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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Bố cục là một môn học của ngành học Mĩ thuật . Bố cục không chỉ là kĩ
thuật sắp xếp một hình vẽ có sẵn nhƣ kiểu các nhà nhiếp ảnh chỉ có chụp
ảnh khác nhau; hoặc sắp đặt ngƣời và cảnh khác nhau, hiệu quả ánh sáng
khác nhau; độ hài hòa màu sắc, đậm nhạt khác nhau, còn hình thể sẽ không
có gì thay đổi. Học phần bố cục giúp các em bắt đầu làm quen với môn học
hiểu đƣợc thế nào là bố cục trong hội họa, những điều cơ bản nhất của việc
xây dựng đƣợc một bức tranh bố cục và tập làm quen với những bài tập
thực hành đơn giản, sử dụng các chất liệu từ dễ đến khó.
Trong bất cứ lĩnh vực nào, để làm tốt một công việc gì cũng đều phải
có phƣơng pháp thực hiện đúng đắn. Phƣơng pháp đƣợc xem nhƣ là những
cách thức, quy trình, thao tác thực hiện các nội dung, nhiệm vụ thực tiễn để
đạt đƣợc mục tiêu nhất định. Phƣơng pháp nào cũng đều phải chịu sự quy
định bởi những tính chất, đặc điểm cơ bản của đối tƣợng. Đôí tƣợng nào thì
phƣơng pháp ấy. Một phƣơng pháp tốt, phù hợp không chỉ tiết kiệm đƣợc
thời gian, công sức mà còn nâng cao đƣợc hiệu quả công việc, thậm chí còn
khơi gợi ở ngƣời thực hiện những cảm hứng, ý tƣởng sáng tạo và tình cảm
gắn bó với công việc.
Để tiếp cận, lĩnh hội đƣợc kiến thức, kỹ năng Mĩ thuật cũng cần phải
có phƣơng pháp học tập thích hợp. Điều đó sẽ giúp cho con đƣờng nhận
thức, sáng tạo cái đẹp trở nên dễ dàng hơn. Bởi lẽ, Mĩ thuật là hình thái ý
thức xã hội tƣơng đối đặc biệt, là phƣơng thức nhận thức, khám phá thế
giới bằng hình tƣợng. Mà hình tƣợng nghệ thuật lại có những nét riêng độc
đáo. Nó vừa khái quát hóa lại vừa cá biệt hoá, vừa chứa đựng yếu tố khách
quan lẫn chủ quan, vừa mang tính lý tính lại vừa mang tính chất tình cảm.
Sự biểu hiện của Mĩ thuật vì thế đã trở nên vô cùng phong phú.

2
Điểm khác biệt độc đáo của Mĩ thuật là ở chỗ việc học tập nó phải
đƣợc thực hiện bằng chính con đƣờng chủ động, tích cực sáng tạo ở mọi
lúc, mọi nơi, mọi phía bằng mọi cách.
Việc học tập Mĩ thuật vì vậy sẽ không chỉ dừng lại ở góc độ tiếp
nhận kiến thức, kỹ năng tạo hình thuần tuý mà cao hơn hết là phát huy
đƣợc các năng lực của ngƣời học thật toàn diện. Chính vì vậy, cần phải có
một phƣơng pháp học tập tƣơng ứng để giúp ngƣời học nâng cao đƣợc
những năng lực của bản thân một cách hiệu quả nhất.
Đặc biệt là trong các môn học vẽ sáng tác (Bố cục) là mảng tiêu biểu
của chƣơng trình đào tạo Mĩ thuật. Vì vậy, việc nghiên cứu, đề xuất
phƣơng pháp học tập môn Bố cục ngành Mĩ thuật thích hợp để góp phần
nâng cao chất lƣợng đào tạo hệ Trung câp Mĩ thuật là một việc làm cần
thiết nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn.
Từ những suy nghĩ trên, trong quá trình giảng dạy và qua kinh nghiệm
của bản thân, tôi thấy môn Bố cục là một môn tƣơng đối khó so với các
phân môn (Hình hoạ, trang trí, giải phẫu, xa gần, nghệ thuật học....) của bộ
môn Mĩ thuật hệ Trung cấp, nhất là đối với học sinh trƣờng Trung cấp Văn
hóa Nghệ thuật và Du lịch Hƣng Yên. Vì vậy tôi chọn đề tài “Dạy học Bố
cục cho học sinh ngành Mĩ thuật trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật
và Du lịch Hưng Yên” nhằm góp phần phát triển năng lực của HS và nâng
cao chất lƣợng đào tạo ngành Mĩ thuật của nhà trƣờng.
2. Tình hình nghiên cứu
Để nâng cao chất lƣợng dạy và học Mĩ thuật , nhiều công trình nghiên
cứu của các tác giả:
Tạ Phƣơng Thảo - Nguyễn Lăng Bình (1998), Ký họa và Bố cục, Nxb
Giáo dục, Hà nội [ 25].
Đàm Luyện (2004), Giáo trình Bố cục, Nxb Đại học Sƣ Phạm, Hà Nội
[13]. Đàm Luyện (2005), Giáo trình Bố cục, Nxb Đại học Sƣ Phạm, Hà
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Nội [14]. Đàm Luyện (2007), Giáo trình Bố cục, Nxb Đại học Sƣ Phạm,
Hà Nội [15].
Nguyễn Quốc Toản (2009), Giáo trình Mĩ thuật và phương pháp dạy
học Mĩ thuật [30]… Những công trình này đã nghiên cứu từ góc độ giáo
dục, phân tích các quan điểm tâm lý học giáo dục học, đúc kết ứng dụng
các thành tựu giáo dục tiên tiến trên thế giới và Việt Nam để tìm ra những
hƣớng đi, những con đƣờng tối ƣu để đƣa nghệ thuật nói chung và Mĩ thuật
nói riêng vào quá trình giảng dạy, để phát triển tƣ duy sáng tạo nghệ thuật
cho học sinh.
Những nghiên cứu của các tác giả Lê Thanh Thủy (2004), Bồi dưỡng
và phát triển khả năng tạo hình ở trẻ em [29], Sự phát triển trí tưởng
tượng của trẻ em trong hoạt động tạo hình [28], …đã đề cập đến các
khía cạnh của vấn đề giáo dục thẩm mỹ và phát triển tính sáng tạo của
trẻ qua các hình thức dạy học tạo hình, qua hình ảnh trực quan trong dạy
học nghệ thuật.
Tác giả Nguyễn Thu Tuấn trong công trình nghiên cứu Dạy học Mĩ
thuật dựa vào phương tiện đa chức năng nhằm phát huy tính sáng tạo của
HS trung học cơ sở [34], Phương pháp nghiên cứu khoa học giảng dạy Mĩ
thuật [35]…
Bộ sách Dạy Mĩ thuật theo định hướng phát triển năng lực của nhóm
Tác giả Nguyễn Thị Nhung (chủ biên) đã đặc biệt chú trọng đến phƣơng
pháp giảng dạy Mĩ thuật kết hợp với phƣơng tiện dạy học để nâng cao hiệu
quả dạy Mĩ thuật trong trƣờng trung học cơ sở [20].
Tác giả Đặng Quý Khoa (1992), Giáo trình bố cục, Trường ĐH Mĩ
thuật . Bố cục là phƣơng pháp rèn luyện cả bằng nhận thức và trong thực
hành của sinh viên Mĩ thuật là phƣơng pháp làm việc tổng hòa các yếu tố
nhƣ đƣờng nét, hình thể, đậm nhạt, màu sắc, chất cảm,…tìm ra một giải
pháp tối ƣu cho bức tranh. “Bố cục còn gọi là sự tìm tòi, xác định một hình
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thức biểu đạt thích hợp nhất cho một nội dung tranh có trong ý tƣởng của
tác giả. Quá trình này vừa là quá trình làm việc, vừa là quá trình nghiên
cứu, thể nghiệm và sáng tạo” [10].
Tác giả Lê Huy Văn - Trần Từ Thành, Cơ sở tạo hình, Việc giảng dạy
các nguyên lý thị giác trong các trƣờng nghệ thuật là cơ sở để đào tạo năng
khiếu có mục tiêu, là nền móng để phát triển khả năng tƣ duy nghệ thuật.
Nội dung chƣơng trình đã đƣợc xây dựng trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc
các chƣơng trình của nhiều nƣớc trên thế giới cũng nhƣ hệ thống bài giảng
và bài tập đƣợc đúc rút từ thực tế đào tạo [38].
Tác giả Phạm Công Thành (2012), Luật xa gần, Nhà xuất bản Mĩ thuật,
cuốn sách này đã tập hợp khá đầy đủ những kiến thức về không gian tạo hình,
gồm các vấn đề liên quan đến cách nhìn, lối vẽ, tâm sinh lí thị giác, hiệu quả,
không gian và những yếu lĩnh của phƣơng pháp thấu thị [24].
NGUT-TSKH Đỗ Văn Khang, GS.TS Đỗ Huy, TS. Nguyễn Thu
Nghĩa, Ths. Đỗ Minh Thảo (2010), “Giáo trình lịch sử Mỹ học”, Nhà xuất
bản giáo dục Việt Nam; Lịch sử Mĩ học thực tế đã trải qua một chặng
đƣờng dài, tất nhiên không hề bằng phẳng. Nó hình thành và phát triển
cùng với sự hình thành và phát triển của đời sống con ngƣời, đặc biệt là
đời sống văn hóa nghệ thuật. Trong việc giải quyết những vấn đề cơ bản,
văn hóa học tiếp cận mỹ học. Tri thức mỹ học là chiếc cầu nối triết học
với nghệ thuật và văn hóa học. Cho nên nhiều nhà lý luận coi mỹ học là
triết học của nghệ thuật [9].
Các tác giả của nhiều công trình nêu trên đã nghiên cứu hoặc giới thiệu
về cơ bản của Bố cục từ giảng dạy Đại học, Cao đẳng còn đối với hệ đào tạo
Trung cấp không đề cập nhiều đến đối tƣợng là các em học sinh tốt nghiệp
THCS vào học Mĩ thuật. Đối với tôi, là một giáo viên dạy mĩ thuật hệ Trung
cấp ở trƣờng mang hiểu biết của mình về Bố cục đƣợc học cũng nhƣ quá
trình tìm hiểu tài liệu, xem những tác phẩm của các họa sĩ Việt Nam và thế
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giới ở nhiều kênh thông tin khác nhau tôi đã nhận biết và hiểu đƣợc nhiều
điều về Bố cục từ đó có thể rút ra những kinh nghiệm. Trên cơ sở đó tôi xin
mạnh dạn tìm hiểu về vấn đề này. Tôi hy vọng đây là công trình đầu tiên đi
sâu nghiên cứu và khẳng định những giá trị đích thực trong phƣơng pháp học
môn Bố cục ngành Mĩ thuật của trƣờng trung cấp Văn hoá Nghệ thuật Hƣng
Yên trong giai đoạn hiện nay.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1 Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực trạng dạy học Bố cục
cho HS ngành Mĩ thuật trƣờng Trung cấp VHNT&DL Hƣng Yên, đề tài đề
xuất một số biện pháp dạy học Bố cục cho HS ngành Mĩ thuật của nhà
trƣờng một cách hợp lý, hiệu quả, qua đó góp phần nâng cao chất lƣợng
dạy học môn học nói riêng và chất lƣợng đào tạo chuyên ngành Mĩ thuật hệ
Trung cấp của nhà trƣờng nói chung.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Hệ thống hóa cơ sở lí luận về dạy học Bố cục cho HS ngành Mĩ
thuật trƣờng Trung cấp VHNT&DL.
- Khảo sát, đánh giá thực trạng dạy học Bố cục cho HS ngành Mĩ
thuật trƣờng Trung cấp VHNT&DL Hƣng Yên.
- Đề xuất một số biện pháp dạy học Bố cục cho HS ngành Mĩ thuật
trƣờng Trung cấp VHNT&DL Hƣng Yên
- Thực nghiệm sƣ phạm.
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Biện pháp dạy học Bố cục cho HS ngành Mĩ thuật, trƣờng Trung
cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hƣng Yên.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
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Đề tài nghiên cứu về lí luận, thực trạng và các biện pháp dạy học Bố
cục cho học sinh trƣờng Trung cấp VHNT&DL Hƣng Yên.
Chúng tôi thực hiện khảo sát trên 6 GV Mĩ thuật và 25 học sinh
chuyên ngành Mĩ thuật của trƣờng Trung cấp VHNT&DL Hƣng Yên.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu
5.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận
Nghiên cứu, tổng hợp, hệ thống hóa và khái quát hóa các tài liệu lí
luận có liên quan đến vấn đề dạy học Bố cục cho HS ngành Mĩ thuật
trƣờng Trung cấp VHNT&DL.
5.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
5.2.1.Phương pháp quan sát
Tiến hành quan sát, dự giờ, chủ động quan sát hoạt động dạy học Bố cục
cho HS ngành Mĩ thuật trƣờng Trung cấp VHNT&DL Hƣng Yên.
5.2.2.Phương pháp điều tra giáo dục
Chúng tôi tiến hành khảo sát thực trạng bằng anket với hệ thống câu
hỏi để thăm dò ý kiến GV và HS về thực trạng dạy học Bố cục cho HS
ngành Mĩ thuật trƣờng Trung cấp VHNT&DL Hƣng Yên.
5.2.3.Phương pháp đàm thoại
Chúng tôi đàm thoại, trao đổi cùng với GV và HS nhằm tìm hiểu thực
trạng dạy học Bố cục cho HS ngành Mĩ thuật trƣờng Trung cấp
VHNT&DL Hƣng Yên.
5.2.4.Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động sư phạm
Phƣơng pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động đƣợc sử dụng trong việc
nghiên cứu, đánh giá thực trạng và phân tích kết quả thực nghiệm. Sản phẩm
hoạt động của ngƣời học đƣợc thể hiện qua kết quả của các bức vẽ, kết quả tự
đánh giá về bản thân ngƣời học thông qua bảng tự đánh giá, thông qua kết quả
học tập của ngƣời học.
5.2.5.Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục
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Trao đổi kinh nghiệm với các GV có liên quan đến dạy học Bố cục
cho HS ngành Mĩ thuật trƣờng Trung cấp VHNT&DL Hƣng Yên.
5.2.6.Phương pháp hỏi ý kiến chuyên gia
Phƣơng pháp chuyên gia đƣợc tiến hành nhằm xin ý kiến đóng góp
của các nhà chuyên môn có kinh nghiệm trong lĩnh vực Giáo dục học và
Tâm lý học , phƣơng pháp dạy học về các vấn đề có liên quan đến dạy học
Bố cục cho HS ngành Mĩ thuật trƣờng Trung cấp VHNT&DL để xây
dựng khung cơ sở lí luận, xử lí và giải thích các số liệu, đặc biệt là về ý
nghĩa và tính khả thi của các biện pháp đã đề xuất.
5.2.7.Phương pháp thực nghiệm sư phạm
Thực nghiệm sử dụng các biện pháp dạy học Bố cục cho HS ngành
Mĩ thuật trƣờng Trung cấp VHNT&DL Hƣng Yên.
5.3. Nhóm phương pháp nghiên cứu hỗ trợ
Sử dụng thống kê toán học, xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS để xử
lý số liệu về thực trạng dạy học Bố cục cho HS ngành Mĩ thuật trƣờng
Trung cấp VHNT&DL Hƣng Yên.
6. Những đóng góp của luận văn
Khảo sát thực trạng dạy học Bố cục cho HS ngành Mĩ thuật trƣờng
Trung cấp VHNT&DL Hƣng Yên.
Phát hiện những yếu tố ảnh hƣởng tích cực, tiêu cực đến hoạt động
dạy học Bố cục cho HS ngành Mĩ thuật trƣờng Trung cấp VHNT&DL
Hƣng Yên.
Các biện pháp dạy học Bố cục cho HS ngành Mĩ thuật trƣờng
Trung cấp VHNT&DL Hƣng Yên.
7. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, Luận văn
gồm 02 chƣơng cụ thể nhƣ sau:
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Chƣơng 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài.
Chƣơng 2: Biện pháp dạy học Bố cục cho học sinh ngành Mĩ thuật,
trƣờng Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hƣng Yên.
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Chƣơng 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Cơ sở lý luận về dạy học Bố cục cho học sinh ngành Mĩ thuật,
trƣờng Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch
1.1.1. Các khái niệm cơ bản của đề tài
1.1.1.1. Khái niệm về phương pháp
Thuật ngữ Phƣơng pháp có nguồn gốc từ tiếng Hy lạp là
“Methodos”, có nghĩa là con đƣờng, cách thức hoạt động nhằm đạt đƣợc
mục đích. Theo Heghen (dƣới góc độ triết học) “phƣơng pháp là ý thức về
hình thức của sự vận động bên trong của nội dung”. Định nghĩa này chứa
đựng nội hàm sâu sắc. Phƣơng pháp hiểu theo nghĩa chung nhất là cách
thức đạt tới mục tiêu là hoạt động đƣợc sắp xếp theo một trật tự nhất định.
Phƣơng pháp gắn bó chặt chẽ với lý luận, có những phƣơng pháp riêng cho
từng lĩnh vực khoa học.
Theo Phrít-men, Thế giới phẳng, NXB Trẻ, 2005. Học phƣơng pháp
là thƣờng xuyên tiếp thu và học hỏi những phƣơng pháp mới để làm những
công việc cũ hay những phƣơng pháp mới để làm những công việc mới.
1.1.1.2. Khái niệm Bố cục
“Bố cục là sự sắp xếp kích thƣớc và tƣơng quan của những đƣờng nét,
hình dáng, màu sắc các vật thể trong tác phẩm. Nói cách khác, bố cục chính
là sự sắp xếp tất cả các yếu tố ngôn ngữ tạo hình để xây dựng nên một tác
phẩm của mình.” [13, tr.160].
“Bố cục trong hội họa là sự tổng hòa các yếu tố tạo hình, nhƣ đƣờng
nét, hình khối, đậm nhạt, màu sắc, sắp xếp chúng trong một khuôn khổ nhất
định của một bức tranh thông qua cảm xúc của ngƣời họa sĩ để tạo ra một
giải pháp hợp lí, nêu bật đƣợc nội dung chủ đề của bức tranh [13, tr. 5].
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Nói một cách khác, bố cục là phƣơng pháp tìm tòi, xác định các biểu
đạt thích hợp nhất cho một nội dung tranh có trong ý đồ của tác giả. Quá
trình này là quá trình vừa thể nghiệm sáng tạo, vừa làm công việc tìm
tòi, nghiên cứu.
1.1.1.3. Môn Bố cục
Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài luận văn, chúng tôi sử dụng khái
niệm Bố cục trong cụm từ môn Bố cục với cách hiểu là một môn học của
ngành học Mĩ thuật theo chƣơng trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp.
Bố cục không là kĩ thuật sắp xếp một hình vẽ có sẵn nhƣ kiểu các nhà
nhiếp ảnh chỉ có chụp ảnh khác nhau; hoặc sắp đặt ngƣời và cảnh khác
nhau, hiệu quả ánh sáng khác nhau; độ hài hòa màu sắc, đậm nhạt khác
nhau, còn hình thể sẽ không có gì thay đổi.
Ở hội họa, điêu khắc, bố cục gắn luôn với cấu trúc của các yếu tố tạo
hình nhƣ: hình thể, màu sắc, đƣờng nét. Trong từng hệ thống biểu đạt, nó
mang một loại hình thể phản ánh riêng của từng tác giả, và đi theo nó là hệ
bố cục riêng. Vì vậy nó đòi hỏi sự sáng tạo của nghệ sĩ tạo hình phải sâu
sắc và triệt để hơn, tiến xa hơn nghệ thuật bố cục đơn thuần. Nghĩa là chỉ
có kĩ thuật sắp xếp cho hài hòa cân xứng - giữa trọng tâm và chi tiết, giữa
hình thể và quãng trống, giữa mảng riêng - đậm, nhạt và màu sắc.
“Mục đích cuối cùng của ngƣời sáng tác mĩ thuật là phải sản sinh đƣợc
những tác phẩm nghệ thuật của mình, tức là phải biết làm (sáng tác) tranh
(bố cục tranh)” [13, tr.6]
Tóm lại yêu cầu của bố cục tranh cần:
- Đẹp về hình thức, cảm nhận.
- Đa dạng về đề tài, nội dung và phong cách thể hiện.
- Đọng lại ấn tƣợng sâu sắc đối với ngƣời xem.
- Có tính thời đại và tính sáng tạo.” [13, tr.9]
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1.1.2. Mục tiêu, vị trí, đặc trưng và nội dung của môn Bố cục trong chương
trình khung ngành Mĩ thuật ở bậc đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp
1.1.2.1. Mục tiêu
Mục tiêu chung
Trang bị cho học sinh hệ thống kiến thức cơ sở chuyên ngành và kiến
thức chuyên ngành cơ bản ở mức độ trung cấp chuyên nghiệp, nâng cao
năng lực thẩm mĩ và năng lực thực hành nghệ thuật hội hoạ, có khả năng
sáng tác một số loại hình hội hoạ, có khả năng phát triển và nâng cao ở các
bậc học cao hơn.
HS sau khi tốt nghiệp có khả năng công tác, hoạt động nghệ thuật tại
các cơ quan văn hoá thông tin và các hoạt động văn hoá cộng đồng, có khả
năng tham gia công tác giảng dạy bộ môn Mĩ thuật ở bậc tiểu học nếu đƣợc
bồi dƣỡng kiến thức tâm lý - giáo dục, rèn luyện nghiệp vụ sƣ phạm.
Mục tiêu cụ thể
Tƣ tƣởng đạo đức: có lập trƣờng tƣ tƣởng vững vàng, đạo đức và nếp
sống lành mạnh, nắm vững đƣờng lối, chủ trƣơng, chính sách của đảng và
nhà nƣớc, có lòng say mê nghề nghiệp.
Kiến thức: nắm vững hệ thống kiến thức cơ bản, kiến thức cơ sở
nghệ thuật tạo hình và kiến thức chuyên ngành hội hoạ.
Kỹ năng: có khả năng thực hành, sáng tạo nghệ thuật tạo hình hội
hoạ và hoạt động phong trào đoàn thể.
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Bảng 1.1. Khung chương trình phần chuyên ngành
TT

Tên học phần

Số học

Số học

phần

trình

Số tiết

1

Hình họa đen trắng

3

12

255

2

Hình họa màu

2

10

210

3

Trang trí cơ bản

2

10

210

4

Trang trí nâng cao

3

12

255

5

Bố cục cơ bản

4

12

255

6

Bố cục nâng cao

2

6

120

7

Điêu khắc

2

6

120

8

Ký họa

1

2

45

9

Mĩ thuật học

1

2

30

10

Lịch sử Mĩ thuật

1

4

60

11

Luật xa gần

1

2

30

12

Giải phẫu

1

2

30

23

80

1620

CỘNG

Ghi chú

Việc trình bày mục tiêu và khung chƣơng trình phần chuyên ngành
hệ Trung cấp Mĩ thuật nhằm mục đích giới thiệu khái quát về các yêu cầu
cụ thể đối với ngƣời học mà mục tiêu đề ra. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh
đến việc học sinh phải nắm vững hệ thống kiến thức, kỹ năng cơ bản của
môn Bố cục. Những môn chuyên ngành cốt lõi quyết định năng lực Mĩ
thuật. Ngoài ra, qua khung chƣơng trình chuyên ngành cũng cho chúng ta
thấy số tiết học của Bố cục là rất cao so với các môn học khác. Điều đó cho
thấy tính chất quan trọng của chúng trong chƣơng trình đào tạo học sinh Mĩ
thuật với vị trí và đặc trƣng rõ nét mà chúng tôi sẽ trình bày kế tiếp ở phần
sau.
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1.1.2.2. Vị trí môn Bố cục trong chương trình đào tạo Trung cấp Mĩ thuật
Đối với lĩnh vực Mĩ thuật, môn học Bố cục luôn đóng vai trò quan
trọng, mang tính quyết định trong việc hình thành các năng lực tạo hình
nền tảng. Một chƣơng trình Mĩ thuật bao giờ cũng phải đảm bảo cho HS
đƣợc phát triển các năng lực vẽ nghiên cứu và sáng tác. Môn học đại diện
cho nhóm vẽ nghiên cứu chính là hình họa. Còn môn Bố cục đƣợc xem là
đại diện của nhóm môn sáng tác. Đây là môn học hình thành cho học sinh
những khả năng hƣ cấu, sáng tạo nên các tác phẩm hội họa phản ánh vẻ đẹp
của tự nhiên và cuộc sống qua lăng kính riêng của từng nghệ sỹ. Do tính
chất đó bố cục đều chiếm những vị trí quan trọng trong chƣơng trình Mĩ
thuật mà chúng ta sẽ nghiên cứu cụ thể dƣới đây.
Vị trí của môn Bố cục
Nếu nhƣ Hình họa là môn học nghiên cứu vẻ đẹp của sự vật qua khuôn
hình và màu sắc, thì Bố cục chính là môn học trang bị những kiến thức, kỹ
năng sáng tạo nên tác phẩm hội họa, phản ánh chân thật cuộc sống đa dạng
và phong phú. Môn Bố cục chính là đỉnh cao, mục tiêu quan trọng mà
chƣơng trình Mĩ thuật hƣớng đến. Sản phẩm của môn học này - tác phẩm
hội họa- chính là sự tổng hợp cao nhất các kiến thức, kỹ năng của toàn bộ
chƣơng trình chuyên ngành và những nhận thức, tình cảm đối với cuộc
sống, kể cả vốn văn hóa chung, thị hiếu, lý tƣởng thẩm mỹ mà ngƣời học
tiếp nhận đƣợc trong quá trình học tập.
Do tính chất tổng hợp đó nên môn Bố cục chỉ đƣợc dạy vào năm thứ
2 và 3, khi học sinh đã đƣợc trang bị đầy đủ các kiến thức, kỹ năng cơ bản.
Nhƣ vậy, khi tiếp cận với nó, các em mới có thể lĩnh hội đƣợc tri thức mà
môn học đem lại.
Về thời lựơng, chƣơng trình có số tiết là 375, xếp thứ hai sau các
môn Hình họa và Trang trí (trong đó, môn Trang trí là môn học vừa có tính
chất độc lập nhƣng cũng vừa là môn học mang tính chất tiền đề cho Bố
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cục). Điều đó cho thấy môn Bố cục có một vị trí hết sức quan trọng trong
chƣơng trình đào tạo, là môn học tập trung cao nhất, trọn vẹn nhất các năng
lực tạo hình của ngƣời học.
1.1.2.3. Đặc trưng và nội dung của môn Bố cục trong chương trình Trung
cấp Mĩ thuật
Đặc trưng của môn học
Môn Bố cục chính là vẻ đẹp trong các sinh hoạt lao động, học tập,
vui chơi của con ngƣời hoặc các khung cảnh thiên nhiên, các sự vật có
mối quan hệ gắn bó mật thiết với đời sống của con ngƣời.
Cấu trúc nội dung môn học
Đƣợc cấu trúc theo kiểu đồng tâm, có sự lặp lại nội dung và nâng cao
dần mức độ yêu cầu về kiến thức và kỹ năng. Ở giai đoạn đầu (học phần 1),
đối tƣợng của nó là tĩnh vật, phong cảnh và phong cảnh có điểm xuyết
bóng dáng con ngƣời. Chỉ từ học phần 2 trở đi, HS mới đƣợc tập trung sáng
tác tranh đề tài phản ánh các sinh hoạt lao động, vui chơi của con ngƣời
trong xã hội. Đây cũng chính là thể loại mà HS đƣợc học tập, rèn luyện
nhiều nhất. Thời lƣợng dành cho thể loại sinh hoạt chiếm 2/3 tổng thời gian
của môn học. Bởi vì con ngƣời và các hoạt động của con ngƣời bao giờ
cũng là đối tƣợng phản ánh chính của Mĩ thuật .
Bố cục là môn tổng hợp nên trong bất cứ bài tập nào cũng luôn chứa
đựng nội dung của các môn học khác nhƣ: Hình họa, Ký họa, Luật xa gần,
Giải phẫu, Điêu khắc, Trang trí, kể cả các môn Lịch sử Mĩ thuật và các
môn văn hóa chung.
Cách thức tiếp cận
Để học bằng thực hành luyện tập cũng là phƣơng thức học tập chủ
đạo của môn Bố cục. Chỉ khi HS đƣợc thực hiện các hoạt động thực
hành sáng tạo để tạo nên tác phẩm Mĩ thuật, phản ánh vẻ đẹp của cuộc
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sống và nội tâm của tác giả thì kiến thức, kỹ năng môn học mới thực sự
thấm sâu và mở rộng.
Để học tốt môn học, đòi hỏi HS phải luôn biết tích hợp các kiến thức,
kỹ năng liên môn, vốn sống để lĩnh hội và khám phá, sáng tạo Mĩ thuật .
Yêu cầu học tập
Môn học Bố cục cũng có các yêu cầu về học tập giống nhƣ môn Hình
họa, trang trí…., ngoài ra, nó còn đòi hỏi HS phải có ý thức thâm nhập thực
tế để tìm kiếm nguồn tƣ liệu, cảm xúc, gợi ý sáng tạo và cũng hình thành
tình yêu với cuộc sống.
Tóm lại: “Bố cục tranh là công việc vô cùng thú vị, là sự rèn luyện cơ
bản của ngƣời học mĩ thuật và họa sĩ sáng tác tranh” [13, tr.6]. Bố cục còn
là môn học chuyên ngành cốt lõi trong chƣơng trình đào tạo Mĩ thuật hệ
Trung cấp. Chúng giúp HS hình thành các tri thức, kỹ năng vẽ nghiên cứu
và sáng tác nghệ thuật. Những năng lực đó sẽ là nền tảng vững chắc, giúp
họ khi ra trƣờng, có thể vận dụng hiệu quả, linh hoạt trong mọi tình huống
của thực tiễn dạy học.
“Tất cả những môn học chuyên ngành cơ bản nhƣ Hình họa, Trang trí,
Giải Phẫu, Luật xa gần, Nghệ thuật học,... đều bổ trợ cho mục đích cuối
cùng là môn bố cục tranh” [13, tr.6]. Căn cứ vào tính chất tích hợp của môn
học Bố cục, chúng tôi quyết định chọn phƣơng pháp học tập theo quan
điểm tích cực, tích hợp xuyên môn để tạo nên sự phối hợp, thống nhất, chặt
chẽ về nội dung và phƣơng thức học tập trong các bộ môn này. Những đặc
trƣng của phƣơng pháp học tập tích cực theo quan điểm tích hợp xuyên
môn là hoàn toàn phù hợp với tính chất của môn học và nhu cầu đổi mới về
giáo dục thời đại. Bởi nó phát huy đƣợc các năng lực của ngƣời học theo
hƣớng chủ động, tích cực và sáng tạo. Đây chính là những năng lực phải
đạt đƣợc trong quá trình học tập Mĩ thuật và cũng chính là những năng lực
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nền tảng giúp HS khi ra trƣờng có thể hòa nhập, thích ứng với những đổi
mới của thực tiễn giáo dục nƣớc nhà.
Chính vì những đặc trƣng ƣu việt đó của phƣơng pháp học tập tích hợp
xuyên môn, nên chúng tôi đã xem nó là kim chỉ nam và vận dụng triệt để
trong suốt quá trình nghiên cứu đề tài, với mong muốn tạo nên những chuyển
biến về phƣơng pháp học tập trong HS, qua đó nâng cao chất lƣợng đào tạo.
1.2. Cơ sở thực tiễn của dạy học Bố cục cho học sinh mỹ thuật trƣờng
Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hƣng Yên
1.2.1. Giới thiệu về Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch
Hưng Yên
1.2.1.1. Vị trí và chức năng
Đƣợc thành lập theo Quyết định số 120/2006/QĐ-UBND, ngày
18/9/2006 của UBND tỉnh Hƣng Yên; Quyết định số 440/QĐ-UBND ngày
21/3/2012 của UBND tỉnh Hƣng Yên. Trên cơ sở Trƣờng Nghiệp vụ Văn
hóa Thông tin; Theo đó, nhà trƣờng có chức năng cụ thể sau
1.2.1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn
Có chức năng đào tạo, bồi dƣỡng nhân lực có trình độ ở bậc trung
cấp, các nghề về VHNT và các trình độ thấp hơn trong lĩnh vực văn hóa,
thông tin, nghệ thuật, du lịch và các lĩnh vực đào tạo khác đƣợc cấp có
thẩm quyền giao theo quy định.
Có tƣ cách pháp nhân, có con dấu và đƣợc mở tài khoản theo quy định
của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở VHTT&DL; đồng thời
chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền.
- Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và các nhiệm vụ,
quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
1.2.1.3. Mô hình tổ chức của trường
Tổng số biên chế do UBND tỉnh Hƣng Yên giao đến năm 2014 là 43
biên chế và 05 Hợp đồng theo nghị định 68.
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Cơ cấu tổ chức gồm:
- Ban giám hiệu: Hiệu trƣởng và 02 Phó Hiệu trƣởng
- 03 phòng chức năng: Phòng Tổ chức - Hành chính- Kế toán; Phòng
Đào tạo và Nghiên cứu khoa học; Phòng Công tác HSSV;
- 03 khoa chuyên môn: Khoa Âm nhạc; Khoa Mĩ thuật - Sân khấu Múa; Khoa Văn hóa Du lịch.
- 01 Trung tâm trực thuộc: Trung tâm thực hành và GDTX.
- Các Hội đồng tƣ vấn.
- Các tổ chức đoàn thể: Chi bộ, Công đoàn, Chi đoàn Cán bộ giáo
viên, Liên chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Hiện tại, Trƣờng đã xây dựng đƣợc 07 mã ngành đào tạo hệ Trung
cấp : Âm nhạc; Mĩ thuật (Hội họa); Diễn viên Chèo; Thông tin Thƣ viện;
Quản lý văn hóa; Công tác xã hội; Trung cấp Du lịch)
1.2.1.4. Cơ sở vật chất của Trường phục vụ học tập
Nhìn chung cơ sở vật chất phục vụ học tập Mĩ thuật của trƣờng
Trung cấp VHNT&DL Hƣng Yên đã đáp ứng đƣợc các yêu cầu cơ bản về
học tập.
Hệ thống phòng học hội họa tƣơng đối rộng rãi gồm 3 phòng. Hiện
nay các phòng học Bố cục đều là các phòng học chung chƣa có phòng học
riêng cố định cho từng lớp nên HS sau khi học xong phải mang, vác họa cụ,
bài học về nhà để trả phòng học cho các lớp khác. Nếu nhƣ mỗi lớp có một
phòng học cố định, có thể để họa cụ và bài học ổn định thì HS có thể học
bất kỳ lúc nào ngoài giờ học chính khóa mà không phải di chuyển họa cụ từ
khu nội trú lên lớp. Chính tâm lý ngại mang, vác các dụng cụ học tập nên
không kích thích đƣợc sự say mê tự học trên giảng đƣờng. Các HS chỉ
muốn học tại phòng nội trú, nhƣng phòng nội trú vừa chật chội, vừa không
đảm bảo ánh sáng nên ảnh hƣởng rất lớn đến chất lƣợng bài tập.
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1.2.2. Khái quát chương trình đào tạo ngành Mĩ thuật
Thông thƣờng các trƣờng VHNT cấp tỉnh có thể vận dụng chƣơng
trình đào tạo trung cấp 4 năm hoặc 3 năm là chủ yếu. Giai đoạn hiện tại ở
các trƣờng địa phƣơng đào tạo 4 năm đã không thu hút đƣợc ngƣời học bởi
vì thời buổi (bằng cấp) càng học ngắn càng tốt, âu cũng là chuyện dễ hiểu,
do đó chƣơng trình 03 năm vẫn chủ yếu đƣợc các nhà trƣờng áp dụng.
Quá trình học tập ngành Mĩ thuật chia làm 2 bƣớc lớn. Bƣớc thứ nhất
đƣợc học ở hệ trung cấp, nhằm chuẩn bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản,
những nhận thức cơ sở, dùng việc thực hành là chính để tạo thói quen vẽ,
từ đó nhận thức từ từ đƣợc tổng kết, làm nền tảng cho bƣớc nghiên cứu;
Bƣớc thứ hai chuyên sâu hơn, mang nhiều tính học thuật, dùng phƣơng
pháp nghiên cứu để hình thành nhận thức cơ bản, hình thành phƣơng pháp
sáng tạo, từ đó thúc đẩy cá tính sáng tạo cho học sinh. Bƣớc này cho ngƣời
vẽ kiến thức sâu hơn, tạo điều kiện phát triển năng lực sáng tác sau này.
Chƣơng trình đào tạo hệ trung cấp 03 năm gồm 2115 tiết (không tính
số tiết học các môn Văn hóa hệ Giáo dục thƣờng xuyên bậc THPT), trong
đó số tiết các môn chuyên ngành chiếm trên 2/3 thời lƣợng chƣơng trình.
Các môn học chuyên ngành thông thƣờng gồm 05 môn (Hình họa, trang trí,
bố cục, luật xa gần, giải phẫu, lịch sử Mĩ thuật ) trong đó môn Hình họa,
trang trí, bố cục là chủ đạo (gọi là các môn học cơ bản) trong số các môn
chủ đạo trên lại phân chia ra các bài học. Việc này ở mỗi nhà trƣờng có
những cách phân bổ riêng. Thiết nghