chất và tư duy tính thẩm mỹ của loài người, bao gồm cả kiến trúc, mỹ thuật,
thời trang; do đó không thuần tuý là lịch sử văn minh nhân loại. Dù chứa
lượng kiến thức lớn nhưng thời gian giảng dạy và học tập lý thuyết và thực
hành môn Lịch sử Design là khá hạn hẹp. Nên với ý kiến cá nhân của người
viết, có nêu ra khuyến nghị mong muốn tăng thêm thời lượng cho chương
trình dạy học, đặc biệt là để dành thời gian cho giờ học thực hành. Một môn
học thiếu vắng các bài tập thực hành sẽ dễ gây cảm giác nhàm chán và không
tránh khỏi việc tiếp thu một chiều, thụ động, một môn học lý thuyết chỉ có
thể mang lại lợi ích tối đa khi các em sinh viên nhận ra được giá trị ứng dụng
của nó trong cuộc sống. Để thay đổi điều này không gì hay bằng giao các bài
tập thực hành, do đó sinh viên buộc phải lắng nghe và tự học thêm lý thuyết
mới có thể thực hành hiệu quả. Bài tập thực hành, dù được làm trên lớp hay
về nhà cũng chính là cầu nối hiệu quả giữa kiến thức sách vở và thực tiễn,
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góp phần khơi gợi tính cách chủ động nơi học viên, tạo hứng thú cho bài học
và giảm bớt gánh nặng truyền tải thông tin và kiến thức cho giảng viên.
Nếu có thể, ở mức lý tưởng môn Lịch sử Design có thể nâng đến 10
buổi học với 50 tiết trong đó có 6 buổi cho lý thuyết, 3 buổi dành cho các bài
tập thực hành và một buổi kiểm tra cuối kỳ. Hiện thời, các em sinh viên năm
nhất có khoảng nghỉ giữa các môn học tương đối nhiều, lịch học không quá
dày đặc và khối lượng bài tập của các môn học khác không quá nặng nề so
với sinh viên các năm sau, do đó việc tăng thêm thời lượng dạy học là một
điều khả thi.
Mức đề xuất thứ hai nhà trường có thể tăng thời lượng học lên 8 buổi
bằng với 40 tiết, trong đó dành khoảng 2 buổi học tức 10 tiết lượng dành để
hướng dẫn và chấm các bài tập thực hành, phần còn lại các em phải nghiên
cứu dưới dạng bài tập về nhà. Các bài tập thực hành và bài tập tự nghiên cứu
sẽ phải trình bày trước lớp, nhận xét và lấy điểm nghiêm túc, bài tập thực
hành được giao từ buổi học thứ hai, và sinh viên sẽ nghiên cứu và hoàn thiện
bài trong suốt quá trình học. Trong quá trình sinh viên học làm bài tập thực
hành, giảng viên sẽ thường xuyên kiểm tra để chữa bài và hướng dẫn, cung
cấp tư liệu cần thiết cho bài tập và sẵn sàng đưa ra những hướng gợi ý, kèm
theo ví dụ để định hướng và giúp đỡ sinh viên tự xây dựng nội dung bài tập.
3.3.2. Khuyến nghị cải thiện cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học
Cơ sở vật chất của trường ĐHMTCN Á Châu hiện nay là khá đầy đủ,
tuy nhiên nếu số lượng sinh viên tăng lên trong tương lai có thể phát sinh
nhiều vấn đề. Với những lớp có sĩ số đông hoặc lớp học chật hẹp, bàn ghế
khó di chuyển thì khó tổ chức hoạt động nhóm. Khi tranh luận, dễ dẫn tới
lớp ồn ào, ảnh hưởng đến các lớp khác. Mặt khác, hiện tại một phòng thực
hành của trường đôi khi không đủ chỗ cho các lớp đông sinh viên thực hiện
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việc bồi, dán bản vẽ thiết kế dẫn đến việc trình bày bài và chấm bài bị chậm
trễ, không đủ không gian trưng bày.
3.3.3. Xây dựng thêm các bài tập thực hành, ứng dụng
Không chỉ dừng lại ở việc yêu cầu ứng dụng các kiến thức Lịch sử
Design và Lịch sử Mỹ Thuật vào bài tập của các môn học khác, nhiều bài
tập thực hành thiết kế có thể được xây dựng ngay trong môn Lịch sử Design.
Tuy nhiên, hiện tại có ít các bài tập thiết kế yêu cầu huy động đến kiến thức
lịch sử, văn hoá và do đó khả năng thiết kế của sinh viên ở mảng Đồ họa Văn
hoá thường yếu hơn Đồ họa Thương mại. Ngược lại, bên ngành TKTT
thường có nhiều bài tập và sản phẩm ứng dụng các kiến thức lịch sử, văn
hóa, nhưng lại có phần thiếu sót trong việc thiết kế các sản phẩm ứng dụng
cho thương mại. Vì vậy, nên cần xây dựng một hệ thống bài tập và tài liệu
sao cho cân bằng giữa hai yếu tố văn hóa và thương mại, giúp bổ trợ phần
kiến thức bị khuyết thuyết cho các em sinh viên. Đối với sinh viên khoa Đồ
họa, nên xây dựng thêm các đề bài thiết kế sản phẩm phục vụ cho những sự
kiện lễ hội văn hóa, các bảo tàng, nhà hát kịch, hay các hội nghị, triển lãm.
Mặt khác, ngay cả trong mảng design về thương mại có thể giao các bài tập
