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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Nhắc đến “môn

thuật” là nhắc đến một môn học với niềm yêu

thích, say mê, sáng tạo của học sinh, nó cung cấp cho các em kiến thức
không chỉ về cái đẹp mà là cách quan sát, cảm nhận thế giới xung quanh
bằng con mắt nghệ thuật. Trong các phân môn của môn m thuật thì phân
môn Vẽ tranh thƣờng đƣợc học sinh yêu thích hơn cả. Với mục tiêu chung
và chƣơng trình cụ thể, dạy học phân môn Vẽ tranh ở Trung học cơ sở
không chỉ là vẽ mà lấy hoạt động m thuật để nâng cao hiểu biết cho học
sinh giúp các em có thêm kiến thức, k năng trong quá trình hoàn thiện
nhân cách Đức - Trí - Thể - M .
Vậy làm thế nào để chất lƣợng dạy học phân môn Vẽ tranh đƣợc tốt,
ngoài những kiến thức cơ bản, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khả năng sƣ
phạm ngƣời giáo viên giảng dạy m thuật cần phải biết vận dụng khoa học,
linh hoạt những phƣơng pháp dạy học của các phân môn m thuật khác vào
phân môn này. Qua thực tế tác giả nhận thấy có nhiều giáo viên chƣa thực
sự giác ngộ ý nghĩa việc đổi mới phƣơng pháp dạy học, còn thói quen dạy
học theo kiểu truyền đạt kiến thức sách vở một chiều, học sinh tiếp thu bài
một cách thụ động, nhất là những giáo viên ở vùng ngoại thành, vùng sâu.
Đó là cách dạy học đơn thuần là học sinh nghe, nhìn, quan sát trên đồ dùng
dạy học qua từng bƣớc hƣớng dẫn của giáo viên trƣớc khi bắt tay vào bài
vẽ một cách thụ động. Việc đổi mới, nâng cao chất lƣợng dạy – học cho
học sinh trong phân môn Vẽ tranh là điều cần thiết. Chúng cần đƣợc nâng
cao từ:
Chất lƣợng đội ngũ giáo viên nghệ thuật có tầm quan trọng đ c biệt
trong chất lƣợng phổ cập giáo dục đào tạo của nhà trƣờng, việc bồi dƣỡng
nâng cao chất lƣợng giáo dục nghệ thuật cho đội ngũ giáo viên vừa là
nhiệm vụ trọng tâm của họ vừa là trách nhiệm chung của cán bộ giáo viên
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trong tổ bộ môn và nhà trƣờng và cả xã hội. hi ngƣời giáo viên đƣợc nâng
cao về kiến thức, kĩ năng và các phƣơng pháp dạy học Vẽ tranh thì họ sẽ
truyền tải đƣợc kiến thức đến học sinh một cách chất lƣợng nhất.
Là một ngƣời con của mảnh đất Hƣơng Sơn, tôi thấy học sinh ở đây
vô cùng yêu thích phân môn Vẽ tranh. Tuy nhiên chất lƣợng dạy – học
phân môn Vẽ tranh ở đây còn chƣa thực sự đƣợc nâng cao và chú trọng.
Với mong muốn chất lƣợng dạy - học phân môn Vẽ tranh tại trƣờng Trung
học cơ sở Hƣơng Sơn,

Đức, Hà Nội đƣợc nâng cao hơn để có thể thu

hút đƣợc sự hào hứng, yêu thích học tập của học sinh. Từ đòi hỏi cấp thiết
đó tôi chọn đề tài “Dạy - học phân môn Vẽ tranh tại trƣờng Trung học cơ
sở Hƣơng Sơn” làm đề tài luận văn của mình.
2. Lịch sử nghiên cứu
Có thể kể đến một số nghiên cứu liên quan tới đề tài mà tác giả lựa
chọn:
Tác giả Nguyễn Thu Tuấn (2013) với nghiên cứu Dạy học Mỹ thuật
ở trường Trung học cơ sở dựa vào phương tiện đa chức năng nhằm phát
huy tính sáng tạo của trẻ em, đây là công trình nghiên cứu về cơ sở lý luận
và thực tiễn dạy học m thuật ở trƣờng Trung học cơ sở dựa vào phƣơng
tiện đa chức năng nhằm phát huy sáng tạo của học sinh. Nghiên cứu của tác
giả góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về sử dụng phƣơng tiện dạy
học trong dạy học m thuật, xây dựng cơ sở dạy học cho chuyên ngành
thuật. Về thực tiễn, nghiên cứu có thể ứng dụng đại trà tại các trƣờng Trung
học cơ sở trên toàn quốc nhằm hỗ trợ cho đội ngũ giáo viên m thuật hình
thành kiến thức và k năng sử dụng phƣơng tiện đa chức năng trong dạy
học để phát huy tính sáng tạo của học sinh.
Ngoài ra, tác giả Nguyễn Thu Tuấn cũng có một số nghiên cứu đến
việc dạy - học M thuật nhƣ:
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- Nguyễn Thu Tuấn (2007), “Sử dụng phƣơng tiện k thuật dạy học
bộ môn

thuật ở trƣờng Trung học cơ sở hiện nay”, Tạp chí Giáo dục

(số 178), tr. 45-46 và tr. 35. Với bài viết này trên tạp chí Giáo dục, tác giả
Nguyễn Thu Tuấn đã đƣa ra những nội dung về việc sử dụng các phƣơng
tiện k thuật hạy học cho bộ môn

thuật ở trƣờng Trung học cơ sở hiện

nay. Với những kiến thức đƣợc đƣa ra một cách xác đáng và cô đọng nhất
giúp cho các ngƣời giáo viên có thể vận dụng vào việc dạy học của mình.
Các phƣơng tiện k thuật dạy học đáp ứng đƣợc các xu hƣớng phát triển
hiện đại nói chung của nền giáo dục.
- Nguyễn Thu Tuấn, Giáo trình Phương pháp dạy học Mĩ thuật (1+2),
NXB Đại học sƣ phạm. Giáo trình đƣa ra những cập nhật những thông tin
đổi mới về nội dung cũng nhƣ các phƣơng pháp dạy học Mĩ thuật. Ngoài ra
giáo trình còn đƣa ra cách kết hợp các phƣơng tiện dạy học hay đổi mới về
phƣơng thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập Mĩ thuật của học sinh, sinh
viên theo hƣớng tích cực hóa ngƣời học.
- Nguyễn Thu Tuấn (2011), “Nhận thức của giáo viên về việc sử
dụng thiết bị dạy học môn

thuật ở trƣờng Trung học cơ sở”, Tạp chí

Quản lý giáo dục (số 260), tr. 20-22.
- Nguyễn Thu Tuấn (2011), “Sử dụng hình ảnh trực quan trong dạy
học m thuật”, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 327, tr. 84-86 và “Tính sáng
tạo trong tạo hình của lứa tuổi học sinh Trung học cơ sở”, Tạp chí Văn hóa
nghệ thuật, số 326, tr.75-76 và tr. 102.
Ngoài ra, còn có một số nghiên cứu, bài báo khoa học trong các hội
thảo chuyên ngành liên quan đến dạy - học M thuật, cụ thể nhƣ:
- Tác giả Trần Quốc Toản (1999) với cuốn sách Mỹ thuật và phương
pháp dạy học Mỹ thuật ở trung học cơ sở. Đây là một cuốn sách có nhiều
nội dung hữu ích cho ngƣời giáo viên m thuật ở bậc học Trung học cơ sở

4
có thể tiếp cận đƣợc với những phƣơng pháp dạy học M thuật sát với
những đ c trƣng riêng của môn học m thuật. Tuy các phƣơng pháp có thể
chƣa hoàn toàn phù hợp với những hƣớng phát triển dạy học mới nhƣng
nhờ đó giáo viên sẽ có những tiếp cận cơ bản nhất với các phƣơng pháp
dạy học m thuật.
- Quách hánh Vân (2012), “Một số phƣơng pháp thiết lập mối quan
hệ giữa ngƣời học và các tác phẩm M thuật”, Kỷ yếu hội thảo khoa học
toàn quốc: Đổi mới công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý
giáo dục ở các trường cao đẳng, Trƣờng Cao đằng sƣ phạm Hà Nội, 2012.
- Trƣờng Đại học Sƣ phạm Nghệ thuật Trung ƣơng (2008), Hội thảo
khoa học đổi mới phương pháp dạy học trong đào tạo giáo viên âm nhạc,
mỹ thuật cho trường phổ thông.
- Bộ giáo dục và đào tạo (tháng 1/2008), Kỷ yếu Hội thảo “Nâng cao
chất lượng đội ngũ giáo viên Âm nhạc-Mỹ thuật trong nhà trường phổ
thông”(Tiểu học và Trung học cơ sở).
- Bộ giáo dục và đào tạo (Tháng 6/2008), Hội thảo khoa học “Đổi
mới phương pháp dạy học trong đào tạo giáo viên Âm nhạc-Mỹ thuật cho
trường phổ thông”.
Những công trình nghiên cứu và giáo trình kể trên là tƣ liệu quý giá
để tác giả tham khảo trong quá trình nghiên cứu của mình.
Theo tìm hiểu của tác giả, chƣa công trình nghiên cứu nào về chất
lƣợng dạy - học phân môn Vẽ tranh tại trƣờng Trung học cơ sở Hƣơng Sơn,
nhƣ vậy đề tài mà tác giả lựa chọn: Dạy - học phân môn Vẽ tranh tại trƣờng
Trung học cơ sở Hƣơng Sơn,

Đức, Hà Nội, vì vậy, hƣớng nghiên cứu

của đề tài hiện tại là không trùng l p với bất kỳ một đề tài nghiên cứu nào
khác.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
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Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích: Hệ thống hóa cơ sở lý luận,
nghiên cứu đánh giá thực trạng của việc dạy và học phân môn Vẽ tranh tại
trƣờng Trung học cơ sở Hƣơng Sơn từ đó đề xuất phƣơng pháp nâng cao
chất lƣợng dạy phân môn này của trƣờng.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Để thực hiện đƣợc mục đích trên đề tài thực hiện những nhiệm vụ sau:
- Làm rõ một số vấn đề lý luận về dạy và học m thuật, chất lƣợng
dạy và học m thuật trong trƣờng Trung học cơ sở.
- Phân tích đánh giá thực trạng về chất lƣợng, từ đó chỉ ra một số tồn
tại và nguyên nhân trong việc dạy - học phân môn Vẽ tranh tại trƣờng
Trung học cơ sở Hƣơng Sơn.
- Đƣa ra hệ thống biện pháp nhằm nâng cao chất lƣợng dạy - học
phân môn Vẽ tranh tại trƣờng Trung học cơ sở Hƣơng Sơn.
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Dạy - học phân môn Vẽ tranh tại trƣờng Trung học cơ sở Hƣơng Sơn
4.2. Phạm vi nghiên cứu
- Phạm vi không gian: Trƣờng Trung học cơ sở Hƣơng Sơn, M
Đức, Hà Nội.
- Phạm vi thời gian: Năm học 2016 - 2017.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu
- Phƣơng pháp nghiên cứu lý thuyết: Phân tích, tổng hợp lý thuyết
(Nghiên cứu qua các giáo trình, tài liệu sách báo về phƣơng pháp dạy học
bộ môn

thuật).

- Phƣơng pháp khảo sát, thực nghiệm: Điều tra phỏng vấn tình hình
giáo viên, học sinh. Dự chuyên đề trao đổi, dự giờ, rút kinh nghiệm về
phƣơng pháp dạy học phân môn Vẽ tranh đề tài. Thực hành giảng dạy,
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thực nghiệm dạy thí điểm ở một số lớp, cho học sinh hoạt động ngoại khóa,
tích cực phối hợp môn học với hoạt động ngoài giờ lên lớp.
6. Những đóng góp của luận văn
- Luận văn hệ thống hóa cơ sở lý luận về chất lƣợng dạy - học phân
môn Vẽ tranh trong trƣờng Trung học cơ sở. Phân tích làm rõ thực trạng,
tìm hiểu nguyên nhân hạn chế và đề xuất đƣợc một số biện pháp nhằm
nâng cao chất lƣợng dạy - học phân môn Vẽ tranh tại trƣờng Trung học cơ
sở.
- Luận văn sẽ đóng góp một phần vào việc dạy học phân môn Vẽ
tranh ở trƣờng Trung học cơ sở đạt đƣợc kết quả cao, là cơ sở cho các đồng
nghiệp vận dụng vào nâng cao chất lƣợng dạy học phân môn Vẽ tranh ở
trƣờng THCS.
7. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận
văn gồm 2 chƣơng:
Chƣơng 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn
Chƣơng 2: Nâng cao chất lƣợng dạy học phân môn Vẽ tranh tại
trƣờng Trung học cơ sở Hƣơng Sơn.
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Chƣơng 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TI N
1.1. Khái quát chung về ph n môn V tranh ở trƣờng THCS
1.1.1. Khái niệm dạy học, phân môn Vẽ tranh
1.1.1.1. Khái niệm về dạy học
Nói về khái niệm dạy học chúng ta có nhiều quan điểm khác nhau, quan
điểm trƣớc đây và quan điểm hiện nay về dạy học cũng đã có sự thay đổi.
Theo quan niệm cũ việc dạy học là một quá trình truyền thụ kiến
thức của thầy, ngƣời thầy là trung tâm của giờ học, ngƣời chủ động truyền
đạt kiến thức, còn học sinh đóng vai trò là ngƣời tiếp nhận kiến thức thụ
động, quá trình dạy học một chiều, ít có sự trao đổi qua lại giữa thầy và trò.
Nhƣ vậy dạy học là quá trình truyền thụ kiến thức một chiều, thầy
dạy, trò nghe và ghi nhớ, thực hiện, tiếp nhận kiến thức một cách bị động.
“Dạy học là con đƣờng, phƣơng tiện cơ bản để thực hiện quá trình trí dục,
là dạng đ c biệt của quá trình hoạt động nhận thức. Trong quá trình dạy học
học sinh dƣới sự chỉ đạo của giáo viên, đạt tới mục đích của trí dục” [22,
tr.24]
Theo sự phát triển của xã hội, giáo dục cũng dần chuyển đổi để phù
hợp hơn, hiện đại hơn, do đó khái niệm dạy học cũng đã có có sự thay đổi.
Dạy học không còn là quá trình truyền đạt kiến thức một chiều mà nó có sự
tƣơng tác giữa ngƣời dạy và ngƣời học. Từ đó, vai trò của ngƣời GV không
còn là trung tâm của giờ học nữa, mà HS trở thành trung tâm. Các em HS
đƣợc chủ động trong việc tiếp nhận, các em tự tìm hiểu kiến thức và chọn
lọc những vấn đề phù hợp với nội dung bài học, GV trở thành một ngƣời có
vai trò định hƣớng trong giờ học. Nhờ vậy, học sinh đƣợc phát triển tối đa
năng lực, nhận thức của mình.
Theo xu hƣớng hiện đại của giáo dục hiện nay thì quá trình dạy học
giúp cho học sinh phát huy đƣợc tính tích cực của học sinh. HS tự tìm hiểu

8
và tiếp nhận kiến thức nhờ những định hƣớng theo hƣớng tích cực từ giáo
viên nhờ các phƣơng pháp dạy học tích cực. Học sinh trở thành ngƣời chủ
động trong quá trình dạy học, chủ động tiếp nhận hay loại trừ kiến thức.
Các em phát huy đƣợc năng lực của bản thân trong quá trình tìm hiểu kiến
thức, áp dụng những kiến thức đó vào trong học tập cũng nhƣ cuộc sống
của mình.
Nhƣ vậy, dạy học là một quá trình lĩnh hội kiến thức của HS dƣới sự
truyền đạt, hƣớng dẫn, định hƣớng dẫn của GV. Và ngày nay quá trình đó
cần phải đi theo hƣớng phát huy đƣợc tính tích cực cho học sinh thông qua
những phƣơng pháp dạy học tích cực.
1.1.1.2. Khái niệm về phân môn Vẽ tranh
Phân môn Vẽ tranh trong trƣờng phổ thông là một phần, một phân
môn của bộ môn m thuật. Trong phân môn Vẽ tranh đƣợc chia thành các
đề tài khác nhau, xem vẽ với bài học của các phân môn khác trong bộ môn
m thuật. Trong phân môn Vẽ tranh, các học sinh đƣợc tự do sáng tạo trong
một giới hạn nhất định, đó là giới hạn về đề tài. Khi Vẽ tranh tất cả các
hình ảnh trong tranh của các em sẽ đƣợc GV hƣớng dẫn để đi theo đúng đề
tài đã giao.
Trong quá trình Vẽ tranh, HS sử dụng các hình ảnh quen thuộc của
cuộc sống phù hợp với nội dung của đề tài, các hình ảnh màu sắc đầy sáng
tạo về thiên nhiên, cuộc sống con ngƣời, thế giới xung quanh. Từ những
hình ảnh đó ngƣời xem có thể cảm nhận đƣợc tình cảm, suy nghĩ của các
em HS về một vấn đề nào đó.
Với phân môn Vẽ tranh HS đƣợc thể hiện bản thân từ khả năng quan
sát, ghi nhớ, sáng tạo, thể hiện tƣ tƣởng, tình cảm của các em. Có thể thấy
cùng một đề tài nhƣng bài vẽ của các em lại khác nhau từ hình ảnh, màu
sắc, bố cục tất cả đều thể hiện đƣợc từ tình cảm, cảm xúc của các em qua
các hình ảnh chân thực của cuộc sống mà mỗi HS có cách cảm khác nhau.
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1.1.1.3. Khái niệm phương tiện dạy học
"Phƣơng tiện dạy học là các phƣơng tiện sƣ phạm đối tƣợng - vật
chất do giáo viên ho c (và) học sinh sử dụng dƣới sự chỉ đạo của giáo viên
trong quá trình dạy học, tạo những điều kiện cần thiết nhằm đạt đƣợc mục
đích dạy học" [37]
Phƣơng tiện dạy học là công cụ k thuật nhằm hỗ trợ trong công tác
dạy, học của GV và HS, khi GV cần giảng giải một vấn đề nào đó thì có
thể sử dụng thêm phƣơng tiện dạy học nhằm bổ trợ cho nội dung dạy học
nhƣ một minh chứng. Nhờ có phƣơng tiện dạy học, học sinh đƣơc quan sát
rõ hơn, đƣợc hiểu sâu hơn các kiến thức GV giảng dạy. Cũng nhờ có
phƣơng tiện dạy học, học sinh có thể sử dụng để đƣa ra quan điểm của
mình trƣớc thầy cô giáo và các bạn.
Phƣơng tiện dạy học hiện nay đang tồn tại song song hai loại, đó là:
phƣơng tiện dạy học truyền thống (tranh, ảnh, bài vẽ, minh họa...) và
phƣơng tiện dạy học hiện đại (máy tính, mạng internet, video, máy chiếu,
dụng cụ thí nghiệm hiện đại...), các phƣơng tiện dạy học truyền thống ngày
nay chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu của các phƣơng pháp dạy học hiện đại, do
đó phƣơng tiện dạy học cũng đƣợc đổi mới theo hƣớng hiện đại để phục vụ
tốt cho công tác dạy - học.
1.1.2.

ục tiêu của phân môn Vẽ tranh
Bất cứ một môn học nào khi đƣợc đƣa vào giảng dạy trong nhà

trƣờng thì đều phải có mục tiêu cụ thể, rõ ràng. Các mục tiêu ấy nhằm đƣa
ra cho ngƣời giáo viên định hƣớng đúng đắn về kiến thức, kĩ năng giảng
dạy và kết quả thu đƣợc ở học sinh là đáp ứng đƣợc các mục tiêu. Vì thế,
việc xác định đƣợc mục tiêu đúng đắn cho môn học hay chi tiết cho từng
bài học trở lên rất quan trọng. Nó quyết định đến thành công của một giờ
dạy, một bài học và cuối cùng là cả một quá trình, môn học.

10
Trong môn

thuật cũng vậy, việc xác định mục tiêu chung của

môn m thuật xuyên suốt các cấp học giúp chúng ta định hƣớng đƣợc nội
dung chƣơng trình học tốt nhất cho các cấp học có môn m thuật, sao cho
phù hợp với từng khối lớp, từng bậc học, lứa tuổi. Dạy học M thuật trong
trƣờng phổ thông đều hƣớng tới mục tiêu chung đó là hƣớng học sinh đến
cái đẹp, có am hiểu về cái đẹp và mục tiêu của phân môn Vẽ tranh cũng
nằm trong mục tiêu chung của môn học.
Các mục tiêu đó hƣớng tới mục tiêu lớn là đƣa các em trở thành một
công dân hoàn thiện về Đức - Trí - Thể - M . Đáp ứng đƣợc đòi hỏi nhu
cầu về trí tuệ, thẩm m , hiểu đƣợc quy luật về cái đẹp ngày càng cao của xã
hội hiện đại chứ không chỉ còn là những con ngƣời chỉ có trí tuệ...
Với bậc THCS, mục tiêu của phân môn Vẽ tranh ngoài những mục
tiêu chung của môn học nhƣ trên thì nó lại có điểm khác biệt đó là:
- Học sinh biết xây dựng một tác phẩm theo đúng yêu cầu của đề tài,
học sinh thể hiện đƣợc sự sáng tạo, ý tƣởng khác lạ của mình nhƣng vẫn
phải phù hợp với những quy luật chung về bố cục, màu sắc.
- Tạo cho các em thói quen quan sát, ghi nhớ các sự vật hiện tƣợng
xung quanh từ đó rèn luyện, phát triển cho học sinh trí nhớ, khả năng quan
sát, trí tƣởng tƣợng và sự sáng tạo của các em, hƣớng các em đến nhận thức
đúng đắn về thẩm m , thế giới quan xung quanh.
- HS vẽ đƣợc các hình ảnh bằng ngôn ngữ nghệ thuật qua đƣờng nét,
hình khối và màu sắc.
Qua những mục tiêu trên ta thấy rằng mục tiêu của phân môn Vẽ
tranh trong nhà trƣờng phổ thông giúp các em có khả năng nắm bắt và ghi
nhớ hình ảnh các sự vật, hiện tƣợng, từ đó phát triển đƣa vào trong tranh
nhờ sự ý tƣởng và sáng tạo của các em. Từ đó đƣa các em tới một mụ tiêu
lớn chung của giáo dục đó là đào tạo ra một thế hệ công dân có tầm nhìn,
hiểu biết toàn diện, có khả năng quan sát, tự tin với kiến thức của mình.
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1.1.3. Nhiệm vụ phân môn Vẽ tranh
Để phục vụ cho các mục tiêu trên của môn

thuật nói chung hay

phân môn Vẽ tranh nói riêng, thì đều có những nhiệm vụ cụ thể để đạt đƣợc
mục tiêu đã đề ra nhƣ:
Việc giáo dục thẩm m cho học sinh có thể bằng nhiều phƣơng pháp
và nội dung nhƣ âm nhạc với vần điệu, lời ca..., văn học với câu từ, ý
nghĩa..., còn với phân môn Vẽ tranh đó là giáo dục thẩm m cho học sinh
thông qua ngôn ngữ tạo hình. (Đƣờng nét, bố cục, màu sắc...)
Giáo dục thẩm m mà theo ông Nguyễn Thanh Bình: “Giáo dục
thẩm mĩ là sự hình thành hƣớng đích thị hiếu và lí tƣởng thẩm m của nhân
cách, phát triển khả năng cảm thụ thẩm mĩ của nhân cách đối với các hiện
tƣợng của hiện thực, các tác phẩm nghệ thuật và khả năng sáng tạo độc lập
trong lĩnh vực nghệ thuật” [3, tr.25]
Phân môn Vẽ tranh ở THCS phải cung cấp cho học sinh một số kiến
thức phổ thông về M thuật. Ở lứa tuổi THCS thì việc giáo dục bất kì một
nội dung nào cũng là: “Trung học thì cần đảm bảo cho học trò những tri
thức phổ thông chắc chắn, thiết thực, thích hợp với tiền đồ xây dựng nƣớc
nhà, bỏ những phần không cần thiết cho đời sống thực tế” [3, tr.74]
Hay “Giáo dục thẩm mĩ là hình thành thái độ thẩm mĩ xác định của
con ngƣời đối với hiện thực” [4, tr.34]
Phân môn Vẽ tranh cung cấp kiến thức khi Vẽ tranh thì cũng cần
xuất phát từ thực tế, từ hiện thực cuộc sống và hƣớng học sinh tới những
giá trị phục vụ cho phát triển con ngƣời của tƣơng lai gần với giá trị thực
của thời đại.
hông những thế nhiệm vụ của môn m thuật là giúp học sinh nhận
thức sâu sắc hơn về nền m thuật của dân tộc và có hiểu biết về m thuật
thế giới. Những kiến thức ấy không chỉ cho HS nắm bắt tốt hơn sự phát
triển của dân tộc, thế giới về m t thẩm m - giá trị tinh thần, từ đó làm nền
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tảng cho sự phát triển, sáng tạo trong Vẽ tranh sau này của HS. Các sản
phẩm tranh vẽ của HS có thể dựa trên nền tảng m thuật dân tộc cũng nhƣ
tiếp thu kiến thức m thuật thế giới.
Từ những kiến thức về giá trị thẩm m , giúp học sinh có tinh thần
thoải mái và tạo điều kiện cho các em tiếp thu tốt hơn tri thức các môn học
khác. Bởi các kiến thức của phân môn Vẽ tranh nó gắn liền với cuộc sống,
xuất phát từ thực tế cuộc sống nên chúng giúp cho HS dễ dàng kết nối với
các môn học khác ở bậc THCS nhƣ môn Hình học, môn Văn học...
Một nhiệm vụ nữa cũng khá quan trọng của môn

thuật cũng nhƣ

phân môn Vẽ tranh đó là: định hƣớng cho một bộ phận học sinh học có khả
năng, có niềm say mê, yêu thích môn

thuật có thể nghiên cứu chuyên

sâu hay hƣớng nghiệp cho các em thi vào các trƣờng chuyên nghiệp có liên
quan đến M thuật sau này dễ dàng hơn (nhƣ Hội họa, Đồ họa, Sƣ phạm
m thuật, Kiến trúc,

thuật ứng dụng, …)

Với bất kì một bài học nào thì đều cần hƣớng tới các mục tiêu chung
của môn học đối với HS ở bậc THCS, gắn liền với cuộc sống, đem đến cho
học sinh niềm yêu thích môn học và kết nối với các môn học khác và thực
hiện đƣợc các nhiệm vụ của từng bài học cũng nhƣ của phân môn Vẽ tranh.
1.1.4. Vai trò của phân môn Vẽ tranh
Trong cuộc sống, m thuật có vai trò hƣớng con ngƣời ta đến cái
đẹp, cái đúng, giúp con ngƣời cảm nhận tốt hơn về những nét đẹp của thế
giới xung quanh.
Phân môn Vẽ tranh có vai trò mang lại hứng thú cho học sinh, đây là
phân môn đƣợc đa số học sinh yêu thích vì nó đem lại sự thoải mái, tự do
trong việc thể hiện ý tƣởng, sự sáng tạo trong tác phẩm của mình.

hông

gò bó theo mẫu, không giới hạn trong các khung hình nhƣ vẽ theo mẫu, hay
trang trí mà học sinh đƣợc lựa chọn bố cục, sắp xếp các hình ảnh theo ý
tƣởng của bản thân, nhƣng các hình ảnh đó phải theo đúng đề tài của bài
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àu sắc cũng theo sự cảm nhận, sự phối hợp màu sắc cũng dễ dàng và

học.

phong phú hơn.
Phân môn Vẽ tranh là một trong những phân môn giúp giáo viên
nhận biết đƣợc năng lực của học sinh một cách toàn diện và rõ ràng nhất.
Thông qua những bài tập của phân môn Vẽ tranh mà học sinh có thể hiện
đƣợc sự sáng tạo, ý tƣởng của mình qua đƣờng nét, màu sắc.
Nhƣ vậy thông qua phân môn Vẽ tranh học sinh có cơ hội đƣợc thể
hiện cao nhất sự sáng tạo, các ý tƣởng độc đáo, cá tính của bản thân qua
các bài Vẽ tranh. Với vai trò của mình, phân môn Vẽ tranh luôn đƣợc HS
đón nhận, thích thú nhất.
1.2. Một số yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng dạy - học ph n môn V
tranh
1.2.1. Cơ sở vật chất
Đối với bất kì một môn học nào trong nhà trƣờng phổ thông thì yếu
tố cơ sở vật chất luôn đƣợc quan tâm, nó đóng góp một phần không nhỏ
vào chất lƣợng của mỗi giờ học, môn học.
Ví nhƣ ở trƣờng học THCS, học sinh có theo học môn Hóa học, nếu
là một ngôi trƣờng có cơ sở vật chất tốt, có phòng học riêng chuyên phục
vụ làm các thí nghiệm với đầy đủ đồ dùng cần thiết cho các em, thì học
sinh sẽ đƣợc làm các thí nghiệm liên quan đến bài học, học sinh đƣợc thực
hành ngay các lý thuyết vừa đƣợc học, nhƣ vậy kiến thức sẽ đƣợc tìm hiểu
sâu hơn, kĩ hơn. Học sinh có thể biết đƣợc lƣợng kiến thức mình có đƣợc
đến mức độ nào, có thể tiếp nhận những kiến thức đúng, những trải nghiệm
thú vị. Với những điều chƣa hiểu, học sinh có thể hỏi giáo viên, hay cùng
giáo viên thực hành kiểu “cầm tay chỉ việc” nhƣ vậy các em sẽ nắm bắt
kiến thức nhanh nhất và tốt nhất. Nhƣng nếu ở một ngôi trƣờng không có
điều kiện cơ sở vật chất thì việc thực hành của các em dƣờng nhƣ là không
thể, và cũng chính vì không có điều kiện nên các em chỉ học lý thuyết mà
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không có thực hành, không đƣợc trải nghiệm để có cái nhìn sâu hơn về
những kiến thực thu thập đƣợc. Xã hội ngày càng phát triển, nền giáo dục
chuyển dần từ lý thuyết một chiều (giáo viên giảng, học sinh ghi chép, học
thuộc) sang hai chiều (học sinh tự tìm hiểu qua sách vở, tài liệu, qua thực
hành và ngƣời giáo viên đóng vai trò ngƣời đồng hành và định hƣớng các
em đi theo đúng hƣớng mà thôi).
Với môn

thuật, hay nhƣ phân môn Vẽ tranh cũng vậy, yếu tố về

cơ sở vật chật cũng có những tác động nhất định đến chất lƣợng dạy - học
của các em. Nếu có cơ sở vật chất tốt thì các em đƣợc học, đƣợc thực hành
với nhiều hình thức, nội dung khác nhau, không còn chỉ là học qua sách vở.
Đƣợc làm quen với nhiều chất liệu của hội họa, đƣợc có phòng học riêng
với không gian đầy sáng tạo, chính điều này sẽ giúp các em có hứng thú
trong học tập, sáng tạo. Các bạn có thể có cơ hội tiếp cận gần hơn với hội
họa nhƣ các triển lãm, các kì hoạt động ngoại khóa nhƣ đi bảo tàng, Vẽ
tranh ngoài trời, từ đó làm tăng thêm vốn kiến thức cũng nhƣ trình độ thẩm
m cho các em. Ngƣời giáo viên cũng nhờ có điều kiện cơ sở vật chất mà
đƣợc tăng cƣờng vốn kiến thức của mình, thƣờng xuyên trau dồi kiến thức
mới, nâng cao k năng dạy, chất lƣợng dạy nhờ có các phƣơng tiện hỗ trợ.
Nhƣng với điều kiện cơ sở vật chất không đảm bảo, còn thiếu thốn,
các em chỉ làm quen đƣợc với bút màu chì, màu sáp và quyển vở vẽ. Cơ
hội tiếp cận gần hơn với m thuật của các em không có nhiều. Giáo viên
nếu có tiếp cận đƣợc với các phƣơng pháp dạy học tích cực, hiện đại mà
đòi hỏi một cơ sở vật chất tốt, phƣơng tiện dạy học hiện đại thì cũng g p
khó khăn trong việc áp dụng chúng.
Nhƣ vậy cơ sở vật chất cũng ảnh hƣởng đến chất lƣợng dạy - học của
phân môn Vẽ tranh.
1.2.2. Phương tiện dạy học trong phân môn Vẽ tranh
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Trong phân môn Vẽ tranh, với đ c điểm riêng của phân môn là sự
kết hợp của lý thuyết và thực hành, các em phải quan sát nhiều và đƣa đƣợc
những hình ảnh của thế giới xung quanh thông qua đƣờng nét, bố cục, màu
sắc vào trong bài học. Chúng ta có thể nhìn qua một bài học thực tế: Các
em cùng có một đề tài là Vẽ tranh về Hồ Gƣơm ở thủ đô Hà Nội. Với các
bạn ở vùng núi, nếu nhƣ tốt lắm là các em có thể đƣợc quan sát Hồ Gƣơm
qua tấm ảnh, qua bức tranh in hay qua một số bài các bạn đã vẽ lần trƣớc,
nhƣ vậy các em chỉ có một hƣớng nhìn, một góc nhìn về Hồ Gƣơm và có
thể đƣa ra các bức vẽ có phần giống nhau theo hình ảnh, lời kể chung nhất.
Nhƣng nếu nhƣ là ở vùng có điều kiện hơn, ở một ngôi trƣờng mà phòng
học m thuật đƣợc sử dụng riêng, có các phƣơng tiện dạy học hiện đại nhƣ
máy tính có kết nối internet, có máy chiếu. Các em đƣợc xem hình ảnh về
Hồ Gƣơm một cách sống động qua video, qua clip, một Hồ Gƣơm sống
động, tràn đầy không khí với sự nhộn nhịp và chuyển động mang hơi thở
cuộc sống, nhiều chiều hƣớng, do đó, các em sẽ có những tác phẩm nhiều
chiều, nhiều màu sắc hơn. Bài tập của các em phong phú hơn rất nhiều, mỗi
em sẽ có một cảm nhận khác, một cách nhìn khác. Thậm chí trong giờ thực
hành bài tập Vẽ tranh, các em còn có thể đƣợc nghe nhạc, những bản nhạc
phù hợp với lứa tuổi. Âm nhạc cũng là một yếu tố có ảnh hƣởng tốt đến sự
phát huy sáng tạo của các bạn học sinh.
Phƣơng tiện dạy học hiện đại ngày nay là cần thiết, vì chúng phù hợp
với xu hƣớng giáo dục hiện đại, mang thế giới xích lại gần nhau hơn. Học
sinh nhờ đó mà có thể nắm bắt nhanh đƣợc xu hƣớng, các trào lƣu m thuật
của Việt Nam và thế giới. Tuy nhiên, dạy học m thuật không thể xa rời
những phƣơng tiện dạy học truyền thống nhƣ tranh minh họa, giáo cụ trực
quan, thị phạm… Với một bài học Vẽ tranh, thời gian giáo viên hƣớng dẫn
học sinh các bƣớc Vẽ tranh là rất quan trọng, với bƣớc này giáo viên có thể
sử dụng giáo cụ trực quan nhƣ các bức hình có viết thứ tự các bƣớc và tạo
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thành một trò chơi để học sinh có thể tƣơng tác, tìm hiểu và ghi nhớ các
bƣớc làm đúng. Các bài minh họa là những bài vẽ của các bạn học sinh lớp
trƣớc luôn là cách hƣớng dẫn đƣợc sử dụng, vì qua các tác phẩm đã hoàn
thành của các bạn cùng trang lứa thì các bạn học sinh có thể nắm bắt tốt
hơn hƣớng làm bài.
Học sinh nhờ đó có thể quan sát ngay những hình ảnh mình cần, có
thể nghe nhạc trong khi thực hành. Và các bạn có thể đƣợc làm quen với
nhiều chất liệu khác nhau của m thuật nhƣ màu nƣớc, đất n n, sơn dầu,
toan, lụa...
1.2.3. Đội ngũ giáo viên
Đội ngũ giáo viên luôn đƣợc đánh giá là yếu tố quan trọng hàng đầu,
quyết định đến chất lƣợng giáo dục, m c dù có cơ sở vật chất tốt, phƣơng
tiện dạy học đầy đủ, hiện đại đến đâu nhƣng nếu đội ngũ giáo viên không
có kiến thức, kĩ năng và không tận tâm với nghề thì chất lƣợng dạy học
không thể có kết quả cao nhƣ mong đợi. Yếu tố tiên quyết trong ngành giáo
dục chính là đội ngũ giáo viên, nó góp phần tạo nên một nền giáo dục thành
công, đi đúng định hƣớng phát triển của nhà nƣớc và ngành Giáo dục.
PGS. TS. Trịnh Hoài Thu đã viết:
Trong đó, giáo dục nghệ thuật ở các bậc học phổ thông có tầm
quan trọng và nhiều ý nghĩa, góp phần giáo dục thẩm m và phát
triển nhân cách cho học sinh. Phát triển năng lực nghề nghiệp
cho giáo viên nghệ thuật ở các trƣờng phổ thông Việt Nam trong
giai đoạn hiện nay là một nhiệm vụ hết sức cần thiết, mang tính
chiến lƣợc, làm tăng thêm năng lực chuyên môn nghệ thuật,
nghiệp vụ sƣ phạm và phẩm chất đạo đức cho đội ngũ giáo viên
dạy học âm nhạc/m thuật ở các trƣờng phổ thông [27, tr.75].
Đội ngũ giáo viên m thuật chính là xƣơng sống của bộ môn, giáo
viên m thuật không chỉ là những nhà giáo có kiến thức, kĩ năng sƣ phạm
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mà còn phải là một ngƣời có năng khiếu về m thuật, có lòng say mê không
chỉ với nghề giáo mà còn là say mê hội họa.
Với một ngƣời giáo viên m thuật thì phải có khả năng nhanh nhạy,
khả năng học hỏi những cái mới, phƣơng pháp mới từ ngành, bạn bè, đồng
nghiệp. Nhất là với thời buổi công nghệ thông tin hiện đại nhƣ ngày nay thì
việc tiếp nhận những cái mới trên thế giới không còn là điều khó khăn. Ví
dụ nhƣ không chỉ là bài học về “Chép họa tiết trang trí dân tộc”, giáo viên
có thể không chỉ giảng dạy học sinh một chiều những kiến thức về họa tiết
trang trí dân tộc mà còn có thể cho học sinh so sánh với họa tiết trang trí
của các nƣớc khác trên thế giới. Ngày nay, chỉ với một cánh cửa internet
mà có thể mở ra cho học sinh cả một “thế giới” mới với đầy sự bất ngờ, thú
vị. Nhờ đó trang bị cho học sinh kiến thức không chỉ là về m thuật Việt
Nam mà còn là m thuật thế giới. Từ đó tạo ra những con ngƣời mới không
chỉ có kiến thức cơ bản, kiến thức về những gì trong đất nƣớc mình mà còn
tạo ra những công dân Việt Nam có trình độ, hiểu biết có thể tự tin giao lƣu
với các bạn trên thế giới. Để có đƣợc điều này thì ngƣời giáo viên môn
thuật không chỉ cần trau dồi về nghề mà còn trau dồi nhiều kiến thức, kĩ
năng khác nữa.
Đáp ứng đƣợc yêu cầu đó thì giáo viên cần là một ngƣời làm việc
khoa học, ngay từ đầu mỗi năm học cần lên kế hoạch cho việc giảng dạy
của mình xuyên suốt cả một năm học. Việc này giúp ngƣời giáo viên có
cách tổ chức thực hiện các hoạt động trong giáo dục m thuật đƣợc xây
dựng dựa trên phân phối chƣơng trình đã đƣợc các chuyên gia trong chuyên
ngành nghiên cứu (về nội dung bài học theo các chủ đề trong chƣơng trình
hiện hành của chƣơng trình THCS). Trong năm học, khi có các phƣơng
pháp mới đƣợc tập huấn thì ngƣời giáo viên cần linh động, tiếp thu những
cái phù hợp với môi trƣờng giáo dục của mình để áp dụng, không thể cứ có
bất cứ cái mới là mang về áp dụng hoàn toàn cho học sinh của mình.
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Những cái mới có thể đòi hỏi cả giáo viên và học sinh có thời gian để học
hỏi, làm quen và áp dụng, do đó không thể nóng vội mà phụ thuộc vào sự
linh động của ngƣời giáo viên.
Chính nhờ sự linh động này mà ngƣời giáo viên còn có thể hƣớng
cho học sinh tới việc liên hệ giữa môn học M thuật đến các môn học khác,
nhằm tạo sự phong phú cho bài học. Và cũng chính sự liên kết này giúp
cho các em học tốt đƣợc nhiều môn học một cách tích cực nhất. Ví nhƣ
giáo viên liên hệ một bức tranh phong cảnh với việc miêu tả thiên nhiên
của một bài văn nào đó trong sách giáo khoa của các em, hay một nhân vật
đƣợc miêu tả rõ nét nhƣ đƣợc nhìn thấy bức chân dung của họ vậy. Sự liên
hệ giữa các môn học cũng chính là tạo cho học sinh sự nhanh nhẹn trong
liên tƣởng và logic...
Trong khi giảng dạy, để đảm bảo phƣơng pháp dạy học của mình đạt
hiệu quả cao thì ngƣời giáo viên cần có sự đánh giá toàn diện về các m t
trong năng lực học tập, khả năng sáng tạo và các k năng khác ở học sinh.
Nếu nhƣ kết quả không mong đợi thì cần có sự đánh giá, tìm hiểu xem
phƣơng pháp của mình không đạt ở điểm nào để có sự thay đổi cần thiết.
Trong mỗi tiết học giáo viên là ngƣời bao quát lớp, theo sát từng bƣớc làm
bài của học sinh do đó họ phải thực sự linh hoạt để điều khiển giờ học theo
một hƣớng đi mà đã vạch ra - kiến thức nền, phải xử lý đƣợc các tình
huống phát sinh - tình huống sƣ phạm...
Đánh giá đƣợc năng lực của học sinh giúp chính giáo viên và học
sinh có đƣợc hƣớng đi đúng và trở nên yêu thích môn học hơn. Tuy nhiên,
giúp học sinh yêu thích chƣa đủ mà ngƣời giáo viên còn cần giúp cho cha
mẹ và bản thân học sinh nhận thấy đƣợc vị trí, tầm quan trọng của môn
thuật trong nhà trƣờng cũng nhƣ đời sống. Một ngƣời giáo viên tốt không
chỉ là giáo viên dạy giỏi, mà còn phải thu hút đƣợc sự quan tâm của phụ
huynh học sinh và các em tích cực tham gia vào các hoạt động của môn
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thuật nhƣ Vẽ tranh làm triển lãm khối, trƣờng hay các hoạt động ngoại
khóa kết hợp với m thuật. Thậm chí họ có thể gửi con đến các Câu lạc bộ
m thuật vì đam mê và yêu thích... Biết đƣợc tầm quan trọng của m thuật
trong nền văn hóa của dân tộc cũng nhƣ trong cuộc sống hiện tại sẽ giúp
cho môn

thuật “đổi phận” của một trong những môn phụ trở thành môn

học đƣợc quan tâm ở trƣờng THCS.
1.2.4. Nhận thức của học sinh
Nhận thức của học sinh ở bậc THCS còn phụ thuộc vào tâm lý lứa
tuổi, ở giai đoạn này các em đƣợc gọi là ở tuổi thiếu niên (với độ tuổi từ 11
đến 14 tuổi). Đây là giai đoạn bƣớc đệm chuyển từ giai đoạn chuyển lứa
tuổi nhi đồng sang tuổi trƣởng thành nên có vị trí tƣơng đối quan trọng
trong việc định hƣớng và hình thành nhân cách sau này cho các em. Ở giai
đoạn này các em có sự thay đổi mạnh mẽ từ thể chất (dậy thì, phát triển
chiều cao, cân n ng) cho đến phát triển về tinh thần (Các em thích tự khẳng
định bản thân, thích đƣợc khám khá những điều mới lạ, nhất là những điều
mang tính chất trƣởng thành và tâm lý các em cũng có nhiều xáo trộn). Từ
những đ c điểm đó sẽ là ƣu điểm nếu nhƣ cha mẹ, thầy cô biết định hƣớng,
uốn nắn và cùng các em khai phá giúp các em nhanh chóng bƣớc vào
hƣớng phát triển đúng đắn, còn nếu nhƣ không nhận đƣợc sự quan tâm của
những ngƣời thân xung quanh mình, rất có thể các em sẽ bị lệch khỏi
đƣờng ray mà đi vào con đƣờng mang tính tiêu cực. Chính vì vậy, không
chỉ cần sự quan tâm của gia đình mà còn cần sự giáo dục của nhà trƣờng
cũng nhƣ xã hội để giai đoạn THCS trở thành giai đoạn bản lề cho việc
“kiến tạo” nên những công dân tốt.
Tại trƣờng THCS là nơi để các em tuổi thiếu niên có thể tiếp nhận,
lĩnh hội những tri thức mới qua các môn học, các kiến thức toàn diện tạo
nên một nền tảng vừng chắc cho các em trong tƣơng lai. Nhƣng nó cũng
đòi hỏi ở bậc học này là cách làm việc mang tính độc lập và tinh thần tự
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học hỏi cao.

hông còn sự gần gũi chỉ bảo nhƣ ở cấp bậc Tiểu học, ở bậc

THCS mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh trở nên xa cách hơn. Vào độ
tuổi này các em đã có nhận thức về môn học “hay” ho c “không hay”, giáo
viên đƣợc “thích” hay “không thích”, thậm chí các em còn quan tâm đến
ngoại hình của giáo viên. Sự thay đổi về nội dung cũng nhƣ môn học kéo
theo sự thay đổi về cách học của các em. Các em phải tự mình tìm hiểu,
làm việc nhiều hơn; kiến thức đƣợc các em chắt lọc theo hƣớng “thích hay
không”, nghĩa là các em hành động thiên nhiều về tình cảm mà chƣa có sự
khẳng định về lý trí. Ngƣời giáo viên cần định hƣớng và bên cạnh đồng
hành cùng các em nhiều hơn, lắng nghe tình cảm của các em để có những
lời khuyên thích hợp và những điều chỉnh phù hợp trong việc truyền đạt
kiến thức. Ở độ tuổi này của các em ngƣời giáo viên không chỉ là các thầy
cô dạy kiến thức mà còn phải là “ngƣời bạn” của các em.
Với bộ môn

thuật cũng vậy, ngƣời giáo viên cần lắng nghe, chia

sẻ cùng các em, đ c biệt môn

thuật vẫn là môn đƣợc các em tƣơng đối

yêu thích. Ngƣời dạy m thuật phải trau dồi thêm các kiến thức ở các bộ
môn liên quan và các kiến thức về k năng cần có của học sinh từ những
kiến thức của môn tự nhiên đến kiến thức của các môn xã hội, đến kiến
thức đời sống xã hội và cập nhật đƣợc nhịp sống hiện đại của xã hội.
Khả năng nhận thức của học sinh THCS có sự thay đổi lớn, nhƣ trí
nhớ và khả năng tƣ duy đã phát triển tốt, các em có khả năng ghi nhớ đƣợc
lƣợng kiến thức lớn, đ c biệt khả khả năng tƣ duy trừu tƣợng phát triển,
nhƣ TS. Nguyễn Thu Tuấn đã viết:
“Rõ ràng, học sinh THCS có thay đổi lớn về sinh lý và thể chất, cho
nên khả năng nhận thức và tƣ duy của các em ngày càng cao. Điều đó có
nghĩa là sự thay đổi trong mối quan hệ giữa tƣ duy hình tƣợng cụ thể sang
tƣ duy trừu tƣợng khái quát mà sự chiếm ƣu thế của tƣ duy trừu tƣợng
trong hoạt động của lứa tuổi THCS đã góp phần làm thay đổi rõ rệt về m t
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nhận thức và khả năng phân tích, tổng hợp, logic của học sinh ngày càng
tốt hơn.”[30, tr.22]
Ở lứa tuổi này HS luôn có cách nhìn nhận về các sự vật, hiện tƣợng ở
thế giới xung quanh mình khác so với cách nhìn của ngƣời đã hoàn toàn
trƣởng thành. Ngƣời giáo viên cần chú ý nghiên cứu tâm lý và quan điểm
của các em để có những phƣơng pháp dạy học hiệu quả nhất, gần gũi nhất
với các bạn HS bậc THCS. Hiểu đƣợc các em nghĩ gì, cần gì chính là ngƣời
giáo viên đã nắm đƣợc điểm mạnh, điểm yếu của các em để có hƣớng phát
huy tối đa năng lực cùng nhƣ bù đắp nhƣợc điểm cho HS. Nhất là đối với
bộ môn

thuật đòi hỏi học sinh phải có sự hứng thú, sáng tạo chứ không

theo công thức mà làm đƣợc.
Trong một môi trƣờng giáo dục đang ngày dần đi theo hƣớng hiện
đại hóa thì việc chuyển hƣớng và thay đổi phƣơng pháp giáo dục là điều
chắc chắn. Giờ đây không còn là phƣơng thức dạy học thụ động truyền
thống - giáo viên giảng học sinh nghe và ghi chép, không có hoạt động trao
đổi hai chiều.

à chuyển sang dạy học lấy học sinh làm trung tâm, giáo

viên chỉ là ngƣời gợi mở, định hƣớng còn học sinh là ngƣời khám trá tri
thức của bài học đó. Học sinh có thể làm việc cá nhân ho c làm việc theo
nhóm, các bạn cùng nhau trao đổi ý kiến, tìm hiểu về một vấn đề nào đó.
Nhƣ vậy, với nền giáo dục ngày nay thì học sinh là một yếu tố quan trọng,
là nhân tố tạo nên thành công của một tiết học nói riêng và một chƣơng
trình học nói chung. Tri thức của HS ngày càng nâng cao dần, HS ở lứa
tuổi này đã có những sự phát triển về cả thể chất, tinh thần và tri thức so
với cùng lứa nhƣng ở những năm trƣớc đây.
Và ở mỗi vùng khác nhau học sinh sẽ có sự chênh lệch về m t nhận
thức, do đó, ngƣời dạy cần có những thay đổi phù hợp cho phƣơng pháp
truyền đạt cũng nhƣ phƣơng tiện dạy học sao cho có hiệu quả nhất.
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Nhận thức của học sinh về các vấn đề, nhất là kiến thức về thế giới
quan thƣờng có ảnh hƣởng rất tích cực đến hoạt động học m thuật của học
sinh. hi giáo viên đƣa ra một chủ đề nào đó thì với học sinh có nhận thức
tốt sẽ nhanh chóng đƣa ra đƣợc những ý tƣởng, liên hệ đƣợc với những
kiến thức liên quan đến bài học. Ví dụ nhƣ giáo viên đƣa ra chủ đề về Vẽ
tranh bốn mùa thì với những học sinh nhận thức tốt sẽ liên tƣởng đƣợc
ngay đến những đ c trƣng riêng của từng mùa để thể hiện đƣợc tốt nhất tác
phẩm của mình. Còn học sinh nhận thức không sâu về thế giới quan xung
quanh thì đòi hỏi ngƣời giáo viên cần có sự gợi ý ho c mất thời gian để
giảng cho học sinh các kiến thức liên quan đến bài học.
Nhận thức của học sinh còn góp phần tạo nên một tiết học hiệu quả,
nhất là đối với phân môn Vẽ tranh thì với nhận thức cao, các bài học của
các em sau khi đã hoàn thành thƣờng có ý tƣởng tốt, sự sáng tạo cao và
cách làm việc hợp lý, khoa học…
1.3. Đ c trƣng dạy - học mỹ thuật và ph n môn V tranh của học sinh
THCS
1.3.1. Đ c trƣng dạy - học mỹ thuật của học sinh THCS
Đ c trƣng dạy – học m thuật có sự khác nhau dựa vào tâm lý lứa
tuổi. Từ sự ngây thơ của trẻ mầm non, sự non nớt của tiểu học cho đến sáng
tạo mang cá tính riêng của HS THCS.
Trong dạy học m thuật, GV dạy cho HS biết cách sử dụng các ngôn
ngữ tạo hình bao gồm nhiều yếu tố nhƣ: đƣờng nét, màu sắc, bố cục, không
gian, ánh sáng, hình khối... Và dù ở mỗi lứa tuổi khác nhau nào thì ngôn
ngữ tạo hình của các em có sự khác nhau. Khi dạy học GV phải dựa đƣợc
vào những đ c trung riêng của từng lứa tuổi mà có những hƣớng dẫn thích
hợp. Ví nhƣ với các em nhỏ ở bậc Mầm non thì các nét vẽ non nớt ngây
ngô, chƣa định hình đƣợc nhƣng các em lại có những cách nhìn, ý tƣởng
trong tác phẩm mà ngƣời lớn khó có có đƣợc. Với lứa tuổi Tiểu học khi các
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em bắt đầu làm quen với những kiến thức cơ bản, tay đƣợc rèn luyện viết
chữ trở nên cứng cáp hơn thì nét vẽ và việc vẽ hình đã trở nên có lý tính
hơn, dần dần bớt ngây ngô và đã biết sáng tạo từ những ý tƣởng riêng. Với
các bạn học sinh Tiểu học thì việc nhìn nhận về thế giới quan vẫn mang
tâm lý của trẻ nhỏ, vẫn là những sáng tạo phát triển từ hình ảnh thực tế. Các
em luôn có một góc nhìn rất khác, rất lạ mà các họa sĩ đôi khi muốn học
tập. Với các bạn học sinh ở cấp THCS thì ngôn ngữ m thuật của các em đã
hoàn thiện hơn, gần với cách nhìn của những ngƣời trƣởng thành, tuy
nhiên, do tâm lý lứa tuổi đang là bƣớc chuyển giao giữa “trẻ con” và
“ngƣời lớn” và nhận thức chuyển từ tƣ duy hình tƣợng sang tƣ duy trừu
tƣợng nên ngôn ngữ m thuật của các em vẫn chƣa có sự ổn định, luôn là ý
thức muốn tự khẳng định cái tôi của bản thân.
Với bậc học THCS thì đ c trƣng của nó đó chính là sự chƣa ổn định
trong ngôn ngữ tạo hình. Điều này xuất phát từ tâm lý lứa tuổi của các em.
Cũng chính từ điều này mà phân môn Vẽ tranh cũng có đ c trƣng riêng của
nó.
1.3.2. Đặc trưng của phân môn Vẽ tranh
Phân môn Vẽ tranh là một phân môn bao gồm hầu hết các đ c trƣng
ngôn ngữ m thuật, nó đòi hỏi học sinh có nhiều kiến thức về bố cục, hình
mảng, đƣờng nét, màu sắc, đậm nhạt… và đ c biệt là nơi mà học sinh có
thể tự do đƣa ra ý tƣởng và sáng tạo của riêng mình theo một số chủ đề cho
trƣớc ho c chủ đề tự do. Ở trƣờng THCS, phân môn Vẽ tranh có thể vẽ
theo đề tài cho trƣớc ho c học sinh tự chọn đề tài mình ƣa thích để thể hiện,
các em có thể tự do thể hiện bố cục, vẽ hình và vẽ màu theo cảm nhận của
bản thân mình. Phân môn này giúp các em HS có khả năng vẽ đƣợc các thể
loại tranh khác nhau do có sự bao quát các yếu tố của hội họa.
Vẽ tranh là hoạt động của HS vẽ theo trí nhớ, các hình ảnh các em đã
quan sát đƣợc và để lại ấn tƣợng, HS đa phần là không quen vẽ tại chỗ - vẽ
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cảnh thực, ngƣời thực và những hoạt động thực hay nói đúng hơn là các em
ít đƣợc làm quen, tiếp xúc với hoạt động vẽ theo cách trực tiếp. Các em vẽ
bằng cách nhớ lại những gì mà mình đã quan sát, ho c đã đƣợc nghe ngƣời
khác miêu tả lại, từ đó các em vẽ lại có cả sự tƣởng tƣợng trong đó là chủ
yếu.
Chính từ những sự thoải mái tự do trong thể hiện, đƣợc thỏa sức sử
dụng trí tƣởng tƣợng của mình mà phân môn Vẽ tranh thƣờng đƣợc các em
học sinh đón chờ nhất trong bộ môn

thuật. Nếu ngƣời giáo viên biết

khai phá, gợi mở cho các em thì điều này giúp ích các em rất nhiều. Và để
có đƣợc sự sáng tạo một cách đúng hƣớng, đúng bài bản thì GV phải là
ngƣời hƣớng dẫn và truyền đạt cho các em những kiến thức từ chung nhất
về môn

thuật cho đến kiến thức chuyên biệt, các đ c trƣng riêng của

phân môn.
Với phân môn Vẽ tranh thì ngƣời dạy và ngƣời học phải chú ý đến
bố cục của tranh, một tác phẩm đẹp là một bức tranh đầu tiên phải có bố
cục ch t chẽ, phải có mảng chính mảng phụ rõ ràng, và bố cục tranh thƣờng
đƣợc quy về các dạng hình tròn, hình tam giác, hình vuông, hình chữ
nhật…

ỗi dạng bố cục lại có một ý nghĩa gợi tả riêng, nhƣ bố cục hình

tam giác cho ngƣời xem một cảm giác vững chãi, khỏe khoắn, bố cục hình
tròn cho cảm giác liên kết có trọng tâm... HS sau khi chọn lựa đƣợc dạng
bố cục, xác định đƣợc mảng chính - phụ thì mới bắt tay vào thể hiện hình,
dáng. Tuy đây là các bƣớc quan trọng nhƣng HS thƣờng bỏ qua và GV thì
cũng không coi trọng việc các em làm theo các bƣớc mà thƣờng tắt nhƣ
việc cho các em vẽ hình thẳng vào bài, do đó, dễ dẫn đến tình trạng có bạn
bố cục lệch, bạn thì vẽ bé quá, bạn thì vẽ to quá khiến bức tranh trở nên
thiếu ch t chẽ, bài vẽ đạt kết quả không cao. HS từ việc thiếu quan tâm đến
việc phác bố cục và mảng chính - phụ còn có một nhƣợc điểm đó là nét vẽ
của các em thƣờng thiếu dứt khoát, hay bị đƣa đi đƣa lại, thậm chí nhiều
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em còn bị ảnh hƣởng bởi nét vẽ của truyện tranh. Ngƣợc lại, có những em
lại có bố cục lạ và đẹp, những bố cục mà ngƣời lớn khó có thể nghĩ ra
đƣợc, thậm chí một số họa sĩ còn có ý muốn học hỏi các bố cục của các em
HS.
Nhƣ vậy, việc xác định đƣợc đ c trƣng riêng của từng phân môn rất
quan trọng, điều này giúp các em định hƣớng đƣợc cách làm bài, giải quyết
vấn đề một cách nhanh chóng và chính xác. Với phân môn Vẽ tranh thì đ c
trƣng là bố cục, hình mảng, màu sắc, đƣờng nét, GV cũng nhƣ HS cần nắm
vững để có đƣợc thành công của tiết học.
1.4. Khái quát chung về trƣờng Trung học cơ sở Hƣơng Sơn
Trƣờng THCS Hƣơng Sơn là ngôi trƣờng có nhiều gắn bó với bản
thân tác giả, chính vì điều này mà tác giả muốn có đề tài nghiên cứu đóng
góp một phần cho sự phát triển của trƣờng nói chung và môn

thuật tại

đây nói riêng.
Trƣờng Hƣơng Sơn là một ngôi trƣờng nằm ở huyện ngoại thành Hà
Nội ngày nay (trƣớc kia thuộc tỉnh Hà Tây cũ), ngôi trƣờng nằm trên một
vùng đất đƣợc coi là chốn linh thiêng (Chùa Hƣơng), nằm cách trung tâm
của thành phố Hà Nội khoảng 60km, Hƣơng Sơn là vùng đất đá vôi với địa
hình bị chia cắt phức tạp, tuy nhiên, đây cũng là một lợi thế bởi chúng tạo
nên nhiều hang động tự nhiên kết hợp với hệ thống đền chùa nổi tiếng.
Chính điều này đã tạo lên lợi thế cho việc phát triển đời sống của ngƣời
dân. Ngoài ra, Hƣơng Sơn còn có một khu rừng đ c dụng - một khu dự trữ
thiên nhiên lớn. Nhờ sự kết hợp hài hòa giữa điều kiện tự nhiên và xã hội
đã tạo cho vùng đất này một giá trị đ c biệt vừa là khu di tích lịch sử văn
hóa, vừa là “mái nhà xanh” của thủ đô.
Từ những đ c điểm về địa lý nhƣ vậy đã tạo cho Hƣơng Sơn một thế
mạnh phát triển cả về con ngƣời và nền kinh tế. Do ngƣời dân chủ yếu kinh
doanh, buôn bán nên đời sống về kinh tế có phần phát triển hơn các xã khác
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trong huyện. Con ngƣời nơi đây cũng có sự giao lƣu văn hóa nên về tri thức
cũng nhƣ sự quan tâm đến giáo dục cũng có tiến bộ hơn, cập nhật gần hơn
với giáo dục hiện đại. Nhƣng đây gần nhƣ cũng tạo thành nhƣợc điểm của
giáo dục nơi đây, vì ngƣời dân mải mê lo kinh tế đôi khi còn thiếu sự quan
tâm đến m t giáo dục, trẻ em đi học ít đƣợc cha mẹ có thời gian kèm c p,
rèn giũa mà gần nhƣ phụ thuộc hết vào nhà trƣờng. Từ đó trƣờng THCS
Hƣơng Sơn luôn phải nắm rõ đƣợc đ c điểm của địa phƣơng để có cách
quản lý, dạy - học một cách hiệu quả nhất, phát huy những thế mạnh của
địa phƣơng gắn vào giáo dục và khắc phục nhƣợc điểm để giáo dục đƣợc
quan tâm và phát triển theo hƣớng tốt nhất.
1.4.1. Quá trình hình thành và phát triển
Trƣờng THCS Hƣơng Sơn có địa chỉ ở xóm 13 thôn Đục

hê, xã

Hƣơng Sơn, huyện M Đức, thành phố Hà Nội. Trƣờng đƣợc thành lập
năm 1962, khởi đầu với bốn lớp học (hai lớp 5, hai lớp 6), những năm học
tiếp theo, trƣờng luôn phát triển cả về số lớp và số học sinh. Trải qua thời
kì chiến tranh, ngôi trƣờng đã nhiều lần phải sơ về học tại các khu lẻ ở các
xã. Trƣờng đóng tại thôn Đục

hê, xã Hƣơng Sơn. (Năm học 1961 - 1962

có hai lớp 5 của trƣờng cấp II Tây Sơn - M Đức đ t tại Hƣơng Sơn).
Từ năm học 1978 - 1979 đến năm học 1990 - 1991 trƣờng hợp nhất
với trƣờng cấp I và chia thành ba trƣờng THCS (THCS Hƣơng Sơn A,
THCS Hƣơng Sơn B, THCS Hƣơng Sơn C).
Từ khi thành lập ban đầu chỉ có bốn lớp học với bảy thầy cô giáo và
150 học sinh. Sau đó, nhà trƣờng liên tục phát triển cả về số lƣợng lẫn đội
ngũ giáo viên, học sinh: Năm cao nhất với 44 lớp cùng 98 cán bộ giáo viên,
nhân viên và 1829 học sinh. Về chất lƣợng, có nhiều học sinh vào các lớp
chuyên Toán, Lý của Đại học Sƣ phạm Hà Nội ho c đƣợc vào các lớp
chuyên của trƣờng Nguyễn Huệ (Hà Đông), Đại học Quốc gia.
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Hiện nay, Ban lãnh đạo nhà trƣờng gồm có: Thầy Phạm Văn

ùi -

Hiệu trƣởng, các Phó Hiệu trƣởng là thầy Nguyễn Quốc Kỳ và Nguyễn
Việt Long, Chủ tịch Công đoàn - cô Nguyễn Thị Ảnh. Các thầy cô trong
Ban lãnh đạo nhà trƣờng đều là những nhà giáo có kinh nghiệm, năng lực
dạy học và năng lực quản lý, lòng tâm huyết với nghề chính nhờ thế mà
những năm gần đây nhà trƣởng đã liên tục có sự phát triền.
Về đội ngũ giáo viên của nhà trƣờng cũng có sự ổn định về số lƣợng
và chất lƣợng thì không ngừng đƣợc nâng cao, điều này đƣợc thể hiện rõ
nhất ở đội ngũ giáo viên nhà trƣờng với nhiều thầy cô có trình độ Đại học,
chỉ còn 20% có trình độ Cao Đẳng, và tƣơng lai tiến tới sẽ nâng cao dần
trình độ cho các GV.
Từ năm 2015 đến năm 2017, nhà trƣờng có sự ổn định về số lớp học
(32 lớp) với tám lớp trên một khối, số lƣợng HS cũng ổn định với trung
bình 35 HS/lớp nhƣ vậy trƣởng có tổng số HS khoảng trên 1.100 HS. Số
lƣợng HS nhƣ này là tƣơng đối lớn so với một trƣờng thuộc ngoại thành Hà
Nội. Với số lƣợng nhƣ vậy đòi hỏi hệ thống cơ sở vật chất của trƣờng cần
đƣợc đảm bảo và đầu tƣ đúng mức.
Hiện nay, nhà trƣờng có hệ thống phòng học khá lớn, đủ đáp ứng
nhu cầu học của toàn bộ các khối lớp vào buổi sáng mà không bị chồng
chéo, đảm bảo cho các em học trong một buổi và có thể có thời gian ôn
thêm ho c học tăng cƣờng vào buổi chiều.
Một số hình ảnh về sự phát triển của nhà trƣờng
[Phục lục 1. Ảnh 1, 2, tr.74]
1.4.2. Đặc điểm của học sinh
Học sinh trƣờng THCS Hƣơng Sơn cũng mang những đ c điểm
chung của lứa tuổi thiếu niên đó là: Sự phát triển nhanh cả về tâm lý và thể
chất. Các em bƣớc đầu có sự khẳng định độc lập của bản thân. Khả năng

28
ghi nhớ và tƣ duy của các em đã phát triển tốt, tƣ duy trừu tƣợng phát triển.
Thời điểm này sự xáo trộn về tâm lý của các em là rất lớn.
Ngoài các đ c điểm chung của HS lứa tuổi THCS nhƣ trên, các em
HS trƣờng THCS Hƣơng Sơn còn có những đ c điểm riêng phù hợp với
hoàn cảnh, sự phát triển của địa phƣơng.
Đây là một vùng ngoại thành có sự phát triển kinh tế hơn so với các
vùng ngoại thành Hà Nội khác nhờ có sự phát triển du lịch tại địa phƣơng,
các em đƣợc tiếp xúc với các hoạt động kinh doanh nên ở các em có sự
nhanh nhẹn, hoạt bát. Nhƣng cũng do sự phát triển về kinh tế dẫn đến các
em có điều kiện tiếp xúc nhiều với các phƣơng tiện truyền thông hiện đại,
kiến thức đƣợc mở mang hơn và m t trái chúng đem lại cũng nhiều hơn,
đòi hỏi gia đình và nhà trƣờng cần quản lý ch t chẽ, quan tâm đến các em
để các em có định hƣớng đúng đắn nhất.
Đối với lứa tuổi các em, việc học ở bậc học THCS đƣợc ví nhƣ bƣớc
ngo t quan trọng trong đời sống của các em. Việc học không còn đơn thuần
về sự vật hiện tƣợng nhƣ khối Tiểu học mà phải chuyển sang nghiên cứu có
chiều sâu, theo hệ thống một cách khoa học. Việc học chuyển từ tiếp thu
theo GV giảng sang tự chủ động học tập, tự nghiên cứu, đây là một “rào
cản” với các em ở trƣờng THCS Hƣơng Sơn, vì ở đây, trình độ, sự hiểu biết
cũng nhƣ sự quan tâm đến việc học tập của các em đôi khi còn bỏ ngỏ, cha
mẹ mải lo kinh tế nên phó m c việc học hành của con cho nhà trƣờng.
Chƣa kể đến là trình độ giáo viên có đƣợc nâng cao theo sự phát triển và
tiến bộ chung của ngành, liệu các GV có đƣợc cập nhật những phƣơng
pháp học mới theo hƣớng tích cực, chủ động. Đây là một vấn đề khó khăn
trong công tác dạy và học của trƣờng THCS Hƣơng Sơn.
Tại trƣờng THCS Hƣơng Sơn, hiện tại các môn học Âm nhạc, M
thuật, Thể dục chƣa đƣợc quan tâm đúng mức, chúng vẫn bị coi là phụ nên
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các môn này g p khó khăn trong việc phát triển, thúc đẩy môn

thuật lên

để cho phụ huynh và học sinh quan tâm, yêu thích.
Với những đ c điểm kể trên thì việc ngƣời giáo viên cần có tìm hiểu
kĩ và đƣa ra hƣớng phát triển phù hợp với HS của mình là việc quan trọng.
Có nhƣ thế mới phát huy đƣợc hết những khả năng và ƣu điểm của học
sinh mình. Ngƣời giáo viên môn

thuật ngoài nhiệm vụ trên còn có

nhiệm vụ khác là giúp cha mẹ HS cũng nhƣ các em thay đổi về thái độ với
môn học và đƣa môn

thuật trở thành môn học gây hứng thú cho HS, là

niềm háo hức chờ đón tiết học mỗi tuần.
Tiểu kết
ôn học M thuật với các mục tiêu xuất phát từ mục tiêu chung của
toàn ngành giáo dục là phát triển con ngƣời toàn diện, đáp ứng nhu cầu của
xã hội hiện đại với những kiến thức sát thực tế. “Phát triển hoàn toàn những
năng lực sẵn có” của con ngƣời; “Giáo dục toàn diện”. [3, tr.71]
Với những mục tiêu cụ thể, vai trò của môn m thuật nói chung và
phân môn Vẽ tranh nói riêng đã giúp GV định hƣớng một cách rõ ràng nhất
là cần phải làm gì, làm nhƣ thế nào để nâng cao đƣợc chất và lƣợng của
phân môn Vẽ tranh. GV cần dựa vào những đ c điểm, nghiên cứu thực chất
về con ngƣời (đ c điểm của HS, đội ngũ giáo viên); cơ sở vật chất, các
phƣơng tiện dạy học... có thể đáp ứng nhu cầu tại nơi mình giảng dạy. Đ c
biệt với phạm vi nghiên cứu của đề tài là trƣờng THCS Hƣơng Sơn,
Đức, Hà Nội với những đ c điểm riêng về con ngƣời và cơ sở vật chất của
địa phƣơng cũng nhƣ các điều kiện cần thiết để phát triển, nâng cao chất
lƣợng phân môn Vẽ tranh thì ngƣời GV sẽ có đƣợc những phƣơng pháp
dayh học, những biện pháp cụ thể... Nhất là các phƣơng pháp dạy học tích
cực đƣợc áp dụng một cách phù hợp nhất đối với học sinh ở địa phƣơng,
cũng nhƣ các điều kiện dạy – học tại đây, nhằm phát huy đƣợc tốt nhất tính
tích cực trong học tập phân môn Vẽ tranh.
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Việc nâng cao chất lƣợng dạy – học phân môn Vẽ tranh đòi hỏi
nhiều nỗ lực của GV và nhà trƣờng trong việc nghiên cứu, học tập và áp
dụng các phƣơng pháp, phƣơng tiện dạy học mới, cũng nhƣ sự quan tâm
của cha mẹ học sinh.
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Chƣơng 2
NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG DẠY - HỌC PHÂN MÔN VẼ TRANH
TẠI TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HƢƠNG SƠN
2.1. Thực trạng chất lƣợng dạy - học ph n môn V tranh tại trƣờng
Trung học cơ sở Hƣơng Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội
2.1.1. Thực trạng dạy - học
Trƣờng THCS Hƣơng Sơn là ngôi trƣờng có hơn 50 năm phát triển
và trƣởng thành, trải qua nhiều thay đổi về tổ chức cũng nhƣ địa điểm, đến
nay trƣờng đã có sự ổn định về cơ sở và đội ngũ nhà giáo. Với hệ thống
phòng học kiên cố, số lƣợng phòng học đủ cho mỗi lớp đƣợc học một
phòng riêng, do đó đảm bảo đƣợc nhu cầu học tập của HS.
Với năm học 2016 - 2017, nhà trƣờng tổ chức dạy học cho tất cả các
khối lớp vào buổi sáng, còn buổi chiều dành thời lƣợng cho các em có nhu
cầu có thể ôn luyện ho c nâng cao kiến thức. Thầy và trò nhà trƣờng đều đã
nỗ lực hết mình để nâng cao kết quả dạy - học trong toàn nhà trƣờng, đảm
bảo cho HS có cơ hội đƣợc tiếp nhận kiến thức một cách đồng đều nhất, cố
gắng cho tất cả HS đều đƣợc lên lớp. Tuy nhiên, do đây là khu vực ngoại
thành và là trƣờng học tuyến công lập nên việc chú ý đầu tƣ các phòng học
chức năng cho các môn học nhƣ Âm nhạc, M thuật, Giáo dục thể chất là
chƣa có, do đó các em chƣa có nhiều cơ hội để tiếp nhận nhiều và sâu hơn
lƣợng kiến thức của các bộ môn đó.
Thêm vào đó, nhà trƣờng không tổ chức học bán trú mà chỉ học
trong một buổi sáng nên các em không có giờ học tăng cƣờng cho tất cả các
môn học mà chỉ có gói gọn thời lƣợng tiết học theo đúng nhƣ chƣơng trình
chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều này đã làm lãng phí cho việc
không sử dụng hết công suất của các phòng học, cũng nhƣ tạo điều kiện
cho HS có nhiều thời gian học tập hơn nữa.
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Đội ngũ giáo viên của nhà trƣờng hiện nay có trình độ chủ yếu là Đại
học, Cao đẳng. Nhà trƣờng cũng đã chú trọng đến việc nâng cao trình độ
cho đội ngũ giáo viên. Tuy nhiên, các thầy cô hầu hết còn đang lên lớp theo
phƣơng pháp truyền thống đó là “Giáo viên là trung tâm”, giáo viên truyền
đạt kiến thức cho HS theo kiểu cô đọc, trò ghi và học thuộc. Ở trƣờng
THCS Hƣơng Sơn, HS chƣa thực sự đƣợc tiếp cận phƣơng pháp dạy học
hiện đại mới “lấy học sinh làm trung tâm”, tính tích của HS chƣa thực sự
đƣợc phát huy, mới chỉ dừng lại ở những buổi dạy chuyên đề theo một số
phƣơng pháp dạy học mới mà GV đƣợc tham gia tập huấn. Tuy nhiên, vẫn
phải nhìn nhận lí do khách quan những cái mới chƣa thể áp dụng ngay
đƣợc với các học sinh ngoại thành, cơ sở vật chất chƣa đáp ứng nhu cầu đổi
mới, trình độ học sinh có thể chƣa bằng với các bạn ở trung tâm thành phố.
Với những môn học đƣợc cho là “chính” còn ít đƣợc đầu tƣ để phát
triển (trang thiết bị dạy học) thì với những môn nhƣ Âm nhạc, M thuật
hay Thể dục là những môn trong quan niệm của học sinh lần phụ huynh là
“phụ” thì việc nhận đƣợc đầu tƣ càng khó khăn hơn.
Học sinh ở trƣờng THCS Hƣơng Sơn đa phần đều là những HS có sự
cố gắng trong học tập, các năm học HS đều có sự tiến bộ và thành tích ở
các kỳ thi. Hầu hết các em có sự tự giác trong học tập, các hoạt động tập
thể, tuy nhiên, các em do điều kiện là vùng làm kinh doanh nên có những
thời điểm, một số HS mải lo phụ giúp gia đình mà sao nhãng việc học.
Điều này lại tạo áp lực cho giáo viên là cần phải theo sát các em, động viên
và rèn luyện cho các em tính tự giác, lòng ham học.
Trên đây là thực trạng dạy - học ở trƣờng THCS Hƣơng Sơn với đội
ngũ Ban lãnh đạo của nhà trƣờng là những nhà giáo có tâm đã biết dựa vào
những ƣu điểm của nhà trƣờng để có hƣớng phát triển và tìm cách khắc
phục nhƣợc điểm để nhà trƣờng phát triển dần từng năm. Giáo viên có cơ
hội đƣợc đào tạo, nâng cao nghiệp vụ, kiến thức để có thể nắm bắt một
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cách tốt nhất những chủ trƣơng, chính sách của Đảng, nhà nƣớc và ngành
giáo dục.
2.1.2. Thực trạng chất lượng dạy - học bộ môn

ỹ thuật tại trường

Trung học cơ sở Hương Sơn
Ở các trƣờng THCS thì môn

thuật luôn là môn học chiếm đƣợc

nhiều tình cảm của HS nhất, trong môn học các em đƣợc thoải mái, đƣợc
thể hiện bản thân mình, không hề gò bó cứng nhắc theo bất kỳ công thức
nào. Và với trƣờng THCS Hƣơng Sơn cũng không ngoại lệ, môn

thuật

đƣợc các em HS yêu thích, ham học và là môn học kích thích sự sáng tạo
cho các em.
Nhƣ đã nói ở trên, với điều kiện cơ sở vật chất cho môn học còn
thiếu thì việc dạy và học tốt đều là sự cố gắng của cả thầy cô giáo và các
bạn HS.
Hiện tại ở trƣờng có hai giáo viên dạy môn

thuật và đều đã nằm

trong biên chế, các cô đều là những giáo viên đã có nhiều kinh nghiệm, thời
gian gắn bó với nhà trƣờng lâu dài, ổn định. Hai giáo viên đều là ngƣời địa
phƣơng do đó các cô đều nắm đƣợc đ c điểm, bản chất của ngƣời địa
phƣơng, nhất là với học trò. Các cô sẽ có những điều chỉnh hợp lý trong
phƣơng pháp giảng dạy môn

thuật của mình.

Về trình độ, cả hai cô đều là cử nhân chuyên ngành sƣ phạm, đƣợc
đào tạo bài bản, đúng chuyên môn, và có năng lực trong công tác giảng
dạy. Trong các kì thi giáo viên dạy giỏi cấp trƣờng, các cô nhiều năm liên
tục đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trƣờng. Trong một số kì thi giáo
viên dạy giỏi cấp huyện, các cô đều đƣợc công nhận giáo viên dạy giỏi cấp
huyện và đều đạt giải ba cấp huyện. Đây là động lực để giúp các cô vƣợt
qua những thiếu thốn về cơ sở vật chất để phấn đấu đƣa môn m thuật đạt
đƣợc hiệu quả cao.
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Hình ảnh về giáo viên môn

thuật trong tiết thao giảng [Phụ lục 2

- tr.75 )
2.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dạy - học phân môn Vẽ
tranh tại trường Trung học cơ sở Hương Sơn
Một môi trƣờng giáo dục luôn có những yếu tố ảnh hƣởng đến chất
lƣợng dạy và học của thầy - trò, các yếu tố có thể tạo ra những thuận lợi
cho dạy - học hay cũng sẽ là những ảnh hƣởng tiêu cực nếu nhƣ đội ngũ
giáo viên không hiểu và chắt lọc đƣợc những cái tích cực.
Ở trƣờng THCS Hƣơng Sơn, có những yếu tố ảnh hƣởng đến chất
lƣợng dạy - học toàn trƣờng, cũng nhƣ với phân môn Vẽ tranh trong môn
M thuật. Đó là các yếu tố:
- Yếu tố địa lý: trƣờng THCS Hƣơng Sơn nằm trong vùng bán sơn
địa, ngoại thành Hà Nội cách xa trung tâm thành phố, đời sống kinh tế của
ngƣời dân chƣa cao nhƣ các vùng nội thành, nên sự đầu tƣ riêng cho môn
m thuật còn rất ít.
Nhƣng cũng chính yếu tố địa lý này đã tạo ra một yếu tố tích cực cho
HS khi học phân môn Vẽ tranh. Với phong cảnh đẹp, còn nhiều nét hoang
sơ, gần với thiên nhiên nên sự hiểu biết, gần gũi về thiên nhiên của các em
là tốt. Với các bài Vẽ tranh phong cảnh hay liên quan đến thiên nhiên thì
các bạn HS ở đây sẽ dễ dàng liên hệ hơn với các bạn ở trong nội thành các
thành phố. Nhờ có sự gần gũi, thân quen và hòa mình với thiên nhiên mà
các em có tình cảm gắn bó hơn. Hình ảnh về cỏ cây, hoa lá, các loại cây đa
dạng, các loài động vật phong phú, không chỉ là vật nuôi trong nhà mà còn
là một số loài động vật hoang dã sống ở môi trƣờng thiên nhiên.
Việc sống hòa đồng với môi trƣờng, các em đƣợc vui chơi tự do,
đƣợc tiếp xúc với thế giới xung quanh bằng các giác quan nên các em có
cảm nhận tốt hơn, các hình ảnh đa dạng, gần gũi.
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Yếu tố này cho các em có nhiều hình ảnh về thiên nhiên nhƣng cũng
là một điểm bất lợi vì có thể các em chƣa có đƣợc cái nhìn toàn diện về
cuộc sống xung quanh nhƣ về giao thông, nhà cửa, khu phố, đƣợc tiếp cận
các phƣơng tiện học tập hiện đại. Các bạn HS bị thiếu đi một số hình ảnh
mà hàng ngày các em ít đƣợc quan sát từ thế giới xung quanh.
- Yếu tố kinh tế - xã hội: Hƣơng Sơn là vùng đất đang đƣợc phát
triển theo hƣớng du lịch sinh thái và đ c biệt là du lịch tâm linh. Chính nhờ
đó mà đời sống của ngƣời dân dần bớt đi khó khăn của vùng nông thôn,
nhờ đó trƣờng THCS Hƣơng Sơn đƣợc đầu tƣ xây dựng một hệ thống
phòng học kiên cố, tuy nhiên các phƣơng tiện dạy học, cơ sở vật chất khác
mới chỉ đáp ứng đƣợc nhu cầu cơ bản của dạy - học.
Đời sống của ngƣời dân ngày dần đƣợc cải thiện hơn cũng là một
yếu tố tích cực đến việc nâng cao vai trò của môn m thuật và phân môn
Vẽ tranh trong nhận thức của cha mẹ HS. Và khi đó việc các em đƣợc tiếp
xúc với các hình ảnh khác thông qua TV hay mạng Internet trở nên thuận
lợi hơn. Do đó, nhận biết, ghi nhớ đƣợc các hình ảnh mà bản thân các bạn
có thể chƣa bao giờ trực tiếp quan sát, nó giúp ích các em rất nhiều trong
các bài học của phân môn Vẽ tranh, nhờ có các thông tin hữu ích, các hình
ảnh sống động.
- Trình độ, khả năng của ngƣời giáo viên: Giáo viên là một trong
những điều kiện tiên quyết, quyết định thành công cho bất cứ một hoạt
động nào của giáo dục.
Một ngƣời giáo viên m thuật có trình độ, đƣợc đào tạo một cách bài
bản thì ngoài việc nắm đƣợc kiến thức, họ còn nắm đƣợc các kĩ năng sƣ
phạm để áp dụng vào thực tế giảng dạy, cũng nhƣ phải là những nhà giáo
có tâm huyết. Có trình độ, k năng họ không chỉ truyền đạt đƣợc cho học
sinh những điều cần thiết trong phân môn Vẽ tranh mà còn là những ngƣời
truyền cảm hứng sáng tác cho HS của mình.
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Ở trƣờng THCS Hƣơng Sơn, hai giáo viên giảng dạy môn

thuật

đều là những ngƣời có trình độ cử nhân sƣ phạm m thuật, có kinh nghiệm,
họ đƣợc trang bị kiến thức đầy đủ về m thuật, biết gợi mở cho HS trong
các bài học của phân môn Vẽ tranh. Hai GV đều là những ngƣời nhiệt
huyết với công việc có thời gian gắn bó lâu dài với ngôi trƣờng này, các cô
đều nắm đƣợc đ c điểm của HS, những yếu tố tích cực và không tích cực
có thể ảnh hƣởng đến phân môn Vẽ tranh để dựa vào đó lấy những điểm
mạnh để phát triển hơn nữa phân môn Vẽ tranh. Tuy nhiên các GV chƣa có
nhiều cơ hội để nghiên cứu học tập, vận dụng các phƣơng pháp dạy học
mới theo hƣớng phát huy tính tích cực của HS trong môn m thuật tại
trƣờng.
- Yếu tố cơ sở vật chất và phƣơng tiện dạy học: Là những ngƣời
đƣợc đào tạo đúng chuyên ngành, Giáo viên m thuật ở trƣờng THCS
Hƣơng Sơn là những nhà giáo có kinh nghiệm, niềm say mê sáng tạo đồ
dùng nhờ đó mà các GV đã tạo ra đƣợc đồ dùng dạy học dù chƣa hiện đại
nhƣng phù hợp với HS của nhà trƣờng. GV cùng nhà trƣờng vƣợt qua khó
khăn để có thể có những đồ dùng học tập tốt trong phân môn Vẽ tranh.
Nhƣ việc các cô làm bộ đồ dùng hƣớng dẫn HS làm các bƣớc Vẽ
tranh, nếu nhƣ với tiết dạy có máy chiếu thì GV có thể đƣa các bƣớc Vẽ
tranh lên màn chiếu, nhƣng do điều kiện chƣa đáp ứng đƣợc, bằng sự sáng
tạo của mình các cô đã làm một bộ đồ dùng bao gồm các bƣớc Vẽ tranh:
Bƣớc 1: Tìm hiểu nội dung đề tài
Bƣớc 2: Xây dựng bố cục
Bƣớc 3: Tìm và vẽ hình
Bƣớc 4: Vẽ màu và hoàn thiện bài
[Phụ lục 3, tr.76]
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Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học của trƣờng còn chƣa đƣợc
hiện đại, nhƣng đã đƣợc các giáo viên cố gắng khắc phục, sáng tạo ra
những đồ dùng thiết yếu phục vụ cho công tác giảng dạy.
- Khả năng nhận biết của HS: HS trƣờng THCS Hƣơng Sơn là những
HS có sự yêu thích phân môn Vẽ tranh, các em thích Vẽ tranh theo các đề
tài khác nhau. Với lứa tuổi của các em bắt đầu khẳng định cái tôi của bản
thân mình nên đôi khi HS chƣa nghe sự giảng giải của GV mà thƣờng làm
theo ý thích của mình. Điều này gây cho GV sự khó khăn nhất định trong
quá trình giảng dạy phân môn Vẽ tranh, nhƣng cũng nhờ có tâm lý khẳng
định bản thân đã tạo nên cá tính riêng cho các em. Ngƣời GV nếu biết khai
thác điểm này ở các em, phát triển nó thành năng lực sáng tạo cá tính của
mỗi HS, điều này phù hợp với định hƣớng mới của ngành giáo dục đó là
"phát huy năng lực sáng tạo cá nhân". Vận dụng tốt điểm này thì tiết học
trong phân môn Vẽ tranh sẽ thực sự trở thành một giờ học sáng tạo, kích
thích phát huy hết đƣợc năng lực của bản thận HS.
Khả năng nhận biết về Vẽ tranh của các em có thể hơi kém hơn so
với các bạn ở khu vực trung tâm, do sự đầu tƣ cho việc dạy - học phân môn
Vẽ tranh chƣa đƣợc chú ý. Có em còn chƣa nắm vững đƣợc các kiến thức
cơ bản từ cấp dƣới lên để bắt nhịp vào các bài học ở cấp THCS.
Nhận thức của các em ở Hƣơng Sơn về môi trƣờng thiên nhiên nhƣ
cây cối, động vật, và cuộc sống con ngƣời vùng ngoại thành có thể sâu sắc
hơn là về những hình ảnh nhƣ phƣơng tiện giao thông, ngôi nhà hiện đại,
các kiến thức về môi trƣờng, thế giới. Các em ít đƣợc tiếp xúc với các kiến
thức Vẽ tranh, ít đƣợc quan sát các tranh của các họa sĩ hay những chất liệu
tranh khác nhau. Do đó, các sáng tác của các em chƣa đa dạng về hình ảnh,
màu sắc cũng nhƣ chất liệu. Các em ít đƣợc đi dã ngoại, hay chƣa có những
buổi Vẽ tranh ngoài trời, kiến thức về việc sáng tác - Vẽ tranh ở giữa môi
trƣờng thiên nhiên của các em là thấp. Nguyễn Thanh Bình đã viết: “Giáo
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dục thẩm mĩ là giáo dục khả năng tri giác đầy đủ giá trị và hiểu đúng đắn
về cái đẹp trong nghệ thuật và trong hiện thực”[3, tr.17]
Nhƣ vậy, việc giáo dục thẩm mĩ hay phân môn Vẽ tranh trong môn
M thuật cũng cần gắn với việc phát triển đầy đủ các khả năng tri giác, và
đều gắn liền với hiện thực cuộc sống. Các em ở THCS Hƣơng Sơn sống
hòa với thiên nhiên nhƣng lại thiếu đi những trải nghiệm thực tế của một
cuộc sống nhanh, hiện đại.
Trong một cuộc thi sáng tác tranh chủ đề môi trƣờng, với các bạn HS
ở vùng nội thành thì nhận thức của các em về vấn đề môi trƣờng rất cao,
các em có ý thức về giữ gìn vệ sinh môi trƣờng, có kiến thức về tái chế rác
hay hình ảnh các loại máy móc hiện đại, từ đó các em có sự sáng tạo dựa
trên những kiến thức mình đã có, nhƣng với HS ở Hƣơng Sơn thì các em
chƣa đạt kết quả cao, vì nhận thức của các em về vấn đề này hạn chế hơn
các bạn ở vùng khác.
Nhận thức của HS là một yếu tố quan trọng trong chất lƣợng dạy học
phân môn Vẽ tranh, muốn các em có nền tảng kiến thức thì GV không chỉ
dạy các em kiến thức của phân môn mà còn cần truyền đạt cho các em
nhiều hơn nữa về thế giới xung quanh. Từ đó nâng cao nhận thức của HS
để việc dạy và học phân môn Vẽ tranh đƣợc tốt hơn.
- Phƣơng pháp dạy - học: Với phân môn Vẽ tranh, phƣơng pháp trực
quan thƣờng đƣợc sử dụng cho hoạt động đầu tiên của bài học mới, đó là
phần tìm hiểu đề tài với các hình ảnh minh họa cho đề tài bài học; phần tiếp
theo đó là quá trình hƣớng dẫn thực hành với việc xem bài của các lớp học
trƣớc, ho c của các bạn lớp khác để học sinh có thể định hƣớng tốt hơn cho
bài vẽ của mình.
Phƣơng pháp vấn đáp đƣợc các giáo viên sử dụng xuyên suốt bài học
với những câu hỏi mang tính chất gợi mở hƣớng đi cho HS trong việc phát
triển bài vẽ của mình.
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Và phƣơng pháp luyện tập là phần thực hành, dành cho các em thực
hành những lý thuyết mà GV vừa truyền đạt cho các em, phần thực hành
thƣờng chiếm khoảng thời gian lớn nhất của các phƣơng pháp.
Các GV ở trƣờng THCS Hƣơng Sơn sử dụng xen kẽ các phƣơng
pháp, đến nay các phƣơng pháp này vẫn mang lại hiệu quả nhất định trong
công tác giảng dạy phân môn Vẽ tranh. Tuy nhiên, do các phƣơng pháp
đƣợc sử dụng l p đi l p lại, các bài Vẽ tranh đều sử dụng ba phƣơng pháp
này từ khối lớp 6 đến khối lớp 9 đã tạo nên sự nhàm chán, không còn gây
đƣợc hứng thú cho HS mỗi khi tìm hiểu bài học mới.
Các GV m thuật của trƣờng cũng đã nhận ra đƣợc điểm yếu này
trong việc sử dụng các phƣơng pháp dạy học của mình, các cô đã có tinh
thần học hỏi tham gia các buổi tập huấn hay đi nghe chuyên đề của phòng
giáo dục cũng nhƣ của các trƣờng bạn trong địa bàn huyện. Nhƣng việc áp
dụng ngay và thay đổi hoàn toàn là điều khó thực hiện, do điều kiện của
trƣờng chƣa thể phát huy hết đƣợc các phƣơng pháp mới.
Nhƣ vậy với các yếu tố ảnh hƣởng tới thực trạng dạy – học phân môn
Vẽ tranh, thì việc quan trọng là ngƣời giáo viên m thuật cần biết khai thác
những m t tích cực của từng yếu tố để nâng cao hơn đƣợc chất lƣợng phân
môn Vẽ tranh.
2.2. Đánh giá thực trạng
Qua thực trạng dạy - học chung, cũng nhƣ qua việc phân tích đánh
giá những ảnh hƣởng đến chất và lƣợng dạy - học phân môn Vẽ tranh tại
trƣờng THCS Hƣơng Sơn, chúng ta nhận thấy kết quả đã đạt đƣợc và
những hạn chế của nhà trƣờng.
2.2.1. Những kết quả đạt được
Với những điều kiện sẵn có của địa phƣơng, nhà trƣờng và với sự nỗ
lực của cô - trò, môn

thuật nói chung cũng nhƣ phân môn Vẽ tranh nói

riêng đã đạt đƣợc những kết quả nhƣ sau:
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Vƣợt qua sự thiếu thốn và khó khăn của nhà trƣờng trong các năm
học 2015- 2016; 2016 - 2017 hai giáo viên bộ môn đã có Sáng kiến kinh
nghiệm về việc làm các đồ dùng học tập, ứng dụng một số hình thức dạy
học kiểu mới vào giảng dạy đã đạt giải nhì và khuyến khích của Phòng
Giáo dục và đào tạo huyện.
Cũng trong hai năm học trên hai năm liên tiếp các cô đạt giải ba và
và giải khuyến khích hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện (môn

thuật),

điều này rất đáng tự hào và công nhận sự nỗ lực, cố gắng dạy tốt của các
cô. Nhờ có sự động viên khích lệ của nhà trƣờng, giáo viên đã có những
học hỏi và cố gắng dần đƣa vào thực tế giảng dạy của mình các hình thức,
phƣơng pháp dạy học mới, khắc phục phần nào những tồn tài và đã phát
huy đƣợc tính tích cực trong dạy học.
Các bạn học sinh cũng đã đạt đƣợc một số kết quả nhƣ đã có phong
trào tham gia các cuộc thi Vẽ tranh của phòng giáo dục cũng nhƣ ở huyện.
Các em hào hứng tham gia với số lƣợng đông, tuy nhiên kết quả cá nhân thì
chƣa đạt đƣợc giải cao.
Với một trƣờng THCS nhƣ Hƣơng Sơn, với nhiều yếu tố thuận lợi
cho học phân môn Vẽ tranh thì GV và HS đều cùng cần cố gắng để có đƣợc
bƣớc chuyển mình cho phân môn Vẽ tranh nói riêng cũng nhƣ nâng cao
hiệu quả môn

thuật nói chung.

2.2.2. Hạn chế và nguyên nhân
- Hạn chế đối với phân môn Vẽ tranh tại trƣờng THCS Hƣơng Sơn
đó chính là còn chƣa đƣợc chú ý, vai trò của chúng chƣa đƣợc đánh giá
đúng. Chính vì điều này mà sự đầu tƣ cho môn m thuật nói chung và phân
môn Vẽ tranh nói riêng còn chƣa đƣợc đúng mức.
M thuật tại Hƣơng Sơn vốn đƣợc coi là “môn phụ”, ngoài việc chƣa
khẳng định đƣợc vai trò của môn
liên kết môn

thuật, còn ở việc chƣa tạo ra đƣợc sự

thuật với những môn khác, chƣa cho cha mẹ HS thấy
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đƣợc tác dụng của nó với các môn học trong nhà trƣờng cũng nhƣ không
giúp ích gì đƣợc cho tƣơng lai phía trƣớc của con em mình.
Nhƣ vậy, để khắc phục hạn chế này thì đòi hỏi đầu tiên ở ngƣời GV
phải nỗ lực hết mình, đƣa ra đƣợc những phƣơng pháp giảng dạy tích cực
với HS của mình, khuyến khích, khơi dậy cho các em niềm đam mê, hứng
thú với phân môn Vẽ tranh và môn m thuật. Cho phụ huynh thấy đƣợc lợi
ích của việc học m thuật đối với các môn học khác, hay với sự phát triển
về tri thức, k năng, tình cảm của HS. Từ đó thay đổi nhận thức của phụ
huynh về m thuật, phân môn Vẽ tranh…
- Hạn chế thứ hai đó là về việc đầu tƣ cho các môn học năng khiếu
của nhà trƣờng, của cha mẹ HS. Sự đầu tƣ cho môn

thuật nói chung và

phân môn Vẽ tranh nói riêng chƣa đƣợc đúng mực. Ta có thể nhìn nhận ở
nguyên nhân đây là ngôi trƣờng công lập, lại ở ngoại thành, với số ngân
sách hàng năm cho cơ sở vật chất ngày càng bị giảm, đòi hỏi nhà trƣờng
cần tự tìm ra cho mình một con đƣờng đi, những sự kêu gọi nguồn vốn xã
hội. Dù kế hoạch phát triển nhà trƣờng, trong đó có bộ môn m thuật đƣợc
đ t ra nhƣng lại là mục tiêu khó thực hiện. Việc có phòng học chức năng
riêng, có đầy đủ đồ dùng và các thiết bị học tập là tƣơng đối khó khăn.
GV m thuật có thể thay đổi bằng cách phối hợp với nhà trƣờng và
các GV bộ môn khác tạo lên những góc học tập theo môn ho c chủ đề của
tháng ở trong ngay chính lớp học hàng ngày của nhà trƣờng. Một góc học
m thuật đầy màu sắc và sự sáng tạo của HS sẽ khiến không gian lớp học
đẹp hơn, kích thích sự ham thích học Vẽ tranh từ các em. Các em đƣợc vẽ,
đƣợc tham gia các hoạt động của phân môn Vẽ tranh cũng nhƣ môn m
thuật, có thể giúp các em nâng cao đƣợc các k năng, kiến thức và hứng thú
học tập.
- Hạn chế tiếp theo là trình độ giáo viên, tuy đã đƣợc nâng cao hơn
trong hai năm học vừa qua nhƣng vẫn chƣa bắt nhịp đƣợc với những thay
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đổi mạnh mẽ, liên tục của xã hội, đôi lúc còn mang tâm lý ỷ lại, ngại thay
đổi. Có GV còn sử dụng một bộ giáo án cho vài năm học, nhƣ vậy sẽ
không có sự thay đổi theo hƣớng tích cực ở phƣơng pháp giảng dạy cũng
nhƣ các hình thức dạy - học để nâng cao chất lƣợng phân môn Vẽ tranh.
- Nhận thức của HS đối với phân môn Vẽ tranh cũng là một hạn chế
của phân môn này. HS của trƣờng không có nhiều điều kiện để thực hành
Vẽ tranh nhiều, các em chƣa có điều kiện để tham gia các hoạt động Vẽ
tranh khác, ít có cuộc thi đƣợc phát động đến các bạn HS. Các em chƣa
nâng cao đƣợc các k năng vẽ do không đƣợc rèn luyện nhiều, cũng nhƣ sự
sáng tạo của mình.

hông đƣợc làm quen với những chất liệu đa dạng của

hội họa, đây cũng là một thiệt thòi lớn cho các em. Hay nếu nhƣ ngay bản
thân các em có cách nhìn nhận đúng đắn về tầm quan trọng của phân môn
Vẽ tranh trong học tập cũng nhƣ trong đời sống thì các em sẽ chăm chỉ rèn
luyện hơn, chăm Vẽ tranh hơn. Nhƣ vậy chất lƣợng Vẽ tranh của các em sẽ
tốt hơn rất nhiều.
2.3. Giải pháp để n ng cao chất lƣợng dạy - học ph n môn V tranh tại
trƣờng Trung học cơ sở Hƣơng Sơn
2.3.1. Một số điều kiện giúp giờ học đạt hiệu quả
- Chuẩn bị tốt đồ dùng dạy - học cần thiết:
Để dạy và học phân môn Vẽ tranh đƣợc tốt thì yếu tố tiên quyết là đồ
dùng dạy và học của GV và HS phải đầy đủ và phong phú. Việc chuẩn bị
đồ dùng dạy và học cũng cần đƣợc linh hoạt và phù hợp với nội dung của
từng bài học. Vậy thầy và trò cần chuẩn bị những gì cho các tiết Vẽ tranh?
- Sự chuẩn bị của giáo viên.
Trong phân môn Vẽ tranh việc các em HS đƣợc quan sát thực tế một
cách trực tiếp ho c quan sát hiện thực cuộc sống thông qua các video clip,
qua tranh vẽ, ảnh chụp, đồ dùng dạy học đóng vai trò quan trọng, từ đó
giúp học sinh ghi nhớ đƣợc các hình ảnh trong cuộc sống xung quanh và
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nhớ lại những điều đã biết ho c dễ dàng tƣởng tƣợng những hình ảnh, hoạt
động theo từng chủ đề bài học. Ngƣời GV cần phải biết chắt lọc, lựa chọn
đồ dùng dạy học một cách khoa học, cô đọng, xúc tích, nhằm giúp học sinh
có một cái nhìn bao quát về đề tài của bài học. Trong xu thế dạy - học tích
cực ngày càng hiện đại ngày nay, do yêu cầu của phân môn Vẽ tranh đòi
hỏi cần nhiều và phong phú các tranh trực quan, nhƣng đồ dùng dạy học
đƣợc nhà trƣờng cấp phát đến giáo viên lại rất thiếu, chƣa phong phú. Nên
việc đầu tiên của ngƣời GV

thuật nói chung và trong các giờ dạy các

bài Vẽ tranh nói riêng, là cần phải chủ động chuẩn bị đồ dùng dạy học theo
sự biên soạn bài giảng của mình một cách đầy đủ và hợp lý nhất. Ngoài
những tranh sẵn có, có thể sử dụng đƣợc thì giáo viên cần phải vẽ thêm
ho c sƣu tầm các tranh phù hợp, quay video, điều có thể thực hiện dễ dàng
nhớ các thiết bị công nghệ thời nay. Hay nhƣ việc chuẩn bị các giáo cụ trực
quan nhƣ các tranh vẽ minh họa các bƣớc vẽ bài, ho c minh họa cách sắp
xếp bố cục trên giấy khổ rộng. Có các đồ dùng này vừa giảm bớt đƣợc thời
gian thị phạm trên bảng của giáo viên, vừa giúp cho HS dễ dàng quan sát
và ghi nhớ. Việc này rất hữu ích vì một bài dạy

thuật nói chung và các

bài Vẽ tranh nói riêng để với thời gian giảng lý thuyết (khoảng 12-15 phút)
sẽ có đƣợc hiệu quả cao. Chính vì thế mà việc giảm đƣợc thời gian trong
các thao tác của giáo viên khi giảng bài là cần thiết.
+ Sự chuẩn bị của học sinh.
Trong thực tế, học sinh đi học phải có đầy đủ đồ dùng. Tuy nhiên, có
nhiều học sinh quên đồ dùng nhƣ không mang màu, không mang giấy, sách
giáo khoa, hay nhƣ điều kiện khó khăn của một số học sinh vùng ngoại
thành... Nếu giáo viên có định hƣớng trong việc nhắc nhở, d n dò học sinh
chuẩn bị đồ dùng học tập từ đầu năm và đƣợc nhắc lại nhiều lần trong các
chủ đề, trong các bài học thì việc quên đồ dùng của học sinh sẽ hạn chế và
thầy - trò sẽ chủ động hơn trƣớc mỗi bài học. GV cũng nắm rõ tình hình
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của HS mà có định hƣớng giúp HS chủ động trong việc chuẩn bị đồ dùng.
Nhờ có sự chủ động từ hai phía mới mang lại kết quả cao cho giờ học.
- Xây dựng không gian phù hợp dành cho môn học.
hông nhƣ một số trƣờng (phần lớn là các trƣờng thuộc khối dân
lập), hiện nay đã xây dựng đƣợc phòng chức năng dành riêng cho các môn
học chuyên biệt nhƣ phòng học học đàn, phòng học múa, phòng học m
thuật... Điều này đã mang tới cho học sinh sự háo hức, vui vẻ khi các em
đƣợc tham gia học tập tại các phòng chức năng. Ở trƣờng Hƣơng Sơn còn
khó khăn chƣa có phòng chức năng riêng. Câu hỏi đ t ra cho các GV m
thuật là làm cách nào để môn học vẫn hấp dẫn trong khi điều kiện phòng
học còn hạn chế? Có rất nhiều cách khác nhau, cách phù hợp nhất đối với
nhà trƣờng là giáo viên bộ môn cần kết hợp với giáo viên chủ nhiệm của
các lớp để tạo một không gian riêng mang đ c thù của môn học nhƣ tạo ra
các góc để trƣng bày sản phẩm tiêu biểu của bộ môn ho c của từng dạng
bài và có thể đ t tên cho góc đó là “góc m thuật”, “góc sáng tạo”... và xây
dựng nội quy môn học để đƣa ra những quy chuẩn khi vinh danh sản phẩm
học sinh. Nhƣ vậy, các góc đó sẽ là nơi để các em cố gắng thậm chí là ganh
đua nhau để có sản phẩm tốt để cá nhân ho c nhóm, tổ đƣợc tự hào.
- Đổi mới phương pháp dạy học tích cực.
Có câu hỏi đ t ra là “Các phƣơng pháp dạy học mới, tích cực là
những phƣơng pháp nào? Trả lời câu hỏi này không dễ, vì nhiều trƣờng
THCS vẫn loanh quanh với những phƣơng pháp dạy học có từ xƣa nhƣ trực
quan, vấn đáp, thực hành... Thực ra các phƣơng pháp ấy vẫn hiện hữu
quanh ta, nhƣng đôi khi ta chƣa gọi tên ho c chƣa sử dụng triệt để đến các
phƣơng pháp ấy: Ví dụ nhƣ phƣơng pháp dùng ngôn ngữ cơ thể khi giảng
bài, phƣơng pháp đánh thức đa giác quan, hay phƣơng pháp vận dụng âm
nhạc khi dạy học, sử dụng trò chơi trong giờ học Vẽ tranh... Ngày nay, với
cuộc sống hiện đại, chúng ta có nhiều điều kiện để cập nhật nhiều các

45
phƣơng pháp dạy học tiến bộ, có nhiều phƣơng pháp mang lại nhiều gợi
mở, hứng thú cho học sinh trong phân môn Vẽ tranh. Vần đề quan trọng là
giáo viên có tiếp cận và đƣa vào dạy học bằng các phƣơng pháp ấy hay
không, đƣa nhƣ thế nào để phù hợp với tình hình của trƣờng THCS Hƣơng
Sơn.
- Làm phong phú chương trình học.
Hiện nay, các trƣờng THCS về cơ bản vẫn giảng dạy và học tập theo
chƣơng trình chuẩn

thuật của Bộ GD&ĐT. Có một số trƣờng áp dụng

thí điểm giáo trình “Học mĩ thuật theo định hƣớng phát triển năng lực của
học sinh” nhất là từ năm học 2017 - 2018. Đây là chƣơng trình dạy - học có
sự định hƣớng, gợi mở, kích thích sự sáng tạo và tính chất làm việc độc lập
cũng nhƣ làm việc nhóm của học sinh đƣợc phát huy. Sản phẩm tạo ra và
thu đƣợc không chỉ dừng lại ở các bài vẽ theo các chủ điểm mà còn vận
dụng làm ra các sản phẩm mô hình …

hông chỉ giảng dạy theo nội dung

học tập của sách giáo khoa mà GV có thể áp dụng, mở rộng thêm các nội
dung khác vào bài học, cho HS làm thêm các bài tập từ phế liệu, hay cho
HS ra ngoài lớp để thực hiện bài vẽ. Nếu chƣơng trình học đƣợc xây dựng
thêm cho phong phú, hợp với điều kiện của trƣờng THCS Hƣơng Sơn thì
việc thu hút HS đến với phân môn này đƣợc tốt hơn. Và điều này GV có
thể thực hiện bằng những giờ học ngoại khóa, giờ học tăng cƣờng thêm vào
buổi chiều cho các em HS. (Vì hiện tại là các em đều học chƣơng trình
chính khóa vào buổi sáng).
Nhƣ vậy, làm giàu chƣơng trình học cũng là một nhân tố hết sức
quan trọng trong việc tạo nên sự thành công của môn học.
- Sử dụng linh hoạt đồ dùng dạy học
Đồ dùng hạy học của giáo viên m thuật có nhiều, nhƣng thật thiếu
sót nếu không nhắc đến giáo án điện tử. Vậy việc vận dụng linh hoạt và
phát huy tối đa sự sinh động, phong phú, lợi ích mà giáo án điện tử đem lại
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cần đƣợc giáo viên sử dụng nhƣ thế nào? Giáo án điện tử (GAĐT) là một
công cụ hỗ trợ đắc lực cho giáo viên khi muốn xây dựng một tiết dạy hay
và hấp dẫn. Với các phần mềm và hiệu ứng thiết thực, thú vị, giáo viên có
thể vận dụng để đƣa những hình ảnh, thông tin, hiệu ứng theo ý đồ của
từng bài giảng. Đ c biệt với loại hình GAĐT này, chúng ta có thể đƣa cả
âm thanh vào trong từng bài giảng, điều này sẽ tăng thêm độ phấn khích
cho HS.

ỗi giáo án điện tử đƣợc xây dựng với những hình ảnh, hiệu ứng

phù hợp và đẹp mắt sẽ làm tăng sự hứng thú đối với bài học của mỗi học
sinh và đã thực sự cuốn hút học sinh vào bài học. Tuy nhiên, hiện nay còn
có giáo viên lạm dụng GAĐT, coi GAĐT có thể thay thế bảng đen. Điều đó
là sự lệch hƣớng, vì GAĐT chỉ mang tính chất hỗ trợ, là một đồ dùng dạy
học, để thông qua GAĐT học sinh sẽ thấy những bất ngờ, sự thú vị mà các
đồ dùng khác còn hạn chế. Nói nhƣ vậy để ta thấy sự phối hợp giữa GAĐT,
giáo cụ trực quan cầm tay và phần ghi bảng, minh họa, thị phạm trên bảng
là cần thiết và bổ trợ cho nhau.
Vậy nếu giáo viên sử dụng linh hoạt đồ dùng dạy học, phát huy hết
khả năng của từng đồ dùng dạy học sẽ khiến tiết dạy hiệu quả và thú vị
hơn.
- Sử dụng một số phương pháp, kỹ thuật dạy học hỗ trợ như :
+ Vận dụng ngôn ngữ cơ thể.
Ngày nay chúng ta nghe nói nhiều đến cụm từ “ngôn ngữ cơ thể’’,
vậy ngôn ngữ cơ thể là gì ? Chúng có tác dụng nhƣ thế nào đến việc dạy học.
Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia thì: “...Ngôn ngữ cơ thể là
một dạng của truyền thông phi ngôn ngữ trong đó các hành vi của cơ thể,
đƣợc sử dụng để thể hiện ho c truyền đạt thông tin. Hành vi nhƣ vậy bao
gồm các biểu hiện trên khuôn m t, tƣ thế cơ thể, cử chỉ, cử động của mắt,
đụng chạm và sử dụng không gian cá nhân..." [34]
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Cũng trong Bách khoa toàn thư mở Wikipedia thì "Thuật ngữ "body
language" ho c "non-verbal language" đƣợc dịch ra tiếng Việt với nhiều từ
khác nhau: Ngôn ngữ thân thể, ngôn ngữ hình thể, ngôn ngữ cử chỉ, ngôn
ngữ phi lời nói…". Điều này cho chúng ta hiểu rằng "Ngôn ngữ cơ thể " là
loại ngôn ngữ giao tiếp bằng những động tác của các bộ phận khác nhau
trên cơ thể, và chúng ta có rất nhiều loại ngôn ngữ thân thể: ngôn ngữ cái
bắt tay, ngôn ngữ đôi tay, ngôn ngữ c p mắt, ngôn ngữ đôi vai, ngôn ngữ
c p lông mày, ngôn ngữ tƣ thế đứng, tƣ thế ngồi…”[34]
Nhƣ vậy, vai trò của ngôn ngữ cơ thể (NNCT) là cần thiết, đóng một
vai trò quan trọng và có ảnh hƣởng nhất định đến sự thành công của ngƣời
diễn đạt. Trong môn mĩ thuật, chúng ta chƣa nói nhiều đến NNCT, thậm chí
có nhiều ngƣời còn chƣa để ý tới vấn đề này. Vậy NNCT có tác dụng gì
trong môn mĩ thuật? Thực ra điều này luôn “sẵn có” trong mỗi chúng ta,
vấn đề là ta hiểu và vận dụng nhƣ thế nào cho hợp lý. NNCT là những cử
chỉ, thao tác của tất cả các bộ phận trên cơ thể chúng ta, đó là đầu, là chân,
là tay… Nhƣng làm thế nào để những động tác ấy nói đƣợc lên những điều
chúng ta muốn diễn đạt? Nếu ngƣời giáo viên quan tâm đến “tiếng nói của
đôi mắt”, “tiếng nói của cử chỉ, điệu bộ...”.

hi đôi mắt, cử chỉ, điệu bộ

biết nói sẽ khiến ngƣời đối diện nhƣ bị cuốn hút vào hoạt động của ngƣời
nói, họ sẽ chăm chú lắng nghe, những cử chỉ, động tác của cả cơ thể, đƣợc
phối hợp nhịp nhàng, có chủ định và tất cả đƣợc “biểu diễn” một cách tự
nhiên thì hiệu quả của tiết dạy đó sẽ rất thành công.

hi dạy học sinh, họ

kết hợp tất cả, từ kiến thức đƣợc truyền đến qua lời nói, kết hợp với động
tác, ngƣời học sẽ thấy dễ hiểu hơn, thích thú học hơn, nguồn cảm hứng
nghệ thuật đƣợc khơi dậy dễ dàng hơn. Chúng ta có thể thấy điều đó qua
hình ảnh dùng ngôn ngữ cơ thể của bà Kitt Chesion - Giảng viên trường đại
học Mỹ thuật tại Đan Mạch trong một dự án hỗ trợ phát triển giáo dục m
thuật Tiểu học do Vụ tiểu học phối hợp với Đại sứ quán Đan

ạch, diễn ra
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tại trƣờng Đại học Sƣ phạm Nghệ thuật Trung ƣơng. [Phụ lục 4, tr.77]
Tuy nhiên, vấn đề đ t ra là giáo viên m thuật áp dụng phƣơng pháp
này nhƣ thế nào để có thể đạt hiệu quả, kích thích trí tƣởng tƣợng cũng nhƣ
khả năng sáng tạo của HS.
Ngôn ngữ cơ thể trong môn

thuật đôi khi có thể chỉ đơn giản là

một động tác, điệu bộ khi đƣa ra những đồ dùng dạy học, hay là sự đi lại
trong lớp có chủ định của giáo viên theo từng nội dung bài học, ho c đôi
khi, ngôn ngữ cơ thể ấy là sự hóa thân của giáo viên trong khi biểu diễn các
con rối, các nhân vật trong các chủ điểm của các bài học. Để qua đó mỗi
giáo viên sẽ hình thành sự tự nhiên và phong cách thoải mái khi giảng dạy
+ Lồng ghép âm nhạc trong các bài Vẽ tranh.
Chúng ta đều biết âm nhạc là không thể thiếu đƣợc trong cuộc sống,
nó có vai trò hết sức quan trọng đối với tất cả mọi ngƣời. Nó vừa là phƣơng
tiện vừa là nghệ thuật tạo cho sự phát triển tốt hơn trong cuộc sống. Và khi
học sinh đƣợc tiếp xúc với âm nhạc thông qua môn

thuật, học sinh sẽ

nhận đƣợc rất nhiều lợi ích. Chúng ta có thể sẽ rất thích thú ngắm nhìn
những học sinh đung đƣa, lắc vai, nhún nhảy và khẽ hát theo những giai
điệu mà chúng yêu thích khi đang sáng tạo m thuật. Điều này chứng tỏ âm
nhạc là một phƣơng tiện cộng hƣởng để các học sinh thể hiện sự sáng tạo
trong môn

thuật.

“...Các nghiên cứu khoa học cho hay âm nhạc có tác dụng giúp
trẻ em thông minh hơn, phát triển tƣ duy tốt hơn. Đây là kết luận
rút ra từ cuộc nghiên cứu do Bộ Giáo dục

thực hiện trong 10

năm, với khoảng 25.000 trẻ em. Cuộc nghiên cứu cho thấy các
môn nghệ thuật, nhất là âm nhạc, đã giúp các em có những tiến
bộ rõ rệt trong các môn toán, lịch sử, địa lý… Âm nhạc làm phát
sinh những tình cảm rất đ c biệt. Nó có thể làm cho ta uốn éo
thân hình theo điệu nhạc hay lắc lƣ cái đầu theo mỗi dòng cảm
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xúc. Nghiên cứu mới nhất của Anne Blood và các đồng nghiệp ở
Viện thần kinh trƣờng Đại học

c Gill ( ontréal - Canada)

khám phá ra rằng, những vùng trong não chịu sự tác động của âm
nhạc rất khác so với quá trình cảm xúc và nhận thức đã biết. Họ
xác nhận sở thích âm nhạc cũng có chỗ đứng trong não, bằng k
thuật chụp ảnh, ngƣời ta ghi nhận những vùng chịu sự tác động
của âm nhạc nằm phần lớn ở bán cầu não phải, phần giàu cảm
xúc nhất và chiếm một vị trí riêng biệt trong vùng dành cho sự
thể hiện các cảm xúc. [39]
Ban đầu, giáo viên

thuật có thể sẽ g p khó khăn trong việc lồng

ghép âm nhạc vào bộ môn của mình. Nhƣng khi, giáo viên chủ động và tìm
ra đƣợc cách thích hợp khi đƣa âm nhạc vào sử dụng nhƣ một phần quan
trọng của cấu trúc bài dạy. Vậy lồng ghép nhƣ thế nào trong tiết dạy Vẽ
tranh? Trong tiết dạy, Âm nhạc xuất hiện khi nào thì phù hợp? Bài hát, bản
nhạc nào sẽ đƣợc chọn lựa? Âm lƣợng ở mức nào là hợp lý và có tác
dụng?... Ngƣời GV cần trả lời đƣợc các câu hỏi đó thì việc lồng ghép âm
nhạc vào dạy

thuật mới thực sự hiệu quả:

 Lựa chọn các bài hát, bản nhạc phù hợp với nội dung của bài học.
 Đƣa các bài hát, bản nhạc phù hợp theo ý tƣởng và cấu trúc của từng
phần bài học.
 Âm lƣợng và thời gian sử dụng vừa đủ và theo ý tƣởng của cấu trúc
từng phần bài dạy.
Với mỗi bài học chúng ta sẽ lựa chọn những bài hát, bản nhạc phù
hợp và nên có cùng nội dung với bài học đó, để qua đó hình thành và kích
thích trí tƣởng tƣợng của học sinh, đ c biệt là tạo cho học sinh tâm thế và
tâm lý thoải mái, đôi khi thông qua “kênh nghe” đó với nội dung của bài
hát, sẽ giúp học sinh tƣởng tƣợng đƣợc hình ảnh có trong bài hát và liên
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tƣởng tới bài vẽ của mình, vô hình chung đó lại là những gợi mở rất ý
nghĩa cho học sinh.
Ví dụ: Trong tài liệu “Học mĩ thuật 6 theo định hƣớng và phát triển
năng lực học sinh” (tài liệu dạy thí điểm một số trƣờng trong năm học 2017
- 2018) có chủ đề 3 “Thầy cô và mái trƣờng” (3 tiết) giáo viên có thể lồng
ghép âm nhạc trong từng phần bài giảng nhƣ: Có thể tổ chức trò chơi “nghe
nhạc đoán chủ đề” - Giáo viên bật giai điệu một số bài hát có chung chủ đề
với bài Vẽ tranh và hỏi học sinh “bài hát này khiến con nghĩ đến chủ đề gì
hôm nay?”. Bạn thử tƣởng tƣợng xem không khí lớp sẽ nhƣ thế nào khi câu
hỏi đƣợc đƣa ra? Và cứ thế giáo viên đã đem lại không khí thoải mái và rất
gắn bó khiến học sinh hào hứng hơn khi học. Tuy nhiên, giáo viên phải chủ
động và làm chủ đƣợc tình huống và đƣa học sinh về qu đạo của chủ đề
bài học (tranh tình trạng HS quá sôi nổi), tiếp sau đó khi đến phần thực
hành giáo viên bật một số bài hát về chủ đề thầy cô, về mái trƣờng nhƣng
cần phù hợp lứa tuổi nhƣ: bài Ngƣời thầy, Bụi phấn, Dòng lƣu bút...
Vậy việc lựa chọn đƣa tác phẩm âm nhạc vào các tiết Vẽ tranh là cần
thiết, nhƣng để hấp dẫn và có hiệu quả đòi hỏi ngƣời giáo viên phải lựa
chọn, sàng lọc các bài hát, bản nhạc theo nội dung từng bài và phù hợp
từng lứa tuổi và có ý đồ khi lồng ghép.
+ Sử dụng một số trò chơi trong giờ học Vẽ tranh
Trong mỗi tiết học Vẽ tranh, giáo viên có thể vận dụng các trò chơi
gợi nhớ các hình ảnh, kiến thức thực tế, để khởi động tiến trình hoạt động
học tập và củng cố kiến thức đƣợc học tập cho học sinh. Vậy việc chuẩn bị
một số trò chơi phù hợp sẽ tạo đƣợc không khí học tập hứng khởi, tinh thần
hăng say và còn gợi mở đƣợc nhiều ý tƣởng sáng tạo đa dạng và phong phú
nơi học sinh, làm cho hoạt động dạy - học diễn ra thành công, hiệu quả là
điều hoàn toàn có thể. Bên cạnh đó, giáo viên cần phải sử dụng thành thạo
và linh hoạt giáo án điện tử, biết ứng dụng của các phần mềm dạy học vào
trong bài dạy. Đó sẽ là những phƣơng tiện hữu ích giúp cho công tác chuẩn
bị của ngƣời dạy đƣợc tốt hơn.
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Ví dụ nhƣ trò chơi thi thuyết trình về bức tranh, trò chơi ghép hình
đúng bƣớc làm, GV có thể tổ chức cho các HS thi giữa các nhóm ...
2.3.2. Đổi mới một số hình thức dạy học trong phân môn Vẽ tranh tại
trường Trung học cơ sở Hương Sơn
2.3.2.1. p dụng lồng ghép hình thức dạy học liên môn trong một số đề tài
Vẽ tranh
Học m thuật ở Trung học cơ sở có áp dụng phƣơng pháp dạy học
liên môn đã góp phần tạo hứng thú cho học sinh khi tham gia học, các em
học sinh đã thấy xuất hiện nhiều bóng dáng của của các môn học khác
trong khi học Vẽ tranh. Việc giáo viên lồng ghép phù hợp, khéo léo các
môn học khác sẽ khiến học sinh có cảm giác các môn học khác xuất hiện tự
nhiên, không bị khô cứng. Có thể đƣa ra một số ví dụ khi lồng ghép các
môn học khác trong phân môn Vẽ tranh.
Ví dụ 1: Trong tiết dạy học vẽ về các làng nghề trong phân môn Vẽ
tranh sẽ lồng ghép đƣợc địa danh ở các vùng miền, học sinh không chỉ tìm
hiểu kiến thức của một số làng nghề mà còn biết thêm đƣợc kiến thức của
môn địa lý khi tìm hiểu về vị trí địa lý của các làng nghề trên lãnh thổ Việt
Nam, ví dụ nhƣ làng làm gốm ở Bát Tràng - Hà Nội, Chu Đậu - Hải
Dƣơng..., Làng làm tranh dân gian nhƣ Đông Hồ - Bắc Ninh, Làng Sình Huế,

im Hoàng - Hà Tây cũ, Hàng Trống - Hà Nội... ho c nhƣ làng làm

tƣơng, làm miến - Cự Đà - Hà Nội, làng chài ở các làng ven biển.... Nhƣ
vậy, thông qua kiến thức tìm hiểu về các làng nghề trong phân môn Vẽ
tranh các em học sinh còn đƣợc biết thêm đến nhiều địa danh, có thể bổ
sung kiến thức của môn địa lý, nhiều điều thú vị của các làng nghề, để
thông qua đó các em nhƣ đƣợc đi “du lịch”, đƣợc trải nghiệm thông qua
môn học

thuật.

VD2: Trong tài liệu “Học mĩ thuật 6 theo định hƣớng và phát triển
năng lực học sinh” (tài liệu dạy thí điểm một số trƣờng trong năm học 2017
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- 2018) có chủ đề bài “Tết Trung thu” có thể lồng ghép với kiến thức
củamôn lịch sử, các em học sinh sẽ đƣợc tìm hiểu thêm sự ra đời và phát
triển của nghề làm hàng mã, làng nghề chuyên làm đèn trung thu ho c tìm
hiểu thêm về những bức tranh vẽ về trung thu của các họa sĩ nổi tiếng nhƣ
Bùi Xuân Phái... [Phụ lục 5, tr.78]
Nhƣ vậy, việc lồng ghép các môn học trong phân môn Vẽ tranh
không chỉ đem lại những kiến thức mở rộng, để các em có cơ hội trải
nghiệm mà còn tạo cho các em những thay đổi về cách tiếp nhận thông tin,
sự hứng khởi khi học tập. Điều đó góp phần tạo nên sự hứng thú, sáng tạo,
phong phú về ý tƣởng khi Vẽ tranh với nhiều đề tài khác nhau.
2.3.2.2. Tích cực phối hợp nội dung bài học Vẽ tranh với hoạt động giáo
dục ngoài giờ lên lớp.
Theo Nguyễn Thanh Bình viết:
“Trong thực tiễn Giáo dục, trí dục tách rời các m t GD khác. GD lao
động - kĩ thuật - hƣớng nghiệp, giáo dục thể chất, thẩm mĩ bị coi nhẹ. Điều
này không chỉ đƣợc phản ánh qua tỉ lệ các tỉnh, các trƣờng, các lớp và tỉ lệ
học sinh đƣợc học các môn nghệ thuật, thể dục và dạy nghề đã đề cập ở
phần trên mà còn thể hiện trong lĩnh vực hoạt động ngoài giờ lên lớp”. [3,
tr.45]
Ở trƣờng Trung học cơ sở Hƣơng Sơn những hoạt động ngoài giờ lên
lớp đƣợc diễn ra khá ít và thiếu những hoạt động trải nghiệm phong phú
nhƣ: Các hoạt động trải nghiệm thực tế diễn ra ngoài khuôn viên trƣờng
học nhƣ tham quan, dã ngoại, những chuyến đi tìm hiểu lịch sử, thăm
ngƣời có công với cách mạng... hay nhƣ những hoạt động diễn ra tại trƣờng
học nhƣ hoạt động trồng cây, làm công tác vệ sinh khuôn viên trƣờng, các
buổi liên hoan văn nghệ, sinh hoạt tập thể dƣới cờ, thể dục, múa hát... Tất
cả những hoạt động ấy đều có thể đƣợc giáo viên lồng ghép vào phân môn
Vẽ tranh, để sau khi trải nghiệm thực tế, sau khi các em quan sát các em sẽ
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có nhiều “tƣ liệu”, nhiều lăng kính nhìn thú vị về các hoạt động đã đƣợc
tham gia, nhờ đó, các em có đƣợc gợi mở quan trọng và phong phú khi các
em xây dựng bố cục, hình ảnh, không gian... trong các bài Vẽ tranh.
Ví dụ nhƣ khi thực hiện bài Vẽ tranh đề tài “Trò chơi dân gian”, giáo
viên có thể cho các em ra ngoài sân trƣờng và chơi một số trò chơi dân gian
phù hợp với không gian sân trƣờng và lứa tuổi của các em nhƣ chơi
chuyền, chơi ô ăn quan... nhƣ vậy khi đƣợc vừa học, vừa chơi các em sẽ
tiếp thu kiến thức đƣợc tốt hơn, vui vẻ, hòa đồng và đ c biệt là tinh thần
hoạt động tập thể, hoạt động nhóm. Các hình ảnh, không khí của các trò
chơi sẽ giúp các em có nhiều tƣ liệu để thực hiện bào vẽ tốt hơn.
Làm đƣợc điều này sẽ giúp cho nội dung dạy học thêm phong phú,
các hoạt động dạy - học đƣợc đa dạng, gây hứng thú cho học sinh và từ đó
sẽ tạo sự tích cực trong học tập cho các em.
Tất cả hoạt động đó sẽ đƣợc áp dụng vào học tập của HS một cách
khoa học, thể hiện hƣớng đi của GV và HS trong giờ học. Điều này có thể
thấy qua hai giáo án của phƣơng pháp dạy học các giáo viên trƣờng THCS
Hƣơng Sơn đang sử dụng và giáo án có sử dụng một số phƣơng pháp dạy
học với theo hƣớng phát huy tính tích cực của học sinh. So sánh hai giáo án
này ta thấy đƣợc một bên dạy học vẫn là truyền đạt kiến thức của giáo viên,
HS ít đƣợc vận động, ít đƣợc tham gia vào quá trình tìm hiểu kiến thức và
vận dụng chúng vào bài học. Với bộ giáo án thứ hai, vừa kết hợp đƣợc với
những công nghệ hiện đại, học sinh lại đƣợc vận động, đƣợc chơi và đƣợc
học, tất cả tạo đƣợc một không khí học vui vẻ, sôi nổi. HS còn đƣợc phát
triển kĩ năng làm việc nhóm và kĩ năng thuyết trình, đây là hai kĩ năng của
ngƣời Việt chúng ta còn rất yếu so với các nƣớc khác. Do không đƣợc rèn
luyện từ nhỏ nên những ngƣời trƣởng thành ít có khả năng phối hợp, làm
việc nhóm và rất thiếu tự tin trong giao tiếp và phát biểu trƣớc đám đông.
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Vậy với cách dạy mới học sinh đƣợc kết hợp cả với âm nhạc, làm
quen với các kĩ năng để góp phần phát triển con ngƣời năng động, tự tin.
hông chỉ có kiến thức mà còn có kĩ năng cần thiết cho cuộc sống.[Phụ lục
6, tr.79]
Kết quả đạt đƣợc sau khi áp dụng một số phƣơng pháp nâng cao chất
lƣợng dạy - học phân môn Vẽ tranh, đó là HS đã tiếp thu bài nhanh hơn,
làm việc tích cực, sôi nổi và cho ra sản phẩm có chất lƣợng tốt hơn. [Phụ
lục 7,8, tr.88 - 90].
2.4. Thực nghiệm sƣ phạm
2.4.1. Nội dung thực nghiệm
2.4.1.1. Mục đích thực nghiệm
Vấn đề nâng cao chất lƣợng dạy học nói chung và nâng cao chất
lƣợng dạy học phân môn Vẽ tranh trong môn

thuật nói riêng luôn là

vấn đề đƣợc coi trọng và cần đổi mới. Chúng ta cần đổi mới từ tƣ tƣởng
của GV cho đến có các giải pháp để nâng cao chất lƣợng dạy - học phân
môn Vẽ tranh.
Ngày nay, đã có một số sự thay đổi cũng nhƣ một số trƣờng đã thực
hiện các phƣơng pháp đổi mới nhằm tạo ra sự đa dạng và phong phú cho
môn học và nhằm phát huy tối đa tính “tích cực” của HS.
Phân môn Vẽ tranh là phân môn tổng hòa của nhiều yếu tố, nhiều
đ c điểm của các phân môn khác, m c dù đã có những lần tập huấn về nội
dung phƣơng pháp dạy học m thuật mới hƣớng tới “phát huy tính tích cực
của HS” đã có nhiều phƣơng pháp mới đƣợc đƣa ra. Tuy nhiên, do đ c thù
của một vùng ngoại thành Hà Nội, trƣờng THCS Hƣơng Sơn m c dù đã có
nhiều cố gắng nhƣng phân môn Vẽ tranh vẫn cần đƣợc nâng cao hơn nữa
về chất lƣợng dạy - học.
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Từ thực tế của cơ sở, chúng tôi xin đƣa ra một số hình thức dạy học
Vẽ tranh để có thể nâng cao chất lƣợng dạy - học phân môn Vẽ tranh tại
trƣờng THCS Hƣơng Sơn. Đi đôi với việc đƣa ra giải pháp, chúng tôi tiến
hành thực nghiệm một số giải pháp tại trƣờng THCS Hƣơng Sơn để có thể
khẳng định tính khoa học và khả thi của các giải pháp đó.
2.4.1.2. Nội dung thực nghiệm
- Chúng tôi lựa chọn nội dung thực nghiệm một số bài của phân môn
Vẽ tranh trong chƣơng trình

thuật lớp 7.

Phân môn Vẽ tranh của M thuật lớp 7 có 05 bài:
+ Đề tài Trò chơi dân gian
+ Đề tài Cảnh đẹp đất nƣớc
+ Đề tài An toàn giao thông
+ Đề tài Hoạt động trong những ngày nghỉ hè
+ Đề tài tự do
Các bài trên đƣợc đƣa ra trong chƣơng trình học, Sách giáo khoa m
thuật của lớp 7 và thuộc nhiều đề tài khác nhau, thích hợp cho việc đƣa một
số giải pháp nâng cao chất lƣợng dạy học phân môn Vẽ tranh.
2.4.1.3. Quy trình thực nghiệm
Qua thời gian khảo sát, phỏng vấn GV và HS của khối lớp 7 trƣờng
THCS Hƣơng Sơn, chúng tôi nắm bắt đƣợc thực trạng dạy - học phân môn
Vẽ tranh tại đây để có thể đƣa ra những phƣơng pháp dạy - học để có thể
nâng cao chất lƣợng cho phân môn này.

ế hoạch tổ chức thực nghiệm

đƣợc tiến hành nhƣ sau:
- Chuẩn bị:
Khảo sát và nghiên cứu thực trạng dạy - học phân môn Vẽ tranh tại
trƣờng, đ c biệt là khối 7 và có sự trao đổi với Ban Giám hiệu, tổ bộ môn
cũng nhƣ GV giảng dạy môn m thuật của nhà trƣờng về các vấn đề nhƣ:
Ý thức học, trình độ và tâm lý của HS nhà trƣờng nói chung và khối 7 nói
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riêng; năng lực và sự tâm huyết của GV đối với việc giảng dạy cũng nhƣ ý
thức tự học hỏi nâng cao trình độ của GV; Cơ sở vật chất của nhà trƣờng và
các đồ dùng học tập cho phân môn Vẽ tranh hiện có tại nhà trƣờng. Từ đó
sẽ có đánh giá tổng quan để đƣa ra các giải pháp cụ thể, thích hợp với GV,
HS và nhà trƣờng.
Điều cần thiết nhất là làm việc với GV M thuật để cósự hiểu biết về
cách thức giảng dạy của GV, kết quả nhận đƣợc của các phƣơng pháp,
cách thức tổ chức dạy - học của GV đang giảng dạy đã có những kết quả
nhƣ thế nào? Ngoài việc xem các bài tranh vẽ của HS thì có thể nghiên cứu
giáo án hay dự giờ của GV M thuật dạy khối 7 trƣờng THCS Hƣơng Sơn.
Qua nghiên cứu có thể đƣa ra những m t tích cực ho c chƣa tích cực của
GV để có những hƣớng thực nghiệm tốt nhất.
Tại đây qua quan sát sản phẩm thu hoạch của HS sau một số tiết học
m thuật trong phân môn Vẽ tranh của khối 7, có thể thấy rằng, các em có
sự yêu thích Vẽ tranh, các em hoàn thành bài với trung bình số điểm ở mức
khá, màu sắc các tác phẩm của HS tƣơi sáng, trong giờ học các em vẽ bài
nhanh (theo trao đổi với các em thì một số đề tài trong phân môn Vẽ tranh
đã khá quen thuộc với các em). Tuy nhiên, cũng có thể nhận thấy, giờ học còn
chƣa thực sự sôi nổi, các em chƣa đƣợc tham gia nhiều vào hoạt động dạy học mà đa số thụ động tiếp thu kiến thức theo những lời GV giảng. Trong một
số tiết học, kết thúc giờ học còn có những HS chƣa hoàn thành bài.
Trong công tác giảng dạy, GV tại trƣờng THCS Hƣơng Sơn thƣờng
sử dụng đồ dùng dạy học là các bài vẽ của các bạn HS lớp trƣớc làm bài
minh họa, hay GV thị phạm lên bảng cho HS quan sát mà còn ít sử dụng các
phƣơng tiện dạy học khác, hay ít dùng phƣơng tiện Công nghệ thông tin để
trình chiếu (có thể là do điều kiện trƣờng không có máy chiếu tại các phòng
học mà phải sử dụng máy chiếu di động, phải tháo, lắp trong mỗi giờ học);
- Xây dựng giáo án cho các bài Vẽ tranh
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Sau khi khảo sát, làm việc với GV và nghiên cứu giáo án đang sử
dụng của các GV dạy m thuật tại trƣờng, chúng tôi đã cùng nhau đƣa ra
giáo án mới cho các tiết học Vẽ tranh trong thời gian thực nghiệm và có sử
dụng các giải pháp mới. Tất cả hƣớng đến cho HS có thể tham gia tích cực
vào giờ học, phát huy cao nhất tính sáng tạo và tự chủ của HS.
Từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho các tiết học nhƣ: ĐDDH, phƣơng
tiện DH nhƣ máy chiếu, các clip, tranh, ảnh...
2.4.1.5. Các tiêu chí đánh giá
- Vai trò của GV
GV tiếp thu và vận dụng các giải pháp DH đáp ứng mục tiêu, yêu cầu
của chủ đề; phát huy tính tích cực của HS trong bài Vẽ tranh.
Gv có hứng thú, nhiệt tình với việc áp dụng các giải pháp nhằm nâng
cao chất lƣợng phân môn Vẽ tranh.
- Ý thức, tình cảm, khả năng sáng tạo trong học tập Mỹ thuật của HS
Hs tham gia rất hào hứng trong quá trình học tập phân môn Vẽ tranh
theo các giải pháp mới.
Khả năng sáng tạo và k năng Vẽ tranh đƣợc thể hiện là nâng cao
hơn qua các bài thực hành thực nghiệm.
Chất lƣợng bài Vẽ tranh đƣợc đánh giá tốt hơn khi áp dụng các giải
pháp nâng cao chất lƣợng dạy - học phân môn Vẽ tranh.
2.4.2. Đối tượng, thời gian và địa điểm thực nghiệm
- Đối tƣợng: HS lớp 7, trƣờng THCS Hƣơng Sơn.
Chọn lớp thực nghiệm:
+ Lớp thực nghiệm: 7A1
+ Lớp đối chứng: 7B1
+ GV tham gia giảng dạy thực nghiệm: Nguyễn Thùy Linh - GV m
thuật khối 7.
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Hai lớp 7A1 và 7B1 có sĩ số là tƣơng đƣơng nhau (46 HS/lớp); Khả
năng trong phân môn Vẽ tranh của các em là tƣơng đƣơng nhau. (đƣợc
đánh giá trên kết quả bài học của các em ở học kì I)
- Thời gian: Từ tháng 1 đến 5 năm 2017.
- Địa điểm thực nghiệm: Trƣờng THCS Hƣơng Sơn, xã Hƣơng Sơn,
huyện M Đức, thành phố Hà Nội.
2.4.3. Kết quả thực nghiệm
2.4.3.1. Kết quả khảo sát trước thực nghiệm
Tiến hành khảo sát kết quả bài học và tranh vẽ của HS trƣớc thực
nghiệm ở 2 lớp, có kết quả nhƣ sau (Do hiện tại môn

thuật đƣợc đánh

giá bằng đạt ho c chưa đạt khó có thể đánh giá tốt nhất cho kết quả trƣớc
và sau thực nghiệm nên chúng tôi đã tiến hành đánh giá bằng điểm số):
Bảng 2.1. Kết quả điểm bài Vẽ tranh trƣớc khi thực nghiệm của lớp
thực nghiệm và lớp đối chứng (qua bảng điểm của GV; % đƣợc làm tròn)
Điểm bài vẽ

Lớp đối chứng

Lớp thực nghiệm

Điểm dƣới 5

1/46 bài (2%)

1/46 bài (2%)

Điểm 5, 6

17/46 bài (37%)

16/46 bài (35%)

Điểm 7, 8

26/46 bài (57%)

26/46 bài (57%)

Điểm 9, 10

2/ 46 bài (4%)

3/46 bài (6%)

Qua bảng so sánh trên cho thấy ít có sự chênh lệch nhau giữa lớp
thực nghiệm và lớp đối chứng.
2.4.3.2. Kết quả sau thực nghiệm
Sau khi kết thúc các bài học trong chƣơng trình từ tháng 1 đến tháng
5 năm 2017, chúng tôi sử dụng điểm ở 02 bài của các em là bài Cảnh đẹp
đất nƣớc và đề tài Tự do, kết quả thu đƣợc nhƣ sau:
Bảng 2.2. Kết quả điểm của các bài thực nghiệm (Tỷ lệ % đƣợc làm tròn)
Điểm bài vẽ

Bài

Bài

Điểm trung
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Cảnh đẹp đất nƣớc

bình của 2 bài

Tự do

(%)
Số bài

Phần trăm

Số bài

Phần trăm

Phần trăm

Điểm dƣới 5

0

0%

0

0%

0%

Điểm 5, 6

10

22%

7

15%

18%

Điểm 7, 8

30

65%

31

67%

66%

Điểm 9, 10

6

13%

8

18%

16%

Bảng 2.3. So sánh kết quả lớp thực nghiệm 7A1, trƣớc và sau thực
nghiệm theo tỷ lệ % sẽ thấy (lấy điểm trung bình của 02 bài thực nghiệm,
Tỷ lệ % đƣợc làm tròn)
Tỷ lệ % trƣớc

Tỷ lệ % sau thực

thực nghiệm

nghiệm

Điểm dƣới 5

2%

0%

Điểm 5, 6

37%

18%

Điểm 7, 8

57%

66%

Điểm 9, 10

4%

16%

Điểm bài vẽ

Ghi chú

Thông qua kết quả khảo sát, có thể nhận thấy việc áp dụng các giải
pháp nâng cao chất lƣợng dạy học phân môn Vẽ tranh đã có sự thay đổi:
- hông còn học sinh điểm dƣới 5 (không hoàn thành bài).
- Mức điểm trung bình đã giảm 17% (Từ 37% xuống còn 18%)
- Điểm khá tăng 9%
- Điểm giỏi tăng 12%.
Bảng 2.4. Kết quả điểm của các bài học tại lớp 7B1 chƣa áp dụng
các giải pháp nâng cao chất lƣợng (Tỷ lệ % đƣợc làm tròn)
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Điểm bài vẽ

Bài

Bài

Cảnh đẹp đất nƣớc

Tự do

Điểm trung
bình của 2 bài
(%)

Số bài

Phần trăm

Số bài

Phần trăm

Phần trăm

Điểm dƣới 5

0

0%

0

0%

0%

Điểm 5, 6

16

35%

11

24%

30%

Điểm 7, 8

30

65%

33

72%

68%

Điểm 9, 10

0

0%

2

4%

2%

So sánh kết quả của lớp thực nhiệm và lớp đối chứng ta thấy rằng
các giải pháp chúng tôi đề ra và áp dụng vào dạy - học đã phát huy đƣợc
hiệu quả của chúng.
2.5. Tổng kết, đánh giá
2.5.1. Tổng kết
2.5.1.1. Kết quả thực nghiệm
Sau khi kết quả thực nghiệm ở lớp thực nghiệm và lớp đối chứng,
chúng ta có sự so sánh theo bảng sau:
Bảng 2.5.Bảng kết quả điểm số giữa lớp tham gia thực nghiệm và
lớp đối chứng sau thực nghiệm (theo tỷ lệ %):
Điểm bài vẽ

Lớp thực nghiệm (7A1)

Lớp đối chứng (7B1)

Điểm dƣới 5

0%

0%

Điểm 5, 6

18%

30%

Điểm 7, 8

66%

68%

Điểm 9, 10

16%

2%

Ghi chú

Biểu đồ 2.6: So sánh tỷ lệ thang điểm đánh giá kết quả sau thực
nghiệm của lớp thực nghiệm (7A1) và lớp đối chứng (7B1)
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Từ biểu đồ so sánh, chúng ta đã thấy đƣợc số lƣợng HS dƣới trung
bình là không có, số lƣợng HS có điểm trung bình ở lớp đối chứng cao hơn
lớp thực nghiệm 12%; Số lƣợng HS đạt điểm khá ở lớp đối chứng cao hơn
so với lớp thực nghiệm không quá lớn, chỉ có 2% (68% so với 66%).
Nhƣng điểm nổi bật ở đây là số lƣợng HS có điểm ở mức điểm giỏi (tƣơng
đƣơng mức hoàn thành tốt) đã có sự chênh lệch đáng kể (lớp thực nghiệm
là 16% và đối chứng là 2%). Điều này chứng tỏ các giải pháp nhằm giúp
nâng cao chất lƣợng dạy học phân môn Vẽ tranh khi đƣợc đƣa vào giảng
dạy đã phát huy hiệu quả.
2.5.1.2. Phân tích kết quả thực nghiệm.
Nhìn chung với quá trình diễn ra thực nghiệm, chúng tôi nhận thấy
(đối với bản thân lớp thực nghiệm, theo bảng 2.3):
- Về m t điểm số:
+ Điểm dƣới trung bình (dƣới 5): không có
+ Điểm trung bình (5,6): giảm 19%
+ Điểm khá (7,8): tăng 9%
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+ Điểm giỏi (9,10): Tăng 12%
So sánh giữa kết quả học tập phân môn Vẽ tranh trong thời gian tiến
hành thực nghiệm của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng, ta có thể thấy
đƣợc sự tiến bộ của HS lớp thực nghiệm khi các em đƣợc tiếp nhận kiến
thức mà GV có sử dụng các giải pháp nâng cao chất lƣợng dạy học phân
môn Vẽ tranh.
- Về m t kiến thức, k năng, thái độ của GV và HS:
+ GV đã có sự linh hoạt, chủ động trong việc áp dụng một số giải
pháp để đƣa vào bài học cho phù hợp nhất. GV đã chú ý đến việc sử dụng
phƣơng tiện dạy học, các đồ dùng dạy học đƣợc GV sử dụng linh hoạt
mang lại hiệu quả cho việc dạy. Nhƣ việc giáo viên biết đƣa âm nhạc vào
một số nội dung nhƣ giới thiệu bài mới, phần tìm hiểu bài và phần thực
hành thì giáo viên đã lồng ghép những bài hát phù hợp với lứa tuổi và nội
dung bài học. Học sinh đƣợc tiếp nhận thêm một số kiến thức khác nhờ áp
dụng giải pháp liên môn
GV nhiệt tình tham gia vào công tác thực nghiệm.
+ HS vui vẻ, sôi nổi trong các giờ học, tiếp thu bài nhanh và đ c biệt
là kết quả bài làm có nhiều tiến bộ. Các em đã đƣa ra đƣợc những ý tƣởng
thú vị và có sự sáng tạo trong đó. Các em vận dụng đƣợc vốn hiểu biết của
mình để đƣa vào bài vẽ. Trong giờ học HS có thể thoải mái thể hiện bản
thân mình nhƣ thuyết trình, sử dụng ngôn ngữ cơ thể khi nói về ý tƣởng của
mình...
K năng Vẽ tranh của các em đã đƣợc nâng cao hơn, vận dụng đƣợc
các kiến thức đã học vào thực hành bài. Do đó các em đã hoàn thành bài
ngay tại lớp. Một số bài có sự tiến bộ về vẽ hình, vẽ màu...
Đ c biệt các em đã từ HS thụ động, tiếp thu bài học một chiều từ
phía cô giáo thì với các giải pháp nâng cao chất lƣợng đƣợc đƣa vào bài
học các em đã trở thành ngƣời chủ động tìm hiểu, tiếp nhận kiến thức
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(không chỉ kiến thức nằm gọn trong bài học mà còn là kiến thức xung
quanh, bổ trợ cho bài học). Chính vì vậy các em cảm thấy hào hứng, sôi nổi
và ham thích học.
2.5.2. Đánh giá
Các giải pháp đƣợc đƣa ra và tổ chức thực nghiệm để kiểm chứng đã
cho thấy:
- Không gian lớp học đã đƣợc GV và HS chú ý trang trí cho có
không gian m thuật, nhƣ tạo góc m thuật ở trong phòng học. [Xem ảnh
phụ lục 9, tr 94].
- Giáo viên đã chú ý đến việc sử dụng ĐDHT sao cho thích hợp,
cũng nhƣ việc tự tạo ra ĐDHT cho phù hợp với nội dung bài học.
- Âm nhạc đƣợc sử dụng nhằm tạo không khí sôi nổi cho HS ở phần
vào bài ho c tìm hiểu bài; kích thích sự sáng tạo cho HS trong thời gian
thực hành.
- HS thích thú khi GV hay bản thân đƣợc sử dụng NNCT để biểu đạt
ý ho c tình cảm, tuy nhiên, giải pháp này còn ít đƣợc GV sử dụng m c dù
đã đƣa vào trong giáo án chi tiết. Điều này có thể là do nó còn mới mẻ, đòi
hỏi GV cũng nhƣ HS phải vƣợt qua tâm lý xấu hổ, ngại thể hiện.
- Các kiến thức liên môn đã phát huy đƣợc lợi ích của nó, khi HS có
nhiều kiến thức liên quan, tạo cho các em trí tƣởng tƣợng phong phú dựa
trên hiểu biết của mình.
- Với giải pháp “
ộ g g à g

ộ du g bà

ọc Vẽ tranh

”, GV đã kết hợp chuyến đi dã ngoại ngắm

cảnh suối Yến - chùa Hƣơng của HS khối 7, yêu cầu các em quan sát các
hình ảnh trong chuyến đi và vẽ lại thành một bức tranh theo cảm nhận của
HS về suối Yến. Tuy nhiên, do lần đầu các em đƣợc làm quen với hình
thức này nên việc tạo cho các em thói quen quan sát và ghi nhớ các hình
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ảnh còn g p khó khăn, một số em chƣa biết chắt lọc các hình ảnh để đƣa
vào tranh của mình.
Nhƣ vậy, việc áp dụng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy học của phân môn Vẽ tranh tại trƣờng THCS Hƣơng Sơn đã cho thấy đƣợc
những ƣu điểm cũng nhƣ một số hạn chế.
Và qua đây cũng cho thấy đƣợc khả năng nắm bắt và áp dụng của
GV tại đây khá tốt, các cô làm quen nhanh và cũng đã áp dụng thành công
cho bài học. GV cũng khẳng định sẽ tiếp tục sử dụng các giải pháp thích
hợp và đã tạo ra hiệu quả trong phân môn để tiến tới áp dụng cho toàn môn
học. GV nhờ sử dụng một số giải pháp trên mà đã có đƣợc sự tƣơng tác
nhiệt tình của các em HS trong giờ học.
HS cho thấy rõ sự thích thú khi đƣợc làm quen với cách giảng dạy
mới của GV. Các em bƣớc đầu đã có đƣợc thói quen chú ý quan sát cũng
nhƣ tƣ duy, hành động nhanh nhạy hơn trong các giờ học, sản phẩm của
các em có nhiều tiến bộ hơn.
Tiểu kết
Phân môn Vẽ tranh là một trong những phân môn đƣợc HS trƣờng
THCS Hƣơng Sơn yêu thích nhất của môn m thuật, bởi ở đây các em
đƣợc tự do thể hiện sự sáng tạo của bản thân mình. Tuy nhiên, do các
phƣơng pháp dạy - học cũ đã không còn phù hợp với định hƣớng mới của
nền giáo dục Việt Nam hiện đại ngày nay, không phát huy đƣợc tính tích
cực của HS nên cần có sự thay đổi để phát huy đƣợc hết khả năng của HS.
Các em đƣợc trở thành ngƣời chủ động trong việc tiếp nhận kiến thức cũng
nhƣ việc phối hợp, làm việc với GV.
Chính vì vậy, việc cần thiết phải có sự đổi mới trong cách dạy - học
môn m thuật nói chung và phân môn Vẽ tranh nói riêng là điều cần thiết.
Từ những phƣơng pháp mới, ứng dụng mới thì mới tạo đƣợc cho HS cảm
hứng để học tập - một điều rất cần thiết trong phân môn Vẽ tranh.
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Với những thực trạng, thực tế và những đ c thù riêng của trƣờng
THCS Hƣơng Sơn việc tạo điều kiện và thúc đẩy cho bộ môn

thuật nói

chung và phân môn Vẽ tranh nói riêng còn g p nhiều khó khăn. Chính vì
vậy, để phân môn Vẽ tranh đƣợc nâng cao chất lƣợng dạy - học thì cần sự
đầu tƣ của nhà trƣờng, giáo viên về chuyên môn cũng nhƣ phƣơng tiện dạy
học và giúp đỡ cơ sở vật chất từ xã hội cộng thêm những giải pháp, đề xuất
mang tính tích cực, đi theo đúng chủ chƣơng của bộ, ngành “phát huy tính
tích cực của học sinh” sẽ đem lại những thành công, hiệu quả tích cực trong
phân môn Vẽ tranh tại trƣờng THCS Hƣơng Sơn, để các em học sinh có
một môi trƣờng học tập và trải nghiệm nghệ thuật đúng nghĩa mang lại sự
sáng tạo, say mê đối với môn học.
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KẾT LUẬN
Phân môn Vẽ tranh trong trƣờng THCS luôn là phân Vẽ tranh giành
đƣợc nhiều sự yêu thích của HS. Tại trƣờng THCS Hƣơng Sơn, tuy điệu
kiện để phục vụ tốt cho giảng dạy chƣa đƣợc đầu tƣ hiện đại, nhƣng lại có
sự nhiệt tình của GV. Là một phân môn đòi hỏi nhiều nhất ý tƣởng, sự sáng
tạo không chỉ có từ HS mà còn cần từ phía GV.
Sáng tạo của HS là sáng tạo trong làm bài, còn ngƣời GV lại đòi hỏi
không chỉ sáng tạo trong tiết dạy mà còn trong các phƣơng pháp dạy hhocj
cho phù hợp với HS, sáng tạo khi làm các đồ dùng dạy học và từ dụng
chúng cho linh hoạt, hiệu quả. Chỉ có thế mới truyền cho học sinh nguồn
cảm hứng để học Vẽ tranh.
Việc nâng cao chất lƣợng dạy học phân môn Vẽ tranh không chỉ
dừng lại ở việc có đƣợc những sản phẩm đẹp của học sinh mà còn là tạo
cho các em niềm yêu thích thực sự phân môn này. Các em hào hứng học
tập và đƣợc tham gia vào những phƣơng pháp học hiện đại, tích cực. Học
sinh đƣợc làm chủ kiến thức của chính mình, đƣợc tìm tòi và nhờ thế các
em sẽ nhớ kiến thức đƣợc sâu và lâu hơn.
Tại trƣờng THCS Hƣơng Sơn với những điều kiện đ c thù về địa lý
cũng nhƣ kinh tế xã hội, việc giáo viên nỗ lực để cha mẹ, học sinh thay đổi
cách nhìn nhận về bộ môn

thuật đã là một điều rất khó, việc đổi mới

phƣơng pháp, tổ chức giờ học theo những đổi mới lại càng khó hơn. Việc
này không chỉ đòi hỏi ngƣời giáo viên cần nỗ lực hết sức mình mà còn cần
có sự chung tay của nhà trƣờng và xã hội.
Qua thực tế áp dụng giảng dạy tại trƣờng THCS Hƣơng Sơn, thì việc
áp dụng lồng ghép hình thức dạy học liên môn và phối hợp nội dung bài
học Vẽ tranh với hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đã có hiệu quả. HS
hào hứng để tham gia các tiết học, không chỉ đƣợc tiếp nhận các kiến thức
của phân môn Vẽ tranh, môn m thuật mà các em còn đƣợc học hỏi nhiều
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kiến thức của các môn học khác nhƣ văn học, địa lý, lịch sử...

hi đƣợc

học ở ngoài lớp, các em vui vẻ, nhiệt tình, thích thú tìm hiểu, quan sát các
hình ảnh và tranh vẽ có chất lƣợng tốt hơn khi các em chỉ ngồi học trong
lớp với các hình ảnh ghi nhớ trong đầu, các kiến thức đƣợc giáo viên gợi
mở cho mình.
Nhƣ vậy với phân môn Vẽ tranh có thể nhận thấy điều quan trọng đó
là truyền cho các em cảm hứng để học tập, các em sẽ có những ý tƣởng
hay, có sự sáng tạo khi thực hiện bài học của mình. Lợi ích của các phƣơng
pháp dạy học tích cực mang lại cho các em học sinh là điều cần thiết đƣợc
vận dụng để giảng dạy.
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PHỤ LỤC 1
Một số hình ảnh về sự phát triển của trƣờng THCS Hƣơng Sơn

(1)

Buổi khai giảng của trường THCS Hương Sơn
( Người chụp: Hồ Hồng Đức, tháng 9.2016)

(2) Khai giảng năm học 2015 - 2016 của trường THCS Hương Sơn
(Người chụp: Hoàng Lan, năm 2015)
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PHỤ LỤC 2
Hình ảnh giáo viên

thuật trong tiết thao giảng

(1) Giáo viên trong tiết dạy Mỹ thuật - Thao giảng năm học 2015 - 2016
(Người chụp: Nguyễn Thị Hương, năm 2015)
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PHỤ LỤC 3
Sơ đồ các bƣớc V tranh của giáo viên Mỹ thuật
trƣờng THCS Hƣơng Sơn

Bƣớc 1:

Bƣớc 2:

Tìm hiểu nội
dung

Xây dựng bố cục

đề tài
Hoàn thành tác
phẩm

Nội dung đề tài

Bƣớc 4:

Bƣớc 3:

Vẽ màu và hoàn
thiện

Tìm và vẽ hình

Sơ đồ Vẽ tranh của giáo viên dạy mỹ thuật trong phân môn Vẽ tranh
tại trường THCS Hương Sơn.
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PHỤ LỤC 4
Sử dụng ngôn ngữ cơ thể trong giảng dạy Mỹ thuật

Bà Kitt Chesion - Giảng viên trường đại học Mỹ thuật tại Đan Mạch
(Hình ảnh nằm trong chương trình của lớp học dự án phát triển môn Mỹ
thuật cấp tiểu học, do trường Đại học sư phạm Nghệ thuật TW phối hợp với
đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam thực hiện)
(Người chụp: Nguyễn Anh Minh, năm 2012)
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PHỤ LỤC 5
Lồng ghép hình thức dạy học liên môn trong một số đề tài V tranh

(1)Tranh về trung thu của họa sĩ Bùi Xuân Phái [35]

(2) Làng nghề làm đèn ông sao Báo Đáp,
Hồng Quang, Nam Trực, Nam Định [36]
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PHỤ LỤC 6
Giáo án của giáo viêntrƣờng THCS Hƣơng Sơn.
1.1 Giáo án soạn theo phƣơng pháp dạy học cũ.
Bài 4.VẼ TRANH
Tiết 4: ĐỀ TÀI TRANH PHONG CẢNH
1. Mục tiêu bài học
a.Về kiến thức :
-Học sinh hiểu đƣợc tranh phong cảnh là tranh vẽ về vẻ đẹp của thiên nhiên
thông qua cảm nhận của con ngƣời, hay ngƣời đứng trƣớc cảnh đẹp đó.
- Nâng cao hơn khái niệm về Vẽ tranh .
- Biết khai thác đƣợc những khía cạnh có trong nội dung đề tài theo yêu
cầu .
- Hiểu đƣợc cách tìm và chọn nội dung, hình ảnh phù hợp với đề tài .
- Có ý thức hơn về vai trò của bố cục trong Vẽ tranh .
- Hiểu hơn về các bƣớc Vẽ tranh.
- Hiểuhơn sự giống và khác nhau của hình, mảng, đƣờng nét trong Vẽ tranh
với các môn khác trong mĩ thuật .
- Có ý thức hơn trong việc lựa chọn hình, mảng, đƣờng nét trong Vẽ tranh .
- Biết cách pha trộn một số màu đơn giản theo ý muốn .
- Hiểu hơn tính năng một số chất liệu thông thƣờng (sáp màu, bút dạ, màu
bột,…).
- Nâng cao hơn hiểu biết về màu sắc trong tranh ( màu nóng, màu lạnh;
màu tƣơi; màu trầm; màu trung tính và màu tƣơng phản ,…)
- Biết cách bố cục mảng chính, mảng phụ hợp lý .
- Bƣớc đầu hiểu đƣợc mối quan hệ giữa nội dung và hình thức thể hiện
trong tranh.
- Hiểu đƣợc vai tròcủa hình dáng nhân vật, bối cảnh với thể hiện nội dung
đề tài của tranh .
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-Hiểu vai trò của đƣờng nét trong Vẽ tranh .
- Hiểu màu sắc hài hoà (có đậm nhạt, cógam màu) thể hiện trong tranh đề
tài sẽ làm tăng vẻ đẹp của tranh .
b.Về kĩ năng :
-Học sinh biết chọn góc cảnh để thực hiện bài Vẽ tranh phong cảnh đơn
giản có đƣợc bố cục và mầu sắc hài hoà.
- Biết sắp xếp bố cục thuận mắt , hợp lý (có mảng chính, mảng phụ, mảng
to, mảng nhỏ, có đậm nhạt).
-Biết vận dụng kiến thức về phối cảnh xa gần thể hiện trong tranh (ở mức
độ đơn giản).
- Biết cách chọn, pha màu (ho c vẽ chồng màu) phù hợp với bố cục và nội
dung tranh.
-

àu vẽ gợi đƣợc đậm nhạt.

- Biết sử dụng đƣờng nét mềm mại , không khô cứng (mức độ đơn giản).
- Biết cách vẽ màu phù hợp với nội dung đề tài .
- Pha trộn một số màu đơn giản theo ý muốn .
- Biết sử dụng gam màu chủ đạo trong Vẽ tranh (mức độ đơn giản)
- Nâng cao hơn cách thể hiện và bƣớc đầu tạo sự đa dạng về hình, mảng,
đƣờng nét trong Vẽ tranh.
- Vẽ đƣợc hình, mảng trong tranh có tỉ lệ tƣơng đối hợp lý.
- Biết lựa chọn hình ảnh phù hợp với nội dung của đề tài .
- Biết sắp xếp mảng chính , mảng phụ cân đối .
- Biết chọn những nội dung , hoạt động khác nhau trong cùng một đề tài .
- Tìm đƣợc các hình tƣợng, hình ảnh , màu sắc phù hợp với nội dung đề tài.
c.Tƣ tƣởng tình cảm :
Học sinh hiểu thêm yêu mến cảnh đẹp của quê hƣơng đất nƣớc
2.Chuẩn bị
1.Phần thầy : Giáo án , SG . Tài liệu tham khảo, trực quan.
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2.Phần trò : Đọc trƣớc bài mới, dụng cụ học tập cần thiết cho bộ môn
3.TIẾN TRÌNH BÀI DẠY :.
a. Ổn định lớp và Kiểm tra bài cũ:5"
* Nội dung kiểm tra:
- Kiểm tra lại kiến thức về bài trang trí họa tiết
+ Cách đơn giản một bông hoa có thật
+ Cách điệu một chiếc lá có thật
- Chốt lại kiến thức và chuyển bài mới.
b.Dạy bài mới
Mỗi một vùng quê việt nam lại có những vẻ đẹp riêng không nơi nào
giống nơi nào. phong cảnh làng quê Việt Nam của chúng ta mỗi nơi một
khác mang đ c điểm của mỗi vùng quê:
Hoạt động của thầy
7

Hoạt động của trò

Hoạt động 1: Hƣớng dẫn học sinh tìm
và chọn nội dung đề tài

I/ Tìm và chọn nội dung đề tài

* Giáo viên cho học sinh quan sát một
vài bức tranh.
? Em hãy cho biết các bức trang này vẽ
về nội dung nào

+/ Đề tài phong cảnh biển

? Hình ảnh trong các bức tranh mà em +/ Đề tài phong cảnh miên núi
thấy gồm có những gì.

+/ Cảnh làng quê

? Em có nhận xét gì về vị trí các hình +/ Cảnh mùa hè
ảnh trong tranh.
? Mầu sắc trong các bức tranh này đƣợc
vẽ nhƣ thế nào.
?Để có môi trƣờng trong lành mỗi chúng
ta phải làm gì ?

- Mỗi chúng ta phải biết bảo
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vệ bằng những hành động cụ

6

thể nhƣ : không vứt rác bừa
bãi thƣờng xuyên vệ sinh môi
Hoạt động 2:Hƣớng dẫn học sinh cách trƣờng, trồng nhiều cây xanh
v

...

Giáo viên cho học sinh nhắc lại cách vẽ II/ Cách vẽ hình
một bài vẽ trang đề tài đã học

B1 Xác định nội dung đề tài

Kết hợp trực quan giáo viên hƣớng dẫn B2 Xác định bố cục ( mảng
13

lại cho học sinh cách vẽ bài.

chính phụ..)

+ Chọn nội dung đề tài

B3 Sắp xếp hình ảnh

+ Xác định mảng chính phụ

B4 Vẽ mầu

+ Sắp xếp hình ảnh
15

Hoạt động3
Hƣớng dẫn học sinh thực hành

III/ Thực hành

*/ Giáo viên ra yêu cầu để học sinh làm Vẽ tranh đề tài phong cảnh nội
bài thực hành tại lớp:

dung tự chọn

*/ Vẽ tranh đề tài phong Cảnh

Yêu cầu: Bài vẽ có bố cục đẹp,
cân đối

Hoạt động 4
GV nhận xét:

Học sinh treo bài và nhận xét:

+Bố cục +Nội dung +Hình vẽ

+Bố cục +Nội dung +Hình vẽ

c. Củng cố:1’
Giáo viên nhận xét ƣu điểm, nhƣợc điểm…bài vẽ , hệ thống kiến thức bài
học
d. Hƣớng dẫn học ở nhà:1’
Nhắc học sinh làm ở nhà và chuẩn bị cho bài sau.
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1.2. Giáo án có sử dụng các phƣơng pháp hạy học theo hƣớng phát huy
tính tích cực của học sinh.
BÀI: ĐỀ TÀI TRANH PHONG CẢNH
I. Mục tiêu cần đạt đƣợc
a. Kiến thức
- Hs hiểu và vẽ đƣợc tranh phong cảnh.
- HS hiểu đƣợc các bƣớc Vẽ tranh đề tài
- HS lựa chọn đƣợc hình ảnh phù hợp nội dung đề tài Vẽ tranh phong
cảnh.
- Hiểu và biết sắp xếp về bố cục trong tranh (mảng chính - phụ)
- Hiểu thêm về màu sắc cũng nhƣ cách phối màu.
b. ĩ năng
- ĩ năng Vẽ tranh theo đề tài
- ĩ năng sắp xếp hình mảng
- ĩ năng thuyết trình.
- ĩ năng làm việc nhóm.
c. Thái độ, tình cảm
- Hs thêm yêu mến cảnh đẹp quê hƣơng đất nƣớc.
- Biết bảo vệ cảnh đẹp quê hƣơng
II. Sản phẩm đầu ra
- Hs vẽ đƣợc một bức tranh đề tài phong cảnh
III.Hoạt động dạy học chủ yếu:
THỜI

NỘI DUNG

GIAN

DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY

HOẠT ĐỘNG
CỦA TRÒ

ĐDDH
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THỜI

NỘI DUNG

GIAN

DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY

HOẠT ĐỘNG
CỦA TRÒ

- Giáo viên ổn định tổ chức lớp bằng

- HS ổn định

Hoạt động

việc cho HS cùng hát một bài hát và

và hát theo

1: Ổn định

hát theo bài hát “Tôi yêu Việt Nam”

nhạc.

lớp và giới

ho c một bài hát về cảnh đẹp Việt

thiệu bài:

Nam.

3p

ĐDDH

-Gv giới thiệu vào bài mới: Qua bái hát - HS lắng
vừa rồi các bạn đã đƣợc nghe về những nghevà trả lời.
điều gì?
GV dẫn dắt vào bài mới

5p

-Gv ghi bảng:

- HS quan sát

Bài : Đề tài tranh phong cảnh

và giữ trật tự

Hoạt

- Gv cho hs quan sát một số tranh vẽ

- HS quan sát

động2:

phong cảnh khác nhau ho c một clip có

Quan

Trực

sát, chiếu về các phong cảnh khác nhau.

nhận xét

quan

- GV đ t câu hỏi:

tranh

+ Các bạn vừa thấy những hình ảnh về

-HS lắng nghe một số

điều gì?

và trả lời

phong

+ Các tranh nói về phong cảnh gì? ở

cảnh

đâu?

khác

- Hƣớng dẫn hs phân tích và trả lời câu

nhau.

hỏi

-HS lắng nghe

- Gv nhận xét ý kiến của hs và bổ sung

và trả lời

kiến thức

- HS lắng

-Gv đ t câu hỏi:

nghe

+ Các bạn làm việc theo nhóm và miêu
tả về một số đ c điểm khác nhau giữa

- HS làm việc
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THỜI

NỘI DUNG

GIAN

DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY

HOẠT ĐỘNG
CỦA TRÒ

ĐDDH

phong cảnh biển - cảnh núi, cảnh đồng nhóm, cùng
bằng - miền biển - miền núi.

trả lời các vấn

Yêu cầu: Các nhóm trả lời bằng sơ đồ

đề GV đƣa ra

- Gv
đƣa lên

bọt biển

một số
hình
ảnh các
phong
cảnh
khác
nhau.
5p

Hoạt động -GV cho HS quan sát một số tranh - HS quan sát. - Một
3:

mẫu.

số tranh

Hướng dẫn - Yêu cầu HS làm việc theo nhóm, - Hs làm việc mẫu
thực hành

quan sát k các bức tranh và đƣa ra theo

nhóm, - Trực

nhận xét về bố cục, hình mảng, màu bàn bạc, thảo quan
sắc...

luận vấn đề.

Đƣa ra đƣợc các bƣớc Vẽ tranh đề tài

bƣớc vẽ

tranh phong cảnh.
- GV lắng nghe các nhóm trình bày câu - Hs thuyết
trả lời.

trình.

- GV cho các nhóm chơi trò chơi: ghép - HS chơi trò
đúng hình và tên.
Gv cho các nhóm cử 4 ngƣời lên chơi
mỗi nhóm, cầm 4 miếng ghép có tên
các bƣớc và ghép vào các hình ảnh

các

chơi
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THỜI

NỘI DUNG

GIAN

DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY

HOẠT ĐỘNG
CỦA TRÒ

tƣơng ứng. Độ nhanh và chính xác sẽ
giành phần thắng.
- GV chốt kiến thức (đề tài, hình mảng
chính - phụ, đƣờng nét, màu sắc...)

- HS lắng

- Gv hƣớng dẫn lại các bƣớc thực hành nghe
có thị phạm
B1: Tìm và chọn nội dung
B2: Vẽ phác hình ảnh chính phụ

- Hs quan sát

B3: Vẽ chi tiết

và lắng nghe.

B4: Vẽ màu

15P

Hoạt động

- GV cho HS làm bài trên giáy A4.

4: Thực

- GV bật nhạc vui tƣơi (âm lƣợng nhẹ

hành

nhàng)

- HS làm bài

- Gv hƣớng dẫn thêm cho HS còn lúng
túng.
2p

Hoạt động

- GV nhận xét tiết học chọn một số bài

-

4: Nhận

để cùng HS nhận xét.

nghe.

xét &Dặn

- Gv đƣa ra các tiêu chí:

dò

+ Bố cục

-

+

nghe

àu sắc

HS

HS

+ Mảng chính - phụ

và

+ Hình vẽ

nhận xét.

- GV củng cố kiến thức bài học.

đƣa

lắng

lắng
ra

ĐDDH
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THỜI

NỘI DUNG

GIAN

DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY

HOẠT ĐỘNG
CỦA TRÒ

ĐDDH

- GV d n dò HS chuẩn bị bài sau.
-

HS

lắng

nghe và ghi
nhớ.
Rút kinh nghiệm sau giờ dạy:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…….., ngày …..tháng….. năm ……...
Giáo viên
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PHỤ LỤC 7
Một số hình ảnh của tiết học trƣớc khi áp dụng các biện pháp n ng cao
chất lƣợng dạy - học ph n môn V tranh

(1). Vẽ tranh đề tài: tự do
(Học sinh: Nguyễn Thị Thu Lam, Lớp 7B1)

(2). Vẽ tranh đề tài: Tự do
(Học sinh: Nguyễn Thị Hằng, lớp 7B1)
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(3). Vẽ tranh đề tài: Tự do
(Học sinh: Đàm Xuân Thắng, lớp 7B1)

(4). Vẽ tranh đề tài: Tự do
(Học sinh: Nguyễn Thị Hương, lớp 7B1)
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PHỤ LỤC 8
Một số hình ảnh của tiết học sau khi áp dụng các biện pháp n ng cao
chất lƣợng dạy - học ph n môn V tranh

Học sinh thực thành theo nhóm có kết hợp nghe nhạc

(1)

(Người chụp: Tác giả, năm 2017)

(2)

Học sinh thực hành nhóm có kết hợp nghe nhạc
(Người chụp: Tác giả, năm 2017)
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(3) Học sinh thuyết trình về sản phẩm của nhóm mình.
(Người chụp: Tác giả,năm 2017)

(4). Vẽ tranh đề tài: Cảnh đẹp đất nước
(Học sinh: Nguyễn Thu Hà, lớp 7A1)
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(5). Vẽ tranh đề tài: Tự do
(Học sinh: Nguyễn Thu Phương, lớp 7A1)

(6). Vẽ tranh đề tài: An toàn giao thông
(Học sinh: Vũ Việt An, lớp 7A1)
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(7). Vẽ tranh đề tài: An toàn giao thông
(Học sinh: Hồ Quang Nam, lớp 7A1)
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PHỤ LỤC 9
Góc Mỹ thuật

[Nguồn: Tác giả, năm 2017]

