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 MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Mục tiêu GD toàn diện trong chƣơng trình GDPT đƣợc Bộ GD và ĐT  

ban hành năm 2006 nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của phát triển xã 

hội trên con đƣờng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc. Mỹ thuật đƣợc 

cấu tạo trong chƣơng trình nhƣ là một môn học đại trà, bắt buộc và bình 

đẳng với các môn học khác. Từ mục tiêu chung của chƣơng trình giáo dục 

ở THCS, xác định mục tiêu của môn Mỹ thuật nhằm giúp HS có đƣợc 

những kiến thức, kỹ năng phổ thông, ban đầu về mỹ thuật. 

Vẽ tranh là một trong 4 phân môn đƣợc cấu tạo trong chƣơng trình 

Mỹ thuật THCS. Mục đích của vẽ tranh giúp HS phát triển năng lực sáng 

tạo; rèn luyện và phát triển khả năng quan sát, trí nhớ, trí tƣởng tƣởng về 

cái đẹp của thế giới xung quanh thông qua cách cảm, cách thể hiện của 

ngôn ngữ hội họa - Trẻ em yêu thích cái đẹp và luôn mong muốn thể hiện, 

phản ánh cái đẹp của thiên nhiên, của cuộc sống thông qua tranh vẽ. 

Chƣơng trình Mỹ thuật ở trƣờng phổ thông (nói chung); ở bậc THCS 

(nói riêng) không nhằm đào tạo HS trở thành họa sỹ. Thông qua cấu trúc 

nội dung bài học, quỹ thời gian của chƣơng trình hƣớng tới mục tiêu giáo 

dục thẩm mỹ là chủ yếu: Để quá trình DH mang lại hiệu quả và đáp ứng 

mục tiêu của chƣơng trình, ngƣời GV không chỉ nắm vững hệ thống các 

PPDH mà còn cần phải lựa chọn và vận dụng chúng một cách phù hợp, linh 

hoạt và sáng tạo để có thể phát huy đƣợc tính tích cực học tập của HS. Từ 

phát huy tính tích cực, HS sẽ thể hiện khát vọng, tự giác, tự tin, say mê tìm 

tòi, sáng tạo trong học tập thông qua tranh vẽ của bản thân. 

Hệ thống các PPDH rất đa dạng với nhiều cách tiếp cận khác nhau tùy 

thuộc ở quan niệm, điều kiện và bối cảnh của giáo dục. Các PPDH có thể 

vận dụng ở nhiều môn học, bậc học trong chƣơng trình GDPT. Định hƣớng 

đổi mới PPDH đã đƣợc pháp chế hóa trong luật giáo dục, đó là: “Phương 

pháp GDPT phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của 
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HS, phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương 

pháp tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tế, tác động 

đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho HS” [29, tr11]. 

Là trƣờng học ở ven đô trong một làng có nghề thủ công mỹ nghệ 

truyền thống và những lễ hội văn hóa dân gian đặc sắc. Trƣờng THCS Tân 

Triều (Thanh Trì, Hà Nội) đã đƣa các môn Mỹ thuật, Âm nhạc vào DH 

chính thức từ những năm 80 của thế kỷ trƣớc. Đƣợc sự quan tâm của Ban 

Giám hiệu và sự yêu thích môn học Mỹ thuật của HS nên đã thu hút đƣợc 

những kết quả học tập cao và phong trào hoạt động mỹ thuật trong và ngoài 

lớp học của nhà trƣờng ngày càng phát triển. Nhiều HS đã có tranh tham 

gia các cuộc thi, triển lãm tranh vẽ thiếu nhi trong và ngoài nƣớc đạt giải 

cao. Nhà trƣờng cũng trở thành cái nôi chắp cánh cho nhiều HS sau này trở 

thành họa sỹ, nhà thiết kế mỹ thuật, kiến trúc sƣ đƣợc đào tạo bài bản, 

chính quy và có những đóng góp nhất định cho hoạt động nghệ thuật của 

đất nƣớc. 

Tôi đã có một số năm là GV dạy Mỹ thuật ở trƣờng THCS, có 

những nhận thức về PPDH Mỹ thuật, đặc biệt là vận dụng một số PPDH 

nhằm phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động và sáng tạo của HS, phù 

hợp với đặc thù “Phân môn vẽ tranh” trong chƣơng trình mỹ thuật. Đó 

cũng là lý do tôi chọn đề tài: “PPDH phân môn Vẽ tranh theo hướng 

phát huy tính tích cực của HS ở trường THCS Tân Triều, huyện Thanh 

Trì, thành phố Hà Nội”. 

 Với mong muốn thông qua đề tài có thêm điều kiện để phát triển khả 

năng nghiên cứu và vận dụng vào quá trình học tập, DH môn Mỹ thuật. 

2. Tình hình nghiên cứu  

2.1. Thế giới 

- Tính tích cực học tập luôn là mối quan tâm nghiên cứu của các nhà 

giáo dục, nhất là ở các nƣớc có nền giáo dục tiên tiến, phát triển. Từ những 
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năm 70 của thế kỷ trƣớc, các nhà sƣ phạm L.V Rel-rô-va, A.Ko-Her-ski đã 

đề cập tới trong những công trình nghiên cứu của mình [31, tr.12], [15]. 

Với quan niệm tính tích cực là một hiện tƣợng sƣ phạm biểu hiện ở sự gắng 

sức cao nhất về nhiều mặt trong học tập hay “Tạo hứng thú là một trong 

những con đường chủ yếu để làm cho học tập trong nhà trường trở thành 

niềm vui” [12]. Ngoài ra trong cuốn “Tâm lý học nghệ thuật” [23], đã đƣợc 

L.X Vƣ-gốt-xki, nhà tâm lý học ngƣời Nga quan tâm và có nhiều công 

trình nghiên cứu đƣợc đánh giá cao. 

- Trong phần viết “Trí thông minh và các kênh học tập” (tài liệu dự án 

hỗ trợ giáo dục mỹ thuật tiểu học) có dẫn “Cấu trúc trí tuệ” của nhà tâm lý 

học Howard Gardner cho rằng: “Trí tuệ là sức mạnh và khả năng giải 

quyết các vấn đề trong sáng tạo ra những sản phẩm có giá trị…” có 7 kiểu 

trí tuệ và mỗi kiểu có một thứ ngôn ngữ riêng; Đó là: Thông minh về ngôn 

ngữ, thông minh về âm nhạc, thông minh về logíc, thông minh về thị giác – 

không gian, thông minh về vận động, thông minh về năng lực tƣơng tác và 

thông minh về nội tâm. Trong đó trí tuệ “Thị giác - không gian” đƣợc đƣa 

ra là cơ sở tạo cảm hứng cho giáo dục Mỹ thuật [25, tr.13]. Một ý kiến của 

F. Bru-nơ nêu lên hoàn toàn có lý trong rất nhiều phƣơng pháp học đó, điều 

kiện đầu tiên là GV phải biết vận dụng phƣơng pháp nào phù hợp với năng 

lực, hứng thú và nhu cầu của trẻ mới là điều quan trọng [31, tr.14]. 

2.2. Trong nƣớc 

- Có rất nhiều tài liệu nghiên cứu của các nhà Sƣ phạm, chuyên gia 

giáo dục đã đề cập đến phát huy tính tích cực học tập của HS trong giáo 

GDPT. Trong giáo trình “Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm” [13], 

Nguyễn Kế Hào phân tích về quá trình nhận thức, tâm lý lứa tuổi; Phạm 

Minh Hạc giới thiệu về “Tâm lý học Vư-Gốt-xki” [23] liên quan đến quá 

trình hình thành, phát triển nhận thức, kỹ năng, thái độ trong thẩm mỹ lứa 

tuổi. Đặc biệt, những vấn đề về PPDH đã đƣợc Bộ GD - ĐT đề cập tới 
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trong “Chương trình GDPT” ban hành năm 2006 [5] “Đánh giá chương 

trình GDPT sau 2015” [8], “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng GV Âm 

nhạc, Mỹ thuật đáp ứng yêu cầu GDPT” [14]. Trong các nội dung hội thảo, 

PPDH phát huy tính tích cực học tập của HS luôn đƣợc đề cập và trao đổi. 

Trong “Lý luận cơ bản về dạy và học tích cực” [15] đƣợc tác giả Trần Bá 

Hoành đề cập tƣơng đối đầy đủ về thực trạng và sự cần thiết phải đổi mới 

PPDH. Ông cũng giới thiệu và phân tích một số PPDH cần thiết vận dụng 

vào giáo dục. 

- Trong “Lý luận dạy học Mỹ thuật ở trường THCS” của tác giả 

Nguyễn Thu Tuấn [36] đã đề cập một cách khá đầy đủ, tổng thể, hình thức 

tổ chức trong DH môn Mỹ thuật ở trƣờng THCS. Đặc biệt tác giả đã đề cập 

khá kỹ “PPDH phân môn Vẽ tranh” cùng các điều kiện về phƣơng tiện, 

ứng dụng công nghệ thông tin trong DH nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới, 

phát huy tính tích cực học tập của HS trong môn Mỹ thuật (nói chung), 

phân môn Vẽ tranh (nói riêng) ở trƣờng THCS. 

- Trong “Một số vấn đề về đổi mới PPDH Mỹ thuật ở THCS” của 

nhóm tác giả Nguyễn Quốc Toản, Triệu Khắc Lễ, Nguyễn Lăng Bình đề 

cập đến những vấn đề cốt lõi của yêu cầu đổi mới PPDH môn Mỹ thuật ở 

trƣờng THCS nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giáo dục [29], 

[30]; tài liệu “Một số vấn đề đổi mới PPDH  môn Mỹ thuật THCS” do Đàm 

Luyện chủ biên [20] và giáo trình “Giáo trình PPDH Mỹ thuật” do 

Nguyễn Quốc Toản (chủ biên) [31] đều đề cập đến các PPDH theo hƣớng 

phát huy tính tích cực trong học tập của HS, vận dụng vào mỹ thuật. 

- Những tham luận trong các hội thảo về giáo dục Mỹ thuật nhƣ: Giáo 

dục mỹ thuật trong và ngoài nhà trường - Nhìn từ góc độ đào tạo GV” của 

Triệu Khắc Lễ [17], “Hướng tiếp cận giáo dục mỹ thuật tiểu học nhìn từ 

chương trình hợp tác và phát triển văn hóa Việt Nam – Đan Mạch” của 
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Nguyễn Thị Đông [10] và nhiều nhà giáo, họa sỹ về tranh vẽ thiếu nhi đƣợc 

giới thiệu trên các kỷ yếu, hội thảo, báo chí. 

+ Những nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nƣớc ít nhiều có 

liên quan đến đề tài. Vì vậy, những công trình nghiên cứu đó là cơ sở nền 

tảng để tôi thực hiện đề tài này.  

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Dựa vào PPDH phát huy tính tích cực học tập của HS trong phân môn 

Vẽ tranh ở trƣờng THCS; từ đó xây dựng các các biện pháp DH Vẽ tranh 

và ứng dụng vào thực tiễn nhằm nâng cao chất lƣợng học tập của HS tại 

trƣờng THCS Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.  

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Làm rõ một số vấn đề về cơ sở lý luận liên quan đến đề tài. 

- Tìm hiểu thực trạng DH phân môn Vẽ tranh ở trƣờng THCS Tân 

Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. 

- Vận dụng một số PPDH phát huy tính tích cực và hiệu quả học tập 

phân môn Vẽ tranh của HS ở trƣờng THCS Tân Triều, huyện Thanh Trì, 

thành phố Hà Nội. 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tƣợng nghiên cứu 

 DH phân môn Vẽ tranh (nói riêng), môn Mỹ thuật (nói chung) ở 

trƣờng THCS Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu  

- PPDH trong một số bài học của phân môn Vẽ tranh trong chƣơng 

trình Mỹ thuật THCS. 

- Hoạt động DH phân môn Vẽ tranh ở trƣờng THCS Tân Triều, 

huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. 
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5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

 Để thực hiện các nhiệm vụ của đề tài nghiên cứu, tôi sử dụng kết hợp 

hệ thống các phƣơng pháp nghiên cứu dƣới đây: 

5.1. Nhóm phƣơng pháp nghiên cứu lý luận 

 - Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu từ các công trình nghiên 

cứu lý thuyết của các nhà nghiên cứu đi trƣớc về vấn đề DH Mỹ thuật (nói 

chung), phân môn Vẽ tranh (nói riêng), từ đó kế thừa và tiếp tục nghiên cứu 

những nội dung liên quan đến đề tài. 

- Phương pháp phân loại, hệ thống hóa lý thuyết các tài liệu đã nghiên 

cứu để làm cơ sở cho phần lý luận DH phân môn Vẽ tranh của đề tài. 

5.2. Nhóm phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn 

- Phương pháp quan sát: Tiến hành dự giờ dạy của GV Mỹ thuật tại 

trƣờng THCS Tân Triều nhằm mục đích nghiên cứu một cách hệ thống 

quá trình DH phân môn Vẽ tranh. Tập hợp các thông tin cần thiết của 

công trình nghiên cứu để từ đó đề xuất các biện pháp DH phù hợp đối 

tƣợng. 

- Phương pháp điều tra bằng phiếu khảo sát về DH đối với GV và HS 

để thu thập thông tin chính xác về thực trang DH phân môn Vẽ tranh tại 

trƣờng THCS Tân Triều. Từ đó, có cơ sở cho việc đề xuất các biện pháp 

DH nhằm phát huy tính tích cực học tập của HS. 

- Phương pháp thực nghiệm: Nhằm kiểm tra kết quả áp dụng các 

phƣơng pháp mới trong DH để đánh giá đƣợc những ƣu điểm nổi trội của 

mỗi PPDH trong phân môn Vẽ tranh đối với HS Trƣờng THCS Tân Triều 

so với các phƣơng pháp hiện tại. 

6. Những đóng góp của đề tài 

- Làm tài liệu tham khảo trong DH phân môn Vẽ tranh chƣơng trình 

Mỹ thuật THCS theo hƣớng DH phát huy tính tích cực cho HS. 
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- Là bài học kinh nghiệm của bản thân trong nghiên cứu và vận dụng 

hiệu quả các PPDH tích cực vào DH phân môn Vẽ tranh (nói riêng), 

chƣơng trình GDPT (nói chung). 

7. Cấu trúc của luận văn 

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

văn gồm có 02 chƣơng: 

 Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn dạy học phân môn vẽ tranh 

theo hƣớng phát huy tính tích cực của học sinh THCS. 

 Chương 2: Biện pháp dạy học phân môn vẽ tranh theo hƣớng phát 

huy tính tích cực của học sinh và thực nghiệm sƣ phạm tại trƣờng THCS 

Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. 
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Chƣơng 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN DẠY HỌC 

PHÂN MÔN VẼ TRANH THEO HƢỚNG PHÁT HUY  

TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ 

 

1.1. Cơ sở lý luận dạy học phân môn Vẽ tranh theo hƣớng phát huy 

tính tích cực của học sinh trung học cơ sở 

1.1.1. Lý luận về dạy học phát huy tính tích cực học tập của học sinh 

DH là quá trình tác động biện chứng giữa ngƣời dạy và ngƣời học; 

ngƣời học là đối tƣợng tiếp thu thông tin mà ngƣời dạy hƣớng đến. Do đó, 

ngƣời học sẽ có tác động đến chất lƣợng hoạt động của ngƣời dạy. Trong 

đổi mới giáo dục hiện đại, ngƣời học là trung tâm của quá trình dạy. Ngƣời 

đƣợc tiếp nhận kiến thức không phải một cách thụ động mà là chủ thể của 

quá trình nhận thức; chủ động trong quá trình tiếp nhận và chuyển hóa 

thông tin của ngƣời dạy. 

Ở bậc THCS hiện nay; đổi mới PPDH là vận dụng các PPDH theo 

hƣớng phát huy các yếu tố tích cực. Khai thác những ƣu điểm của các 

PPDH truyền thống và các PPDH hiện đại nhằm tăng cƣờng tính tích cực 

của HS trong học tập, từ đó GV tạo điều kiện tối ƣu để HS suy nghĩ, tìm 

tòi, sáng tạo nhiều hơn. 

Trong DH nói chung và DH bộ môn Mỹ thuật nói riêng, phát huy 

tính tích cực cho HS là một nhu cầu bức thiết. Bởi Mỹ thuật là một môn 

học giàu tính cá nhân, sáng tạo nên khi HS tích cực hóa quá trình học tập 

của bản thân thì hiệu quả bài học mới đƣợc nâng cao nhƣ mong muốn. 

Ngƣợc lại, nếu HS không tích cực, chủ động và hăng say trong học tập thì 

GV có trình độ cao bao nhiêu cũng khó mang lại hiệu quả nhƣ mục tiêu đặt 

ra. Có nhiều phƣơng pháp, hình thức tổ chức hoạt động giúp GV có thể 

phát huy tính tích cực cho HS. Tuy nhiên, sử dụng phƣơng pháp nào để 
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mang lại hiệu quả đòi hỏi GV phải có sự đầu tƣ tìm tòi, có sự kết hợp 

nhuần nhuyễn giữa các PPDH khác nhau, giữa truyền thống và hiện đại; 

phù hợp với đặc thù môn học, với thực tiễn, với đặc điểm tâm sinh lý HS 

mới là cần thiết. 

1.1.1.1. Một số khái niệm liên quan tới đề tài: 

- Phương pháp dạy học: 

 “PPDH là cách tổ chức, cách truyền đạt của GV và cách tổ chức 

học tập, tiếp nhận của HS nhằm nâng cao hiệu quả của việc dạy và học. Vì 

thế, PPDH là cách tổ chức dạy của GV và cách tổ chức học của HS để 

cùng đạt được mục tiêu đề ra của bài học” [31, tr.29]. 

PPDH là một khoa học nghiên cứu về cách dạy và cách học… là một 

vấn đề rộng, xuất hiện khi có nhà trƣờng và luôn đƣợc các nhà sƣ phạm, các 

nhà giáo dục tranh luận với các quan niệm khác nhau, ngày càng hoàn thiện 

và tiếp cận, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội đối với giáo dục. 

Do vậy, có thể nói PPDH là những hình thức, cách thức hành động 

của GV và HS nhằm thực hiện những mục tiêu DH xác định, phù hợp với 

những nội dung và điều kiện DH cụ thể. 

- Tính tích cực và PPDH phát huy tính tích cực của HS: 

Tính tích cực là một phẩm chất vốn có của con ngƣời trong đời 

sống xã hội. Khác với động vật, con ngƣời không chỉ tiêu thụ 

những gì đã có trong thiên nhiên mà còn chủ động sản xuất ra 

những của cải vật chất cần thiết cho sự tồn tại phát triển của xã 

hội, sáng tạo ra nền văn hóa ở mỗi thời đại, chủ động cải tiến môi 

trƣờng tự nhiên, cải tạo xã hội [15, tr.81]. 

Trong giáo dục, tính tích cực của HS thể hiện: “là trạng thái hoạt 

động của chủ thể, nghĩa là của con người hành động. Vậy tính tích cực là 

trạng thái hoạt động của HS, đặc trưng bởi khát vọng học tập, cố gắng trí 

tuệ và nghị lực cao trong quá trình nắm vững kiến thức” [16, tr.43]. 
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Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS có nghĩa là phải 

thay đổi cách dạy và cách học. Chuyển cách dạy thụ động, truyền thụ một 

chiều, cách đọc và cách chép, lấy GV làm trung tâm sang cách dạy lấy HS, 

lấy hoạt động học là trung tâm. Đó là dạy và học tích cực. Trong cách DH 

này, HS là chủ thể của hoạt động; GV là ngƣời thiết kế, tổ chức, hƣớng dẫn 

tạo nên tính tích cực giữa ngƣời dạy và ngƣời học. DH tích cực là quan 

điểm dạy học khuyến khích sự tham gia một cách chủ động, sáng tạo và 

ngày càng độc lập của HS trong quá trình học tập. 

- DH phát huy tính tích cực trong Mỹ thuật:  

Bên cạnh những điểm chung trong đổi mới PPDH của GDPT, môn 

Mỹ thuật cũng có những nét đặc thù riêng. Môn Mỹ thuật có lợi thế là đòi 

hỏi hỏi HS phải suy nghĩ, tìm tòi, sáng tạo để biến cái chung thành cái 

riêng, không dập khuôn, sao chép; không lặp lại bài vẽ của chính mình 

cũng nhƣ giống với các bạn. 

Mỹ thuật trong chƣơng trình GDPT là môn học tạo ra cái đẹp và biết 

thƣởng thức cái đẹp theo cách cảm, cách nghĩ, cách thể hiện phù hợp với 

lứa tuổi. Dạy Mỹ thuật ở trƣờng phổ thông không nhằm đào tạo, bồi dƣỡng 

cho HS trở thành họa sỹ. Vì thế, mục tiêu của Mỹ thuật chủ yếu là giáo dục 

thẩm mỹ cho HS, góp phần hoàn thiện mục tiêu của GDPT là đào tạo toàn 

diện: Đức - Trí - Thể - Mỹ và Lao động. 

PPDH Mỹ thuật ở trƣờng phổ thông (nói chung) THCS (nói riêng) 

cần phải làm cho HS phấn khởi, hồ hởi và mong muốn đƣợc thể hiện cái 

đẹp thông qua cảm xúc và hiểu biết của bản thân chứ không đơn thuần chỉ 

là truyền đạt kiến thức, kỹ năng vẽ. Do đó, cần phải có nghệ thuật dạy - 

học, hay nói một cách khác là dạy - học phải trở thành một nghệ thuật. Việc 

vận dụng các PPDH tích cực vào môn Mỹ thuật một cách hợp lý chính là 

động lực tạo cho môn học đạt đƣợc kết quả cao trong giáo dục. 
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1.1.1.2. Đặc trưng của phương pháp dạy học tích cực:  

- DH thông qua tổ chức các hoạt động của HS: 

 Trong PPDH tích cực, lấy ngƣời học làm trung tâm đƣợc quán triệt 

nhƣ một giải pháp nhận thức và hành động. Ngƣời học - chủ thể của hoạt 

động học đƣợc thu hút vào những hoạt động học tập do GV tổ chức và 

hƣớng dẫn. Thông qua những hoạt động đó HS tự lực khám phá những 

điều mình chƣa đƣợc biết chứ không phải là thụ động tiếp thu những kiến 

thức đã đƣợc GV sắp đặt sẵn. Khi đó, HS đƣợc cuốn hút vào các hoạt động 

học tập, những tình huống của đời sống thực tiễn một cách có ý thức. HS sẽ 

trực tiếp quan sát, thảo luận và giải quyết những vấn đề đặt ra theo cách 

suy nghĩ của mình. Từ đó, vừa nắm đƣợc kiến thức mới, kỹ thuật mới mà 

không nhất thiết phải rập khuôn theo những khuôn mẫu sẵn có, đƣợc bộc lộ 

và phát huy tiềm năng sáng tạo của bản thân [15]. 

 Dạy Mỹ thuật ở trƣờng THCS là dạy cho HS biết cách nhìn nhận ra 

cái đẹp, biết cảm thụ cái đẹp và sáng tạo ra cái đẹp bằng chính khả năng, sở 

thích của mình. Vì thế, dạy Mỹ thuật không đơn thuần chỉ là truyền đạt 

kiến thức cho HS mà chủ yếu là giáo dục thẩm mỹ thông qua các hoạt động 

thực hành. Việc tổ chức các hoạt động có tính đặc thù để HS có cách suy 

nghĩ, giao tiếp và hành động thông qua các bài học mang tính sáng tạo theo 

cách nhìn, cách nghĩ, cách cảm của mỗi HS là rất cần thiết. 

PPDH tích cực xem việc rèn luyện phƣơng pháp học tập cho HS 

không chỉ là một biện pháp nâng cao hiệu quả DH mà còn là một mục tiêu 

DH. Vai trò của GV giờ đây không còn là ngƣời truyền đạt thông tin một 

chiều; HS không còn là ngƣời tiếp thu một cách bị động, máy mọc những 

điều thầy giảng nữa. Trái lại, phải quan tâm dạy cho HS phƣơng pháp học 

ngay từ những bài học đầu tiên của chƣơng trình. Lúc này, GV sẽ là ngƣời 

hƣớng dẫn cho ngƣời học đi tìm tri thức. Trong PPDH thì cốt lõi là phƣơng 

pháp tự học. Phƣơng pháp tự học là rèn luyện cho ngƣời học có đƣợc 
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phƣơng pháp, kỹ năng, thói quen, ý chí tự học; Từ đó sẽ tạo cho HS lòng 

ham học, khơi dậy nội lực vốn có trong mỗi ngƣời học. 

Nếu rèn luyện cho HS có đƣợc phƣơng pháp; kỹ năng, thói quen tự 

học; biết linh hoạt vận dụng những kiến thức đã học vào những tình huống 

mới, biết đặt ra và giải quyết những vấn đề gặp phải trong thực tiễn sẽ tạo 

cho HS lòng ham học, khơi gợi tiềm năng vốn có trong mỗi con ngƣời. Khi 

ấy, kết quả học tập của HS sẽ đƣợc cải thiện rất nhiều. 

Mỹ thuật là môn học lấy hoạt động thực hành là chủ yếu. Thông qua 

hoạt động thực hành để bộc lộ tình yêu, cảm xúc và năng lực thể hiện cái 

đẹp của mỗi HS. Những kiến thức, kỹ năng thu đƣợc qua các hoạt động dạy 

- học, qua chia sẻ và hợp tác với các bạn rất cần đến rèn luyện phƣơng pháp 

tự học bởi tính đặc thù của môn học là cá nhân và sáng tạo. Tự học, tự rèn 

luyện là chìa khóa giúp HS ham học, ham thể hiện những hiểu biết, nhận 

thức của mình thông qua kết quả bài học. 

- Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với hoạt động hợp tác: 

Phƣơng pháp tích cực đòi hỏi sự cố gắng cao của HS trong quá trình 

tiếp thu kiến thức mới. Song năng lực của HS trong một lớp không thể 

đồng đều tuyệt đối, điều đó buộc phải chấp nhận sự phân hóa cả về cƣờng 

độ lẫn tiến độ hoàn thành nhiệm vụ học tập. Trong học tập, không phải mọi 

kiến thức, kỹ năng, thái độ đều đƣợc hình thành bằng những hoạt động 

thuần túy cá nhân. Lớp học là môi trƣờng giao tiếp giữa thầy - trò, trò - trò; 

tạo nên mối quan hệ hợp tác giữa các cá nhân trên con đƣờng đi đến những 

tri thức mới. Trong những PPDH kiểu thông báo một chiều thì thông tin đi 

từ thầy đến trò và vì thế, giao tiếp chủ yếu là thầy - trò. Trong phƣơng pháp 

tích cực học tập - hợp tác vẫn có giao tiếp thầy - trò. Thông qua hợp tác tìm 

tòi, thảo luận, tranh luận trong tập thể 000nhóm, ý kiến của mỗi cá nhân 

đƣợc bộc lộ, đƣợc điều chỉnh và qua đó, HS đƣợc nâng cao hơn trình độ; 
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bài học sẽ đƣợc vận dụng vốn hiểu biết và kinh nghiệm của mỗi cá nhân, 

của cả nhóm [16]. 

Với Mỹ thuật, thoạt nhìn tƣởng nhƣ học tập hợp tác mâu thuẫn với 

học tập cá thể, hạn chế cái riêng và sáng tạo của mỗi HS. Song thực tế, việc 

trao đổi suy nghĩ của mình cùng nhóm học tập chính là cách mở rộng kiến 

thức. Ví dụ nhƣ: khai thác nội dung đề tài, cách thể hiện bố cục, hình mảng, 

màu sắc trong mỗi bài vẽ. Khi ý kiến cá nhân đƣợc đƣa ra và trao đổi cùng 

nhóm chính là củng cố, mở rộng hiểu biết. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của 

nhóm HS có thể lựa chọn đƣợc những cách thức phù hợp tạo cho kết quả 

bài vẽ tốt hơn mà không bị mất đi yếu tố cá nhân thông qua cách cảm, cách 

nghĩ và sáng tạo của bài học. 

- Kết hợp đánh giá của thầy và tự đánh giá của trò: 

Trong dạy - học, việc đánh giá HS không chỉ nhằm mục đích nhận 

định thực trạng học tập để điều hành hoạt động học của HS mà đồng thời 

tạo điều kiện nhận định thực trạng dạy để điều chỉnh hoạt động dạy của 

thầy. Vì thế, GV phải hƣớng dẫn HS phát triển năng lực đánh giá bản thân 

và đánh giá lẫn nhau để điều chỉnh cách học. 

Theo hƣớng phát triển của các phƣơng pháp tích cực nhằm đào tạo 

những con ngƣời năng động, sớm thích ghi với đời sống xã hội, góp phần 

phát triển cộng đồng thì việc kiểm tra, đánh giá không thể chỉ dừng lại ở 

yêu cầu tái hiện các kiến thức, kỹ năng đã học; cần phải khuyến khích khả 

năng phát hiện sự sáng tạo và giải quyết vấn đề mà thực tiễn đặt ra. 

Đánh giá trong Mỹ thuật không thể cứng nhắc bởi nó còn phụ thuộc 

vào nhiều yếu tố chuyên môn. Trên cơ sở của một số yêu cầu cơ bản, đánh 

giá kết quả học tập của HS phụ thuộc vào nhận thức, năng lực thẩm mỹ của 

mỗi ngƣời. Vì thế, đánh giá kết quả học tập môn Mỹ thuật thƣờng định tính 

và hơn nữa, đánh giá sự tiến bộ của bản thân HS trong quá trình học tập. 
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Việc kết hợp nhận xét, đánh giá của thầy với sự tự đánh giá của trò giúp HS 

có thói quen và tự tin hơn trong học tập [16, tr.29]. 

1.1.1.3. Một số phương pháp dạy học phát huy tính tích cực học tập của 

học sinh trong môn Mỹ thuật ở Trung học cơ sở: 

 PPDH tích cực là cụm từ thƣờng đƣợc gọi chung cho các phƣơng 

pháp, hình thức tổ chức và nhiều khi còn đƣợc dùng với các kỹ thuật DH 

mà trong đó chứa các yếu tố tích cực. Áp dụng các phƣơng pháp tích cực vì 

thế không có nghĩa là gạt bỏ các PPDH truyền thống. Cần kế thừa, phát huy 

những mặt tích cực trong hệ thống các PPDH đã quen thuộc cùng với tiếp 

thu, vận dụng có chọn lọc một số phƣơng pháp, hình thức tổ chức hoạt 

động học tập mới phù hợp với đặc thù môn học; với hoàn cảnh thực tiễn, 

với điều kiện DH và đối tƣợng HS mới có thể từng bƣớc tạo đƣợc kết quả 

nhƣ mong đợi. 

Môn Mỹ thuật THCS là môn học nghệ thuật có tính đặc thù trong 

chƣơng trình GDPT. Vì thế, muốn đạt đƣợc mục tiêu DH, cần phải có 

những PPDH đặc trƣng, phù hợp. Có thể lựa chọn một số PPDH Mỹ 

thuật sau [29]. 

- Phương pháp quan sát: 

Khi vẽ tranh, HS phải quan sát để nắm đƣợc, hiểu đƣợc đối tƣợng về 

hình dáng, cấu trúc, tỷ lệ, đậm nhạt… để tìm ra vẻ đẹp của nó; từ đó gây 

đƣợc hứng thú cho HS. Quan sát phải từ bao quát đến chi tiết; cái tổng thể, 

cái chung trƣớc, sau đó mới đến các bộ phận, chi tiết. Có nhƣ vậy, nhận xét 

về đối tƣợng mới đúng, rõ ràng. Quan sát cũng luôn cần phải đối chiếu, so 

sánh về bố cục, cách sắp xếp hình mảng, đậm nhạt… trong tranh sao cho 

phù hợp với tờ giấy vẽ.  

- Phương pháp trực quan: 

Phƣơng pháp trực quan là sử dụng ĐDDH đã chuẩn bị (tranh, ảnh, 

máy chiếu…) để minh họa cho nội dung DH, giúp cho HS nhận thức và 

hiểu vấn đề sâu hơn. Trong Vẽ tranh, ĐDDH là nội dung, kiến thức của bài 
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học và trình độ của HS. Việc chuẩn bị ĐDDH đƣợc xem nhƣ GV đã nắm 

đƣợc nội dung và PPDH. 

Với phƣơng pháp trực quan sẽ giúp HS thấy ngay, thấy rõ ràng, cụ 

thể để từ đó hiểu nhanh, nhớ lâu và cũng là trực tiếp tạo hứng thú cho HS; 

biến những khái niệm trừu tƣợng của thuật ngữ chuyên môn đƣợc cụ thể 

hóa, rõ ràng và dễ hiểu hơn. 

- Phương pháp vấn đáp, gợi mở: 

 Phƣơng pháp vấn đáp, gợi mở là hỏi, đáp và trả lời. GV đặt câu hỏi 

để kích lệ, gợi mở để HS trả lời. HS dùng những kiến thức đã biết, đã học 

để trả lời nhằm rút ra những kết luận, những tri thức mới. Phƣơng pháp 

này tạo điều kiện cho HS bộc lộ những hiểu biết về vẽ tranh; suy nghĩ, 

tìm tòi cách giải quyết và nâng cao chất lƣợng bài vẽ bằng khả năng của 

mình. 

Phƣơng pháp vấn đáp, gợi mở không đứng độc lập, riêng lẻ mà nó 

luôn đƣợc sử dụng kết hợp với các phƣơng pháp khác trong quá trình DH. 

Để phát huy tính tích cực, chủ động học tập GV cần chuẩn bị kỹ hệ thống 

câu hỏi, tình huống sƣ phạm để HS không bị động mà hứng thú khi tham 

gia thảo luận và trả lời câu hỏi, lĩnh hội kiến thức qua trao đổi với bạn, 

với GV [31]. 

- Phương pháp minh họa: 

Phƣơng pháp minh họa là sử dụng phƣơng pháp trực quan để diễn tả, 

thể hiện, chứng minh cho những nội dung trong Vẽ tranh mà bằng lời nói 

khó có thể mô tả đƣợc một cách đầy đủ, dễ hiểu nhất đối với HS. Do đặc 

thù môn học, vấn đề minh họa cho bài dạy rất đa dạng, phong phú nên GV 

cần có sự lựa chọn phù hợp, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn DH tại cơ sở. 

Minh họa cần phù hợp mục tiêu, đối tƣợng, nội dung của bài học và phải 

đảm bảo tính thẩm mỹ, sự đa dạng, hấp dẫn và gây đƣợc hứng thú học tập 

cho HS. 
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- Phương pháp luyện tập, thực hành sáng tạo: 

Luyện tập là để củng cố kiến thức, kỹ năng HS đã tiếp thu đƣợc 

trong quá trình học tập. Mục tiêu của môn Mỹ thuật ở THCS là giáo dục 

thẩm mỹ cho HS thông qua các hoạt động thực hành. Bởi vậy, trong mỹ 

thuật hoạt động luyện tập đƣợc coi là hoạt động chủ yếu, thƣờng xuyên; 

không chỉ là củng cố kiến thức, kỹ năng mà trong quá trình luyện tập, HS 

có thể tìm ra nhiều điểm mới làm cho cách nhìn, cách cảm nhận và cách thể 

hiện mới mẻ và sáng tạo hơn. 

Trong vẽ tranh, HS có thể luyện tập quan sát, nhận xét; tƣ duy hình 

tƣợng và cách tiến hành bài vẽ… để không ngừng nâng cao năng lực tìm 

tòi, sáng tạo của bản thân. 

- Phương pháp liên hệ với thực tiễn cuộc sống: 

 Thực tiễn cuộc sống phong phú và đa dạng; mọi sáng tạo của nghệ 

thuật đều bắt nguồn từ thực tiễn sinh động của cuộc sống. Liên hệ với thực 

tiễn cuộc sống sẽ làm cho sự hiểu biết, sáng tạo của HS sâu sắc thêm; làm 

cho giờ học vẽ tranh sinh động, hấp dẫn hơn. Đó cũng là giải pháp học đi 

đôi với hành, gắn lý thuyết với thực tiễn trong giáo dục [29]. 

Vẽ tranh là phân môn có tính tổng hợp trong mỹ thuật. Do vậy, GV 

cần có ý thức tìm hiểu thực tiễn cuộc sống để có phƣơng pháp hƣớng dẫn, 

tƣ vấn cho HS với các hoạt động trải nghiệm, quan sát và phân tích bức 

tranh muôn màu của thực tiễn xã hội; nâng cao nhận thức về cái đẹp và 

mong muốn đƣợc thể hiện cái đẹp trên tranh vẽ của mình. 

- Phương pháp hợp tác nhóm: 

Phƣơng pháp hợp tác nhóm là một trong những đổi mới khi chuyển 

hƣớng từ lấy hoạt động dạy, lấy ngƣời thầy làm trung tâm sang lấy việc 

học, lấy HS làm trung tâm trong giáo dục. Thay thế cho việc thầy giảng - 

trò chép, thầy hỏi - trò trả lời là hình thức tổ chức các nhóm học tập để 
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cùng nhau trao đổi, thảo luận tìm ra lời giải có thể cùng nhau ôn lại những 

kiến thức về bố cục, cách sắp xếp hình mảng, tìm ý tƣởng nội dung đề tài… 

Mỗi thành viên trong nhóm có thể đƣa ra nhận xét của mình để cả nhóm 

cùng trao đổi, để đi đến thống nhất. Đặc biệt, sau mỗi bài vẽ, nhóm có thể 

cùng nhau phân tích, góp ý cho bài của bạn về cái đƣợc, chƣa đƣợc (theo ý 

nhận xét riêng) để bạn trao đổi lại. Đây cũng là hoạt động giúp HS hình 

thành thói quen tự đánh và đánh giá bài học của bạn một cách thiết thực 

nhất [15]. 

Lựa chọn các PPDH 

Trên đây chỉ là một số PPDH liên quan nhiều tới DH Mỹ thuật (nói 

chung), Vẽ tranh (nói riêng). Mỗi PPDH đều có những ƣu, nhƣợc điểm và 

phạm vi áp dụng nhất định. Mỗi PPDH có thể áp dụng thích hợp cho nội 

dung, hoạt động khác nhau và ngƣợc lại, cùng một nội dung DH có thể sử 

dụng nhiều PPDH khác nhau; Song cần có PPDH đặc trƣng. 

Trong DH hiện đại đòi hỏi GV phải biết vận dụng linh hoạt các 

PPDH khác nhau trong một bài học, tiết học. Do đó, GV cần phải phân 

tích, kết hợp các phƣơng pháp với lƣợng thời gian hợp lý. 

GV cần tìm ra tính đặc thù của mỗi bài học, mỗi chủ đề nhằm phát huy 

tính độc lập trong suy nghĩ, sáng tạo trong học tập của HS. Cần linh hoạt, sáng 

tạo trong kết hợp các PPDH, tránh áp dụng dập khuôn, máy móc. 

Nên mạnh dạn sử dụng các thiết bị DH hiện đại nhƣ máy chiếu đa 

năng, ti vi, đầu video… trong quá trình DH, GV cần cân nhắc kỹ thiết bị đó 

dùng cho nội dung nào, thời điểm và thời gian nào… để tránh lạm dụng 

thiết bị DH, kéo dài và hiệu quả đạt đƣợc không cao. 

1.1.2. Đặc điểm tâm lý lứa tuổi, tình cảm, nhận thức của học sinh Trung 

học cơ sở 

Trong “Giáo trình tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm”,  

Nguyễn Kế Hào có dẫn một luận điểm của nhà của nhà tâm lý học nghệ 
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thuật Nga L.X Vƣ - gốt – xky; Ông coi lứa tuổi nhƣ một thời kỳ, một mức 

độ phát triển nhất định và có ý nghĩa đối với sự phát triển chung của con 

ngƣời. Đặc điểm tâm sinh lý ở mỗi giai đoạn lứa tuổi đƣợc quyết định 

bởi một tổ hợp nhiều yếu tố do các đặc điểm của hoàn cảnh sống, các 

đặc điểm trên cơ thể, đặc điểm của các yêu cầu đề ra cho trẻ ở giai đoạn 

đó [13, tr31]. 

Với Mỹ thuật, đặc điểm của tâm sinh lý lứa tuổi đƣợc thể hiện ở các 

nội dung sau: 

1.1.2.1. Về thể chất: 

Lứa tuổi HS THCS có một vị trí quan trọng trong quá trình phát triển 

của con ngƣời từ thể chất đến tâm sinh lý. Đây là tuổi thiếu niên, có độ tuổi 

từ 11 đến 15 tuổi, là thời kỳ phát triển từ thời thơ ấu sang tuổi trƣởng 

thành. Về thể chất, cơ thể của các em phát triển mạnh mẽ nhƣng không 

đều, còn thiếu cân đối và chƣa hoàn thiện. Ở lứa tuổi này các em phát triển 

nhanh về chiều cao song lại có sự khác nhau về nam và nữ. Các em gái ở 

tuổi 12, 13 phát triển nhanh hơn, ngƣợc lại ở tuổi 15, 16 các em nam lại có 

sự phát triển chiều cao vƣợt trội; trọng lƣợng cơ thể cũng tăng nhanh ở giai 

đoạn này. 

Sự phát triển ở hệ xƣơng, đặc biệt là xƣơng tay, xƣơng chân cũng rất 

nhanh, các bộ phận khác trong cơ thể cũng có sự phát triển nhƣng không 

đồng nhất; Chính sự phát triển nhanh và còn thiếu cân đối nên ở lứa tuổi 

này các em thƣờng cao; nên đôi khi bộc lộ sự vụng về, long ngóng, 

không khéo léo. Điều đó gây cho các em tâm lý khó chịu hoặc không 

thoải mái. 

Hoạt động của HS THCS kế thừa từ sự hình thành ở TH nhƣng đƣợc 

phát triển cao hơn, phong phú hơn và hoàn thiện hơn. Các em có khả năng 

phân tích tổng hợp khi quan sát các sự vật, hiện tƣợng. Đặc điểm về thể 
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chất tạo hiệu ứng tâm sinh lý lứa tuổi về cách nhìn, cách cảm nhận, cách lý 

giải về sự vật và hiện tƣợng trong cuộc sống; tạo nên những thuận lợi và 

khó khăn khi tiếp thu kiến thức, kỹ năng và sáng tạo trong học Mỹ thuật. 

GV dạy Mỹ thuật ở THCS ngoài việc cần phải nắm vững kiến thức chuyên 

môn còn phải hiểu hơn đặc điểm thể chất lứa tuổi để có đƣợc những giải 

pháp thích ứng. 

1.1.2.2. Về hoạt động học: 

Hoạt động học của HS THCS không còn giữ vai trò chủ đạo nhƣ 

đối với HS TH song vẫn là hoạt động chiếm nhiều thời gian và 

giữ vai trò chính trong việc tạo lập nền học vấn cơ bản, tối thiểu; 

cùng với các hoạt động khác tạo nên sự phát triển toàn diện và 

hoàn thành nhân cách HS ở lứa tuổi này [15, tr 42]. 

Khi tri giác sự vật, hiện tƣợng nếu nhƣ với HS TH tƣ duy chủ yếu là 

trực quan thì ở lứa tuổi THCS chủ yếu là tƣ duy trừu tƣợng. Điều đó có 

nghĩa là sự thay đổi trong mối quan hệ giữa tƣ duy hình tƣợng cụ thể 

sang tƣ duy hình tƣợng khái quát, góp phần làm thay đổi rõ rệt về mặt 

nhận thức và khả năng phân tích, tổng hợp, tính logic của các em ngày 

càng tốt hơn. 

HS THCS là lứa tuổi ham thích hoạt động, trong đó có hoạt động mỹ 

thuật. Các em có nhu cầu đƣợc thể hiện hiểu biết của bản thân thông qua 

cách nhìn, cách cảm và cách thể hiện sự vật, hiện tƣợng xung quanh bằng 

ngôn ngữ tạo hình mà các em tiếp nhận đƣợc. HS THCS cũng là lứa tuổi 

chuyển tiếp của con ngƣời từ trẻ thơ đến trƣởng thành, đặc điểm tâm lý 

thuộc diện “chưa trưởng thành về mặt cơ thể cũng như về mặt xã hội”. Mặt 

khác, đặc điểm tâm sinh lý của các em còn chịu ảnh hƣởng của sự thay đổi 

điều kiện sống, môi trƣờng xã hội… GV Mỹ thuật cần lƣu ý đến đặc điểm 

này trong tiến trình DH để có thể đạt đƣợc kết quả nhƣ mong muốn [13]. 
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1.1.2.3. Về tình cảm và nhận thức: 

Với HS THCS, hoạt động giao tiếp có ý nghĩa đặc biệt đối với sự 

phát triển tâm sinh lý giữa ngƣời với ngƣời qua các hình thức khác nhau. 

HS THCS lĩnh hội đƣợc chuẩn mực đạo đức, lối sống nhờ vậy mà đời sống 

tình cảm ngày càng phong phú và tinh tế hơn. Đặc biệt ở HS THCS, hoạt 

động giao tiếp bạn bè cùng lứa tuổi có ý nghĩ quan trọng trong sự phát triển 

tâm lý. Một đặc điểm trong quan hệ tình bạn của các em cần đƣợc lƣu ý là 

sự trung thực, hồn nhiên, trong sáng; đƣợc hình thành trên cơ sở cùng chia 

sẻ với nhau. 

Đặc điểm nhận thức của HS THCS là đã có khả năng phân tích, tổng 

hợp các sự vật, hiện tƣợng mà mình thu nhận đƣợc. Khi nói đến nhận thức, 

cần lƣu ý tới sự phát triển trí tuệ, đó là sự biến đổi về chất trong hoạt động của 

con ngƣời. Do đó, tránh khuynh hƣớng nhồi nhét kiến thức trong DH hoặc 

ngƣợc lại, coi nhẹ việc cung cấp kiến thức cơ bản, hiện đại cho HS. Đó là 

vấn đề cần đƣợc GV Mỹ thuật nghiên cứu để bổ sung trong quá trình DH. 

1.1.2.4. Đặc điểm tạo hình ở học sinh THCS: 

- Xác định chức năng của môn Mỹ thuật THCS: 

Môn Mỹ thuật THCS nhằm góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục 

toàn diện cho HS, cung cấp những kiến thức, kỹ năng cơ bản, phổ thông về 

hoạt động mỹ thuật, những hiểu biết sơ lƣợc về lịch sử Mỹ thuật Việt 

Nam và Thế giới. Từ đó, HS có đƣợc kỹ năng quan sát, nhận xét; kỹ 

năng thực hành nhằm phát triển tƣ duy, trí tƣởng tƣợng và năng lực sáng 

tạo theo cách nhìn, cách cảm và cách thể hiện của bản thân. Giáo dục 

thẩm mỹ cho HS thông qua thực hành là hoạt động xuyên suốt trong quá 

trình DH. 

Mỹ thuật THCS là môn học chính thức trong chƣơng trình GDPT 

(ban hành năm 2006) còn có khả năng liên kết, tích hợp với các môn học 

khác nhƣ: Lịch sử, Địa lý, Ngữ văn, Âm nhạc, Giáo dục công dân… Vì thế, 



 21 

DH Mỹ thuật không chỉ giúp HS những kiến thức, kỹ năng cơ bản, ban đầu 

về mỹ thuật, còn có chức năng làm cho HS tiếp thu kiến thức chung trong 

chƣơng trình giáo dục THCS phong phú và sâu sắc hơn. 

- Ngôn ngữ tạo hình lứa tuổi HS THCS: 

Trẻ em luôn ƣa thích tạo hình mỹ thuật, nhiều em vẽ đẹp. Điều đó 

đƣợc thể hiện qua kết quả học tập, các cuộc thi vẽ tranh và hoạt động mỹ 

thuật. Hoạt động tạo hình là một hoạt động nhận thức đặc biệt mang tính 

hình tƣợng. Vì qua đó các em có cơ hội để tìm hiểu, khám phá và thể hiện 

cảm xúc, năng lực của mình thông qua cách cảm, cách nghĩ bằng ngôn ngữ 

tạo hình nhƣ: đƣờng nét, hình khối, đậm nhạt, màu sắc… 

Với tƣ cách là một hoạt động nghệ thuật, hoạt động tạo hình sẽ giúp 

các em kích thích sự xuất hiện của những rung động, xúc cảm thẩm mỹ qua 

vẻ đẹp của sự cân đối, của hình khối, màu sắc, bố cục… để tạo ra sản 

phẩm, tác phẩm mang tính sáng tạo thẩm mỹ. Nét đặc trƣng của ngôn tạo 

hình HS THCS thể hiện ở: 

- Về đƣờng nét, hình khối: HS có khả năng quan sát, phân tích, nhận 

xét; biết nhìn ra hình dáng, hình khối, tỷ lệ, cấu trúc và vẻ đẹp của mẫu. 

Các em đã biết cách đo và ƣớc lƣợng tỷ lệ, hình dáng của vật mẫu; có ý 

thức về cách sắp xếp bố cục so sánh to nhỏ, trƣớc sau của các vật bày mẫu. 

Hơn nữa các em đã có ý thức về cách sắp xếp bố cục vừa với giấy vẽ và vẽ 

đƣợc hình gần sát với mẫu, một số em diễn tả đƣợc độ đậm nhạt chính để 

gợi hình khối và không gian cho bài vẽ. 

- Về màu sắc: Các em bƣớc đầu nhận diện đƣợc màu sắc qua các 

màu cơ bản, màu nhị hợp. Hiểu và thể hiện đƣợc gam màu nóng, gam màu 

lạnh và một số tác động của màu trong mỹ thuật. Các em đã biết pha trộn 

các màu với nhau để tạo ra màu mới gần với màu của mẫu và đã có ý thức 

diễn tả đậm nhạt của màu. Đa số HS biết sử dụng màu sắc trong các bài vẽ 
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trang trí, sự khác nhau trong vẽ màu giữa bài vẽ tĩnh vật màu, vẽ trang trí 

và bài vẽ tranh. 

- Về ý tƣởng tạo hình: Trong các bài vẽ tranh các em đã có ý thức 

trong tìm chọn hình tƣợng, ý tƣởng cho đề tài và thể hiện cách sắp xếp bố 

cục để làm nổi đƣợc nội dung. Một số em có khả năng vận dung kiến thức 

đã học về tác phẩm, tác giả trong thƣờng thức mỹ thuật vào sáng tạo; vẽ 

đƣợc hình dáng, tỷ lệ của ngƣời, vật và cảnh vật tƣơng đối đúng và sinh 

động; tranh vẽ có nét riêng phản ánh cách nhìn, cách cảm, cách thể hiện 

của bản thân. 

Đặc biệt, với HS trƣờng THCS Tân Triều là làng có nhiều nghề 

truyền thống, từ bé đã đƣợc tiếp xúc với các họa tiết trang trí (thổ cẩm, 

thêu, den...), màu sắc (màu phẩm nhuộm tơ, sợi...) nên có nhiều em vẽ 

thiên hƣớng về hình trang trí và màu sắc đẹp, phong phú và đằm thắm. 

Tuy nhiên, HS THCS còn bộc lộ những điểm yếu về cách vẽ, còn 

chƣa chú ý đến diễn tả tình cảm của nét, của hình nên bị khô cứng, ít sinh 

động. Sự tìm tòi để tạo ra những bảng màu mới lạ còn ít. Một số HS sử 

dụng màu có sẵn, ít pha trộn nên đôi khi màu trong bài vẽ còn thiếu nhuần 

nhuyễn. Trong vẽ tranh, HS còn bị ảnh hƣởng bởi bài vẽ mầu mà chƣa 

mạnh dạn tìm tòi, sáng tạo. Vì thế, những thể hiện về hình, về dáng và đặc 

biệt là hình tƣợng điển hình còn chung chung, thiếu sinh động. Một điểm 

cần lƣu ý là do điều kiện thực tế, đa phần HS dùng màu sáp, bút dạ, chì 

màu… để vẽ nên cũng sẽ hạn chế năng lực sáng tạo của HS. 

1.1.3. Mục tiêu, nội dung, cấu trúc chƣơng trình môn Mỹ thuật Trung 

học cơ sở 

1.1.3.1. Mục tiêu: 

Môn Mỹ thuật ở THCS không đào tạo họa sỹ hay những ngƣời làm 

chuyên nghiệp về mỹ thuật, nhằm giáo dục thẩm mỹ cho HS là chủ yếu; tạo 

điều kiện cho các em tiếp xúc, làm quen, thƣởng thức nghệ thuật thị giác và 
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từ đó tập tạo ra cái đẹp, vận dụng cái đẹp vào học tập, sinh hoạt trong cuộc 

sống thƣờng ngày, tạo dựng môi trƣờng thẩm mỹ cho xã hội. 

Môn Mỹ thuật ở THCS nhằm nâng cao hơn năng lực quan sát, khả 

năng tƣ duy hình tƣợng, sáng tạo; tạo điều kiện để cho HS học tốt các môn 

học khác trong trong chƣơng trình giáo dục THCS, đồng thời tạo điều kiện 

cho một số HS yêu thích và có năng khiếu phát triển trong tƣơng lai. 

1.1.3.2. Nhiệm vụ: 

Xuất phát từ mục tiêu trên, môn Mỹ thuật ở THCS có những nhiệm 

vụ sau: 

- Giáo dục thẩm mỹ cho HS thông qua ngôn ngữ tạo hình; tạo điều 

kiện cho các em tiếp xúc với nguyên lý thị giác, làm quen với cái đẹp về bố 

cục, hình tƣợng, đƣờng nét, màu sắc… và sự đa dạng, phong phú của các 

cách thể hiện.  

- Cung cấp một số kiến thức cơ bản, phổ thông về mỹ thuật nhằm 

giúp HS có thể giải quyết các mục tiêu của bài học trong chƣơng trình theo 

khả năng nhận thức và cảm nhận riêng của bản thân. 

- Giúp HS nhận thức sâu sắc hơn vẻ đẹp và giá trị nghệ thuật của các 

công trình, tác phẩm Mỹ thuật thông qua các bài học trong phân môn 

Thƣờng thức mỹ thuật. HS hiểu biết sơ lƣợc về lịch sử Mỹ thuật Việt Nam 

và lịch sử Mỹ thuật Thế giới qua một số tác phẩm tiêu biểu. Từ đó HS ý 

thức hơn trong việc tiếp thu và kế thừa bản sắc bản sắc văn hóa đặc sắc của 

dân tộc cũng nhƣ tinh hoa sáng tạo trong nghệ thuật của các nền văn hóa 

thế giới. 

- Giúp HS phát huy năng lực quan sát, sáng tạo trong học tập. Môn 

Mỹ thuật có tính liên thông tích hợp đƣợc nhiều với các môn học khác. Do 

đó, học mỹ thuật cũng tạo điều kiện cho HS suy nghĩ, liên tƣởng, sáng tạo 
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để có nhiều cách thể hiện khác nhau cho học các môn học khác trong 

chƣơng trình giáo dục THCS. 

- Về mục tiêu hƣớng nghiệp, tuy môn Mỹ thuật ở trƣờng THCS 

không nhằm đào tạo chuyên sâu về Mỹ thuật song cũng là cơ sở tạo điều 

kiện cho một số HS yêu thích nghệ thuật, có năng lực sáng tạo phấn đấu để 

định hƣớng nghề nghiệp trong tƣơng lai. Các em có thể tiếp tục học tập, 

nâng cao hơn nữa năng lực thông qua các hình thức học tập khác nhau để 

có thể vào học các ngành năng khiếu nhƣ Mỹ thuật, Kiến trúc, Thiết kế mỹ 

thuật, Thời trang [5]. 

1.1.3.3. Nội dung: 

Chƣơng trình môn Mỹ thuật THCS đƣợc xây dựng theo nguyên tắc 

đồng tâm xoắn ốc kết hợp với tuyến tính, gồm 4 phân môn: Vẽ theo mẫu, 

Vẽ trang trí, Vẽ tranh và Thƣờng thức mỹ thuật. Bài học trong các phân 

môn có tính thực hành đƣợc xây dựng có tính cơ bản, đơn giản, phổ thông 

theo đặc thù môn học và gắn với thực tiễn cuộc sống để HS dễ tiếp thu. Ở 

phân môn Thƣờng thức mỹ thuật xây dựng theo tuyến tính với các khung 

thiết kế gần nhau, đa phần dựa vào tính giai đoạn của lịch sử mỹ thuật. Các 

bài học đƣợc sắp xếp đan xen, liên kết và hộ trợ cho nhau; qua đó giúp HS 

cảm thụ cái đẹp hiệu quả hơn và nắm kiến thức chắc chắn hơn. Yêu cầu của 

các phân môn là: 

- Vẽ theo mẫu: Hiểu khái niệm và phƣơng pháp, các bƣớc tiến hành 

bài vẽ ở mức cơ bản, phổ thông. Rèn luyện óc quan sát, khả năng phân tích, 

nhận xét để vẽ hình; gợi đậm nhạt một màu hoặc nhiều màu. Vẽ theo mẫu 

tạo cơ sở thuận lợi cho Vẽ trang trí, Vẽ tranh. 

 - Vẽ trang trí: Hiểu khái niệm và đặc điểm, các bƣớc tiến hành bài 

vẽ trang trí cơ bản và ứng dụng ở mức độ đơn giản. Bồi dƣỡng năng lực 

thẩm mỹ, sáng tạo thông qua ngôn ngữ tạo hình nhƣ bố cục, đƣờng nét, 

hình mảng và màu sắc để tạo sản phẩm trang trí. 
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- Vẽ tranh: Hiểu cách lựa chọn nội dung, hình ảnh, các bƣớc tiến 

hành bài vẽ. Phát triển khả năng tƣ duy tƣởng tƣợng, giải quyết tƣơng quan 

hình mảng, đậm nhạt; phát huy tính sáng tạo và cách nhìn, cách cảm, cách 

thể hiện riêng trong tranh vẽ. 

- Thƣờng thức mỹ thuật: Giáo dục thẩm mỹ thông qua các công 

trình, sản phẩm, tác phẩm mỹ thuật tiêu biểu. Nâng cao năng lực phân tích 

tác phẩm thông qua biểu hiện của ngôn ngữ tạo hình, trao dồi thêm kiến 

thức để vận dụng vào các bài của môn Mỹ thuật [5]. 

1.1.3.4. Cấu trúc chương trình: 

Là môn học đƣợc cấu tạo chính thức trong chƣơng trình GDPT, bình 

đẳng với các môn học khác. Cấu trúc của chƣơng trình môn Mỹ thuật đƣợc 

xác định nhƣ sau: 

Với các môn học có nhiều yếu tố thực hành nhƣ Vẽ theo mẫu, Vẽ 

trang trí, Vẽ tranh đều cấu trúc đồng tâm có phát triển - lƣợng kiến thức, kỹ 

năng đƣợc nâng dần từ thấp đến cao, từ đơn giản tới phức tạp. Ở phân môn 

Thƣờng thức mỹ thuật, các bài học cơ bản dựa theo tiến trình của lịch sử 

mỹ thuật. Cấu trúc này giúp cho HS dễ dàng trong tiếp thu kiến thức và 

thực hiện các kỹ năng thực hành. Tuy vậy, cấu trúc này cũng tạo nên sự 

đơn điệu, chồng chéo. 

- Lƣợng kiến thức kỹ năng cũng tuân thủ theo cấu trúc trên ở mỗi 

phân môn. Đây cũng là hình thức giúp HS dễ dàng hơn trong quá trình học 

tập. Nhƣợc điểm là kiến thức, kỹ năng của các phân môn đôi khi bị tách 

bạch, hạn chế sự tƣơng hỗ, chia sẻ lẫn nhau trong chƣơng trình. 

- Ở từng phân môn, hệ thống bài học đƣợc cấu trúc theo trục dọc từ 

thấp đến cao với lƣợng kiến thức, kỹ năng tƣơng tƣơng ứng. Song ở mỗi 

lớp học, cấp học hệ thống bài đƣợc cấu trúc theo trục ngang, đan xen, khai 

thác và hỗ trợ nhau. Cách vận hành cấu trúc này tạo nên tính khoa học của 

mỹ thuật và đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của HS. Tuy vậy, cách sắp xếp này 
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cũng tạo nên những bất cập trong tiếp nhận những kiến thức, kỹ năng của 

HS vì quỹ thời gian hạn chế, ít bộc lộ đƣợc sáng tạo. 

- Ở mỗi phân môn thực hành, đều đƣợc xác định mục tiêu (hoặc mức 

độ cần đạt), mục đích, yêu cầu và những nội dung cơ bản giúp cho việc xác 

định chuẩn kiến thức, kỹ năng chung của phân môn, mỗi chủ đề đƣợc thuận 

lợi. Chuẩn bị kiến thức, kỹ năng là yêu cầu cần và phải đạt đƣợc cho mỗi 

nội dung học tập.  

1.1.4. Mục tiêu, nội dung, cấu trúc phân môn Vẽ tranh ở trƣờng Trung 

học cơ sở 

1.1.4.1. Mục tiêu: 

Vẽ tranh nhằm phát huy năng lực quan sát, đồng thời phát huy trí 

tƣởng tƣợng, sáng tạo của HS. Thông qua các yếu tố của ngôn ngữ hội họa 

nhƣ bố cục, đƣờng nét, hình khối, đậm nhạt, màu sắc… HS có khả năng 

cảm thụ và thể hiện vẻ đẹp của giới tự nhiên, của cuộc sống xã hội xung 

quanh thông qua cách nhìn, cách hiểu, cách thể hiện của bản thân. 

Vẽ tranh còn giúp HS phát triển trí nhớ, khả năng phân tích, tổng 

hợp và lựa chọn hình tƣợng điển hình để thể hiện nội dung đề tài; liên kết, 

tích hợp với các môn học khác trong chƣơng trình giáo dục. 

1.1.4.2. Nhiệm vụ: 

Vẽ tranh có vị trí quan trọng trong chƣơng trình mỹ thuật THCS, 

giúp HS vận dụng tổng hòa các kiến thức, kỹ năng của ngôn ngữ tạo hình, 

cộng với vận dụng kiến thức của các môn học khác để thực hiện bài vẽ. Là 

những bài học mang tính sáng tạo nên vẽ tranh phát huy cao năng lực thẩm 

mỹ của HS. 

1.1.4.3. Nội dung: 

Vẽ tranh trong chƣơng trình môn Mỹ thuật THCS có những nội 

dung sau:   

- Lý thuyết chung: 

+ Khái niệm, yêu cầu của Vẽ tranh. 
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+ Một số hình thức bố cục tranh. 

+ Tranh phong cảnh, tranh sinh hoạt, tranh minh họa. 

+ Phƣơng pháp vẽ tranh (cách tiến hành bài vẽ). 

- Bài tập thực hành: 

+ Vẽ tranh theo đề tài: 

Nhà trƣờng  

Sinh hoạt 

Lễ hội 

Vui chơi 

Phong cảnh quê hƣơng 

+ Vẽ tranh các thể loại: 

Tranh chân dung 

Tranh tĩnh vật 

+ Tranh minh họa truyện kể. 

Ngoài phần lý thuyết chung, mỗi loại bài tập ứng dụng còn có thêm 

phần lý thuyết chuyên sâu (mức độ đơn giản) nhằm khắc họa thêm đặc 

điểm nhƣ: thế nào là tranh phong cảnh hay đặc điểm của tranh chân dung, 

tranh tĩnh vật… để HS có đƣợc định hƣớng trong sáng tạo nghệ thuật [31]. 

1.1.4.4. Cấu trúc của phân môn Vẽ tranh: 

Cũng giống nhƣ ở các phân môn có tính thực hành của mỹ thuật. 

Phân môn Vẽ tranh phản ánh rõ nét cấu trúc đồng tâm, xoắn ốc với lƣợng 

kiến thức, kỹ năng đƣợc nâng dần từ thấp đến cao. Tuy có bị lặp đi, lặp lại 

về hình thức cấu trúc của dạng bài xong vì nội dung đề tài thay đổi phong 

phú nên ít bị nhàm chán. 

Trong bài vẽ tranh thƣờng đƣợc tiến hành theo các bƣớc để HS dễ 

dàng hơn trong hoạt động thực hành nhƣ: Hƣớng dẫn khai thác nội dung đề 

tài, hƣớng dẫn cách vẽ, hƣớng dẫn thực hành… xuất phát từ thực tiễn cơ 

sở, từ đối tƣợng HS cụ thể GV có thể lập đƣợc kế hoạch DH phù hợp. 
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1.2. Cơ sở thực tiễn dạy học phân môn Vẽ tranh theo hƣớng phát huy 

tính tích cực của học sinh ở trƣờng Trung học cơ sở Tân Triều, huyện 

Thanh trì, Hà Nội 

1.2.1. Khái quát về khảo sát thực trạng 

1.2.1.1. Mục đích khảo sát thực trạng: 

Hiện nay DH Mỹ thuật đã đƣợc thực hiện ở các trƣờng THCS trên cả 

nƣớc, từ những đô thị đến các vùng xa xôi hẻo lánh, điều kiện kinh tế, xã 

hội còn khó khăn. Tuy còn có những bất cập trong triển khai dạy học bộ 

môn ở một số nơi chƣa đƣợc quan tâm, đội ngũ GV đào tạo không đồng bộ 

và đặc biệt là cơ sở vật chất chƣa đƣợc đầu tƣ đã hạn chế nhiều đến chất 

lƣợng DH và kết quả học tập môn Mỹ thuật. 

Vẽ tranh luôn đƣợc HS đón nhận và yêu thích. Trẻ em Việt Nam 

thích vẽ và nhiều em vẽ đẹp, điều này đƣợc thể hiện rất rõ ở các cuộc thi vẽ 

tranh đề tài, các triển lãm tranh vẽ tranh thiếu nhi trong nƣớc và quốc tế. 

Về thẩm mỹ và biểu cảm sáng tạo, nền tảng chung của trẻ em ban đầu là 

giống nhau; song trong các môi trƣờng và điều kiện sống, hƣởng thụ văn 

hóa khác nhau, dần có sự phân hóa  tuy không nhiều. 

Nghiên cứu và đánh giá thực trạng trong việc dạy - học phân môn Vẽ 

tranh của cơ sở thực nghiệm để thấy đƣợc những khó khăn, thuận lợi; mặt 

mạnh, mặt yếu và những giải pháp nhằm tạo cho DH vẽ tranh đạt đƣợc kết 

quả nhƣ mong muốn. 

Mục đích của khảo sát là từ những thông tin, hình ảnh, tƣ liệu thu 

thập đƣợc để phân tích, xử lý và tìm ra đƣợc những biện pháp DH phân 

môn Vẽ tranh tại cơ sở tốt hơn, đáp ứng yêu cầu cao hơn phát huy tính tích 

cực học tập của HS. 

1.2.1.2. Nội dung khảo sát thực trạng: 

Do phạm vi hẹp của nội dung đề tài nghiên cứu, khảo sát đƣợc giới 

hạn ở một số nội dung sau: 
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- Tìm hiểu thực tế triển khai việc DH môn Mỹ thuật ở trƣờng THCS 

Tân Triều. 

- Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai môn Mỹ 

thuật (nói chung), Vẽ tranh (nói riêng) ở trƣờng THCS Tân Triều. 

- Tìm hiểu sự hứng thú tập và say mê sáng tạo của HS trƣờng THCS 

Tân Triều với Mỹ thuật (nói chung) và Vẽ tranh (nói riêng). 

- Tìm hiểu trình độ, nhận thức của GV Mỹ thuật đối với DH phân 

môn Vẽ tranh theo định hƣớng phát huy tính tích cực của HS. 

- Tìm hiểu các biện pháp DH phân môn Vẽ tranh mà GV Mỹ thuật 

trƣờng THCS Tân Triều thƣờng sử dụng. 

- Tìm hiểu kết quả đã đạt đƣợc trong vẽ tranh của HS. 

- Xác định nguyên nhân ảnh hƣởng đến kết quả DH phân môn Vẽ tranh. 

1.2.1.3. Quy mô và địa bàn khảo sát: 

- Quy mô khảo sát: Thông qua GV Mỹ thuật, chọn mỗi khối một lớp 

HS để tiến hành khảo sát một số HS bằng trao đổi, trò chuyện và phiếu 

thăm dò. Khảo sát GV dạy môn Mỹ thuật và một số GV khác trong trƣờng. 

- Địa bàn khảo sát: Trƣờng THCS xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội. 

1.2.1.4. Các phương pháp khảo sát thực trạng: 

- Phƣơng pháp phân tích tài liệu: Khảo sát kết quả thực tiễn trong 

DH, việc thực hiện theo chuẩn kiến thức, kỹ năng phân môn Vẽ tranh; kế 

hoạch DH, ĐDDH phục vụ cho DH. 

- Phƣơng pháp điều tra bằng phiếu trƣng cầu ý kiến: để đảm bảo tính 

khách quan trong trả lời phiếu câu hỏi nhằm xác định rõ hơn vai trò, vị trí 

và sự hứng thú của HS trong phân môn Vẽ tranh. Phiếu trƣng cầu ý kiến 

của HS sẽ có những câu hỏi đánh giá về môn Mỹ thuật (nói chung), Vẽ 

tranh (nói riêng). 

- Phiếu trƣng cầu ý kiến đối với GV nhằm đánh giá thực tế việc DH 

môn Mỹ thuật ở trƣờng, vai trò và tác động của mỹ thuật với HS. 
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- Phƣơng pháp trao đổi: tiến hành trao đổi với GV Mỹ thuật, GV chủ 

nhiệm, họa sỹ của địa phƣơng và một số HS nhằm thu nhận và đánh giá 

nhận thức đối với vẽ tranh của HS. 

- Phƣơng pháp quan sát sƣ phạm: Quan sát các hoạt động vẽ tranh 

của HS trên lớp học. Sự hứng thú và năng lực biểu cảm trong bài vẽ tranh 

(đề tài, tĩnh vật...). 

- Phƣơng pháp phân tích sản phẩm: Trên cơ sở các bài vẽ và kết quả 

đạt đƣợc của HS tham gia các cuộc thi, triển lãm tranh cấp huyện, thành 

phố và toàn quốc. Đánh giá thực tế học tập vẽ tranh trong và ngoài giờ lên 

lớp của HS; những nội dung mà nhiều HS hứng thú với phân môn Vẽ tranh. 

- Nghiên cứu kế hoạch DH của GV, việc GV chuẩn bị ĐDDH, 

PPDH thích ứng nhằm phát huy tính tích cực trong học tập của HS. 

- Tìm hiểu cơ sở vật chất, trang thiết bị, họa phẩm đáp ứng yêu cầu 

DH phân môn Vẽ tranh: Quá trình triển khai DH Vẽ tranh, sự đầu tƣ cơ sở 

vật chất, thiết bị, công nghệ thông tin và họa phẩm cho môn học; Vai trò 

của xã hội hóa đƣợc vận dụng vào vẽ tranh. 

1.2.2. Kết quả khảo sát thực trạng 

Với sự kết hợp khảo sát từ thực tiễn cùng với phân tích tƣ liệu, trao 

đổi trực tiếp và phiếu trƣng cầu ý kiến HS và GV về dạy Mỹ thuật (nói 

chung) và phân môn Vẽ tranh (nói riêng) ở trƣờng THCS Tân Triều. Dù 

đây chỉ là một đề tài hẹp và giới hạn ở một mức độ hẹp song cũng nhận 

đƣợc sự hƣởng ứng tích cực. Chúng tôi có những thu hoạch  sau: 

1.2.2.1. Giới thiệu trường Trung học cơ sở  Tân Triều, huyện Thanh Trì, 

phố thành Hà Nội: 

- Giới thiệu chung về trường Trung học cơ sở Tân Triều, huyện 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội: 

Trƣờng THCS Tân Triều đƣợc xây dựng trên địa bàn làng Triều 

Khúc; Là ngôi làng cổ với nhiều ngành nghề tiểu thủ công truyền thống nổi 

tiếng. Ngày nay, dân làng Triều Khúc vẫn giữ đƣợc nhiều nghề thủ công 
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truyền thống và đặc biệt, hội làng hàng năm với các điệu múa Bồng, Chạy 

cờ, Múa Rồng, các ghi lễ và trò chơi dân gian tổ chức vào các dịp Tết đến 

xuân về thu hút rất đông đảo du khách và các cơ quan truyền hình, báo chí. 

Trƣớc sự phát triển nhanh chóng của sự nghiệp giáo dục, năm học 

1999 - 2000 trƣờng cấp I, II Tân Triều đƣợc tách thành Trƣờng TH Tân 

Triều và Trƣờng THCS Tân Triều. Trƣờng THCS Tân Triều đƣợc xây 

dựng mới với ngôi trƣờng gồm 3 tầng khang trang, có 30 lớp học và có 

khung cảnh sƣ phạm đẹp thời ấy. Để tiếp cận với đổi mới GDPT và không 

ngừng nâng cao chất lƣợng DH. Từng bƣớc trƣờng THCS Tân Triều đã 

trang bị phòng học tin và các thiết bị DH khác. Bộ máy vi tính đầu tiên 

trong 12 máy vi tính của trƣờng là do tổng Bí thƣ Đỗ Mƣời tặng nhà trƣờng 

từ năm học 1995 - 1996. 

Trong quá trình hơn 50 năm xây dựng và phát triển, đƣợc sự quan 

tâm của Đảng và chính quyền các cấp, sự ủng hộ của nhân dân, nhà trƣờng 

quyết tâm phấn đấu để đƣa trƣờng đạt trƣờng chuẩn quốc gia. 

Trƣờng đƣợc đầu tƣ mở rộng các phòng chức năng, khu hiệu bộ và 

cảnh quan phục vụ cho dạy và học. Chất lƣợng dạy và học không ngừng 

đƣợc nâng cao, số HS giỏi cấp thành phố, cấp huyện ngày một nhiều, số 

GV đạt GV giỏi trong các hội thi từ huyện, thành phố, đƣợc khẳng định. 

Trong nhiều năm phấn đấu năm nào trƣờng cũng có GV viên đạt giải nhất 

hội thi GV giỏi thành phố. Công tác giáo dục đạo đức đƣợc coi trọng, các 

hoạt động ngoại khóa đƣợc quan tâm đúng mức, Đội văn nghệ trƣờng tham 

gia thi liên tục đạt giải nhất và xuất sắc cấp huyện, thi thành phố đƣợc giải 

A1. Đƣợc công nhận đơn vị văn hóa trong nhiều năm và liên tục đƣợc Sở 

giáo dục và đào tạo công nhận Trƣờng học thân thiện, HS tích cực. Năm 

2009 trƣờng đƣợc UBND thành phố Hà Nội công nhận đạt chuẩn Quốc gia 

giai đoạn 1. Trƣờng THCS Tân Triều nhiều năm đƣợc công nhận Trƣờng 

Tiên tiến xuất sắc cấp thành phố, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu 

biểu, công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc. Liên đội trƣờng đƣợc Trung ƣơng 

đoàn tặng bằng khen. 
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Đặc biệt, năm học 2011 - 2012 chất lƣợng dạy và học có bƣớc tiến 

bộ vƣợt bậc. Số HS giỏi cấp thành phố đạt 07 em. HS giỏi toàn diện 259 

em chiêm 43%; có 08 em đạt Huy chƣơng Vàng, Bạc, Đồng về TDTT 

thành phố. GV giỏi cấp thành phố đạt giải nhất môn sinh học lồng ghép 

môi trƣờng. Đạt giải nhất cấp huyện và 2 giải nhì cấp huyện, chi bộ trƣờng 

đƣợc Huyện Ủy khen có thành tích xuất sắc trong: Học tập và làm theo tấm 

gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh. Trƣờng đƣợc Bộ GD và ĐT tặng bằng khen 

trong đợt kỷ niệm 50 năm thành lập trƣờng. Liên đội đƣợc Trung ƣơng 

đoàn tặng bằng khen. Tóm lại, trong hơn 50 năm qua từ ngày đầu đƣợc 

thành lập đến nay Trƣờng THCS Tân Triều đã liên tục phát triển vƣợt qua 

bao khó khăn, thăng trầm để khẳng định vị trí của mình trong giáo dục 

huyện Thanh trì nói riêng và giáo dục Thủ đô nói chung. Với khí thế phát 

triển đi lên của tập thể nhà trƣờng, với sự quan tâm sát sao của Đảng và chính 

quyền các cấp, với sự giúp đỡ của ngành giáo dục và đào tạo, chúng ta tin 

tƣởng rằng: Sự nghiệp giáo dục và đào tạo Tân Triều ngày càng phát triển hơn 

nữa, đáp ứng đƣợc yêu cầu phát triển của địa phƣơng trong giai đoạn mới. 

Năm 2014, trƣờng đƣợc công nhận đạt chuẩn quốc gia giai đoạn II [33]. 

- Về đào tạo giáo dục nghệ thuật: 

 Ngay từ đầu những năm 1980 Ban Giám hiệu nhà trƣờng đã đƣa hai 

môn Âm nhạc và Mỹ thuật vào dạy chính thức trong chƣơng trình nội 

khóa; nhà trƣờng có biên chế đủ GV, tạo cơ sở vật chất cơ bản cho DH hai 

môn học này; đƣợc sự đồng thuận cao của chính quyền, của nhân dân và 

đƣợc HS yêu thích. Đặc biệt là hoạt động mỹ thuật trong và ngoài giờ lên 

lớp đã đƣợc tổ chức, duy trì và ngày càng phát triển. Riêng về Mỹ thuật do 

các em HS đƣợc sinh ra trong một làng có nhiều nghề thủ công mỹ nghệ 

nên sớm cảm thụ cái đẹp và hình thành năng khiếu thẩm mỹ. Nhiều em yêu 

thích hoạt động mỹ thuật và thích vẽ tranh. Một số em đã đạt giải cao trong 

nƣớc và quốc tế nhƣ ở Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Quốc... phong trào vẽ tranh 

thiếu nhi của trƣờng ngày càng phát triển và đƣợc đánh giá cao. Nhiều HS 
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của trƣờng sau này tiếp tục rèn luyện, học tập ở các trƣờng Mỹ thuật, Kiến 

trúc, Sƣ phạm nghệ thuật... và trở thành những họa sỹ, GV Mỹ thuật, thiết 

kế, kiến trúc sƣ... đã có những đóng góp tích cực trong hoạt động nghệ 

thuật đối với xã hội. Tại cuộc triển lãm tranh vẽ thiếu nhi thủ đô năm 1986, 

HS trƣờng Tân Triều đạt nhiều giải cao , đƣợc ban tổ chức và đích thân 

giáo sƣ, viện sĩ, họa sỹ Trần Văn Cẩn, tổng thƣ ký hội Mỹ thuật Việt Nam, 

trƣởng ban giám khảo đã về tận trƣờng tổ chức trao giải. Do những đóng 

góp và thành tích của HS nhà trƣờng đã đạt đƣợc trong các cuộc thi tranh 

vẽ thiếu nhi trong nƣớc và quốc tế, thầy Nguyễn Duy Đồng - Hiệu trƣởng 

nhà trƣờng đã đƣợc Bộ trƣởng Bộ Giáo dục đặc cách cử đi cùng đoàn cán 

bộ khảo sát về giáo dục nghệ thuật của Bộ tại Liên Xô cũ (tháng 12 năm 

1987). Phong trào vẽ tranh trong và ngoài giờ học của HS trƣờng THCS 

Tân Triều luôn đƣợc quan tâm, tạo điều kiện để duy trì và phát triển cho tới 

ngày nay [38]. 

1.2.2.2. Thực trạng triển khai việc dạy học môn Mỹ thuật (nói chung), phân 

môn Vẽ tranh (nói riêng) ở trường THCS Tân triều, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội: 

- Thực trạng triển khai việc DH môn Mỹ thuật: 

Khảo sát thực tế triển khai việc DH môn Mỹ thuật (nói chung), phân 

môn Vẽ tranh (nói riêng) ở trƣờng Tân Triều chúng tôi nhận thấy: DH các 

môn nghệ thuật đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện cho HS theo chỉ đạo 

của Bộ Giáo dục đƣợc trƣờng cấp 1, 2 Tân Triều thực hiện rất sớm và đầu 

tƣ bài bản ngay từ những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trƣớc. Ban Giám 

hiệu thời đó không chỉ tạo điều kiện DH chính khóa, có GV chuyên môn 

mà còn kết hợp với trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Nhạc Họa TW (nay là 

trƣờng ĐHSP Nghệ thuật TW) mở các lớp năng khiếu để thu hút HS. Vì 

thế nhà trƣờng luôn đƣợc Sở Giáo dục Hà Nội, Bộ Giáo dục đánh giá cao 

về giáo dục thẩm mỹ (giai đoạn này nhiều trƣờng THCS, ngay tại Hà Nội 

cũng chƣa có biên chế GV Mỹ thuật và triển khai DH do những khó khăn 
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chủ quan hoặc khách quan). Hiệu trƣởng trƣờng lúc bấy giờ là thầy Nguyễn 

Duy Đồng quan niệm:  

Nếu việc dạy và học Nhạc - Họa trong trƣờng THCS có nề nếp 

tốt, có chất lƣợng cao thì không chỉ có giáo dục đạo đức, giáo dục 

công dân cho HS mà còn giúp cho các em rất nhiều để học tốt các 

bộ môn khác. Thực tế ở trƣờng chúng tôi HS học Nhạc - Họa tốt 

nên đã hạn chế việc HS văng tục, đánh chửi nhau, không vẽ bậy ở 

trƣờng lớp, thôn xóm; các em ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng hơn. Từ 

năm 1980 đến nay, HS nhà trƣờng thi đỗ vào PTTH từ 70% trở 

lên, năm cao nhất 87% [11, tr.29]. 

Có đƣợc kết quả nhƣ ngày hôm nay, 100% GV cho là do nhận thức 

và sự quan tâm chỉ đạo của Ban Giám hiệu, sự đồng thuận của phụ huynh 

và yêu thích vẽ của HS; Việc xác định đúng vị trí, vai trò của môn Mỹ 

thuật trong giáo dục toàn diện của nhà trƣờng khi mà giáo dục thẩm mỹ 

mới đƣợc Bộ Giáo dục khuyến khích triển khai ở các bậc học cấp I, cấp II 

và chƣa bắt buộc trong DH chính khóa (do GV chƣa đào tạo đủ, SGK mới 

đang thí điểm...) trƣờng cấp I, II Tân Triều đã tuyển biên chế GV Mỹ thuật, 

Âm nhạc; các phong trào vẽ tranh trong và ngoài giờ lên lớp của HS đƣợc 

nhiều HS hƣởng ứng tham gia. Việc DH các môn Mỹ thuật, Âm nhạc luôn 

đƣợc Ban Giám hiệu quan tâm, không có hiện tƣợng coi trọng môn chính, 

môn phụ mà đều đƣợc xác định đúng vị trí để phát huy tác dụng, kết quả 

học tập. HS yêu thích học Mỹ thuật và đạt đƣợc nhiều thành tích trong các 

cuộc triển lãm, thi vẽ tranh. 

- Thuận lợi và khó khăn trong triển khai DH môn Mỹ thuật: 

Qua khảo sát, nghiên cứu tài liệu và trao đổi trực tiếp với lãnh đạo, 

GV nhà trƣờng; chúng tôi thấy trong quá trình triển khai DH môn Mỹ thuật 

có những thuận lợi và khó khăn sau: 

Thuận lợi của việc triển khai môn Mỹ thuật ở trƣờng THCS Tân 

Triều là HS đƣợc sinh ra trong một làng nghề thủ công truyền thống nổi 
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tiếng. Từ nhỏ các em đã đƣợc tiếp xúc với màu sắc, với họa tiết hoa văn 

trang trí (dệt thổ cẩm, nhuộm sợi, thêu ren...) và các sản phẩm thủ công 

giàu chất sáng tạo nghệ thuật. Không chỉ với HS, phụ huynh và dân làng 

cũng yêu thích mỹ thuật bởi tính nghề nghiệp. Hơn nữa, Triều Khúc lại là 

làng cổ với những công trình kiến trúc đình chùa, kiến trúc dân sinh đẹp; là 

nơi các họa sỹ, sinh viên mỹ thuật thƣờng về vẽ cảnh. Năm 1974, hội họa 

Mỹ thuật Việt Nam đã tổ chức trại sáng tác mỹ thuật cho các họa sỹ tại 

làng, bức tranh sơn dầu nổi tiếng “A Bố” tả cảnh hai cha con ngƣời chiến 

sỹ gặp nhau trên đƣờng Trƣờng Sơn của họa sỹ Sỹ Tốt đƣợc sáng tác tại 

đây. Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Nhạc Họa TW đóng trên địa bàn của thôn 

cũng tạo nhiều điều kiện, gửi các đoàn sinh viên xuống thực tập tại trƣờng.  

Đây cũng là những cơ sở thuận lợi giúp nhà trƣờng triển khai tốt việc đƣa 

môn Mỹ thuật, Âm nhạc vào chƣơng trình chính khóa từ rất sớm. 

 Khó khăn chung của trƣờng khi đƣa môn Mỹ thuật, Âm nhạc vào 

dạy chính khóa là ngành giáo dục, xã hội chƣa thật quan tâm đến các môn 

giáo dục nghệ thuật; GV đào tạo chuyên môn thiếu và chỉ tiêu biên chế 

cũng có những bất cập. Điều kiên, trang thiết bị, họa phẩm cho DH thiếu 

thốn; kinh tế thời bao cấp rất khó khăn. Một bộ phận GV và HS coi mỹ 

thuật là môn học phụ và vẽ cũng nhƣ một hoạt động vui chơi của HS cho 

nên dạy cũng đƣợc mà không dạy cũng không sao, GV Mỹ thuật mới ra 

trƣờng, chƣa có kinh nghiệm sƣ phạm và còn tự ty bởi môn học, chƣa nhiệt 

tình. Đó là những trở ngại cho triển khai môn học.  

1.2.2.3. Thực trạng nhận thức và năng lực học tập phân môn Vẽ tranh của 

HS trường THCS Tân Triều: 

 - Thực trạng nhận thức và năng lực học tập của HS: 

Kết quả khảo sát nhận thức và năng lực học tập phân môn Vẽ tranh ở 

một số nội dung cơ bản với 40 HS lớp 6A1 và 6A3 trƣờng THCS Tân 

Triều chúng tôi nhận thấy. 
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Dựa vào kết quả phiếu trƣng cầu ý kiến dành cho HS (phụ lục 3) về 

sự yêu thích của HS đối với phân môn Vẽ tranh và các phân môn khác 

trong môn Mỹ thuật THCS đƣợc chúng tôi thể hiện trong sơ đồ sau: 

Biểu đồ 1.1: Biểu đồ mức độ yêu thích các phân môn trong  
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Bảng 1.1. Mức độ yêu thích các nội dung trong phân môn Vẽ tranh 

Số 

TT 
Nội dung Thích 

Thích 

vừa 

Không 

thích 
Ghi chú 

1 Vẽ tranh 82% 18% 0% 

- Đề tài gần gũi 

với cuộc sống. 

 

 

- Có bài ít vẽ 

nét 

2 Nội dung đề tài 78% 16% 6% 

3 Bố cục tranh 70% 25% 5% 

4 Vẽ hình, nét 68% 28% 4% 

5 Màu sắc 83% 17% 0% 

6 Vẽ theo SGK bài mẫu có sẵn 22% 33% 45% 

7 Vẽ ở nhà 25% 37% 38% 

8 Tham gia cuộc thi vẽ tranh 28% 34% 48% 

 



 37 

Sự quan tâm, thích thú của HS với Vẽ tranh và các điều kiện, hoạt 

động trong Vẽ tranh. 

- Kết quả đã đạt được của HS trong Vẽ tranh: 

Qua khảo sát chúng tôi nhận thấy sở dĩ HS trƣờng THCS Tân Triều 

luôn đạt đƣợc những thành tích cao trong vẽ tranh khi tham gia các cuộc 

thi, tham gia triển lãm tranh vẽ thiếu nhi và quốc tế vì phần lớn các em 

thích vẽ tranh, nhất là vẽ tranh đề tài về cuộc quanh em, Lễ hội, cảnh đẹp 

quê hƣơng, gia đình, nhà trƣờng... thông qua bức tranh, các em đƣợc bày tỏ 

tình cảm, đƣợc nhớ lại các hình ảnh và đƣợc chơi cùng màu sắc, đƣờng nét 

theo ý thích của bản thân. Một số em còn chƣa yêu thích do còn có những 

rụt rè, tự ty vì cho rằng mình không có năng khiếu và do không có họa 

phẩm phong phú (thƣờng chỉ có chì màu) nên thấy tranh của mình màu 

không đẹp bằng tranh các bạn. Đa số HS đƣợc gia đình quan tâm và mua 

cho màu, vở vẽ cũng tạo điều kiện và khuyến khích các em học tập. Có đến 

83% HS cho rằng màu sắc hấp dẫn nhất trong khi vẽ tranh (phụ lục 1).  

Sự hứng thú học tập và say mê sáng tạo của HS với mỹ thuật (nói 

chung), Vẽ tranh (nói riêng) đƣợc đa số HS trong trƣờng xác nhận. Nhiều 

em đƣợc gia đình đầu tƣ để mua họa phẩm, phƣơng tiện học vẽ nên nhìn 

chung, tranh vẽ của HS có bảng màu phong phú, trong trẻo. Dù là những 

bài học trong giờ chính khóa cũng đƣợc HS thể hiện trên giấy cỡ A4, A3 

(croky) với chất liệu màu khác nhau (màu dạ, màu sáp, màu nƣớc, màu 

bột...). Chất lƣợng các tranh vẽ của HS khá đồng đều, một số em có năng 

lực thẩm mỹ và biểu cảm thực hành tốt. Cũng có những lý do khác tác động 

đến nhận thức và kỹ năng vẽ tranh của HS nhƣ ở trong làng có nhiều ngƣời 

hoạt động hoặc làm nghề mỹ thuật. Thống kê chƣa đầy đủ thì con số đƣợc 

đào tạo từ Cao đẳng Sƣ phạm Mỹ thuật đến Tiến sỹ Mỹ thuật, Kiến trúc sƣ 

trong làng đến nay đã có gần 100 ngƣời. Hơn nữa, nhiều sinh viên học mỹ 

thuật đến ở trọ hoặc đi vẽ cảnh trong làng cũng tạo thêm động lực cho các 
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em hứng thú vẽ tranh. Rất nhiều HS của nhà trƣờng đoạt giải cao; từ Huy 

chƣơng vàng, giải A của các cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi trong nƣớc và quốc 

tế. Công tác Giáo dục nghệ thuật là một điểm sáng của huyện, thành phố và 

toàn quốc. Năm 1987, Bộ Giáo dục tổ chức hội thảo Thẩm mỹ học giáo dục 

tại trƣờng THCS Tân Triều, Thứ Trƣởng Hồ Trúc đã tặng bằng khen, đánh 

giá cao về thành tích của trƣờng và nhận xét: “Trường PTCS Tân Triều đạt 

kết quả cao về Họa - Nhạc đã xóa bỏ được rào cản Họa - Nhạc giữa nông 

thông và thành thị” [38]. Nối tiếp truyền thống vẽ tranh của HS nhà 

trƣờng; các năm học sau này, hầu nhƣ năm nào cũng có HS nhà trƣờng đạt 

giải cao trong các cuộc thi tranh vẽ thiếu nhi. 

1.2.2.4. Thực trạng nhận thức và năng lực dạy học  phân môn Vẽ tranh của 

giáo viên Mỹ thuật trường Trung học cơ sở Tân Triều, huyện Thanh Trì, 

Hà Nội theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh: 

- Thực trạng và năng lực của GV Mỹ thuật trường THCS Tân Triều: 

Trƣờng THCS Tân Triều hiện có 2 GV dạy Mỹ thuật đƣợc đào tạo 

chính quy ở bậc cao đẳng sƣ phạm, sau đó đã học xong chuẩn hóa đại học. 

Các GV đều yêu nghề (100%), có năng lực chuyên môn và nhiều kinh 

nghiệm (Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hƣơng đã có hơn 30 năm trong nghề). 

Ngoài ra, trƣờng còn một GV phụ trách Đoàn đội song cũng đã có trình độ 

đại học sƣ phạm Mỹ thuật ((kiêm nghiệm dạy khi cần). Các GV cho rằng 

việc tham gia các đợt tập huấn đổi mới PPDH là rất cần thiết (100%). Họ 

luôn có ý thức tìm hiểu, sƣu tầm các nội dung,tài liệu liên quan đến DH 

Mỹ thuật trên sách báo, Internet... để làm phong phú, hấp dẫn hơn bài 

học với HS. 

- Đánh giá của GV Mỹ thuật về kết quả bài Vẽ tranh của HS: 

GV nhận xét HS ở trƣờng rất thích vẽ tranh, vẽ trang trí; một số 

không thích vẽ theo mẫu vì là vẽ chì và lặp đi lặp lại một số hình mẫu, đồ 

vật nên chóng chán. Các em ít hào hứng khi học các bài thƣờng thức mỹ 
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thuật vì nội dung lý thuyết nhiều mà hình ảnh minh họa ít, đơn điệu và in 

ấn nhòe, nhạt nên thiếu sức hấp dẫn. 

Trình độ, nhận thức và các biện pháp DH của GV Mỹ thuật đối với 

phân môn Vẽ tranh theo định hƣớng phát huy tính tích cực của HS có vai 

trò quan trọng. GV dạy Mỹ thuật của trƣờng luôn có ý thức, trách nhiệm và 

năng lực đánh giá kết quả học tập của HS trong môn Mỹ thuật. Đối với 

môn Mỹ thuật, vẽ tranh luôn đƣợc xác định là các bài học có tính tổng hợp 

kiến thức, kỹ năng và phát huy cao nhất năng lực sáng tạo của HS nên rất 

GV rất quan tâm. Thông qua các bài vẽ tranh đề tài, tranh phong cảnh, 

tranh chân dung, tranh tĩnh vật tạo cho HS năng lực quan sát, tƣ duy tổng 

hợp và gắn bó chặt chẽ giữa học với hành. Những kết quả đạt đƣợc trong 

Vẽ tranh, ngoài sự ham thích của bản thân, tác động của môi trƣờng sống 

của HS còn phải nói đến những cố gắng trong đổi mới hình thức và PPDH, 

luôn yêu nghề của GV chuyên môn. 

1.2.2.5. Thực trạng năng lực tổ chức các hoạt động dạy học của giáo viên 

Mỹ thuật trường Trung học cơ sở  Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội 

theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh: 

Với hoạt động DH trên lớp, GV đã có những có gắng nhất định 

trong tổ chức các hoạt động học tập nhằm phát huy tính tích cực của HS. 

Trong chuẩn bị và thiết kế bài dạy, GV đã chú ý đến hình thức tổ chức trò 

chơi hoặc các hình thức học tập của lớp, nhóm, cá nhân phù hợp với nội 

dung và đặc thù vẽ tranh. Đặc biệt GV đã sử dụng các hình ảnh gần gũi 

của HS nhƣ sinh hoạt trong gia đình, các ngành nghề thủ công truyền 

thống và đặc biệt là hoạt động lễ hội, văn nghệ, thể dục thể thao... mà 

thƣờng ngày các em vẫn tiếp xúc trong hội làng và sinh hoạt thƣờng ngày 

ở quê hƣơng. 

Để làm đƣợc điều này, GV đã luôn sƣu tầm các phiên bản tranh của 

họa sỹ, tranh của HS để làm phong phú hơn tƣ liệu DH. Ngoài ra GV đã 
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sử dụng công nghệ thông tin để trình chiếu các trích đoạn nhƣ: Lễ hội, 

phong cảnh, cách hoạt động văn hóa, văn nghệ của địa phƣơng để tạo thêm 

sức hấp dẫn của bài học. Một số PPDH theo hƣớng tính tích cực hóa học 

tập của HS, mở rộng không gian học tập trong và ngoài lớp học cũng đã 

đƣợc vận dụng hợp lý. GV đã có ý thức phân hóa nhận thức; mặt mạnh, 

mặt yếu của HS trong vẽ tranh để có hƣớng bồi dƣỡng và khắc phục. Tuy 

nhiên, do quỹ thời gian hạn hẹp, sỹ số HS mỗi lớp còn đông nên phần nào 

các biện pháp, hình thức tổ chức học tập phân môn, nhất là các hình thức 

hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài lớp học của phân môn Vẽ tranh còn 

có những hạn chế, chƣa đáp ứng cao yêu cầu, mục tiêu dạy - học.  

1.2.3. Đánh giá thực trạng và nguyên nhân 

1.2.3.1. Đánh giá thực trạng: 

Nhìn chung việc DH Mỹ thuật (nói chung), phân môn Vẽ tranh (nói 

riêng) ở THCS Tân Triều có nhiều thuận lợi, đƣợc nhà trƣờng, phụ huynh 

HS ủng hộ và đặc biệt là HS yêu thích. Nhà trƣờng, trong điều kiện và khả 

năng của mình đã cố gắng đầu tƣ cơ sở vật chất, trang thiết bị DH; vận 

động xã hội hóa phụ huynh HS tham gia mua sắm họa phẩm, đóng góp 

kinh phí để HS thăm quan học tập (có thể kết hợp cùng các môn học khác) 

ngoài nhà trƣờng về mỹ thuật. Tuy chƣa có phòng học bộ môn song trƣờng 

có phòng giáo dục thể chất rộng, thoáng mát có thể để HS vẽ tranh, triển 

lãm bài học của mình. Ngoài ra, tranh vẽ của HS đƣợc nhà trƣờng sử dụng 

để trang trí các phòng Ban Giám hiệu, phòng họp, phòng bộ môn và ở ngay 

trong các lớp học với khung kính đầy đủ. Điều đó cũng là sự động viên, tạo 

hứng khởi cho GV và HS nhà trƣờng. 

1.2.3.2. Nguyên nhân thực trạng: 

Thông qua khảo sát thực tiễn việc triển khai DH môn Mỹ thuật (nói 

chung), Vẽ tranh (nói riêng) ở trƣờng THCS Tân Triều đạt đƣợc nhiều kết 

quả tốt đẹp với các nguyên nhân sau: 
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- Ban Giám hiệu nhà trƣờng quan tâm và xác định đúng vị trí, vai trò 

của giáo dục nghệ thuật trong trƣờng THCS nhằm nâng cao thẩm mỹ cho 

HS, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện của chƣơng trình 

GDPT. 

- Nhà trƣờng đã phát huy đƣợc thế mạnh với truyền thống của làng 

nghề Dệt thủ công mỹ nghệ truyền thống nổi tiếng. Từ nhỏ các em đã quen 

với màu sắc (nhuộm sợi), các hoa văn trang trí (trên thổ cẩm, khăn mặt) và 

hình dáng mẫu mã sản phẩm tại gia đình, đƣờng làng, ngõ xóm. 

- Nhà trƣờng đã biết huy động sự ủng hộ, đồng tình của chính quyền, 

phụ huynh HS để thực hiện xã hội hóa giáo dục. Việc DH Mỹ thuật đáp 

ứng tâm nguyện của nhân dân. 

- GV đã khai thác đƣợc thế mạnh của trƣờng là địa phƣơng có trƣờng 

CĐSP Nhạc Họa Trung Ƣơng đóng trên địa bàn; là làng cổ có nhiều họa sỹ 

về vẽ cảnh và trong làng cũng có nhiều họa sỹ. 

- Vẽ tranh đƣợc HS yêu thích, GV có năng lực chuyên môn và yêu 

nghề. 

 Tiểu kết  

 PPDH đóng vai trò quan trọng trong dạy - học; là cách tổ chức, cách 

truyền đạt của thầy giáo và cách tổ chức học tập, tiếp nhận của HS nhằm 

nâng cao hiệu quả của việc DH để đạt đƣợc mục tiêu của bài học PPDH là 

một khoa học nghiên cứu về dạy và học, là vấn đề rộng và xuất hiện ngay 

từ khi có nhà trƣờng. Nghiên cứu để có PPDH phù hợp với đặc trƣng môn 

học xuất phát từ mục tiêu, nội dung, đối tƣợng là điều cần thiết mà GV cần 

quan tâm để đạt đƣợc kết quả nhƣ yêu cầu đặt ra. 

 Trong đổi mới PPDH nhằm phát huy tính tích cực học tập của HS 

chính là sự thay đổi quan điểm, chuyển từ DH lấy GV làm trung tâm sang 

DH lấy HS làm trung tâm. Đó là cách tiếp cận mới về hoạt động dạy và 

học, tập trung vào ngƣời học; DH căn cứ vào ngƣời học; DH hƣớng vào 
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ngƣời học. Tính tích cực trong PPDH đƣợc dùng với nghĩa là chủ động, 

hoạt động; trái ngƣợc lại với nghĩa bị động, thụ động chứ không dùng theo 

trái nghĩa với tiêu cực. Áp dụng các phƣơng pháp tích cực không có nghĩa 

là gạt bỏ các PPDH truyền thống mà cần khai thác các kết quả, kinh 

nghiệm; cần kế thừa và phát triển những mặt tích cực, phù hợp vào hoàn 

cảnh thực tiễn. Điều đó càng cần thiết đối với GV dạy Mỹ thuật, môn học 

của thẩm mỹ, của sáng tạo với cách nhìn, cách cảm của mỗi HS  [16]. 

 Bên cạnh nét giống nhau về thực trạng triển khai DH môn Mỹ thuật 

ở trƣờng THCS trong giáo dục, ở trƣờng THCS Tân Triều còn có những 

đặc điểm riêng, những ƣu điểm vốn là thế mạnh của trƣờng trong nhiều 

năm qua nhƣ truyền thống làng nghề thủ công mỹ nghệ; bản sắc văn hóa, lễ 

hội dân gian đƣợc bảo tồn và phát huy. Lãnh đạo nhà trƣờng qua nhiều thế 

hệ đều quan tâm, đặt đúng vị trí của giáo dục nghệ thuật; đời sống kinh tế 

của địa phƣơng tƣơng đối khá giả và đặc biệt là đƣợc phụ huynh và HS yêu 

thích là cơ sở để xây dựng các biện pháp DH thích hợp cho môn Mỹ thuật 

(nói chung); phân môn Vẽ tranh (nói riêng). Nắm bắt đƣợc đặc điểm, tâm 

lý lứa tuổi HS trong quá trình phát triển ngôn ngữ tạo hình cũng nhƣ xác 

định đúng mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung dạy môn Mỹ thuật ở trƣờng 

THCS là nền tảng giúp cho việc sử dụng các biện pháp DH tích cực, tổ 

chức các hoạt động giáo dục nhằm phát huy cao tính chủ động, sáng tạo 

học tập của HS với phân môn Vẽ tranh ở trƣờng THCS Tân Triều, huyện 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội ngày càng đạt đƣợc kết quả cao hơn; đáp ứng 

yêu cầu giáo dục toàn diện đối với HS. 

 Những kết quả nghiên cứu về lý luận và khảo sát thực trạng đƣợc 

trình bày ở chƣơng 1 này sẽ là cơ sở khoa học để chúng tôi đề xuất một số 

biện pháp nhằm nâng cao kết quả DH phân môn Vẽ tranh ở trƣờng THCS. 
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Chƣơng 2 

BIỆN PHÁP DẠY HỌC PHÂN MÔN VẼ TRANH 

THEO HƢỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH  

VÀ THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM  

 

2.1. Biện pháp dạy học phân môn Vẽ tranh theo hƣớng phát huy tính 

tích cực học tập của học sinh tại trƣờng Trung học cơ sở Tân Triều, 

huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

2.1.1. Các nguyên tắc xây dựng biện pháp  

2.1.1.1. Đảm bảo thực hiện mục tiêu phân môn Vẽ tranh trong chương 

trình Mỹ thuật Trung học cơ sở: 

Mục tiêu là những tiêu chí cụ thể, những yêu cầu cần và phải đạt 

đƣợc sau khi học sinh học xong phân môn/ chủ đề hoặc bài học. Vẽ tranh 

không đơn giản là vẽ đƣợc các hình ảnh, vẽ đƣợc mảng, màu mà là qua 

cách diễn tả bố cục, hình mảng, đƣờng nét, màu sắc nói lên đƣợc nội dung 

đề tài, sự cảm nhận thực tiễn và năng lực sáng tạo của học sinh. Qua vẽ 

tranh để phát triển khả năng quan sát, trí tƣởng tƣợng và tƣ duy hình ảnh 

của học sinh. 

Dựa vào nội dung của phân môn Vẽ tranh cấu tạo trong chƣơng trình 

mỹ thuật THCS. Với mỗi dạng bài cần có những biện pháp phù hợp để HS 

chủ động và hứng khởi trong học tập, phát huy năng lực sáng tạo của bản 

thân. 

Ngoài ra, cần phải dựa vào điều kiện thực tế của cơ sở, khả năng 

và trình độ nhận thức của HS để sử dụng thiết bị, kỹ thuật và ứng dụng 

các hình thức tổ chức DH hợp lý nhằm đạt đƣợc kết quả học tập cao 

hơn. 
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2.1.1.2. Khai thác ưu điểm của các phương pháp truyền thống; vận 

dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động theo hướng 

phát huy tính tích cực học tập của học sinh: 

Khi DH vẽ tranh, GV đã chú ý đến mặt ƣu điểm của các phƣơng 

pháp truyền thống và đặc thù nhƣ: Phƣơng pháp quan sát, phƣơng pháp 

trực quan, phƣơng pháp vấn đáp, phƣơng pháp luyện tập… để khơi gợi 

hứng thú và kỹ năng thực hành, luyện tập của HS. Các PPDH này đã đƣợc 

vận dụng vào thực tiễn, đối tƣợng HS cụ thể và đạt đƣợc hiệu quả nhất 

định; Với những GV giỏi chuyên môn và nghiệp vụ sƣ phạm đều có khả 

năng chuyển hóa để đáp ứng mục tiêu đặt ra và đã thu nhận đƣợc những kết 

quả tốt trong DH. 

Tuy nhiên, ngoài những ƣu điểm, các PPDH truyền thống cũng bộc 

lộ những nhƣợc điểm trong quá trình tiếp cận giáo dục hiện đại với mục 

tiêu lấy hoạt động học làm trung tâm; phát huy tính tích cực, chủ động, 

sáng tạo của HS trong học tập. Việc thay thế từ kiểu dạy thông báo - đồng 

loạt, GV luôn quan tâm đến hoàn thành trách nhiệm của mình là tryền đạt 

cho hết kiến thức, kỹ năng có trong SGK, cố làm cho tất cả HS hiểu và nhớ 

những điều thầy giảng đã không còn hiệu quả cao và ảnh hƣởng trực tiếp 

đến chất lƣợng DH. 

Yêu cầu của đổi mới giáo dục ngày càng cao đòi hỏi GV luôn phải 

trao dồi, vận dụng các phƣơng pháp mới, một số hình thức tổ chức hoạt 

động DH và ứng dụng công nghệ thông tin; mở rộng không gian học tập, 

tìm tòi chất liệu… để tăng thêm hiệu quả DH, kích thích hứng thú trong vẽ 

tranh, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của HS trong lĩnh hội kiến 

thức, năng lực thực hành sáng tạo. 

2.1.1.3. Đảm bảo kích thích hứng thú học tập của học sinh: 

Với đặc trƣng là khuyến khích năng lực quan sát, phân tích thực tiễn; 

tăng cƣờng trí nhớ, tƣ duy hình ảnh và thế mạnh thu hút, kích thích hứng 

thú học tập của HS. Vẽ tranh đƣợc HS yêu thích nhất trong chƣơng trình 



 45 

Mỹ thuật THCS; Thông qua vẽ tranh các em đƣợc thể hiện cách nhìn, cách 

cảm và cách thể hiện riêng không giống nhau dù cùng thể hiện một nội dung 

đề tài. Ở phân môn Vẽ tranh, HS có thể khai thác kiến thức, kỹ năng của các 

phân môn khác trong mỹ thuật. Mặt khác, vẽ tranh cũng thể hiện khả năng 

tích hợp, liên môn với các môn học khác trong chƣơng trình GDPT. 

Các biện pháp xây dựng nhằm giúp DH nâng cao hiệu quả cần cân 

nhắc đến đặc trƣng của vẽ tranh. Vẽ tranh nhằm để thỏa mãn nhu cầu tìm 

hiểu, phát huy năng lực tìm tòi, sáng tạo và mong muốn đƣợc thể hiện hiểu 

biết cái đẹp của HS qua ngôn ngữ hội họa. 

Cần quan tâm đến tâm sinh lý lứa tuổi để ứng dụng biện pháp tổ 

chức hoạt động DH hợp lý, có hiệu quả. 

2.1.2. Đề xuất một số biện pháp dạy học Vẽ tranh theo hƣớng phát huy 

tính tích cực học sinh: 

Vẽ tranh là một trong bốn phân môn của chƣơng trình Mỹ thuật 

THCS đƣợc Bộ GD và ĐT ban hành năm 2006: Đó là: Vẽ theo mẫu, Vẽ 

trang trí, Vẽ tranh và Thƣờng thức mỹ thuật. Mục tiêu môn Mỹ thuật 

THCS nhằm giúp HS có những kiến thức phổ thông, cơ bản, đơn giản về 

mỹ thuật; có hiểu biết sơ lƣợc về Mỹ thuật Việt Nam và Thế giới. Từ đó 

HS có kỹ năng quan sát, nhận xét nhằm phát triển tƣ duy; Làm quen với cái 

đẹp, thƣởng thức cái đẹp và hành động theo cái đẹp; góp phần tạo dựng 

môi trƣờng thẩm mỹ cho xã hội. 

Nếu nhƣ Vẽ theo mẫu giúp HS hiểu biết về hình khối, đƣờng nét, 

đậm nhạt… của ngƣời, vật cảnh vật có thực ở trƣớc mặt; Vẽ trang trí  là 

nghệ thuật sắp xếp đƣờng nét, hình mảng, đậm nhạt, màu sắc… để tạo nên 

một sản phẩm mỹ thuật và thƣờng thức mỹ thuật nhằm thông qua các tác 

phẩm, công trình mỹ thuật để HS tiếp xúc, làm quen và thƣởng thức cái đẹp 

thì Vẽ tranh nhằm giúp HS vận dụng tổng hòa các kiến thức và kỹ năng của 

nghệ thuật tạo hình nhằm sáng tạo những sản phẩm thẩm mỹ [5]. 

Phân môn Vẽ tranh (cũng nhƣ môn Mỹ thuật ở trƣờng THCS) không 

nhằm đào tạo HS trở thành họa sỹ mà là giáo dục thẩm mỹ; tạo điều kiện 
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cho các em tiếp xúc, làm quen với nghệ thuật thị giác, biết thƣởng thức cái 

đẹp và thể hiện cái đẹp bằng khả năng, sự hứng thú của bản thân để phục 

vụ cho sinh hoạt, học tập; tạo điều kiện học tốt các môn học khác trong 

chƣơng trình GDPT. Đồng thời, phần nào góp phần tạo điều kiện cho một 

bộ phận HS có năng khiếu cơ sở để phát triển, hƣớng nghiệp sau này [20]. 

Cùng với đổi mới nội dung, PPDH theo hƣớng tích cực hóa học tập 

của HS; việc thực hiện các hình thức tổ chức hoạt động DH thích ứng, phù 

hợp là yếu tố không kém phần quan trọng nhằm đạt đƣợc mục tiêu đề ra. 

“Hình thức tổ chức DH là toàn bộ những cách tổ chức hoạt động của GV 

và HS trong quá trình DH ở thời gian và địa điểm nhất định, với việc sử 

dụng những PPDH, phương tiện DH cụ thể nhằm thực hiện những nhiệm 

vụ DH” [35, tr.76]. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực tiễn DH 

phân môn Vẽ tranh trƣờng THCS Tân Triều, chúng tôi xin đề xuất một số 

biện pháp sau: 
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* NHÓM CÁC NỘI DUNG  

2.1.2.1. Biện pháp 1: Xây dựng chủ đề học tập 

- Mục đích của chủ đề học tập: 

Đối với HS THCS, Vẽ tranh là niềm vui, là mong muốn đƣợc thể 

hiện cảm nhận của bản thân về cuộc sống, về thế giới xung quanh và sáng 

tạo qua tranh vẽ. 

Việc tổ chức DH theo SGK Mỹ thuật hiện tại với mô hình bài/ tiết 

và những quy định cứng của 4 nội dung hoạt động sau: Khai thác nội 

dung đề tài, hƣớng dẫn cách vẽ, hƣớng dẫn thực hành và đánh giá kết 

quả học tập. Do lƣợng thời gian có hạn (45 phút/ tiết) với lƣợng kiến 

thức SGK cung cấp để đạt đƣợc mục tiêu về kiến thức, kỹ năng và thái 

độ trong mỗi bài học trở nên quá tải, ít thời gian để HS luyện tập, thực 

hành. Cho dù GV có cố gắng đầu tƣ vào bài dạy; có vận dụng đổi mới 

PPDH theo hƣớng tích cực hóa học tập của HS thì kết quả vẽ tranh cũng 

không cao. Biện pháp xây dựng chủ đề học tập phần nào đó hạn chế 

đƣợc nhƣợc điểm này, đồng thời tạo điều kiện để DH vẽ tranh vận dụng 

thêm những hình thức tổ chức hoạt động học tập khác nhằm tạo hứng 

thú, sự say mê và sáng tạo của HS. 

- Nội dung của chủ đề học tập:  

Xây dựng chủ đề học tập là một trong những hình thức DH thuận lợi 

cho việc hình thành và phát triển năng lực HS. Chủ đề học tập là các bài 

học có nội dung, kiến thức, kỹ năng tƣơng đối gần nhau; có thể liên quan, 

hỗ trợ nhau sẽ đƣợc gắn kết với nhau, đƣợc tích hợp lại. Việc xây dựng chủ 

đề học tập phải thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo những yêu cầu về kiến 

thức, kỹ năng của chƣơng trình hiện tại; đảm bảo mạch nội dung cốt lõi, 

cần thiết của bài học. 

Ƣu điểm của DH theo chủ đề là lƣợc bỏ những gì trùng lặp, hàn lâm, 

đơn điệu, tăng cƣờng ứng dụng thực hành. Mỗi chủ đề đều có lƣợng thời 
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gian học dài hơn chính là điều kiện để tổ chức các hoạt động DH phù hợp. 

Bởi năng lực hình thành cần có thời gian và trải nghiệm, từ trải nghiệm sẽ 

dẫn đến sáng tạo và ham muốn học tập, ham muốn thể hiện của HS. Đó 

cũng là cơ hội để HS phát triển năng lực tạo hình, năng lực thẩm mỹ cho 

bản thân [16]. 

- Cách thực hiện: 

Dựa trên cơ sở của SGK hiện hành (vì chƣơng trình GDPT mới chƣa 

ban hành, chƣa có SGK) để xây dựng các chủ đề học tập. 

Ví dụ 1: Ở SGK Mỹ thuật 6 có các bài vẽ tranh đề tài “Ngày Tết và 

Mùa Xuân” (bài 22), “Quê hương em” (bài 33 - 34), “Vẽ tranh tự do” (bài 

17). Từ bài riêng biệt này có thể xây dựng thành chủ đề học tập “Quê 

hương - Mùa Xuân”. Nếu nhƣ ở SGK hiện hành có 2 bài vẽ mỗi bài 1 tiết 

và một bài 2 tiết (tổng cộng là 4 tiết), xây dựng chủ đề vẫn sử dụng quỹ 

thời gian nhƣ trên, song cách tiếp cận sẽ hợp lý hơn, có nhiều hình thức tổ 

chức hoạt động hơn và không gian học tập cũng mở rộng hơn. Việc dạy và 

học không còn bị bó vào những bƣớc lên lớp khuôn cứng bởi quỹ thời gian 

eo hẹp. GV sẽ lƣợc bỏ đi kiến thức, kỹ năng trùng lặp nhƣ cách khai thác 

nội dung đề tài, các bƣớc tiến hành bài vẽ… để tập trung vào những kiến 

thức mới, vận dụng linh hoạt các hình thức tổ chức hoạt động DH để khơi 

gợi hứng thú học tập cho HS. Với DH theo chủ đề, HS có đủ thời gian quan 

sát, nhận xét, động não và tƣ duy theo một quy trình thu nhận từ kiến thức 

đến trải nghiệm, tìm kiến chất liệu, mở rộng không gian học tập và sáng 

tạo. Ở chủ đề “Quê hương - Mùa Xuân”, không khí trong những ngày Tết 

cổ truyền dân tộc, không khí mùa xuân với khung cảnh lễ hội, các trò chơi 

dân gian và cảnh đẹp muôn màu ngàn sắc của quê hƣơng đƣợc gắn kết, tạo 

thành một chuỗi các hình ảnh, kích thích trí tƣởng tƣợng để HS nhớ lại, 

sống lại tình cảm yêu mến quê hƣơng, đất nƣớc. 
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Ví dụ 2: SGK Mỹ thuật 7 có các bài Vẽ tranh đề tài “An toàn giao 

thông” (bài 29), “Hoạt động trong những ngày nghỉ hè” (bài 31) và “Vẽ 

tranh tự do” (bài 33 - 34). Từ 3 bài trên có thể xây dựng thành chủ đề học 

tập “Những ngày hè sôi động” với mục tiêu để HS nhận biết đƣợc sự 

phong phú, đa dạng của hình thức tổ chức vui chơi, sinh hoạt trong những 

ngày hè ở các vùng miền khác nhau; biết đƣợc sự cần thiết phải chấp hành 

và đảm bảo an toàn giao thông trong các hoạt động và sinh hoạt xã hội. Từ 

đó vẽ đƣợc tranh phản ánh không khí của hoạt động hè và đảm bảo an toàn 

giao thông bằng các chất liệu hội họa sẵn có, chất liệu mới (vải vụn, lá cây, 

đất màu…). Nhƣ vậy, từ những bài vẽ riêng biệt, dƣờng nhƣ ít có mối liên 

quan với nhau đã đƣợc liên kết, tích hợp thành một chủ đề và tạo thành một 

chuỗi hoạt động liên tƣởng, mở rộng và gắn kết với nhau. Qua các hoạt 

động vui chơi trong những ngày hè HS đã ý thức tôn trọng luật giao thông, 

đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông khi đi lại; đó cũng chính là đảm 

bảo an toàn trong vui chơi ngày hè. HS cũng có nhiều thời gian hơn để suy 

nghĩ, tƣởng tƣợng, tìm tòi chất liệu và cách thể hiện khác nhau. 

- Điều kiện để thực hiện: 

Trên cơ sở kế hoạch DH chung của trƣờng, vào đầu năm học GV xây 

dựng kế hoạch DH, xây dựng các chủ đề học tập phù hợp với thực tiễn cơ 

sở để báo cáo tổ chuyên môn và trình Ban Giám hiệu phê duyệt thực hiện. 

Chủ đề đƣợc xây dựng theo phƣơng pháp liên kết, tích hợp các bài 

học đang có trong SGK hiện hành; là những kiến thức cốt lõi bao trùm toàn 

bộ nội dung các bài đƣợc cấu tạo trong chủ đề. Trên cơ sở kiến thức, kỹ 

năng cơ bản cần đạt để HS hoàn thành nhiệm vụ học tập và vận dụng vào 

tình huống tƣơng tự trong cuộc sống. 

Cần tạo đƣợc sự tƣơng tác, hỗ trợ giữa HS với nhau; Với vai trò là 

ngƣời tổ chức, hƣớng dẫn, tƣ vấn, GV cần tạo đƣợc động cơ học tập cho 
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HS, tạo cho HS sự say mê tìm tòi và hứng thú học tập trong vẽ tranh thông 

qua năng lực chuyên môn và sƣ phạm của mình...  

2.1.2.2. Biện pháp 2: Tích hợp nội dung liên môn 

- Mục đích của hoạt động: 

Trong đổi mới giáo dục, việc tích hợp, khai thác kiến thức các môn 

học trong chƣơng trình GDPT là yêu cầu của hoạt động DH. Thay cho việc 

DH phân môn Vẽ tranh với các bài học độc lập, khép kín và quỹ thời gian 

eo hẹp. Xây dựng chủ đề học tập chính là biện pháp tạo cho sự liên kết, tích 

hợp các bài học trong chƣơng trình Mỹ thuật (nói chung), Vẽ tranh (nói 

riêng) trở nên phong phú và có kết quả hơn vì kiến thức đƣợc mở rộng, 

đƣợc khai thác và hỗ trợ cho nhau. 

Trong nội môn, khi xây dựng chủ đề học tập không chỉ dừng trong 

mỗi phân môn mà có thể lấy bài ở các phân môn trong Mỹ thuật. Đó là 

những bài tuy ở các phân môn khác nhau song lại có nội dung kiến thức 

gần nhau, liên quan đến nhau, có thể hỗ trợ cho nhau, đáp ứng mục tiêu 

tƣơng tác và phát triển. Đó cũng là đặc điểm của môn Mỹ thuật, đặc điểm của 

cấu trúc đồng tâm. Ngoài ra, GV cần nghiên cứu, khai thác kiến thức của 

các môn học khác để làm phong phú hơn bài học theo chủ đề. 

- Nội dung của tích hợp: 

Một trong những xu hƣớng của DH mới là khả năng tích hợp của các 

lƣợng kiến thức trong chƣơng trình GDPT. SGK là cụ thể hóa tƣ tƣởng của 

chƣơng trình. Có thể tích hợp các bài trong nội dung phân môn Vẽ tranh 

(nhƣ giới thiệu ở biện pháp 1), song cũng có thể xây dựng chủ đề liên 

kết từ các bài trong Mỹ thuật. Việc xây dựng chủ đề có tính liên kết này 

đã đƣợc thí điểm trên cơ sở “Dự án Đan Mạch hỗ trợ GV Mỹ thuật TH” 

[25] do chính phủ Đan Mạch tài trợ và “Tài liệu hướng dẫn giáo viên 

các hoạt động giáo dục Mỹ thuật lớp 6” [6, tr.150] đối với Mỹ thuật 
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THCS. Trên cơ sở các bài học của SGK hiện tại đƣợc xây dựng thành 

các chủ đề, mang tính tích hợp. 

Ngoài ra, Vẽ tranh còn có thể liên kết, vận dụng kiến thức của các 

môn học khác nhƣ: Âm nhạc, Giáo dục công dân, Văn học, Lịch sử, Địa 

lý… trong chƣơng trình giáo dục THCS. Đó cũng là một mục tiêu quan 

trọng trong giáo dục hiện đại. Mức độ liên kết, khai thác kiến thức đến đâu 

hoàn toàn tùy thuộc vào năng lực và trình độ GV [4]. 

- Cách thể hiện: 

Khi tiến hành liên kết giữa các bài học trong SGK Mỹ thuật, sẽ 

không còn các phân môn nhƣ hiện tại, song về cơ bản, mạch nội dung, 

kiến thức của phân môn, bài học đƣợc đảm bảo, khai thác và sẽ có kết 

quả cao hơn. 

Ví dụ: Ở Mỹ thuật 6 có 2 bài (mỗi bài 1 tiết) về “Tranh dân gian 

Việt Nam” (bài 19 “Tranh dân gian Việt Nam”, bài 20 “Giới thiệu một số 

tranh dân gian Việt Nam”) và bài 30 “Vẽ tranh đề tài Thể thao, Văn 

nghệ”. Có thể xây dựng thành chủ đề với tên gọi “Tinh hoa Mỹ thuật 

truyền thống người Việt” gồm 2 bài. Bài 1“Tìm hiểu về tranh dân gian Việt 

Nam” (2 tiết), bài 2 “Vẽ tranh đề tài Trò chơi dân gian” (2 tiết). Nếu nhƣ ở 

bài 1, HS đƣợc làm quen, tiếp xúc với cách tạo hình, kỹ thuật in vẽ và giá 

trị nghệ thuật độc đáo của tranh dân gian (đặc biệt qua hai dòng tranh chính 

là Đông Hồ và Hàng Trống), sau đó HS có thể trải nghiệm (tạo khuôn, tập 

in hoặc chép lại). Ở bài 2, GV gợi ý hƣớng dẫn HS khai thác cách sử dụng 

bố cục, vẽ hình, vẽ nét và cách tạo màu sắc bằng thảo mộc, khoáng sản sẵn 

có của các nghệ nhân vẽ tranh dân gian để vận dụng vào tranh vẽ theo nội 

dung mới. Nhƣ vậy, với cách DH theo chủ đề HS có thời gian, động não và 

tƣ duy theo một quy trình từ tiếp thu kiến thức đến trải nghiệm, từ trải 

nghiệm đến vận dụng sáng tạo. 
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Ở chủ đề này, có thể khai thác kiến thức của lịch sử (niên đại ra đời), 

địa lý (nơi sinh ra dòng tranh), giáo dục công dân (qua nội dung chủ đề) và 

một số nội dung khác để làm phong phú hơn, hấp dẫn hơn bài học. Ví dụ: 

Với những câu hỏi mà GV đặt ra nhƣ Tranh sáng tác vào thời gian nào? 

Em biết gì về thời kỳ lịch sử đó? Hãy chỉ trên bản đồ khu vực có dòng 

tranh dân gian đó? Đặc biệt, với nội dung phong phú của chủ đề, GV có 

thể đặt ra những câu hỏi liên quan đến Giáo dục công dân, đến Âm nhạc, 

đến văn hóa truyền thống của địa phƣơng… 

- Điều kiện để thực hiện: 

GV nghiên cứu kỹ nội dung các bài, khai thác đối tƣợng HS để xác 

định đƣợc mục tiêu của chủ đề; xây dựng kế hoạch DH và hệ thống câu hỏi 

phù hợp. 

Lựa chọn những nội dung cốt lõi, tránh chồng chéo; chú ý đến 

những kiến thức mới cần bổ sung. Khai thác những nội dung kiến thức 

HS đã học ở các môn học khác (ở mức độ hợp lý) nhằm làm phong phú thêm 

nội dung bài học. 

Chuẩn bị tốt đồ dùng, phƣơng tiện DH phù hợp nội dung các bài học 

trong chủ đề là yêu cầu đảm bảo cho thực hiện kỹ thuật, kỹ năng trong DH 

hiệu quả. Tranh ảnh, hình ảnh trình chiếu cần đạt chuẩn về kỹ thuật in ấn, 

ghi hình để lôi cuốn HS vào tìm hiểu, quan sát và ghi nhớ. Đặc biệt hình 

các bƣớc tiến hành để minh họa bài vẽ không khô cứng, dập khuôn mà cần 

xúc cảm và phong phú, đa dạng. 

 Kết hợp các phƣơng pháp, phƣơng tiện, kỹ thuật và hình thức tổ 

chức hoạt động DH một cách khoa học, hợp lý đòi hỏi GV có thời gian đầu 

tƣ, nghiên cứu. 

HS cần nắm vững mục tiêu cần đạt, có ý thức hoạt động cá nhân và 

hợp tác trong và ngoài giờ lên lớp theo hƣớng dẫn của GV. Có ý thức hoàn 

thành bài tập cao nhất theo cách nhìn, cách cảm, cách vẽ của bản thân.  
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* NHÓM CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DH 

2.1.2.3. Biện pháp 3: Hình thức tổ chức hoạt động trò chơi học tập 

- Mục đích của biện pháp tổ chức trò chơi: 

Vẽ tranh nhằm phát huy trí tƣởng tƣợng, làm giàu thêm cảm xúc 

thẩm mỹ và năng lực sáng tạo cho HS. Trên cơ sở kiến thức, kỹ năng cơ 

bản của môn Mỹ thuật, thông qua cách cảm, cách nghĩ HS sẽ thể hiện nhận 

thức cuộc sống xung quanh qua tranh vẽ. 

Trò chơi học tập vừa là một hình thức tổ chức DH, vừa là PPDH 

nhằm kích thích và hình thành động cơ hoạt động nhận thức học tập của 

HS. Vì thế, hoạt động trò chơi luôn cần thiết trong các chủ đề vẽ tranh để 

cuốn hút, hấp dẫn HS vào học tập cả ở trong và ngoài lớp học. Từ đó, tạo 

hứng thú, kích thích năng lực sáng tạo cho HS trong quan sát, khai thác nội 

dung đề tài. 

- Nội dung của biện pháp: 

Trò chơi học tập có thể tổ chức, thiết kế để phát huy cao hơn kết quả 

DH ở các bài dạy vẽ tranh. Thí dụ nhƣ ở chủ đề “Quê hương và Mùa 

Xuân” là tổ chức cho những nhóm HS thi nhau tìm kiếm, khai thác, tìm 

hiểu nội dung đề tài qua trí nhớ hoặc phản ứng nhanh, linh hoạt chiếu băng 

hình, xem ĐDDH. Kể tên các trò chơi dân gian, chỉ đúng tên các cảnh đẹp 

của đất nƣớc (tên, địa chỉ…) của lễ hội truyền thống; Cũng có thể để các 

nhóm thi nhau đoán tên tranh, chất liệu và tên các tác giả đã vẽ những bức 

tranh phong cảnh, tranh đề tài lễ hội nổi tiếng. Với vẽ tranh, GV cần chú ý 

đến các trò chơi sáng tạo nghệ thuật nhƣ: trò chơi giới thiệu tác phẩm hội 

họa yêu thích, đóng thế ngƣời giới thiệu và quảng bá các dòng tranh dân 

gian, thuyết trình viên triển lãm tranh… Trong các hoạt động trò chơi này 

nhóm thắng sẽ đƣợc vỗ tay khen thƣởng, nhóm thua bị phạt nhƣ hát, múa 

hoặc tạo một động tác hình thể nào đấy để tạo một không khí vui vẻ thoải 

mái, kích thích hứng khởi học tập của HS [16, tr.4]. 
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Với các trò chơi nhƣ đố vui để tìm đƣờng tầm mắt, điểm tụ trong các 

tranh vẽ tả thực; tìm sự khác nhau trong bố cục và cách tạo hình của tranh 

dân gian với tranh vẽ theo viễn cảnh xa gần để HS thấy đƣợc sự phong phú, 

sáng tạo trong nghệ thuật diễn tả. GV cũng có thể tổ chức trò chơi sắm vai, 

diễn lại các động tác của các nhân vật trong các tác phẩm hội họa, điêu 

khắc nổi tiếng. 

Việc tổ chức các hoạt động trò chơi học tập luôn đƣợc vận dụng, đổi 

mới và phù hợp với nội dung đề tài vẽ tranh. Thƣờng các trò chơi đƣợc tổ 

chức vào đầu giờ học song cũng có thể sau giờ học. Các trò chơi cần đƣợc 

GV đầu tƣ tìm tòi, chuẩn bị chu đáo và phù hợp với đặc thù của Vẽ tranh, 

của nội dung chủ đề. 

Hoạt động của trò chơi học tập phải lôi kéo đƣợc đông đảo HS tham 

gia và hƣởng ứng. GV khi đó thực sự là ngƣời tổ chức, điều hành và làm 

trọng tài cho các trò chơi. GV có thể sử dụng thêm các kiến thức liên môn. 

Ví dụ nhƣ về an toàn giao thông, các hiện tƣợng có tính xã hội trong cuộc 

sống, các điệu múa, bài hát… gần gũi với đề tài để tạo không khí. 

Không nên kéo dài các hoạt động tổ chức trò chơi học tập. Đây là 

những hoạt động để tạo không khí, hƣớng HS phát huy kiến thức đã học, khả 

năng quan sát cuộc sống để dẫn dắt vào hoạt động chính - Đó là Vẽ tranh. 

- Điều kiện để thực hiện các biện pháp: 

Cần tìm hiểu, lựa chọn địa điểm, thời gian phù hợp cho hoạt động tổ 

chức trò chơi để không ảnh hƣởng đến trật tự chung, xáo trộn việc DH của 

nhà trƣờng. 

Gắn trò chơi với các hoạt động thực tiễn của cơ sở. GV cần tạo đƣợc 

tình huống có vấn đề trong trò chơi. 

Tạo lập đƣợc hình thức hoạt động trò chơi với các hình thức hoạt 

động học tập khác, khuyến khích và cuốn hút đông đảo HS tham gia. Xây 

dựng động cơ học tập khi tham gia các trò chơi học tập. 
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2.1.2.4. Biện pháp 4: Hình thức tổ chức hoạt động dạy học trong lớp học: 

- Mục đích của biện pháp tổ chức hoạt động trong lớp học: 

Hình thức tổ chức trên lớp là hình thức DH mà thời gian học tập 

đƣợc quy định một cách xác định và ở một địa điểm riêng biệt, 

GV chỉ đạo hoạt động nhận thức có tính chất tập thể ổn định, có 

thành phần không đổi; đồng thời chú ý đến những đặc điểm riêng 

của từng HS để sử dụng các PPDH và phƣơng tiện DH nhằm tạo 

điều kiện thuật lợi cho HS nắm vững tài liệu học tập một cách 

trực tiếp [37, tr.77].  

Với hình thức tổ chức DH trên lớp ở phân môn Vẽ tranh, GV có thể 

tổ chức hoạt động nhận thức, khai thác nội dung đề tài; tổ chức trò chơi học 

tập phù hợp để HS ý thức về học cá nhận và tƣơng tác qua các hoạt động. 

GV có thể nắm bắt toàn bộ hoạt động của HS ngay trên lớp qua hƣớng dẫn 

lý thuyết, những kiến thức, kỹ năng mới khi tiến hành bài vẽ. 

- Nội dung của biện pháp: 

GV hƣớng dẫn đồng thời tất cả HS lĩnh hội tri thức và kỹ năng 

chung, có tính cơ bản nhất. Hoạt động này cho phép GV dễ dàng đánh giá 

trình độ chung của cả lớp để từ đó có biện pháp dạy học phân hóa thích 

hợp. Tuy nhiên, với việc thực hiện đồng loạt với các công việc nhƣ nhau 

nếu không đƣợc phân hóa kịp thời sẽ hạn chế kết quả, làm giảm đi độ háo 

hức, hƣng phấn của HS. 

Với tổ chức hoạt động theo nhóm trong DH trên lớp, đây là hình 

thức tổ chức học tập có sự kết hợp, tƣơng tác giữa tập thể và cá nhân. 

Dƣới sự chỉ đạo của GV nhóm chia sẻ, trao đổi với nhau về cách khai 

thác nội dung đề tài, những kiến thức mới của bài vẽ tranh; thảo luận góp 

ý về bố cục, cách sắp xếp hình mảng, màu sắc… thông qua ĐDDH. 

Nhóm cũng có thể tham gia trao đổi, góp ý về ý tƣởng của mỗi thành 
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viên để sau đó các thành viên trong nhóm thể hiện vẽ tranh theo nhận 

thức, năng lực của mình. 

Tổ chức DH cho từng cá nhân có vai trò quyết định đến chất lƣợng, 

kết quả học tập của HS trong vẽ tranh. Hình thức này chủ yếu đƣợc thực 

hiện ở phần thực hành. Đây cũng là đặc điểm của vẽ tranh, đó là phát huy 

tính chủ động, cá nhân và năng lực sáng tạo trong học tập của HS. Dƣới sự 

góp ý của GV, HS sẽ độc lập thực hiện yêu cầu bài học, đƣợc tự do sáng 

tạo theo cách nghĩ, cách cảm và cách thể hiện riêng. Để có đƣợc mục tiêu 

mỗi HS là một họa sỹ thì vai trò tổ chức, điều hành, cố vấn của GV là rất 

quan trọng. 

- Cách thực hiện biện pháp: 

GV chuẩn bị nhiều hình thức học tập, cho phép HS đƣợc bộc lộ ý 

kiến riêng và tạo điều kiện để HS trao đổi, chia sẻ với nhau. 

Có phƣơng án giúp đỡ HS tăng cƣờng khả năng biểu đạt trƣớc đám 

đông và phƣơng án cho các ý kiến khác nhau khi thảo luận, phát biểu của 

HS. Khuyến khích tích cực tham gia các hoạt động chung lớp, của HS. 

 Chuẩn bị ĐDDH và các câu hỏi phù hợp với bài vẽ tranh để các 

nhóm thảo luận, nhận xét tìm ra các cách thể hiện khác nhau về bố cục, hình 

mảng, màu sắc và cách vẽ của các bức tranh; chọn ra những bức tranh mà mình 

yêu thích. 

Có biện pháp thích hợp để quan sát hoạt động chung của lớp; khuyến 

khích, động viên những ý tƣởng mới, sáng tạo của HS trong vẽ tranh. 

- Điều kiện để thực hiện biện pháp: 

GV phải lập đƣợc tình huống có vấn đề khi tổ chức hoạt động trên 

lớp bởi điều kiện cơ sở vật chất, sĩ số HS đông có thể ảnh hƣởng đến chia 

sẻ, thảo luận của HS. Cần tạo lập đƣợc các hình thức tổ chức hoạt động phù 

hợp với phƣơng tiện DH, hài hòa với PPDH để tránh sự mất tập trung, ồn ào 

trong lớp học. Với phân môn Vẽ tranh, các hình ảnh, tranh ảnh, băng hình trình 
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chiếu minh họa cần nét, rõ ràng và màu chuẩn để hấp dẫn đƣợc HS quan sát 

trực quan. 

2.1.2.5. Biện pháp 5: Sử dụng hình thức tổ chức hoạt động dạy học  giáo dục 

ngoài giờ lên lớp 

- Mục đích của hoạt động DH giáo dục ngoài giờ lên lớp: 

Hình thức tổ chức hoạt động DH ngoài giờ lên lớp là một hình 

thức tổ chức DH trong đó GV tổ chức, chỉ đạo hoạt động học tập 

của HS ở địa phƣơng ngoài lớp học, nhằm tạo điều kiện thuận lợi 

cho HS nắm vững, mở rộng kiến thức thông qua các hoạt động và 

các mối quan hệ đa dạng từ môi trƣờng học tập [37, tr.84]. 

Là hình thức tổ chức linh hoạt, phù hợp với Vẽ tranh; tạo điều kiện 

để HS trải nghiệm, quan sát, khám phá cuộc sống và trau dồi thêm kiến 

thức thẩm mỹ, sáng tạo với nhiều hình thức tổ chức khác nhau. 

- Nội dung của hoạt động: 

Với phân môn Vẽ tranh có thể tổ chức các hình thức: 

Tổ chức cho HS quan sát thực tế, vẽ cảnh hoặc ghi chép tài liệu ngay 

tại địa phƣơng để các em khám phá, trải nghiệm và khai thác cái đẹp của 

cuộc sống. 

Thăm quan học tập là hình thức cần thiết để thực hiện sự gắn kết 

giữa học và hành, bồi dƣỡng cho HS tình yêu quê hƣơng, đất nƣớc; yêu 

quý và trân trọng đối với vẻ đẹp của văn hóa, nghệ thuật. Đó là những di 

tích lịch sử, triển lãm mỹ thuật, bảo tàng, các cơ sở sản xuất thủ công mỹ 

nghệ truyền thống… 

Hình thức trao đổi, chia sẻ nhận thức thông qua hoạt động nhƣ cùng 

xem tranh của họa sỹ, tranh thiếu nhi… để tìm hiểu về hình thức thể hiện 

trong tranh, màu sắc và chất liệu đƣợc sử dụng trong tranh. Hoạt động này 

mang tính tự giác, tự học nhằm không ngừng bồi đắp hứng thú và năng lực 

sáng tạo cho HS. 
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- Cách thực hiện: 

Nếu đi vẽ ngoài trời cần thông báo trƣớc để HS chuẩn bị đồ dùng 

học tập nhƣ cặp vẽ, giấy vẽ, bút, màu vẽ… 

 Tìm địa điểm là nơi có cảnh đẹp hoặc đang hoạt động sản xuất, vui 

chơi để HS quan sát, vẽ, chụp ảnh… Có kế hoạch tổ chức học tập thông 

qua hình thức thăm quan di tích lịch sử, bảo tàng, triển lãm mỹ thuật… GV 

liên hệ, kết hợp với các môn học khác để tăng thêm hiệu quả học tập. 

Sƣu tầm tranh ảnh, phân loại và chuẩn bị nội dung để các nhóm HS trao 

đổi, chia sẻ. 

Lựa chọn các cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ truyền thống của địa 

phƣơng để HS thăm quan, trải nghiệm và có thể trực tiếp tham gia sáng tạo 

sản phẩm (đan lát, làm gốm…). 

- Điều kiện để thực hiện: 

GV xây dựng ý tƣởng, lấy ý kiến của HS nhằm khơi gợi hứng thú và 

mong muốn đƣợc tham gia các hoạt động, tạo động cơ học tập tích cực cho HS. 

Tạo lập đƣợc ý thức tự giác, trách nhiệm, ham muốn học tập của HS. 

Phải xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung và kế hoạch chi tiết đối 

với mỗi hoạt động ngoài giờ lên lớp. Với vẽ tranh, sau mỗi hoạt động cần 

có sản phẩm cụ thể; đó là tranh vẽ, sản phẩm của trải nghiệm thực tế, bài 

thu hoạch… 

2.1.2.6. Biện pháp 6: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học vẽ tranh 

- Mục đích của ứng dụng CNTT: 

Sử dụng phƣơng phƣơng tiện, CNTT vào trong DH vẽ tranh nhằm 

tạo hiệu quả hơn, cuốn hút HS vào các hình ảnh trực quan sinh động, 

những hình ảnh minh họa có sức thuyết phục gắn bó với nội dung và làm 

phong phú hơn hình thức DH của chủ đề học tập. 

Phƣơng tiện DH nhằm phát huy tính sáng tạo của HS không chỉ để 

minh họa bài dạy mà còn có tác dụng thúc đẩy quá trình nhận thức, phát 
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triển tƣ duy sáng tạo, tạo hứng thú học tập cho HS. Do đó, việc sử dụng 

CNTT đến đâu, thời gian nào đòi hỏi GV cần có sự lựa chọn và chuẩn bị 

chu đáo để kết quả DH đạt đƣợc yêu cầu đặt ra. Bởi nếu không, CNTT chỉ 

là công cụ thay cho GV sử dụng ĐDDH để minh họa và trình bày bằng lời, 

thay cho viết phấn trên bảng sẽ hạn chế kết quả DH [36, tr.55]. 

 - Nội dung của ứng dụng: 

Lựa chọn CNTT trong DH phân môn Vẽ tranh cần có trọng tâm và 

phải biết chọn lọc hình ảnh cần thiết để trình chiếu. Phải tạo đƣợc sự hấp 

dẫn, chú ý và phát huy đƣợc tính tích cực trong học tập của HS, kích thích 

đƣợc sự tìm tòi sáng tạo, khám phá; phát hiện những tri thức mới cho HS 

[34, tr.56]. 

Ví dụ: Ở chủ đề “Quê hương - Mùa Xuân” (Mỹ thuật 6) có thể 

chuẩn bị những đoạn băng hình về lễ hội truyền thống với đám rƣớc, múa 

rồng, đánh đu, ném còn và đặc biệt là không khí nhộn nhịp của đƣờng làng 

ngõ xóm trong không khí ngày hội. Giới thiệu những phong cảnh đẹp hoặc 

tranh vẽ của các họa sỹ với các chất liệu khác nhau để trình chiếu cho HS 

xem; trao đổi, chia sẻ theo những gợi ý của GV. 

Các nội dung, hình ảnh đƣợc trình chiếu cần lựa chọn kỹ, có biên tập 

để trình chiếu minh họa, làm phong phú, hấp dẫn hơn nội dung các bài học 

của chủ đề. Cần chú ý khai thác, lựa chọn những hình ảnh gần gũi, gắn bó 

với HS sẽ có tác động hơn tới ý thức, tình cảm của các em. 

- Cách thực hiện: 

Khai thác, lƣu trữ hình ảnh qua Internet, qua băng hình hoặc tự bản 

thân GV ghi đƣợc qua máy quay. 

Sử dụng đầu máy, màn hình, đầu tivi, video là phƣơng tiện thông 

thƣờng trong nhà trƣờng hiện nay để trình chiếu. HS tiếp nhận các hình ảnh 

qua kênh thông tin thị giác, kênh thông tin… đƣợc cho là có vai trò quan 

trọng trong các giác quan tiếp nhận thông tin. 
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Lập kế hoạch cụ thể việc sử dụng CNTT trong DH của chủ đề. Ví 

nhƣ hình ảnh sử dụng ở giai đoạn nào, thời gian bao lâu, hệ thống câu hỏi 

kèm theo để có hiệu quả. 

- Điều kiện để thực hiện biện pháp: 

Nhà trƣờng phải có những thiết bị CNTT cơ bản, đáp ứng DH. GV 

có PPDH và sử dụng phù hợp với nội dung, thời gian chung của chủ đề. 

Biết khai thác tƣ liệu trên internet qua tranh ảnh, báo chí; lựa chọn 

hình ảnh rõ ràng, đẹp để tăng tính hấp dẫn, thu hút HS. 

2.1.2.7. Biện pháp 7: Phối hợp các hình thức tổ chức dạy học Mỹ thuật 

- Mục đích của phối hợp với các hình thức hoạt động: 

Mỗi biện pháp DH tích cực theo hƣớng phát triển năng lực học tập 

của HS đều có những vai trò nhất định trong DH. Các biện pháp DH không 

tách bạch nhau mà đan xen trong cả quá trình DH. Phối hợp các hình thức 

tổ chức hoạt động hợp lý để phát huy cao hiệu quả DH. 

Trong vẽ tranh, các biện pháp trên có mối quan hệ biện chứng, nằm 

trong một chính thể thống nhất, bổ sung và hỗ trợ nhau. Với vai trò tổ chức, 

chỉ đạo GV nhằm tạo hứng thú, sáng tạo cho HS trong học tập thông 

qua sự kết hợp hài hòa giữa các hình thức tổ chức hoạt động với nhau 

trong tiến trình DH. 

- Nội dung của sự phối hợp: 

Có thể có biện pháp tổ chức hoạt động DH đƣợc sử dụng trong một 

số bài học, song cũng có bài học phải sử dụng một chuỗi các biện pháp để 

phát huy hiệu quả. 

Mỗi biện pháp đều có những nội dung, hình thức tổ chức và phát huy 

hiệu quả trong trong DH Vẽ tranh; Việc chuẩn bị chu đáo nội dung, thời 

gian cho mỗi hoạt động cần đƣợc xem xét, tránh tùy tiện. Có thể phối hợp 

nhiều hình thức DH khác nhau, lựa chọn nội dung khác nhau cho mỗi bài 

học phù hợp. 
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- Cách thực hiện: 

Tùy theo yêu cầu của mỗi của mỗi bài Vẽ tranh (Vẽ tranh đề tài, Vẽ 

phong cảnh, vẽ tranh tĩnh vật, vẽ minh họa truyện cổ tích…) mà lựa chọn, 

tăng giảm sự phối hợp của các hình thức tổ chức hoạt động phù hợp. 

Không phải ở bài nào cũng đều liên kết, phối hợp, sử dụng tất cả các 

hình thức tổ chức DH với nhau. Có bài sử dụng nhiều hình thức này mà 

không sử dụng các hình thức khác hoặc ngƣợc lại. 

Với phân môn Vẽ tranh, sự phối hợp giữa DH trên lớp với các hoạt 

động ngoại khóa, hoạt động ngoài lớp học; giữa tổ chức học cả lớp, học 

nhóm, học cá nhân… nếu đƣợc phối hợp tốt sẽ tăng cƣờng hơn sự hứng 

thú, ham thích học tập, sáng tạo của HS. 

- Điều kiện để thực hiện sự phối hợp: 

Đòi hỏi GV dạy Mỹ thuật phải có lòng yêu nghề, ham học hỏi, say 

mê nghiên cứu để tìm đƣợc cách dạy tốt nhất nhằm phát huy tính tích cực 

học tập của HS. 

GV khai thác đƣợc mặt mạnh, khắc phục nhƣợc điểm của mỗi hình 

thức tổ chức DH vẫn dụng vào mỗi bài học cụ thể sẽ phát huy cao đƣợc 

năng lực DH tích cực, lôi cuốn đƣợc HS say mê học tập và mong muốn thể 

hiện hiểu biết, sáng tạo của mình. 

HS có ý thức ham muốn, hăng say trong học tập, sáng tạo. 

2.1.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp 

Vẽ tranh là một trong các phân môn của Mỹ thuật ở trƣờng THCS. 

Nhƣ đã nêu ở các phần trên, Vẽ tranh có tính tổng hợp bởi nó khai thác 

kiến thức, kỹ năng, thái độ của các phân môn khác nhằm giúp HS tạo dựng 

khả năng cảm thụ vẻ đẹp của thiên nhiên, của cuộc sống, của các tác phẩm, 

công trình mỹ thuật vốn là tinh hoa của nghệ thuật để thu lƣợm kiến thức 

và thực hành sáng tạo. 
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Bức tranh của HS vẽ thể hiện cách nhìn, cách cảm, cách thể hiện 

riêng của mỗi em. Vẽ tranh còn giúp HS phát triển trí nhớ, hình thành kỹ 

năng quan sát, nhận xét và lựa chọn hình tƣợng tiêu biểu khi vẽ. 

Nắm bắt và hiểu đƣợc mối quan hệ giữa các biện pháp tổ chức học 

tập (cũng là PPDH), kết hợp hài hòa các hình thức tổ chức hoạt động trong 

DH có vai trò quan trọng nhằm phát huy tính tích cực của HS trong quá 

trình học tập.  

Trong DH ngày nay, việc vận dụng sáng tạo các hình thức tổ chức 

DH là vô cùng cần thiết  nhằm tạo nên sự phong phú, hấp dẫn và hƣng 

phấn học tập cho HS có hiệu quả. Việc tổ chức các hình thức DH để thực 

hiện các nhiệm vụ DH ngày càng đòi hỏi cao. Mỗi hình thức tổ chức DH 

đƣợc xác định còn tùy thuộc vào những mối quan hệ của các yếu tố cơ bản 

nhƣ DH có tính tập thể hay cá nhân, nhận thức của HS trong lĩnh hội tri 

thức, phƣơng thức tổ chức và địa điểm, thời gian học tập thế nào để có 

những kế hoạch cụ thể cho mỗi bài học, chủ đề học tập. 

Mỗi hình thức tổ chức hoạt động DH đều có mặt mạnh, mặt hạn chế 

và thƣờng đƣợc áp dụng, phối hợp nhau với sự đa dạng, phong phú nhằm 

phát huy hết ƣu điểm và hạn chế đến mức tối đa những nhƣợc điểm của 

mỗi hình thức [1, tr.75]. 

Vẽ tranh nhằm gây hứng thú cho HS, để HS bộc lộ đƣợc năng lực 

quan sát, tƣ duy hình tƣợng, sáng tạo thông qua bài thực hành. Việc vận 

dụng hợp lý, khai thác đƣợc mối quan hệ tƣơng hỗ giữa các hình thức 

hoạt động chính là sự thể hiện năng lực tổ chức, điều hình của GV. Các 

biện pháp có mối quan hệ biện chứng, nằm trong một chỉnh thể thống 

nhất, bổ sung và hoàn thiện cho nhau. Tuy nhiên, khi phân chia thành các 

biện pháp (hình thức) khác nhau cần lƣu tâm tới đặc thù của từng hình 

thức hoạt động, tới nội dung và mục tiêu của bài học cụ thể để có sự lựa 

chọn khác nhau [36, tr.195]. Ví dụ: không nên tổ chức trình chiếu hình 
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ảnh trong khi HS đang tiến hành vẽ tranh bởi nhƣ vậy sẽ làm phân tán, 

mất tập trung trong sáng tạo. Các hoạt động trò chơi cần phù hợp với nội 

dung bài học và nên tổ chức ở đầu giờ, cuối giờ. Việc tổ chức đi vẽ, thăm 

quan thực tế, gặp gỡ trao đổi về vẽ tranh... cũng cần đƣợc tính toán và có 

kế hoạch hợp lý. Kết hợp hài hòa giữa học theo nhóm, học cả lớp, học cá 

nhân trong hình thức tổ chức hoạt động trong lớp học; phối hợp hoạt động 

trong lớp học và ngoài lớp học... hợp lý sẽ tạo nhiều hƣng phấn, lôi cuốn 

đƣợc HS vào học tập. 

Các hình thức tổ chức hoạt động trong DH thành công nhiều hay ít 

còn phụ thuộc vào năng lực và vai trò của GV. Mặt khác, vai trò của lãnh 

đạo nhà trƣờng cũng có tác động trực tiếp đến kết quả DH thông qua nhận 

thức, sự đầu tƣ về cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập và tạo điều kiện để 

GV, HS thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. 

2.2. Thực nghiệm sƣ phạm 

2.2.1. Những vấn đề chung về thực nghiệm 

2.2.1.1. Mục đích thực nghiệm: 

Đổi mới nội dung, PPDH theo hƣớng phát huy tính tích cực trong 

học tập của HS đang là xu thế của đổi mới giáo dục. Ngày này trong trƣờng 

THCS nhiều GV đã áp dụng, phối hợp các hình thức tổ chức DH khác nhau 

với sự đa dạng và phong phú của chúng nhằm phát huy ƣu điểm và hạn chế 

đến mức tối đa những nhƣợc điểm của mỗi hình thức để đạt đƣợc kết quả 

đáp ứng mục tiêu của DH [1]. 

Với đặc thù của phân môn Vẽ tranh, đã có nhiều tài liệu, nhiều kế 

hoạch tập huấn GV vận dụng các PPDH mới, các hình thức tổ chức hoạt 

động phù hợp để không ngừng nâng cao chất lƣợng DH. Việc DH phân 

môn Vẽ tranh ở trƣờng THCS Tân Triều đã đạt đƣợc nhiều kết quả, đƣợc 

đánh giá cao. Song do việc tuân thủ theo các bƣớc tiến hành của sách giáo 

viên Mỹ thuật, với các bƣớc lên lớp đã đƣợc định hình cũng phần nào làm 

hạn chế kết quả DH. 
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Trên cơ sở của những ƣu và nhƣợc của phƣơng pháp, cách tổ chức 

các hình thức hoạt động DH hiện tại. Chúng tôi đã đề xuất một số biện 

pháp DH nhằm phát huy tính tích cực học tập của HS để không ngừng nâng 

cao chất lƣợng DH phân môn Vẽ tranh. 

Thực nghiệm đƣợc tiến hành đã khẳng định tính khoa học, phù hợp của 

giả thuyết trong xây dựng các hình thức tổ chức DH vận dụng vào vẽ tranh ở 

trƣờng THCS, chứng minh tính khả thi của các biện pháp đã đƣợc đề xuất. 

2.2.1.2. Đối tượng, thời gian và địa điểm thực nghiệm: 

- Đối tƣợng: HS lớp 6, trƣờng THCS Tân Triều 

- Thời gian: Từ tháng 2 đến 5 năm 2017. 

- Địa điểm thực nghiệm: Trƣờng THCS Tân Triều, huyện Thanh Trì, 

thành phố Hà Nội. 

2.2.1.3. Nội dung thực nghiệm: 

Nội dung thực nghiệm đƣợc lựa chọn trong các bài của phân môn Vẽ 

tranh của Mỹ thuật lớp 6. Phân môn Vẽ tranh trong SGK Mỹ thuật 6 có 8 

bài: Cách vẽ tranh đề tài (bài 5), Vẽ tranh đề tài học tập (bài 9), Vẽ tranh đề 

tài Bộ đội (13), Vẽ tranh đề tài Tự do (bài 17), Vẽ tranh đề tài Ngày Tết và 

mùa xuân (bài 25), Vẽ tranh đề tài Mẹ của em (bài 25), Vẽ tranh đề tài Thể 

thao, văn nghệ (bài 30) và Vẽ tranh đề tài Quê hƣơng em (bài 33,34). Từ 

các bài riêng lẻ trong chƣơng trình, SGK lấy một số tiết để xây dựng thí 

điểm chủ đề học tập. 

Chúng tôi xây dựng chủ đề “Quê hương và Mùa Xuân” gồm 3 bài 

sau: “Vẽ tranh đề tài quê hương” (bài 33, 34: 2 tiết), Vẽ tranh đề tài “Ngày 

Tết và Mùa Xuân” (bài 22: 1 tiết) và bài “Vẽ tranh đề tài Tự do” (bài 17: 1 

tiết). Nhƣ vậy chủ đề “Quê hương và Mùa Xuân” cũng giới hạn tiết học 

nhƣ cấu tạo trong SGK lớp 6 THCS mà Bộ GD và ĐT đã ban hành. 

2.2.1.4. Quy trình thực nghiệm: 

Trên cơ sở thực tiễn DH phân môn Vẽ tranh tại trƣờng THCS Tân 

Triều, chúng tôi xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tổ chức thực 

nghiệm sau: 
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- Công việc chuẩn bị cho thực nghiệm: 

Khảo sát và nghiên cứu thực trạng DH Mỹ thuật phân môn Vẽ tranh 

đang đƣợc triển khai tại trƣờng quan sát về quản lý và quan tâm của Ban 

Giám hiệu, cơ sở vật chất cho DH, nhận thức và năng lực GV; đặc biệt là 

sự ham thích đƣợc học và đƣợc vẽ tranh của HS để có cái nhìn chung, 

khái quát. 

Trao đổi với GV Mỹ thuật để có nhận thức chung về vai trò của đổi 

mới PPDH, tăng cƣờng các hình thức tổ chức DH trong các bài học phân 

môn Vẽ tranh. Qua nghiên cứu việc soạn giáo án (hay kế hoạch DH) của 

GV nhận thấy, hầu hết các bài dạy đều có giáo án đƣợc biên soạn kỹ, đã có 

những vận dụng các PPDH phát huy tính tích cực học tập của HS. Song 

vẫn còn ảnh hƣởng nhiều đến cách soạn giáo án truyền thống, phân cột hoạt 

động của GV và cột hoạt động của HS. Sự song hành giữa nội dung kiến 

thức truyền đạt của thầy với trả lời (đã gợi ý) của trò và đặc biệt là quỹ thời 

gian cho từng hoạt động DH đƣợc phân chia chi tiết để làm sao có thể kết 

thúc bài học trong 45 phút GV cho rằng họ có thể đã thuộc các bƣớc tiến 

hành nội dung hoạt động, cách tổ chức DH nên giáo án chỉ là cơ sở để tham 

khảo và đáp ứng yêu cầu quản lý của nhà trƣờng. 

GV đã có ý thức sử dụng các phƣơng tiện, hình thức tổ chức DH, 

CNTT để trình chiếu; đa phần sử dụng ĐDDH là tranh vẽ và các hình vẽ 

minh họa. GV cho rằng việc vẽ minh họa các bƣớc tiến hành bài vẽ trên 

bảng thƣờng tạo cho HS thích thú và chú ý hơn, các em quan sát GV vẽ để 

học tập nên cần phải chuẩn bị luyện tập và vẽ thuần thục, đúng, gợi cảm 

các hình minh họa. Do quỹ thời gian hạn chế nên GV chỉ sử dụng một số 

hoạt động DH đơn giản, nhanh, bài vẽ ở lớp chƣa xong, GV gợi ý và động 

viên về nhà vẽ tiếp. 

- Xây dựng chủ đề học tập và thiết kế nội dung DH: 

Cùng GV Mỹ thuật phân tích giáo án đang thực hiện các bài vẽ tranh 

tại trƣờng, trao đổi nhận thức về xây dựng chủ đề học tập; tham khảo các 

thức xây dựng chủ đề của “Dự án Đan Mạch hỗ trợ GV Mỹ thuật tiểu học” 
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[25] và “Tài liệu hướng dẫn GV các hoạt động giáo dục lớp 6” [6] ở 

THCS và khai thác kiến thức liên môn trong xây dựng chủ đề học tập [4]. 

Sau khi nghiên cứu, phân tích chúng tôi tiến hành xây dựng thử giáo án (kế 

hoạch DH) cho chủ đề Vẽ tranh với tên gọi “Quê hương và Mùa Xuân” (đã 

trình bày ở mục nội dung thử nghiệm). Chủ đề đƣợc cấu tạo thành 2 bài 

học, không có bài vẽ “Đề tài tự do” mà dành quỹ thời gian cần thiết thực 

hiện, để có thể tổ chức các hoạt động DH và HS có điều kiện nhiều hơn thể 

hiện khả năng của mình (phụ lục 7). 

Nội dung chủ đề là những nội dung, hoạt động của các bài học cụ thể 

song có thể khai thác, gắn với đời sống sinh hoạt, phong cảnh và lễ hội 

truyền thống của quê hƣơng Triều Khúc trong mỗi Mùa Xuân. HS sẽ có 

điều kiện nhớ lại, tƣởng tƣợng để thực hiện sáng tạo của bản thân thông 

qua ngôn ngữ hội họa. Dựa vào mục tiêu riêng lẻ của mỗi bài để xây dựng 

mục tiêu cần đạt sau khi học xong chủ đề. Chúng tôi cố gắng từ mục tiêu 

kiến thức, kỹ năng, thái độ hƣớng tới hình thành năng lực cho HS. 

Xác định và chuẩn bị ĐDDH, phƣơng tiện DH nhƣ tranh, ảnh, các 

đoạn băng hình về múa Bồng, múa Rồng, về hội làng trên mạng, trên 

truyền hình để biên tập lại. Xác định các hoạt động DH trong và ngoài lớp 

học, tự học cho HS giữa thời gian nghỉ của các tiết học (nếu vẫn phải học 1 

tiết/ tuần nhƣ kế hoạch hiện tại). Cho phù hợp thực tiễn. 

- Tiến hành các bước thực nghiệm: 

Chọn lớp thực nghiệm: Do chất lƣợng DH phân môn Vẽ tranh 

tƣơng đối đồng đều nên đề nghị GV Mỹ thuật chọn một lớp trong khối 6 

để tổ chức thực nghiệm. Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hƣơng trực tiếp dạy 

lớp thực nghiệm. Chọn 1 lớp không dạy thực nghiệm cũng ở khối 6 làm 

lớp đối chứng (lớp thực nghiệm và lớp đối chứng cùng do một GV trực 

tiếp đứng lớp). 

Quan sát việc tổ chức và sự tham gia các hình thức tổ chức hoạt 

động do GV tổ chức để đánh giá hiệu quả, tác động của các biện pháp 
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thực hiện. Kịp thời khắc phục, điều chỉnh để các tiết học đạt đƣợc kết quả 

nhƣ mong muốn. 

2.2.1.5. Các đối tượng đánh giá: 

Trong DH phân môn Vẽ tranh ở trƣờng THCS, hứng thú học tập, sự 

ham hiểu biết, say mê tìm tòi, thích khám phá của HS là điều kiện tiên 

quyết đảm bảo cho thành công của thầy và kết quả học tập của trò. Vì thế, 

khi đánh giá DH, cần lƣu ý các điểm sau: 

- Đối với GV: 

GV tiếp thu và vận dụng các biện pháp/ hình thức DH có đáp ứng mục 

tiêu, yêu cầu của chủ đề; phát huy tính tích cực của HS trong bài vẽ tranh. 

 Từ hoạt động DH theo bài/tiết để đánh giá, so sánh với DH theo chủ 

đề, hình thức DH theo hƣớng gắn với thực tiễn, đời sống xã hội của chủ đề.  

- Đối với HS: 

Mức độ tham gia và sự hào hứng, nhiệt tình; sự ham mê quan sát, nhận 

xét của HS trong quá trình học tập. Qua theo dõi, dễ dàng nhận thấy đa số HS 

ham thích, nhiệt tình tham gia các hoạt động học tập do GV tổ chức. 

Năng lực tƣ duy sáng tạo đƣợc thể hiện qua các các bài thực hành. 

Đa số HS nắm đƣợc quy trình các bƣớc tiến hành bài vẽ, biết sử dụng chất 

liệu khi vẽ tranh. Do có thời gian tƣơng đối nên các em đã biết biểu hiện 

cách nhìn, cách cảm, cách vẽ riêng với gam màu trong sáng, đẹp. 

So với các bài học vẽ theo bài/ tiết/ tuần, với cách DH theo chủ đề 

nhiều em đã khắc phục đƣợc cách vẽ rụt rè, vẽ chƣa xong bài. Điều đó 

chứng minh sự tiến bộ so với bản thân của mỗi HS trong học tập vẽ tranh 

đã có dấu hiệu tích cực. 

Cách tiếp nhận kiến thức, kỹ năng và năng lực thực hành sáng tạo 

của HS sau khi học xong chủ đề đƣợc đánh giá tốt hơn qua phiếu kiểm tra 

nhận thức và sản phẩm học tập. 
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2.2.2. Kết quả trƣớc và sau thực nghiệm 

2.2.2.1. Kết quả khảo sát trước thực nghiệm: 

 Chúng tôi tiến hành khảo sát kết quả học tập ở cả hai lớp (thực 

nghiệm và đối chứng) để tìm hiểu năng lực của HS sau khi DH theo các bài 

trong SGK và sử dụng các PPDH hiện tại. Kết quả thể hiện trên điểm số (so 

sánh qua bảng điểm của GV) cho thấy mặt bằng nhận thức của HS ở hai 

lớp là ngang bằng nhau. Cụ thể: 

Bảng 2.1: Kết quả điểm bài Vẽ tranh trước khi thực nghiệm của 

lớp thực nghiệm và lớp đối chứng (qua bảng điểm của GV) 

Điểm bài vẽ Lớp thực nghiệm Lớp đối chứng 

Điểm dƣới 5 0/40 bài (0%) 0/40 bài (0%) 

Điểm 5, 6 9/40 bài (23%) 10/40 bài (24%) 

Điểm 7, 8 26/40 bài (65%) 25/40 bài (64%) 

Điểm 9, 10 5/ 40 bài (12%) 5/40 bài (12%) 

Ghi chú: Tỷ lệ % đƣợc làm tròn, không để số lẻ. 

  Qua bảng so sánh trên cho thấy ít có sự chênh lệch nhau giữa lớp 

thực nghiệm và lớp đối chứng thể hiện ở các thang điểm từ 5 trở lên. Kết 

quả điểm trên đƣợc thể hiện trên biểu đồ dƣới đây. 

Biểu đồ 2.1: Biểu đồ tỷ lệ các thang điểm đánh giá trước khi 

thực nghiệm của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng 
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2.2.2.2. Kết quả sau thực nghiệm: 

Sau khi kết thúc 2 bài học của chủ đề “Quê hƣơng và Mùa Xuân”, 

chúng tôi đã thu đƣợc kết quả sau. 

Bảng 2.2: Kết quả điểm của các bài thực nghiệm lớp 6A1 

Điểm bài vẽ 

Bài Vẽ tranh: 

“Cảnh đẹp quê 

hương” 

Bài xé dán giấy: 

“Ngày Tết và Mùa 

Xuân” 

Điểm trung 

bình của 2 

bài (%) 

Điểm dƣới 5 0 0% 0 0% 0% 

Điểm 5, 6 6 15% 5 13% 14% 

Điểm 7, 8 24 60% 20 48% 54% 

Điểm 9, 10 10 25% 15 39% 32% 

 

Ghi chú: Tỷ lệ % đƣợc làm tròn, không để số lẻ. 

Bảng 2.3: So sánh kết quả lớp thực nghiệm 6A1, trƣớc và sau 

thực nghiệm theo tỷ lệ %  

Điểm bài vẽ 
Tỷ lệ % trƣớc 

thực nghiệm 

Tỷ lệ % sau 

thực nghiệm 
Ghi chú 

Điểm dƣới 5 0% 0% - Xem thêm bảng 2.1 

- Điểm trung bình của 

2 bài thực nghiệm. 

Điểm 5, 6 23% 14% 

Điểm 7, 8 65% 54% 

Điểm 9, 10 12% 32% 

 

Ghi chú: Tỷ lệ % đƣợc làm tròn, không để số lẻ. 

Kết quả điểm trƣớc và sau thực nghiệm có những thay đổi ở thang 

điểm trung bình và điểm khá, ở bài sau thực nghiệm giảm dần nhiều so với 

trƣớc thực nghiệm, ngƣợc lại một số điểm giỏi tăng. Việc DH theo chủ đề 

và vận dụng các hình thức tổ chức DH bƣớc đầu có sự phân hóa và kích 

thích hứng thú, sự sáng tạo khá đông HS. Từ đó, chúng tôi có sự đánh giá 

chung nhƣ sau: 
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- Về xây dựng ý tưởng: 

HS đã biết sử dụng vốn sống, kiến thức đã học của môn Mỹ thuật (nói 

chung), phân môn Vẽ tranh (nói riêng) để hình thành ý tƣởng cho các bài 

thực hành. Đã chủ động quan sát, phát huy trí nhớ, trí tƣởng tƣợng để có 

đƣợc những hình ảnh cần thiết để xây dựng ý tƣởng để có đƣợc những hình 

ảnh cần thiết để xây dựng ý tƣởng phù hợp với nội dung bài học. Tìm đƣợc 

sự đa dạng, phong phú của hình ảnh trong thiên nhiên, trong môi trƣờng 

sống để sáng tạo nghệ thuật. Điều này vốn đã có song ở các bài học trƣớc 

còn bị hạn chế. 

- Về kiến thức: 

HS đã biết đƣợc các bƣớc tiến hành bài vẽ và vận dung tƣơng đối tốt. 

Biết sử dụng các kiến thức đã học về tạo hình nhƣ bố cục, đƣờng nét, hình 

mảng, màu sắc vận dụng vào bài vẽ. Dƣới sự tổ chức, hƣớng dẫn của GV, 

HS tham gia các hoạt động một cách chủ động, qua đó tiếp nhận thông tin, 

kiến thức tốt hơn. 

- Về thực hành nghệ thuật: 

Rèn luyện và phát triển kỹ năng quan sát, kỹ năng thu nhận thông tin 

và tƣ duy hình ảnh theo một trình tự lôgíc hợp lý, phù hợp với đặc điểm 

tâm sinh lý lứa tuổi tạo cho HS phát triển kỹ thực hành tốt hơn. Nếu nhƣ ở 

trƣớc đây, các kỹ năng giao tiếp, hợp tác nhóm... còn chƣa đƣợc chú ý, đã 

phần nào đƣợc khắc phục, phát huy ở DH theo chủ đề. 

Trên cơ sở kiến thức, kỹ năng đã đƣợc trang bị; HS chủ động lựa 

chọn hình ảnh, sắp xếp bố cục, sắp xếp hình mảng phù hợp với giấy vẽ. 

Đặc biệt, có em đã thể hiện khả năng tạo hình nhân vật, bối cảnh và màu 

sắc cho tranh vẽ có tình cảm và sinh động. Một số HS có ý thức tìm tòi, 

sử dụng vật liệu, phế liệu sẵn có để tạo thêm chất liệu mới cho sáng tác. 

- Về cảm thụ thẩm mỹ: 

Cảm nhận về cái đẹp của HS cần đƣợc đánh giá thông qua nhận thức 

và sản phẩm mỹ thuật. Đây là một yêu cầu mà GV luôn sử dụng để đánh 
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giá HS trong DH phân môn Vẽ tranh. HS của trƣờng nhiều em thích vẽ 

tranh và vẽ đẹp, song ở các bài học trƣớc, do quỹ thời gian để cho thực 

hành ít, DH chỉ tập trung trong lớp và sỹ số HS đông nên phần nào bị hạn 

chế, một số HS không vẽ xong bài trong giờ học. Việc học theo chủ đề, 

một phần nào đó của nhƣợc điểm trên đã đƣợc khắc phục. Do có các hình 

thức tổ chức hoạt động đa dạng, phong phú HS có điều kiện bày tỏ cảm xúc 

trƣớc vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và thể hiện cái đẹp ấy trên tranh 

với các cách nhìn riêng, giàu cảm xúc. 

Thông qua trao đổi trực tiếp với GV và HS, chúng tôi thấy những 

con số thống kê phần nào đánh giá đƣợc sự đáp ứng của DH theo chủ đề 

học tập: 73% số HS cho biết có quan sát trƣớc khi học, 83% có sƣu tầm 

tranh ảnh có liên quan đến chủ đề học tập; 83% HS nhận thấy các bài học 

trong chủ đề phù hợp, gắn bó với thực tiễn; 68% liên quan đến chủ đề học 

tập; 83% HS nhận thấy các bài học trong chủ đề phù hợp, gắn bó với thực 

tiễn; 68% HS thích vẽ màu hơn làm tranh cắt, xé dán giấy và 98 % thích 

hoạt động vẽ tranh thực tế, các hoạt động trò chơi. HS cũng thích thú với 

các bài học gắn với thực tiễn (95%) thông qua việc thực hiện vẽ cảnh đẹp 

tại thực tế... Điều đó xác nhận biện pháp/ cách hình thức tổ chức học tập đa 

dạng, phong phú đã tạo cảm hứng, hứng thu và kích thích khả năng thực 

hành sáng tạo của HS. 

2.2.3. Phân tích kết quả thực nghiệm 

2.2.3.1. Kết quả thực nghiệm: 

Quan sát, phân tích kết quả thực nghiệm với lớp đối chứng và thông 

qua trao đổi, đàm đạo với GV và HS. Chúng tôi lập bảng so sánh kết quả 

điểm số học tập sau khi tổ chức thực nghiệm giữa lớp 6A1 DH theo chủ đề 

và lớp 6A3 DH đối chứng (phụ lục 4 và 5) để thấy rõ hơn kết quả đạt đƣợc 

nhƣ sau: 
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Bảng 2.4. So sánh kết quả điểm số giữa lớp tham gia thực 

nghiệm và lớp đối chứng  

Điểm bài vẽ 
Lớp thực nghiệm 

6A1 (1) 

Lớp đối chứng  

6A3 (2) 
So sánh 

Điểm dƣới 5 0 0% 0 0% 
- 0% (1) 

- 0% (2) 

Điểm 5, 6 6 14% 12 28% 
- 14% (1) 

- 12% (2) 

Điểm 7, 8 22 54% 25 63% 
- 54% (1) 

- 63% (2) 

Điểm 9, 10 12 31% 03 9% 
- 31% (1) 

- 9% (2) 

Ghi chú: Tỷ lệ % đƣợc làm tròn, không để số lẻ. 

Biểu đồ 2.2. Biểu đồ so sánh tỷ lệ thang điểm đánh giá kết quả sau 

thực nghiệm của lớp thực nghiệm (6A1) và lớp đối chứng (6A3) 
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Lớp thực nghiệm (6A1) Lớp đối chứng (6A3)

 Đối chiếu kết quả trên cho thấy ở lớp thực nghiệm, số lƣợng điểm 

trung bình và điểm khá của HS giảm (14% và 54%) so với cùng thang điểm 
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này ở lớp đối chứng (28% và 63%). Ngƣợc lại, số điểm giỏi của HS ở lớp 

thực nghiệm tăng nhiều (31%) so với lớp đối chứng (9). Sự thay đổi này sẽ 

cho thấy việc hạn chế điểm trung bình và tăng điểm giỏi chứng tỏ việc 

DH theo chủ đề và vận dụng các hình thức tổ chức DH theo hƣớng tích 

cực hơn. Học tập của HS đã phần nào thu đƣợc kết quả tích cực. Việc 

có thời gian hợp lý cho bài học, mở rộng không gian học tập, tìm kiếm 

hình thức và chất liệu vẽ tranh đã tạo đƣợc hứng thú và có tác động 

phân hóa HS. 

2.2.3.2. Phân tích kết quả thực nghiệm: 

  Đánh giá bài vẽ tranh luôn có sự kết hợp hài hòa giữa đánh giá định 

lƣợng và đánh giá định tính. Trên cơ sở so sánh kết quả DH của lớp thực 

nghiệm và lớp đối chứng, chúng tôi có một số nhận xét, so sánh về tính 

khoa học và tính thực tiễn sau: 

- Về nội dung DH: 

DH theo chủ đề (1) 
DH theo từng tiết 

riêng lẻ (2) 
Nhận xét 

- Nội dung bài học mở, 

đƣợc phát triển hteo 

mạch nội dung, gắn kết 

nhau. 

- Đƣợc phép khai thác 

nội dung gắn kết với 

thực tế, với cuộc sống 

xung quanh, gần gũi 

nên HS dễ khai thác. 

- Nội dung còn khuôn 

mẫu trong SGK và 

những yêu cầu của bài 

tập. 

- Hạn chế gắn kết với 

thực tế, phụ thuộc 

SGK. 

- Ít mở rộng, khó tạo cơ 

hội để HS nâng cao khả 

năng quan sát và nhận 

xét thực tế. 

- Với nội dung (1) bài 

học thƣờng đa dạng, 

phong phú, thể hiện 

nhiều góc nhìn khác 

nhau trong khai thác đề 

tài, ý tƣởng. 

- Với nội dung (2) hạn 

chế ý tƣởng, nội dung 

bài học hạn chế, đơn 

điệu. 
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- Về hoạt động của GV: 

DH theo chủ đề (1) 
DH theo từng tiết 

riêng lẻ (2) 
Nhận xét 

- Đòi hỏi GV đầu tƣ 

nhiều cho DH về: 

PPDH, nội dung DH, tổ 

chức hoạt động DH, 

thiết bị và ĐDDH. 

- Phải hình dung các 

tình huống trong mỗi 

hoạt động DH khác 

nhau. 

- GV thực hiện theo 

SGk và hƣớng dẫn của 

SGV. 

- Cố gắng để truyền đạt 

hết nội dung, kiến thức 

bài học quy định. 

 

- Hoạt động DH  (1) 

cần đầu tƣ, sáng tạo và 

tổ chức nhiều hình thức 

tổ chức hoạt động DH 

khác nhau. 

- GV(2) thực hiện theo 

các PPDH chung đƣợc 

sách GV gợi ý. 

 

- Về hoạt động của HS: 

DH theo chủ đề (1) 
DH theo từng tiết 

riêng lẻ (2) 
Nhận xét 

- Tích cực, hào hứng 

tham gia các hoạt động 

do GV tổ chức. 

- Chủ động sáng tạo 

trong hoạt động thực 

hành. 

- Đƣợc trải nghiệm và 

rèn luyện nhiều trong 

học tập. 

- Sản phẩm đa dạng, 

phong phú. 

- Cố gắng thực hiện 

theo yêu cầu của GV. Ít 

chú ý tới sự phát triển 

của từng cá nhân. 

- Sản phẩm gần gũi 

nhau, ít có sự khác biệt. 

- Hạn chế trải nghiệm 

và hoạt động ngoài lớp 

học. 

- Tìm hiểu vấn đề, thu 

nhận kiến thức vận 

dung vào thực hành chủ 

động, sáng tạo. Tham 

gia đƣợc nhiều hoạt 

động do GV tổ chức 

(1). 

- Thƣờng thực hiện 

theo yêu cầu của GV, ít 

cơ hội trải nghiệm các 

hoạt động học tập khác 

nhau (2). 
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- Về PPDH/ hình thức tổ chức học tập: 

DH theo chủ đề (1) 
DH theo từng tiết 

riêng lẻ (2) 
Nhận xét 

- PPDH/ hình thức tổ 

chức DH đa dạng, 

đƣợc vận dụng phù 

hợp với nội dung và 

đối tƣợng HS. 

- Cần phối hợp có chủ 

định các PPDH tích 

cực hợp lý sẽ tác 

động đến nhận thức, 

ham muốn học tập và 

tƣ duy sáng tạo của 

HS. 

- Hình thức tổ chức 

hoạt động DH phù 

hợp tâm sinh lý lứa 

tuổi tạo nên sự hứng 

hởi, hợp tác và chia 

sẻ lẫn nhau trong học 

tập của HS. 

- Năng lực chung và 

năng lực chuyên môn 

của HS có cơ hội phát 

triển. 

- PPDH cơ bản theo 

hƣớng dẫn của sách 

GV nên còn hạn chế. 

- Không thƣờng xuyên 

vận dụng các hình 

thức tổ chức DH do 

quỹ thời gian ít, sỹ số 

HS đông, lớp học chật 

hẹp. 

- HS cố gắng làm - HS 

cố gắng làm để hoàn 

thành bài vẽ, ít thời 

gian để hình thành ý 

tƣởng và hoạt động 

thực hành. 

- PPDH/ hình thức tổ 

chức các hoạt động 

HS học tập (1) đƣợc 

phối hợp, khai thác 

nên phong phú. GV 

đƣợc cơ hội sáng tạo, 

lựa chọn hoạt động 

trong DH. 

- PPDH/ hình thức tổ 

chức các hoạt động 

HS học tập (2) đã sử 

dụng các PPDH tích 

cực song chƣa khai 

thác đƣợc đặc điểm 

phân môn Vẽ tranh; ít 

sử dụng các hình thức 

tổ chức DH do những 

khó khăn chủ quan 

hoặc khách quan nên 

không khí học tập ít 

linh hoạt, sinh động. 
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- Về kết quả học tập của HS: 

DH theo chủ đề (1) 
DH theo từng tiết 

riêng lẻ (2) 
Nhận xét 

- Năng lực chuyên 

môn và năng lực 

chuyên biệt cũng cơ 

hội phát triển. 

- Sản phẩm đa dạng, 

phong phú về cách thể 

hiện và chất liệu tạo 

hình. 

- HS mạnh dạn hơn 

trong trao đổi, chia sẻ 

hiểu biết với nhóm, 

với lớp học 

- Chủ yếu phát huy một 

số năng lực chuyên 

biệt. Cơ hội trải nghiệm 

ít.  

- Nhiều bài vẽ còn 

giống nhau về ý tƣởng 

và tạo hình nên hạn chế 

kết quả. 

- Hạn chế trong giáo 

tiếp cá nhân và hợp tác. 

Còn rụt rè trong chia sẻ 

nhận xét với nhóm, lớp 

- Khai thác nội dung đề 

tài (1) chủ động hơn, có 

điều kiện thời gian phát 

huy năng lực thực hành 

sáng tạo. Mạnh dạn hơn 

trong trao đổi, chia sẻ 

nhận thức. 

- Còn chƣa thật chủ 

động trong khai thác nội 

dung đề tài và thực hành 

sáng tạo (2); phụ thuộc 

vào SGK và hƣớng dẫn 

của GV; năng lực giao 

tiếp, trình bày hạn chế. 

 

2.2.4. Đánh giá chung về thực nghiệm 

 Xây dựng các biện pháp/ hình thức tổ chức DH theo hƣớng phát huy 

tính tích cực học tập của HS trong phân môn Vẽ tranh ở trƣờng THCS (nói 

chung), trƣờng THCS Tân Triều (nói riêng) là vấn đề mới và còn tƣơng đối 

khó trong điều kiện hiện tại; Việc tổ chức DH thực nghiệm với các hình 

thức tổ chức DH theo hƣớng phát huy tính tích cực trong học tập của HS 

đƣợc xây dựng khi nhà trƣờng đã ổn định kế hoạch, thời khóa biểu DH cho 

năm học cũng là một khó khăn đối với nhóm thực hiện. Song đƣợc Ban 

Giám hiệu, GV dạy Mỹ thuật nhiệt tình ủng hộ, tìm giải pháp thực hiện nên 

việc triển khai thực nghiệm đã thu đƣợc những kết quả nhất định. 
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GV đã nhanh chóng tiếp cận, làm quen với PPDH Mỹ thuật, thực 

hiện các biện pháp/ hình thức tổ chức DH và triển khai, vận dụng phù hợp, 

gắn với thực tiễn và môi trƣờng mà nhà trƣờng và HS đang sống. Trong 

quá trình DH, GV không chỉ sử dụng các PPDH có tính đặc thù của Mỹ 

thuật nhƣ: quan sát, vấn đáp, minh họa, luyện tập... mà còn tổ chức nhiều 

hình thức DH ở trong và ngoài lớp học, vẽ cảnh tại thực tế, khai thác sử 

dụng chất liệu trong sáng tạo nghệ thuật... ĐDDH và phƣơng tiện DH (nhƣ 

khai thác công nghệ thông tin) cũng đƣợc đƣa vào sử dụng hợp lý. Do vậy, 

chủ đề thử nghiệm đã thu hút HS hơn trong quá trình học tập. 

Đa số HS tham gia nhiệt tình, biểu lộ sự ham muốn, thích thú trong 

học tập. HS đã chủ động hơn trong quan sát, chủ động trong thực hành và 

sáng tạo. Sản phẩm của chủ đề đa dạng, khai thác đƣợc nhiều góc độ của 

cuộc sống và tƣơng đối hoàn chỉnh. Nhiều HS thích và đã thể hiện đƣợc 

năng lực trình bày, mạnh dạn chia sẻ ý tƣởng trƣớc các bạn. 

Qua trao đổi với GV sau khi dạy xong thực nghiệm, đã nhận xét: 

trong DH theo chủ đề nếu sử dụng các PPDH, biết khai thác và kết hợp tốt 

với các hình thức tổ chức DH trong và ngoài lớp học, tổ chức các hoạt động 

trò chơi, phƣơng tiện dạy học hợp lý chắc chắn lôi cuốn đƣợc HS, tạo cho 

tiết học sinh động, hấp dẫn hơn. HS hứng thú học tập, có nhiều cơ hội giao 

tiếp và đủ thời gian để phát huy tính sáng tạo trong thực hành bài vẽ. Đa số 

HS đều thích thú với học tập theo chủ đề hơn là học tập theo tiết/ bài học 

nhƣ trƣớc đây bởi các em thấy các nội dung không quá khó, dễ tƣởng 

tƣợng và hình thành ý tƣởng riêng. Các em cũng đƣợc thể hiện và tìm kiếm 

chất liệu để làm phong phú hơn bài học sáng tạo; có nhiều thời gian chia sẻ, 

tƣơng tác với các bạn. 

Tuy vậy, do đây là các hình thức DH còn mới nên HS còn có bỡ ngỡ, 

nhiều ý tƣởng hoạt động hay song bị hạn chế bởi sự chuyển dịch địa điểm 

học tập (trong lớp học và ngoài thực tế), tự học, tự rèn luyện ở nhà (vở bài 

học của chủ đề kéo dài trong 2 tuần).  
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Tiểu kết  

Trong đổi mới DH theo hƣớng phát huy tính tích cực học tập của HS 

trƣờng THCS Tân Triều thì PPDH/ các hình thức tổ chức DH luôn gắn kết, 

bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau. Xuất phát từ thực tiễn DH phân môn Vẽ tranh, đề 

xuất các biện pháp/ hình thức tổ chức DH phù hợp chắc chắn sẽ có đƣợc 

kết quả giáo dục tốt hơn, thu hút và tạo điều kiện đƣợc hƣng phấn hơn 

trong học tập; sự yêu mến và mong muốn thể hiện năng lực sáng tạo nhiều 

hơn của HS. 

Kết quả thực nghiệm cho thấy chất lƣợng học tập của HS ở lớp thực 

nghiệm phần nào cao hơn cả về kiến thức lẫn kỹ năng thực hành bài vẽ. HS 

bày tỏ sự thích thú với hình thức DH theo chủ đề, với vận dụng các các 

hình thức tổ chức DH khi GV vận dụng vào thực tiễn, khai thác thực tiễn 

sinh hoạt, phong cảnh và lễ hội tại quê hƣơng. Các em có nhiều cơ hội để 

quan sát, tƣởng tƣởng lại và thông qua tƣ duy hình tƣợng để tạo nên bức 

tranh từ những cảnh, ngƣời và lễ hội tƣởng nhƣ đã rất quen thuộc. 

Thực nghiệm ở trƣờng THCS Tân Triều tuy giới hạn trong một thời 

gian, đối tƣợng hẹp và có nhiều thuận lợi về truyền thống, thành tích vẽ 

tranh của HS nhà trƣờng. Song qua đó thấy đƣợc sự cuốn hút, thích thú của 

HS trong học tập, tạo đƣợc sự tƣơng tác giữa GV với HS, giữa HS với HS; 

không khí học tập thân thiện, cởi mở; HS thu nhận đƣợc nhiều kiến thức 

hơn. Từ những thực nghiệm sẽ rút ra đƣợc nhiều bổ ích trong DH phân 

môn Vẽ tranh theo định hƣớng phát triển năng lực HS. 
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KẾT LUẬN 
 

PPDH là đa dạng và phong phú, khi tiến hành DH GV cần căn cứ 

vào thực tế nhƣ; đối tƣợng HS, điều kiện DH, nội dung DH, khả năng nhận 

thức và thể hiện của HS… để có sự lựa chọn và kết hợp các phƣơng pháp 

sao cho đạt đƣợc mục tiêu của bài học, của môn học của chƣơng trình học; 

đồng thời, kích thích đƣợc hứng thú, phát huy đƣợc tính tích cực, khả năng 

tƣ duy hình ảnh, trí tƣởng tƣợng và sáng tạo của HS để mỗi giờ học là một 

khám phá mới, một thể hiện mới với các em, làm cho giờ học không những 

mang lại hiệu quả giáo dục thẩm mỹ mà thực sự là cần thiết và ham thích 

của các em trong quá trình DH. 

Trong thực tế DH tại trƣờng THCS, nếu GV Mỹ thuật có sự vận 

dụng và kết hợp đa dạng nhiều phƣơng pháp; khai thác ƣu điểm của các các 

phƣơng pháp mang tính truyền thống và các phƣơng pháp, kỹ thuật DH tích 

cực phù hợp với đặc thù môn học chắn chắn sẽ đem lại hiệu quả cao trong 

giáo dục. Vẽ là một hoạt động đƣợc HS yêu thích, song việc tổ chức DH và 

PPDH của GV mới là nguồn đem lại sự hứng khởi cho HS. Đặc biệt, phân 

môn Vẽ tranh đòi hỏi sự sáng tạo, trí tƣởng tƣợng và tƣ duy của HS về các 

hình ảnh thể hiện cụ thể của đề tài thông qua các yếu tố của ngôn ngữ 

Hội họa. Do vậy, việc vận dụng nhiều phƣơng pháp và lựa chọn 

phƣơng pháp phù hợp sẽ phát huy đƣợc tính tích cực học tập, từ đó 

kích thích tƣ duy tƣởng tƣợng và thể hiện của HS, giờ học trở nên nhẹ 

nhàng và hiệu quả. 

Những kết quả đạt đƣợc trong xây dựng và tổ chức thực nghiệm các 

biện pháp/ hình thức tổ chức DH phân môn Vẽ tranh trƣờng THCS của đề 

tài cũng không ngoài mục đích tìm kiếm và đề xuất các giải pháp nhằm 

giúp cho DH đạt đƣợc kết quả cao hơn. Việc gắn kết nội dung học tập của 

chủ đề với thực tiễn cơ sở, tạo dựng mối quan hệ liên tƣởng gần gũi để HS 
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quan sát, suy nghĩ, liên tƣởng trong quá trình thực hành sáng tạo là một giải 

pháp tích cực, gắn học với hành, gắn lý thuyết với thực tế tạo nên sức 

hấp dẫn với HS; vị trí và vai trò của vẽ tranh vì thế cũng đƣợc khẳng 

định trong môn Mỹ thuật, trong chƣơng trình GDPT nhằm đáp ứng mục 

tiêu DH  hƣớng vào HS, phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo 

trong học tập. 

 Trong dự thảo “Chương trình GDPT sau 2015”, với tƣ tƣởng đổi 

mới toàn diện, triệt để của ngành giáo dục; với việc chuyển đổi đánh giá 

kết quả học tập từ kiến thức, kỹ năng, thái độ sang đánh giá về phẩm 

chất và năng lực HS nhằm đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa đất nƣớc, hòa 

nhập với các nền giáo dục tiên tiến thế giới thì việc nghiên cứu tiếp thu 

và chuyển hóa các PPDH tích cực, lấy HS làm trung tâm là rất cần thiết. 

Hy vọng nghiên cứu của đề tài có thể góp phần bé nhỏ vào sự nghiệp 

chung này. 

Qua nghiên cứu và lý luận thực tiễn (chƣơng 1); đề xuất những biện 

pháp/ hình thức DH và tổ chức thực nghiệm phân môn Vẽ tranh ở trƣờng 

THCS Tần Triều (chƣơng 2). Trên cơ sở những kết luận của đề tài, chúng 

tôi đƣa ra một số kiến nghị sau: 

- Đối với cấp quản lý giáo dục cơ sở: 

Trong khi chờ đợi chƣơng trình và SGK Mỹ thuật mới trong chƣơng 

trình GDPT sau 2017 của Bộ GD và ĐT; phòng giáo dục và đào tạo huyện 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội có thể kiến nghị cấp trên và cho phép trƣờng 

THCS Tân Triều tiếp tục thử nghiệm, xây dựng các chủ đề học tập dựa vào 

SGK Mỹ thuật hiện hành để không ngừng nâng cao chất lƣợng DH. 

Ban Giám hiệu cần quan tâm chỉ đạo GV Mỹ thuật, trên cơ sở kết 

quả của chủ đề vẽ tranh thực nghiệm tiếp tục đầu tƣ, nghiên cứu để xây 

dựng các chủ đề học tập phân môn Vẽ tranh (nói riêng), môn Mỹ thuật (nói 

chung) dựa trên các bài học cụ thể trong SGK Mỹ thuật. 



 81 

 Tăng cƣờng thêm trang thiết bị, công cụ đáp ứng mục tiêu DH theo 

hƣớng phát triển năng lực HS trong môn Mỹ thuật; có chủ trƣơng cụ thể để 

thực hiện xã hội hóa giáo dục nhằm huy động trí tuệ, tài lực của phụ huynh 

HS cùng tham gia. 

- Đối với GV: 

GV cần nhận thức rõ tác động và lợi ích của đổi mới giáo dục đáp 

ứng yêu cầu của thực tế. Việc xây dựng, sử dụng các hình thức tổ chức DH 

thích hợp sẽ có tác dụng đƣa vẽ tranh ngày càng gắn kết thực tế học đi đôi 

với hành, gắn kết HS với tình yêu quê hƣơng, đất nƣớc. 

Việc ứng dụng các biện pháp/ hình thức tổ chức DH cần đa dạng và 

phù hợp vừa không cứng nhắc. Tùy từng chủ đề, từng bài học để có những 

giải pháp cụ thể khác nhau. Vì vậy, GV cần đầu tƣ nghiên cứu, bồi dƣỡng 

kiến thức qua chia sẻ, trao đổi trong nhóm, tổ GV; tích cực tham gia các 

đợt tập huấn về chuyên môn và PPDH do các cấp tổ chức. 

- Đối với HS: 

Để nâng cao hiệu quả của môn học giáo dục thẩm mỹ, HS cần nâng 

cao ý thức tự học và sáng tạo (đó cũng là bản chất của học mỹ thuật), tham 

gia tích cực vào các hoạt động giáo dục do GV tổ chức trong và ngoài giờ 

lên lớp. 

Luôn tập cho mình thói quen quan sát, nhận xét, lƣu giữ hình ảnh 

qua vẽ ký họa (Luôn tập cho mình thói quen quan sát, nhận xét, lƣu giữ 

hình ảnh qua vẽ ký họa (ghi chép) và ghi nhớ. Chia sẻ và thảo luận với bạn, 

nhóm học tập những suy nghĩ, kiến thức mình mới thu nhận đƣợc. 

 Mỗi bài vẽ cần có sự bài vẽ cần có sự khác nhau về cách thể hiện 

nhƣ bố cục, hình mảng, màu sắc… để tránh thói quen, khác nhau về cách 

thể hiện nhƣ bố cục, hình mảng, màu sắc… để tránh thói quen, hạn chế 

sáng tạo trong bài vẽ. 
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 Đổi mới PPDH môn Mỹ thuật (nói chung) và đổi mới PPDH phân 

môn Vẽ tranh (nói riêng) trong trƣờng THCS cần đƣợc quán triệt và thực 

hiện nghiêm túc. Để làm đƣợc điều đó đòi hỏi những những giải pháp cụ 

thể, đồng bộ từ cấp quản lý đến GV và HS. Mỹ thuật là môn học giáo dục 

thẩm mỹ thông qua các hoạt động thực hành. Sự phối kết hợp chung và vận 

dụng sáng tạo các biện pháp/ hình thức tổ chức DH chắc chắn sẽ có đƣợc 

kết quả tốt đẹp. 
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Phụ lục 1 

DANH SÁCH HỌC SINH TRƢỜNG THCS TÂN TRIỀU ĐẠT      

GIẢI CAO TẠI CÁC CUỘC THI VẼ TRANH  

CẤP THÀNH PHỐ, CẤP HUYỆN 

(Từ năm học 2006 - 2007 đến nay) 

1. Năm học 2006 - 2007: Cuộc thi vẽ tranh “Đề tài Môi trường”, cấp 

thành phố Hà Nội. 

- “Biển xanh” (Giải B) của HS Vũ Thị Thu Hƣơng lớp 7A. 

- “Hãy bảo vệ môi trường” (Giải B) của HS Đào Thu Hằng lớp 8A. 

- “Chúng em tổng vệ sinh…” (Giải B) của HS Phạm Thị Linh lớp 8C. 

- “Quê hương” (Giải C) của HS Nguyễn Thị Hoa lớp 6A. 

2. Năm học 2007 - 2008: Cuộc thi vẽ tranh “Vì môi trường không thuốc 

lá”, cấp Quốc gia. 

- Giải nhì: HS Vũ Thị Thu Hƣơng lớp 9A. 

- Giải ba: HS Nguyễn Thị Hoa lớp 9A. 

(cả nƣớc có 4 giải nhì, 6 giải ba) 

3. Năm học 2008 - 2009: Cuộc thi vẽ tranh “Chào mừng 1000 năm Thăng 

Long - Hà Nội”, cấp thành phố Hà Nội. 

- Giải nhì: “Nhộn nhịp đường phố” của HS Nguyễn Mai Phƣơng lớp 7H. 

- Giải nhì: “Gia đình em” của HS Bùi Văn Công lớp 6D. 

4. Năm học 2009 - 2010: “Cuộc thi Thăng Long - Hà Nội hôm nay” do Ủy 

ban nhân dân huyện Thanh Trì tổ chức. 

- Giải nhất tập thể. 

- Giải nhì tranh của tập thể lớp 7A2 (vẽ trên giấy A0). 

5. Năm học 2010 - 2011: Triển lãm Mỹ thuật thiếu nhi toàn quốc 2011 (29 

Hàng Bài). 

- Có 6 HS đƣợc treo tranh (2 HS đƣợc in trong tuyển tập). 

- Giải nhất tập thể thi vẽ tranh cấp huyện (3 giải A, 3 giải B, 1 giải C). 
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6. Năm học 2011 - 2012: Cuộc thi vẽ tranh “Chúng em vui hè 2012” của 

huyện Thanh Trì. 

- 1 giải B (không có giải A) tập thể 

- 1 giải A1, 1 giải A2, 1 giải khuyến khích cho cá nhân. 

7. Năm học 2012 - 2013: Cuộc thi vẽ tranh “Chúng em vui hè 2013” của 

huyện Thanh Trì. 

Giải nhất tập thể. 

- Giải nhất: HS Nguyễn Trà Giang lớp 7A2.  

  HS Triệu Thu Hà lớp 9E. 

- Giải nhì: HS Triệu Thu Hằng lớp 6A1. 

  HS Nguyễn Thị Mỹ Hạnh lớp 7A2. 

HS Nguyễn Huy Sơn lớp 9B 

8. Năm học 2013 - 2014: Cuộc thi vẽ tranh “Biển đảo quê hương” do 

phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Thanh Trì tổ chức. 

Giải nhất tập thể (7 giải A và 3 giải C cá nhân). 

9. Năm học 2014 - 2015: Cuộc thi vẽ tranh “Cuộc sống quanh em” do 

huyên Thanh Trì tổ chức. 

- Giải A (4 giải): 

+ “Phong cảnh chùa Triều Khúc”, HS Nguyễn Thanh Thảo lớp 9A2. 

+ “Hát quan họ”, HS Nguyễn Thị Thanh Hà lớp 7A. 

+ “Phong cảnh làng em”, HS Bùi Văn Công lớp 6D. 

+ “Mẹ con”, HS Vũ Hồng Linh lớp 8A 

- Giải B (6 giải). 

- Giải C (8 giải). 

10. Năm học 2015 - 2016: Cuộc thi vẽ tranh “Vì môi trường học tập an 

toàn”, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức. 

Giải C: “Quê em”, HS Giang Ngọc Diệp lớp 6A5. 

Ghi chú: Trƣờng đã có HS đƣợc giải quốc tế Shan Kar tại Ấn Độ, “Đề mãi 

mãi màu xanh” do báo Thiếu niên tiền phong tổ chức…  
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Phụ lục 2 

PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN  

Dành cho giáo viên dạy Mỹ thuật 

Kính thƣa các thầy/cô. 

Nhằm tìm hiểu các yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng các bài vẽ tranh của học sinh 

trong môn Mỹ thuật và tìm ra các biện pháp để nâng cao tính tích cực trong học tập của 

học sinh. Xin Thầy/Cô vui lòng đóng góp ý kiến về các vấn đề sau: 

(Đánh dấu x vào ô tƣơng ứng, phù hợp với suy nghĩ của thầy/cô) 

STT Nội dung 

Mức độ phù hợp 

Nhiều 

đúng 
Vừa phải 

Không 

đúng 

1 
Học sinh yêu thích vẽ tranh trong học mỹ 

thuật 
   

2 Các em vẽ tranh giống nhƣ có thực    

3 
Tranh các em vẽ theo cách cảm, theo nhận 

thức của bản than 
   

4 
Các em đã thể hiện đƣợc nội dung đề tài 

trong tranh 
   

5 
Thời gian để các em tiến hành bài vẽ tranh 

theo quy trình dạy học hiện nay 
   

6 
Họa phẩm có vai trò quan trọng trong vẽ 

tranh 
   

7 
Sự quan tâm chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà 

trƣờng tác động tích cực đến học tập 
   

8 
Vai trò của giáo viên có ý nghĩa quan trọng 

đến chất lƣợng sáng tạo của học sinh 
   

9 
Cần kết hợp hài hòa các hình thức hoạt 

động trong và ngoài nhà trƣờng 
   

10 
Cần đổi mới nội dung, phƣơng pháp dạy 

học vẽ tranh để có hiệu quả hơn 
   

Xin trân trọng cảm ơn quý thầy/cô! 
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Phụ lục 3 

PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN  

Dành cho học sinh  

 

Để góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học môn Mỹ thuật (nói chung), phân môn 

Vẽ tranh (nói riêng) theo hƣớng phát huy tích cực học tập, sáng tạo của HS. Đề nghị em 

đóng góp ý kiến vào các nội dung sau: 

(Đánh dấu x vào ô tƣơng ứng, phù hợp với suy nghĩ của em) 

Câu 1: Trong quá trình học mỹ thuật, em thích học các phân môn nhƣ thế nào 

STT Phân môn Thích Thích vừa phải Không thích 

1.  Vẽ theo mẫu    

2.  Vẽ trang trí    

3.  Vẽ tranh    

4.  Thƣờng thức mỹ thuật    

 

Câu 2: Trong vẽ tranh, yếu tố nào đƣợc em quan tâm nhiều nhất 

STT Các yếu tố tạo hình Quan tâm 
Quan tâm 

vừa phải 

Không 

quan tâm 

1 Cách khai thác nội dung đề tài    

2 Cách sắp xếp bố cục tranh    

3 
Cách sắp xếp hình, mảng trong 

tranh 
   

4 Cách vẽ nét    

5 Đậm nhạt trong tranh    

6 Màu sắc trong tranh    
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Câu 3: Khi học các bài vẽ tranh em thể hiện thế nào 

STT Nội dung 
Thƣờng 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 
Không 

1 
Vẽ theo sách giáo khoa, tranh ảnh 

mình thích, theo bài mẫu 
   

2 
Vẽ tranh để tham gia triển lãm, 

cuộc thi 
   

3 
Vẽ theo ý thích, theo khả năng của 

mình 
   

4 Vẽ xong tranh tại lớp    

5 Về nhà vẽ tiếp    

 

Câu 4: Để có đủ họa phẩm, ĐDDH bài vẽ tranh, HS đã nhận đƣợc sự quan tâm. 

STT Nội dung Quan tâm 
Quan tâm 

vừa phải 

Không 

quan tâm 

1 Chính quyền, địa phƣơng    

2 Ban Giám hiệu nhà trƣờng    

3 Thầy cô giáo    

4 Gia đình    

 

Câu 5: Em thƣờng sử dụng chất liệu gì trong khi vẽ tranh 

STT Sử dụng chất liệu 
Thƣờng 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 
Không 

1 Bút dạ màu    

2 Sáp màu    

3 Màu bột    

4 Màu nƣớc    

5 Các chất liệu khác    

 

Câu 5: Ngoài vẽ tranh trong giờ chính khóa, em có hay vẽ tranh ngoài giờ lên lớp 

không. 

                      Có Thỉnh thoảng           Không  

Xin trân trọng cảm ơn các em đã có ý kiến! 
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Phụ lục 4 

GIÁO ÁN ĐANG DẠY (để đối chứng). 

Bài 11: Vẽ tranh “ĐỀ TÀI TỰ DO” 

(Gợi ý của GV: Cuộc sống quanh em) 

I. Mục tiêu bài học 

Sau bài học, HS sẽ: 

- Hiểu đƣợc sự đa dạng, phong phú trong giới tự nhiên và xã hội, 

trong sinh hoạt thƣờng ngày của con ngƣời. 

- Thấy đƣợc sự đổi mới, phát triển không ngừng của quê hƣơng, đất 

nƣớc. 

- Tìm đƣợc đề tài phản ảnh cuộc sống đƣơng đại và vẽ đƣợc một bức 

tranh theo cảm nhận, đáp ứng yêu cầu bài học. 

- Biết công ơn của Bác Hồ, ngƣời đem lại ấm no, hạnh phúc đến cho 

dân tộc, đất nƣớc. 

- Có ý thức làm đẹp cuộc sống xung quanh. 

II. Chuẩn bị 

1. Tài liệu tham khảo: (nhƣ SGV). 

2. ĐDDH: (nhƣ SGC). 

3. Phƣơng pháp dạy học: (nhƣ SGV). 

III. Gợi ý tiến trình dạy học 

Nội dung 

hoạt động 

Hoạt động 

của GV 

Hoạt động 

của HS 

Đồ dung 

dạy học 

Hoạt động 1:  

Quan sát, 

nhận xét 

(10’) 

- Hƣớng dẫn học sinh tìm và 

chọn nội dung đề tài. 

- Gợi ý để HS tìm ra các hoạt 

động diễn ra trong cuộc sống 

xung quanh. 

- Hoạt động: 

nhóm/ cá 

nhân. 

- Tìm chọn 

những nội 

- Băng hình 

(nếu có) 

- Tranh, ảnh 

trong 

ĐDDH, 
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- Chiếu bang hình hoặc giới 

thiệu tranh, ảnh minh họa; chia 

nhóm và thảo luận, trả lời câu 

hỏi: 

+ Cuộc sống xung quanh em 

diễn ra nhƣ thế nào? 

+ Có những hoạt động nào tiêu 

biểu? 

+ Nhờ đâu có đƣợc cuộc sống 

tƣơi đẹp hôm nay? 

- Đại diện các nhóm trình bày 

kết quả thảo luận, các nhóm 

khác nhận xét, bổ sung. GV chốt 

lại: 

+ Cuộc sống xung quanh ta diễn 

ra vô cùng đa dạng, phong phú. 

+ Quê hƣơng ngày càng đổi mới, 

tƣơi đẹp; cuộc sống ngày càng 

ấm no, hạnh phúc (GV liên hệ 

đến cả cuộc đời Bác Hồ luôn lo 

lắng đến độc lập, tự do cho dân 

tộc và luôn mong ƣớc làm sao để 

dân giàu, nƣớc mạnh). 

+ Vẽ một hoạt động trong cuộc 

sống mới đang diễn ra hôm nay 

cũng chính là tỏ long biết ơn 

công lao của Bác Hồ đối với đất 

dung, hoạt 

động liên 

quan đến 

cuộc sống 

xung quanh. 

- Hoạt động 

theo nhóm: 

+ Xem tranh 

ở SGK, 

ĐDDH. 

+ Thảo luận 

và trả lời câu 

hỏi (đại diện 

các nhóm). 

- HS liên hệ 

và phát biểu 

theo hiểu biết 

của bản thân. 

- HS ghi 

chép vào vở. 

SGK. 

- Phiếu giao 

việc cho các 

nhóm để trả 

lời câu hỏi. 

- Giấy A2, 

bút dạ (nếu 

có). 
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nƣớc, với dân tộc. 

(GV yêu cầu HS nêu những hiểu 

biết của bản than về sự đổi mới 

trong cuộc sống xã hội ngày nay 

ở quê hƣơng, đất nƣớc. Có thể 

liên hệ đến cuộc sống của gia 

đình, quê hƣơng qua lời kể của 

cha mẹ, qua sách báo… GV góp 

ý bổ sung và chốt lại). 

Hoạt động 2: 

Hƣớng dẫn 

cách vẽ 

(8’) 

 

1. Củng cố 

kiến thức 

2. Vai trò 

của màu sắc 

- GV gợi ý để học sinh thấy: 

+ Có nhiều hoạt động, nhiều nội 

dung đang diễn ra trong cuộc 

sống để vẽ. 

+ Nêu đƣợc cuộc sống tƣơi đẹp 

của quê hƣơng. 

+ Nhắc lại phƣơng pháp tiến 

hành vẽ tranh. 

+ Nhấn mạnh việc thể hiện rõ 

nội dung đề tài. 

- GV nhắc nhở học sinh cách sử 

dụng màu phù hợp với nội dung 

bài (Vẽ màu tƣơi sáng, hài hòa. 

Làm rõ trọng tâm của tranh). 

Nhấn mạnh: 

+ Màu sắc tƣơi sáng, hài hòa 

phản ánh đƣợc nội dung cuộc 

sống mới. 

- HS lắng 

nghe, suy 

nghĩ và trả 

lời câu hỏi: 

+ Nội dung 

đề tài phản 

ánh cuộc 

sống mới. 

+ Màu sắc 

phản ánh nội 

dung tranh. 

      

 

 

 

- Ghi chép 

vào vở. 

- Tranh, ảnh 

trong 

ĐDDH, 

SGK. 

- Chiếu bang 

hình (nếu 

có) hoặc viết 

bảng. 
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+ Mỗi học sinh có cách thể hiện 

màu sắc khác nhau (không vẽ 

màu giống nhau hoặc chép lại 

tranh trong SGK, tranh của bạn. 

 

Hoạt động 3: 

Thực hành 

(20’) 

 

- GV hƣớng dẫn HS làm bài. 

+ Trong quá trình HS vẽ, GV 

luôn quan sát, gợi ý về khai thác 

nội dung đề tài. 

+ Củng cố kiến thức và khuyến 

khích HS tìm tòi, sang tạo trong 

bài vẽ. 

 

- HS hoạt 

động thực 

hành cá 

nhân. 

- Giấy vẽ 

khổ A4. 

- Màu vẽ, 

sáp màu, bút 

dak, màu 

nƣớc, màu 

bột (nếu có). 

Hoạt động 4: 

Đánh giá kết 

quả học tập 

(7’) 

 

- Tổ chức đánh giá cả lớp theo 

nhóm. 

- GV nêu yêu cầu nhận xét, đánh 

giá về: 

+ Cách thể hiện nội dung. 

+ Bố cục tranh. 

+ Hình vẽ và hoạt động. 

+ Màu sắc. 

- GV khen ngợi các bài vẽ thể 

hiện cuộc sống mới sinh động, 

màu sắc tƣơi vui, trong sáng 

phản ánh đƣợc quê hƣơng, đất 

nƣớc trong thời kỳ đổi mới. 

- Dặn dò bài học sau. 

- Phát biểu, 

nhận xét, 

đánh giá theo 

yêu cầu của 

GV 

- Nhận xét 

bài của nhau 

- Dán một số 

bài tốt, chƣa 

tốt lên bảng 
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Bài 22: Vẽ tranh 

ĐỀ TÀI “NGÀY TẾT VÀ MÙA XUÂN” 

(1 tiết) 
I. MỤC TIÊU. 

Sau bài học, HS sẽ 

- Hiểu hơn về bản sắc văn hóa dân tộc qua các phong tục tập quán 

trong những ngày Tết và vẻ đẹp của mùa xuân quê hƣơng. 

- Hiểu và thấy đƣợc ý nghĩa của “Tết trồng cây” theo khởi xƣớng 

của Bác Hồ. 

- Vẽ hoặc cắt, xé dán giấy màu một tranh đề tài “Ngày Tết và mùa 

xuân”. 

- Thêm yêu quí gia đình, quê hƣơng, đất nƣớc và luôn ghi nhớ công 

ơn của Bác Hồ. 

II. CHUẨN BỊ. 

1. Tƣ liệu tham khảo. 

- Đồ dùng học tập Mỹ thuật 6. 

- Tranh, ảnh lễ hội mùa xuân; Bác Hồ với Tết trồng cây. (Sƣu tầm) 

2. Đồ dùng dạy học: (nhƣ SGV). 

3. Phƣơng pháp dạy học: (nhƣ SGV). 

III. GỢI Ý TIẾN HÀNH DẠY HỌC 

Ổn định tổ chức, kiểm tra bài cũ (4’) 

Nội dung 

bài học 

Hoạt động 

của GV 

Hoạt động 

của HS 

Đồ dùng 

dạy học 

Hoạt động 1: 

Quan sát, 

nhận xét 

(10’) 

 

- GV giới thiệu nội dung bài 

học; Cho HS xem bằng hình 

lễ hội (nếu có), xem một số 

tranh, ảnh về ngày Tết và mùa 

xuân trong SGK và đặt câu 

- HS xem tranh, 

ảnh, trả lời câu 

hỏi 

 

 

- Băng hình, 

máy chiếu 

(nếu có) 

- Tranh, SGK. 
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1. Tìm ra và 

chọn nội dung 

đề tài. 

2. Tết trồng 

cây 

hỏi: 

+ Đây là những hoạt động nào 

trong ngày Tết và mùa xuân? 

+ Trong các ngày Hội xuân 

thƣờng có hoạt động gì? 

+ Kể tên một số bức tranh vẽ 

về đề tài này? 

+ Ai là ngƣời đề xuất ngày 

“Tết trồng cây”? Hãy tả 

quang cảnh một ngày Tết 

trồng cây ở trƣờng (hoặc quê 

hƣơng)? 

- GV gọi một, hai nhóm trả 

lời. Các nhóm khác nghe, 

động não và góp ý, bổ sung ý 

kiến. 

- GV chốt ý: 

+ Ngày Tết và mùa xuân có 

rất nhiều nội dùn, hình ảnh 

đẹp; màu sắc phong phú, hấp 

dẫn nhƣ: Chợ Tết, đón giao 

thừa, trang trí ngày Tết, Hội 

làng, trò chơi ngày xuân,… 

+ Mỗi miền quê lại có phong 

tục tập quán, cảnh vật, trang 

phục khác nhau càng tạo nên 

ấn tƣợng mạnh và giàu cảm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS chia nhóm, 

trao đổi. 

 

 

 

- HS ghi chép 

vào vở theo nhận 

thức. 

- Tranh, ảnh, 

ĐDDH lớp 6. 

- Tranh vẽ của 

họa sĩ, của 

thiếu nhi, 

tranh dân gian 

về ngày Tết và 

mùa xuân do 

GV sƣu tầm. 

- Phiếu câu hỏi 

cho các nhóm. 

- Giấy A3, bút 

dạ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tranh, ảnh 
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xúc với mỗi ngƣời. 

+ Bác Hồ là ngƣời khởi 

xƣớng ngày “Tết trồng cây” 

từ mùa xuân năm 1965: “Mùa 

xuân là Tết trồng cây 

Làm cho đất nước càng ngày 

càng xuân” 

Từ đó, cứ mỗi năm Tết đến, 

xuân về nhân dân cả nƣớc lại 

tƣng bừng tổ chức “Ngày Tết 

trồng cây” để ghi nhớ công 

ơn của Bác Hồ. 

về Bác Hồ với 

“Tết trồng 

cây” (nếu có). 

 

 

 

 

Hoạt động 2: 

Hƣớng dẫn 

cách vẽ 

(6’) 

 

- GV củng cố lại các bƣớc tiến 

hành bài vẽ trang, vận dụng vào 

nội dung đề tài của bài: 

+ Tìm và chọn nội dung yêu 

thích. 

+ Vẽ phác bố cục hình mảng. 

+ Cách vẽ hình. 

+ Hoàn chỉnh bai vẽ. 

- GV khuyến khích HS tìm tòi, 

sáng tạo theo cảm nhận riêng. 

- HS lắng nghe, 

động não và trả 

lời câu hỏi. 

- Ghi chép theo 

nhận thức 

- Hình vẽ các 

bƣớc tiến trình 

bài vẽ. 

- Tranh, giấy, 

màu vẽ 

Hoạt động 3: 

Thực hành 

(20’) 

 

- Vẽ tranh: 

- Khuyến khích HS tƣởng 

tƣợng, sáng tạo trong vẽ phác 

thảo bố cục, hình, màu và 

cách vẽ riêng. 

- Theo dõi để động viên, gợi 

- HS làm bài cá 

nhân. 

+ Tìm nội dung 

đề tài. 

+ Vẽ theo cách 

- Giấy A4 

- Bút chì 

- Màu vẽ hoặc 

giấy màu các 

loại (kể cả họa 
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+ Giấy vẽ: A4 

+ Màu sắc: Sử 

dụng chất liệu 

hiện có. 

+ Vẽ theo ý 

thích 

mở hoặc giúp đỡ HS còn lung 

túng trong quá trình thực hiện 

bài. 

- Lƣu ý về màu sắc: tƣơi vui, 

trong trẻo để hợp với không 

khí ngày Tết và mùa xuân. 

- Khuyến khích HS vẽ lồng 

ghép hình ảnh Bác Hồ với 

thiếu nhi trong ngày Tết và 

mùa xuân. 

cảm, cách nghĩ. báo có ảnh 

màu). 

- Bút vẽ. 

- Hồ dán. 

Hoạt động 4: 

Đánh giá kết 

quả 

(5’) 

 

- GV chọn một số bài với kết 

quả khác nhau: đẹp, còn thiếu 

sót, chƣa đẹp; gợi ý để HS 

nhận xét, đánh giá về đƣợc và 

chƣa đƣợc: 

+ Nội dung đề tài. 

+ Sắp xếp hình mảng chính, 

hình mảng phụ. 

+ Vẽ hình. 

+ Vẽ màu. 

- Dặn dò chuẩn bị cho bài sau. 

- HS phát biểu 

theo gợi ý của 

GV. 

 

 

 

- Ghi chép theo 

nhận thức 

 

- Bài vẽ của 

HS 
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Phụ lục 5 

THIẾT KẾ DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ 

(Giáo án thực nghiệm) 

CHỦ ĐỀ “MÙA XUÂN VÀ QUÊ HƢƠNG” 

(4 tiết) 

Chủ đề đƣợc liên kết từ các bài:  

Bài 22 (1 tiết):“Mùa Xuân và Quê hương” 

Bài 33 - 34 (2 tiết): “Quê hương em” 

Bài 17 (1 tiết): “Đề tài tự do” 

 

I. MỤC TIÊU. 

Học xong chủ đề này học sinh sẽ: 

- Nhận thức rõ hơn vẻ đẹp của quê hƣơng trong không khí của ngày 

Tết và Mùa Xuân. 

- Hiểu biết thêm về bản sắc văn hóa phong phú, đa dạng của dân tộc 

các vùng miền; nét đẹp của phong cảnh và lễ hội quê hƣơng. 

- Biết đƣợc ý nghĩa của Tết trồng cây do Bác Hồ khởi xƣớng. 

- Vẽ đƣợc tranh bằng chất liệu màu thông thƣờng; làm đƣợc tranh 

bằng chất liệu khác thông qua cắt xé dán. 

- Hình thành năng lực quan sát, khám phá, thực hành sáng tạo và 

năng lƣợng biểu cảm. Cảm thụ hơn vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống. 

II. CHUẨN BỊ. 

1. Giáo viên: 

- Soạn giáo án điện tử, đầu máy chiếu, các đoạn băng hình liên quan 

đến chủ đề. 

- Ảnh đẹp liên quan đến chủ đề. 

- Tranh của họa sỹ, tranh dân gian, tranh thiếu nhi vẽ về chủ đề. 

- SGK Âm nhạc và Mỹ thuật 6. 



 103 

2. Học sinh: 

- SGK Âm nhạc và Mỹ thuật 6. 

- Vở ghi chép. 

- Giấy vẽ (giáo viên quy định) 

- Màu vẽ, bút vẽ… 

- Giấy màu, vải màu vụn, lá khô… hồ dán để làm tranh cắt, xé dán. 

- Tranh ảnh liên quan đến các bài chủ đề (sƣ tầm). 

III. PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC. 

- Các phƣơng pháp dạy học mỹ thuật: quan sát, vấn đáp tìm tòi, trực 

quan, thực hành sáng tạo. 

- Một số hình thức tổ chức hoạt động dạy học. 

Lƣu ý: 

- Dựa vào giáo án các bài riêng lẻ, xây dựng khung của kế hoạch dạy 

học theo chủ đề. 

- Một số nội dung hoạt động của các bài học có thể gộp lại để tránh 

lặp lại hình thức tổ chức và kiến thức. 

- Không ấn định thời gian cụ thể cho mỗi bài, mỗi hoạt động nhƣ giáo 

án hiện tại. Song các yêu cầu của chủ đề phải đƣợc thực hiện trong 4 tiết. 

- Đề xuất mỗi tuần 2 tiết, chủ đề kéo dài trong 2 tuần. Có kế hoạch 

hƣớng dẫn học sinh học ngoài giờ lên lớp (khuyến khích). 

- Hình thức thể hiện: 

 Vẽ tranh: “Quê hương em”. 

 Cắt, xé dán tranh “Ngày Tết và Mùa Xuân” 

IV. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG. 

ĐỀ TÀI  “QUÊ HƢƠNG VÀ MÙA XUÂN” 

A. Hoạt động 1 (chung cả 2 bài): Tìm hiểu nội dung đề tài. 

- Hƣớng dẫn tìm chọn nội dung đề tài 

- Tổ chức trò chơi “Ai đoán nhanh”(đoán nhanh, đúng; đoán đƣợc 

nhiều hình ảnh) 
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- Phổ biến cách chơi và quy định thƣởng phạt 

- Chiếu một vài đoạn băng hình hoặc treo một số ảnh đẹp phong 

cảnh, lễ hội mùa xuân… cảnh đẹp các vùng miền GV đặt những câu hỏi 

ngắn, nhanh (đây là đâu, hoạt động gì…). Ai đoán nhanh, đúng đƣợc khen 

thƣởng. 

* Học theo nhóm. 

Mời một vài nhóm HS thực hiện hát một bài hát ngắn hoặc diễn lại 

những động tác vui nhộn thƣờng có trong các trò chơi dân gian, của lễ hội, 

phù hợp với chủ đề (có thể lấy ý tƣởng từ tranh dân gian). 

1. Trao đổi hiểu biết về quê hƣơng, ngày Tết và mùa Xuân. 

- GV chia thành 4 nhóm, mỗi đề tài (quê hƣơng, lễ hội mùa xuân) có 

2 nhóm, gợi ý nội dung thảo luận: 

- Mỗi HS trong nhóm nêu những hiểu biết của mình về cảnh đẹp quê 

hƣơng, ngày Tết và mùa xuân (chú ý: Các HS sau không nêu trùng tên của 

các HS trƣớc). 

+ Phong cảnh (hay lễ hội) vừa xem có ở đâu? Em biết gì về lễ hội 

này chƣa? 

+ Kể một hình ảnh mà em thích nhất về cảnh đẹp và lễ hội mùa xuân 

ở quê hƣơng? 

- Các nhóm trình bày (1nhóm trình bày, nhóm khác  bổ sung). 

- GV đƣa cho mỗi nhóm một ít tranh của họa sỹ, tranh dân gian và 

tranh thiếu nhi. Phát phiếu câu hỏi để HS trả lời (câu hỏi đã đƣợc chuẩn bị 

trƣớc). 

- Các nhóm HS thảo luận, cử ngƣời trình bày trƣớc lớp. 

* Học cả lớp. 

- GV mời đại diện nhóm lên trình bày kết quả thảo luận, các nhóm 

khác theo dõi xem có bao nhiêu nội dung trùng với nội dung của nhóm 

trình bày. GV cùng cả lớp phân loại, sắp xếp xem những nội dung nào 

đƣợc quan tâm nhiều nhất, phân tích nguyên nhân. 

- GV đánh giá kết quả thảo luận và nhấn mạnh một số ý kiến sau: 
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+ Chủ đề Mùa xuân và quê hƣơng rất rộng. Có rất nhiều nội dung, 

hoạt động với các hình ảnh và màu sắc sinh động, phong phú. Ở mỗi 

vùng miền lại có những sắc thái riêng nhƣ: chợ Tết, không khí chuẩn bị 

Tết, chợ hoa xuân, giao thừa, hội làng, các trò chơi dân gian, cảnh đẹp 

của quê hƣơng… 

+ Kết quả thảo luận cho thấy một số hoạt động của chủ đề Mùa 

xuân và quê hƣơng đƣợc đông đảo HS trong lớp biết và yêu thích (GV 

dựa vào kết quả tổng hợp của các nhóm để nhận xét). 

+ Các nội dung đề tài Học tập, Bộ đội… nếu thể hiện đƣợc không 

khí của ngày Tết và mùa Xuân đều có thể đƣợc xếp vào chủ đề Mùa xuân 

và quê hƣơng. 
 

2. Trao đổi hiểu biết về trồng cây. 

* Học cả lớp. 

- GV đặt câu hỏi. Ví dụ: 

+ Hãy kể cho các bạn nghe về ngày Tết trồng cây hoặc không khí sôi 

động của nơi diễn ra ngày Tết trồng cây mà em biết (trực tiếp tham gia, qua 

sách báo, nghe kể chuyện). 

+ Em biết gì về ý nghĩa của Tết trồng cây? 

+ Em có thuộc câu thơ của Bác Hồ khi phát động phong trào Tết 

trồng cây không? 

- Sau khi HS trả lời, GV chia sẻ thêm: 

+ Phong trào Tết trồng cây do Bác Hồ khởi xƣớng và đƣợc hƣởng 

ứng rộng rãi của các tầng lớp nhân dân. 

+ Hằng năm, cứ vào mùa xuân, nhân dân và đặc biệt là trƣờng học 

thƣờng tổ chức ngày Tết trồng cây, đem thêm màu sắc cho quê hƣơng. 

+ Câu thơ kêu gọi toàn dân tham gia ngày Tết trồng cây do Bác Hồ 

viết vào ngày 1-1-1965 là: 

“Mùa xuân là Tết trồng cây 

Làm cho đất nước càng ngày càng xuân” 
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B. Hoạt động 2: Tìm hiểu cách vẽ tranh. 

1. Tìm hiểu chủ đề. 

* Học theo nhóm. 

- GV cho HS nghiên cứu nội dung hƣớng dẫn về đề tài (trang 131, 

SGK) để ý nhận xét 1 trong 3 bức tranh dƣới đây: 

+ Tên tranh. 

+ Nội dung đề tài. 

+ Chất liệu. 

+ Tác giả. 

+ Các hoạt động đƣợc diễn tả trong tranh. 

+ Đâu là hình mảng chính trong tranh. 

+ Bức tranh có nêu đƣợc nội dung đề tài không? 

- Khi các nhóm thảo luận xong, Gv mời đại diện của một hoặc hai 

nhóm trình bày kết quả. Các nhóm khác lắng nghe, ghi chép và trao đổi bổ 

sung. 

+ Kết quả nhận xét về ba bức tranh. 

+ Những ý kiến còn khác nhau của nhóm. 

- GV có thể đƣa ra những ý kiến của mình để cùng HS trao đổi và 

tìm ra câu trả lời hợp lý nhất cho các câu hỏi gợi ý trên. Nhấn mạnh đến sự 

khác nhau và chất liệu, màu sắc và cách diễn tả để thấy đƣợc sự đa dạng 

trong phản ánh đề tài của tranh. 

2. Tìm hiểu cách tiến hành bài vẽ. 

* Học cả lớp. 

- GV sử dụng một vài câu hỏi trắc nghiệm để HS nhớ lại các bƣớc 

tiến hành bài Vẽ tranh và nhận xét cách thể hiện trong tranh. 

+ Các bƣớc tiến hành để vẽ tranh. 

+ Bức tranh có nêu lên đƣợc nội dung của đề tài không? 

+ Bức tranh có tạo đƣợc sự hài hòa về bố cục không? 
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+ Nhận xét gì về hình vẽ trong tranh. 

+ Cách vẽ màu của bức tranh. 

+ HS trả lời theo câu hỏi gợi ý của GV. 

- GV nhận xét, trao đổi lại và kết luận với các ý sau: 

Các bƣớc tiến hành vẽ tranh đã giới thiệu ở các bài đầu năm học. 

Cần lƣu ý thêm các điểm sau: 

+ Suy nghĩ, lựa chọn nội dung yêu thích (nội dung có thể là một 

hoặc vài hoạt động) song phải gơi đƣợc không khí của đề tài. 

+ Tìm cách sắp xếp bố cục tranh (hình mảng chính, hình mảng 

phụ); tìm các mảng đậm nhạt chính. 

+ Vẽ hình chung và hình chi tiết (chú ý tỷ lệ giữa cảnh và ngƣời). 

+ Lựa chọn gam màu chủ đạo phù hợp nội dung đề tài. 

 Lưu ý: Bức tranh đẹp là sự hài hòa chung về hình mảng, đậm nhạt, 

và hình, màu và tìm tòi theo ý thích của ngƣời vẽ. Do đó, cần phát huy 

cách cảm, cách nghĩ, cách thể hiện riêng của mỗi ngƣời. 

   

3. Thực hành  

Bài 1: 

 Vẽ tranh “CẢNH ĐẸP QUÊ HƢƠNG” 

- Vẽ tại thực tế. 

- Địa điểm: Khu vực đình chùa của làng. 

- Khổ giấy A4 (hoặc tƣơng đƣơng). 

- Chất liệu: có thể vẽ sáp màu, bút dạ, màu nƣớc, màu bột… 

- Màu sắc: theo ý thích. 

Chú ý: Kết thúc bài 1, GV hƣớng dẫn để HS có thể tổ chức vẽ tiếp 

ở nhà hoặc tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhƣ: cùng nhau đi vẽ cảnh, 

trao đổi về tranh của họa sỹ, tranh thiếu nhi để chuẩn bị cho bài sau. 
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Bài 2: 

Tranh cắt, xé dán giấy “NGÀY TẾT VÀ MÙA XUÂN” 

A. Hoạt động 1 (đã thực hiện). 

B. Hoạt đông 2. 

1. Tìm hiểu chủ đề (đã thực hiện). 

2. Tìm hiểu tranh cắt, xé dán giấy. 

- GV cung cấp thông tin. 

+ Tranh vẽ bằng bột màu, sơn dầu có thể pha trộn, di mỏng hoặc 

chồng màu nên mềm mại; còn tranh xé dán giấy phải dùng nguyên màu 

của giấy nên rõ ràng, mạch lạc hơn. 

+ Các bƣớc tiến hành tranh xé dán giấy cũng tƣơng tự nhƣ ở bài vẽ 

tranh. Khi thể hiện cần lƣu ý: 

Vẽ các hình mảng vào giấy màu để xé dán (xé hình mảng chính 

trƣớc, hình mảng phụ sau; xé hình mảng chi tiết…). 

 Xếp các hình xé dán lên giấy nền sao cho hợp lí, cân đối. 

Sửa chữa và bổ sung chi tiết để hoàn chỉnh. 

Dùng hồ dán các hình xé dán. Dán mảng hình trƣớc, dán chi tiết sau 

cho đến hoàn chỉnh bức tranh. 

 

- Khuyến khích HS tìm tòi các chất liệu cắt, xé dán 

Lưu ý: Nếu phải có nét viền, có thể xé dán giấy màu làm nét để dán 

hoặc dùng nét vẽ màu vẽ chặn lên các hình dán giấy, cắt vải, cắt lá cây…  

C. Hoạt động 3: Thực hành. 

Bài 2: Tranh cắt, xé dán giấy “Ngày Tết và Mùa Xuân”  

Gợi ý: HS nhớ lại không khí ngày Tết trong gia đình, nhớ lại cảnh lễ 

hội với rƣớc kiệu, múa bồng, chạy cờ, múa rồng, múa sƣ tƣ và các trò chơi 

dân gian vào mùa xuân của làng. 

- Khổ giấy: A3 (có thể dùng giấy màu, họa báo cứng làm giấy nền). 

- Cắt, xé dán giấy màu (hoặc vải vụn, lá cây khô, sợi lên màu...). 
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- Màu sắc không hạn chế. 

D. Hoạt động 4: Đánh giá kết quả học tập (chung cho cả 2 bài). 

* Học theo nhóm. 

- GV có thể tổ chức trò chơi các nhóm tự quảng bá cho tranh vẽ của 

nhóm (có tính chất bán hàng). 

- GV chia nhóm để HS dễ trao đổi và đánh giá lẫn nhau. Nội dung có 

thể là: 

+ Nêu những mặt đƣợc và chƣa đƣợc của bức tranh. 

+ Đánh giá phân loại của nhóm (đạt, còn có những thiếu sót). 

+ Hình thức thể hiện trọng tranh có phong phú không. 

+ Cử đại diện báo cáo nhận xét, đánh giá của nhóm. 

* Học cả lớp. 

- GV yêu cầu đại diện các nhóm trình bày nhận xét, đánh giá kết quả 

tranh vẽ theo gợi ý đã hƣớng dẫn. 

- Chọn một số tranh có khai thác nội dung đề tài, chất liệu, cách vẽ 

khác nhau để HS thấy đƣợc sự phong phú, đa dạng của chủ đề. Khi kết 

luận, chú ý một số điểmKhi kết luận, chú ý một số điểm: 

+ Khuyến khích các tranh vẽ hoàn chỉnh, các tranh vẽ có cách vẽ 

riêng. 

+ Khen ngợi một số bài vẽ có bố cục, hình mảng, màu sắc phản ánh 

nội dung chủ đề “Quê hương và Mùa xuân”. 

E. Hoạt động 4: Hoạt động ngoại khóa. 

(Hoạt động này không bắt buộc HS, GV khuyến khích HS tham gia). 

Chọn 1 trong các hoạt động sau: 

- Cùng nhau vẽ cảnh đẹp quê hƣơng trong những ngày nghỉ. 

- Đến xem tranh và học hỏi, trao đổi với các họa sỹ ở địa phƣơng. 

- Tìm hiểu cách vẽ tranh theo bố cục thuận mắt (tranh dân gian) và 

tranh vẽ theo phối cảnh (tranh tả thực). Trao đổi, chia sẻ kiến thức với 

nhau. 
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Phụ lục 6 

KẾT QUẢ BÀI VẼ ĐỐI CHỨNG LỚP 6A3 

Bài 1: “Cảnh đẹp quê hương”, Bài 2: “Ngày Tết và Mùa Xuân”,                 

Bài 3: “Đề tài tự do”. 

STT Họ tên 

Bài 1 Bài 2 Bài 3 Điểm 

trung 

bình 
Số Chữ Số Chữ Số Chữ 

1.  Nguyễn Hoàng Anh 7  6  6  6.0 

2.  Nguyễn Tú Anh 6  7  6  6.0 

3.  Triệu Vân Anh 8  7  7  7.0 

4.  Triệu Khắc Bình 8  8  7  8.0 

5.  Lê Văn Cƣờng 8  6  7  7.0 

6.  Triệu Đình Đạt 6  7  5  6.0 

7.  Triệu Đình Đăng 7  8  8  8.0 

8.  Nguyễn Đăng Khoa 7  7  8  7.0 

9.  Cao Thị Thúy Hà 6  6  6  6.0 

10.  Nguyễn Thu Hà 9  7  8  8.0 

11.  Nguyễn Thu Hằng 6  6  6  6.0 

12.  Triệu T. Minh Hằng 8  9  9  9.0 

13.  Đoàn Thu Hiền 7  8  7  7.0 

14.  Triệu Minh Hiệp 8  8  8  8.0 

15.  Đỗ Đức Hiếu 9  8  9  9.0 

16.  Tăng Minh Hiếu 6  7  8  7.0 

17.  Nguyễn Thị Huyền 6  7  6  6.0 

18.  Nguyễn Trung Kiên 5  7  5  6.0 

19.  Nguyễn Tuấn Kiệt 7  7  8  7.0 

20.  Lê Ngọc Linh 7  7  7  7.0 
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21.  Nguyễn Thùy Linh 8  7  8  8.0 

22.  Triệu Khánh Linh 6  7  6  6.0 

23.  Triệu Hà Ly 6  8  7  7.0 

24.  Trần Nhật Minh 8  7  7  7.0 

25.  Lê Ngọc Minh 7  6  7  7.0 

26.  Lê Hà My 9  8  9  9.0 

27.  Nguyễn Triều Nhi 8  7  7  7.0 

28.  Nguyễn T. Nguyên 9  8  8  8.0 

29.  Nguyễn Nhật Nguyên 7  6  6  6.0 

30.  Nguyễn Chí Phong 8  6  7  7.0 

31.  Triệu Cao Phong 8  7  6  7.0 

32.  Cao Trí Thành 5  6  5  5.0 

33.  Đỗ Thanh Thảo 7  6  7  7.0 

34.  Lê Thùy Trang 6  5  6  6.0 

35.  Triệu Minh Trang 5  6  6  6.0 

36.  Trần Minh Tuân 8  8  7  8.0 

37.  Đỗ Đức Tuân 5  6  5  5.0 

38.  Lê Anh Tuấn  7  7  7  7.0 

39.  Lê Anh Tú 7  8  8  8.0 

40.  Nguyễn Đức Tùng 8  8  7  8.0 

 

Ghi chú: Điểm trung bình tính theo đa số, chia trung bình và làm 

tròn số (không để số lẻ). 
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Phụ lục 7 

KẾT QUẢ BÀI VẼ THỰC NGHIỆM LỚP 6A1 

Chủ đề: “Quê hƣơng và Mùa Xuân” 

STT Họ tên 

Bài 1. Vẽ tranh: 

“Cảnh đẹp           

quê hương” 

Bài 2. Cắt xé, dán giấy 

“Ngày Tết và      Mùa 

Xuân” 

Điểm 

Trung 

bình 
Số Chữ Số Chữ 

1 Nguyễn Đức Anh 6  8  7.0 

2 Đào Linh Anh 8  7  7.5 

3 Cao Mai Anh 8  9  8.5 

4 Nguyễn Phƣơng Anh 7  8  7.5 

5 Đỗ Đình Bình 9  9  9.0 

6 Trịnh Ngọc Châu 8  7  7.5 

7 Nguyễn Thùy Dƣơng 9  9  9.0 

8 Nguyễn Thị Thùy Dƣơng 8  9  8.5 

9 Vũ Thị Thùy Dƣơng 7  6  6.5 

10 Nguyễn Hữu Đạt 6  6  6.0 

11 Đỗ Vũ Ngân Giang 9  8  8.5 

12 Đặng Thu Hiền 8  8  8.0 

13 Nguyễn Huy Hiếu 9  9  9.0 

14 Đỗ Trung Hiếu 9  9  9.0 

15 Đỗ Phạm Minh Huyền 7  8  7.5 

16 Hồ Thu Huyền 7  8  7.5 

17 Trần Trung Kiên 8  7  7.5 

18 Phạm Tuấn Kiệt 8  8  8.0 

19 Nguyễn Thị Ngọc Linh 6  6  6.0 

20 Vũ Triệu Khánh Linh  9  9  9.0 

21 Trƣơng Hà Ly 9  9  9.0 

22 Triệu Khánh Ly 9  9  9.0 

23 Hoàng Thị Trà Ly 6  7  6.5 

24 Nguyễn Xuân Mai  7  8  7.5 
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25 Nguyễn Quang Minh 6  7  6.5 

26 Vũ Hồng Minh 6  6  6.0 

27 Đinh Tuấn Minh 8  8  8.0 

28 Nguyễn Trà My 8  9  8.5 

29 Đặng Minh Nhật 8  8  8.0 

30 Triệu Ý Nhi 9  9  9.0 

31 Nguyễn Thị Yến Nhi 9  9  9.0 

32 Triệu Khắc Nguyên 9  8  8.5 

33 Ngô Đức Phong 9  9  9.0 

34 Triệu Đức Sinh 8  7  7.5 

35 Nguyễn Minh Tâm 9  9  9.0 

36 Nguyễn Đại Thành 8  8  8.0 

37 Giang Khoa Thành  8  6  7.0 

38 Đặng Thanh Thảo 9  9  9.0 

39 Nguyễn T. Huyền Trang 9  9  9.0 

40 Trƣơng Thùy Trang  8  8  8.0 

 

 Ghi chú: Điểm trung bình là điểm chia đôi của 2 điểm 
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Phụ lục 8 

MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐỐI CHỨNG TRANH VẼ GIỮA HỌC SINH 

LỚP THỰC NGHIỆM (6A1) VÀ LỚP ĐỐI CHỨNG (6A3) 

 

BÀI VẼ CỦA HS LỚP ĐỐI CHỨNG 6A3 

Năm học 2016 - 2017 

 

 

  

 

“Ngày Tết đoàn viên” (màu dạ)  

của Triệu Minh Hằng 

 

 “Chuẩn bị đón Tết” (màu nƣớc)  

của Đỗ Đức Hiếu 

 

“Quê hương tôi”(sáp màu)   

của Lê Văn Cƣờng 

 “Sum vầy đón Tết” (chì màu)  

của Nguyễn Thảo Nguyên 



 115 

 

“Pháo hoa”(sáp màu) 

 của Trần Minh Tuân 

 

“Sắp đến Tết rồi” (sáp màu) 

của Lê Hà Ly 

 

“Thanh bình” (sáp màu) 

của Triệu Khắc Bình 

 

 

“Gói bánh chưng”(sáp màu)  

của Đoàn Thu Hiền 
 
 

 

“Tết đoàn viên” (màu nƣớc) 

Của Nguyễn Đức Tùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Múa sạp”(sáp màu) 

 của Nguyễn Thu Hà 
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CÁC BÀI VẼ CỦA HS LỚP THỰC NGHIỆM 6A1 

Năm học 2016 - 2017 

 

 

 

“Pháo hoa”(sáp màu) 

của Cao Mai Anh 

 

 “Múa Rồng (sáp màu) 

của Nguyễn Đại Thành 

 “Thăm Văn Miếu” (màu bột) 

của Triệu Hà Ly 

 

“Thả diều” (màu dạ) 

Của Trƣơng Khánh Ly 

 

“Đấu vật” (màu bột) 

của Đỗ Đình Bình 

 

 

“Nếp sinh hoạt” (xé dán) 

của Triệu Khánh ly 
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“Múa bồng, múa Sư tử”(xé dán) 

của Nguyễn Huy Hiếu 

 

“Mùa Xuân trên bản” (xé dán) 

Của Đỗ Trung Hiếu 

 

“Ngày hội quê em” (sáp màu)  

của Nguyễn T. Yến Nhi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Múa Sư tử”(sáp màu) 

của Triệu Vân Anh 

 

Đêm hội quê em” (xé dán) 

của Nguyễn Thị Hà Ly 

 

“Múa Rồng” (sáp màu) 

của Đặng Minh Nhật 
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“Nông thôn đổi mới” (sáp màu) 

của Đỗ Vũ Ngân Giang 

 

 

“Đón trăng” (xé dán) 

Của Nguyễn Thùy Dƣơng 

 

“Buôn làng đón Tết” (tổng hợp) 

Của Nguyễn T. Huyền Trang 

 

“Chuẩn bị đón Tết” (xé dán) 

của Cao Mai Anh 

 

 

“Thả diều” (sáp màu) 

của Đặng Thanh Thảo 

 

“Lễ hội chọi gà” (sáp màu) 

Của Phạm Tuấn Kiệt 
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Bài báo này đã gửi tạp chí Giáo dục Nghệ thuật trường ĐHSP Nghệ thuật 

TW, tác giả đang chờ tạp chí xuất bản. 

 

MỘT SỐ HÌNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  

VẼ TRANH (MÔN MỸ THUẬT) NHẰM PHÁT HUY                     

TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THCS. 

         

TRIỆU THỊ MINH NGUYỆT 

 Khóa 1; Niên khóa: 2015 - 2017 

Chuyên ngành: LL&PPDH Bộ môn Mỹ thuật 

 

TÓM TẮT 

Vẽ tranh nhằm phát huy trí tƣởng tƣợng, sáng tạo và cảm xúc thẩm 

mỹ cho học sinh; là phân môn có tính tổng hợp bởi nó khai thác kiến thức, 

kỹ năng, thái độ các phân môn khác trong Mỹ thuật trƣờng THCS. Thông 

qua khả năng cảm thụ vẻ đẹp muôn màu của thiên nhiên và cuộc sống; vẻ 

đẹp của các công trình, tác phẩm, sản phẩm mỹ thuật vốn là tinh hoa của 

nghệ thuật dân tộc và thế giới, bằng ngôn ngữ của nghệ thuật hội họa (dù 

đơn giản và phổ thông) học sinh thể hiện khả năng nhận thức và thể hiện 

cái đẹp thông qua cách nhìn, cách cảm và cách thể hiện riêng. Vẽ tranh còn 

giúp học sinh phát triển trí nhớ, hình thành kỹ năng quan sát, nhận xét và 

năng lực lựa chọn hình tƣợng tiêu biểu, điển hình để thể hiện. Việc sử dụng 

một cách hài hòa các hình thức tổ chức hoạt động trong dạy học vẽ tranh có 

vai trò quan trọng nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong quá trình 

học tập. 

Từ khóa: tổ chức hoạt động, phát huy tính tích cực, phân môn Vẽ 

tranh, học sinh THCS. 
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Abstract: Painting to promote the values of imagination, creativity and 

aesthetic feelings for pupils is a synthesis subject, by which it exploits the 

knowledge, skills and attitudes of other subjects of Fine Arts eduaction in 

junior school. Through the sense of perceiving beauty of nature and life; 

the beauty of art works that are masterpieces of nation or world’s heritage, 

pupils demonstrate the ability to express arts ideas by their own simple but 

unique way of arts reflection. Painting also helps pupils develop their brain 

and skills of obseravation, as well as express the ability of selecting typical 

expressions. The harmonious useage of organizational forms in the 

teaching methodology of painting plays an important role in promoting the 

positive aspects of pupils in their learning process. 

Key words: activity organization, active promotion, painting, junior school 

pupils. 

 

1. Đặt vấn đề 

Vẽ tranh là một trong bốn phân môn của chƣơng trình Mỹ thuật 

THCS đƣợc Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2006. Đó là: Vẽ theo 

mẫu, Vẽ trang trí, Vẽ tranh và Thƣờng thức mỹ thuật với mục tiêu nhằm 

giúp học sinh có những kiến thức phổ thông, cơ bản, đơn giản về mỹ thuật; 

có hiểu biết sơ lƣợc về mỹ thuật Việt Nam và Thế giới. Từ đó học sinh có 

kỹ năng quan sát, nhận xét nhằm phát triển tƣ duy; Làm quen với cái đẹp, 

thƣởng thức cái đẹp và hành động theo cái đẹp; góp phần tạo dựng môi 

trƣờng thẩm mỹ cho xã hội. 

Nếu nhƣ Vẽ theo mẫu giúp học sinh hiểu biết về hình khối, đƣờng 

nét, đậm nhạt… của đồ vật, con ngƣời có thực ở trƣớc mặt; Vẽ trang trí  là 

nghệ thuật sắp xếp đƣờng nét, hình mảng, đậm nhạt, màu sắc… để tạo nên 

một sản phẩm mỹ thuật và Thường thức Mỹ thuật nhằm thông qua các tác 

phẩm, công trình mỹ thuật để học sinh tiếp xúc, làm quen và thƣởng thức 
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cái đẹp thì Vẽ tranh nhằm giúp học sinh vận dụng tổng hòa các kiến thức 

và kỹ năng của nghệ thuật tạo hình trong sáng tạo thẩm mỹ. 

Phân môn Vẽ tranh (cũng nhƣ môn Mỹ thuật ở trƣờng THCS) không 

nhằm đào tạo học sinh trở thành họa sỹ mà là giáo dục thẩm mỹ; tạo điều 

kiện cho các em tiếp xúc, làm quen với nghệ thuật thị giác, biết thƣởng 

thức cái đẹp và thể hiện cái đẹp bằng khả năng, sự hứng thú của bản thân 

để phục vụ cho sinh hoạt, học tập; tạo điều kiện hoc tốt các môn học khác 

trong chƣơng trình giáo dục phổ thông. Đồng thời, phần nào góp phần tạo 

điều kiện cho một bộ phận học sinh có năng khiếu cơ sở để phát triển, 

hƣớng nghiệp sau này. 

2. Một số hình thức tổ chức hoạt động dạy học Vẽ tranh theo định 

hƣớng phát huy tính tích cực học tập của học sinh 

2.1. Hình thức tổ chức hoạt động dạy học hiện tại 

Đƣợc xác định là phân môn có vai trò quan trọng nên Vẽ tranh có số 

giờ nhiều nhát trong chƣơng trình mỹ thuật THCS (34 tiết trên tổng 120 

tiết), các bài học đƣợc thiết kế theo dạng 1 tiết/ bài và các bƣớc tiến hành 

bài vẽ đƣợc quy định nhƣ sau: 

- Bƣớc 1: Hƣớng dẫn học sinh khai thác đề tài. 

- Bƣớc 2: Hƣớng dẫn học sinh cách vẽ. 

- Bƣớc 3: Hƣớng dẫn học sinh thực hành. 

- Bƣớc 4: Đánh giá kết quả học tập. 

Giáo viên lên lớp luôn phải để ý đến các nội dung, yêu cầu của giáo 

án (hay thiết kế bài dạy) sao cho các hoạt động của thầy và trò tuần tự đúng 

với quỹ thời gian giáo viên đặt ra, không cháy giáo án. Các phƣơng pháp 

dạy học thƣờng đƣợc sử dụng là: Phƣơng pháp quan sát, phƣơng pháp vấn 

đáp, phƣơng pháp luyện tập… Do hạn chế về thời gian và quy định cứng 

trong dạy – học nên giáo viên ít chú ý đến việc tổ chức các hoạt động nhằm 

phát huy cao năng lực học sinh. Về cơ bản, dù có đổi mới, khai thác một số 
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phƣơng pháp, kỹ thuật dạy học tích cực, vận dụng khai thác công nghệ 

thông tin song cơ bản vẫn là thầy giảng, trò ghi; thầy hƣớng dẫn, trò thực 

hành. Do bài học nào cũng phải tuân thủ đầy đủ các bƣớc lên lớp nên các 

bài dạy thƣờng bị trùng lặp về kiến thức, kỹ năng và trở nên khô khan, đơn 

điệu, học sinh có ít thời gian thảo luận, tìm tòi và thực hành bài vẽ. Vì thế 

vẽ theo cách cảm, cách nghĩ, cách thể hiện riêng vốn là cơ sở cho thăng hoa 

và hứng thú của Vẽ tranh bị hạn chế. Nhiều giáo viên nặng về hƣớng dẫn 

kỹ năng vẽ mà quên đi vai trò giáo dục thẩm mỹ mới là mục tiêu của mỹ 

thuật ở trƣờng THCS. 

2.2. Một số hình thức tổ chức hoạt động dạy học “Vẽ tranh” theo hƣớng 

phát huy tính tích cực học tập của học sinh THCS 

Cùng với đổi mới nội dung, phƣơng pháp dạy học theo hƣớng tích 

cực hóa học tập của học sinh; việc thực hiện các hình thức tổ chức hoạt 

động dạy học thích ứng, phù hợp là yếu tố không kém phần quan trọng 

nhằm đạt đƣợc mục tiêu đề ra. Theo Phó giáo sƣ, tiến sỹ Nguyễn Thu Tuấn 

(trong cuốn Lý luận dạy - học mỹ thuật trường THCS-2016): “Hình thức tổ 

chức dạy học là toàn bộ những cách tổ chức hoạt động của giáo viên và 

học sinh trong quá trình dạy học ở thời gian và địa điểm nhất định, với việc 

sử dụng những phương pháp dạy học, phương tiện dạy học cụ thể nhằm 

thực hiện những nhiệm vụ dạy học” [1, tr.76]. Đối với Vẽ tranh, có thể tổ 

chức các hoạt động sau: 

2.2.1. Tổ chức hoạt động dạy học theo chủ đề: 

Dạy theo chủ đề phần nào khắc phục đƣợc hạn chế của các tổ chức 

dạy học theo mô hình 1 tiết/ bài của chƣơng trình, sách giáo khoa hiện tại: 

Có thể xây dựng chủ đề từ các bài trong môn mỹ thuật hoặc trong nội bộ 

một phân môn. “Chủ đề học tập” đƣợc xây dựng từ các bài học cụ thể có 

nội dung, kiến thức, kỹ năng… tƣơng đối gần nhau, hỗ trợ đƣợc cho nhau; 

Việc xây dựng chủ đề phải thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo những yêu 
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cầu về kiến thức, kỹ năng của chƣơng trình; đảm bảo mạch nội dung kiến 

thức cốt lõi, cần thiết của các bài học. Ƣu điểm của dạy học theo chủ đề là 

lƣợc bỏ đi những gì trùng lặp, hàn lâm, đơn điệu; Mỗi chủ đề học tập đều 

có lƣợng thời gian dài hơn chính là điều kiện để tổ chức các hoạt động dạy 

học phù hợp. Bởi năng lực hình thành cần có thời gian và trải nghiệm, từ 

trải nghiệm sẽ dẫn đến sáng tạo và ham muốn học tập, ham muốn thể hiện 

của học sinh. Đó cũng là cơ hội để học sinh phát triển năng lực tạo hình và 

năng lực nhận thức thẩm mỹ cho bản thân. Ví dụ: 

Ở Mỹ thuật 6: Có thể xây dựng chủ đề “Cuộc sống quanh em” từ 

các bài: Vẽ tranh “Đề tài học tập”, “Bộ đội” và “Vẽ tự do”; Chủ đề “Quê 

hương và mùa xuân” đƣợc tạo thành từ các bài “Ngày Tết và Mùa Xuân”, 

“Quê hương em”, “Thể thao, Văn nghệ”… Việc gộp các bài riêng lẻ thành 

chủ đề học tập tạo cho dạy học có chuỗi hoạt động liên tục, từ khám phá, 

trải nghiệm, hình thành ý tƣởng và sáng tạo. Giáo viên cũng có điều kiện tổ 

chức các hoạt động học tập linh hoạt, phù hợp; học tập trong lớp và ngoài 

lớp học; tìm tòi và đa dạng hóa chất liệu sáng tạo…  

2.2.2. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp. 

Với hình thức tổ chức dạy học trên lớp, giáo viên chỉ đạo hoạt động 

nhận thức của toàn bộ học sinh ngay trên lớp học thông qua hƣớng dẫn lý 

thuyết và thực hành vẽ tranh với các hoạt động sau: 

- Tổ chức dạy học cả lớp: giáo viên hƣớng dẫn đồng thời của tất cả 

học sinh với việc lĩnh hội tri thức và kỹ năng chung, có tính cơ bản nhất. 

Hoạt động này cho phép giáo viên dễ dàng đánh giá đƣợc trình độ chung 

của cả lớp. Tuy vậy, việc thực hiện đồng loạt các công việc nhƣ nhau của 

hoạt động này, nếu không có phân hóa cũng sẽ bị hạn chế, làm giảm đi sự 

sáng tạo trong học tập của mỗi học sinh. 

- Tổ chức dạy học theo nhóm: Đây là hình thức tổ chức dạy học có 

sự kết hợp tính tập thể và tính cá nhân. Dƣới sự chỉ đạo của giáo viên, 
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nhóm trao đổi với nhau về khai thác nội dung đề tài, hình thức lựa chọn bố 

cục, hình mảng, màu sắc, chất liệu… của tranh trong đồ dùng dạy học. 

Nhóm cũng có thể tham gia góp ý kiến với ý tƣởng của mỗi thành viên để 

sau đó các thành viên trong nhóm thể hiện tranh vẽ theo nhận thức, năng 

lực của mình. Chia sẻ, trao đổi cùng nhau kết quả bài vẽ… 

- Tổ chức trò chơi học tập: Đây vừa là một hình thức tổ chức vừa là 

phƣơng pháp dạy học nhằm kích thích và hình thành động cơ hoạt động 

nhận thức học tập. Với Vẽ tranh đó là những trò chơi tìm hiểu nội dung đề 

tài, tìm hiểu cách vẽ, chất liệu… Thông qua các trò chơi học tập, không khí 

học tập của học sinh sẽ sôi động, hứng thú hơn và chắc chắn kiến thức bài 

học thu nhận nhiều hơn. 

- Tổ chức dạy học cho từng cá nhân: Với Vẽ tranh, hình thức này 

chủ yếu đƣợc thực hiện ở phần thực hành. Mỗi học sinh sẽ độc lập thực 

hiện yêu cầu của bài học, sẽ đƣợc tự do sáng tạo theo cách nghĩ, cách hiểu 

và cách thể hiện riêng của mình. Để có đƣợc mục tiêu “Mỗi học sinh là một 

họa sỹ” thì vai trò tổ chức, điều hành của giáo viên sẽ đƣợc bộc lộ, trình độ 

và khả năng sƣ phạm của giáo viên đƣợc thể hiện rõ nhất. 

2.2.3. Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp. 

Đây là hình thức tổ chức dạy học linh hoạt và phù hợp với Vẽ tranh; 

cho phép giáo viên kiến tạo các môi trƣờng học tập đa dạng, thích ứng và 

kích thích đƣợc hứng thú của học sinh; làm cho việc học tập trong nhà 

trƣờng gắn với thực tiễn cuộc sống, giúp học sinh có điều kiện trải nghiệm, 

chia sẻ và phối hợp hoạt động có hiệu quả. Với Vẽ tranh, hoạt động ngoài 

giờ lên lớp là rất cần thiết, đó là các hình thức: 

- Hình thức quan sát thực tế, vẽ cảnh ngoài trời ngay tại địa phƣơng. 

- Hình thức thăm quan học tập: những cảnh đẹp, di tích lịch sử, văn 

hóa; triển lãm tranh, bảo tàng Mỹ thuật; xem tranh của họa sỹ, tranh thiếu 

nhi… 
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- Hình thức trao đổi, tìm hiểu về chất liệu trong vẽ tranh, đặc biệt là 

dân gian, các chất liệu mới trong sáng tạo mỹ thuật. 

2.2.4. Phối hợp các hình thức tổ chức dạy học. 

Việc tổ chức dạy học theo chủ đề chính là điều kiện để giáo viên tổ 

chức và sáng tạo hơn trong việc tổ chức các hình thức tổ chức hoạt động 

dạy học; có thể tạo thành các dự án học tập, học mở rộng không gian học 

tập ở trong và ngoài lớp học để học sinh không ngừng nâng cao nhận thức 

và năng lực thực hành. 

Các hình thức tổ chức dạy học đều có liên hệ mật thiết với nhau, hỗ 

trợ cho nhau. Trong dạy học theo chủ đề phân môn Vẽ tranh, giáo viên có 

thể kết hợp nhiều hình thức dạy học khác nhau, tùy từng yêu cầu để lựa 

chọn hoạt động phù hợp, hiệu quả sẽ gây hứng thú học tập, phát huy năng 

lực tự giác, sáng tạo. Vì thế, đòi hỏi giáo viên phải có sự đầu tƣ sâu và linh 

hoạt trong dạy học. 

3. Kết luận 

Dạy học theo định hƣớng phát triển năng lực học sinh đang là xu thế 

trong đổi mới giáo dục phổ thông (nói chung), trong Mỹ thuật (nói riêng). 

Việc khai thác và thực hiện các hình thức tổ chức hoạt động dạy học là một 

yêu cầu không thể thiếu trong chuỗi đổi mới phƣơng pháp dạy học. Vẽ 

tranh là những bài học có thể phát huy cao nhất năng lực khám phá; năng 

lực cá nhân và hợp tác, sáng tạo của học sinh nếu nhƣ việc tổ chức các hình 

thức tổ chức hoạt động dạy học đƣợc thực hiện đáp ứng yêu cầu và mục 

tiêu của bài học. 
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