thiết kế mẫu mã cho những sản phẩm liên quan nhiều đến lĩnh vực văn hóa
như trà, các loại thực phẩm truyền thống, đồ mỹ nghệ hay dược phẩm... Đối
với sinh viên khoa Thời trang, xây dựng các đề bài yêu cầu thiết kế các sản
phẩm thương mại, phục vụ nhu cầu tiêu dùng thường ngày như quần, áo, mũ
nón... Cho các em sinh viên thấy rằng thời trang thường nhật cũng có thể áp
dụng những kiến thức lịch sử, văn hóa chứ không nhất thiết phải cần đến
những sản phẩm thời trang trình diễn mới có thể truyền tải được kiến thức
và sự sáng tạo. Điều này sẽ góp phần kết nối dòng kiến thức lý thuyết với
thực hành, kết nối giữa hai mảng văn hóa và thương mại và thực sự thực hiện
công việc bổ trợ lẫn nhau giữa các môn học. Giảng viên xây dựng hệ thống
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bài tập thực hành cần căn cứ vào nặng lực thực tiễn của sinh viên năng thứ
nhất, nhất là về tay nghề kỹ thuật. Các sinh viên năm đầu thường chưa lĩnh
hội đủ kiến thức về kỹ năng Design cũng như kiến thức về cơ sở tạo hình, do
đó nếu đặt ra bài tập với yêu cầu quá cao, sinh viên sẽ không thể thực hiên
được trái lại có thể dẫn đến hiện tượng ăn cắp hay lấy trộm ý tưởng. Bài tập
thực hành cần có yêu cầu không quá khó về mặt kỹ năng thể hiện cũng như
không quá nhiều về mặt khối lượng công việc phải làm. Bên cạnh đó phải có
sự hướng dẫn, kèm cặp để sản phẩm thực hành không có chất lượng quá tệ.
Các bài tập thực hành hiện nay chủ yéu chỉ là yêu cầu vẽ một bản phác thảo
cho một phương án Design sản phẩm. Trong quá trình làm bài, sinh viên sẽ
xây dựng ý tưởng và phác thảo nhiều bản mẫu, sau đó cùng giảng viên cân
nhắc lựa chọn để phát triển bản phác thảo tốt nhất đạt đến kết quả tốt nhất có
thể. Hiện tại, qua quá trình thực nghiệm sư phạm, việc đưa các bài tập thực
hành, ứng dụng vào dạy học môn Lịch sử Design bước đầu thu được những
tín hiệu khả quan. Tuy vậy, do còn vấp phải nhiều khó khăn cản trở, kết quả
thu được còn hạn chế và đòi hỏi nỗ lực tiếp tục nghiên cứu, xây dựng hệ
thống tư liệu, bài giảng và bài tập thực hành hiệu quả hơn.
Tiểu kết chương 3
Lịch sử Design nghiên cứu và hệ thống hóa sự phát triển lâu dài của
ngành Design trên thế giới, giới thiệu các phong cách và trường phái Design
tiêu biểu, cung cấp nhiều kiến thức chuyên môn quý báu, đa dạng và bổ ích.
Mặt khác, những kiến thức về Lịch sử Design cũng đóng góp một phần vào
việc nâng cao tư duy thiết kế, mở rộng vốn hiểu biết và từ đó giúp cho sinh
viên có được hành trang vững chắc hơn khi vào nghề. Trải qua một thời gian
tìm tòi học hỏi, cũng như đúc rút kinh nghiệm làm việc trong ngành Design,
đội ngũ giảng viên và sinh viên trường ĐHMTCN Á Châu hiện đã và đang
nâng cao, cải thiện chương trình dạy và học Lịch sử Design.
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Tuy nhiên, vẫn tồn tại nhiều vấn đề khó khăn khác nhau gặp phải
trong quá giảng dạy và học tập môn Lịch sử Design, đòi hỏi người giảng viên
cần tiếp tục nỗ lực nghiên cứu để cải thiện vấn đề. Các vấn đề bất cập nhỏ
về mặt cơ sở lý thuyết và bài tập thực hành tạm thời có thể sớm đưa vào giải
quyết ngay. Bản thân người viết nhận thấy tự mình phải nỗ lực cố gắng hơn,
tiếp tục nghiên cứu cải thiện chương trình dạy học sao cho hiệu quả, giải
quyết bớt những cản trở này. Trong phạm vi cho phép của luận văn, người
viết hi vọng mang lại một vài thay đổi tích cực, nhằm giảm bớt một phần
khó khăn cản trở trong công tác dạy và học đồng thời tạo nên những bài
giảng lý thú hơn, hấp dẫn hơn.
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KẾT LUẬN
Ngành nghề Design hiện nay là một lĩnh vực đang phát triển rất
nhanh và mạnh mẽ,với thị trường tuyển dụng rộng lớn cộng với mức lương
trung bình của một Designer dao động từ 6 đến 10 triệu đồng/tháng. Thậm
chí, khi vẫn đang là sinh viên, bạn trẻ đã đủ khả năng nhận các công việc
Design tại nhà với mức thù lao khá và tích lũy được kinh nghiệm làm việc
thực tế, do đó, Designer trở thành một nghề vô cùng hấp dẫn và thu hút được
sự quan tâm lớn, được nhiều bạn trẻ quyết tâm theo học. Kể từ năm 1986,
khởi đầu cho thời kỳ mở cửa hội nhập của Việt Nam với thế giới, nước ta đã
và đang trở thành một thị trường năng động với nhu cầu của gần trăm triệu
dân. Hàng loạt các thương hiệu nổi tiếng thế giới đã tìm đến mở chi nhánh
bán và sản xuất hàng hóa tại Việt Nam với khoảng 90 triệu người, là thị
trường tiêu thụ phát triển mạnh trên thế giới trong những năm vừa qua. Người
tiêu dùng có cơ hội được lựa chọn nhiều nhãn hiệu tốt hơn, rẻ hơn so với
trước đây, với vô vàn những sản phẩm hàng hóa từ nghe nhìn cho tới món
ăn nhanh, đồ giải khát kiểu mới đi kèm một nhịp sống nhanh theo kịp với
thời đại. Rõ ràng dưới góc độ thị trường, hội nhập thị trường toàn cầu và sự
phát triển gia tăng về kinh tế chính là cơ hội để ngành Design phát triển Việt
Nam, phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt ngày một cao và ngày một gia tăng của
thị trường. Tuy nhiên, ngành Design hiện đại phát triển nhanh cũng có quy
luật đào thải dữ dội, đồng thời đặt ra những thách thức đòi hỏi các Designer
phải có lòng yêu nghề và kỹ năng nghiệp vụ vững vàng mới có thể trụ vững
lâu bền. Công tác đào tạo các Designer do đó cần không ngừng trau dồi kiến
thức lý luận và thực tiễn, nhằm góp phần đào tạo ra những lao động tay nghề
vững vàng, tư duy nhạy bén có khả năng tham ra vào thị trường cạnh tranh
sôi động.
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Lịch sử Design vốn là một môn học lý thuyết bổ sung và hỗ trợ nhiều
kiến chuyên môn bổ ích cho các em sinh viên ngành thiết kế nhưng hiện chưa
nhận được sự quan tâm học tập đúng đắn. Theo như ý kiến của thầy Trần
Văn Bình, giảng viên trường ĐHMTCN TP HCM thì lịch sử Design là môn
học có tầm quan trọng bắt buộc. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân khách
quan như khối lượng kiến thức lớn, số giờ dạy eo hẹp, tâm lý ngại học lý
thuyết của sinh viên dẫn đến công tác dạy và học nhiều lúc còn không tránh
khỏi một số khó khăn, thiếu sót. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ và năng
động của ngành Design ngày nay, việc học tập và nắm bắt Lịch sử Design
đối với các sinh viên ngành thiết kế trở thành một vấn đề cấp thiết, cần được
quan tâm, chú trọng. Người viết trong khả năng có hạn của mình, mong muốn
đóng góp thêm những tư liệu hữu ích giúp cho việc dạy và học môn Lịch sử
Design nói riêng và bổ trợ cho chương trình học nói chung.Từ đó góp phần
giảm bớt sự khô khan trong tiết học lý thuyết và khơi dậy sự hào hứng, hăng
say nghiên cứu và thực hành ở các em sinh viên. Luận văn hi vọng sẽ góp
phần cải thiện và nâng cao chương trình dạy học bằng những biện pháp đã
được nghiên cứu và trình bày như:
Thu gọn và giảm nhẹ bớt phần kiến thức Lịch sử Design trước thời
kỳ cách mạng công nghiệp, giảm bớt dung lượng kiến thức lớn của môn học.
Nâng cao và cập nhập thêm những kiến thức mới về những xu hướng thiết
kế mới đại trên thị trường, tạo điều kiện giúp sinh viên vận dụng những
nghiên cứu lý thuyết của Lịch sử Design để bổ trợ cho các môn học thực
hành khác. Bản thân người viết là một người sống, làm việc và tâm huyết với
ngành Design, đuợc sự giúp đỡ và chỉ bảo tận tình của các cán bộ trường Đại
học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu, hi vọng sẽ góp phần cải thiện chương
trình dạy học hiện tại. Bên cạnh đó, người viết cũng dành lời cảm ơn sâu sắc
đến đội ngũ các thầy cô trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương,
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những người đã luôn ân cần chỉ bảo và hướng dẫn cho người viết hoàn thành
đề tài luận văn này. Nội dung luận văn còn nhiều thiếu sót và hạn chế trong
quá trình xây dựng và nghiên cứu, rất mong nhận được sự đóng góp chân
thành và tích cực của quý thầy cô.
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dự Hội nghị Khoa học trường ĐH Kiến Trúc TP Hồ Chí Minh.
2. Trần Văn Bình (2006), Lịch sử Design hay Lịch sử Thiết kế cho đào tạo
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* Tiếng Anh :
24. Bernhard E. Burdek (2005), Design – History, theory and practice of
product design, Birkhauser.
25. Seymour Chwast (2011) Graphic Style: From Victorian to New Century,
Harry N. Abrams.
26. Stephen J. Eskilson (2012), Graphic Design: A New History, Yale
University Press.

70

27. Kjetil Fallan (2010), Design History: Understanding Theory and Method,
Bloomsbury Academic.
28. Adrian Forty (1992) Objects of Desire: Design and Society Since 1750,
Thames & Hudson.
29. Jonathan Glancey (2002) 20th Century Architecture Carlton Books .
30. Steven Heller & Georgette. Balance (2001), Graphic design history,
Allworth Press ở New York.
31. John Heskett (2005), Design, Thames & Hudson.
32. Kathryn B. Hiesinger, George H. Marcus (1993), Landmarks of
Twentieth-Century Design– An Illustrated Handbook, Abbeville Press
Publishers.
33. Richard Hollis (2002), Graphic Design: A Concise History, Thames &
Hudson.
34. Guy Julier (2008), The Culture of Design, SAGE Publication.Grace
Lees-Maffei&Rebecca Houze (2010), The Design History, Bloomsbury
Academic.
35. Catherine McDermott (1997), Book of 20th Century Design, The
Overlook Press, Woodstock & New York.
36. Philip B. Meggs (1998), A History of Graphic Design, Wiley.Claudia
Neumann (1999), Design Directory Italy, Universe.
37. John Pile (2000), A History of Interior Design, Laurence King
Publishing.
38. John Pile (1994), The Dictionary of 20th – Century Design, Da Capo
Press, New York.
39. David Raizman (2003), History of Modern Design, Laurence King
Publishing.
40. Paul Rand (1970), Thoughts on Design, Chronicle Books.

71
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PHỤ LỤC 1
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ DESIGN TẠI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Á CHÂU
1. Thông tin về môn học
- Tên môn học:

Lịch sử Design

- Mã môn học:
- Số ĐVHT: 1
- Môn học: - Bắt buộc:
- Các yêu cầu đối với môn học :
+ Nắm bắt các kiến thức cơ bản về Lịch sử Design
+ Nắm bắt và ứng dụng các kiến thức Lịch sử Design
để bổ trợ cho các môn học khác.
+ Bồi dưỡng kiến thức lý luận về nghề nghiệp nhằm
phục vụ cho quá trình học tập, làm việc sau này.
- Phân bổ thời gian đối với các hoạt động:
+ Nghe giảng lý thuyết:
+ Kiểm tra
+ Tự học, tự nghiên cứu
2. Tóm tắt nội dung môn học
Cung cấp các kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển
của ngành Design. bổ trợ, hỗ trợ kiến thức cho công tác học tập và làm việc
của sinh viên khi tham ra các môn học khác.
Giúp sinh viên nắm bắt những kiến thức cơ bản về các nguyên lý,
định luật phát triển của ngành thiết kế cùng những trường phái, xu hướng
thiết kế tieu biểu. Khả năng lập luận, giải quyết vấn đề, khám phá những
đường nét, mảng hình,… tạo nên những bố cục mới lạ, sáng tạo và độc đáo
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nâng cao kiến thức, lý luận và kỹ năng tay nghề.Hình thành ý tưởng nghệ
thuật bắt nguồn từ cuộc sống, để vận dụng thiết kế và triển khai ý tưởng phục
vụ cho chuyên ngành. Bổ trợ kiến thức về khả năng tạo hình cho các môn
học sau này như thiết kế tạo dáng kết cấu bao bì, tạo dáng sản phẩm, tạo dáng
nhân vật, tạo dáng sân khấu, vv…
3.Khung chương trình (tính theo số tiết học):
Hình thức tổ chức dạy học môn học
Lên lớp

Nội dung

Tổng

Lý thuyết Bài tập/Kiểm tra
1

Giới thiệu về Lịch sử
Design. Tóm tắt quá trình
hình thành và phát triển
của ngành Design

5

0

5

2

Lịch sử Design trước thời
kỳ Cách mạng Công
nghiệp

5

0

5

3

Lịch sử Design từ cách
mạng Công nghiệp đến
thời kỳ Kỹ thuật số

5

0

5

4

Lịch sử Design từ giai
đoạn Kỹ thuật số đến nay

5

0

5

5

Ôn tập kiến thức

2

3

5

6

Ôn tập kiến thức và kiểm
tra cuối kỳ

3

2

5
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4. Yêu cầu đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên
a. Sinh viên phải hoàn thành đầy đủ nội dung bài tập sau mỗi
tuần học và hoàn thiện bài tập tổng thể.
b. Mỗi bài tập đều phải đáp ứng với các tiêu chí, yêu cầu về kỹ
thuật , mỹ thuật, tính sáng tạo
c. Sinh viên đến lớp đúng giờ, tham gia đầy đủ thời gian học tập
d. Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, tự đánh giá bài
tập của các thành viên trong lớp.
e. Thái độ học tập nhiệt tình và chuyên cần.
Chú ý:
ĐVHT được sử dụng để tính khối lượng học tập của học viên. Một
ĐVHT được quy định bằng 15 tiết học lý thuyết; 30 tiết thực hành, thí
nghiệm hoặc thảo luận; 90 giờ thực tập tại cơ sở; 60 giờ làm tiểu luận, bài
tập lớn hoặc đồ án tốt nghiệp. Một tiết học được tính là 45 phút.
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PHỤ LỤC 2
BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN LỊCH SỬ DESIGN CỦA HAI LỚP
ĐỒ HỌA K2 VÀ K3
Bảng điểm tổng kết môn Lịch sử Design của Đồ họa lớp K2 (lớp đối
chứng) trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu.
T
T

Họ & tên

Ngày sinh

kh
óa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ngô Kim Anh
Nguyễn Thái Dương
Ngô Khánh Duy
Dương Hồng Khang
Hà Văn Kiên
Nguyễn Thanh Hằng
Phạm Khánh Linh
Đỗ Thị Ánh Nguyệt
Dương T Bích Phượng
Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Thị Yến
Quách Đông Duy Anh
Kiều Văn Bảo
Nguyễn Thị Hải Du
Kim Trung Đức
Bùi Thị Giang
Nguyễn Thị Hiền
Phạm Hoàng Hiệp
Nguyễn Minh Hiếu
Hoàng Bảo Huy
Hoàng Hải Linh
Trần Phương Hà My
Nguyễn Vân Như
Nguyễn Tiến Quang
Nguyễn Việt Quang
Trịnh Trung Sơn
Nông Hoài Thu
Hà Minh Tú
Lê Thanh Tú
Cao Thị Minh Vi

06/01/1995
24/08/1993
04/10/1995
18/01/1995
24/10/1994
06/11/1995
10/07/1994
20/06/1995
28/07/1995
25/10/1993
19/07/1995
10/04/1996
12/03/1996
01/10/1996
16/09/1995
11/02/1995
20/11/1992
19/03/1996
13/08/1991
23/01/1996
13/08/1991
14/11/1995
15/04/1995
10/11/1996
29/02/1996
12/10/1996
24/10/1996
22/12/1996
02/08/1996
04/03/1996

K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2

Điểm trung
bình
7
6
8
8
8
6
7
7,5
6
5
9
8
7
6
8
6,5
6
5
7
7,5
5
8
8
7
7
6
6
8,5
6
7

6
7
7
8
6
7
8
7
5
6
7
8
6,5
8
6,5
7
7
5
7
6
8
6
7,5
7
5
6,5
5
8
6
7,5

6
6
7
7
7
5
8
8
6
6
8
9
6
8
7
8
6
7
8
6
7
8
8
7
8
7
8
9
7
8

6,3
6,3
7,3
7,6
7,0
6,0
7,7
7,5
5,7
5,7
8,0
8,3
6,5
7,3
7,2
7,2
6,3
5,7
7,3
6,5
6,7
7,3
7,8
7,0
6,7
6,5
6,3
8,5
6,3
7,5
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Bảng điểm tổng kết môn Lịch sử Design của Đồ họa lớp K3 (lớp thực
nghiệm) trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu.
T
T
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Họ & tên

Ngày sinh

Phạm Thị Chiêm
Lê Minh Châu
Nguyễn Trí Dũng
Trần Đăng Hải
Phạm Ngọc Hà
Đỗ Thị Khánh Huyền
Nguyễn Mỹ Linh
Nguyễn Hà Trang
Lê Mạnh Tuấn
Đinh Thị Kiều Oanh
Vũ Anh Tuấn
Đinh Xuân Tiến
Nguyễn Văn Nguyên
Ngô Thị Yến Khanh
Phạm Linh Đan
Phan Thanh Tú
Nguyễn Thị Hường
Phạm Minh Phước
Đoàn Thị Trang
Nguyễn Hồng Nhung
Nguyễn Tú Linh
Hoàng Thảo Linh
Vũ Thị Vân Anh
Phạm Mạnh Quang

22/06/1997
02/06/1996
16/11/1994
03/06/1993
13/10/1997
07/04/1997
19/05/1995
15/08/1997
12/02/1997
14/07/1996
04/07/1994
23/08/1996
28/11/1994
22/10/1994
07/10/1995
11/04/1996
12/09/1995
06/10/1996
15/07/1996
22/02/1996
11/08/1995
10/04/1996
24/11/1995
12/04/1995

kh
óa
K3
K3
K3
K3
K3
K3
K3
K3
K3
K3
K3
K3
K3
K3
K3
K3
K3
K3
K3
K3
K3
K3
K3
K3

7
6
8
8
8
6,5
7
7,5
6
8
5
8,5
7
6,5
8
7
8
5
7
7,5
5
8
8
7,5

7
7,5
6
8
7
6
7
7,5
5
7
6
8
8,5
8
6
7
7
7
7
6,5
7,5
7
7,5
8

6,5
6
7
8,5
7
5
8
8
7,5
8
8
8
7,5
7,5
8,5
7,5
6
6
8
6,5
7,5
8
8
7

Điểm trung
bình
6,8
6,5
7
8,2
7,3
5,8
7,3
7,7
6,2
7,7
6,3
8,3
7,7
7,3
7,5
7,2
7,0
6,0
7,3
6,8
6,7
7,7
7,8
7,5
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PHỤ LỤC 3
ĐỀ CƯƠNG MÔN LỊCH SỬ DESIGN
I. Lịch sử Design và các trường phái Design tiêu biểu
Hiện tại, có nhiều cách thức tiếp cận Lịch sử Design và nhiều cách phân
chia các giai đoạn phát triển của Design, chương trình dayh học hiện tại của
Trường ĐHMTCN Á Châu phân chia sự hình thành phát triển của ngành
Design như sau:
1. Giai đoạn trước công nhiệp hóa
1.1. Design thời kỳ nguyên thủy - công cụ đồ đá, và sự khởi đầu của mỹ
thuật/nghệ thuật
Trình bày phần kiến thức về sự khởi đầu của Design, ban đầu từ các
tác phẩm nghệ thuật và sản phẩm thủ công của con người thời tiền sử.
1.2. Design thời kỳ văn minh cổ đại
Trình bày giai đoạn hình thành ban đầu của thủ công - mỹ nghệ và
nghệ thuật trong thời kỳ hình thành những nền văn minh thời kỳ cổ đại. Nội
dung gồm có các nền văn minh:
- Ai Cập (Egypt).
- Lưỡng Hà (Mesopotamia).
- Hy Lạp - La Mã (Greeco-Roman).
1.3. Design phương Đông truyền thống
Trình bày những thành tựu thủ công - mỹ nghệ, nghệ thuật và khoa
học kỹ thuật tiêu biểu của những nền văn minh phương Đông thời kỳ Cổ Trung đại. Nội dung bao gồm các nền văn minh:
- Trung Quốc (China).
- Ấn Độ (India).
- Nhật Bản (Japan).
- Việt Nam.
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1.4. Design thời kỳ Trung Cổ
Trình bày những thành tựu thủ công - mỹ nghệ, nghệ thuật và khoa
học kỹ thuật tiêu biểu của những nền văn minh phương châu Âu trong thời
kỳ Trung Cổ. Nội dung bao gồm những trường phái - thời kỳ nghệ thuật tiêu
biểu trong thời kỳ này:
- Bi-dăng-tanh (Byzantine).
- Hồi giáo (Islamic).
- Rô - măng (Romanesque).
- Gô - tích (Gothic).
1.5. Design thời kỳ Phục Hưng
Trình bày những thành tựu thủ công - mỹ nghệ, nghệ thuật và thành
tựu khoa học kỹ thuật tiểu biểu của những nền văn minh châu Âu trong thời
kỳ Phục Hưng. Nội dung bao gồm những trường phái nghệ thuật và các
phong cách thiết kế tiêu biểu:
- Đầu thời kỳ Phục Hưng.
- Ba - rốc và Rô - cô - cô (Baroque & Rococo).
2. Giai đoạn Design công nghiệp hóa
2.1. Cách mạng Công nghiệp và giai đoạn thế kỷ XVIII-XIX
Trình bày những thành tựu thủ công - mỹ nghệ, nghệ thuật và thành
tựu khoa học kỹ thuật tiểu biểu của những nền văn minh châu Âu trong thời
kỳ thế kỷ XVIII-XIX. Nội dung bao gồm đặc trưng của những phong trào,
trường phái nghệ thuật và các phong cách Design tiêu biểu, cũng như tìm
hiểu và phân tích về những giá trị thẩm mỹ quan trọng để lại cho ngành
Design sau này:
- Tân cổ điển (Neo Classical).
- Phong trào Mỹ thuật Mỹ nghệ (Arts & Craft Movement).
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- Trào lưu Nghệ thuật Mới (Art Nouveau) Pháp, Phong cách trẻ
(Jugendstil) ở Đức.
2.2. Design hiện đại thế kỷ XX
Trình bày sự hình thành của ngành Design hiện đại bắt đầu từ bối
cảnh của sự phát triển khoa học kỹ thuật trong thế kỷ XX và sự ảnh hưởng
của các trường phái Design đến các thế hệ sau:
- Chủ nghĩa kết cấu Nga (Constructivism), De Stijl Hà Lan và trường
phái Bauhaus Đức.
- Nghệ thuật trang trí (Art Déco) Pháp và Mỹ.
- Phong cách Dòng chảy và Hữu cơ (Streamlining và Organic style)
- Phong cách Bel Design Italia.
- Nghệ thuật Pop Art.
- Trường phái Tối giản (Minimalism).
- Phong cách Bắc Âu (Scandinavian Style).
- Chủ nghĩa Hậu hiện đại (Postmodernism).
2.3. Thời kỳ Kỹ thuật số (Digital Design)
Trình bày những tiến bộ lớn về khoa học kỹ thuật và sự phát triển
vượt bậc của ngành Design trong giai đoạn bùng nổ công nghệ Kỹ thuật số.
- Thiết kế Công nghệ cao (Hi-tech Design).
- Các xu hướng thiết kế tiêu biểu thời kỳ kỹ thuật số.
- Những kỹ thuật mới ảnh hưởng đến ngành Design.
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PHỤ LỤC 4
TƯ LIỆU HÌNH ẢNH ĐƯỢC ĐỀ CẬP TRONG LUẬN VĂN

Hình 4.1. Trường Đại học Bauhaus ở Weimar nước Đức , Đây là ngôi trường
đầu tiên đào tạo về Design, có sức ảnh hưởng sâu sắc đến ngành Design công
nghiệp cho đến tận ngày nay. Nguồn: Archdaily.

Hình 4.2. Không gian rưng bày sản phẩm ứng dụng của sinh viên trường
Đại học Maryse Eloy – Pháp. Nguồn tư liệu ảnh : Etapes.com
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Hình 4.3 và 4.4. Không gian trường Đại học Mỹ Thuật Công nghiệp Á Châu,
các sinh viên lớp K2 khoa Đồ họa đang trình bày một buổi thuyết trình.
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Hình 4.5. Bài tập thiết kế bao bì đựng đĩa CD của Phạm Linh Đan Sinh viên khoá 4 khoa đồ hoạ. Phần kết cấu tham khảo nghệ thuật Pop- Up
và phần trang trí mẫu mã sử dụng phong cách nghệ thuật Op-Art.

Hình 4.6. Ứng dụng của bài tập Thiết kế nội thất cho Nguyện Đường
dòng nữ Đa Minh - Sinh viên Hà Thị Lệ khoá Thiết kế Nội Thất 2013 trường
ĐHMTCN Á Châu.
Bài có áp dụng trang trí kính màu và kiến trúc của nghệ thuật Gothic
kết hợp với cách bài trí hiện đại cho không gian của nhà nguyện Công giáo.
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Hình 4.7. Ví dụ tực tiễn về việc thấu hiểu và áp dụng kiến thức từ Lịch sử
Mỹ thuật và Lịch sử Design trong ngành Thiết kế Thời trang: Trích bộ sưu
tập mùa thu năm 2013 của hãng Dolce & Gabbana lấy cảm hứng từ phong
cách nghệ thuật Byzantine. Nguồn tư liệu ảnh: Dolce & Gabbana.

Hình 4.8. Khách sạn Casamila ở Barcelona - Tây Ban Nha với lối
kiến trúc và nội thất được xây dựng theo phong cách Art Nouveau (Nghệ
thuật Mới) do kiến trúc sư Antoni Gaudi xây dựng từ năm 1905-1910. Đây
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là một ví dụ tiêu biểu cho việc kết hợp giữa mỹ thuật, kiến trúc và thiết kế.
Nguồn tư liệu ảnh : Dreamstime.com

Hình 4.9. Ví dụ về phong cách thiết kế hiện đại: phong cách Metro
(tạm dịch là phong cách Trung tâm) của hãng Microsoft. Phong cách này coi
phần nội dung là trung tâm, tập trung sự chú ý của thị giác vào nội dung,
lược bớt những hiệu ứng trung gian rườm rà và những hình ảnh minh họa
không đem lại giá trị thiết thực. Trên ảnh là giao diện cũ của hệ điều hành
Window 7 (trái) so sánh với giao diện mới của Window 10 được thiết kế theo
phong cách Metro giúp cho thị giác người dùng thoải mái và giao tiếp trực
quan hơn với các tính năng cơ bản của phần mềm. Nguồn tư liệu ảnh:
https://www.microsoft.com/vi-vn

