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MỞ ĐẦU 

1  Lý do chọn  ề tài 

May mặc là nhu cầu thiết yếu của con ngƣời, xã hội càng phát triển thì 

nhu cầu đó càng đƣợc đề cao. Bên cạnh các yếu tố công nghệ ngành may, 

mĩ thuật có vai tr  quan trọng trong sự phát triển ngành nghề May - thời 

trang. Trong thời trang đôi khi chỉ vì điểm nhấn trang trí trên sản phẩm mà 

chúng ta quyết định mua cả sản phẩm đó. 

Ngày nay, các hoạt động nghiên cứu, sáng tác mĩ thuật kết hợp vào 

ngành thiết kế thời trang đang đƣợc quan tâm. Đây là một trong những 

ngành thuộc mĩ thuật ứng dụng. Việc tìm t i, sáng tạo ra những phƣơng 

pháp và ý tƣởng mới trong ngành thời trang luôn là nhiệm vụ hàng đầu của 

các nhà thiết kế và đặc biệt là những ngƣời giảng dạy về chuyên ngành thời 

trang. Là một ngƣời học và làm việc theo chuyên ngành nghệ thuật, tôi 

mong muốn đƣợc kết hợp giữa mĩ thuật với công nghệ may để tạo ra những 

sản phẩm phong phú hơn. Thông qua bài học vẽ trên vải bằng phƣơng pháp 

thủ công đƣa vào môn Trang trí chuyên ngành tại Khoa Thiết kế thời trang 

trƣờng Trung cấp may và thời trang Hà Nội. Đây là một cách làm hiệu quả 

và khả thi, bởi khi học vẽ trên vải học sinh sẽ yêu nghề hơn và phải luôn 

suy nghĩ, luôn sáng tạo không ngừng để cho ra những mẫu sản phẩm phong 

phú, bắt mắt về kiểu dáng, đẹp về màu sắc, nhấn mạnh ở trang trí và chắc 

về công nghệ cắt may, tất cả đều đi đến một đích cuối cùng là đƣa ra thị 

trƣờng một sản phẩm hoàn thiện nhất có thể. 

Trƣờng Trung cấp may và thời trang Hà Nội là một trƣờng công lập 

thuộc Sở Lao động thƣơng binh xã hội Hà Nội có thâm niên hơn 40 năm về 

đào tạo nghề, nay đã mở thêm nghề đào tạo Thiết kế thời trang. Trong 

chƣơng trình chuyên ngành Thiết kế thời trang (TKTT) học sinh đƣợc học 

các môn Nhân trắc học, Mỹ thuật trang phục, Sáng tác mẫu trang phục, 

Trang trí chuyên ngành... 
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 Bên ngoài thị trƣờng các phƣơng pháp xử lý chất liệu thời trang có 

kỹ thuật in lƣới, in nhiệt, thêu đính… đƣợc sử dụng nhiều. Vẽ thủ công đơn 

chiếc cho từng sản phẩm đang đƣợc thịnh hành nhiều năm nay –hiện tại 

vẫn đang đƣợc thịnh hành và phát triển với nhiều kĩ thuật mới bao gồm các 

kĩ thuật vẽ trên vải. Nhƣng vẽ trên vải bằng phƣơng pháp thủ công c n khá 

lạ lẫm đối với các em học sinh trong trƣờng, nên nhiệm vụ của mĩ thuật 

trong ngành thời trang là cần phát triển mạnh phƣơng pháp dạy vẽ trang trí 

cho sản phẩm đó thông qua việc đổi mới chƣơng trình môn học. 

Đƣợc sự cho phép của nhà trƣờng tôi đã mạnh dạn đƣa kỹ thuật vẽ 

trên vải vào dạy thực nghiệm trong chƣơng trình giảng dạy để các em học 

sinh chuyên ngành thiết kế thời trang có thể tiếp cận, hiểu và tự thực hiện 

đƣợc những ý tƣởng thiết kế của mình. Học phần mới này sẽ giúp cho học 

sinh hoàn thiện hơn về khả năng thực hành trên sản phẩm, phát huy khả 

năng sáng tạo của học sinh và tính làm việc độc lập để đƣa ra thị trƣờng 

những sản phẩm mang tính ứng dụng cao toàn diện hơn cả về công nghệ và 

thẩm mỹ sau khi các em kết thúc khóa học. 

Trên thực tiễn dạy học, qua quá trình nghiên cứu học tập, với mong 

muốn bổ sung một môn học có ý nghĩa thiết thực cho học sinh ngành thiết 

kế thời trang từ đó làm rõ vai tr , vị trí tính cần thiết của mĩ thuật trong thời 

trang nên tôi chọn đề tài Dạy học trang trí chuyên ngành cho học sinh 

ngành thiết kế thời trang trƣờng Trung cấp may và thời trang Hà Nội 

làm đề tài luận văn của mình. 

2  Tình hình nghiên cứu 

Các nghiên cứu về lĩnh vực thời trang có nhiều tài liệu, tuy nhiên các 

nghiên cứu về dạy và đào tạo họa sĩ thiết kế thời trang thì không có nhiều. 

Một số tài liệu liên quan trực tiếp gồm: 
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Triệu Thị Chơi, Kỹ thuật cắt may toàn tập [6], Giáo trình này giúp bạn 

đọc giải quyết mọi vấn đề liên quan đến lĩnh vực may mặc, cả về phần kỹ 

thuật may thế nào cho khéo cho đẹp và tăng nét thẩm mỹ cho ngƣời sử dụng 

bởi đó là điều quan trọng trong việc phát triển ngành nghề và chuyên môn. 

 Trần Thủy Bình, Giáo trình thiết kế trang phục [3], giáo trình không 

chỉ cung cấp những nội dung cơ bản, cô đọng nhất về lịch sử trang phục, 

mà cả kiến thức về thời trang và mốt. Giáo trình gồm 2 phần: phần lịch sử 

thời trang giới thiệu khái quát về thói quen, thị hiếu thẩm mỹ, tập quán 

mặc trong quá khứ của dân tộc trên thế giới và Việt Nam. Phần thứ hai 

bàn về màu sắc, các yếu tố khác của mỹ thuật trang phục, bố cục và các 

thủ pháp xây dựng bố cục, hiệu quả mà các bố cục đem lại. 

  F.N.Vanderwalker; Ngƣời dịch: Ngọc Thạch, Kỹ thuật pha trộn màu 

và sơn [9]. Nội dung đề cập các kĩ thuật pha trộn sơn và màu trong hội hoạ, 

các loại thuốc màu, sơn màu và tính chất của chúng. 

 Các công trình nghiên cứu đến thiết kế thời trang, phƣơng pháp giảng 

dạy thiết kế thời trang và mỹ thuật ứng dụng là:  

 Nguyễn Hạnh, Nghệ thuật phối màu [11]. Nội dung sách đề cập đến 

ứng dụng trong  đồ hoạ, thiết kế trang Web, thiết kế thời trang, thiết kế nội 

thất, thiết kế mĩ thuật công nghiệp, quảng cáo, hội hoạ. Giới thiệu với bạn đọc 

bảng tra màu chọn lọc, từ 106 màu có thể chọn lọc để phối ra 1400 cách phối 

hợp để tạo ra sự hài hoà trong thiết kế. 

 Nguyễn Quân, Con mắt nhìn cái đẹp: Mỹ thuật học dùng cho sinh 

viên Mỹ thuật, kiến trúc và Design [32]. Cuốn sách đƣợc đúc rút từ nghiên 

cứu ngôn ngữ tạo hình trong những năm 1978- 1983 của nhà nghiên cứu mĩ 

thuật Nguyễn Quân. Gồm 2 phần: 1/ con mắt tạo hình của chúng ta, 2/ Kiến 

thức cơ bản về Mỹ thuật. 

Nguyễn Thu Tuấn, Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mĩ 

thuật [42]. Giáo trình đƣợc tác giả đúc kết từ sự tích lũy kinh nghiệm của 
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nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực giáo dục nghệ thuật, 

cùng với sự kế thừa và tham khảo các tài liệu liên quan của nhiều nhà khoa 

học. Giáo trình gồm 4 phần: phần 1, những vấn đề chung về nghiên cứu 

khoa học. Phần 2, phƣơng pháp nghiên cứu khoa học giáo dục. Phần 3, 

Tiến trình thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục mỹ thuật. 

Phần 4, Xây dựng đề cƣơng và viết báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài 

nghiên cứu khoa học giáo dục Mĩ thuật. Giáo trình giúp học viên tham 

khảo để hoàn thiện tốt hơn luận văn Thạc sĩ. 

Một số tài liệu tiêu biểu, nghiên cứu về mĩ thuật có liên quan đến nội 

dung của đề tài gồm có: 

Đặng Thị Bích Ngân, Trần Việt Sơn, Nguyễn Thế Hùng, Từ điển Mỹ 

thuật phổ thông [26]. Nội dung: Giới thiệu các thuật ngữ mỹ thuật một cách 

chính xác và giải thích thoả đáng ý nghĩa và cách dùng các thuật ngữ đó. 

Phạm Khải, Hội họa toàn thư [19]. Hội họa toàn thƣ  giới thiệu đến 

bạn đọc về học cách nhìn, cách cảm nhận hội họa, cách tự tìm hiểu, tự học 

và thực hành họa pháp các chất liệu nhƣ: sƣơn dầu, acrylic, màu nƣớc, 

tempera.... Cuốn sách gồm 3 phần: Phần 1 tự học và thực hành họa pháp 

sơn dầu, Acrylic, màu nƣớc, tempera... Phần 2 nghiên cứu kỹ thuật và 

phong cách danh họa quốc tế. Phần 3 nói về lƣợc sử kỹ thuật hội họa từ cổ 

điển tới hiện đại. Cuốn sách giúp học viên tìm hiểu sâu hơn về chất liệu và 

cách sử dụng chất liệu Acrylic. 

3  M c  ích và nhiệm v  nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

 Nghiên cứu dạy học Trang trí chuyên ngành may thời trang để đề xuất 

bổ sung thêm học phần Kỹ thuật vẽ trên vải bằng phƣơng pháp thủ công vào 

môn Trang trí chuyên ngành tại trƣờng Trung cấp may và thời trang Hà Nội, 

giúp học sinh có thêm năng lực thực hành chuyên môn sau khóa học. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 
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 Tìm hiểu thực trạng hoạt động dạy học của trƣờng Trung cấp may và 

thời trang Hà Nội. 

Nghiên cứu để xây dựng chƣơng trình của học phần, tài liệu, giáo 

trình dạy học cho môn Trang trí chuyên ngành. 

Đề xuất mô hình dạy học và thực nghiệm sƣ phạm học phần Kỹ thuật 

vẽ trên vải vào môn Trang trí chuyên ngành cho học sinh trƣờng Trung cấp 

may và thời trang Hà Nội. 

4  Đối tƣ ng và phạm vi nghiên cứu 

       i tượng nghiên cứu 

Nghiên cứu môn Trang trí chuyên ngành và bổ sung học phần Kỹ 

thuật vẽ trên vải. 

Đối tƣợng thực nghiệm là học sinh K2 trƣờng Trung cấp nghề may và 

thời trang Hà Nội. 

Thời gian nghiên cứu, thực nghiệm: từ 01/2017 đến 07/ 2017 

      h   vi nghiên cứu  

Chƣơng trình đào tạo TKTT, Chƣơng trình môn học Trang trí chuyên 

ngành của Khoa TKTT - Trƣờng Trung cấp may và thời trang Hà Nội. 

5  Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Phƣơng pháp khảo sát thực địa: tìm hiểu, khảo sát chính xác thông 

tin về thực trạng cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, học sinh và thực trạng 

việc dạy và học ngành TKTT của trƣờng Trung cấp may và thời trang HN. 

- Phƣơng pháp nghệ thuật học: dùng cho việc nghiên cứu các vấn đề 

thẩm mĩ thời trang, đào tạo mĩ thuật ứng dụng, các vấn đề về kiến thức cơ 

bản của mĩ thuật trong dạy học chuyên nghiệp. 

- Phƣơng pháp nghiên cứu phân tích, tổng hợp, so sánh: nhằm giúp 

tổng hợp, phân tích các thông tin, dữ liệu liên quan đến quy định về phát 

triển chƣơng trình, phƣơng pháp dạy học, những thông tin thực tiễn có giá 

trị. Mục đích tổng kết để tạo nên những lý thuyết mới có giá trị. 
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- Phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm: là phƣơng pháp đặc biệt, cho 

phép tác động lên đối tƣợng nghiên cứu một cách chủ động, can thiệp có ý 

thức vào quá trình diễn biến tự nhiên, để hƣớng quá trình ấy diễn ra theo 

mục đích mong muốn của chúng tôi nhằm đánh giá tính thực tiễn và mức 

độ khả thi của việc bổ sung học phần mới vào chƣơng trình đào tạo. 

6  Nh ng  óng góp c a luận văn 

- Luận văn là một công trình nghiên cứu mang tính thực tiễn về kỹ 

thuật vẽ trên vải trong chƣơng trình môn TTCN của ngành TKTT tại 

trƣờng Trung cấp nghề may và thời trang Hà Nội. Luận văn này đề xuất 

xây dựng bổ sung thêm một học phần mới có tính thực tiễn cao, phù hợp 

với nhu cầu xã hội và xu hƣớng thời trang hiện nay. 

- Góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học môn TTCN , đặc biệt là việc 

tăng kĩ năng thực hành nghề cho học sinh thông qua học phần Kỹ thuật vẽ 

trên vải. 

- Luận văn có thể làm tƣ liệu tham khảo cho các giáo viên (GV) dạy 

chuyên ngành thời trang và học sinh (HS), sinh viên (SV) đã và đang theo 

học chuyên ngành thời trang. 

7   ố c c c a luận văn 

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

văn có bố cục 2 chƣơng: 

Chƣơng 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn dạy học ngành TKTT cho HS 

trƣờng Trung cấp may và thời trang Hà Nội  

Chƣơng 2: Dạy học vẽ trên vải trong học phần trang trí chuyên 

ngành cho học sinh trƣờng Trung cấp may thời trang Hà Nội và thực 

nghiệm sƣ phạm. 
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Chƣơng 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN  DẠY HỌC NGÀNH THIẾT KẾ 

THỜI TRANG CHO HỌC SINH TRƢỜNG TRUNG CẤP MAY  

VÀ THỜI TRANG HÀ NỘI 

1.1. Cơ sở lý luận dạy học Thiết kế thời trang bậc trung cấp  

1.1.1. Khái quát về d y học ngành Thiết kế thời trang và d y trang trí 

chuyên ngành 

- Khái niệm Thời trang 

 “Thời trang là trang phục đƣơng thời, là tập hợp những thói quen và 

thị hiếu phổ biến trong cách mặc, thịnh hành trong môi trƣờng xã hội nhất 

định, vào khoảng thời gian nhất định.” [2, tr.23]. 

 Trong đó Trang phục đƣợc hiểu là “… không chỉ thể hiện quan niệm 

thẩm mỹ, lối sống, trình độ của một nhóm ngƣời, một cá nhân mà c n thể 

hiện đặc trƣng văn hóa cả một cộng đồng” [39, tr.5]. 

“Thời trang chỉ liên quan đến lĩnh vực may mặc và thời trang thƣờng 

bó hẹp trong một phạm vi không gian nhất định vì nó là khuynh hƣớng gắn 

với một bộ phận xã hội, một địa phƣơng, một dân tộc hay một vùng thế giới. 

Mốt và thời trang có tính văn hóa- xã hội và tính nghệ thuật” [2, tr.24]. 

 Ngoài ra, thời trang  là những phong cách đang thịnh hành và những 

sáng tạo mới nhất của các nhà thiết kế trang phục. Thông thƣờng, những 

thử nghiệm thiên về trình diễn nghệ thuật là ý tƣởng ban đầu cho việc thiết 

kế các mẫu thời trang ứng dụng. Các bộ sƣu tập nặng về trình diễn là để tạo 

ấn tƣợng và khẳng định phong cách trƣớc đồng nghiệp, các nhà chuyên 

môn. C n các bộ sƣu tập mang tính ứng dụng thì để nhắm tới số đông 

ngƣời tiêu dùng. Đó là hai mặt không thể tách rời của thời trang. Thiếu một 

trong hai cái, thời trang sẽ mất đi tính chất đặc trƣng. Vì thời trang là tổng 

hợp của nghệ thuật và kinh doanh. 
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- Khái niệm Thiết kế thời trang 

“Thiết kế: lập dự án kế hoạch xây dựng một công trình, sản xuất một 

thiết bị, sản phẩm công nghiệp. Thiết kế bao gồm công việc lập các tài liệu, 

các thông số kỹ thuật, các bản tính toán, các bản vẽ, các mô hình vv. Làm 

căn cứ để tiến  hành thi công công trình, gia công sản phẩm” [13,tr. 371] 

“Thời trang là trang phục đƣơng thời, là tập hợp những thói quen và 

thị hiếu phổ biến trong cách mặc, thịnh hành trong môi trƣờng xã hội nhất 

định, vào khoảng thời gian nhất định.” [2, tr. 23] 

Từ hai khái niệm thành phần trên chúng ta có thể hiểu TKTT là bao 

gồm những công việc lập các bản vẽ, các tính toán, các thông số kỹ thuật 

v.v... để cho ra những sản phẩm công nghiệp trong ngành thời trang. 

Nhƣ vậy, TKTT có yếu tố “…mỹ hóa hình tƣợng ngƣời mặc y phục, 

điều này cần phải sáng tạo trên hình thể con ngƣời. Những tri thức về kết 

cấu nhân thể và chức năng các bộ phận trên thân thể ngƣời có thể giúp cho 

chúng ta hiểu biết những đặc trƣng cơ bản của ngoại hình” [47, tr. 7]. Khi 

coi TKTT là một phần của nghệ thuật Design, thì theo Bosiepe đã chỉ ra 

năm 1967: “phƣơng pháp luận Design chẳng qua chỉ là tr  chơi trong thực 

tế sản xuất - dƣới con mắt của các nhà tạo dáng” [45, tr.20]. Để đào tạo về 

mỹ thuật công nghiệp đ i hỏi ngƣời họa sĩ thiết kế phải đạt hai yêu cầu: “Có 

đƣợc những kiến thức cơ bản cần thiết cho hoạt động thực tiễn sau này của 

mình và có khả năng tƣ duy logic, phƣơng pháp làm việc khoa học, hợp lý 

trong những điều kiện phức tạp của cuộc sống” [45, tr. 6]. Đó cũng chính là 

điều kiện để ngƣời họa sĩ thiết kế mỹ thuật công nghiệp tồn tại và phát triển 

trong một nền công nghiệp mới phát triển nhƣ nƣớc ta hiện nay.  

Thiết kế thời trang thuộc ngành “Mỹ thuật công nghiệp: Vẻ đẹp thẩm 

mĩ phục vụ cho sản xuất công nghiệp” [25, tr. 205]. Hay c n là nghệ thuật 

các ứng dụng của thiết kế và thẩm mỹ hay vẻ đẹp tự nhiên cho quần áo và 
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phụ kiện. Thiết kế thời trang chịu ảnh hƣởng của vĩ độ văn hóa và xã hội, 

đã thay đổi theo thời gian và địa điểm.  

Ngành thiết kế thời trang đào tạo một số chuyên ngành nhƣ: Thiết kế 

thời trang, xã hội học thời trang, vật liệu dệt may, tạo mẫu, thiết kế dựng 

hình tổng hợp, trang điểm, thẩm mỹ học, vẽ mỹ thuật, thiết kế thời trang 

trên máy tính, Coreldraw... “Tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang, các bạn 

có thể đảm nhiệm các công việc tại doanh nghiệp may, công ty thiết kế thời 

trang, viện nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực này hoặc những cơ sở sản 

xuất về may mặc” [18] 

- Dạy học Thiết kế thời trang 

Theo tác giả Bùi Hiền và cộng sự thì các khái niệm đƣợc viết nhƣ sau: 

Dạy – Học, Truyền lại những kiến thức, kinh nghiệm, đƣa đến những thông 

tin khoa học cho ngƣời khác tiếp thụ một cách có hệ thống, có phƣơng 

pháp nhằm mục đích tự nâng cao trình độ văn hóa, năng lực trí tuệ và kỹ 

năng thực hành trong đời sống thực tế. Dạy- học là một hoạt động diễn ra 

trên hai tuyến song hành giữa ngƣời dạy và ngƣời học” [13, tr.61] 

 Nhƣ vậy cũng từ những khái niệm thành phần đã nêu trên chúng tôi 

có thể quan niệm rằng: Dạy học TKTT là truyền lại những kiến thức, kinh 

nghiệm  nghề về các bản vẽ, các tính toán, các thông số kỹ thuật v.v... để 

cho ra những sản phẩm công nghiệp trong ngành thời trang 

Có thể nói, dạy trang trí chuyên ngành ở đây là một thuật ngữ chỉ 

việc tổ chức, truyền thụ những kiến thức của phân môn trang trí đối với 

chuyên ngành TKTT nhằm giúp học sinh có kiến thức cơ bản và khả năng 

ứng dụng nó vào trong thực tiễn học tập cũng như công tác sau khi ra 

trường. Dạy trang trí chuyên ngành đối với ngành TKTT không ngoài mục 

đích giúp ngƣời học có thẩm mĩ tốt, từ đó có tác động đến lĩnh vực thời 

trang và góp phần nâng cao thẩm mĩ xã hội. 
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1.1.2.  ặc điểm của chuyên ngành Thiết kế thời trang 

Dạy TKTT ở trƣờng Trung cấp may và thời trang Hà Nội thực chất là 

dạy nghề. Theo Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp đƣợc quy định 

tại Thông tƣ số 22 /2014/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Bộ 

trƣởng Bộ GD và Đào tạo [15]. Từ yêu cầu thực chất là dạy nghề, các nhà 

thiết kế thời trang học và theo nghề phải nhận thức đƣợc những yêu cầu của 

thời trang may mặc.Trƣớc tiên họ phải rất thích thú trong việc học hỏi 

những cái mới mẻ và đọc những cuốn tạp chí, những bài báo và những 

cuốn sách về lịch sử thời trang và những xu hƣớng mới. Họ cũng phải yêu 

thích nghệ thuật, tham quan các ph ng trƣng bày nghệ thuật và giao tiếp 

với tất cả các nghệ sĩ bất cứ khi nào họ có cơ hội. Một sự am hiểu tốt về 

nhu cầu và yêu cầu của khách hàng và phong cách sống của khán giả cũng 

cần phải có trong thiết kế thời trang. Các em HS ngành thiết kế thời trang 

cần có khả năng giao tiếp tốt và có thể thể hiện các ý tƣởng của mình một 

cách rõ ràng. Nhƣng quan trọng nhất, đó là họ phải có đƣợc những ý tƣởng 

độc đáo, tƣơi mới và sáng tạo. 

 Thiết kế thời trang là một môn nghệ thuật ứng dụng đ i hỏi ngƣời 

làm nghề và theo nghề phải có tài năng và óc sáng tạo không ngừng. Các 

sáng tạo không chỉ đơn thuần là về kiểu dáng trang phục mà c n bao gồm 

các phụ kiện thời trang sao cho phù hợp với nền văn minh xã hội và thời 

đại. Những tác phẩm thời trang đƣợc chia làm 2 hƣớng riêng biệt: hƣớng 

trình diễn nghệ thuật và hƣớng ứng dụng thực tế. Ngƣời làm nghề có thể là 

ngƣời trực tiếp đứng ra thiết kế hoặc cũng có thể là ngƣời quản lý một đội 

ngũ thiết kế ở một công ty thời trang, hay tự gây dựng một thƣơng hiệu 

riêng. Đây là ngành học phù hợp với các bạn trẻ yêu thích nghệ thuật thời 

trang và có năng khiếu trong những lĩnh vực này. 



 11 

  Hiện tại ở trƣờng Trung cấp may và thời trang Hà Nội thì ngành 

Thiết kế Thời trang đƣợc giảng dạy theo hình thức dạy nghề. Theo Nghị 

quyết số 51/2001/QH10 của Quốc hội, tại Điều số 33 có ghi: 

Mục tiêu của giáo dục nghề nghiệp là đào tạo ngƣời lao động có 

kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp ở các trình độ khác nhau, có đạo 

đức, lƣơng tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công 

nghiệp, có sức khoẻ nhằm tạo điều kiện cho ngƣời lao động có 

khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học tập nâng 

cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển 

kinh tế - xã hội, củng cố quốc ph ng, an ninh. [15, Điều 33]. 

Nghề thiết kế thời trang (fashion design) đang đƣợc xem là một trong 

những nghề thời thƣợng. Đây là ngành học phù hợp với các bạn trẻ yêu 

thích mỹ thuật, thời trang. 

Ý nghĩa và vai tr  của dạy học thiết kế thời trang ở trƣờng trung cấp may 

và thời trang Hà Nội thể hiện qua nội dung và mục tiêu dạy học. Sau khi học 

xong khóa học, học sinh sẽ đƣợc trang bị đầy đủ những kiến thức nhƣ: 

- Nắm vững các nguyên lý thiết kế, có kỹ năng thiết kế các thể loại 

thời trang và kỹ thuật thể hiện trang trí sản phẩm. 

- Có khả năng sáng tạo và tƣ duy độc lập trong lĩnh vực thiết kế thời trang. 

- Có khả năng giao tiếp tốt, dễ dàng làm việc tại doanh nghiệp trong 

và ngoài nƣớc.  

 HS theo học ngành này, bên cạnh việc đƣợc đào tạo khả năng cảm 

thụ và nắm bắt các xu hƣớng thời trang đƣơng đại; khả năng hoàn thiện tác 

phẩm theo một quy trình khép kín: phác thảo ý tƣởng, chọn nguyên liệu, 

thiết kế rập - cắt - may, thiết kế phụ trang, nắm vững kiến thức quản lý chất 

lƣợng, quản lý thƣơng hiệu; có thể tự tin làm việc ở tất cả các khâu của lĩnh 

vực thời trang. 
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Ngành TKTT có 15 môn học trong 2 năm, gồm 840 tiết/2 năm, bao 

gồm 315 tiết lý thuyết, 445 tiết thực hành, bài tập và 80 tiết kiểm tra. 

Bảng 1.1. Khung chương trình chuyên ngành Thiết kế thời trang 

TT TÊN MÔN HỌC 

THỜI GIAN(tiết) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra 

1 Nhân trắc học 30 18 8 4 

2 Giáo dục thể chất 30 7 20 3 

3 Luật xa gần 15 13 0 2 

4 Maketting 30 22 6 2 

5 Mĩ học 30 25 2 3 

6 Mỹ thuật trang phục 45 39 3 3 

7 Pháp luật 15 10 3 2 

8 Sáng tác mẫu trang phục 180 45 115 20 

9 Thiết bị  máy 30 5 23 2 

10 Tiếng Anh 45 23 17 5 

11 Tin học căn bản 60 18 35 7 

12 Trang trí chuyên ngành 240 30 190 20 

13 Chính trị 30 26 3 1 

14 Giáo dục Quốc ph ng 45 23 17 5 

15 An toàn lao động 15 11 3 1 

 TỔNG CỘNG 840 315 445 80 

 

 Với khung chƣơng trình nhƣ trên có thể thấy nội dung các môn học 

hƣớng nhiều vào các môn thuộc nhóm mĩ thuật, với lƣợng thời gian học tập 

nhiều hơn hẳn đã cho thấy sự liên kết giữa thiết kế thời trang và mĩ thuật. 

Nhóm các môn này có những nội dung chi tiết của nhóm môn này là:  
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Nhóm các môn Cơ sở ngành gồm 90 tiết  

* Môn Luật xa gần 15 tiết chiếm thời lƣợng 16.7%: môn học gồm 

các kiến thức về luật xa gần nhằm phục vụ các môn học chuyên ngành 

TKTT (hình hoạ, trang trí, v.v…) HS hiểu đƣợc vai tr  của luật xa gần đối 

với hình hoạ, nắm đƣợc phạm trù tâm lý về thị giác, hiểu đƣợc thế nào là 

phối cảnh và ánh sáng trong vẽ mỹ thuật 

* Môn Mỹ học 30 tiết chiếm thời lƣợng 33.3%: là môn học gồm các 

kiến thức về mỹ học nhằm phục vụ các môn học chuyên ngành TKTT.  

Trình bày khái niệm và vai tr  thẩm mĩ đối với con ngƣời. Trình bày đƣợc 

lịch sử nghiên cứu về cái đẹp. HS hiểu đƣợc bản chất của cái đẹp và mĩ 

học. Nắm đƣợc vai tr  và tác dụng của thẩm mĩ đối với con ngƣời.Hiểu đƣ-

ợc các tính chất và cấu trúc của thị hiếu thẩm mĩ. Phân loại các chủ thể 

thẩm mĩ. Biết đƣợc thời điểm xuất hiện lý tƣởng của con ngƣời. Nắm đƣợc 

quan hệ cấu trúc của lý tƣởng thẩm mĩ 

* Môn Mỹ thuật trang phục 45 tiết chiếm thời lƣợng 50%: là môn 

học mang tính tích hợp giữa ngành mỹ thuật cơ bản( cơ sở tạo hình) và 

chuyên nghành Đồ hoạ thời trang (đồ hoạ trang phục). học sinh có khả 

năng: trình bày đƣợc lịch sử phát triển thế giới và Việt Nam qua các thế kỷ, 

các kiến thức cơ bản về tạo hình trang phục. Nắm đƣợc khái niệm nguồn 

gốc xuất xứ của quần áo. Trình bày khái niệm về Mốt thời trang. Phân tích 

đánh giá đặc điểm chungvà các hiện tƣợng về Mốt thời trang. Nắm đƣợc 

các yếu tố ảnh hƣởng tới sự phát triển của thời trang. Phân tích đánh giá 

các đối tƣợng, các mục tiêu nghiên cứu về cơ sở thẩm mỹ. Làm chủ ý tƣ-

ởng, nhạy bén với cái mới, tìm t i phong cách riêng trong công việc tƣ duy 

sáng tạo nghệ thuật.  

Nhóm các môn Chuyên ngành gồm 420 tiết  

* Môn Sáng tác mẫu trang phục 180 tiết chiếm thời lƣợng 42.8% là 

môn đứng thứ hai trong chƣơng trình khung: là mộn học chuyên môn trong 
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danh mục các môn học, mô đun đào tạo bắt buộc của nghề may và thiết kế 

thời trang. Sáng tác mẫu là môn học nâng cao của Vẽ mỹ thuật trang phục, 

đ i hỏi sự sáng tạo, tƣ duy thẩm mỹ, kỹ năng thực hiện các bản vẽ thiết kế 

trang phục đạt hiệu quả thẩm mỹ và có tính tƣơng tác công nghệ sản xuất 

chuyên ngành công nghệ may thời trang.  

* Môn Trang trí chuyên ngành 240 tiết chiếm thời lƣợng 57,2%, 

nhiều nhất trong chƣơng trình khung: Sau khi học xong học sinh có khả 

năng: trình bày đƣợc một số loại hình trong trang trí. Hiểu đƣợc thế nào 

là mảng chính thế nào là mảng phụ. Nắm đƣợc tầm quan trọng của màu 

sắc trong lĩnh vực thời trang. Nắm đƣợc những đặc điểm, tính chất cơ 

bản của màu sắc Biết đƣợc các dạng thức hoà sắc màu và ứng dụng trong 

lĩnh vực thời trang. Sử dụng, phối hợp màu sắc, hoà sắc trong thiết kế 

trang phục. Phân tích, đánh giá giá trị (về thẩm mỹ) của màu sắc. Sử 

dụng thành thạo có kỹ thuật, thủ pháp các chất liệu nhƣ: Chì màu, phấn 

màu, bột nƣớc, màu nƣớc. 

1 2  Cơ sở thực tiễn dạy học Thiết kế thời trang ở bậc Trung cấp 

1.2.1. Vài nét về trường Trung cấp  ay và thời trang Hà Nội  

Trƣờng Trung cấp may và thời trang Hà Nội. Địa chỉ số 56, Khâm 

Thiên, Phƣờng Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Hà Nội. Là một trƣờng công 

lập thuộc Sở Lao động Thƣơng binh và Xã hội Hà Nội có thâm niên 42 

năm về đào tạo nghề, nay đã mở thêm nghề đào tạo “Thiết kế thời trang”- 

một ngành sáng tạo đầy thú vị. Mã nghề 40540206. Thời gian học 24 

tháng. Ngành đào tạo chính: đào tạo nghề May và thiết kế Thời trang.  

Cơ sở vật chất 

Trƣờng Trung cấp nghề may và thời trang Hà Nội, có diện tích đất là: 

901,8 m
2
, đƣợc xây dựng thành 5 khu nhà để sử dụng làm ph ng làm việc, 

ph ng học và các xƣởng thực hành.
 
Các công trình ph ng học sử dụng 

chung bao gồm 5 dãy nhà: A,B,C,D,E. Nhìn chung cơ sở vật chất phục vụ 
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học tập TKTT của trƣờng đã đáp ứng đƣợc các yêu cầu cơ bản về học tập. 

Trong đó có 4 ph ng học lý thuyết, 8 xƣởng thực hành và trang bị 149 cái 

máy may, 29 máy chuyên dùng, 2 máy chiếu đa năng và một số máy móc 

thiết bị công trình khác phục vụ cho việc dạy học. 
 

 ội ngũ giáo viên 

   Đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trƣờng có đủ năng lực có 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đƣợc đảm nhiệm công việc theo đúng 

tiêu chuẩn chức danh chuyên môn. 

 Số lƣợng đội ngũ cán bộ, giáo viên: 29 ngƣời. Trong đó có 22 giáo 

viên trình độ Đại học, 2 giáo viên trình độ Cao đẳng. 

1.2.2.  ặc điể  của học sinh trường Trung cấp  ay và thời trang Hà Nội    

 Đặc điểm chung của tâm lý lứa tuổi THPT bao gồm tất cả những 

đặc điểm chung của học sinh cùng trang lứa và đặc điểm riêng của HS 

trƣờng Trung cấp may và thời trang Hà Nội đƣợc phân biệt rõ ràng hơn về 

sự phát triển trí tuệ và học tập hƣớng nghiệp của HS trong trƣờng. Nội 

dung và tính chất của hoạt động học tập ở HS THPT khác nhiều so với lứa 

tuổi trƣớc, đ i hỏi HS phải năng động hơn, tính độc lập cao hơn đồng thời 

cần phát triển tƣ duy lý luận sâu sắc. Xuất hiện nhu cầu nguyện vọng chọn 

nghề nghiệp cho tƣơng lai, vì vậy hoạt động học tập ở lứa tuổi này bắt đầu 

mang tính hƣớng nghiệp.  

Thái độ của các em đối với việc học tập cũng có những chuyển biến 

rõ rệt. HS đã lớn, kinh nghiệm của các em đã đƣợc khái quát, các em ý thức 

đƣợc rằng mình đang đứng trƣớc ngƣỡng cửa của cuộc đời tự lập. Thái độ 

có ý thức đối với việc học tập của các em đƣợc tăng lên mạnh mẽ. Học tập 

mang ý nghĩa sống c n trực tiếp vì các em đã ý thức rõ ràng đƣợc rằng:   

Ý thức về nghề nghiệp và sự chuẩn bị cho cuộc sống tƣơng lai. Các 

em HS ở trƣờng  độ tuổi từ 15 trở lên . Tốt nghiệp THCS, THPT và tƣơng 

đƣơng. Hộ khẩu: Hà Nội. (không có hộ khẩu Hà Nội trƣờng tuyển sinh 
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ngoài chỉ tiêu). Tâm lý lứa tuổi của học sinh dự thi và thi vào trƣờng May 

và thời trang Hà Nội cũng bao gồm tất cả các tâm lý nêu trên, ngoài ra có 

đặc điểm đáng lƣu ý hơn là các em đều có năng khiếu về thẩm mỹ vì thế đã 

xuất hiện nhu cầu nguyện vọng chọn nghề TKTT cho tƣơng lai. Hoạt động  

học tập ở lứa tuổi này bắt đầu mang tính hƣớng nghiệp và đ i hỏi HS phải 

năng động hơn, tính độc lập cao hơn đồng thời cần phát triển tƣ duy lý luận 

sâu sắc.  

Các em đã có khả năng tƣ duy lý luận, tƣ duy trừu tƣợng một cách 

độc lập và sáng tạo hơn. Năng lực phân tích, tổng hợp, so sánh, trừu tƣợng 

hóa phát triển cao giúp cho các em có  thể lĩnh hội mọi khái niệm phức tạp 

và trừu tƣợng. Các em thích khái quát, thích tìm hiểu những quy luật và 

nguyên tắc chung của các hiện tƣợng hàng ngày, của những tri thức phải 

tiếp thu… 

1.2.3  Thực tr ng của việc d y học Thiết kế thời trang ở trường Trung 

cấp  ay và thời trang Hà Nội 

Thực tế cho thấy TKTT ở trƣờng Trung cấp may và thời trang Hà 

Nội là một ngành học giống nhƣ nhiều ngành học khác mà học sinh đƣợc 

học trong chƣơng trình đào tạo của trƣờng. Theo chƣơng trình đào tạo này, 

HS không đƣợc học chuyên sâu về kỹ thuật vẽ vải mà chỉ lĩnh hội đƣợc 

những kiến thức cơ sở trang trí chuyên ngành, thực hiện các bài vẽ trang trí 

cơ bản, h a sắc, sắc độ và trang trí trên trang phục. Đó là những kiến thức 

và kỹ thuật cơ bản đối với môn trang trí chuyên ngành thời trang chứ chƣa 

đạt đến yêu cầu cao để đi đến sự hoàn thiện về thẩm mỹ của sản phẩm cuối 

cùng khi hoàn thành sản phẩm.  

Trong việc lựa chọn HS theo học hệ Trung cấp may và thời trang Hà 

Nội thì khả năng cắt, may, trang trí hoàn thiện sản phẩm là những tiêu trí 

quan trọng, song cũng không quá  khắt khe và yêu cầu cao nhƣ SV hệ CĐ 

hoặc ĐH. Việc phân bố về thời lƣợng, khối lƣợng chƣơng trình, phƣơng 
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pháp và nội dung dạy học của GV với HS luôn phải đảm bảo tính vừa 

sức và phù hợp với năng lực của ngƣời học. Mục tiêu của phân môn là 

chú trọng những kiến thức, kỹ thuật vẽ vải và phát huy sức sáng tạo của 

ngƣời học nhằm đƣa ra thị trƣờng những sản phẩm ngành may mặc hoàn 

thiện nhất có thể. 

Vẽ trên vải là một học phần quan trọng nhƣng không phải là một 

môn độc lập mới đƣợc bổ sung theo đề xuất của tôi nên c n hạn chế về thời 

lƣợng và khối lƣợng chƣơng trình, luôn đ i hỏi ngƣời dạy phải tìm t i và 

áp dụng những phƣơng pháp tối ƣu để giúp HS nắm đƣợc tri thức và kỹ 

năng một cách hiệu quả nhất.  

1 3  Nội dung c a chƣơng trình và thời lƣ ng môn trang trí chuyên ngành  

  3     ặc điể  và nội dung  ôn Trang trí chuyên ngành trong chương 

trình d y học ngành Thiết kế thời trang 

Môn Trang trí chuyên ngành trong phân phối chƣơng trình khung 

ngành Thiết kế Thời trang đƣợc bố chí 240t/420t chiếm tỷ lệ 57.2%  là môn 

cơ bản quan trọng trong chƣơng trình của ngành TKTT và là môn chuyên 

sâu dạy học sinh các nguyên lý thiết kế, có kỹ năng thiết kế các thể loại 

thời trang và kỹ thuật thể hiện trang trí sản phẩm, thực hiện các bài vẽ trang 

trí cơ bản, h a sắc, sắc độ và trang trí trên trang phục. 

Nhƣ chúng ta biết, Sự liên kết và ý nghĩa của các kiến thức là một 

trong những đặc trƣng của học phần vẽ trên vải trong môn học Trang trí 

chuyên ngành. Trong nội dung của những môn học này, thậm chí của từng 

bài cụ thể, bao giờ cũng hàm chứa nội dung của các môn học khác trong 

cùng chuyên ngành TKTT. Khi HS phải giải quyết bất cứ bài học nào của 

học phần Kỹ thuật vẽ trên vải thì cũng phải đồng thời giải quyết nội dung 

của các môn học khác nhƣ: Ký họa, Giải phẫu, Luận xa gần, Trang trí… 

nằm trong môn học nêu trên. Có nhƣ vậy, HS mới giải quyết trọn vẹn các 
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yêu cầu đề ra, bài tập mới đạt đƣợc sự hoàn hảo về nội dung và hình thức 

nghệ thuật. Để thực hiện đƣợc các nội dung học tập đúng với đúng với tính 

chất và ý nghĩa của các kiến thức của nó. 

Nội dung của  ôn Trang trí chuyên ngành 

Môn trang trí chuyên ngành gồm có 6 chƣơng và thời lƣợng nhƣ sau:  

Bảng 1.2: Nội dung chi tiết môn Trang trí chuyên ngành 

Chƣơng 1: Khái quát một số loại hình trong trang trí 

TT Nội dung chƣơng trình Số tiết 

I 

Hình vô hướng 

3 

1. Khái niệm 

2. Mối quan hệ của hình và nền 

3. Sắp xếp bố cục 

3.1 . Hình và nền 

3.2 . Trang trí mặt phẳng 

3.3 . Bố cục đăng đối 

3.4 . Bố cục hàng lối 

3.5 . Bố cục tự do 

4 Hệ thống tƣơng  phản 

4.1 . Tƣơng phản theo cặp hình 

4.2 . Tƣơng phản về vị trí 

II 

Hình định hướng 

1. Khái  niệm 

2. Mối quan hệ 

3. Sự móc lối giữa hình vô hƣớng và hình định hƣớng 

4. Điểm và nét 

III 
Hình đa hướng 

1. Khái niệm 
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2. Bố cục 

3. Sự phối hợp để tạo sự tƣơng phản 

IV 

Hình có hướng đối lập 

1. Khái niệm 

2. Đo màu 

3. So sánh màu 

V 

Hình chuyển động 

1. Khái niệm 

2. Cấu tạo 

3. Bố cục 

Bố cục hình tổng hợp 

Chƣơng 2: Mảng chính - Mảng phụ  

TT Nội dung chƣơng trình Số tiết 

I Khái  niệm 

17 

II Mảng trong trang trí 

III Màu đối lập đƣợc ứng dụng vào bài 

 1. Dùng các màu tinh khiết cấp I, cấp II cho bài vẽ 

2. Đối lập sáng, tối (các màu tinh khiết cơ bản đƣợc pha 

với màu đen, trắng bằng nhiều sắc độ khác nhau) 

3. Màu nóng và lạnh (nửa v ng màu bên nóng kết hợp 

với nửa v ng màu bên lạnh) 

4. Đối lập những màu bổ túc (v ng màu cấp III) 

5. Đối lập về chất: đó là những màu chói và chết (chết 

pha với đen và xám), (Chết pha với trắng và nhợt 

nhạt) 

6. Đối lập màu và không màu. 

 Bài tập thực hành 10 
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 Kiểm tra 5 

Chƣơng 3: Màu sắc trong lĩnh vực thời trang  

TT Nội dung chƣơng trình Số tiết 

I Nguồn gốc của màu sắc 

60 

II Khái niệm cơ bản về màu sắc 

 1. Màu vô sắc và màu hữu sắc 

2. Màu  nóng, màu lạnh 

3. Màu tƣơng đồng, màu tƣơng phản 

4. Màu bổ túc 

III Các khái niệm về sắc 

1. Sắc độ 

2. Sắc điệu 

3. Sắc loại 

IV Khái niệm về độ 

1. Độ thuần màu 

2. Độ sáng, tối 

3. Độ rực (độ tơi, độ chói) 
 

 Bài tập thực hành: Thời gian: tiết 50 

 Kiểm tra: Thời gian: tiết 5 

Chƣơng 4: Những tính chất cơ bản của màu sắc 

TT Nội dung chƣơng trình Số tiết 

I Tính chất đối sánh màu  

 1. Đối sánh sắc điệu màu 

2. Đối sánh biên 

3. Đối sánh về độ rực 

4. Đối sánh về độ sáng 

     5. Đối sánh về độ thuần  

     6. Nguồn gốc của màu sắc 

50 
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II Tác động tâm lý của màu sắc 

 1. Liên tƣởng tâm lý về nhiệt độ 

2. Liên tƣởng về trạng thái cảm xúc 

3. Liên tƣởng về âm thanh 

4. Liên tƣởng về mùi vị 

III Tính viễn cận và gợi cảm về độ nặng nhẹ của màu sắc 

IV Gợi cảm chiều sâu không gian, hình và khối 

V Khả năng diễn tả biểu chất. 

 Bài tập thực hành 40 

 Kiểm tra 5 

Chƣơng 5: Hoà sắc và màu trong lĩnh vực thời trang 

TT Nội dung chƣơng trình Số tiết 

I Các dạng thức hoà sắc 

45 

 1. Hoà sắc tƣơng đồng 

2. Hoà sắc tƣơng phản 

II Hiệu quả hoà sắc 

 1. Hiệu quả rực 

2. Hiệu quả trầm 

3. Hiệu quả nhã 

III Màu trong lĩnh vực thời trang 

 1. V ng màu thời trang 

     2. Con quay màu 

 Bài tập thực hành 40 

Chƣơng 6: Hoà sắc trên trang phục 

TT Nội dung chƣơng trình Số tiết 

I Các màu cơ bản 
65 

II Nguyên tắc phối màu trên trang phục 
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 1. Trang phục một màu 

2. Phối hợp hai màu đối lập 

3. Phối hợp hai màu tƣơng hỗ 

4. Phối hợp màu bộ ba 

5. Phối hợp màu bộ bốn 

6. Phối hợp các màu tƣơng đồng 

7. Phối  hợp các màu tƣơng phản 

III Một số điểm cần lƣu ý khi phối màu trên trang phục 

 1. Khi sáng tác và thiết kế quần áo 

2. Thận trọng khi chọn nguyên liệu thể hiện màu chính 

3. Màu sắc của các phụ trang 

4. Sử dụng phụ liệu 

5. Cân nhắc cách sử dụng màu theo mùa khi hậu 

6. Cân nhắc màu sắc trang phục trong  không gian sử 

dụng 

7. Màu sắc trang phục  cần hài hoà với ý nghĩa sử dụng 

8. Màu sắc trang phục với ngƣời mặc 

9. Màu sắc trang phục với tâm lý ngƣời mặc. 

 Bài tập thực hành 50 

 Kiểm tra 5 

 * Điều kiện thực hiện chương trình  

 Môn học đƣợc xây dựng theo phƣơng pháp tích hợp đƣợc hình thành 

từ hệ thống kiến thức chuyên sâu ngành Mỹ thuật công nghiệp. Giáo viên 

phải có những điều kiện sau: 

  - Khả năng phân tích và thực hiện một bài vẽ trang trí có chủ đề, bố 

cục, phƣơng pháp đánh giá chính xác chất lƣợng của ngƣời học (từ ý tƣởng 

sáng tạo đến kỹ năng thực hiện). 

- Kiến thức chuyên sâu về Trang trí chuyên ngành  



 23 

- Cơ sở vật chất: ph ng học rộng thoáng, đầy đủ ánh sáng. 

 - Dụng cụ, họa phẩm và trang thiết bị dạy học: 

     - Mẫu trực quan A4, A3 (các bản vẽ màu cơ bản và chuyển màu, 

V ng tr n màu…) 

 *. Phương pháp và nội dung đánh giá  

 Kiến thức: Kiểm tra khách quan về nội dung kiến thức 

 - Khái niệm, tính chất cơ bản của màu sắc 

    - Phân tích, đánh giá, các mục tiêu nghiên cứu trong trang trí 

chuyên ngành. 

 - Nghệ thuật trang trí mang đậm bản sắc, văn hoá Việt, và nghệ thuật 

trang trí hiện đại. 

      - Tƣ duy và xây dựng các ý tƣởng cho công việc thiết kế trang trí 

trang phục. 

 - Kỹ năng: Kiểm tra về kỹ năng, tƣ duy sáng tạo 

 - Kỹ thuật, thủ pháp sử dụng các chất liệu nhƣ: Phấn màu, bột màu, 

màu nƣớc… 

 - Sử dụng phối hợp màu sắc đạt hiệu quả thẩm mỹ 

 - Phối màu cách điệu trên trang phục ngƣời mặc. 

 - Thái độ: 

 - Thực hiện tốt nội quy, quy chế của nhà trƣờng 

 - Thái độ học tập cầu tiến, khả năng tƣ duy, tự học hỏi. 

 - Quan hệ tốt đúng mực với bạn bè thầy cô. 

 - Tác phong công nghiệp của một ngƣời làm nghệ thuật. 

 * Hướng dẫn thực hiện chương trình  

Phạm vi áp dụng chƣơng trình: 

- Trang trí chuyên ngành là môn học trong chƣơng trình đào tạo hệ 

Trung cấp nghề chuyên ngành TKTT 
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Phƣơng pháp giảng dạy: 

- Để dạy tốt môn học giáo viên phải nghiên cứu, tìm hiểu kỹ nội 

dung chƣơng trình 

- Căn cứ vào đặc điểm môn học và điều kiện thực tế giảng dạy học 

hết lý thuyết từng phần, cho bài tập thực hành ngay. 

Đánh giá khách quan về chất lƣợng ngƣời học: 

- Kiến thức: Cơ sở trang trí chuyên ngành 

- Kỹ năng: Thực hiện các bài vẽ trang trí cơ bản, hoà sắc, sắc độ và 

trang trí trên trang phục. 

1.3.2.  ặc điể , nội dung và vị trí của học phần  vẽ trang trí trên vải 

trong  ôn Trang trí chuyên ngành 

Đây là một học phần Vẽ Trang trí trên vải do tôi đề xuất mới nhằm 

xây dựng và bổ sung cho học sinh về kỹ năng vẽ thực hành trên các chất 

liệu vải. 

1.3.2.1. Đặc điểm  học phần đề xuất 

Môn Trang trí chuyên ngành gồm có 6 chƣơng. Ban đầu nhà trƣờng 

chƣa đƣa kỹ thuật vẽ trên vải vào chƣơng trình học của chuyên ngành 

TKTT. Nay đƣợc sự cho phép của trƣờng tôi mạnh dạn bổ sung bài: “Kỹ 

thuật vẽ trên vải” vào môn Trang trí chuyên ngành cho học sinh năm thứ 2 

ngành may và thời trang - Khoa thiết kế thời trang. Mã số môn học: MH. 

Thời gian thực nghiệm dự kiến 24 tiết. 

Vẽ trên vải là một học phần trong môn Trang trí chuyên ngành của 

ngành TKTT 

Học phần đƣợc bố trí học vào 24 tiết cuối, bổ xung thành chƣơng 7 

của môn trang trí chuyên ngành vào năm học thứ hai, song song với các 

môn học cở sở khác của chuyên ngành TKTT.  
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1.3.2.2. Nội dung học phần và thời lượng chương 7: Kỹ thuật vẽ trên vải 

Bảng 1.3: Thời lượng học phần Kỹ thuật vẽ trên vải 

TT Nội dung phân môn Số tiết 

I Lý thuyết 2 

- Giới thiệu về chất liệu màu          

 + Màu Acrilic và các chất liệu pha cùng 

  + Cách pha màu 

  + Cách căng vải 

II Thực hành 17 

- Cách vẽ và xử lý trên từng chất liệu       

+ Các kỹ thuật vẽ vải 

+ Xử lý sau khô 

III Kiểm tra,đánh giá. 5 

 

1.3.2.3. Các phương pháp 

Phạm vi áp dụng chương trình: 

Trang trí chuyên ngành là môn học cơ sở trong chƣơng trình đào tạo 

hệ trung cấp nghề chuyên ngành TKTT 

Phương pháp giảng dạy: 

Để dạy tốt môn học giáo viên phải nghiên cứu, tìm hiểu kỹ nội dung 

chƣơng trình sử dụng các nhóm phƣơng pháp: nhóm PPDH trực quan, 

nhóm PPDH thực hành, nhóm PPDH nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả học 

tập của HS. 

Căn cứ vào đặc điểm môn học và điều kiện thực tế giảng dạy học hết 

lý thuyết từng phần, cho bài tập thực hành ngay. 

Đánh giá khách quan về chất lượng người học: 

+ Kiến thức: Cơ sở trang trí chuyên ngành 
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+ Kỹ năng: Thực hiện các bài vẽ trang trí cơ bản, hoà sắc, sắc độ và 

trang trí trên trang phục. 

1.3.2.4. Hình thức tổ chức 

Các bài lý thuyết: 

 Cung cấp cho HS những hiểu biết chung về trang trí ứng dụng, những 

kiến thức về màu sắc Acrylic,  các kỹ thuật sử dụng chất liệu, bố cục vẽ trên sản 

phẩm, họa tiết trang trí để từ đó HS vận dụng vào các sản phẩm may mặc. 

Bài tập thực hành: Nhằm củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng, nâng 

cao nhận thức lý thuyết và bồi dƣỡng nhận thức thẩm mỹ cho HS. 

VD: khắc phục sự thiếu kém về tay nghề thủ công. Giúp học sinh 

thực hành ngay đƣợc sản phẩm trong khi c n là học sinh.... 

+ Dạy học vẽ vải trong môn trang trí chuyên ngành cho các lớp năm 

thứ 2 ngành thiết kế thời trang và dự kiến trong thời gian: 24 tiết. 

 - Căn cứ vào đặc điểm môn học và điều kiện thực tế giảng dạy học 

hết lý thuyết từng phần, cho bài tập thực hành ngay. 

 Đánh giá khách quan về chất lượng người học: HS thực hiện nghiêm 

túc quy trình học tập và cố gắng phát huy năng lực, cá tính sáng tạo trong 

các bài tập của mình. Các bài tập thiếu tính sáng tạo, lặp lại theo thói quen, 

giống nhau đều không đƣợc chấp nhận. HS đã tích cực trao đổi với thầy và 

bạn học về nội dung học tập. Cụ thể biết trình bày nhận thức, quan điểm 

của bản thân, biết tranh luận để bảo vệ kiến thức, bài tập mình đã thực hành 

do mình tự phám phá và cũng đã biết tự điều chỉnh, học hỏi để nâng cao tri 

thức về bố cục, về kỹ năng sử dụng màu Acrylic, và quan trọng hơn cả là 

cách xử lý màu sau khi khô. Tất cả cho thấy HS đã có sự thay đổi trong 

nhận thức, cách nhìn nhận về cái đẹp trong thời trang và đó cũng là mục 

đích chúng tôi nhắm tới. 
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Tiểu kết 

Trong xã hội hiện đại, năng động, nghề thiết kế thời trang (fashion 

design) đang đƣợc xem là một trong những nghề thời thƣợng. Đây là 

ngành học phù  hợp với các bạn trẻ yêu thích mỹ thuật, thời trang. Học 

TKTT cần khả năng thực hành sản phẩm, tƣ duy lý luận, tƣ duy trừu 

tƣợng một cách độc lập và sáng tạo, năng lực phân tích, tổng hợp, so 

sánh để có thể độc lập cho ra thị trƣờng những sản phẩm công nghiệp 

trong ngành thời trang.  

Thiết kế thời trang là một môn nghệ thuật ứng dụng đ i hỏi ngƣời 

làm nghề và theo nghề phải có năng lực chuyên biệt và óc sáng tạo không 

ngừng. Để có khả năng ấy học sinh cần đƣợc học các kiến thức thực hành 

chuyên môn gần với thực tiễn công việc. Đó là lý do chúng tôi nghiên cứu 

đề xuất đƣa phân môn Vẽ trên vải vào chƣơng trình đào tạo. Môn này cũng 

đƣợc nghiên cứu qua các căn cứ pháp lý và điều kiện thực tiễn của nhà 

trƣờng nơi áp dụng. 

Đối với phân môn đề xuất Kỹ thuật vẽ trên vải nằm trong môn 

TTCN của chuyên ngành TKTT với thời lƣợng 24 tiết bố trí giảng dạy  vào 

năm học thứ hai trên cơ sở HS đã học tập và nghiên cứu 6 chƣơng trong 

học phần chuyên ngành Trang trí HS đã nắm bắt Kiến thức chuyên sâu về 

TTCN, cho nên việc học tập môn học này là sự tích hợp kiến thức liên môn 

và điều kiện thực tế giảng dạy học hết lý thuyết từng phần, cho bài tập thực 

hành ngay. Vẽ trang trí trên vải bằng phƣơng pháp thủ công vào môn 

TTCN của ngành TKTT nhằm tăng tính hấp dẫn cho môn học và tạo sự 

sáng tạo, độc lập, dám nghĩ, dám làm cho HS sau khi tốt nghiệp khóa học 

Chúng tôi đã nghiên cứu về đặc điểm tâm lý lứa tuổi để tìm phƣơng 

pháp dạy học phù  hợp. Theo đó, dạy học theo kiểu áp đặt hiệu quả không 

cao so với phƣơng pháp dạy học khuyến khích phát triển tƣ duy. Các nội 
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dung của chƣơng một đã giải quyết các vấn đề lý luận và cơ sở khoa học, 

thực tiễn, tìm hiểu những vấn đề chuyên môn liên quan đến mục đích đề 

xuất bổ sung học phần  mới cho ngành TKTT của trƣờng Trung cấp may và 

thời trang Hà Nội. 
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Chƣơng 2 

DẠY THỰC HÀNH VẼ TRÊN VẢI TRONG MÔN TRANG TRÍ 

CHUYÊN NGÀNH CHO HỌC SINH TRƢỜNG TRUNG CẤP MAY 

THỜI TRANG HÀ NỘI VÀ THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 

2.1. Xây dựng và bổ sung nội dung chƣơng trình mới cho môn Trang 

trí chuyên ngành 

       Cơ sở đề xuất bổ sung  ới 

 Theo cơ sở pháp lý thì TTCN là môn học nằm trong nhóm các môn 

học bắt buộc của chuyên ngành TKTT. Môn học đƣợc bố trí học vào đầu 

năm thứ hai, song song với các môn học cơ sở khác của chuyên ngành 

TKTT. Môn học có mã số MH với thời gian 240 tiết. Chƣơng trình khung 

bao gồm 6 chƣơng, bắt đầu từ chƣơng 1: khái quát một số loại hình trong 

trang trí đến chƣơng 2: mảng chính, mảng phụ và các chƣơng sau HS đc 

lĩnh hội kiến thức về màu sắc trong lĩnh vực thời trang, tính chất cơ bản 

của màu sắc, h a sắc, màu cơ bản và chƣơng cuối cùng là kiến thức về 

h a sắc trên trang phục nhƣng toàn  bộ nội dung chƣơng trình chƣa chú 

trọng đến thực hành trang trí trên sản phẩm vì vậy tôi mạnh dạn xin phép 

Ban Giám hiệu (BGH) và nhà trƣờng cho cá nhân tôi đƣợc xây dựng 

thêm bài vẽ trang trí trên vải bổ sung thêm vào môn trang trí chuyên 

ngành hoa TKTT.  

Căn cứ theo quy định về việc thiết kế chƣơng trình đào tạo thì nhà 

trƣờng có thể điều chỉnh 10% tỉ trọng số giờ so với chƣơng trình khung 

đƣợc ban hành.  Giờ chƣơng trình khung là 240 tiết nên việc đề xuất là phù 

hợp số giờ cho học phần mới là 24 tiết, trong đó có 2 tiết lý thuyết, 17 tiết 

thực hành và 5 tiết kiểm tra. 

Về cơ sở về mặt chuyên môn thì vẽ trang trí trên vải là học phần có 

thể giúp học sinh nắm chắc về kiến thức và kỹ năng. Ngoài ra cấu trúc môn 

cần đi từ lý thuyết đến thực hành, cuối cùng là thực nghiệm sản phẩm và đó 
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cũng là cái đích quan trọng hƣớng tới của dạy nghề. Các văn bản pháp lý 

của nhà nƣớc đã quy định rằng. Dạy nghề nhằm đào tạo nhân lực kỹ thuật 

trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có năng lực thực hành nghề tƣơng xứng 

với trình độ đào tạo. “Nội dung giáo dục nghề nghiệp phải tập trung đào tạo 

năng lực thực hành nghề nghiệp” [14, Điều 34]. Nhƣ vậy văn bản đã cho 

thấy năng lực của nghề là then chốt, vì vậy với ngành TKTT thì thực hành 

cơ bản chính là kỹ năng sáng tạo, kỹ năng thực hành nghề thông qua các 

môn học cơ bản nhƣ Tin học, thiết bị máy, nhân trắc học, mỹ thuật trang 

phục, sáng tác mẫu trang phục, trang trí chuyên ngành...   

       Nội dung chương trình  ới: Thực hành vẽ trên vải  

* Vị trí tính chất của môn học  

Vẽ trang trí trên vải là bài học nằm trong môn học TTCN và là nhóm 

các môn học bắt buộc của chuyên ngành TKTT 

  * Mục tiêu của môn học 

Chƣơng trình cân bằng giữa việc tiếp cận thực tế và phát triển các kỹ 

năng bằng việc đào tạo nền tảng vững chắc giữa lý thuyết và thực hành. 

Sau khi học xong HS đƣợc trang bị các kiến thức về màu Acrylic, 

cách pha màu, làm khô màu, xử lý màu sau khô. 

Sử dụng thành thạo các kỹ thuật, thủ pháp chất liệu Acrylic 

Cách căng vải trƣớc khi vẽ và xử lý chất liệu trƣớc khi vẽ…. 

Rèn luyện kỹ năng thực hành sản phẩm, để mục đích cuối cùng đƣa 

ra thị trƣờng sản phẩm có trang trí họa tiết bố cục đẹp, hình thức bắt mắt 

ngƣời tiêu dùng.  

* Nội dung học phần 

Học phần xây dựng bổ sung: 

Chƣơng 7: Kỹ thuật vẽ trên vải bằng phƣơng pháp thủ công 
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Bảng 2.1: Nội dung bổ sung học phần: Kỹ thuật vẽ trên vải trong 

môn Trang trí chuyên ngành 

TT Nội dung phân môn Số 

tiết 

I Giới thiệu về chất liệu màu và dụng cụ vẽ 2 

 1. Màu Acrilic và các chất liệu pha cùng 

 * Đặc điểm của màu Acrylic:  

- Màu Acrylic đƣợc sản xuất từ những sắc tố có nguồn gốc 

khoáng hoặc hữu cơ với độ bền màu cao nhất. Ƣu điểm này giúp 

tác phẩm của bạn đƣợc bảo quản lâu dài không bị xuống màu 

hoặc ngả vàng. Các màu đều có thể pha trộn lẫn nhau. 

- Các sắc tố đƣợc nghiền cực mịn và đƣợc trộn phân tán vào một 

dung dich nhựa acrylic. Màu acrylic khô bằng quá trình bốc hơi, 

các phân tử nhựa khi khô kết cấu chặt vào nhau tạo nên một lớp 

màng mềm dẻo, bóng dịu và hoàn toàn kháng nƣớc. 

2. Đặc điểm cơ bản:  

+ Sạch và gọn ghẽ hơn sơn dầu. 

+ Nhanh khô, hầu nhƣ vẽ là khô ngay sau vài phút (đó là mặt 

hạn chế cho HS khi mới học làm quen với màu) 

+ Phải rửa bút ngay sau khi không vẽ nữa, để lâu màu khô 

cứng sẽ hỏng bút lông. 

3. Đặc tính kỹ thuật: 

Các sắc tố đƣợc nghiền cực mịn và đƣợc trộn phân tán vào một 

dung dich nhựa acrylic. Màu acrylic khô bằng quá trình bốc hơi, 

các phân tử nhựa khi khô kết cấu chặt vào nhau tạo nên một lớp 

màng mềm dẻo, bóng dịu và hoàn toàn kháng nƣớc. 

* Các thông số trên sản phẩm 
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Các thông số về chất lƣợng đều đƣợc ghi rõ trên mỗi tuýp màu : 

thành phần sắc tố, độ che phủ, độ bền màu ... Màu acrylic sản 

xuất tại Hà Lan đƣợc kiểm định chất lƣợng dùng cho mỹ thuật 

theo tiêu chuẩn của Hoa Kỳ ASTM D 4236. 

Hình vuông màu đen = độ che phủ mạnh 

Hình vuông nửa đen, nửa trắng có độ che phủ trung bình 

Hình vuông màu trắng = màu có độ trong cao 

Hai sao = độ bền màu tƣơng ứng 75 năm 

Ba sao = 150 năm (Trong điều kiện ánh sáng thông thƣờng) 

* Nguyên tắc sử dụng:  

- Khả năng pha trộn, có thể trộn 2 đến 3 màu với nhau 

- Khả năng đè chồng là 30% 

- Trắng Titan : khả năng xóa phủ 100% 

II Thực hành 17 

 

Bài 1: Kỹ thuật vẽ phủ 

Bài 2: Kỹ thuật đắp màu 

Bài 3: Kỹ thuật vẽ màu loang 

Bài 4: Kỹ thuật cắt, dán vải 

Bài 5: Kỹ thuật đi nét bằng kim tiêm số 18 

Bài 6: Kỹ thuật Xử lý sau vẽ và h an thiện sản phẩm  

 

III Kiểm tra – Đánh giá 5 

 Tổng số tiết 24 

 

    3  Các phương tiện kỹ thuật phục vụ  ôn học mới 

Một số kỹ thuật cơ bản: 

- Kỹ thuật vẽ phủ: là kỹ thuật cơ bản nhất trong phân môn vẽ trên vải, 

cách vẽ gần nhƣ vẽ sơn dầu nhƣng chất liệu Acrylic vẽ nhanh khô hơn nên 

thao tác vẽ của ngƣời học phải nhanh tay hơn, bƣớc 1 lên lớp lót, bƣớc 2 
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lên đậm nhạt từng lớp một, bƣớc 3 vẽ chi tiết đi vào nhấn nét và hoàn thiện 

sản phẩm. 

  

Ảnh số 2.1: Kỹ thuật vẽ phủ 

- Kỹ thuật vẽ màu loang (giống tranh thủy mặc): -  Các bƣớc tiến 

hành giống nhƣ vẽ phủ nhƣng khác phần kỹ thuật dùng bút và sử dụng 

màu, Kỹ thuật này yêu cầu dùng bút lông mềm, màu pha thêm với Bin cho 

lỏng để tạo độ loang khi cần. 

 

Ảnh số 2.2: Kỹ thuật vẽ màu loang 
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- Kỹ thuật đắp màu: - Vẽ giống kỹ thuật vẽ phủ, yêu cầu pha thêm 

hóa chất Nở khi vẽ và dày màu hơn. Khi vẽ xong để sản phẩm khô 8 giờ, 

sản phẩm đạt hiệu quả khi đƣợc là nhiệt nóng. 

 

  

Ảnh số 2.3: Kỹ thuật vẽ đắp màu 

- Kỹ thuật vẽ cắt dán vải: - Cắt hình theo định hƣớng rồi dán bằng 

keo dán vải chuyên dụng 340, sau đó vè nhƣ các bƣớc vẽ phủ và bo nét để 

cho phần cắt dán. 

Ảnh số 2.4: Kỹ thuật Cắt dán vải 
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- Kỹ thuật đi nét bằng kim tiêm số 18: -Sử dụng kim tiêm số 18 đƣợc 

cắt ngắn và mài mịn, sau đó cắm vào vịt đựng màu đã đƣợc cắt đầu để vẽ 

những chi tiết và nét nhỏ hoặc bo nét . 

  

Ảnh số 2.5: Kỹ thuật đi nét bằng kim tiêm số 18 

 Họa phẩm vẽ màu Acrylic: (có 2 cách lựa chọn : Mua màu pha sẵn 

trong tuýp trên thị trƣờng hoặc mua màu in nƣớc cho vải về tự pha) 

* Màu bán sẵn trên thị trƣờng: là loại màu đƣợc pha chế sẵn, đóng 

gói trong tuýp 50g, ƣu điểm màu mịn sử dụng tiện lợi nhƣng hiệu quả kinh 

tế không cao. 

   

Ảnh số 2.6: Màu tuýt pha sẵn (Màu vẽ vải Acrylic) 
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Ảnh số 2.7: Màu tự pha 

1. Màu Acrylic dạng lỏng các màu 

1. Chất keo (bóng), thêm vẻ bóng bẩy cho màu   

2. Trắng nhật, dùng để vẽ lớp lót  

3. Véc ni trầm(Bin) không bóng láng 

4. Bột đắp nổi trộn với màu để tạo nét sơn dày(nở) chỉ có hiệu 

quả khi đƣợc là nóng sau vẽ khô 

5. Keo polymer giúp chất màu có vẻ đầy đặn, không quá mỏng..... 

Họa cụ vẽ gồm có:  

 Bút lông, Palleter, Búa, đinh ghim, kẹp, Bảng để căng sản 

phẩm khi vẽ, Bay, Vịt đựng màu, Kim tiêm số 18 đã đƣợc cắt 

ngắn…. 
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Ảnh số 2.8: Dụng cụ phụ vụ vẽ 

* Thực hành sản phẩm: thời gian 17 tiết 

Cách căng vải 

Đặt sản phẩm trên bảng vẽ, dùng đinh ghim hoặc dùng kẹp ghim 

căng sản phẩm (lƣu ý canh dọc canh ngang của vải và có lót giấy để chống 

thấm in ra mặt sau của sản phẩm) 

  

Ảnh số 2.9: Kỹ thuật Căng vải 
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Vẽ hình trên sản phẩm 

B1: Phác ý tƣởng bằng phấn may lên sản phẩm       B2: Vẽ lót trắng 

                  

Ảnh số 10: Phác thảo ý tưởng                         Ảnh số 11: Lót màu 

 B3: Vẽ màu và lên sắc độ cho hình (Lấy màu vẽ ra Palette theo ý 

tƣởng của ngƣời vẽ) 

 



 39 

B4: Vẽ nhấn nét 

 

    Ảnh số 12: Các bước xử lý  

B5: Xử lý sau khô 

- Màu vẽ xong, để khô 8 giờ 

- Gỡ sản phẩm ra khỏi bảng vẽ 

- Sau đó là mặt trái sản phẩm cho màu bám vào vải,  

- Cuối cùng mới đƣợc giặt nƣớc. 

B6: Hoàn thiện sản phẩm 

* Kiểm tra: Thời gian 5 tiết 

Đề bài: “Vẽ trang trí thân trƣớc áo sơ mi cổ tr n, họa tiết tự chọn” 

* Đề xuất phương pháp dạy học và hình thức tổ chức Dạy học  

- Đề xuất về hình thức tổ chức  

Đề xuất tổ chức thực hiện dạy học cho từng cá nhân kết hợp với tổ 

chức thực hiện giờ học hình thành kỹ năng, kỹ xảo.  

Bởi vì sau khi GV hƣớng dẫn lý thuyết chung cho cả lớp sẽ  chuyển 

sang phần HS thực hành. Lúc đó mỗi HS sẽ độc lập thực hiện các yêu cầu, 
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nhiệm vụ của bài học bằng các bài thực hành. Lúc này các em đƣợc thỏa 

sức sáng tạo theo cách nghĩ, cách hiểu, cách thể hiện của riêng mình. Chính 

lúc này thì vai tr , nhiệm vụ tổ chức, điều khiển của giáo viên sẽ đƣợc bộc 

lộ để thể hiện trình độ và khả năng sƣ phạm của mình. GV đến từng bàn 

HS quan sát, theo dõi từng cá nhân HS xem các em vẽ thế nào, trên cơ sở 

đó có thể nhận xét xác đáng và có cách hƣớng dẫn cụ thể vào từng bài của 

HS và GV ko nên sửa bài hay trực tiếp vẽ bài vào HS mà GV nên chỉ bảo, 

hƣớng dẫn cho các em bằng những câu hỏi gợi mở, khích lệ tƣ duy sáng tạo 

của HS. Đúng nhƣ Nguyễn Thu Tuấn viết trong giáo trình phƣơng pháp 

dạy mĩ thuật- tr7 “Giáo viên hãy vẽ giúp các em bằng chính cái đầu, chứ 

đừng vẽ hộ các em bằng cái tay của ngƣời thầy”  

Các bƣớc tổ chức thực hiện giờ học hình thành kĩ năng, kỹ xảo nhƣ sau:  

 Tổ chức lớp. 

 Tích cực hóa những tri thức lý thuyết và những kinh nghiệm thực 

hành để làm chỗ dựa hình thành tri thức và kỹ năng, kỹ xảo mới. 

  Sau khi HS lĩnh hội chi thức mới thì HS tiếp tục thực hiện bài tập . 

Phần luyện tập gồm có: Luyện tập mở đầu, luyện tập thử, luyện tập 

có tính chất rèn luyện, luyện tập có tính sáng tạo. 

 Tổng kết học phần: GV nhận xét tình hình học tập của cả lớp và một 

số HS, đánh giá và cho điểm. 

* Đề xuất điều kiện để tổ chức thực hiện chƣơng trình học phần 

          Môi trƣờng học tập hiện đại, chuyên nghiệp, cập nhật thƣờng xuyên 

theo nhu cầu của doanh nghiệp. 

Chƣơng trình đào tạo của học phần đƣợc xây dựng kết hợp giữa lý 

thuyết và thực hành tại trƣờng. Học sinh vừa đƣợc học lý thuyết, vừa đƣợc 

thực hành bằng chính sản phẩm của mình đƣợc đảm bảo học sinh có thể tự  

làm việc sau mỗi học kỳ và có thể làm việc chuyên nghiệp. 
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Cơ sở vật chất và trang thiết bị đầy đủ để học sinh học tập và 

thực hành: 

+ Ph ng lý thuyết: không gian rộng rãi với đầy đủ máy móc, thiết bị: 

điều h a, máy chiếu, tƣ liệu, tài liệu tham khảo… 

+ Ph ng thực hành vẽ: với trang thiết bị cần thiết nhƣ bàn ghế, phấn 

vải, màu vẽ chuyên nghiệp, hệ thống đèn chiếu hoặc ánh sáng tự nhiên đầy 

đủ, không gian học tập đƣợc bày trí hợp lý, yên tĩnh, sạch sẽ thoáng mát 

2.1.4.  hương pháp d y học 

Để dạy tốt học phần mới giáo viên phải nghiên cứu, tìm hiểu kỹ nội 

dung chƣơng trình 

Căn cứ vào đặc điểm học phần và điều kiện thực tế giảng dạy học hết 

lý thuyết từng phần, cho bài tập thực hành ngay nên GV sử dụng các  

phƣơng pháp: Trực quan, diễn giảng, luyện tập, đàm thoại. 

Đánh giá khách quan về chất lƣợng ngƣời học: 

- Kiến thức: Cơ sở về màu Acrylic và thành thạo kỹ thuật vẽ trên vải. 

- Kỹ năng: Thực hiện các bài vẽ trang trí cơ bản trên trang phục, 

sản phẩm. 

2.2. Thực nghiệm và  ánh giá kết quả 

2.2    Thực nghiệ  

Sau khi nghiên cứu môn TTCN và đƣợc sự cho phép của nhà trƣờng 

tôi đã  bổ sung thêm học phần kỹ thuật vẽ trên vải và ứng dụng vào thực 

tiễn dạy - học ở trƣờng Trung cấp may và thời trang Hà Nội. Để tiện việc 

so sánh, đánh giá kết quả của học phần mới đề xuất, chúng tôi đã giữ 

nguyên chƣơng trình cũ  đã dạy - học mà chúng tôi đã phân tích ở phần 

thực trạng  với chƣơng trình mới tôi đề xuất đƣa thêm vào - chƣơng 7 môn 

TTCN. C n lại, chúng tôi đã thực nghiệm học phần mới đối với HS lớp K2 

(học phần chương7: Kỹ thuật vẽ trên vải môn Trang trí chuyên ngành). 
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Trong quá trình thực nghiệm, vai tr  của các GV là tổ chức, định hƣớng, 

tạo các điều kiện để HS đƣợc thực hiện ý tƣởng của mình ngay trên sản 

phẩm thực. 

 Cụ thể trong công tác chuẩn bị, để tạo điều kiện cho HS phát huy tính 

sáng tạo độc lập, chúng tôi đã giao nhiệm vụ chuẩn bị bài cho HS trƣớc khi 

các em lên lớp học giờ lý thuyết. Các nội dung HS phải chuẩn bị thƣờng 

đƣợc giáo viên thông báo trƣớc từ cuối buổi bài trƣớc để HS có thì giờ tìm 

kiếm, nghiên cứu các tƣ liệu, giáo trình, sách tranh hoặc Internet. 

Học phần Kỹ thuật vẽ trên vải với bài tập cụ thể: “Trang trí thân 

trƣớc áo sơ mi cổ tr n, họa tiết tự chọn”  GV sẽ giao nhiệm vụ cho HS  nhƣ 

sau:  

 Yêu cầu HS tìm hiểu qua về chất liệu Acrylic, tìm tài liệu về họa 

tiết mình định vẽ qua tài liệu, sách báo, nghiên cứu đối tƣợng thực tiễn 

hoặc Internet. Sở dĩ tôi yêu cầu HS thực hiện phần này để hình thành 

cảm quan thẩm mỹ qua đó giúp HS cảm nhận đƣợc cái đẹp của  mỹ thuật 

trong thời trang. 

 Sau khi xác định ý tƣởng  mình định vẽ mỗi HS tự mình phân tích 

mảng nét , bố cục, màu sắc sao cho hiệu quả  thẩm mỹ, bắt mắt trong trang 

trí sản phẩm của mình theo lý thuyết giáo viên đã đƣa ra. Trong thực hành, 

luyện tập, giáo viên phải tích cực trao đổi với HS về các ý tƣởng, phƣơng 

án thực hiện do chính bản thân các em tự tìm kiếm, đề xuất. Sau đó, GV sẽ 

tuỳ theo từng năng lực cụ thể của các HS để có sự góp ý, giúp các em lựa 

chọn phƣơng án giải quyết vấn đề. Nếu quá trình giải quyết vấn đề của HS 

có những vƣớng mắc không thể tiếp tục đƣợc triển khai phƣơng án đã 

chọn, GV sẽ định hƣớng, tham mƣu cho HS cách tháo gỡ. HS phải tự mình 

chủ động, tích cực tìm kiếm các cách giải quyết nhiệm vụ học tập dựa vào 

vốn kiến thức đã học từ các môn học khác nhau trong chuyên ngành TKTT 
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và vốn kinh nghiệm thực tiễn mà bản thân đã đƣợc tích lũy. Nhƣ vậy, sự 

hợp tác giữa GV và HS ở đây đƣợc thể hiện ở chỗ GV luôn theo dõi quá 

trình tự hoạt động của HS và có những can thiệp, đánh giá, động viên đúng 

lúc nhƣng không phải theo cách tạo chỗ dựa thƣờng trực cho HS nhƣ kiểu 

học tập thụ động (thầy chỉ vẽ đến đâu, tr  làm theo đến đấy). 

 Trong thực hành luyện tập, HS phải thực hiện bài tập theo đúng quy 

trình hợp lý. Nếu một quy trình nào đó bị HS bỏ qua hoặc thực hiện sơ sài 

nhƣ : bỏ qua lớp vẽ trắng lót ....đều bị giáo viên bắt buộc phải làm lại. . Tất 

cả các thói quen không tốt trong học tập của HS đều phải bỏ, thay vào đó 

một quy trình học tập khoa học hơn và đƣợc thực hiện dƣới sự theo dõi 

nghiêm ngặt của giáo viên để rèn cho các em một kỹ năng cơ bản sau này 

bởi vì kiến thức có thể rơi vãi nhƣng kỹ năng làm việc phải c n. Ngoài việc 

thực hiện nghiêm túc quy trình học tập, HS c n phải cố gắng phát huy năng 

lực, cá tính sáng tạo trong các bài tập của mình. Các bài tập thiếu tính sáng 

tạo, lặp lại theo thói quen, giống nhau đều không đƣợc chấp nhận. Tất 

nhiên, cũng tuỳ theo từng năng lực cụ thể của mỗi HS mà giáo viên có yêu 

cầu cao thấp khác nhau.  

 Lớp K2 có sĩ số 25 HS,  trong quá trình thực nghiệm vẽ trang trí trên 

vải tôi lấy lớp K2 làm lớp thực nghiệm,  lớp này đƣợc học thêm học phần 

mới chúng tôi đề xuất và học phần mới đƣợc tổ chức dạy học trong bốn 

buổi chia sẻ về lý thuyết và thực hành: 

 Buổi thứ nhất, tôi nêu lý thuyết khái niệm  màu Acrylic, cách pha 

màu và một số họa phẩm, phƣơng pháp học tập để HS đƣợc chuẩn bị về 

nhận thức và tâm thế thực hiện phƣơng pháp học tập thử nghiệm. Sau đó 

tôi hƣớng dẫn phƣơng pháp học tập thử nghiệm học phần Kỹ thuật vẽ trên 

vải cho từng nhóm  đƣợc chọn để nghiên cứu. 
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Buổi thứ hai, tôi tổ chức thực hành sau khi HS đã học xong phần lý 

thuyết , HS đƣợc thực hành theo cấp độ từ dễ đến khó, bài học đƣợc chia 

lần lƣợt theo kỹ thuật vẽ vải nhằm mục đích giúp các em đi từ lý thuyết đến 

thực hành, thuần tục từng kỹ thuật một và trao đổi thẳng thắn với HS về 

những khó khăn vƣớng mắc trong quá trình thực hiện và lắng nghe các đề 

xuất, góp ý của HS. Sau đó phát họa phẩm để HS thực hành vẽ trên vải.  

Buổi thứ ba, GV tiếp tục hƣớng dẫn cho HS thực hành 

Buổi thứ tƣ, sau khi kết thúc bài kiểm tra “Trang trí thân trước áo sơ 

mi- họa tiết tự chọn” và toàn bộ học phần vẽ trên vải (chƣơng 7), GV lắng 

nghe ý kiến của HS về những thuận lợi và khó khăn trong thực hiện phân 

môn mới. Sau khi thu thập các ý kiến phản hồi từ phía HS, GV tiếp tục 

nghiên cứu, điều chỉnh nội dung của phƣơng pháp học tập đề xuất cho phù 

hợp và đánh giá kết quả bài thi. Nhƣ vậy, chúng tôi đã mô tả khái quát cách 

thức thực nghiệm phƣơng pháp vẽ màu vẽ vải  Acrylic trên đối tƣợng HS 

năm thứ II ở môn Trang trí chuyên ngành.  

2.2.2. Kết quả thực nghiệm:  

Hiểu đƣợc nguyện vọng và nhu cầu của ngƣời học, tổ chức dạy học 

hiệu quả, ứng xử hiệu quả tạo sự gần gũi thân thiện với ngƣời học là đạt 

đƣợc dạy học hiệu quả. Bản thân tôi phụ trách lớp K2 – lớp thực nghiệm. 

Qua so sánh thời gian trƣớc và sau khi đƣợc học học phần mới bổ sung thì 

tôi thấy: Trƣớc khi thực nghiệm HS ít hào hứng tự tin khi GV bắt đầu bài 

giảng, sau khi học xong 24 tiết  HS tự tin hào hứng, thỏa sức sáng tạo và 

yêu nghề hơn vì thế HS đã phát huy các năng lực sáng tạo trong thiết kế và 

thực hành  nghề nhƣ sau:  

Học tìm t i, khám phá tri thức:  

 HS đã có ý thức và biết cách tìm kiếm các nội dung có liên quan đến 

bài học từ các nguồn sách, báo, tranh, ảnh khác nhau để làm phong phú nội 

dung học tập. Từ trên các định hƣớng của giáo viên, HS c n biết khai thác 
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sâu vấn đề theo khía cạnh mà các em hứng thú nhất, các em chịu khó làm 

bài thực hành ở lớp và ở nhà sau đó chia sẻ vƣớng mắc với thầy cô ngay tại 

lớp và buổi học tiếp theo. Đó là một hình thức tự nghiên cứu khám phá bài 

học, tài liệu và biết phát hiện vấn đề thú vị trong bài học mới.  

Học hợp tác trao đổi với thầy và bạn học:  

 HS đã tích cực trao đổi với thầy và bạn học về nội dung học tập. Cụ 

thể biết trình bày nhận thức, quan điểm của bản thân, biết tranh luận để bảo 

vệ kiến thức, bài tập mình đã thực hành do mình tự phám phá và cũng đã 

biết tự điều chỉnh, học hỏi để nâng cao tri thức về bố cục, về kỹ năng sử 

dụng màu Acrylic, và quan trọng hơn cả là cách xử lý màu sau khi khô. Bởi 

tác giả có vẽ đẹp đến mấy mà để tác phẩm bong chóc, xuống màu thì giá trị 

sử dụng không c n nữa.  HS cũng đã mạnh dạn trao đổi với thầy giáo, đề 

xuất ý tƣởng sáng tạo, các vƣớng mắc để đƣợc định hƣớng thực hiện chứ 

không chỉ thụ động chờ đợi thầy hƣớng dẫn nhƣ ở lớp đối chứng.  

 Học tìm cách giải quyết vấn đề, tự phát hiện và điều chỉnh sai sót:  

Với phƣơng pháp học này, HS đã từng bƣớc tự mình vận dụng các 

kiến thức, kỹ năng đƣợc học để tìm cách giải quyết vấn đề của môn học. 

Đồng thời các em cũng đã cố gắng tự phát hiện và điều chỉnh các sai sót. 

Tuỳ theo năng lực của từng em mà mức độ tự phát hiện sai sót và tự điều 

chỉnh có khác nhau nhƣng nhìn chung các em đã dần dần chủ động hơn 

trong nhiệm vụ học tập, chỉ khi gặp phải vấn đề phức tạp thì mới đề nghị 

giáo viên giúp đỡ. 

Học vận dụng tri thức liên môn để lĩnh hội kiến thức, kỹ năng môn học:  

HS đã có sự vận dụng kiến thức liên môn trong cả học lý thuyết lẫn thực 

hành luyện tập. Nhờ đó, nên khi lĩnh hội tri thức, giải quyết vấn đề, các em 

thƣờng nắm bắt nhanh và rộng hơn, có khả năng khai triển, khám phá, sửa 

chữa sai sót tƣơng đối hiệu quả.  

Học sáng tạo và phát triển phong cách cá nhân: 
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 Nếu nhƣ phần lớn  trƣớc đây HS ở lớp thực nghiệm chỉ thực hiện các 

bài tập thực hành TKTT theo thói quen thì sau khi học HS lớp thực nghiệm 

đã bắt đầu phát huy đƣợc năng lực sáng tạo trong sáng tác thiết kế và trang 

trí  trên sản phẩm. Điều đó cho thấy HS đã có sự thay đổi trong nhận thức, 

cách nhìn nhận về cái đẹp trong thời trang. Một số ít em cũng đã thể hiện 

đƣợc phần nào phong cách của bản thân dù chƣa thật rõ nét. 

Học rèn luyện kỹ năng theo quy trình hợp lý:   

  Qua thực nghiệm, tôi nhận thấy HS lớp thực nghiệm đã tạo đƣợc thói 

quen học tập môn Trang trí chuyên ngành theo quy trình hợp lý. Các công 

đoạn học tập từ khái quát một số loại hình trong trang trí, mảng chính, 

mảng phụ, màu sắc trong thời trang, h a sắc trong thời trang, kỹ thuật dùng 

màu Acrylic, ứng dụng trên trang phục và thực hành sáng tạo trên sản 

phẩm đều đƣợc thực hiện nghiêm túc, nhờ đó các em đã có thể kiểm soát 

và điều chỉnh các hạn chế ở mỗi công đoạn. Trong khi đó ở nhóm đối 

chứng, HS vẫn học theo thói quen, không áp dụng triệt để các quy trình học 

tập rèn luyện kỹ năng nên hiệu quả bài tập chƣa cao.  

Tiểu kết 

Ở chƣơng này chúng tôi đã nghiên cứu, hoàn thành và thực nghiệm 

học phần mới Kỹ thuật vẽ trên vải ngành TKTT cho phù hợp với thực trạng  

dạy và học ở trƣờng Trung cấp may và thời trang Hà Nội theo hƣớng đáp 

ứng nhu cầu thực tế xã hội và đã đạt kết quả nhƣ dự kiến. 

Sau khi nghiên cứu chƣơng trình đào tạo của nhà trƣờng chúng tôi 

thấy chƣơng trình đƣợc xây dựng hợp lý khi kết hợp giữa lý thuyết và thực 

hành đƣợc bổ sung thêm phần trang trí sản phẩm. Học sinh vừa đƣợc học lý 

thuyết, vừa đƣợc thực hành bằng chính sản phẩm của mình, điều đó đảm 

bảo HS đã có môi  trƣờng học tập và phát huy tính sáng tạo của bản thân và 

có thể tự  làm việc sau mỗi khóa học và có thể làm việc ở môi trƣờng 

chuyên nghiệp hoặc độc lập. 
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Học phần đã trang bị các khối kiến thức rất cơ bản gồm: Kiến thức cơ 

sở về màu Acrylic và thành thạo kỹ thuật vẽ trên vải; Kỹ năng: thực hiện các 

bài vẽ trang trí cơ bản trên trang phục. Đồng thời chúng tôi đã đề xuất 

Kỹ năng thực hành vẽ trên vải và các vấn đề chi tiết để thực hiện đƣợc 

học phần này. 

Về nội dung thực nghiệm, kết quả nghiên cứu, chúng tôi đã thực hiện 

với lớp K2 và thời gian từ tháng 6/2017 đến tháng 7/2017. Kết quả cho 

thấy đã có sự thay đổi về chất lƣợng đào tạo, HS biết khai thác sâu các vấn 

đề theo khía cạnh mà các em hứng thú nhất, các em chịu khó làm bài thực 

hành, HS biết trình bày nhận thức, quan điểm của bản thân, biết tranh luận 

để bảo vệ kiến thức, bài tập mình, HS đã có sự thay đổi trong nhận thức, 

cách nhìn nhận về cái đẹp trong thời trang và khẳng định cái tôi của mình 

trong nghề để luôn bắt kịp với xu thế phát triển của xã hội. 
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KẾT LUẬN 

  Xã hội ngày một phát triển, theo đó, nhu cầu về cái ăn cái mặc đã dần 

chuyển từ “ăn no mặc ấm” sang “ăn ngon mặc đẹp” nên ngành TKTT cũng 

dần có vị thế hơn. Nghề thiết kế thời trang có thể đƣợc hiểu khá rộng, 

nhƣng dù định nghĩa thế nào, đặc điểm đối tƣợng làm nghề này đó là sự 

sáng tạo và bền bỉ. Các sản phẩm thời trang đ i hỏi sự góp sức của nhiều 

nhà tạo mẫu, nhà sản xuất, chuyên gia hóa mỹ phẩm, thợ thủ công lành 

nghề. Có thể coi đây là một thuận lợi trong nghề bởi khi đã tạo dựng đƣợc 

vị trí, phong cách và uy tín trên thị trƣờng, một nhà thiết kế thời trang có 

thể tự mình khám phá thêm những “vùng đất mới”. 

  Một điểm may mắn của ngành thiết kế thời trang đó là so với những 

ngành nghệ thuật khác, TKTT mang lại thu nhập khá cao, đủ để “sống 

đƣợc” bằng đam mê của mình. Ở mặt ngƣợc lại, tính đào thải trong nghề 

cũng vô cùng khắc nghiệt, đ i hỏi phải sáng tạo không ngừng nghỉ, liên tục 

cập nhật xu thế mới, am hiểu tâm lí thị trƣờng để có thể dự đoán những mốt 

mới, không cho phép các nhà thiết kế nghỉ chân, phải h a hợp giữa con mắt 

thẩm mỹ của mình với thị hiếu của khách hàng.  

Mặc dù có tiềm năng, thực tế số lƣợng các nhà thiết kế thời trang tại 

Việt Nam không nhiều, nổi tiếng lại càng hiếm. Việt Nam hiện chƣa có nền 

thời trang độc lập, phần lớn vẫn là thời trang gia công dƣới cái mác “Made 

in Vietnam”. Đó là thách thức lớn với những ngƣời đam mê ngành thiết kế 

và cũng là nhiệm vụ của nhà trƣờng và những ngƣời thầy giảng dạy chuyên 

ngành này. Theo đó với vị trí là một giáo viên dạy Trang trí chuyên ngành 

cho học sinh ngành TKTT tôi đã nỗ lực nghiên cứu về Mĩ thuật trong 

chƣơng trình TKTT của trƣờng Trung cấp may và thời trang Hà Nội nhằm 

bổ sung thêm kiến thức thực hành nghề cho học sinh qua học phần mới Kỹ 

thuật vẽ trên vải. Nội dung học phần này đƣợc xây dựng phù hợp với quy 
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định phát triển chƣơng trình đào tạo và đã đƣợc nhà trƣờng nơi tôi công tác 

cho phép thực hiện để hoàn thiện. 

Việc học Vẽ trên vải trong chƣơng trình đào tạo mà chúng tôi đề 

xuất sử dụng là dạy ngƣời học trực tiếp thực hành trên sản phẩm để đƣa ra 

trang phục hoàn chỉnh độc bản (nhƣ hình thức đặt hàng riêng). Trên thị 

trƣờng có rất nhiều phƣơng pháp trang trí cho sản phẩm nhƣng vẽ thủ công 

đơn chiếc cho từng sản phẩm đang đƣợc thịnh hành nhiều năm nay –hiện 

tại vẫn đang đƣợc thịnh hành và nhiệm vụ của mĩ thuật trong ngành thời 

trang phát triển mạnh ƣu điểm đó hơn nữa thông qua việc đổi mới chƣơng 

trình môn học. Chƣơng trình đề xuất  đã giúp học sinh phát triển kỹ năng 

thực hành nghề với một lƣợng thời gian khiêm tốn bằng các bài tập cụ thể 

của môn học. Chúng tôi cơ bản đã giúp học sinh tiếp cận gần hơn với môi 

trƣờng thực tế giúp các em kinh nghiệm trực tiếp qua các bài tập thực hành. 

Kết quả thực nghiệm cho thấy Kỹ thuật vẽ trên vải đã giúp cho học 

sinh có đƣợc một mảng kiến thức thực hành bổ ích, nâng cao kỹ năng thực 

hành, thực tế, môn học đã giúp kết quả đào tạo gần hơn với thực tế công 

việc của học sinh sau khi ra trƣờng rút ngắn đƣợc một phần khoảng cách 

giữa đào tạo và thực tiễn. 

Kết quả nghiên cứu của luận văn là một đóng góp mới cho công tác 

đào tạo ngành TKTT của trƣờng Trung cấp may và thời trang Hà Nội nói 

riêng và trong lĩnh vực TKTT nói chung. 

Tôi mong muốn nhà trƣờng sẽ áp dụng và chỉ đạo nghiên cứu tiếp 

tục hoàn thiện môn học này và mong muốn trong số chúng ta, những ngƣời 

giàu tâm huyết với thời trang Việt, có ngƣời đủ năng lực đặt nền móng cho 

một ngành may mặc sáng tạo mới, khoác lên thời trang Việt Nam vốn cũ 

kỹ một tấm áo mới, đẹp đẽ hơn và sáng tạo hơn. 
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Ph  l c 1 

 CÂU HỎI ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG DẠY KỸ THUẬT VẼ TRÊN 

VẢI  MÔN TRANG TRÍ NGÀNH THIẾT KẾ THỜI TRANG  

Dành cho giáo viên dạy Thời trang và cán bộ quản lý 

Để góp phần thêm phong phú các học phần trong chuyên ngành Thiết 

kế thời trang hệ Trung cấp nhà trƣờng, xin đồng chí vui l ng cho biết ý 

kiến của mình về những nội dung trong phiếu hỏi này. 

Các thông tin thu được trong phiếu hỏi này được sử dụng hoàn toàn 

cho mục đích nghiên cứu khoa học. Chúng tôi rất mong nhận được những ý 

kiến chân thành của đồng chí. Xin trân trọng cảm ơn! 

Một số từ viết tắt trong phiếu hỏi: 

- Ban Giám hiệu (BGH) 

- Mỹ thuật (MT) 

- Dạy học (DH) 

- Đồ dùng dạy học (ĐDDH) 

- Giáo viên (GV) 

- Học sinh (HS) 

 

Xin  ồng chí vui lòng cho biết  ôi  iều về bản thân: 

(Đồng chí không ghi tên của mình) 

- Giới tính: Nam/ Nữ 

- Năm sinh:  

- Thâm niên giảng dạy môn Mỹ thuật: ……… năm 

- Đã tốt nghiệp hệ đào tạo: (xin gạch chân vào ý đúng) 

ĐHSP MT/ CĐSP MT 

ĐHMTCN/ CĐMT 

Không thuộc chuyên ngành MT 
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Câu  :  ồng chí cho biết quan điể  cá nhân về bổ sung học phần Kỹ 

thuật vẽ trên vải vào  ôn Trang trí  Chuyên ngành, ngành Thiết kế thời 

trang cho  HS? (xin đánh dấu “X” vào ý phù hợp) 

1.1.            Là một môn cần thiết trong quá trình dạy chuyên ngành 

1.2.            Giúp HS tích cực nhận thức, chủ động và sáng tạo 

1.3.            HS học thêm đƣợc kỹ thuật vẽ trên vải  

1.4.            Truyền đạt đƣợc nhiều thông tin, phƣơng pháp cho HS 

1.5.            GV hứng thú và nhiệt tình giảng dạy hơn 

1.6.            Kích thích hứng thú học tập của HS 

1.7.            Không có vai tr  gì rõ rệt 

 

Câu  :   ồng chí thường sử dụng phương pháp DH và hình thức tổ 

chức DH nào khi  d y  ôn Trang trí chuyên ngành cho HS. (phần này 

dành riêng cho GV, xin đánh dấu “X” vào ý phù hợp) 

2.1. Dạy lý thuyết, hƣớng dẫn cách thức tiến hành 

bài vẽ theo giáo án thiết kế sẵn 

 

2.2. Giao bài tập theo yêu cầu của bài học  

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

vẽ theo ý tƣởng 

 

2.4 Chấm điểm bài tập  

2.5 Nhận xét, đánh giá chi tiết bài vẽ của HS  

2.6 Sử dụng phƣơng tiện dạy học truyền thống  

2.7 Sử dụng phƣơng tiện đa chức năng  

2.8 Phân nhóm HS vẽ theo chủ đề  

2.9 Tổ chức học vẽ ngoài trời  

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

tập, tham dự trại sáng tác...) 
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Câu 3: Theo đồng chí, những nguyên nhân nào dưới đây gây khó khăn 

cho việc triển khai d y học  ôn Trang trí Chuyên ngành? (xin đánh dấu 

“X” vào ý phù hợp) 

3.1 Nhà trƣờng chƣa xây dựng đƣợc kế hoạch đào 

tạo ngành TKTT theo định hƣớng phát triển 

chuyên ngành  HS 

 

3.2 Nhà trƣờng hạn chế về tài chính trong việc 

đầu tƣ đổi mới chƣơng trình, phƣơng pháp 

DH 

 

3.3 Nhà trƣờng hạn chế về ph ng học, trang thiết 

bị, phƣơng tiện dạy học 

 

3.4 GV chƣa đƣợc học tập bồi dƣỡng về đổi mới 

phƣơng pháp giảng dạy Kỹ thuật vẽ vải trên 

vải 

 

3.5 GV đã quen với dạy học theo chƣơng trình 

khung có sẵn. 

 

3.6 GV đã ngại với việc thêm môn, ngại phải 

nghiên cứu mới. 

 

3.7 GV chƣa đầu tƣ đổi mới giáo án dạy học theo 

định hƣớng phát triển chuyên ngành HS, ít cập 

nhật kiến thức mới 

 

3.8 HS thiếu dụng cụ học tập, khó khăn trong việc 

tham gia đầy đủ các hình thức tổ chức dạy học 

linh hoạt 
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Ph  l c 2 

  CÂU HỎI ĐIỀU TRA VỀ HỌC PHẦN KỸ THUẬT VẼ TRÊN VẢI 

TRONG BỘ MÔN TRANG TRÍ CHUYÊN NGÀNH 

------------ -HỆ TRUNG CẤP NGÀNH THIẾT KẾ THỜI TRANG-------- 

Dành cho học sinh ngành Thiết kế Thời trang khóa 2 

 

1- Khi thực hiện các bài tập vẽ, em thƣờng chọn phƣơng án nào dƣới 

 ây:  

 º Nghiên cứu lý luận -> thâm nhập thực tế  -> sáng tác . 

 º Nghiên cứu lý luận  -> xem sản phẩm mẫu  -> sáng tác. 

 º Xem sản phẩm - > nghiên cứu lý luận - > sáng tác. 

 º Thâm nhập thực tế -> xem sản phẩm -> nghiên cứu lý luận -> sáng 

tác. 

 º Nghiên cứu lý luận -> xem tranh -> thâm nhập thực tế -> sáng tác.  

 

2- Nh ng nội dung em thƣờng quan tâm tìm tòi khám phá tri thức là gì?   

 º Đọc tài liệu. 

 º Xem sản phẩm thực. 

 º Tham dự các chƣơng trình trình diễn thời trang có sản phẩm trang trí 

thủ công. 

 º Xem băng hình. 

 º Thâm  nhập thực tế tại các xƣởng và các công ty may mặc. 

 º Chuẩn bị trƣớc các phác thảo. 

 -Nhữngnội dung khác…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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3- Em thƣờng chuẩn bị nh ng nội dung học tập nào trƣớc khi tham gia 

giờ nhận xét,  ánh giá bài tập c a cả lớp do giáo viên tổ chức?  

 º Ôn lại kiến thức bài học. 

 º Hoàn chỉnh bài tập trƣớc khi nộp cho giáo viên. 

 º Tập đánh giá , nhận xét một bài tập tiêu biểu  của bạn  bằng văn viết. 

 º Tập đánh giá, nhận xét một bài tập tiêu biểu  của bạn bằng lời. 

 - Những  nội dung khác……………………………………………… 

 ………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………. 

 4- Em thƣờng thực hiện phƣơng pháp học tập nào trong số các phƣơng 

pháp dƣới  ây?  

 º  HS thực hiện bài tập sau khi đƣợc giáo viên cung cấp tri thức và 

hƣớng dẫn cụ thể, chi tiết cách giải quyết vấn đề. 

 º  HS thực hiện bài tập sau khi đƣợc giáo viên cung cấp, mở rộng tri 

 thức và hƣớng dẫn cụ thể, chi tiết cách giải quyết vấn đề.  

 º HS thực hiện bài tập sau khi đƣợc giáo viên cung cấp vấn đề và hƣớng 

dẫn cụ thể cách giải quyết vấn đề. 

 º  HS tự tìm cách giải quyết bài tập sau khi đƣợc giáo viên nêu vấn đề 

 và  định hƣớng cách giải quyết. 

 º  HS tự tìm cách giải quyết bài tập, tự phát hiện và điều chỉnh các sai 

 sót sau khi giáo viên nêu vấn đề.  

 º     HS tự đề xuất vấn đề  và cách giải quyết.  

5- Hãy cho biết mức  ộ h p tác c a bản thân với giáo viên và các bạn học 

cùng lớp trong trao  ổi, khám phá, lĩnh hội tri thức mới. 

 º   Thƣờng xuyên 

 º   Thỉnh thỏang 

 º    Không bao giờ. 
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6- Em  ã thực hiện cách học Kỹ thuật vẽ trên vải nhƣ thế nào?  

 º  Chỉ sử dụng kiến thức, kỹ năng của môn Trang trí chuyên ngành để 

giải quyết các vấn đề. 

 º  Đôi khi có vận dụng kiến thức, kỹ năng của một vài môn học có liên 

quan  để giải quyết vấn đề. 

 º  Thƣờng xuyên vận dụng kiến thức, kỹ năng của các môn học liên 

quan để giải quyết  vấn đề.  

 - Cách học khác ………………………………………………………… 

 

7- Em thƣờng thực hiện bài tập theo cách nào dƣới  ây?  

 º  Luôn tìm hiếu, khám phá, thử nghiệm các hình thức, chất liệu mới lạ 

để sáng tạo.   

     Chỉ thực hiện bài tập theo các hình thức phổ biến thông thƣờng đã 

đƣợc  học.  
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Ph  l c 3 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------------------------- 

  ÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM DẠY HỌC KỸ THUẬT VẼ 

TRÊN VẢI 

Tôi là GV TKTT đƣợc phân công hƣớng dẫn HS lớp K2. Chuyên 

ngành TKTT, hệ Trung cấp thực nghiệm Kỹ thuật vẽ trên vải cho học sinh 

năm thứ 2 ngành may thời trang - Khoa TKTT. (học phần II - năm học 2017). 

Đến nay đã hoàn tất các nội dung thực nghiệm, tôi xin trình bày kết quả thực 

nghiệm nhƣ sau:  

I- Quá trình thực hiện:  

Sau khi đƣợc chủ nhiệm đề tài phổ biến các nội dung, quan điểm đổi 

mới về thêm học phần và hƣớng dẫn quy trình thực hiện phƣơng pháp dạy - 

học theo Kỹ thuật vẽ trên vải, bản thân tôi đã tiến hành các bƣớc nhƣ sau:  

Trao đổi với HS, lớp K2 đƣợc chọn thực nghiệm để các em nhận thức 

đƣợc những lợi ích của môn học trong chƣơng trình đào tạo ngành TKTT. 

Hƣớng dẫn quy trình học tập theo phƣơng pháp tính tích cực và nêu các yêu 

cầu cụ thể đối với từng nội dung cần phải thực hiện.  

Về giáo án, tôi đã lập kế hoạch dạy học khác với cách truyền thụ tri 

thức một chiều mà đã chú trọng các phƣơng pháp dạy học nhƣ : Trực quan, 

diễn giảng, luyện tập, đàm thoại tạo điều kiện và các hoạt động để tất cả HS 

đƣợc trực tiếp tham gia khám phá, khai thác tri thức, kỹ năng theo từng nội 

dung của bài học kể từ khâu chuẩn bị bài, học lý thuyết và thực hành luyện 



 

 
 

63 

tập cũng nhƣ trong hoạt động đánh giá sản phẩm. Ở mỗi hoạt động, HS đều 

phải tự mình thực hiện các nội dung học tập theo định hƣớng của giáo viên.  

Trong quá trình thực hiện phƣơng pháp, kỹ thuật vẽ màu Acrylic  trên 

vải, tôi đã giữ vai tr  là ngƣời tổ chức, định hƣớng HS thực hiện các hoạt 

động tìm t i, khám phá, trao đổi, hợp tác, giải quyết vấn đề theo hƣớng sáng 

tạo, tích cực. Đồng thời tôi cũng là ngƣời cố vấn , điều chỉnh quá trình hoạt 

động của HS cho đúng hƣớng để vừa đảm bảo phát huy đƣợc sự chủ động, 

tích cực, sáng tạo lại vừa đảm bảo các yêu cầu về nội dung của môn học. 

Cũng trong quá trình thực hiện, khi nẩy sinh các vấn đề ngoài dự kiến 

về cả hai phía giáo viên và HS, tôi cũng đã có sự trao đổi lại với chủ nhiệm để 

cùng xem xét tìm giải pháp điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn và đề tài 

nghiên cứu. 

Bản thân tôi phụ trách lớp K2-lớp thực nghiệm và tôi đã có sự so sánh 

về thái độ học tập và sự hào hứng với nghề của HS trong quá trình học học 

phần mới thì lúc đầu HS ít hào hứng với môn học, sau khi đƣợc học học phần 

mới HS đã tự tin hào hứng và yêu nghề hơn.  

II- Kết quả thực nghiệm:  

Qua quá trình dạy và học lớp thực nghiệm đã thu lại đƣợc kết quả nhƣ sau:  

- Hai tiết đầu sau khi học xong lý thuyết chỉ có 5/25 HS tự vẽ  

- Sang tiết thứ 4 đã có 15/25 học sinh tự tin hơn để tự vẽ   

- Và cuối cùng thì 24/25 HS tự vẽ  

 Nhƣ vậy đã có chiều hƣớng phát triển các năng lực sáng tạo trong thiết kế và 

thực hành nhƣ sau:  

1- Học tìm t i, khám phá tri thức:  

HS đã có ý thức và biết cách tìm kiếm các nội dung có liên quan đến bài 

học từ các nguồn sách, báo, tranh, ảnh khác nhau để làm phong phú nội dung 

học tập. Từ trên các định hƣớng của giáo viên, HS c n biết khai thác sâu vấn 
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đề theo khía cạnh mà các em hứng thú nhất. Đặc biệt một số em tỏ ra có khả 

năng nghiên cứu tài liệu và biết phát hiện vấn đề khá thú vị.  

2- Học hợp tác trao đổi với thầy và bạn học:  

HS đã tích cực trao đổi với thầy và bạn học về nội dung học tập. Cụ thể 

biết trình bày nhận thức, quan điểm của bản thân, biết tranh luận để bảo vệ 

kiến thức do mình tự phám phá và cũng đã biết tự điều chỉnh, học hỏi để nâng 

cao tri thức về bố cục. HS cũng đã mạnh dạn trao đổi với thầy giáo, đề xuất ý 

tƣởng sáng tạo, các vƣớng mắc để đƣợc định hƣớng thực hiện chứ không chỉ 

thụ động chờ đợi thầy hƣớng dẫn nhƣ ban đầu.  

3- Học tìm cách giải quyết vấn đề, tự phát hiện và điều chỉnh sai sót:  

Với phƣơng pháp học mới, HS đã từng bƣớc tự mình vận dụng các kiến 

thức, kỹ năng đƣợc học để tìm cách giải quyết vấn đề của môn học. Đồng thời 

các em cũng đã cố gắng tự phát hiện và điều chỉnh các sai sót. Tuỳ theo năng 

lực của từng em mà mức độ tự phát hiện sai sót và tự điều chỉnh có khác nhau 

nhƣng nhìn chung các em đã dần dần chủ động hơn trong nhiệm vụ học tập, 

chỉ khi gặp phải vấn đề phức tạp thì mới đề nghị giáo viên giúp đỡ. 

4- Học vận dụng tri thức liên môn để lĩnh hội kiến thức, kỹ năng môn học:  

So sánh trong quá trình dạy học thực nghiệm học phần mới tôi nhận thấy 

HS đã có sự vận dụng kiến thức liên môn trong cả học lý thuyết lẫn thực hành 

luyện tập. Nhờ đó, nên khi lĩnh hội tri thức, giải quyết vấn đề, các em thƣờng 

nắm bắt nhanh và rộng hơn, có khả năng khai triển, khám phá, sửa chữa sai 

sót tƣơng đối hiệu quả.  

5- Học sáng tạo và phát triển phong cách cá nhân: 

Nếu nhƣ phần lớn HS ở  giai đoạn chƣa thực nghiệm chỉ thực hiện các bài 

tập bố cục theo thói quen thì sau quá trình thực nghiệm đã bắt đầu phát huy 

đƣợc năng lực sáng tạo trong sáng tác thiết kế và trang trí sản phẩm. Điều đó 

cho thấy sinh viên đã có sự thay đổi trong nhận thức, cách nhìn nhận về cái 
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đẹp trong thời trang. Một số ít em cũng đã thể hiện đƣợc phần nào phong cách 

của bản thân dù chƣa thật rõ nét. 

6- Học rèn luyện kỹ năng theo quy trình hợp lý:   

  Qua thực nghiệm, tôi nhận thấy HS đã tạo đƣợc thói quen học tập môn 

TTCN theo quy trình hợp lý. Các công đoạn học tập từ khái quát một số loại 

hình trong trang trí, mảng chính, mảng phụ, màu sắc trong thời trang, h a sắc 

trong thời trang, kỹ thuật dùng màu Acrylic, ứng dụng trên trang phục và thực 

hành sáng tạo trên sản phẩm đều đƣợc thực hiện nghiêm túc, nhờ đó các em 

đã có thể kiểm soát và điều chỉnh các hạn chế ở mỗi công đoạn.  

III- Kết luận:  

Dựa trên quá trình tổ chức, thực hiện phƣơng pháp, kỹ thuật vẽ trên vải, 

tôi nhận thấy phƣơng pháp học tập kỹ thuật vẽ trên vải đã nghiên cứu ứng 

dụng ở HS ngành Thiết kế Thời trang là phù hợp với đặc trƣng của môn học, 

điều kiện thực tiễn về năng lực, đáp ứng nhu cầu xã hội, trình độ HS và cơ sở 

vật chất của nhà trƣờng. Quy trình thực nghiệm đã phát huy đƣợc những tố 

chất trong HS và hình thành đƣợc các năng lực cần thiết của ngƣời thiết kế 

thời trang. Do thời gian thực nghiệm không nhiều (24 tiết - 1 học phần), tuy 

chƣa thể có sự đánh giá định lƣợng thật chuẩn xác mọi mặt hoạt động học tập 

học phần  này nhƣng cơ bản đã thấy đƣợc chiều hƣớng phát triển về năng lực 

sáng tạo của học sinh sau khi thực hiện. Vì vậy, nhà trƣờng nên tạo điều kiện 

để chủ nhiệm đề tài sớm đƣợc ứng dụng rộng rãi trong thực tế để nâng cao 

chất lƣợng dạy - học ở Khoa.  

Hà Nội, ngày 24 tháng  7 năm 2017 

Ngƣời đánh giá 
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Ph  l c 4 

GIÁO ÁN THỰC NGHIỆM 

Họ tên ngƣời dạy: Dƣơng Thị Thu Thƣơng 

Tên bài : Kỹ thuật vẽ trên vải 

Môn:  Trang trí chuyên  ngành 

Thời gian: 24 tiết  

 Lớp dạy : K2- TKTT 

 

I- MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU:   

1- Kiến thức: 

- Nắm vững kiến thức về màu Acrylic  

- Nắm vững các kỹ thuật thể hiện chất liệu. 

2- Kỹ năng: 

- Thực hiện trang trí sản phẩm  đúng phƣơng pháp. 

- Nắm đƣợc kỹ năng bố cục, vẽ hình, vẽ đậm nhạt và giải quyết màu 

sắc trên từng sản phẩm. 

3- Giáo dục thẩm mỹ: 

- Phát huy năng lực chủ động, tích cực tìm t i sáng tạo. 

- Nâng cao thị hiếu thẩm mỹ. 

II- PHƢƠNG PHÁP THỰC HIỆN:  

- Trực quan, diễn giảng, luyện tập, đàm thoại. 

III- PHƢƠNG TIỆN DẠY HỌC:  

- Sách tranh, sản phẩm mẫu thực. 

- Các bài tập của Học sinh. 

-  Qua Internet 
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IV- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 

Các 

bƣớc 

Nội dung Thời 

gian 

Hoạt  ộng GV Hoạt  ộng HS 

1 Ổn định tổ 

chức  

1’ Kiểm tra sĩ số  Ổn định trật tự  

Báo các sĩ số 

2 A- Phần lý 

thuyết:  

Giới thiệu bài 

mới: Vẽ trên 

vải 

I- Giới thiệu 

về màu 

Acrylic và 

dụng cụ vẽ 

1- Giới thiệu 

về màu 

2- Dụng cụ vẽ 

    

 

(2tiết) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Giới thiệu về chất liệu màu và dụng cụ vẽ                     

- Màu Acrilic và các chất liệu pha cùng 

 * Đặc điểm của màu Acrylic:  

- Sạch và gọn ghẽ hơn sơn dầu. 

- Nhanh khô, hầu nhƣ vẽ là khô ngay sau 

vài phút( đó là mặt hạn chế cho HS khi mới 

học làm quen với màu) 

- Phải rửa bút ngay sau khi không vẽ 

nữa, để lâu màu khô cứng sẽ hỏng bút lông. 

*Đặc tính kỹ thuật: 

 - Pha ( Trắng + Bóng + Bin+ màu gốc) 

 -Màu ƣớt sệt sệt không quá lỏng 

 -Có tính kết dính phủ đắp 

 

HS xem mẫu thực bên ngoài để 

củng cố thêm những kiến thức đã  

nghiên cứu trƣớc khi lên lớp.  

- HS lần lƣợt so sánh sự khác 

nhau giữa màu Acrylic và màu 

bột (những nội dung này sinh 

viên đã đƣợc định hƣớng chuẩn 

bị trƣớc khi lên lớp). 

 

- HS hiểu về đặc điểm màu và 

cách sử dụng 
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II- Phƣơng 

pháp thực 

hiện:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nguyên tắc sử dụng:  

- Khả năng pha trộn, có thể trộn 2 đến 3 màu 

với nhau 

- Khả năng đè chồng là 30% 

- Khả năng xóa và phủ…% 

- Trắng Titan : khả năng xóa phủ 100% 

* Một số kỹ thuật cơ bản: 

- Kỹ thuật vẽ phủ 

- Kỹ thuật vẽ màu loang ( giống tranh thủy 

mặc) 

- Kỹ thuật đắp màu 

 - Kỹ thuật vẽ cắt dán vải  

- Kỹ thuật đi nét bằng kim tiêm số 18 

- Yêu cầu HS vận dụng kiến thức đã học để 

so sánh và tìm ra đặc điểm khác nhau giữa 

màu bột và màu Acrylic 

        - Chất liệu 

        - Cách sử dụng 

 

 

-HS nghe giảng kết hợp xem mẫu 

thực, nêu thắc mắc cần đƣợc giải 

đáp sâu hơn về đặc điểm và kỹ 

thuật thể hiện. 
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        - Kỹ thuật thể hiện 

2. Họa phẩm vẽ màu Acrylic: ( có 2 cách lựa 

chọn : Mua màu pha sẵn trong tuýp trên thị 

trƣờng hoặc mua màu in nƣớc cho vải về tự 

pha) 

* Màu pha sẵn trên thị trƣờng:  Màu vẽ vải 

Acrylic 

* Màu mua về tự pha bao gồm: 

 1. Màu Acrylic dạng lỏng các màu 

2.Chất keo (bóng), thêm vẻ bóng bẩy cho 

màu   

3. Trắng nhật, dùng để vẽ lớp lót  

4. Véc ni trầm(Bin) không bóng láng 

5. Bột đắp nổi trộn với màu để tạo nét sơn 

dày(nở) chỉ có hiệu quả khi đƣợc là nóng sau 

vẽ khô 

6. Keo polymer giúp chất màu có vẻ đầy 

đặn, không quá mỏng..... 
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-Dụng cụ vẽ gồm có:  

• Bút lông 

• Palleter 

• Búa, đinh ghim, kẹp 

• Bảng để căng sản phẩm khi vẽ…. 

- Giáo viên lập bảng so sánh đặc điểm của 

từng chất liệu màu. 

- Từ bảng so sánh, giáo viên rút ra kết luận về 

đặc điểm của màu Acrylic .  

- HS có thể nêu các thắc mắc, giáo viên gợi ý 

để cả lớp trả lời - giáo viên kết luận.  

- Giao bài tập thực hành: Vẽ trang trí trên 

thân trƣớc áo sơ mi, họa tiết tự chọn. 

 

 

 

 

 

 

Học sinh tự tìm ý tƣởng họa tiết 

định trang trí  sản phẩm thông 

qua sách vở, internet.... 

3 B- Phần thực 

hành.  

1. Căng sản 

phẩm lên 

bảng 

 

 

 

 

 

- Hƣớng dẫn từng cá nhân HS thực hành 

luyện tập.  

* Cách căng vải 

- Đặt sản phẩm trên bảng vẽ, dùng đinh ghim 

hoặc dùng kẹp ghim căng sản phẩm ( lƣu ý 
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2. Vẽ hình trên 

sản phẩm 

 

 

17 tiết 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

canh dọc canh ngang của vải và có lót giấy để 

chống thấm in ra mặt sau của sản phẩm) 

* Vẽ hình trên sản phẩm 

-B1: Phác ý tƣởng bằng phấn may lên sản 

phẩm 

-B2: Vẽ lót trắng 

-B3: Vẽ màu vẽ sắc độ trên sản phẩm( Lấy 

màu vẽ ra Palette theo ý tƣởng của ngƣời vẽ) 

-B4: Vẽ nhấn nét 

-B5: Xử lý sau khô 

+ Màu vẽ xong, để khô 8 giờ 

+ Gỡ sản phẩm ra khỏi bảng vẽ 

+ sau đó là mặt trái sản phẩm cho màu bám 

vào vải,  

+ Cuối cùng mới đƣợc giặt nƣớc. 

- B6: Hoàn thiện sản phẩm 

- Giáo viên cùng trao đổi, bàn bạc với từng 

 

 

 

- HS trao đổi với giáo viên về 

những dự kiến, sở thích của bản 

thân trong việc chọn lựa ý tƣởng 

và cách thể hiện  

HS phải tự mình tìm kiếm ý 

tƣởng sáng tạo sau đó lên lớp 

điều chỉnh theo gợi ý của giáo 

viên.  

Mọi công việc phải đƣợc chuẩn 

bị ở nhà, lên lớp chỉ để giáo viên 

gợi ý điều chỉnh 

 

HS tự mình tìm cách giải quyết 

các hình thức bố cục khác nhau 
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HS về các ý tƣởng khác nhau. Dựa trên các 

phác hình của HS, giáo viên gợi ý, định 

hƣớng để các em có thể lựa chọn chủ đề phù 

hợp với khả năng và tài liệu đã có.  

- Giáo viên dựa tƣ liệu của HS, tiếp tục trao 

đổi với từng cá nhân về phƣơng án chọn lựa ý 

tƣởng  

- Quá trình thực hiện giáo viên sẽ chỉ định 

hƣớng để HS tự vận dụng các kiến thức liên 

môn đã học và chỉ khi HS không thể tự giải 

quyết, giáo viên mới hƣớng dẫn cụ thể. 

- Gợi ý để HS tự vận dụng kiến thức về màu 

từ các môn học khác nhau để giải quyết vấn 

đề màu sắc, tự phát hiện và điều chỉnh các 

h a sắc cho phù hợpvới ý tƣởng.- Giám sát 

chặt chẽ việc thực hiện theo quy trình của HS 

đối với bài tập chính  

sao cho hạn chế tối đa các sai sót. 

Chỉ khi các khó khăn vƣợt ngoài 

khả năng mới nhờ giáo viên giải 

quyết.  

HS tự mình vận dụng các kiến 

thức liên môn để giải quyết vấn 

đề, tự phát hiện và sửa chữa các 

sai sót.  

HS thể hiện bài tập theo đúng 

quy trình và tinh thần của các 

phác thảo. Trao đổi với giáo viên 

về kỹ thuật thể hiện để đƣợc định 

hƣớng. 

 

HS phải chủ động, tích cực thể 

hiện bài ở nhà, lên lớp nhờ giáo 

viên định hƣớng sửa chữa. 
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4 C- Phần 

 ánh giá bài 

tập:  

4 - Giáo viên đề nghị 2,3 HS phân loại bài tập 

của lớp thành 3 nhóm (khá, trung bình, yếu). 

- Sau khi phân loại bài, tiếp tục đề nghị các 

HS khác trao đổi, điều chỉnh thứ bậc xếp loại 

theo ý kiến nhận xét của bản thân. 

- Yêu cầu 2 HS phân tích ƣu, khuyết điểm của 

một vài bài tập tiêu biểu. 

- Phân loại các bài tập cho đúng và phân tích, 

đánh giá chi tiết từng bài tập.  

- HS đã rèn luyện kỹ năng phân 

loại các bài tập của cả lớp ngoài 

giờ học và mỗi HS đều tập phân 

tích một bài tập theo sự phân 

công của lớp (cả văn viết lẫn văn 

nói)  

- HS tham gia hoạt động phân 

loại và phân tích   bài tập. 

 

- HS theo dõi, lắng nghe giáo 

viên đánh giá ƣu, khuyết điểm 

bài tập để rút kinh nghiệm.   

5 D- Đánh giá 

tiết học  

1 - Nhận xét tinh thần học tập HS lắng nghe và ghi chép các nội 

dung giáo viên yêu cầu  
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Ph  l c 5 

 Hình ảnh nhóm thực nghiệm  lớp K2 TKTT trong giờ thực nghiệm 

 

2.2.1. Giờ học lý thuyết giới thiệu về chất liệu màu Acrylic.  

(Nguồn: Nguyễn Hoài Nam chụp 07/2017) 

 

2.2.2. Giờ học lý thuyết về chất liệu màu Acrylic.  

(Nguồn: Nguyễn Hoài Nam chụp 07/2017) 
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2.2.3. Giờ học lý thuyết về chất liệu màu Acrylic 

(Nguồn: Nguyễn Hoài Nam chụp 07/2017) 

 

2.2.4. Giới thiệu về các kỹ thuật vẽ vải trên các chất liệu vải. 

(Nguồn: Nguyễn Hoài Nam chụp 07/2017) 
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2.2.5.Giờ hƣớng dẫn thực hành 

(Nguồn: Nguyễn Hoài Nam chụp 07/2017) 

 

      

2.2.6. Giờ thực hành nhóm thực nghiệm lớp K2 TKTT 

(Nguồn: Nguyễn Hoài Nam chụp 07/2017) 
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2.2.7. Giờ thực hành nhóm thực nghiệm lớp K2 TKTT 

(Nguồn: Nguyễn Hoài Nam chụp 07/2017) 

      

 

2.2.8. Giờ thực hành nhóm thực nghiệm lớp K2 TKTT 

(Nguồn: Nguyễn Hoài Nam chụp 07/2017) 
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2.2.9. Giờ hƣớng dẫn thực hành nhóm thực nghiệm lớp K2 TKTT 

(Nguồn: Nguyễn Hoài Nam chụp 07/2017) 

 

      

2.2.10. Giờ hƣớng dẫn thực hành nhóm thực nghiệm lớp K2 TKTT 

(Nguồn: Nguyễn Hoài Nam chụp 07/2017) 
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2.2.11. Giờ hƣớng dẫn thực hành nhóm thực nghiệm lớp K2 TKTT 

(Nguồn: Nguyễn Hoài Nam chụp 07/2017) 

      

2.2.12. Giờ hƣớng dẫn thực hành nhóm thực nghiệm lớp K2 TKTT 

(Nguồn: Nguyễn Hoài Nam chụp 07/2017) 
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2.2.13. Giờ hƣớng dẫn thực hành nhóm thực nghiệm lớp K2 TKTT 

(Nguồn: Nguyễn Hoài Nam chụp 07/2017) 

 

2.2.14. Giờ thực hành nhóm thực nghiệm lớp K2 TKTT 

(Nguồn: Nguyễn Hoài Nam chụp 07/2017) 
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2.2.15. Giờ thực hành nhóm thực nghiệm lớp K2 TKTT 

(Nguồn: Nguyễn Hoài Nam chụp 07/2017) 

      

2.2.16. Giờ thực hành nhóm thực nghiệm lớp K2 TKTT 

(Nguồn: Nguyễn Hoài Nam chụp 07/2017) 
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PH  L C 6 

Sản phẩm trƣớc và sau khi vẽ trang trí trên vải 

( Nguồn: Tác giả luận văn 08/ 2017) 

 

Vẽ trang trí trên áo dài cách tân 

 

 

Vẽ trang trí trên áo sơ mi cổ chữ U 
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Vẽ trang trí trên áo dài cách tân 

 

 

 

Vẽ trang trí trên áo sơ mi cổ 5p 


