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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

 Trong chiến lƣợc phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của Việt Nam, 

cùng với việc đẩy mạnh phát triển các ngành kinh tế, Đảng và Nhà nƣớc 

đặc biệt chú trọng đến sự phát triển của giáo dục và đào tạo. Giáo dục và 

đào tạo cùng với khoa học và công nghệ đƣợc coi là quốc sách hàng đầu để 

phát huy nhân tố con ngƣời, đó là động lực trực tiếp của sự phát triển kinh 

tế, văn hóa, khoa học, công nghệ của đất nƣớc, góp phần thực hiện có hiệu 

quả quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nƣớc và quá trình hội nhập 

quốc tế. Trong đó, đội ngũ giáo viên là nhân tố không thể thiết trong việc 

quyết định chất lƣợng giáo dục. Thông qua các hoạt động dạy học và giáo 

dục, ngƣời dạy cung cấp những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết cho 

ngƣời học đồng thời có ảnh hƣởng rất lớn đến quá trình tu dƣỡng, rèn 

luyện phẩm chất đạo đức của ngƣời học.  

Tại các trƣờng THCS, Mỹ thuật là môn học chính thức trong chƣơng 

trình và kế hoạch dạy học của các nhà trƣờng. Môn học này độc lập và bình 

đẳng với các môn học khác và có vị trí khá quan trọng trong hoạt động dạy 

học ở trƣờng THCS. Đây là môn học có nhiệm vụ giáo dục cho học sinh thị 

hiếu thẩm mĩ, hình thành năng lực thẩm mỹ, là những yếu tố cần thiết 

giúp các em hình thành và phát triển một nhân cách toàn diện, để trở 

thành những con ngƣời của thời đại mới. Thông qua môn Mỹ thuật, năng 

lực quan sát, khả năng tƣ duy hình tƣợng, tính sáng tạo của các em đƣợc 

phát triển. Các em biết cảm nhận cái đẹp và hơn thế nữa là tạo ra cái đẹp 

không chỉ cho bản thân mà còn cho mọi ngƣời xung quanh. 

Trong quá trình đổi mới phƣơng pháp dạy học hiện nay, kỹ năng 

dạy học trên lớp của ngƣời giáo viên càng trở nên quan trọng. Làm sao có 

thể dạy học theo phƣơng châm: dạy học là trao cho cả niềm tin, tình cảm, 

tri thức và kỹ năng, hay có thể hiểu là ngƣời giáo viên không chỉ cần có 
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kiến thức chuyên môn tốt mà còn cần cả những kỹ năng dạy học tốt. Kĩ 

năng dạy học của giáo viên mỹ thuật thể hiện ở nhiều bƣớc, từ việc chuẩn 

bị bài giảng, tổ chức quá trình dạy học trên lớp cho đến đánh giá chất 

lƣợng học tập. Bên cạnh đó, trong mỗi phân môn cụ thể, giáo viên mỹ 

thuật cũng cần có hiểu biết và am tƣờng với những đặc thù riêng trong 

dạy học mỹ thuật nhƣ trong phân môn vẽ tranh, vẽ theo mẫu, vẽ trang trí, 

thƣờng thức mỹ thuật. 

Thực tiễn dạy học môn Mỹ thuật ở quận Hai Bà Trƣng, Hà Nội hiện 

nay cho thấy, chất lƣợng dạy học môn Mỹ thuật nói chung và kết quả học 

tập môn học này nói riêng chƣa đáp ứng đƣợc mục tiêu dạy học môn học 

đã đƣa ra. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này, trong đó phải kể 

đến những hạn chế về mức độ và hiệu quả thực hiện kỹ năng dạy học của 

ngƣời giáo viên. Xuất phát từ những lí do nêu trên, chúng tôi chọn đề tài 

“Phát triển kỹ năng dạy học môn Mỹ thuật của giáo viên trường Trung 

học cơ sở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội” cho luận văn tốt nghiệp chuyên 

ngành Lý luận và phƣơng pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật. 

2. Lịch sử nghiên cứu 

2.1. Trên thế giới 

 Công trình nghiên cứu Bàn về kỹ năng sư phạm của O.A. 

Abdoullina, đã nêu rõ từng loại kỹ năng sƣ phạm của ngƣời giáo viên và 

phân tích tỉ mỉ những kỹ năng chung và kỹ năng chuyên biệt trong hoạt 

động giảng dạy và giáo dục của họ. 

 Công trình của F.N.Gonobolin Những phẩm chất tâm lý của người 

giáo viên đã nêu lên những năng lực sƣ phạm mà ngƣời giáo viên cần rèn 

luyện và phát triển, cách rèn luyện và phát triển chúng nhƣ thế nào. Đối với 

những giáo viên lâu năm, công trình này giúp cho họ đối chiếu, so sánh 

những kinh nghiệm của mình với những kết luận của công trình để rèn 

luyện tay nghề một cách đầy đủ, có hệ thống và vững chắc hơn. 
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 Vào những năm 70 của thế kỉ XX, cùng với việc thành lập “Phòng nghiên 

cứu đào tạo giáo viên ở trƣờng sƣ phạm”, nhiều công trình nghiên cứu về tổ chức 

lao động khoa học và tối ƣu hóa quá trình dạy học đã đƣợc tiến hành. Công trình 

nghiên cứu tiêu biểu có thể kể đến nhƣ công trình nghiên cứu Hình thành các 

kỹ năng, kỹ xảo sư phạm trong điều kiện giáo dục đại học của X.I.Kixegov 

(1973). Trong công trình này, X.I. Kixegov và các cộng sự đã nêu ra hơn một 

trăm kỹ năng nghiệp vụ giảng dạy và giáo dục, trong đó tập trung vào 

khoảng năm mƣơi kỹ năng cần thiết nhất. Cuốn Những phương pháp dạy 

mỹ thuật trong trường phổ thông của tác giả Roxtovxen N.N, xuất bản năm 

1980 ở Matxcơva đã bàn luận khá sâu về lĩnh vực này, trong đó nhấn mạnh 

đến sự khuyến khích, khơi gợi sự sáng tạo của ngƣời học hơn là sự áp đặt 

trong môn mỹ thuật. 

 Ở các nƣớc phƣơng Tây nhƣ Canada, Hoa Kỳ, Australia… các nhà 

nghiên cứu dựa trên cơ sở các thành tựu tâm lý học hành vi và tâm lý học 

chức năng để tổ chức rèn luyện các kỹ năng thực hành giảng dạy cho ngƣời 

giáo viên. Đi sâu vào kỹ năng giảng dạy, giai đoạn năm 1964 - 1967, ở Đại 

học Stanford (Mỹ) nhóm “Phi Delta Kapkar” đã đƣa ra báo cáo Khoa học 

và nghệ thuật đào tạo các thầy giáo, các tác giả đã trình bày 5 nhóm hoạt 

động kỹ thuật của giáo viên đứng lớp và phân tích thành các bộ phận, từng 

hành động mà có thể hƣớng dẫn đƣợc cho ngƣời thầy giáo và có thể đánh 

giá đƣợc những nhóm kỹ năng này tƣơng ứng với từng giai đoạn của bài 

lên lớp.  

 Vai trò và nhiệm vụ hình thành kỹ năng sƣ phạm cũng đƣợc xác định 

ở Hội thảo về canh tân việc  đào tạo bồi dƣỡng giáo viên ở các nƣớc châu 

Á và Thái Bình Dƣơng do APEID thuộc UNESCO tổ chức tại Seoul, Hàn 

Quốc. Các báo cáo của hội thảo đã xác định tầm quan trọng của việc hình 

thành tri thức và hình thành kỹ năng sƣ phạm cho ngƣời giáo viên. Các nhà 

khoa học khẳng định: Tri thức nghề nghiệp là cơ sở của nghệ thuật sƣ 
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phạm nhƣng chỉ thể hiện trong hệ thống các kỹ năng sƣ phạm. Nhƣ vậy, 

giữa tri thức nghề nghiệp và kỹ năng nghề nghiệp có mối quan hệ biện 

chứng với nhau. Đây là quan điểm chung và có sự thống nhất cao giữa các 

nƣớc và khu vực trong quá trình phát triển năng lực dạy học nói chung và 

kỹ năng dạy học nói riêng cho ngƣời giáo viên. 

2.2. Ở Việt Nam 

 Năm 1975, công trình nghiên cứu Một số vấn đề năng lực sư phạm 

của người giáo viên xã hội chủ nghĩa của tác giả Lê Văn Hồng. Trong công 

trình này, tác giả đã nêu lên tƣơng đối cụ thể các năng lực sƣ phạm cần có 

của ngƣời giáo viên xã hội chủ nghĩa. 

  Năm 1998, nhóm tác giả Nguyễn Quốc Toản, Triệu Khắc Lễ, 

Nguyễn Lăng Bình viết cuốn Mỹ thuật và phương pháp dạy học, Nxb Giáo 

dục phát hành. Cuốn sách đã đề cập đến nội dung và phƣơng pháp dạy học 

môn mỹ thuật nói chung ở bậc phổ thông theo chƣơng trình sách giáo khoa 

lúc đó.  

 Năm 2008, cuốn Giáo trình mỹ thuật cơ bản của tác giả Ngô Bá 

Công cũng đề cập đến một số phƣơng pháp dạy mỹ thuật tƣơng ứng với 

từng nội dung dạy mỹ thuật. Mặc dù cuốn sách này viết cho cả đối tƣợng là 

sinh viên các trƣờng nghệ thuật nhƣng những phƣơng pháp dạy mỹ thuật 

trong cuốn sách này cũng rất bổ ích, tham khảo hữu ích. Cuốn sách này do 

Nxb Đại học Sƣ phạm phát hành. 

Năm 2009, tác giả Nguyễn Quốc Toản viết cuốn Giáo trình Mỹ thuật 

và phương pháp dạy học mỹ thuật, Nxb Đại học Sƣ phạm ấn bản. Trong 

cuốn sách này, tác giả đã bổ sung một số nội dung, phƣơng pháp dạy học 

mỹ thuật mới phù hợp với thực tiễn dạy học mỹ thuật trong lần đổi mới 

sách giáo khoa sau năm 2000.  

 Qua nghiên cứu các công trình có liên quan trƣớc, chúng tôi thấy hầu 

hết các tác giả đều đã đặt vấn đề chú trọng đến việc xác định đƣợc hệ thống 
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kỹ năng dạy học cơ bản. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của đất nƣớc và 

theo sự thay đổi của thực tế giáo dục những năm gần đây thì một số kỹ 

năng, phƣơng pháp dạy học mỹ thuật không còn hoàn toàn phù hợp nữa, 

cần có những bổ sung, cải tiến, thay đổi để phù hợp với thực tế hiện nay. 

Chƣa có công trình nghiên cứu chuyên biệt nào đi sâu tìm hiểu vấn đề phát 

triển kỹ năng dạy học môn Mỹ thuật của giáo viên trƣờng THCS. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

 Nghiên cứu kỹ năng dạy học môn Mỹ thuật của giáo viên trên địa 

bàn quận Hai Bà Trƣng nói chung và Trƣờng THCS Vân Hồ nói riêng, từ 

đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động dạy học mỹ thuật ở trƣờng 

THCS Vân Hồ. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

 Tìm hiểu cơ sở lí luận về phát kỹ năng dạy học môn Mỹ thuật của 

giáo viên Trƣờng THCS. 

Nghiên cứu và làm rõ thực trạng kỹ năng dạy học trên lớp môn Mỹ 

thuật của GV quận Hai Bà Trƣng, Hà Nội và Trƣờng THCS Vân Hồ. 

Đƣa ra một số biện pháp nhằm phát triển kỹ năng dạy học môn Mỹ 

thuật của GV trƣờng THCS Vân Hồ, quận Hai Bà Trƣng, Hà Nội. 

Tiến hành khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp, từ đó đƣa ra kết 

luận và kiến nghị đƣa hoạt động dạy học mỹ thuật ở trƣờng THCS Vân 

Hồ đƣợc tốt hơn. 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu: kỹ năng dạy học môn Mỹ thuật  
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4.2. Phạm vi nghiên cứu 

+ Không gian nghiên cứu: Trƣờng THCS  trên địa bàn quận Hai Bà 

Trƣng, Hà Nội và Trƣờng THCS Vân Hồ, 

+ Thời gian nghiên cứu: năm học 2015 - 2016. 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

 Trong luận văn, chúng tôi sử dụng phƣơng pháp tổng hớp và phân 

tích để thu thập thông tin có liên quan đến vấn đề nghiên cứu từ những 

công trình nghiên cứu trƣớc đây có liên quan. Trong quá trình nghiên cứu 

thực trạng kỹ năng dạy học tại nhà trƣờng, chúng tôi sử dụng phƣơng pháp 

quan sát, phỏng vấn sâu, lấy ý kiến qua bảng hỏi để làm rõ hơn về những 

vấn đề cần quan tâm, làm rõ.  

 Trƣớc khi đƣa ra những nhận định về một luận điểm, chúng tôi có 

tham khảo ý kiến chuyên gia để củng cố hơn về những luận điểm đƣa ra 

trong đề tài nghiên cứu của mình. 

6. Những đóng góp của luận văn 

6.1. Hệ thống cơ sở lí luận về phát triển kỹ năng dạy học môn mỹ 

thuật thuật của giáo viên bậc THCS. 

6.2. Đánh giá thực trạng của hoạt động dạy học mỹ thuật trên địa 

bàn quận Hai Bà Trƣng, Hà Nội; chỉ ra sự cần thiết của kỹ năng dạy học 

đối với kết quả dạy học. 

6.3. Đề xuất các biện pháp phát triển kỹ năng dạy học môn mỹ thuật 

của giáo viên trƣờng Trung học cơ sở Vân Hồ, quận Hai Bà Trƣng, Hà Nội. 

6.4. Kết quả nghiên cứu của luận văn là tài liệu tham khảo hữu ích 

cho các đề tài có liên quan đến kỹ năng dạy học mỹ thuật nói chung và ở 

bậc THCS nói riêng. 

7. Cấu trúc của luận văn 

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

dung của luận văn đƣợc thể hiện ở 2 chƣơng: 
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Chƣơng 1: Cơ sở lí luận và thực trạng kỹ năng dạy học môn Mỹ 

thuật của GV THCS Vân Hồ, quận Hai Bà Trƣng, Hà Nội. 

Chƣơng 2: Biện pháp phát triển kỹ năng dạy học môn Mỹ thuật của 

GV trƣờng THCS Vân Hồ, quận Hai Bà Trƣng, Hà Nội và khảo nghiệm các 

biện pháp. 
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Chƣơng1 

CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG KỸ NĂNG DẠY HỌC  

MÔN MỸ THUẬT CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ  

QUẬN HAI BÀ TRƢNG, HÀ NỘI 

1.1. Cơ sở lí luận về phát triển kỹ năng dạy học môn Mỹ thuật của 

Giáo viên trƣờng Trung học cơ sở 

1.1.1. Một số khái niệm công cụ của đề tài 

1.1.1.1. Phát triển 

 Trong phép biện chứng duy vật, khái niệm “phát triển” dùng để chỉ 

quá trình vận động theo chiều hƣớng đi lên của sự vật: từ trình độ thấp lên 

trình độ cao hơn. Theo Đại từ điển tiếng Việt, phát triển là: vận động, tiến 

triển theo chiều hƣớng tăng lên [32, tr.1321]. Trong dạy học nói chung, 

khái niệm phát triển đƣợc sử dụng theo hƣớng mỗi giáo viên luôn cập nhật 

tri thức, kỹ năng để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội, của thay đổi 

của chƣơng trình, hay chính nhu cầu tự hoàn thiện năng lực nghề nghiệp 

của bản thân. 

1.1.1.2. Kỹ năng 

 Theo Đại từ điển tiếng Việt, kỹ năng là: khả năng vận dụng những 

kiến thức thu nhận đƣợc vào thực tế [32, tr.934]. Nhƣ vậy, kỹ năng là năng 

lực hay khả năng chuyên biệt của một cá nhân về một hoặc nhiều khía cạnh 

nào đó đƣợc sử dụng để giải quyết tình huống hay công việc nào đó phát 

sinh trong cuộc sống. Để giải thích nguồn gốc hình thành kỹ năng, có lẽ 

không có cơ sở lý thuyết nào tốt hơn 2 lý thuyết về: Phản xạ có điều kiện 

(đƣợc hình thành trong thực tế cuộc sống cá nhân) và Phản xạ không điều 

kiện (là những phản xạ tự nhiên mà cá nhân sinh ra đã sẵn có). Trong đó, 

kỹ năng của cá nhân gần nhƣ thuộc về cái gọi là phản xạ có điều kiện, 

nghĩa là kỹ năng đƣợc hình thành từ khi một cá nhân sinh ra, trƣởng thành 

và tham gia hoạt động thực tế cuộc sống. Ví dụ: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng 
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làm việc nhóm… Theo đó, kiến thức là cơ sở của kỹ năng và để trở thành 

kỹ năng thì kiến thức phải phản ánh đầy đủ thuộc tính bản chất, đƣợc thử 

thách trong thực tiễn, tồn tại trong ý thức với vai trò là công cụ của hành 

động. Kỹ năng có một số đặc điểm sau: 

 Một là, kỹ năng là tổ hợp của hàng loạt những yếu tố cấu thành nhƣ 

tri thức, kỹ xảo, kinh nghiệm, khả năng chú ý, khả năng tƣ duy, tƣởng 

tƣợng của con ngƣời. 

 Hai là, kỹ năng bao giờ cũng gắn với một hoạt động cụ thể. 

 Ba là, kỹ năng luôn đƣợc biểu hiện cụ thể ở mục đích hoạt động, nội 

dung và phƣơng thức hoạt động. 

 Bốn là, kỹ năng đƣợc hình thành trong quá trình sống, quá trình hoạt 

động của con ngƣời. 

Trong phạm vi đề tài, kỹ năng đƣợc hiểu là khả năng của con ngƣời 

thực hiện công việc có kết quả trong một thời gian thích hợp, trong những 

điều kiện nhất định, dựa vào sự lựa chọn các phƣơng pháp và cách thức 

hoạt động đúng đắn. 

1.1.1.3. Kỹ năng dạy học 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1: Mô hình kĩ năng dạy học 

Kỹ năng dạy học là khả năng hình thành cho học sinh nắm vững một 

Kỹ năng dạy học 

Kỹ năng thực hiện 

bài giảng: 

- Thuyết trình 

- Thị phạm mẫu 

- Quản lý lớp học 

- Vấn đáp 

- Xử lý tình huống 

sƣ phạm… 

Kỹ năng chuẩn bị 

bài giảng: 

- Phân tích  

- Tổng hợp 

- Lập kế hoạch 

- Chuẩn bị các bƣớc 

lên lớp… 

 

Kỹ năng đánh giá 

chất lƣợng học tập: 

- Nhận xét 

- Đánh giá 

- Động viên 

- Khen thƣởng 

… 
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hệ thống các thao tác nhằm làm sáng tỏ những thông tin trong quá trình học 

tập. Do đó, kỹ năng dạy học đối với giáo viên là cơ sở để giáo viên thực 

hiện tốt nhiệm vụ dạy học và giáo dục. Qua mô hình kỹ năng dạy học ở 

hình 1, chúng ta thấy cấu trúc kỹ năng dạy học gồm 3 phần chính:  

- Kỹ năng chuẩn bị bài giảng 

- Kỹ năng thực hiện bài giảng 

- Kỹ năng đánh giá chất lƣợng học tập 

Trong 3 nhóm kỹ năng này có mối liên quan chặt chẽ, tác động lẫn 

nhau để đạt đƣợc hiệu quả tốt nhất trong quá trình dạy học. Bất kỳ một 

nhóm kỹ năng nào bị xem nhẹ sẽ ảnh hƣởng đến nhóm kỹ năng tiếp theo và 

rất khó đạt đƣợc mục tiêu dạy học. Ví dụ nhƣ nếu xem nhẹ kỹ năng chuẩn 

bị bài giảng thì khi tổ chức, thực hiện bài giảng sẽ rất khó khăn, khó kiểm 

soát và không lƣờng trƣớc đƣợc những tình huống sƣ phạm trong thực tiễn 

tổ chức trong môi trƣờng học đƣờng, với học sinh thực sự. 

 Về cơ bản, kỹ năng dạy học đƣợc hình thành trong quá trình hoạt 

động sƣ phạm, thông qua sự tích lũy kinh nghiệm sống và nó cũng có đủ 

các đặc điểm chung nhƣ: tính chính xác, tính linh hoạt, tính hiệu quả,...  

1.1.1.4. Phát triển kỹ năng dạy học  

Trong phạm vi đề tài, phát triển kỹ năng dạy học là hoạt động nhằm 

nâng cao kiến thức và trình độ của mỗi giáo viên trong việc phát triển hoàn 

thành nhiệm vụ dạy học và giáo dục. Đây là một quá trình, trong đó mỗi 

giáo viên bằng sự nỗ lực học hỏi, rèn luyện, tiếp nhận những cái mới cho 

phù hợp với thực tiễn để không ngừng hoàn thiện những kỹ năng đã có, đáp 

ứng đƣợc yêu cầu thay đổi, phát triển của thời đại. Nhƣ vậy, phát triển kỹ 

năng dạy học bao gồm các hoạt động sau đây: 

- Nâng cao kiến thức 

    - Nâng cao nhận thức về công việc 

    - Học hỏi và tiếp nhận những giá trị mới 
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   - Phát hiện và bồi dƣỡng những khả năng của bản thân 

 - Truyền đạt kiến thức 

 - Sử dụng phƣơng tiện dạy học hiện đại 

1.1.2. Những định hướng của Đảng, Nhà nước về vấn đề phát triển kỹ 

năng dạy học của giáo viên 

1.1.2.1. Những định hướng của Đảng về vấn đề nâng cao trình độ, kỹ năng 

dạy học của đội ngũ giáo viên 

 Ngày 28-12-2000, Bộ Chính trị ra Chỉ thị số 61-CT/TW “Về việc 

phổ cập trung học cơ sở” yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban, 

ngành, đoàn thể nhân dân từ Trung ƣơng đến địa phƣơng phải: Nhanh 

chóng xây dựng và thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục trung học cơ sở 

gắn với việc đổi mới nội dung chƣơng trình, phƣơng pháp giáo dục theo 

hƣớng cập nhật những thành tựu mới nhất của khoa học - công nghệ, với 

yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nƣớc trong thời kỳ mở cửa, hội 

nhập, toàn cầu hoá, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nƣớc. Chị 

thị cũng chú trọng đến việc cần có kế hoạch cụ thể củng cố, nâng cao năng 

lực và chất lƣợng đào tạo của các trƣờng sƣ phạm, đặc biệt là đổi mới nội 

dung và phƣơng pháp giảng dạy... Mở rộng và hoàn thiện mạng lƣới trƣờng 

trung học cơ sở, trung tâm giáo dục thƣờng xuyên, trung tâm giáo dục kỹ 

thuật tổng hợp, hƣớng nghiệp; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chế độ, 

chính sách đãi ngộ thoả đáng đối với giáo viên nói chung và giáo viên tham 

gia công tác phổ cập trung học cơ sở nói riêng [35]. 

 Tại Đại hội X (2006), Đảng chủ trƣơng “Đổi mới toàn diện giáo dục 

và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao”. Liên quan đến trình 

độ, kỹ năng của đội ngũ giáo viên, Nghị quyết về giáo dục lần này đã nhấn 

mạnh: Bảo đảm đủ số lƣợng, nâng cao chất lƣợng đội ngũ giáo viên ở tất cả 

các cấp học, bậc học. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phƣơng pháp giáo dục, 

phát huy tích cực, sáng tạo của ngƣời học, khắc phục lối truyền thụ một 
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chiều. Hoàn thiện hệ thống đánh giá và kiểm định chất lƣợng giáo dục. Cải 

tiến nội dung và phƣơng pháp thi cử nhằm đánh giá đúng trình độ tiếp thu 

tri thức, khả năng học tập. Khắc phục những mặt yếu kém và tiêu cực trong 

giáo dục. 

1.1.2.2. Những chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về vấn đề nâng cao trình độ, kỹ 

năng dạy học của đội ngũ giáo viên 

Ngày 10.7.2012, Bộ GD&ĐT ban hành thông tƣ số 26/2012/TT-

BGDĐT về việc ban hành quy chế bồi dƣỡng thƣờng xuyên giáo viên mầm 

non, phổ thông và giáo dục thƣờng xuyên. Thông tƣ gồm 05 chƣơng với 22 

điều với những nội dung cơ bản nhƣ: Tổ chức bồi dƣỡng thƣờng xuyên; 

đánh giá và công nhận kết quả bồi dƣỡng thƣờng xuyên; nhiệm vụ và 

quyền của giáo viên. 

Đối tƣợng áp dụng là giáo viên giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm 

non, phổ thông và trung tâm giáo dục thƣờng xuyên (sau đây gọi chung là 

giáo viên), tổ chức và cá nhân có liên quan đến công tác bồi dƣỡng thƣờng 

xuyên giáo viên. 

Mục đích của việc giáo viên học tập bồi dƣỡng thƣờng xuyên nhằm 

cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội; bồi dƣỡng phẩm chất chính 

trị, đạo đức nghề nghiệp; phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và 

những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu 

cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa 

phƣơng, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lƣợng giáo dục. Đồng thời, phát 

triển năng lực tự học, tự bồi dƣỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu 

quả bồi dƣỡng thƣờng xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, 

tự bồi dƣỡng giáo viên của nhà trƣờng, của phòng giáo dục và đào tạo và 

của sở giáo dục và đào tạo. 

Đối với hoạt động bồi dƣỡng thƣờng xuyên, Thông tƣ quy định, 

hƣớng dẫn cụ thể về thời lƣợng, nội dung, hình thức, trách nhiệm của các 
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cấp quản lý, các cơ sở giáo dục trong hoạt động bồi dƣỡng thƣờng xuyên. 

Trong hoạt động đánh giá và công nhận kết quả bồi dƣỡng thƣờng 

xuyên, Thông tƣ hƣớng dẫn chi tiết những căn cứ, phƣơng thức đánh giá; 

cách xếp loại; công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả bồi dƣỡng thƣờng 

xuyên của giáo viên. 

Đồng thời, Thông tƣ cũng quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của 

giáo viên; trách nhiệm của các cấp quản lý, các cơ sở giáo dục trong việc 

tổ chức, hƣớng dẫn, đánh giá, công nhận kết quả thực hiện bồi dƣỡng 

thƣờng xuyên. 

 Đến nay, Thông tƣ này vẫn là căn cứ cho các Sở GD&ĐT các tỉnh, 

thành phố, trong đó có Sở GD&ĐT Hà Nội xây dựng kế hoạch bồi dƣỡng 

thƣờng xuyên nâng cao kỹ năng dạy học nói chung cho đội ngũ giáo viên 

trên địa bàn. 

1.1.3. Môn mỹ thuật trong các trường THCS 

1.1.3.1. Mục tiêu cần đạt được 

Với chƣơng trình hiện nay, môn Mỹ thuật ở THCS nhằm giúp học sinh: 

 - Về kiến thức: có điều kiện tiếp xúc với nghệ thuật thị giác nhƣ làm 

quen với cái đẹp, thƣởng thức cái đẹp và hành động theo cái đẹp, góp phần 

tạo dựng môi trƣờng thẩm mĩ cho xã hội. Có những kiến thức về mỹ thuật, 

hình thành những hiểu biết cần thiết về đƣờng nét, hình khối, đậm nhạt, 

màu sắc, bố cục. Có hiểu biết sơ lƣợc về mỹ thuật Việt Nam và thế giới. 

 - Về kỹ năng: có khả năng quan sát đối tƣợng vẽ, qua đó phát triển 

trí tƣởng tƣợng và tƣ duy sáng tạo. Thực hành đƣợc các bài vẽ theo mẫu, vẽ 

trang trí, vẽ tranh, phân tích sơ lƣợc một số tác phẩm mỹ thuật Việt Nam và 

thế giới. 

 - Về thái độ: bƣớc đầu cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống, 

con ngƣời; vẻ đẹp của một số tác phẩm mỹ thuật Việt Nam và thế giới. 

1.1.3.2. Nội dung chương trình 
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 - Lớp 6 (35 tiết/ năm) 

 + Vẽ theo mẫu: bƣớc đầu biết khái niệm và phƣơng pháp vẽ theo 

mẫu. Cách tiến hành bài vẽ theo đúng trình tự. Vẽ một số mẫu có hai đồ 

vật; diễn tả đƣợc độ đậm nhạt, sáng tối chính của hình khối cơ bản; có nhận 

biết về xa gần và nâng cao phƣơng pháp dựng hình. 

  Vẽ trang trí: biết đƣợc khái niệm và đặc điểm của các bài trang trí 

cơ bản, cách tiến hành bài vẽ trang trí. Biết cách giới thiệu về màu sắc và 

cách dùng màu. Chép một số họa tiết dân tộc. Làm bài tập về đƣờng diềm, 

hình vuông, hình chữ nhật. Kẻ một dòng chữ (1 trong 2 kiểu chữ cơ bản). 

Vận dụng những hiểu biết về trang trí vào cuộc sống. 

 + Vẽ tranh: biết cách tiến hành bài vẽ và thực hành vẽ tranh một số 

đề tài quen thuộc. 

 + Thƣờng thức mỹ thuật: Giới thiệu mỹ thuật cổ đại Việt Nam. Giới 

thiệu hai dòng tranh dân gian Việt Nam và một số tranh dân gian tiêu biểu 

(Đông Hồ, Hàng Trống). Giới thiệu sơ lƣợc mỹ thuật thời Lý và một số tác 

phẩm tiêu biểu về kiến trúc, điêu khắc. Giới thiệu về mỹ thuật trƣớc Cách 

mạng tháng Tám năm 1945. Giới thiệu sơ lƣợc về mỹ thuật thế giới cổ đại 

và một số tác phẩm tiêu biểu về kiến trúc, điêu khắc ở giai đoạn này. 

 - Lớp 7 (35 tiết/ năm) 

  Vẽ theo mẫu: Giới thiệu về cách diễn tả độ đậm nhạt. Vẽ đƣợc bài 

có hai đồ vật. Tập ký họa đồ vật, phong cảnh. 

 + Vẽ trang trí: Củng cố kiến thức trang trí cơ bản và cách sử dụng 

màu sắc. Chép một số họa tiết trang trí dân tộc và hoa lá thực. Tập đơn giản 

và sáng tạo họa tiết trang trí. Tập làm trang trí ứng dụng. 

 + Vẽ tranh: Giới thiệu tranh phong cảnh và cách vẽ. Giới thiệu tranh 

sinh hoạt và cách vẽ. Chú ý về bố cục, cách chọn hình ảnh, cách dùng màu, 

nâng cao kiến thức, kỹ năng vẽ tranh. 

 + Thƣởng thức mỹ thuật: Giới thiệu sơ lƣợc mỹ thuật thời Trần và 
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một số tác phẩm tiêu biểu về kiến trúc, điêu khắc. Giới thiệu sơ lƣợc về mỹ 

thuật Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 và một số tác giả, tác 

phẩm tiêu biểu. Giới thiệu sơ lƣợc về mỹ thuật thời Phục Hƣng và một số 

tác giả, tác phẩm tiêu biểu. 

 - Lớp 8 (35 tiết/ năm) 

 + Vẽ theo mẫu: Củng cố kiến thức và nâng cao kỹ năng vẽ theo mẫu. 

Tập vẽ theo mẫu (tĩnh vật) bằng màu. Vẽ theo mẫu có hai hoặc ba đồ vật. Giới 

thiệu sơ lƣợc về tỷ lệ ngƣời, mặt ngƣời. Giới thiệu về phƣơng pháp ký họa. 

 + Vẽ trang trí: vận dụng các nguyên tắc cơ bản trong trang trí ứng 

dụng. Vai trò của trang trí trong cuộc sống. Nâng cao kiến thức sử dụng màu 

trong trang trí. Vận dụng kiến thức trang trí vào các bài ứng dụng cụ thể. 

 + Vẽ tranh: giới thiệu về bố cục tranh (củng cố kiến thức các phần đã 

học). Vẽ đƣợc tranh theo các loại chủ đề (vận dụng kiến thức đã học vào 

bài vẽ). 

 + Thƣởng thức mỹ thuật: Giới thiệu sơ lƣợc về mỹ thuật thời Lê và 

một số tác phẩm tiêu biểu. Giới thiệu sơ lƣợc về mỹ thuật hiện đại Việt 

Nam và một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu. Giới thiệu sơ lƣợc về hội họa 

Ấn tƣợng và một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu. 

 - Lớp 9 (17 tiết/ năm) 

 + Vẽ theo mẫu: Nâng cao kiến thức, kỹ năng vẽ theo mẫu. Vẽ mẫu 

có ba đồ vật. Vẽ tƣợng chân dung. Tập vẽ dáng ngƣời. 

 + Vẽ trang trí: Nâng cao kiến thức, kỹ năng trang trí cơ bản và ứng 

dụng. Vận dụng vào các bài tập cụ thể. 

 + Vẽ tranh: Nâng cao kiến thức, kỹ năng vẽ tranh. Vận dụng để vẽ 

đƣợc các đề tài cụ thể. 

 + Thƣờng thức mỹ thuật: Giới thiệu về mỹ thuật thời Nguyễn. Chạm 

khắc gỗ đình làng Việt Nam. Giới thiệu sơ lƣợc mỹ thuật các dân tộc thiểu 

số Việt Nam. Sơ lƣợc về một số nền mỹ thuật châu Á. 
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 Nhƣ vậy, mặc dù nội dung chƣơng trình hiện hành đã có nhiều bất 

cập khi đa phần chú trọng đến tạo hình 2D, chƣa phong phú trong những 

dạng thức thực hành nhƣ thiết kế tạo dáng sản phẩm, 3D nhƣng cho đến 

thời điểm nghiên cứu của đề tài chƣa có Chƣơng trình chi tiết phân môn mỹ 

thuật và tài liệu giáo dục theo Chƣơng trình giáo dục tổng thể ban hành 

tháng 10 năm 2017 thì các trƣờng THCS công lập trên địa bàn quận Hai Bà 

Trƣng vẫn tiếp tục triển khai theo chƣơng trình hiện hành. Tuy nhiên, về cơ 

bản, chúng tôi sẽ tập trung vào những biện pháp nâng cao kỹ năng dạy học 

môn mỹ thuật ở bậc học này, góp phần chuẩn bị tốt nhất khi chƣơng trình 

phân môn mỹ thuật mới đƣợc triển khai, dự kiến từ năm học 2020 - 2021. 

1.1.4. Hệ thống kỹ năng dạy học môn mỹ thuật của giáo viên các trường 

THCS 

 Qua phân tích nội dung chƣơng trình mỹ thuật bậc THCS, chúng ta 

thấy có 4 nội dung chính là: vẽ tranh, vẽ theo mẫu, vẽ trang trí và thƣởng 

thức mỹ thuật. Nhƣ vậy, ngoài những kỹ năng dạy học chung GV cũng cần 

một số kỹ năng chuyên ngành: 

- Kỹ năng chuẩn bị bài giảng:  

Để có một tiết giảng đạt hiệu quả theo đúng mục tiêu đề ra, GV cần 

phải nắm đƣợc sau bài dạy học sinh phải đạt đƣợc những gì. Muốn xác 

định đúng mục tiêu của bài dạy, GV cần nắm vững mục tiêu chung môn mỹ 

thuật, mục tiêu của các phân môn để đề ra mục tiêu cụ thể phù hợp với từng 

loại bài. Việc phân tích, xây dựng mục tiêu không đƣợc quá chung chung, 

cao quá hoặc thấp quá. Theo chƣơng trình mỹ thuật năm 2000 thì mục tiêu 

bài dạy thƣờng có 3 yêu cầu cần đạt, đó là: kiến thức, kỹ năng, thái độ. 

 Sau khi xác định đƣợc mục tiêu, GV cần chuẩn bị đồ dùng dạy và 

học bởi đây là phƣơng tiện cần thiết cho việc truyền đạt và tiếp nhận kiến 

thức. Việc này nhằm cụ thể hóa mục tiêu trở thành hiện thực và việc chuẩn 

bị này phải phù hợp với mục tiêu đã đề ra về kiến thức, kỹ năng và thái độ. 
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- Kỹ năng thực hiện bài giảng: 

 Kỹ năng này tùy thuộc vào nội dung, từng loại bài để tiến hành một 

cách cụ thể. Theo phƣơng pháp giảng dạy tích cực trong môn mỹ thuật thì 

kỹ năng của ngƣời GV không còn theo hình thức truyền thống nhƣ: Thầy 

giảng - trò nghe; thầy đọc - trò ghi... mà GV khi đứng lớp phải có kỹ năng 

tổ chức đƣợc lớp học sao cho cả thầy và trò cùng hoạt động, để học sinh 

thông qua các hoạt động trên lớp chủ động tiếp nhận kiến thức theo sự 

hƣớng dẫn của GV. Căn cứ vào chƣơng trình mỹ thuật hiện hành, khi đứng 

lớp, GV cần một số kỹ năng chuyên ngành sau: 

+Kỹ năng dạy vẽ theo mẫu: 

 Kỹ năng dạy học này có vị trí quan trọng trong chƣơng trình mỹ 

thuật bởi việc hình thành kỹ năng có ảnh hƣởng, tác dụng rất lớn đến các 

hoạt động khác nhƣ khả năng quan sát, nhận xét, bố cục, vẽ hình... Kỹ năng 

dạy học này đƣợc hiểu nhƣ sau: GV hƣớng dẫn học sinh nhìn mẫu có thực 

trƣớc mặt và vẽ theo cách nhìn, cách nghĩ, cảm thụ của mỗi cá nhân. Kỹ 

năng này đòi hỏi GV phải có khả năng hƣớng dẫn học sinh phân tích, ƣớc 

lƣợng, đánh giá và quan trọng hơn là khơi gợi cách cảm thụ của mỗi cá 

nhân trƣớc một mẫu vật thật trƣớc mặt, sao cho không có sự rập khuôn, vẽ 

nhƣ nhau mà hƣớng đến sự đa dạng, tùy thuộc vào vị trí, khả năng diễn tả, 

cảm thụ của mỗi học sinh. 

+ Kỹ năng dạy vẽ trang trí: 

 Kỹ năng dạy học này giúp học sinh làm đẹp cho các sản phẩm gắn 

liền với cuộc sống con ngƣời, với sinh hoạt, học tập, vui chơi của học sinh. 

Kỹ năng dạy vẽ trang trí là các hoạt động giúp học sinh phát huy đƣợc tính 

độc lập, khả năng sáng tạo, tìm tòi về bố cục, họa tiết, màu sắc và hƣớng 

đến sự phát triển nhận thức, cảm thụ riêng trong việc trang trí vật thể, đáp 

ứng nhu cầu thẩm mỹ của mọi ngƣời xung quanh. Kỹ năng này đƣợc thể 

hiện qua việc hƣớng dẫn học sinh trang trí các hình cơ bản nhƣ hình vuông, 
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hình tròn, hình chữ nhật... và vận dụng chúng để trang trí lớp học, hội 

trƣờng, bìa sách, vẽ pa nô, áp phích, biểu trƣng, kẻ khẩu hiệu, vẽ kiểu dáng, 

mặt nạ... 

+ Kỹ năng dạy vẽ tranh: 

 Kỹ năng dạy học này giúp học sinh thực hiện việc vẽ tranh đề tài, vẽ 

tranh theo các chủ đề mà mình yêu thích. Do đó, kỹ năng dạy học này 

mang tính tổng hợp và GV cần nắm vững kiến thức cơ bản trong lĩnh vực 

này nhƣ nguyên lý thị giác, các nội dung liên quan đến xây dựng bố cục, 

sắc độ, màu sắc, dựng hình... bởi vẽ tranh là phản ánh cuộc sống bằng ngôn 

ngữ của nghệ thuật tạo hình nhƣ hình vẽ, màu sắc, không gian... nhằm giúp 

cho ngƣời xem hiểu về cuộc sống xung quanh. 

+  Kỹ năng dạy thƣờng thức mỹ thuật: 

 Kỹ năng dạy học này đƣợc hiểu là khả năng mà GV hƣớng dẫn học 

sinh tiếp xúc, làm quen và thƣởng thức vẻ đẹp của các tác phẩm mỹ thuật, 

từ đó hình thành nên tình cảm, hiểu biết hơn về cuộc sống, quên hƣớng, 

cộng đồng và góp phần giáo dục tình cảm, nâng cao thị hiếu thẩm mỹ cho 

học sinh. 

- Kỹ năng đánh giá chất lƣợng học tập: 

 Việc đánh giá chất lƣợng học tập nhằm tổng kết lại những vấn đề 

quan trọng, thiết yếu của bài dạy hay của một quá trình. Tùy theo từng 

dạng bài mà có các đánh giá khác nhau. Việc đánh giá trong môn mỹ thuật 

có một số đặc thù khi yếu tố định lƣợng không rõ ràng nhƣ ở các môn khoa 

học, phần nhiều mang yếu tố định tính. Do đó, trong nhóm kỹ năng này, 

GV cần có một số kỹ năng cụ thể sau: 

 Một là, kỹ năng đặt câu hỏi mang tính kiểm tra lại nội dung của bài, 

hay của một quá trình dạy - học. Việc đặt câu hỏi này giúp GV kiểm tra 

đƣợc kiến thức cốt lõi mà học sinh học đƣợc qua mỗi bài dạy. 

 Hai là, kỹ năng đƣa ra nhận xét bài thực hành của học sinh dựa trên 
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tiêu chí của bài dạy về kiến thức, kỹ năng nhƣ: bài vẽ có hoàn thành trong 

một tổng thể chung về bố cục, đƣờng nét, màu sắc... 

 Ba là, kỹ năng nhận biết, phát hiện đƣợc những tiềm năng trong cách 

vẽ của học sinh hay sự tiến bộ của học sinh qua mỗi bài vẽ. Không thể chỉ 

vì một bài vẽ chƣa hoàn thành mà phủ nhận những nỗ lực, cố gắng của học 

sinh, nhất là đối với môn học nghệ thuật phụ thuộc nhiều vào nhiều yếu tố 

nhƣ sự yêu thích, tập trung, cảm xúc... 

1.1.5. Các con đường và cách thức phát triển kỹ năng dạy học môn mỹ 

thuật của giáo viên 

Chúng ta đã nhận thức rằng giáo viên dạy mỹ thuật không thể là 

“ngƣời dạy vẽ” đơn thuần, cũng nhƣ yêu cầu năng lực của họ chỉ là vẽ đẹp, 

mà đòi hỏi ngƣời GV phải có năng lực, trình độ kiến thức chuyên môn và 

những kỹ năng nghiệp vụ của nghề dạy học mỹ thuật ở trƣờng THCS; 

những kỹ năng đó phải đƣợc dựa trên cơ sở tri thức văn hóa cơ bản, những 

am hiểu nhất định về chuyên ngành mỹ thuật, cũng nhƣ là bối cảnh văn hóa 

- xã hội... nói chung và cần đƣợc cập nhật với sự phát triển của thời đại. 

Hiện nay, tại hầu hết các trƣờng THCS, giáo viên dạy mỹ thuật đƣợc xem 

nhƣ “ngƣời thầy nghệ thuật” bởi ngoài khả năng sƣ phạm đáp ứng đƣợc 

việc dạy học, giáo viên mỹ thuật còn phải có khả năng chuyên môn ở một 

mức độ nhất định, không yêu cầu cao nhƣ nghệ sĩ chuyên nghiệp, và có 

hiểu biết rộng về kiến thức lý luận trong lĩnh vực chuyên môn của mình; 

những kỹ năng cụ thể về tổ chức các hoạt động giáo dục nghệ thuật ngoại 

khóa cho học sinh nhƣ: tổ chức vẽ tranh, triển lãm hoặc tay nghề trang trí; 

không những thế còn phải biết tổ chức và hƣớng dẫn một bộ phận học sinh 

sinh hoạt câu lạc bộ năng khiếu mỹ thuật (ngoài giờ học).  

 Do đó, con đƣờng và hình thức phát triển kỹ năng dạy học môn mỹ 

thuật phải là một quá trình, cần sự tích lũy lâu dài và nỗ lực bản thân chứ 

không phải đợi đến khi ra trƣờng sẽ “học thêm” hay đƣợc “bồi dƣỡng” để 
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hoàn thành nhiệm vụ công tác. Những kỹ năng này phải đƣợc rèn luyện 

ngay từ khi còn ở trƣờng sƣ phạm, trong quá trình học và làm các công việc 

liên quan đến lĩnh vực của mình. Cùng với việc học tập chuyên sâu ở nhiều 

lĩnh vực thì mỗi giáo viên mỹ thuật tƣơng lai cần thƣờng xuyên vận dụng 

những kiến thức đã học để hình thành các kỹ năng cần thiết, có nhƣ vậy 

mới tránh đƣợc sự lạ lẫm trong những năm đầu làm nghề dạy học. Thực tế 

cho thấy rằng có nhiều giáo viên mỹ thuật mặc dù có bằng xếp loại giỏi 

nhƣng khi công tác còn có những hạn chế trong dạy học và thực hiện 

những yêu cầu, nhiệm vụ của nhà trƣờng phổ thông. 

 Nhƣ vậy, về cơ bản có một số con đƣờng hình thành kỹ năng dạy 

học mỹ thuật, đó là: dạy học trong nhà trƣờng; qua một số công việc có liên 

quan đến mỹ thuật nhƣ dạy câu lạc bộ, lớp năng khiếu, vẽ trang trí cửa 

hàng, vẽ tranh theo đặt hàng,.... Cũng nhƣ vậy, có 2 cách thức phát triển kỹ 

năng dạy học mỹ thuật đó là:  

Thứ nhất, tự sự ý thức trách nhiệm với công việc, sự tự trọng mà mỗi 

giáo viên chủ động hoàn thiện, hình thành các kỹ năng đáp ứng đƣợc nhiệm 

vụ đƣợc giáo. Cách thức này mang tính tích cực, cần sự nhận thức đúng 

đắn, quyết tâm của mỗi giáo viên. Những kỹ năng đƣợc hình thành theo 

cách này sẽ trở thành điêu luyện, giúp việc dạy học bớt đi căng thẳng và 

mang tính nghệ thuật cao.   

Thứ hai, sức ép, yêu cầu của công việc buộc mỗi giáo viên phải có 

và phát triển những kỹ năng dạy mỹ thuật cần thiết, nếu muốn tiếp tục công 

tác ở trƣờng. Cách thức này mang tính tiêu cực, nếu để lâu dài sẽ hình 

thành tâm lý đối phó, làm cho xong và không có trách nhiệm với công việc 

đƣợc giao. 

1.2. Thực trạng kỹ năng dạy học môn mỹ thuật của giáo viên trƣờng 

THCS Vân Hồ, quận Hai Bà Trƣng, Hà Nội 

1.2.1. Vài nét khái quát về trường THCS Vân Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 



21 

 

Trƣớc đây, trƣờng THCS Vân Hồ có tên gọi là Trƣờng phổ thông 

cấp 1 Vân Hồ, có 12 lớp, từ lớp 1 đến lớp 4 với 6 phòng học ban đầu. Năm 

1960, thực hiện chỉ đạo của chính quyền và ngành, Trƣờng phổ thông cấp 1 

Vân Hồ có thêm cấp 2 và đổi tên thành Trƣờng phổ thông cấp 1-2 Vân Hồ. 

Trong thời gian này, nhà trƣờng phát triển số lớp, đội ngũ giáo viên và kiện 

toàn các tổ chức đoàn thể nhƣ: chi đoàn giáo viên, chi đội TNTP, đội nhi 

đồng tháng Tám,… Giai đoạn năm 1960-1964, nhà trƣờng ghi dấu các hoạt 

động sôi nổi, tích cực của thầy và trò nhà trƣờng nhƣ: lao động thả ao cá, 

xây dựng thƣ viện hơn một ngàn cuốn sách, kết nghĩa với trƣờng 09 Xô Phi 

A, Bun ga ri… Từ năm 1964 đến 1969, đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh 

phá hoại ra miền Bắc và Thủ đô Hà Nội, nhà trƣờng phải sơ tán về các tỉnh 

và ngoại thành Hà Nội.  

Năm học 1995- 1996, Trƣờng phổ thông cấp 1-2 Vân Hồ đƣợc tách 

thành Trƣờng tiểu học Vân Hồ và Trƣờng trung học cơ Vân Hồ. Năm 

2006, Trƣờng tiểu học Vân Hồ sáp nhập với Trƣờng tiểu học Tây sơn. 

Trƣờng THCS Vân Hồ tạm thời di chuyển về địa điểm số 52A Trần Nhân 

Tông, trong thời gian xây dựng trƣờng mới tại địa chỉ 193 phố Bà Triệu. 

Tháng 2 năm 2008, thầy và trò trƣờng THCS Vân Hồ vui mừng đƣợc tiếp 

nhận ngôi truòng mới khang trang, hiện đại với nhiều phòng học và phòng 

chức năng hiện đại, những công trình này phục vụ tốt cho công tác giảng 

dạy và các hoạt động giáo dục toàn diện của nhà trƣờng.  

Năm 2009-2010 trƣờng đƣợc công nhận là trƣờng đạt chuẩn quốc gia 

cấp độ 1. Từ đó đến nay, Trƣờng THCS Vân Hồ không ngừng nâng cấp 

sửa chữa hoàn thiện, khung cảnh nhà trƣờng, cảnh quan sƣ phạm, trang 

thiết bị hiện đại phục vụ công tác dạy và học đƣợc quan tâm đầu tƣ. Hiện 

nay, toàn trƣờng có 16 lớp học và 100% các lớp học đƣợc trang bị máy 

chiếu, máy vi tính, kết nối Internet, toàn trƣờng phủ sóng wifi. Nhà trƣờng 

còn có các phòng chức năng nhƣ: phòng Sinh - Hóa; Phòng Công nghệ 
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Thông tin; Nhà thể chất hiện đại rộng 350m2. Tính đến năm 2016, nhà 

trƣờng có 51 cán bộ giáo viên, nhân viên và 510 học sinh, 100% giáo viên 

đạt chuẩn và 71% trên chuẩn. 

1.2.2. Thực trạng kỹ năng dạy học môn mỹ thuật của giáo viên các Trường 

THCS ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

 Hiện nay, trên địa bàn quận Hai Bà Trƣng có 18 trƣờng THCS, trong 

đó có 14 trƣờng công lập, 4 trƣờng ngoài công lập; 10 trƣờng đạt chuẩn QG 

cấp độ 1, 01 trƣờng không xét và 7 trƣờng chƣa đạt chuẩn quốc gia.  

Stt Tên trƣờng  Loại 

hình 

Địa chỉ Chuẩn quốc gia 

1 THCS Đoàn Kết Công lập 27 phố Chùa Vua Chƣa đạt chuẩn 

2 THCS Hà Huy Tập Công lập 19 ngõ 204 phố 

Hồng Mai 

Đạt chuẩn QG 

cấp độ 1 

3 THCS Hai Bà 

Trƣng 

Công lập 94 B Đê Trần 

Khát Trân 

Đạt chuẩn QG 

cấp độ 1 

4 THCS Lƣơng Yên Công lập Ngõ 63 phố 

Lƣơng Yên, Bạch 

Đằng 

Đạt chuẩn QG 

cấp độ 1 

5 THCS Minh Khai Công lập Ngõ 84 phố Kim 

Ngƣu 

Đạt chuẩn QG 

cấp độ 1 

6 THCS Ngô Gia Tự Công lập 300 phố Bạch 

Mai 

Đạt chuẩn QG 

cấp độ 1 

7 THCS Nguyễn 

Phong Sắc 

Công lập 44 phố Đại La Đạt chuẩn QG 

cấp độ 1 

8 THCS Tô Hoàng Công lập  27 phố Đại Cồ 

Việt 

Đạt chuẩn QG 

cấp độ 1 

9 THCS Trƣng Nhị Công lập 30 phố Hƣơng Chƣa đạt chuẩn 



23 

 

Viên 

10 THCS Vân Hồ Công lập 193 phố Bà Triệu Đạt chuẩn QG 

cấp độ 1 

11 THCS Vĩnh Tuy Công lập 34 phố Vĩnh Tuy Đạt chuẩn QG 

cấp độ 1 

12 THCS Vinschool Ngoài 

công lập 

Khu đô thị Time 

City 

 

13 THCS Hoàng Diệu Ngoài 

công lập 

1 phố Cẩm Hội Chƣa đạt chuẩn 

14 THCS Hồng Hà Ngoài 

công lập 

780 Minh Khai 

 

Chƣa đạt chuẩn 

15 THCS Lê Ngọc 

Hân 

Công lập 41 Lò Đúc Chƣa đạt chuẩn 

16 THCS Ngô Quyền  Công lập 273 Ngõ Quỳnh, 

Bạch Mai 

Đạt chuẩn QG 

cấp độ 1 

17 THCS Quỳnh Mai Công lập C2 phố Quỳnh 

Lôi 

Chƣa đạt chuẩn 

18 THCS Tây Sơn Công lập 52 A phố Trần 

Nhân Tông 

Chƣa đạt chuẩn 

Bảng 1: Danh sách các Trƣờng THCS trên địa bàn quận Hai Bà Trƣng  

Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, chúng tôi khảo sát thực trạng kỹ 

năng dạy học môn Mỹ thuật của 11 giáo viên ở 11 trƣờng theo danh sách cụ 

thể sau: 

Stt Họ và tên Trƣờng 

1 Nguyễn Phƣơng Trinh THCS Quỳnh Mai 

2 Lê Thị Khánh Hòa THCS Hà Huy Tập 

3 Nguyễn Văn Quy THCS Tô Hoàng 



24 

 

4 Trần Quỳnh Giao THCS Ngô Quyền 

5 Quách Thị Minh Châu THCS Minh Khai 

6 Nguyễn Thị Minh Yến THCS Lê Ngọc Hân 

7 Nguyễn Thị Thục Trang THCS Nguyễn Phong Sắc 

8 Đinh Thu Phƣơng THCS Ngô Gia Tự 

9 Phan Lê Lịch THCS Đoàn Kết 

10 Hoàng Thị Thanh Hà  THCS Tây Sơn 

11 Phạm Thị Hảo THCS Vân Hồ 

Bảng 2: Danh sách giáo viên mỹ thuật quận Hai Bà Trƣng tham gia 

khảo sát trong đề tài 

1.2.2.1. Nhận thức của giáo viên về tầm quan trọng của môn mỹ thuật đối 

với quá trình phát triển nhân cách của học sinh 

 Chúng tôi đƣa ra câu hỏi: Thầy/ cô cho biết môn mỹ thuật có ảnh 

hƣởng quan trọng đối với quá trình phát triển nhân cách của học sinh? Nếu 

có thể hiện ở những mặt nào? 

 Với câu hỏi này, cô giáo Đinh Thu Phƣơng cho biết: môn mỹ thuật là 

môn tạo ra cái đẹp nên có ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành nhân cách 

của học sinh một cách toàn diện theo 4 trụ cột Đức - Trí - Thể - Mỹ. Sự ảnh 

hưởng này thể hiện ở việc phát triển hài hòa, cân đối giữa các môn học, 

học mỹ thuật như tìm đến sự cân bằng đối với các môn khoa học như Toán, 

Lý, Hóa và nhờ môn học này, học sinh nhìn cuộc sống thêm thi vị, nhiều 

màu sắc hơn.  

Cùng quan điểm này, cô Hoàng Thị Thanh Hà nhấn mạnh đến tầm 

quan trọng của môn học này ở bậc phổ thông: Đối với phát triển nhân 

cách, môn mỹ thuật quan trọng chứ, bạn thử hình dung nếu đến trường chỉ 

toàn học về con số và chữ viết thì tâm hồn trẻ sẽ thế nào, nhất là đối với 

học sinh trên địa bàn quận Hai Bà Trưng rất ít không gian để vui chơi sau 
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giờ học. Tuy nhiên, cô Hà cũng cho biết: đối với những người hiểu về nghệ 

thuật thì họ còn nhận thấy điều này nhưng cũng còn nhiều phụ huynh học 

sinh xem nhẹ môn này lắm, họ xem môn này là môn phụ nên không quan 

tâm, động viên, khích lệ và tâm lý này dường như cũng ảnh hưởng rất lớn 

đối với học sinh hiện nay.  

Cô Nguyễn Phƣơng Trinh cho rằng: Quan trọng hay không thì đã có 

nhiều hội thảo, các nhà khoa học đã chứng minh rồi, rất quan trọng, và sự 

ảnh hưởng của nghệ thuật, trong đó có môn mỹ thuật, đối với nhân cách ở 

lứa tuổi này phải là một quá trình chứ không thể hiện ngay như các môn 

Toán theo kiểu học làm tính là biết tính và nhiều người ngộ nhận thế là đã 

có tư duy khoa học, tư duy logic.  

Ý kiến này cũng khá trùng với nhận định của thầy Nguyễn Văn Quy: 

theo quan điểm của tôi thì chắc ai cũng nhận thấy được sự quan trọng của 

nghệ thuật trong phát triển nhân cách của trẻ một cách toàn diện nhưng có 

lẽ do bỏ ngỏ một thời gian, cũng như chưa có cách tuyên truyền đúng nên 

loại hình tư duy nghệ thuật không được chú trọng như các hình thức tư duy 

khác, do đó môn mỹ thuật chưa được quan tâm đúng mức.  

Đồng tình với những quan điểm này, cô Trần Quỳnh Giao nhấn 

mạnh đến những biểu hiện của môn mỹ thuật đối với sự phát triển nhân 

cách ở các khía cạnh sau: những giờ phút hoạt động tự do trong môi trường 

thẩm mỹ, trong bầu không khí thoải mái sinh động sẽ tạo cho học sinh niềm 

vui sướng. Đặc biệt, tham gia vào hoạt động mỹ thuật chính là học sinh 

được tham gia vào quá trình bồi dưỡng thẩm mỹ, góp phần nâng cao thị 

hiếu thẩm mỹ và từ đó có cái nhìn đẹp hơn về sự vật, hiện tượng xung 

quanh, cũng như làm đẹp cho chính bản thân mình. 

 Tuy nhiên, cũng có một số giáo viên đƣa ra quan điểm khác. Cô 

Phan Lê Lịch cho biết: hiện nay môn mỹ thuật chưa được coi trọng trong 

nhà trường và bị xem là môn phụ. Việc không cho điểm số mà chỉ đánh giá 
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tạo nên tâm lý không tập trung cho môn học và do đó nếu nói nó ảnh 

hưởng, quan trọng trong phát triển nhân cách của học sinh thì cũng không 

thỏa đáng. Cô Lê Thị Khánh Hòa mặc dù không phủ nhận tầm quan trọng 

của giáo dục nghệ thuật trong sự phát triển nhân cách toàn diện của học 

sinh nhƣng có ý kiến: nếu môn mỹ thuật quan trọng sao chỉ có 1 tiết/ tuần 

và thường xuyên bị sự dụng khi nhà trường có sự kiện, tổ chức nhân dịp 

các ngày lễ lớn. Cô Nguyễn Thị Thục Trang cũng cho biết: môn mỹ thuật 

chưa được các cấp, các ngành xem trọng nên nói rằng môn này quan trọng 

đối với học sinh thì có lẽ chưa thuyết phục. Trong quá trình dạy học, tôi 

cũng quan sát xem những biểu hiện tích cực của môn học đối với mỗi học 

sinh nhưng cũng thấy không rõ lắm. 

Về vấn đề này, cô Nguyễn Thị Minh Yến và cô Quách Thị Minh 

Châu không nêu quan điểm của mình. 

Nhƣ vậy, qua trao đổi, chúng tôi nhận thấy về cơ bản, những giáo 

viên dạy mỹ thuật đều thấy đƣợc sự quan trọng của môn học, góp phần 

không nhỏ trong sự phát triển nhân cách của học sinh một cách toàn diện. 

Tuy nhiên, do nhiều yếu tố tác động nên còn một số giáo viên có tƣ tƣởng 

hoài nghi, không kiên định và dẫn đến tâm lý thất vọng với chính môn học, 

khi xã hội chƣa nhìn nhận một cách đúng mức. 

1.2.2.2. Nhận thức của giáo viên về tầm quan trọng của kỹ năng dạy học  

 Ở phần này, chúng tôi đƣa ra câu hỏi: Thầy/ cô thấy sự quan trọng của 

kỹ năng dạy học trong môn mỹ thuật không? Nếu có thì nó quan trọng thế nào? 

 Với câu hỏi này, hầu hết những ngƣời đƣợc hỏi đều cho rằng sự cần 

thiết của kỹ năng dạy học trong môn mỹ thuật bởi đây là môn thực hành. Tuy 

nhiên, sự quan trọng đối với mỗi giáo viên lại theo những cách khác nhau. 

Cô Nguyễn Thị Minh Yến cho biết: vì là môn thực hành nên khả 

năng thị phạm của giáo viên trên lớp rất quan trọng, nhiều giáo viên xem 

nhẹ việc này nên không tạo được sự tin tưởng cho học sinh ở lớp.  
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Cô Nguyễn Thị Thục Trang cho rằng: giáo dục nghệ thuật phụ thuộc 

nhiều vào năng khiếu và khả năng tiềm ẩn của học sinh nên kỹ năng biết khơi 

gợi để học sinh có thể tự mình phát huy được các tố chất là quan trọng.  

Cô Quách Thị Minh Châu đƣa ra ý kiến: kỹ năng đứng lớp xử lý tình 

huống sư phạm trong giờ học mỹ thuật là rất quan trọng bởi mỗi một bài 

vẽ của học sinh là khác nhau nên không thể dùng chung một kỹ năng được, 

phải tùy cơ ứng biến.  

Cô Phan Lê Lịch cho biết: bản thân thấy phần chuẩn bị cho mỗi giờ 

học là quan trọng bởi nếu có sự chuẩn bị tốt sẽ chủ động dẫn dắt học sinh 

theo đúng giáo án, không bị động hay phải lo giải quyết các phát sinh khi 

đứng lớp. 

Cô Lê Thị Khánh Hòa: trong giờ dạy của mình, tôi chủ yếu là khơi 

gợi, hướng dẫn cho học sinh tự thực hiện bài vẽ của mình, tôi chú trọng 

đến việc nhận xét bởi đó là cách động viên, khuyến khích học sinh có thể tự 

tin bộc lộ khả năng của mình một cách thoải mái.  

Cô Trần Quỳnh Giao cũng có quan điểm này và nhấn mạnh thêm: 

việc nhận xét phải chú ý đến kỹ năng khen công khai và góp ý riêng, bởi khi 

dự giờ tôi đã từng chứng kiến có cô giáo mắng học sinh vẽ xấu trước tập 

thể lớp và khiến em đó rất buồn.  

Thầy Nguyễn Văn Quy, cô Nguyễn Phƣơng Trinh, cô Hoàng Thị 

Thanh Hà và cô giáo Đinh Thu Phƣơng xem trọng tất cả các kỹ năng bởi 

chúng đều cần thiết và bổ trợ giúp giờ dạy đƣợc hiệu quả, đạt đƣợc mục 

tiêu đề ra cũng nhƣ tạo đƣợc sự hứng thú của cả lớp. 

Nhƣ vậy, qua trao đổi, chúng tôi thấy rằng các giáo viên đều có nhận 

thức tích cực về các kỹ năng dạy học và sự cần thiết trong giờ dạy. Bên 

cạnh việc tập trung vào tất cả các kỹ năng, một số giáo viên lại tập trung 

khai thác một số kỹ năng chính để tạo nên phong cách dạy học, cũng nhƣ 

tập chung một cách hiệu quả vào một bƣớc nào đó của tiến trình dạy học. 



28 

 

1.2.2.3. Các con đường và cách thức thức phát triển kỹ năng dạy học môn 

mỹ thuật của giáo viên 

 Với nội dung khảo sát này, chúng tôi đặt câu hỏi: Con đƣờng và cách 

thức nào giúp thầy/ cô phát triển kỹ năng dạy học môn mỹ thuật? 

Cô Nguyễn Thị Minh Yến cho biết: việc hình thành kỹ năng dạy học 

mỹ thuật của tôi là một quá trình. Từ bé tôi đã thích vẽ và có mong muốn 

làm giáo viên. Khi tốt nghiệp phổ thông, lựa chọn thi đại học duy nhất là 

vào Trường SPNTTW nên trong quá trình học tập đã có ý thức trong việc 

rèn luyện các kỹ năng này. Trong quá trình học, tôi cũng có tham gia dạy 

vẽ ở các Trung tâm văn hóa nên tích lũy được một số kinh nghiệm, cũng 

như kỹ năng trong dạy học ở lứa tuổi thiếu niên và điều này càng được 

củng cố sau một thời gian đứng lớp. Cô Nguyễn Thị Thục Trang cũng cho 

biết: do loại hình dạy học này chủ yếu là thực hành nên kỹ năng dạy học đã 

được tôi tìm hiểu, thực hành từ khi còn là sinh viên. Khi ra trường, trước 

khi về công tác tại Trường THCS Nguyễn Phong Sắc, tôi có 2 năm đi dạy 

lớp năng khiếu mỹ thuật ở quận Cầu Giấy nên cũng có cơ hội được trau 

dồi các kỹ năng chuyên môn. Tuy nhiên, phải đến khi đi dạy chính thức ở 

Trường thì tôi mới hiểu thế nào là kỹ năng chuẩn bị giờ dạy, kỹ năng xử lý 

tình huống sư phạm hay kỹ năng đánh giá, nhật xét sau mỗi bài học. Cô 

Quách Thị Minh Châu đƣa ra ý kiến: khi đi học thì chỉ để ý đến các môn 

thực hành mà xem nhẹ các môn lý thuyết, đặc biệt không hứng thú với các 

môn liên quan đến nghiệp vụ sư phạm nên rất khó khăn trong những ngày 

đầu đi dạy. Tuy nhiên việc dạy học mỹ thuật là niềm yêu thích nên dần dần 

học hỏi bạn bè đã đi dạy, cũng như đi dự các lớp tập huấn hàng năm nên 

cũng dần hiểu và có được những kỹ năng cần thiết trong dạy học mỹ thuật.  

Cô Lê Thị Khánh Hòa: chủ yếu là tự tìm hiểu và trao đổi với bạn bè. 

Trước đây có phần xem nhẹ các kỹ năng dạy học và phụ thuộc nhiều vào 

bài giảng của người khác nên có phần bị động, nên nhiều buổi dạy xong 
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cảm thấy mệt mỏi.  

Cô Trần Quỳnh Giao cho biết: lúc trước cứ nghĩ đi dạy mỹ thuật chỉ 

quan trọng là biết vẽ nhưng quá thực thì kỹ năng này chỉ là một phần. Do 

nhận thức chưa đúng nên những năm đầu rất vất vả và gần như phải làm 

quen lại từ đầu và chủ yếu qua sách và hình thành dần qua các giờ dạy.  

Cô Phan Lê Lịch cho biết: mặc dù khi còn là sinh viên rất chú ý việc 

hình thành các kỹ năng dạy học nhưng quá trình đi dạy cũng phải nỗ lực 

rất nhiều để tiếp tục hình thành những kỹ năng cần thiết trong công việc 

của mình. Thầy Nguyễn Văn Quy: những kỹ năng có được như bây giờ chủ 

yếu được hình thành trong quá trình dạy học, được sự giúp đỡ của anh em 

đồng nghiệp và qua thực tiễn công việc. 

 Cô Nguyễn Phƣơng Trinh cho biết: chính trong quá trình thực tiễn 

trên lớp mới giúp tôi có được các kỹ năng dạy học để có thể thích ứng với 

nghề nghiệp. Điều này do tôi được đào tạo ở Trường Đại học Mỹ thuật 

Công nghiệp nên khi mới đi dạy cũng chỉ nắm được kiến thức chuyên môn, 

không có nhiều kỹ năng sư phạm. 

 Cô Hoàng Thị Thanh Hà và cô giáo Đinh Thu Phƣơng, trƣớc đây 

học ở Khoa Hội họa, Trƣờng Đại học Mỹ thuật Việt Nam cũng có cùng 

nhận định trên. Các cô cho biết chủ yếu vừa dạy vừa tích lũy những kiến 

thức, kỹ năng có liên quan đến việc dạy mỹ thuật ở bậc THCS. 

 

Môi 

trƣờng 

đào tạo 

Đồng 

nghiệp, 

sách 

Trong quá 

trình dạy 

học 

Qua các 

lớp tập 

huấn 

Dạy thêm 

ở bên 

ngoài 

Minh Yến x  x  X 

Thục Trang x  x  X 

Minh Châu  x x X  

Khánh Hòa  x x   
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Quỳnh Giao  x x   

Lê Lịch x  x   

Văn Quy  x x   

Phƣơng Trinh   x   

Thanh Hà   x   

Thu Phƣơng   x   

 

Bảng 3: Con đƣờng, cách thức hình thành kỹ năng dạy học môn  

mỹ thuật 

Nhƣ vậy, chúng ta có thể thấy rằng đội ngũ giáo viên dạy mỹ thuật ở 

bậc THCS trên địa bàn quận Hai Bà Trƣng khá đa dạng, phần lớn đƣợc đào 

tạo ở các trƣờng sƣ phạm nhƣng cũng có một số đào tạo tại các trƣờng 

nghệ thuật. Chính điều này nên có khá nhiều con đƣờng để hình thành kỹ 

năng dạy học mỹ thuật nhƣng chủ yếu con đƣờng và cách thức hình thành 

kỹ năng là trong thực tiễn, trong quá trình dạy học. Cũng qua trao đổi, các 

giáo viên đều xem việc dạy học mỹ thuật là niềm yêu thích nên về cơ bản 

thì cách thức hình thành kỹ năng mang tích chủ động, tích cực. 

1.2.2.4. Nhận thức của giáo viên về hệ thống các kỹ năng dạy học  

 Khảo sát nhận thức của giáo viên về hệ thống các kỹ năng dạy học, 

chúng tôi có bảng khảo sát, trong đó đƣa ra các hình thức kỹ năng dạy học 

mỹ thuật cơ bản và đƣa ra câu hỏi: Thầy/ cô thấy kỹ năng dạy học nào là 

cần thiết thì đánh dấu vào bảng, kết quả nhƣ sau: 

 

 Kỹ năng 

chuẩn bị 

bài giảng 

Kỹ năng thực hiện bài giảng Kỹ năng 

đánh giá 

chất lƣợng 

học tập 

KN vẽ 

theo 

mẫu 

KN vẽ 

trang trí 

KN vẽ 

tranh 

KN 

dạy 

TTMT 
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Minh Yến x x   x  

Thục Trang  x x  x  

Minh Châu x x x   x 

Khánh Hòa x   x  x 

Quỳnh Giao  x x x x  

Lê Lịch x   x  x 

Văn Quy  x x   x 

Phƣơng Trinh  x x x x  

Thanh Hà  x x x x  

Thu Phƣơng  x x x x  

Bảng 4: Nhận thức của giáo viên về hệ thống các kỹ năng dạy học 

Qua bảng 4, chúng ta thấy đa số các giáo viên đều chú trọng vào các 

kỹ năng thực hiện bài giảng trong quá trình dạy học. Những kỹ năng chuẩn 

bị bài giảng và đánh giá chất lƣợng học tập chƣa đƣợc một số giáo viên chú 

trọng. 

1.2.2.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kỹ năng dạy học môn mỹ 

thuật của giáo viên 

- Tâm lý chung và đặc thù công việc:  

Mỹ thuật là một trong những môn học của nghệ thuật thị giác, giúp 

cho học sinh nâng cao thị hiếu thẩm mỹ, góp phần quan trọng rèn luyện 

cho đôi bàn tay đƣợc khéo léo, tăng cƣờng khả năng quan sát, sự liên tƣởng 

và trí tƣởng tƣợng. Điều này góp phần quan trọng trong việc hình thành 

năng lực thẩm mỹ của học sinh. Sự cần thiết là nhƣ vậy nhƣng nhìn chung, 

môn mỹ thuật ở bậc THCS vẫn chƣa đƣợc nhiều ngƣời nhìn nhận và đánh 

giá một cách đúng mức, vẫn còn tâm lý xem nhẹ, coi môn mỹ thuật nhƣ 

môn học phụ mà chƣa có sự quan tâm đối với việc học tập của con em 

mình. Nhiều ngƣời cũng chƣa biết đƣợc hay đƣợc giới thiệu về sự cần thiết 
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của môn học đối với sự phát triển toàn diện nhân cách của học sinh. Điều 

này xuất hiện không chỉ ở nhiều bậc phụ huynh mà còn xuất hiện khá nhiều 

trong đội ngũ cán bộ quản lý. Ở một số trƣờng, hoạt động mỹ thuật chỉ 

đƣợc quan tâm ở những cuộc thi, hay nhân dịp một sự kiện nào đó. 

Không những vậy, môn mỹ thuật rất hay bị “trƣng dụng” trong việc 

chuẩn bị cho các hoạt động ngoại khóa. Ngoài giờ chuyên môn, giáo 

viên mỹ thuật hay phải tham gia việc trang trí cho các hoạt động,  sự kiện 

diễn ra trong trƣờng, thậm chí cùng với giáo viên âm nhạc phải xây dựng 

và đứng ra tổ chức các hoạt động nghệ thuật diễn ra vào các ngày lễ lớn 

của địa phƣơng, của nhà trƣờng. 

Có thể nhận định, những yếu tố tâm lý và đặc thù nghệ nghiệp của 

đội ngũ giáo viên dạy mỹ thuật tác động không nhỏ đến quá trình phát triển 

kỹ năng dạy học môn mỹ thuật, bởi dù có yêu nghề đến mấy cũng khó có 

thể cống hiến, tự rèn luyện bản thân, nỗ lực học tập không ngừng trong một 

bối cảnh nhƣ vậy. Và nếu giáo viên dạy mỹ thuật có vƣợt qua đƣợc rào cản 

tâm lý này cũng khó có thời gian rảnh rỗi để tự trau dồi, phát triển kỹ năng 

cho bản thân trong quỹ thời gian làm việc ở nhà trƣờng.  

- Cơ sở vật chất: 

Quận Hai Bà Trƣng 10 trƣờng đạt chuẩn QG cấp độ 1 và 7 trƣờng 

chƣa đạt chuẩn quốc gia (01 trƣờng không xét), Trƣờng THCS Vân Hồ nằm 

trong 10 trƣờng đã đạt chuẩn. Theo quy định của trƣờng chuẩn quốc gia 

cấp độ 1 thì nhà trƣờng phải có phòng học chức năng, phòng học nghệ 

thuật riêng. Không kể các trƣờng chƣa đạt chuẩn thì ngay cả các trƣờng đạt 

chuẩn cũng chƣa có đủ phòng học nghệ thuật đúng nghĩa. Do đó, việc dạy 

mỹ thuật chủ yếu vẫn diễn ra ở phòng học chính và điều này hết sức không 

phù hợp trong việc dạy học môn mỹ thuật, đặc biệt trong nhóm bài vẽ mẫu, 

thƣởng thức mỹ thuật hay làm việc theo nhóm. Với môi trƣờng làm việc 

nhƣ vậy thì nhiều kỹ năng dạy học mỹ thuật cũng không có điều kiện để 



33 

 

phát huy, và tác động trở lại với nhiều giáo viên, làm họ không quá chú tâm 

đến một số kỹ năng dạy học mỹ thuật, vốn dĩ rất cần phải thực hành thƣờng 

xuyên mới có thể đạt đƣợc mục tiêu mà môn học đã đề ra. 

1.2.3. Đánh giá chung về thực trạng kỹ năng dạy học môn mỹ thuật của 

giáo viên các Trường THCS quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

 Để có thể đánh giá về thực trạng kỹ năng dạy học môn mỹ thuật của 

giáo viên trong hệ thống các Trƣờng THCS trên địa bàn quận Hai Bà 

Trƣng, ngoài việc trao đổi, khảo sát bằng phiếu lấy ý kiến, chúng tôi còn 

trực tiếp dự giờ học kỳ 1, năm học 2015 - 2016, ở một số lớp sau: 

 - Lớp 6A1 của cô Thục Trang 

 - Lớp 7A3 của thầy Văn Quy 

 - Lớp 8A1 của cô Thanh Hà 

 - Lớp 9A2 của cô Quỳnh Giao 

1.2.3.1. Mức độ thực hiện các kỹ năng dạy học môn mỹ thuật của giáo viên 

 Nhìn chung, giáo viên trong các buổi dự giờ chuẩn bị bài học cẩn thận, kỹ 

năng xử lý tình huống sƣ phạm, vận dụng phƣơng pháp dạy học linh hoạt, tùy 

theo nội dung của mỗi bài. Trong giờ dạy của cô Thanh Hà, Quỳnh Giao phát 

huy tính tích cực của học sinh trong suy nghĩ, tìm tòi, sáng tạo để thực hiện bài 

thực hành. Các thầy cô đều có kỹ năng vẽ trực họa khá tốt nên khả năng thị phạm 

trên lớp đem lại hiệu quả cao. 

Tuy nhiên, trong phần đánh giá thì còn khá sơ sài, chƣa chỉ ra đƣợc những 

điểm cần phát huy cũng nhƣ chƣa chỉ ra những mặt cần khắc phục ở một số bài 

mỹ thuật điển hình.  

1.2.3.2. Mức độ hiệu quả khi thực hiện các kỹ năng dạy học môn mỹ thuật 

của giáo viên 

 Qua các tiết dạy, chúng tôi nhận thấy rằng việc thành thục các kỹ 

năng sƣ phạm rất quan trọng, giúp việc dạy - học mỹ thuật đƣợc diễn ra 

thuận lợi, tránh đi sự phân tán, căng thẳng không cần thiết. Ví dụ nhƣ nếu 
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khâu chuẩn bị bài giảng không tốt, quên không nhắc học sinh chuẩn bị đủ 

đồ dùng, vật liệu sử dụng trong bài, dễ dẫn đến việc phải nhắc nhở, gây ảnh 

hƣởng đến cả lớp. Hay nếu xử lý tình huống học sinh hỏi liên quan đến bài 

học không tốt sẽ dẫn đến việc trao đổi, nói chuyện riêng trong giờ học, làm 

mất đi sự tập trung…  

 Có lẽ, kỹ năng nhận xét, đánh giá kết quả học tập ở cuối buổi học, 

khi không còn sự tập trung, nên không đƣợc coi trọng đúng mức. 

1.2.3.3. Những khó khăn của giáo viên khi thực hiện các kỹ năng dạy học 

môn mỹ thuật 

 Trong mục 1.2.2.5. đã trình bày đến những yếu tố tác động đến phát 

triển kỹ năng dạy học môn mỹ thuật của giáo viên, và chính điều này cũng 

tác động không nhỏ đến việc thực hiện các kỹ năng dạy học môn mỹ thuật. 

Qua quan sát trong những buổi dự giờ, chúng tôi nhận thấy một số khó 

khăn khi thực hiện các kỹ năng dạy học môn mỹ thuật còn xuất hiện khá 

nhiều trong giờ học mỹ thuật. 

 Một là, vì một giáo viên mỹ thuật dạy các lớp trong bậc THCS nên 

các kỹ năng dạy học của từng lớp không có sự phân tách rõ ràng, ví dụ nhƣ 

kỹ năng dạy vẽ tranh ở lớp 9 đƣợc sử dụng ở lớp 6 dẫn đến học sinh còn bỡ 

ngỡ, chƣa hiểu đƣợc hết nhiệm vụ mà giáo viên muốn truyền tải. 

 Hai là, vì mỗi tuần có một tiết nên có khi 1 kỹ năng phải sau 1 tháng 

mới lại sử dụng nên khi thực hiện còn khá lúng túng, chƣa nhuần nhuyễn. 

 Ba là, sĩ số một lớp quá đông, không gian lớp chật nên nhiều hoạt động 

nhƣ khuyến khích, động viên, khơi gợi sự sáng tạo trong kỹ năng dạy mỹ thuật 

không đƣợc triển khai, nếu có chỉ có thể làm mẫu ở một số học sinh. 

Bốn là, nhiều phƣơng pháp dạy học nhƣ làm việc nhóm, thuyết trình, 

trò chơi,… không tổ chức trong lớp, diễn ra thƣờng xuyên nên cũng khó 

khăn trong việc thực hành, rèn luyện các kỹ năng liên quan. 

1.2.4. Đặc điểm của học sinh THCS 
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Học sinh THCS ở lứa tuổi thiếu niên, từ 11 đến 15 tuổi. Ở lứa tuổi này, 

sự phát triển của các em đƣợc gọi bằng các tên khác nhau nhƣ: thời kỳ quá độ, 

tuổi khó khăn, tuổi khủng khoảng, khủng khoảng tuổi dậy thì, tuổi bất trị... Đây 

là thời kỳ quá độ từ trẻ con sang ngƣời lớn và giai đoạn này tạo nên sự phát 

triển đặc thù về mọi mặt: Phát triển thể chất, trí lực, đạo đức, xã hội... Chính 

những yếu tố này đã tác động, làm thay đổi nhiều đến quá trình phát triển, cụ 

thể là: 

 - Về phía gia đình: Vị trí của các em bắt đầu đƣợc nâng lên, các em đƣợc 

gia đình xem nhƣ một thành viên tích cực, đƣợc giao những nhiệm vụ cụ thể… 

 - Về phía nhà trƣờng: Vị trí của các em có nhiều thay đổi, thể hiện trong 

hoạt động học tập và vui chơi có tính độc lập tƣơng đối. 

 - Về phía xã hội: các em bắt đầu đƣợc thừa nhận nhƣ một thành viên tích 

cực và bản thân các em cũng hứng thú và tích cực tham gia vào các hoạt động 

xã  hội, ý thức về việc muốn chứng tỏ bản thân dần xuất hiện. 

Tuy nhiên, vì trong gian đoạn quá độ nên giai đoạn này ở lứa tuổi THCS 

vẫn tồn tại hai đặc tính "tính trẻ con" và "tính ngƣời lớn", đó là: 

 - Tính trẻ con thể hiện ở lứa tuổi này là hoạt động học tập vẫn giữ vị trí 

chủ đạo nên phần lớn các em không có những nghĩa vụ thƣờng xuyên và 

nghiêm túc. Ở một số gia đình, cha mẹ vẫn chăm sóc trẻ về mọi mặt. 

 - Cùng với việc tiếp cận từ nhiều nguồn thông tin rộng rãi và phong phú, 

nhiều em đã chủ động, tích cực thực hiện một số hoạt động xã hội trong nhà 

trƣờng, cũng nhƣ có sự phát triển nhanh chóng về mặt thể chất, những biến đổi 

rõ nét về hình dáng bên ngoài. 

Nhƣ vậy, ở lứa tuổi này đã xuất hiện những mức độ biểu hiện "cảm giác 

là ngƣời lớn" nhƣ sau: 

Một là, thể hiện bề ngoài nhƣ vẻ mặt, hành vi cử chỉ, cách ăn mặc, 

đầu tóc... 

Hai là, các em bƣớc đầu có những định hƣớng xây dựng hình tƣợng liên 
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quan đến một số ngƣời gần gũi nhƣ: cha mẹ, thầy cô giáo hoặc những ngƣời có 

ảnh hƣởng nhất định đến đời sống tình cảm của các em… 

Ba là, sự phát triển nhân cách ở lứa tuổi này mang tính tích cực liên quan 

đến các chuẩn mực, giá trị, quy ƣớc xã hội. 

Bốn là, các em dần xuất hiện ý tƣởng cho cuộc sống trong tƣơng lai, 

phấn đấu có một nghề nghiệp nhất định. 

Tiểu kết  

 Trong chƣơng 1, chúng tôi đã tìm hiểu và xây dựng đƣợc cơ sở lí 

luận về phát triển kỹ năng dạy học môn mỹ thuật của giáo viên Trƣờng 

THCS, trong đó đã làm rõ các khái niệm công cụ của đề tài, những định 

hƣớng của Đảng, Nhà nƣớc về vấn đề phát triển kỹ năng dạy học của giáo 

viên. Chúng tôi cũng đã trình bày có hệ thống về môn mỹ thuật trong các 

Trƣờng THCS để từ đó làm rõ hơn về hệ thống kỹ năng dạy học môn mỹ 

thuật của giáo viên các Trƣờng THCS. Việc tìm hiểu này giúp luận văn có 

cơ sở trong việc xác định các con đƣờng và cách thức phát triển kỹ năng 

dạy học môn mỹ thuật của giáo viên. 

 Qua chƣơng 1, chúng tôi cũng đã trình bày về thực trạng kỹ năng 

dạy học môn mỹ thuật của giáo viên trƣờng THCS Vân Hồ, trong mối 

tƣơng quan chung trong các trƣờng THCS ở quận Hai Bà Trƣng, Hà Nội, 

để từ đó có đƣợc phần đánh giá chung về thực trạng kỹ năng dạy học môn mỹ 

thuật của giáo viên trên địa bàn. Những kết quả nghiên cứu ở chƣơng 1 sẽ là 

cơ sở, khung lý thuyết giúp chúng tôi có những căn cứ đề xuất một số biện 

pháp nhằm phát triển kỹ năng dạy học mỹ thuật ở bậc THCS ở chƣơng 2. 
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Chƣơng 2 

BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG DẠY HỌC MÔN  

MĨ THUẬT CỦA GIÁO VIÊN QUẬN HAI  BÀ TRƢNG, HÀ NỘI 

2.1. Nguyên tắc đề xuất biện pháp 

2.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 

Nguyên tắc này đòi hỏi trong quá trình dạy học mỹ thuật ngoài việc 

nắm vững kiến thức, nắm vững các kỹ năng chuyên ngành thì ngƣời GV 

còn phải biết cách vận dụng trong từng bài dạy, nhằm tiếp tục hoàn thiện 

những kỹ năng trong thực tiễn, đồng thời góp phần nâng cao năng lực của 

bản thân. Thông qua đó, giúp mỗi GV ý thức rõ tác dụng của tri thức lý 

thuyết đối với đời sống, với thực tiễn, với việc hình thành cho họ những kỹ 

năng và vận dụng chúng ở những mức độ khác nhau. Hay nói cách khác, 

mục tiêu hƣớng đến của nguyên tắc này là học lý thuyết phải đi đôi với 

thực hành, bởi xét cho cùng thì những kiến thức sƣ phạm mà mỗi GV dạy 

mỹ thuật đƣợc học trong nhà trƣờng chỉ là cơ sở cần thiết trong quá trình 

dạy học, điều quan trọng là biết cách vận dụng những kiến thức  này trong 

quá trình dạy học. Nguyên tắc này cũng dựa trên nhận thức luận của chủ 

nghĩa Mác- Lênin và tƣ tƣởng giáo dục Hồ Chí Minh trong việc thống nhất 

lý luận và thực tiễn. Thực tiễn không có lý luận hƣớng dẫn thì thành thực 

tiễn mù quáng. Lý luận không liên hệ với thực tiễn là lý luận suông. Để 

thực hiện nguyên tắc này cần phải: 

- Khi xây dựng biện pháp phát triển kỹ năng dạy học môn mỹ thuật 

cần lựa chọn những cách thức và những tri thức cơ bản, phù hợp với đặc 

thù của môn học, cũng nhƣ xu thế phát triển trong bối cảnh đổi mới căn bản 

giáo dục trong thời gian tới. Đồng thời phù hợp với điều kiện thực tế của 

quá trình dạy - học môn mỹ thuật nhằm giúp GV thích ứng nhanh và áp 

dụng vào hoạt động thực tiễn một cách tốt nhất. 
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- Những biện pháp nhằm hình thành kỹ năng dạy mỹ thuật mới cần 

chuẩn xác, là thành tựu mới nhất của thế giới, và phù hợp với thực tiễn dạy 

nghệ thuật ở Việt Nam. Điều này rất cần thiết bởi giúp GV môn mỹ thuật 

biết đƣợc những tri thức tiên tiến của nhân loại và có phƣơng hƣớng ứng 

dụng tri thức khoa học vào từng bài giảng, cũng nhƣ phù hợp với cơ sở vật 

chất của nhà trƣờng. 

- Về đổi mới, nâng cao kỹ năng dạy mỹ thuật cho GV theo hƣớng 

giúp họ cách tìm đến tri thức, tự nhận thức để hoàn thiện trình độ bản thân. 

Bên cạnh đó, việc vận dụng những biện pháp mới phải có hiệu quả hơn, 

nhằm thu hút, hấp dẫn học sinh trong việc học mỹ thuật và khơi gợi ở học 

sinh những khả năng thực hiện đƣợc mục tiêu đã đề ra của bài học. 

- Trong quá trình dạy học mỹ thuật, việc kết hợp nhiều kỹ năng rất 

cần thiết, đặc biệt là hình thức trải nghiệm thực tế, cách thức thực hành tùy 

theo các phân môn khác nhau… 

2.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học 

Những biện pháp nâng cao, phát triển kỹ năng dạy học môn mỹ thuật 

luôn phải hƣớng đến tính khoa học và điều kiện vận dụng trong thực tiễn. 

Bởi thực tế hiện nay, giáo dục nghệ thuật nói chung và trong lĩnh vực mỹ 

thuật nói riêng đã có rất nhiều công cụ hỗ trợ, từ việc số hóa các tác phẩm 

nghệ thuật tạo hình đến những phần mềm mô phỏng quá trình sáng tạo 

nghệ thuật của mỗi họa sĩ. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan nên việc 

áp dụng các thành tựu khoa học trong việc dạy mỹ thuật ở nƣớc ta còn hạn 

chế. Do đó, những biện pháp phát triển kỹ năng của GV dạy mỹ thuật phải 

phù hợp với điều kiện chung của giáo dục phổ thông và việc phát huy tính 

tích cực trong việc hoàn thiện các kỹ năng dạy học của GV là hết sức cần 

thiết, bởi đặc thù trong việc dạy mỹ thuật của nhà trƣờng mang yếu tố thực 

hành là chính. Do hoạt động học tập môn mỹ thuật ở bậc THCS mang tính 

ứng dụng cao nên khi đƣa ra những biện pháp thì yếu tố khoa học cần phải 
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đƣợc quan tâm đúng mức, và phải có tính định lƣợng theo tiêu chí cụ thể, 

theo những lộ trình nhất định, tránh chung chung mà không đem lại hiệu 

quả rõ rệt.  

2.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả 

Vì đối tƣợng điều chỉnh của các biện pháp phát triển kỹ năng dạy mỹ 

thuật ở nhà trƣờng là GV nên nguyên tắc này chú trọng đến tính tự giác, 

tích cực, độc lập, sáng tạo trong nhận thức của mỗi GV, bởi nếu không có 

sự nhận thức đúng đắn, tâm huyết với công việc mình đang đảm trách thì 

mọi biện pháp dù có khoa học đến mấy cũng không thể áp dụng thành công 

trong thực tiễn. Để thực hiện theo nguyên tắc này cần chú ý: 

- Nâng cao ý thức, động cơ, nhu cầu, tâm thế, thái độ tiếp nhận đúng 

đắn cho mỗi giáo viên. 

- Khuyến khích, động viên và tạo điều kiện để giáo viên vận dụng 

những biện pháp mới trong dạy học, và có ý kiến phản hồi về những biện 

pháp mới với hoàn cảnh thực tiễn sƣ phạm trong nhà trƣờng. 

- Đảm bảo sự phối hợp đồng bộ của cán bộ quản lý và giáo viên 

trong nhà trƣờng. 

- Đảm bảo việc dạy - học mỹ thuật theo hƣớng tích cực hóa, cả từ 

phía hoạt động của giáo viên và học sinh. 

2.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống và đồng bộ 

Căn cứ lý luận và thực tiễn để tìm những biện pháp nâng cao những 

kỹ năng dạy học mỹ thuật theo hƣớng phát huy tính tích cực của giáo viên, 

cũng nhƣ của học sinh sao cho có hiệu quả. Để thực hiện đƣợc điều này thì 

các giải pháp đề ra phải đảm bảo tính đồng bộ và nguyên tắc này đƣợc thể 

hiện ở những yếu tố sau: 

- Xác định rõ bản chất hoạt động dạy học mỹ thuật, trong đó giáo 

viên nhà trƣờng phải có nhận thức đúng đắn và thấy đƣợc sự cần thiết của 

kỹ năng trong dạy học. 
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- Đối với Ban giám hiệu nhà trƣờng thì rất cần phải am tƣờng, hiểu 

biết về phƣơng pháp dạy học và hoạt động học tập đặc thù của ngành nghệ 

thuật, để từ đó đề xuất các chủ trƣơng, biện pháp thích hợp nhằm nâng cao 

kỹ năng dạy học của giáo viên sát với yêu cầu, mục đích, mục tiêu của 

chƣơng trình đào tạo, tạo nên sự hứng thú của học sinh. Ban giám hiệu còn 

cần nắm đƣợc tâm lý, đặc thù nghệ nghiệp của giáo viên môn mỹ thuật để 

từ đó có những biện pháp phù hợp, tránh đƣa những khuôn mẫu quản lý 

giáo dục đã và đang tồn tại những bất cập vào vận dụng. 

- Ngành giáo dục tăng cƣờng công tác tuyên truyền cho phụ huynh 

học sinh hiểu đúng về ý nghĩa của môn học, có nhận thức đúng hơn về sự 

cần thiết của hoạt động giáo dục nghệ thuật trong nhà trƣờng. Tránh cái 

nhìn phiến diện, tạo áp lực không cần thiết đối với giáo viên dạy mỹ thuật 

nói chung, theo kiểu “học thì học mà không học thì cũng chẳng sao”. 

- Chính quyền địa phƣơng cần chú trọng đầu tƣ, hoàn thiện cơ sở vật 

chất trong nhà trƣờng nói chung và phòng học nghệ thuật nói riêng, tạo 

điều kiện cho hoạt động dạy học mỹ thuật đƣợc đúng yêu cầu theo quy 

định, tạo điều kiện cho giáo viên đƣợc phát huy và rèn luyện những kỹ 

năng dạy học đƣợc tinh thông, đáp ứng đƣợc yêu cầu, mục tiêu của môn 

học đề ra. 

2.2. Một số biện pháp phát triển kỹ năng dạy học môn mỹ thuật của GV 

trƣờng THCS quận Hai Bà Trƣng, Hà Nội 

2.2.1. Tăng cường nhận thức của GV về tầm quan trọng của kỹ năng dạy 

học môn mỹ thuật đối với kết quả dạy học 

2.2.1.1. Mục đích của biện pháp 

Nhƣ trên đã nêu, kết quả khảo sát cho thấy hầu hết giáo viên đều có 

nhận thức tích cực về các kỹ năng dạy học và sự cần thiết trong giờ dạy. 

Tuy nhiên, một số giáo viên có nhận thức đúng về sự tƣơng hỗ giữa các kỹ 

năng, tác động trực tiếp đến kết quả dạy học cho nên còn một số giáo viên 
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chỉ tập trung khai thác một số kỹ năng chính trong dạy học. Điều này cho 

thấy phần nào giáo viên dạy mỹ thuật còn có nhận thức việc dạy mỹ thuật 

chỉ là dạy vẽ thuần túy và xem kết quả học sinh vẽ bài thực hành nhƣ một 

phần bộc lộ khả năng, năng khiếu về lĩnh vực này. Điều này cũng phù hợp 

với bảng khảo sát về con đƣờng hình thành kỹ năng, trong đó hầu hết cho 

rằng kỹ năng dạy học đƣợc hình thành trong quá trình dạy học, việc dạy mỹ 

thuật góp phần ôn luyện và củng cố thêm cho các kỹ năng thực hành. Thực 

tế đã chỉ ra rằng: để có đƣợc kết quả dạy học tốt thì cần tổng hòa nhiều kỹ 

năng và không chỉ tập chung trong quá trình đừng lớp. Chúng ta cùng biết 

rằng, những kỹ năng sƣ phạm trên lớp chỉ phát huy hết tính tích cực khi ở 

trong một điều kiện lý tƣởng nhƣ thái độ, tâm lý, sự chuẩn bị chu đáo, sự 

tƣơng tác tốt giữa ngƣời dạy và ngƣời học. Một giáo viên mỹ thuật dù có 

kỹ năng dạy vẽ rất tốt nhƣng quá trình chuẩn bị không tốt, học sinh trên lớp 

không có thái độ thân thiện, hợp tác, học theo kiểu miễn cƣỡng... thì giáo 

viên cũng khó có thể vận dụng kỹ năng một cách hiệu quả đƣợc. 

Nhƣ vậy, nếu quá trình dạy học trên lớp không tập trung, và giáo 

viên mỹ thuật bị san sẻ nguồn lực vào những công việc khác ngoài chuyên 

môn rất dễ đi đến kết quả là không việc gì có kết quả tốt, và rất khó có thể 

xác lập đƣợc một thành tựu cụ thể nào, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục 

nghệ thuật. Việc nâng cao nhận thức cho giáo viên mỹ thuật về mục đích, ý 

nghĩa, lợi ích của việc phát triển kỹ năng sƣ phạm đối với kết quả dạy học 

là rất quan trọng. Đồng thời, nếu giáo viên có nhận thức đúng cùng với sự 

quan tâm tạo điều kiện của nhà trƣờng thì hiệu quả của hoạt động dạy học 

mỹ thuật sẽ ngày càng nâng cao. Bản thân giáo viên nhà trƣờng phải là 

những ngƣời nhận thức đúng về những giá trị, lợi ích của kỹ năng sƣ phạm 

theo chƣơng trình giáo dục, đó là không chỉ góp phần nâng cao trình độ 

chuyên môn mà còn giúp giáo viên có đủ năng lực, phẩm chất cần thiết cho 

những hoạt động liên quan đến nghề nghiệp. 
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2.2.1.2. Nội dung của biện pháp 

Việc nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của kỹ năng sƣ phạm cho cán 

bộ, giáo viên, học sinh trong trƣờng cần nhìn nhận ở các phƣơng diện sau. 

Một là, phải làm cho những đối tƣợng này nhận thức đúng về mục 

tiêu giáo dục nói chung và mục tiêu giáo dục của nhà trƣờng một cách toàn 

diện. Điều này đã đƣợc thể chế hóa trong điều 2 của Luật Giáo dục năm 

2009: Đào tạo con ngƣời Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri 

thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tƣởng độc lập, 

dân chủ và chủ nghĩa xã hội, hình thành và bồi dƣỡng nhân cách, phẩm 

chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc. Nhƣ vậy, kỹ năng sƣ phạm của giáo viên không chỉ là những kỹ năng 

nghề nghiệp thuần túy mà còn giúp mỗi học sinh hình thành nhân sinh 

quan, thế giới quan phù hợp, đúng mực, góp phần hình thành Đức - Trí - 

Thể - Mỹ của mỗi cá nhân. Để làm đƣợc điều này, tập thể cán bộ, giáo viên 

nhà trƣờng nói chung cần bám sát với nội dung đã đƣợc quy định trong 

Luật Giáo dục, cũng nhƣ đội ngũ giáo viên dạy mỹ thuật cần ý thức hơn 

nữa về công việc của mình. Khi đó, những ngƣời làm giáo dục trong nhà 

trƣờng mới có đƣợc nhận thức đúng về tính ƣu việt, sự cần thiết của việc 

phát triển kỹ năng sƣ phạm đối với kết quả dạy học, mới tạo đƣợc bƣớc 

chuyển cần thiết trong nhận thức và điều này đƣợc xem là yếu tố then chốt, 

tạo nên sự thành công trong mục tiêu giáo dục của nhà trƣờng nói chung.  

Hai là, việc phát triển kỹ năng dạy học của giáo viên mỹ thuật giúp 

cho chính ngƣời giáo viên đó đƣợc hoàn thiện về nghề nghiệp. Điều này 

góp phần hình thành một ngƣời giáo viên toàn diện về mọi mặt. Do đó, mỗi 

giáo viên cần nhìn nhận hệ thống các kỹ năng trong một chỉnh thể không 

tách rời và cần quan tâm một cách đồng bộ bởi kỹ năng chuẩn bị bài giảng 

hỗ trợ rất nhiều đến những kỹ năng thực hiện bài giảng, cũng nhƣ vậy, hệ 

thống 2 kỹ năng này tác động trực tiếp đến kỹ năng đánh giá kết quả hoạt 
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động học tập. Cho nên, mỗi giáo viên cần phải coi trọng các kỹ năng, 

không thể vì lý do nào đó mà xem nhẹ các kỹ năng chuẩn bị bài giảng hay 

đánh giá kết quả học tập. 

Ba là, việc thay đổi nhận thức của xã hội, của phụ huynh và học sinh 

về môn học cũng rất quan trọng. Nếu nhiều ngƣời xem nhẹ việc dạy mỹ 

thuật trong nhà trƣờng thì việc nỗ lực, tích cực trau dồi các kỹ năng dạy 

học của giáo viên mỹ thuật cũng không cần phải đặt ra một cách cấp bách. 

Nếu mọi ngƣời nhìn nhận, tôn trọng môn học mỹ thuật ở THCS nhƣ là một 

môn học bình đẳng với các môn khoa học khác thì tạo tâm lý phấn khởi, 

khích lệ rất lớn đến đội ngũ giáo viên dạy mỹ thuật và phần nào buộc mỗi 

giáo viên phải tự hoàn thiện các kỹ năng chuyên môn, đáp ứng đƣợc yêu 

cầu đặt ra. Và chỉ khi có sự vào cuộc của đội ngũ quản lý giáo dục, sự tự ý 

thức của một nhóm giáo viên mỹ thuật thì mới có sức thu hút đông đảo 

giáo viên cùng tham gia và tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong hệ thống các 

trƣờng phổ thông. Nếu việc giáo viên chỉ chú trọng các kỹ năng thực hiện 

bài giảng nhằm đối phó, hời hợt, dạy cho xong và không đƣợc kiểm soát thì 

sẽ rất khó tạo nên sự lan tỏa, hứng thú cho học sinh, và điều này ảnh hƣởng 

rất xấu đến quá trình dạy học, cũng nhƣ kết quả  học tập của học sinh. 

 Việc học sinh tích cực tham gia hoạt động dạy - học trong môn mỹ 

thuật sẽ tác động rất lớn đến giáo viên dạy mỹ thuật trong việc lên kế 

hoạch, xây dựng chƣơng trình học tập cho phù hợp, đáp ứng đƣợc nhu cầu 

và đặc điểm riêng của môn học nghệ thuật, và rõ ràng điều này sẽ ảnh 

hƣởng trực tiếp đến nhận thức của giáo viên trong việc phải hoàn thiện các 

kỹ năng dạy học mỹ thuật, bởi chỉ có điều này mới đáp ứng đƣợc tình hình 

dạy mỹ thuật trong bối cảnh mới. 

2.2.1.3.  Cách thực hiện biện pháp 
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Để tăng cƣờng nhận thức của giáo viên về tầm quan trọng của kỹ 

năng dạy học môn mỹ thuật trong Trƣờng THCS Vân Hồ đối với kết quả 

dạy học cần thực hiện một số cách thức cụ thể nhƣ sau: 

- Về lâu dài, ngành giáo dục phổ thông cần có chiến lƣợc tuyên 

truyền về sự cần thiết của giáo dục nghệ thuật trong việc hoàn thiện nhân 

cách của học sinh, sao cho tạo đƣợc sự chuyển biến trong tâm lý của ngƣời 

dân, của phụ huynh và của chính các em học sinh.  

- Ban Giám hiệu Trƣờng THCS Vân Hồ cần nghiên cứu xây dựng 

những quy định phù hợp với thực tiễn của hoạt động dạy học môn mỹ 

thuật, tạo điều kiện hơn nữa cho giáo viên dạy mỹ thuật có điều kiện nâng 

cao kỹ năng dạy học nhƣ: tham gia dự giờ ở các trƣờng trên địa bàn; tham 

gia các lớp tập huấn, bồi dƣỡng về kỹ năng dạy học mỹ thuật; bổ sung thêm 

tài liệu hƣớng dẫn về phƣơng pháp, kỹ năng dạy học môn mỹ thuật mới 

nhất... Bên cạnh đó, Ban giám hiệu và giáo viên trong nhà trƣờng nhận 

thức đƣợc mục đích, ý nghĩa của kỹ năng dạy học mỹ thuật và những kỹ 

năng này có vai trò thúc đẩy hoàn thiện năng lực nghề nghiệp, cũng nhƣ 

góp phần đạt kết quả cao trong quá trình dạy học. Việc này cần đƣợc diễn 

ra thƣờng xuyên, lồng ghép vào những buổi sinh hoạt chuyên môn, họp Hội 

đồng giáo dục, tổ chức hội thảo, trao đổi kinh nghiệm giữa giáo viên dạy 

mỹ thuật các trƣờng... Với nhiều cách thức đƣợc thực hiện một cách đồng 

bộ sẽ tác động đến tâm lý, nhận thức của cán bộ, giáo viên nhà trƣờng một 

cách có hiệu quả.  

- Bản thân giáo viên dạy mỹ thuật trong nhà trƣờng cần có ý thức về 

nghề nghiệp, tự giác trong việc nâng cao trình độ, năng lực cũng nhƣ kỹ 

năng liên quan đến quá trình dạy học. Chỉ khi có nhận thức đúng thì mới hy 

vọng có đƣợc sự thay đổi mang tính tích cực. Nhà trƣờng có cơ chế để 

kiểm soát các kỹ năng dạy học của giáo viên bằng hình thức kiểm tra bài 

giảng định kỳ, tham gia dự giờ trong tổ bộ môn, Ban giám hiệu dự giờ... 
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2.2.1.4.  Điều kiện thực hiện biện pháp   

Việc thực hiện đồng bộ trong cả hệ thống, từ cán bộ quản lý của 

ngành giáo dục, ban giám hiệu cho đến giáo viên trong việc nhận thức đúng 

về tầm quan trọng của kỹ năng dạy học đến kết quả dạy học rất cần đƣợc 

thực hiện thƣờng xuyên. Cùng với đó, cần có cơ chế tăng cƣờng việc kiểm 

tra, giám sát quá trình dạy học trong lĩnh vực giáo dục nghệ thuật nói chung 

và dạy mỹ thuật nói riêng theo đúng đặc thù của loại hình này và gắn trách 

nhiệm cụ thể đối với giáo viên đứng lớp. Tổ chức nhiều hoạt động hội 

giảng theo cụm trƣờng để từ đó rút kinh nghiệm trong việc dạy học của đội 

ngũ giáo viên dạy mỹ thuật, cũng nhƣ cập nhật, bổ sung thêm những 

phƣơng pháp dạy học tích cực mới. 

Nhƣ vậy, việc thay đổi nhận thức về môn mỹ thuật, kỹ năng dạy học 

mỹ thuật từ nhiều phía sẽ góp phần tăng cƣờng, nâng cao hiệu quả của hoạt 

động dạy học mỹ thuật của Trƣờng THCS Vân Hồ, đáp ứng đƣợc mục tiêu 

giáo dục mà nhà trƣờng đã đề ra. 

2.2.2. Tăng cường bồi dưỡng kỹ năng dạy học môn mỹ thuật cho giáo viên 

2.2.2.1. Mục đích của biện pháp 

Trong một số năm, Bộ GD&ĐT có kết hợp với Sở GD&ĐT Hà Nội tổ 

chức chƣơng trình bồi dƣỡng nghiệp vụ cho các giáo viên dạy mỹ thuật. Trong 

những đợt tập huấn, bồi dƣỡng này đã giúp giáo viên mở rộng vốn kiến thức cả 

về kỹ năng và phƣơng pháp dạy học mỹ thuật. Các buổi tập huấn của chƣơng 

trình bồi dƣỡng này đƣợc phát triển từ nguồn tài liệu của các khóa học về 

phƣơng pháp giảng dạy học mỹ thuật từ kinh nghiệm thực tế, cũng nhƣ những 

phƣơng pháp dạy học mới trên thế giới. Thông qua chƣơng trình bồi dƣỡng này 

đã phần nào đáp ứng đƣợc những nhu cầu chuyên biệt của giáo viên dạy mỹ 

thuật trong thực tế giảng dạy tại Việt Nam.   

Trong đợt tham gia chƣơng trình bồi dƣỡng kỹ năng dạy học mỹ thuật 

năm 2015, cô Thục Trang cho biết: Tôi có thể áp dụng một số kỹ năng dạy học 



46 

 

mới  hữu ích cho các học sinh của mình và biết cách tạo động lực hơn cho 

người học. Thầy Văn Quy: Qua khóa học này tôi có thể học được nhiều hơn 

các phương pháp giảng dạy mới, hiệu quả và các hoạt động thú vị. 

2.2.2.2. Nội dung của biện pháp 

Với tính hiệu quả nhất định của việc bồi dƣỡng kỹ năng dạy học định kỳ 

góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học, trong thời gian tới cần tập chung vào 

một số nội dung sau: 

Một là, cần chú trọng về các kỹ năng, phƣơng pháp tiếp cận trong dạy 

học mới phù hợp với điều kiện thực tế trong nhà trƣờng hiện nay.  

Hai là, trong chƣơng trình bồi dƣỡng cần cho các giáo viên có các cơ hội 

trải nghiệm và thực hành những kỹ năng mới thông qua các giờ dạy học mẫu. 

Ba là, có nội dung chia sẻ kinh nghiệm, những băn khoăn, những thành 

công cũng nhƣ những khó khăn của mình với các đồng nghiệp qua các hoạt 

động hợp tác nhóm và thảo luận. 

Bốn là, nội dung của khóa học phải hƣớng đến nhiệm vụ chính là bồi 

dƣỡng và thúc đẩy quá trình phát triển nghiệp vụ giảng dạy, tiếp tục nâng 

cao kỹ năng dạy học trên lớp giúp tạo ra những tác động lâu dài đối với các 

giáo viên qua đó giúp cải thiện quá trình dạy học, cũng nhƣ kết quả học tập 

của học sinh.  

  Năm là, khóa bồi dƣỡng cần mang tính thực tiễn nhiều hơn là lý thuyết. 

Nội dung chú trọng đến việc cung cấp cho các giáo viên dạy mỹ thuật những kỹ 

năng, cách thức xử lý những tình huống trên lớp và các kỹ năng phù hợp với 

bối cảnh lớp học của họ.  

2.2.2.3.  Cách thực hiện biện pháp 

Do điều kiện và kinh phí tổ chức các chƣơng trình bồi dƣỡng còn hạn 

chế nên không phải giáo viên dạy mỹ thuật nào cũng đƣợc tham gia. Cho nên, 

mỗi quận, huyện trên địa bàn Hà Nội cử giáo viên cốt cán đại diện đi dự lớp tập 

huấn chung và kết thúc khóa bồi dƣỡng những cốt cán này tiếp tục về truyền 
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đạt lại các kiến thức cho các giáo viên chƣa đƣợc tham dự theo từng cụm 

trƣờng trong quận, huyện theo hình thức chia sẻ, vận dụng những kỹ năng mới 

trong bài giảng để cùng trao đổi, thảo luận tìm ra hƣớng đi phù hợp trong điều 

kiện thực tế của mỗi trƣờng. 

Bên cạnh đó, các cụm trƣờng cần chủ động, tích cực kết hợp với các cơ 

sở đào tạo sƣ phạm mỹ thuật nhƣ Trƣờng Đại học SPNTTW, Trƣờng Đại 

học Sƣ phạm Hà Nội để có những buổi tập huấn chuyên sâu, hỗ trợ kỹ 

thuật nhằm có đƣợc những phƣơng pháp dạy học mới nhất, cũng nhƣ có 

cách thức khắc phục những kỹ năng đã và đang sử dụng chƣa hiệu quả, 

không còn phù hợp với bối cảnh đổi mới giáo dục nhƣ hiện nay. 

2.2.2.4.  Điều kiện thực hiện biện pháp   

 - Về kinh phí: kinh phí dành cho giáo viên tham dự các lớp bồi 

dƣỡng nghiệp vụ cần phải có kế hoạch và nằm trong chi phí chi cho hoạt 

động giáo dục thƣờng xuyên. Những trƣờng có nguồn thu còn hạn chế cần 

có tờ trình xin hỗ trợ từ cơ quan quản lý nhà nƣớc giáo dục cấp trên, sao 

cho hoạt động này đƣợc diễn ra định kỳ và thƣờng xuyên. 

 - Về thời gian: các lớp bồi dƣỡng nghiệp vụ hay mời giảng viên về 

tập huấn chuyên sâu, hỗ trợ kỹ thuật cần thực hiện vào cuối học kỳ 1, hoặc 

đầu học kỳ 2 nhằm giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ 

sƣ phạm nói chung hay kỹ năng dạy học mỹ thuật nói riêng. Những lớp bồi 

dƣỡng, tập huấn vào dịp hè chỉ nên tập chung vào các nội dung mới hay 

chia sẻ, rút kinh nghiệm những vấn đề đã diễn ra trong năm học. 

2.2.3. Tăng cường tính tích cực của giáo viên trong quá trình tự đào tạo, 

tự bồi dưỡng, phát triển kỹ năng dạy học môn mỹ thuật 

2.2.3.1. Mục đích của biện pháp 

 Mỗi biện pháp chỉ thành công khi phát huy đƣợc tính tích cực tham 

gia của chủ thể. Để nâng cao kỹ năng dạy học mỹ thuật trong Trƣờng THCS thì 

đội ngũ giáo viên phải chủ động tích cự tham gia quá trình tự đào tạo, tự bồi 
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dƣỡng, phát triển kỹ năng dạy học. Ở mục 2.2.1. đã bàn đến việc nâng cao nhận 

thức và chỉ khi nhận thức đúng thì mới có đƣợc thái độ tích cực đối với vấn 

đề này. Chỉ khi mỗi giáo viên chủ động, tích cực thì việc hình thành kỹ 

năng mới, củng cố và thành thục kỹ năng cũ mới có tác động hiệu quả đến 

quá trình dạy học. 

2.2.3.2. Nội dung của biện pháp 

          Để tạo hứng thú và phát huy mạnh mẽ tính chủ động của giáo viên, nội 

dung của biện pháp này cần đi vào các hƣớng sau đây: 

- Kỹ năng chuẩn bị bài giảng  

Cho đến nay dạy học theo hình thức giảng giải vẫn thịnh hành nhƣ một 

phƣơng pháp để phổ biến kiến thức cho học sinh và là một công cụ không dễ 

bỏ qua. Giảng giải là phƣơng pháp tốt nhất để truyền đạt các kiến thức chung 

và thông tin, nhất là trong điều kiện lớp đông nhƣ ở nƣớc ta hiện nay. Trong 

dạy học thực hành, nhƣ trong môn mỹ thuật, thì vấn đề cần đặt ra là phải cải 

tiến phƣơng pháp này để lôi cuốn đƣợc sự chú ý hơn của ngƣời học. Cho nên 

dù nội dung có nhƣ thế nào thì một bài giảng tốt đều phải đƣợc bố cục tốt và rất 

cần quan tâm đến các kỹ năng trong phần chuẩn bị bài dạy. Để các học sinh dễ 

tiếp thu thì giáo viên phải phác thảo, định rõ, nhắc lại những khái niệm quan 

trọng nhất, có minh hoạ phù hợp và tóm tắt ngắn gọn. Kỹ năng trình bày là rất 

quan trọng và giáo viên phải luôn nhớ hƣớng sự chú ý của học sinh vào nội 

dung bài chứ không phải vào ngƣời dạy. Chẳng hạn, giáo viên dạy mỹ thuật 

nên đƣa ra một vấn đề trƣớc khi giảng để định hƣớng học sinh vào những thông 

tin nhất định. Khi bài giảng đƣợc kết cấu tƣơng ứng với vấn đề đặt ra, học sinh 

nghe có định hƣớng sẽ tiếp thu thông tin đƣợc chủ động hơn. Khi giáo viên tập 

trung chú ý đến học sinh và làm sáng tỏ nội dung bài cho họ, làm cho các ý liên 

quan đến các tình huống cụ thể, giúp họ ghi nhớ thì học viên sẽ hứng thú hơn 

và học đƣợc nhiều hơn. Muốn vậy, giáo viên phải có kiến thức sâu rộng và có 

nhiều kinh nghiệm thực tiễn và chủ động chuẩn bị cho các tình huống sƣ phạm 
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phát sinh trong bài giảng, tránh bị động. 

        Trƣớc khi giảng bài, giáo viên cần chuẩn bị những tài liệu liên quan nhƣ 

tranh, ảnh minh họa, đồ dùng dạy học để minh họa giúp học sinh dễ theo dõi 

những ý chính, tóm tắt nội dung, phát triển các ý và áp dụng chúng. Ngoài ra, 

giáo viên có thể phát hay giới thiệu nguồn tài liêu đọc thêm liên quan đến các 

bài lịch sử mỹ thuật, thƣởng thức mỹ thuật để học sinh có thể nghiên cứu sâu 

hơn về vấn đề đã đƣợc dạy trên lớp. 

- Kỹ năng thực hiện bài giảng 

Trong quá trình dạy học, ngoài các kỹ năng dạy học chuyên sâu nhƣ 

kỹ năng dạy vẽ theo mẫu, vẽ trang trí, vẽ tranh, thƣởng thức mỹ thuật, giáo 

viên cần tăng cƣờng đặt câu hỏi và khuyến khích học sinh đƣa ra câu hỏi, 

tạo sự tham gia tích cực của học viên bằng cách đƣa ra nhiều câu hỏi và 

khuyến khích họ đặt câu hỏi bởi chính câu hỏi là phần kích thích sự quan 

tâm của học sinh trong quá trình học. Đồng thời, giáo viên cũng phải 

thƣờng xuyên đặt câu hỏi để buộc mỗi học sinh phải tích cực suy nghĩ tìm 

ý trả lời. Nếu giáo viên biết lắng nghe các ý kiến trả lời của học sinh, có 

đánh giá kết quả học tập thông qua hỏi và trả lời câu hỏi trên lớp thì học 

sinh sẽ có thêm “động cơ” để học tập tích cực hơn trong quá trình học trên 

lớp. Đây chính là kỹ năng trong phƣơng pháp “động não” để kích thích học 

sinh phải tƣ duy, suy nghĩ. Bằng cách này, giáo viên dạy mỹ thuật có thể 

làm cho học sinh cảm thấy mình có liên quan đến bài giảng và thông qua 

đó có thể biết đƣợc năng lực của mỗi học sinh. Cách dạy học này cũng giúp 

học sinh tăng cƣờng đặt câu hỏi cho giáo viên để tóm tắt kiến thức, làm rõ 

vấn đề hoặc yêu cầu giáo viên dạy mỹ thuật phải thị phạm nhằm minh hoạ 

một số nội dung liên quan đến bài thực hành mỹ thuật. Chính điều này sẽ 

tác động trở lại và mỗi giáo viên phải tích cực hơn nữa để hoàn thiện các 

kỹ năng dạy học mỹ thuật của mình, đáp ứng đƣợc yêu cầu của môn học. 

Trong dạy mỹ thuật thì việc dùng những hình minh hoạ trực quan để làm 
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cho bài giảng mỹ thuật bớt trừu tƣợng, cũng nhƣ để học sinh có cơ hội 

đƣợc nhìn tận mắt những nội dung vừa đề cập trong bài giảng, ngay cả khi 

vừa đƣợc nghe về nó. Do vậy, giáo viên nên chủ động, tích cực sử dụng các 

phƣơng tiện nhƣ: tranh, ảnh minh họa qua đồ dụng dạy học hay qua các tƣ 

liệu ảnh tự sƣu tầm và trình chiếu chúng qua các phƣơng tiện nhƣ máy 

chiếu, file hình ảnh để hỗ trợ bài dạy. Tuy nhiên, giáo viên mỹ thuật cần 

lƣu ý nếu dùng các phƣơng tiện nghe nhìn thay thế hoàn toàn cho phấn viết 

bảng thì lại có hậu quả sẽ tiêu cực, bởi vì thực chất đó vẫn là phƣơng pháp 

thuyết trình một chiều. Mục đích việc dùng các phƣơng tiện nghe nhìn chỉ có 

mục đích làm cho bài giảng sinh động hơn, tiết kiệm thời gian viết bảng để 

giành thời gian cho giáo viên giải thích, cho học sinh đặt câu hỏi và thảo luận. 

Giáo viên dạy mỹ thuật cũng cần chủ động phát triển kỹ năng dạy 

học theo nhóm và tăng cƣờng thảo luận, nhất là trong phân môn thƣởng 

thức mỹ thuật. Kỹ năng này giúp cho kết quả dạy học đƣợc đa dạng, phong 

phú hơn khi tạo cơ hội cho học sinh đƣợc học tập đƣợc lẫn nhau, chia sẽ ý 

tƣởng của nhau. Việc trao đổi, phản biện trƣớc quan điểm của ngƣời khác 

sẽ làm cho suy nghĩ sắc bén hơn và hiểu biết đƣợc sâu sắc hơn. Kỹ năng 

này giúp cho việc dạy học đạt đƣợc một mục đích học tập cụ thể, đó là khơi 

gợi những ý kiến của học sinh qua cách trao đổi trong thời gian đƣợc giới 

hạn, lịch trình chuẩn bị trƣớc để đi đến một sự thống nhất chung. Để thực 

hành kỹ năng này, giáo viên có thể bắt đầu bài học bằng một cuộc thảo luận 

để lấy ý kiến và quan điểm của học sinh, cũng có thể xen giữa bằng một 

cuộc thảo luận để làm sáng tỏ một vấn đề hoặc để tóm tắt củng cố nội 

dung, cũng có thể tổ chức buổi thảo luận vào cuối buổi học vì tất cả những 

mục đích kể trên. Ví dụ nhƣ trong một bài thƣởng thức mỹ thuật xem tranh 

của một họa sĩ, giáo viên có thể bắt đầu cuộc thảo luận bằng cách đƣa ra 

một lời phát biểu, một câu hỏi hoặc một vấn đề liên quan đến phong cách, 

khuynh hƣớng sáng tác, kỹ thuật thể hiện để học sinh cũng trao đổi, thảo 
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luận theo nhóm, từ 4 - 6 ngƣời, và mỗi nhóm sẽ cử đại diện lên trình bày lại 

ý kiến của nhóm về vấn đề này, trong khi những ngƣời còn lại ngồi nghe. 

Môn học mỹ thuật là môn thực hành nên giáo viên thay vì chỉ tập 

trung cung cấp kiến thức một cách thuần túy trong sách giáo khoa, cần lấy 

thêm minh họa, hay có kỹ năng thị phạm để giải thích/minh hoạ những kiến 

thức này, để học sinh có thể hiểu đƣợc và vận dụng trong bài thực hành. Để 

làm đƣợc điều này, giáo viên cần có kỹ năng đặt ra cho học sinh những tình 

huống cần phải giải quyết nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức học đƣợc 

để có những sáng tạo của riêng mình.  

- Kỹ năng đánh giá kết quả học tập   

Sau mỗi giờ học, học sinh cần biết về những gì có thể thu đƣợc. Nếu 

lúc bắt đầu giờ học, học sinh cần đƣợc giúp đỡ trong việc đánh giá kiến 

thức và năng lực hiện có. Trong giờ dạy, học sinh cần có cơ hội thƣờng 

xuyên để thể hiện và nhận đƣợc những gợi ý bổ ích cho việc học đƣợc tốt 

hơn. Trong cuối giờ học, học sinh cần có cơ hội để bộc lộ những gì họ đã 

học đƣợc, biết những gì họ cần phải làm để tiếp tục học tốt hơn. Do vậy sự 

đánh giá và phản hồi kịp thời của giáo viên đối với học sinh có tác dụng rất 

lớn đối với việc dạy học, do đó kỹ năng này không đƣợc xem nhẹ mà cần 

chú trọng và dành thời gian thỏa đáng cho việc này. 

2.2.3.3.  Cách thực hiện biện pháp 

 Việc thực hiện biện pháp này là một quá trình, cần sự quan tâm, 

chú ý thƣờng xuyên trong cả năm học và diễn ra trong các lớp học. Để 

có thể thực hiện biện pháp này, giáo viên dạy mỹ thuật cần lƣu ý một số 

vấn đề sau: 

 Một là, luôn có ý thức tích cực trong việc tự hoàn thiện các kỹ năng 

dạy học để quá trình dạy học đƣợc tốt hơn. 

 Hai là, giáo viên dạy mỹ thuật cần nhấn mạnh tầm quan trọng của 

việc sử dụng thời gian học tập, hay cần giúp học sinh hiểu đƣợc học tập là 
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bằng thời gian cộng với công sức. Không gì thay thế đƣợc thời gian trong 

học tập. Học cách sử dụng tốt thời gian có ý nghĩa quyết định đối với học 

sinh, do đó trong mỗi giờ học cần biết quý thời gian và biết cách sử dụng 

thời gian học tập một cách có hiệu quả nhất. Phân bổ thời gian tốt có nghĩa 

là học có hiệu quả đối với học sinh và dạy có hiệu quả đối với giáo viên.  

 Ba là, thƣờng xuyên khuyến khích, động viên học sinh phát huy khả 

năng sáng tạo trong môn học. Điều này giúp học sinh có ý thức phải tích 

cực phấn đấu học tập hơn. Nếu giáo viên quá dễ dãi, giờ học mỹ thuật trở 

nên nhàm chán, vẽ quấy quá cũng xong, thậm chí đạt đƣợc điểm cao, thì 

học sinh sẽ không “chịu” học. Do vậy, kỹ năng khơi gợi, khuyến khích học 

sinh tích cực học tập rất cần thiết để thúc đẩy học sinh chủ động học tập 

nhằm đạt đƣợc kết quả cao, cũng nhƣ đem lại thành công cho hoạt động 

dạy học. 

 Bốn là, trong lĩnh vực giáo dục nghệ thuật nói chung hay trong môn 

mỹ thuật nói riêng rất cần tôn trọng tài năng và cách thức thực hiện bài 

thực hành của mỗi học sinh. Trong mỗi chủ đề, học sinh sẽ có nhiều cách 

thức học tập khác nhau và không học sinh nào có thể giống nhau đƣợc. Bạn 

A có thể có kỹ năng vẽ theo mẫu rất tốt nhƣng bạn B có khả năng sáng tạo 

cao trong hoạt động vẽ tranh. Do đó, giáo viên dạy mỹ thuật cần có kỹ 

năng  hƣớng dẫn để mỗi học sinh đều có thể thực hiện đƣợc mục tiêu đề ra 

của bài học. 

2.2.3.4.  Điều kiện thực hiện biện pháp   

 Để có thể thực hiện biện pháp có tính khả thi thì trƣớc tiên Ban giám 

hiệu nhà trƣờng cần có ý thức về sự cần thiết của việc bồi dƣỡng, phát triển 

kỹ năng dạy học mỹ thuật giúp cho hoạt động dạy học đƣợc hiệu quả. Để từ 

đó có chỉ đạo tạo điều kiện cho giáo viên dạy mỹ thuật có cơ hội, thời gian 

để rèn luyện, bồi dƣỡng, phát triển đồng bộ các kỹ năng, tránh việc tập 

chung vào một số kỹ năng thực hành mà xem nhẹ các kỹ năng khác. 
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 Về phía giáo viên, cần luôn có ý thức chuyên nghiệp với nghề của 

mình nhƣ có đƣợc lòng tự trọng với nghề, có mong muốn đƣợc làm nghề 

một cách trọn vẹn… 

 Về lâu dài, việc dạy mỹ thuật ở bậc THCS cần có đƣợc phòng học 

chức năng riêng với đủ điều kiện ánh sáng, không gian, bố trí lớp học theo 

đúng tiêu chuẩn đã quy định. 

2.2.4. Tăng cường các hội giảng cho giáo viên môn mỹ thuật 

2.2.4.1. Mục đích của biện pháp 

Biện pháp này nhằm giúp cán bộ quản lí giáo dục, giáo viên dạy mỹ 

thuật chia sẻ kinh nghiệm dạy và học môn mỹ thuật, cũng nhƣ cung cấp thêm 

những sáng kiến mới trong việc nâng cao kỹ năng dạy học môn học này. 

2.2.4.2. Nội dung của biện pháp 

Nội dung trong hội giảng cần chú ý đến các tiết dạy minh họa theo 

các kỹ năng mới, cũng nhƣ báo cáo tham luận liên quan đến việc tổ chức 

dạy học mỹ thuật tại các cơ sở giáo dục. Trên cơ sở đó, các đại biểu tham 

dự hội thảo, gồm có cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn, cán bộ quản lý 

giáo dục ở trƣờng và giáo viên dạy mỹ thuật, sẽ có đánh giá để từ đó rút ra 

những bài học về hoạt động dạy học, cũng nhƣ có thêm đƣợc những kiến 

thức về sự phát triển kỹ năng dạy học cho bản thân mình. 

Nhƣ vậy, mục tiêu cần đạt đƣợc của biện pháp này là cán bộ quản lí, 

giáo viên dạy mỹ thuật có cái nhìn thực tế trong hoạt động dạy học, phát 

triển các kỹ năng mới sao cho hoạt động dạy mỹ thuật hƣớng đến việc phát 

triển năng lực, giúp học sinh biết vận dụng những điều đã học vào thực tế; 

cán bộ quản lí quan tâm sâu sát nhiều hơn về việc dạy và học mỹ thuật 

trong nhà trƣờng. 

2.2.4.3. Cách thực hiện biện pháp 

 Thực hiện biện pháp này cần sự chỉ đạo, phối hợp đồng bộ từ cơ 

quan quản lý giáo dục cấp Sở, đến các trƣờng học sao cho mỗi lần hội 
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giảng đi vào thực chất, giải quyết đƣợc những vấn đề mà giáo viên mỹ 

thuật quan tâm. Theo chúng tôi, ban tổ chức hội giảng cần có phiếu lấy ý 

kiến các giáo viên mỹ thuật để xem nguyện vọng, nhu cầu đã và đang đặt ra 

trong thực tiễn dạy học để xây dựng nội dung trong hội giảng đƣợc phù 

hợp, tránh việc tổ chức hình thức, gây mất thời gian và công sức của giáo 

viên cũng nhƣ các nhà quản lý giáo dục. 

2.2.4.4. Điều kiện thực hiện biện pháp   

 Để hội giảng có thể thành công, ban tổ chức hội giảng rất cần có cơ 

chế, tạo điều kiện cho giáo viên đƣợc tham dự đông đủ, có thời gian để nói 

lên những khó khăn, vƣớng mắc khi triển khai việc dạy học mỹ thuật trong 

thực tế ở mỗi trƣờng. 

 Ban giám hiệu tạo điều kiện, bố trí đổi lịch dạy cho giáo viên có điều 

kiện đƣợc tham dự, nếu hội giảng diễn ra trong năm học. 

 Giáo viên dạy mỹ thuật cần có ý thức về việc tham dự hội giảng là 

nghĩa vụ và trách nhiệm đối với nghề nghiệp, là cơ hội để học tập, bồi 

dƣỡng và nâng cao kỹ năng dạy học mỹ thuật cho bản thân. 

2.3. Khảo nghiệm các biện pháp phát triển kỹ năng dạy học môn mỹ 

thuật của GV trƣờng THCS Vân Hồ, quận Hai Bà Trƣng, Hà Nội 

2.3.1. Những vấn đề chung về khảo nghiệm 

2.3.1.1. Yêu cầu chung về khảo nghiệm 

 Một là, những biện pháp nhằm phát triển kỹ năng dạy học mỹ thuật 

cần đƣợc tiến hành trong điều kiện dạy học mỹ thuật thực tế, vào các giờ 

dạy mỹ thuật trong năm học. 

 Hai là, tất cả các biện pháp trƣớc khi có kết luận cuối cùng về tính 

khả thi hay không đều phải khảo nghiệm.  

 Ba là, để tiến hành khảo nghiệm phải đăng ký với Ban giám hiệu nhà 

trƣờng để bố trí cán bộ đo nghiệm, đảm bảo tính khách quan, tránh tình 

trạng giáo viên mỹ thuật vừa thực hiện biện pháp vừa đo nghiệm. 
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 Bốn là, Ban giám hiệu nhà trƣờng, trong thẩm quyền của mình, chỉ 

cho phép tiến hành khảo nghiệm khi đã có đầy đủ điều kiện thực hiện.  

2.3.1.2. Nguyên tắc khảo nghiệm  

 Một là, khảo nghiệm đƣợc thực hiện theo hai bƣớc: buớc một khảo 

nghiệm hạn chế, buớc hai khảo nghiệm diện rộng sau khi khảo nghiệm hạn 

chế đƣợc công nhận đạt yêu cầu.  

 Hai là, hoạt động khảo nghiệm sẽ phải dừng ngay lập tức, nếu từng 

bƣớc trong quá trình khảo nghiệm phát hiện các tình huống không thể kiểm 

soát đƣợc.  

2.3.1.3. Hình thức khảo nghiệm 

 Một là, khảo nghiệm hạn chế bao gồm việc thực hiện các biện pháp 

ở 2 lớp để có điều kiện đối chiếu, so sánh kết quả dạy học, trong đó 1 lớp 

áp dụng các biện pháp mới và 1 lớp vẫn sử dụng các biện pháp cũ. 

 Hai là, sau khi có kết quả đánh giá bƣớc đầu của khảo nghiệm hạn 

chế mới tiến hành khảo nghiệm diện rộng, ở các bậc học khác nhau để 

kiểm tra tính khả thi trong các biện pháp. Đối với các biện pháp chƣa có 

điều kiện thực hiện nhƣ hội giảng, hay việc nâng cấp cơ sở vật chất để có 

phòng học mỹ thuật đạt tiêu chuẩn thì cần có khảo nghiệm riêng sau này để 

có đánh giá xác thực. 

2.3.1.4. Tổ chức khảo nghiệm  

Việc tiến hành khảo nghiệm phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

- phòng học mỹ thuật, chƣơng trình và học sinh theo thức tế giáo dục 

ở nhà trƣờng. 

- có phƣơng án giám sát, xử lý các tình huống sƣ phạm phát sinh khi 

áp dụng các biện pháp mới. 

- cán bộ theo dõi việc khảo nghiệm phải nắm đƣợc quy trình và việc đo 

nghiệm cần độc lập, khách quan. 

2.3.2. Phân tích kết quả khảo nghiệm 
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Nhằm tiến hành khảo nghiệm các biện pháp nhằm phát triển kỹ năng 

dạy học môn mỹ thuật trong Trƣờng THCS, chúng tôi đã đăng ký tiến hành 

khảo nghiệm một số biện pháp, đã đƣa ra trong đề tài này, trong học kỳ 1 

năm học 2016 - 2017. Để hỗ trợ cho việc tiến hành khảo nghiệm đƣợc 

khách quan, chúng tôi có báo cáo với Ban giám hiệu nhà trƣờng và đƣợc 

phép đồng ý tiến hành khảo nghiệm theo 2 giai đoạn. 

 Giai đoạn hạn chế: chúng tôi tiến hành khảo nghiệm ở lớp 7A và lớp 

7B, trong đó lớp 7A sẽ thực hiện các biện pháp mới. Thời gian thực hiện 

vào tuần 3, 4 của học kỳ 1. 

 Giai đoạn mở rộng: chúng tôi tiến hành khảo nghiệm mỗi khối 2 lớp 

theo những biện pháp mới và so sánh kết quả dạy và học so với năm học 

2015 - 2016. 

 Để hỗ trợ cho việc khảo nghiệm, nhà trƣờng giao cho tổ Thể - Mỹ cử 

giáo viên hỗ trợ trong việc ghi nhận kết quả khảo nghiệm. 

2.3.2.1. Kết quả đo nghiệm ở đợt khảo nghiệm hạn chế và đợt khảo nghiệm 

diện rộng 

- Kết quả đo nghiệm ở đợt khảo nghiệm hạn chế 

 Lớp 7A 

(áp dụng các biện pháp mới) 

Lớp 7B 

Hoạt động 

dạy học 

Giáo viên chủ động trong các 

kỹ năng đứng lớp. Công tác 

chuẩn bị giáo án đầy đủ; kỹ 

năng xử lý tình huống sƣ 

phạm không bị động, rõ ràng, 

dễ hiểu; chủ động dành thời 

gian cho việc đánh giá kết 

quả học tập sau mỗi giờ dạy. 

Giờ học diễn ra bình 

thƣờng; giáo viên chủ yếu 

sử dụng các kỹ năng thực 

hiện bài giảng, thị phạm 

các nội dung liên quan đến 

bài học; mối tƣơng tác giữa 

giáo viên và học sinh hạn 

chế; nhận xét khi kết thúc 
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bài giảng còn ít. 

Hoạt động 

học tập 

Học sinh chuẩn bị bài học 

đầy đủ; việc tìm hiểu và đặt 

câu hỏi mang tính chủ động, 

tích cực; mạnh dạn trong việc 

tƣơng tác với giáo viên, trao 

đổi thảo luận sôi nổi trong 

nhóm; giờ học không mất 

nhiều thời gian chết, diễn ra 

liên tục. 

Còn một số học sinh không 

mang đầy đủ đồ dùng học 

tập; học sinh ít đặt câu hỏi 

liên quan đến bài dạy; học 

sinh chủ yếu làm việc với 

giấy, bút chì, màu và 

không có không khí hào 

hứng, sôi nổi. 

Bảng 5: Kết quả quá trình dạy - học ở lớp 7A và 7B 

- Kết quả đo nghiệm ở đợt khảo nghiệm mở rộng 

 Năm học 2016 - 2017 

(áp dụng các biện pháp mới) 

Năm học 2015 - 2016 

Hoạt động dạy học Giáo viên vất vả hơn so với cách dạy trƣớc, phải 

chuẩn bị nhiều hơn và sử dụng nhiều kỹ năng hơn 

trong cả quá trình dạy học. 

Khuyến khích học sinh tham gia vào việc học tập 

cũng nhƣ bộc lộ các khả năng sáng tạo của mỗi cá 

nhân hơn. 

Hoạt động học tập Có nhiều bài sáng tạo, diễn 

đạt theo nhiều cách khác 

nhau trong cùng lớp. 

Nhiều bài mang tính 

dập khuôn, bắt chƣớc 

nhau. 

Bảng 6: Kết quả quá trình dạy - học trong năm học 2016 - 2017 và năm 

học 2015 - 2016. 

2.3.2.2. Mức độ cần thiết của các biện pháp phát triển kỹ năng dạy học 

môn mỹ thuật của GV Trường THCS quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 
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 Cần thiết Không cần 

thiết 

Lƣu ý 

Tăng cƣờng nhận thức của 

GV về tầm quan trọng của 

kỹ năng dạy học môn mỹ 

thuật đối với kết quả dạy 

học 

x   

Tăng cƣờng bồi dƣỡng kỹ 

năng dạy học môn mỹ thuật 

cho giáo viên 

x   

Tăng cƣờng tính tích cực 

của giáo viên trong quá 

trình tự đào tạo, tự bồi 

dƣỡng, phát triển kỹ năng 

dạy học môn mỹ thuật 

x   

Tăng cƣờng các hội giảng 

cho giáo viên môn mỹ thuật 

  Chƣa tiến 

hành khảo 

nghiệm 

đƣợc. 

Bảng 7: Sự cần thiết của các biện pháp phát triển kỹ năng dạy học môn 

mỹ thuật của GV trƣờng THCS quận Hai Bà Trƣng, Hà Nội 

2.3.2.2. Tính khả thi của các biện pháp phát triển kỹ năng dạy học môn mỹ 

thuật của GV trường THCS quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

 Khả thi Không khả thi Lƣu ý 

Tăng cƣờng nhận thức của 

GV về tầm quan trọng của 

kỹ năng dạy học môn mỹ 

x   
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thuật đối với kết quả dạy 

học 

Tăng cƣờng bồi dƣỡng kỹ 

năng dạy học môn mỹ thuật 

cho giáo viên 

 x Phụ thuộc nhiều 

vào điều kiện, 

môi trƣờng làm 

việc. 

Tăng cƣờng tính tích cực 

của giáo viên trong quá 

trình tự đào tạo, tự bồi 

dƣỡng, phát triển kỹ năng 

dạy học môn mỹ thuật 

x   

Tăng cƣờng các hội giảng 

cho giáo viên môn mỹ thuật 

  Chƣa tiến hành 

khảo nghiệm 

đƣợc 

Bảng 8: Tính khả thi của các biện pháp phát triển kỹ năng dạy học môn 

mỹ thuật của GV trƣờng THCS quận Hai Bà Trƣng, Hà Nội 

2.3.2.3. Mối tương quan giữa mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện 

pháp phát triển kỹ năng dạy học môn mỹ thuật của GV trường THCS quận 

Hai Bà Trưng, Hà Nội 

 Qua kết quả khảo nghiệm đƣợc hiển thị trong bảng 5, 6, 7, 8, chúng 

ta thấy rằng việc áp dụng các biện pháp phát triển kỹ năng dạy học môn mỹ 

thuật của giáo viên Trƣờng THCS quận Hai Bà Trƣng, Hà Nội là rất cần 

thiết, đem lại hiệu quả. Tuy nhiên, còn nhiều yếu tố tác động đến các biện 

pháp này, nhất là điều kiện làm việc và cơ sở vật chất nên chƣa đem lại tính 

khả thi trong các biện pháp này. Những yếu tố này mang tính khách quan 

và không thể thay đổi trong thời gian ngắn đƣợc bởi nó phụ thuộc vào 

nhiều yếu tố, trong đó có cả sự thay đổi nhận thức, sự quan tâm của toàn xã 

hội, kinh tế đất nƣớc phát triển… Điều này cũng chỉ ra mối tƣơng quan 
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giữa mức độ cần thiết và tính khả thi của biện pháp còn có một khoảng 

cách và không phải chỉ phụ thuộc vào ý chí chủ quan của bất cứ ai, từ cán 

bộ quản lý giáo dục cho đến mỗi giáo viên dạy mỹ thuật. 

 Với những kết quả thu đƣợc từ nghiên cứu này là một bƣớc quan 

trọng chuẩn bị cho việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục trong thời 

gian sắp tới nói chung và trong dạy học môn mỹ thuật nói riêng. Nghiên 

cứu này đƣợc xem là một bƣớc chuẩn bị cần thiết, tạo tâm thế chủ động 

đón nhận những thay đổi trong chƣơng trình mỹ thuật sắp tới, từ mục tiêu, 

nội dung đến phƣơng pháp dạy học. Theo đó, với mức độ cần thiết và tính 

khả thi của các biện pháp phát triển kỹ năng dạy học môn mỹ thuật, qua 

nghiên cứu này, chúng tôi tự tin sẽ thích nghi rất nhanh với những yêu cầu 

đối với chuẩn kĩ năng mà mỗi giáo viên mỹ thuật THCS cần có, để thực 

hiện tốt mục tiêu giáo dục mỹ thuật ở bậc THCS đã đƣợc đề ra. 

Tiểu kết  

 Với thực trạng về hoạt động dạy mỹ thuật hiện nay, căn cứ những 

đánh giá ở chƣơng 1, trong chƣơng 2 chúng tôi đã có một số biện pháp phát 

triển kỹ năng dạy học môn mỹ thuật của giáo viên trƣờng THCS quận Hai 

Bà Trƣng, Hà Nội nhƣ: Tăng cƣờng nhận thức của GV về tầm quan trọng 

của kỹ năng dạy học môn mỹ thuật đối với kết quả dạy học; Tăng cƣờng 

bồi dƣỡng kỹ năng dạy học môn mỹ thuật cho giáo viên; Tăng cƣờng tính 

tích cực của giáo viên trong quá trình tự đào tạo, tự bồi dƣỡng, phát triển 

kỹ năng dạy học môn mỹ thuật; Tăng cƣờng các hội giảng cho giáo viên 

môn mỹ thuật. Những biện pháp này chúng tôi đều dựa trên một số nguyên 

tắc nhƣ: đảm bảo tính thực tiễn, tính khoa học, tính hiệu quả, và tính đồng 

bộ. Đồng thời, chúng tôi cũng đã có phần kết quả khảo nghiệm các biện 

pháp phát triển kỹ năng dạy học môn mỹ thuật của giáo viên trƣờng THCS 

quận Hai Bà Trƣng, Hà Nội, để qua đó xác định đƣợc sự cần thiết, tính khả 

thi của các biện pháp này. 
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 Với kết quả nghiên cứu trong đề tài này, chúng tôi khẳng định rằng 

yếu tố nhận thức về nghề nghiệp là yếu tố quan trọng, chi phối những kỹ 

năng khác bởi chỉ có nhận thức đúng mới xác lập đƣợc những hoạt động, 

hành vi phù hợp. 
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KẾT LUẬN  

1. Kết luận 

Từ những kết quả nghiên cứu thu đƣợc, luận văn đã chỉ ra đƣợc đặc 

điểm về kỹ năng dạy học mỹ thuật ở bậc THCS, đó là các nhóm: kỹ năng 

chuẩn bị bài giảng, kỹ năng thực hiện bài giảng và kỹ năng đánh giá, 

nhận xét kết quả học tập. Trong mỗi nhóm kỹ năng có những kỹ năng 

chuyên môn sâu nhƣ kỹ năng dạy vẽ mẫu, kỹ năng dạy vẽ trang trí, kỹ 

năng dạy vẽ tranh, kỹ năng thƣởng thức mỹ thuật, hay một số kỹ năng 

nhƣ tổ chức làm việc nhóm, đƣa ra câu hỏi thảo luận, khơi gợi hoạt động 

trải nghiệm sáng tạo… 

Qua tìm hiểu kỹ năng dạy học của giáo viên mỹ thuật ở một số trƣờng 

THCS trên địa bàn quận Hai Bà Trƣng và Trƣờng THCS Vân Hồ, chúng 

tôi cũng đã chỉ ra một số yếu tố ảnh hƣởng, tác động cũng nhƣ con đƣờng 

hình thành kỹ năng dạy học môn mỹ thuật nhƣ: tâm lý của các bậc cha mẹ 

hay xã hội chƣa nhìn nhận đúng về vị trí, chức năng của môn mỹ thuật 

trong việc hình thành nhân cách toàn diện của học sinh nên không khuyến 

khích, động viên con em theo học lĩnh vực nghệ thuật nói chung và môn 

mỹ thuật nói riêng. Việc giáo viên tham gia quá nhiều hoạt động ngoài 

chuyên môn của nhà trƣờng cũng tác động đến quá trình hình thành, bồi 

dƣỡng các kỹ năng dạy học. Chúng tôi cũng chỉ ra những con đƣờng, cách 

thức mà mỗi giáo viên hình thành các kỹ năng nhƣ: học trong trƣờng sƣ 

phạm, qua hoạt động dạy học thực tiễn, học từ đồng nghiệp, các hoạt động 

dạy bên ngoài trung tâm, cũng nhƣ tham gia các khóa bồi dƣỡng, nâng cao 

trình độ đƣợc tổ chức định kỳ. 

Với kết quả nghiên cứu, khảo sát trong phạm vi đề tài, chúng tôi 

cũng đã có đƣợc những đánh giá sự cần thiết của kỹ năng dạy học trong 

quá trình dạy học môn mỹ thuật. Từ những kết quả nghiên cứu bƣớc đầu về 

lĩnh vực này, chúng tôi cũng đƣa ra một số biện pháp nhằm phát triển kỹ 
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năng dạy học nhằm nâng cao chất lƣợng dạy học có hiệu quả hơn. Trong 

năm học 2016 - 2017, chúng tôi đã có đề xuất áp dụng thí điểm một số biện 

pháp đã nêu và bƣớc đầu có một số thay đổi tích cực trong hoạt động dạy 

học và học tập của học sinh, đó là: giáo viên mỹ thuật chủ động hơn trong 

giờ dạy của mình, tăng cƣờng tính tƣơng tác giữa giáo viên và học sinh, 

phát triển khả năng sáng tạo của học sinh và chất lƣợng của mỗi buổi dạy 

học đƣợc cải thiện cả về  phía giáo viên  và học sinh. 

2. Khuyến nghị 

2.1. Với Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội 

Sở GD&ĐT Hà Nội cần có kế hoạch cụ thể về các chƣơng trình bồi 

dƣỡng, nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên dạy mỹ thuật sát với thực tế và 

trong bối cảnh thay đổi căn bản và toàn diện giáo dục nhƣ hiện nay. Sớm 

có kế hoạch chuẩn hóa đội ngũ giáo viên dạy mỹ thuật trên địa bàn thành 

phố Hà Nội đáp ứng đƣợc yêu cầu thay đổi cả chƣơng trình và phƣơng 

pháp dạy học trong thời gian tới. 

Sở GD&ĐT Hà Nội cần tổ chức chƣơng trình bồi dƣỡng vào thời 

điểm thích hợp, cũng nhƣ có cơ chế để toàn thể giáo viên dạy mỹ thuật bậc 

THCS đƣợc tham gia đầy đủ. Tài liệu biên soạn cần sát và đúng những vấn 

đề mà giáo viên cần quan tâm. Tạo điều kiện về phƣơng tiện đi lại, cũng 

nhƣ hỗ trợ về kinh phí để hoạt động này ngày càng có chất lƣợng, đáp ứng 

đƣợc yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện. 

Quan tâm và sớm có đầu tƣ để mỗi trƣờng THCS có phòng học mỹ 

thuật đạt chuẩn. 

2.2. Với Trường THCS Hà Nội 

Một là, tạo điều kiện cho giáo viên mỹ thuật có thời gian rèn luyện, 

bồi dƣỡng, phát triển kỹ năng dạy học theo hƣớng phát huy khả năng tự 

học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện với kế hoạch, nội dung, phƣơng pháp phù 

hợp với thực tiễn giáo dục của nhà trƣờng.  
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Hai là, quan tâm và có chỉ đạo sát sao hơn nữa đối với giáo viên mỹ 

thuật để việc phát triển kỹ năng dạy học là nhu cầu tự thân, vì lợi ích của 

chính bản thân giáo viên và đáp ứng đƣợc yêu cầu công việc của nhà 

trƣờng.  

Ba là, có kế hoạch chủ động trong việc dự giờ môn mỹ thuật, cũng 

nhƣ tham gia hội giảng trong các cụm trƣờng để giáo viên mỹ thuật có 

thêm cơ hội đƣợc học tập kinh nghiệm, chia sẽ những khó khăn trong việc 

thực hiện các kỹ năng dạy học mới.  

2.3. Với giáo viên của nhà trường 

Một là, giáo viên nhà trƣờng cần thƣờng xuyên nghiên cứu, cập nhật 

kiến thức để tự hoàn thiện trình độ bản thân cho phù hợp với điều kiện thực 

tế. 

Hai là, giáo viên dạy mỹ thuật cần chú trọng việc thay đổi phƣơng 

pháp giảng dạy để thu hút học sinh, tránh những tiết học nhàm chán, nặng 

về lý thuyết mà xem nhẹ thực hành. 

Ba là, có nhận thức đúng đắn về kỹ năng dạy học và chủ động trong 

việc tìm hiểu, rèn luyện, bổ sung những kỹ năng dạy học đáp ứng đƣợc yêu 

cầu công việc trong thời gian tới. 
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Phụ lục 1 

 Các câu hỏi sử dụng trong đề tài 

 

Câu hỏi 1: Thầy/ cô cho biết môn mỹ thuật có ảnh hƣởng quan trọng đối 

với quá trình phát triển nhân cách của học sinh? Nếu có thể hiện ở những 

mặt nào? 

Câu hỏi 2: Thầy/ cô có thấy sự quan trọng của kỹ năng dạy học trong môn 

mỹ thuật? Nếu có thì nó quan trọng thế nào? 

Câu hỏi 3: Con đƣờng và cách thức nào giúp Thầy/ cô phát triển kỹ năng 

dạy học môn mỹ thuật? 

Câu hỏi 4: Thầy/ cô thấy kỹ năng dạy học mỹ thuật nào là cần thiết? 

Câu hỏi 5: Những nội dung trong chƣơng trình bồi dƣỡng kỹ năng dạy học 

mỹ thuật có hữu ích với Thầy/ cô không? 
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Phụ lục 2 

Một số hoạt động dạy học ở trƣờng THCS trên địa bàn quận Hai Bà 

Trƣng 

 

2.1. Giờ học mỹ thuật trong lớp của Trƣờng THCS Nguyễn Phong Sắc. 

[Nguồn: Nguyễn Thị Thục Trang, chụp tháng 11.2016.] 

 

2.2. Tiết học mỹ thuật ngoài trời của học sinh Trƣờng THCS Nguyễn 

Phong Sắc. [Nguồn: Nguyễn Thị Thục Trang, chụp tháng 11.2016.] 
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2.3. Hoạt động học nhóm trong giờ mỹ thuật của học sinh  

Trƣờng THCS Hà Huy Tập 

[Nguồn: Khánh Hòa, chụp tháng 9 năm 2016] 

 

2.4. Cô giáo Nguyễn Phƣơng Trinh và sản phẩm thiết kế thời trang, Trƣờng 

THCS Quỳnh Mai. 

[Nguồn: Tác giả, chụp tháng 12 năm 2016.] 
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2.5. Giờ học thiết kế thời trang của học sinh trƣờng THCS Tô Hoàng. 

[Nguồn: Nguyễn Văn Quy, chụp tháng 12 năm 2016]. 

 

2.6. Cô giáo Đinh Thu Phƣơng và sản phẩm thiết kế thời trang,  

Trƣờng THCS Ngô Gia Tự. 

[Nguồn: Tác giả, chụp tháng 2 năm 2016.] 
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2.7. Giờ học thiết kế thời trang, Trƣờng THCS Tô Hoàng. 

[Nguồn: Tác giả, chụp tháng 2 năm 2016.] 

 

2.8. Sản phẩm báo tƣờng của học sinh Trƣờng THCS Lê Ngọc Hân. 

[ Nguồn: Nguyễn Thị Minh Yến, chụp tháng 11 năm 2016.] 
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2.9. Hoạt động nhóm, vẽ pa nô ngoài trời của học sinh Trƣờng Ngô Gia Tự. 

[Nguồn: Đinh Thu Phƣơng, chụp tháng 5 năm 2017.] 

 

2.9. Hoạt động nhóm, vẽ pa nô ngoài trời của học sinh Trƣờng Ngô Gia Tự. 

[Nguồn: Đinh Thu Phƣơng, chụp tháng 5 năm 2017.] 
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2.11. Thầy, cô mỹ thuật dự giờ tiết minh họa truyện cổ tích, Trƣờng THCS 

Ngô Quyền. 

[Nguồn: Trần Quỳnh Giao, chụp tháng 1 năm 2017.] 

 

2.12. Giờ học mỹ thuật ở Trƣờng THCS Đoàn Kết. 

[Nguồn: Tác giả, chụp tháng 4 năm 2017.]
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Phụ lục 3 

 Một số kỹ năng dạy học ở Trƣờng THCS Vân Hồ 

 

3.1. Sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học mỹ thuật ở Trƣờng THCS 

Vân Hồ. 

[Nguồn: Anh Duy, chụp tháng 4 năm 2017.] 

 

3.2. Hoạt động dự giờ ở Trƣờng THCS Vân Hồ. 

[Nguồn: Phạm Thị Hảo, chụp tháng 4 năm 2017.] 
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3.3. Sử dụng phƣơng pháp trực quan trong tiết học tạo dáng và trang trí mặt nạ. 

[Nguồn: Anh Duy, chụp tháng 4 năm 2017.] 

 

3.4. Sử dụng phƣơng pháp đàm thoại, gợi mở trong tiết học tạo dáng và 

trang trí mặt nạ. 

[Nguồn: Anh Duy, chụp tháng 4 năm 2017.] 
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3.5. Tổ chức hoạt động nhóm trong giờ mỹ thuật tại Trƣờng THCS Vân 

Hồ. [Nguồn: Anh Duy, chụp tháng 4 năm 2017.] 

 

3.6. Sinh hoạt chuyên môn sau dự giờ tại Trƣờng THCS Vân Hồ. 

[Nguồn: Anh Duy, chụp tháng 4 năm 2017.] 


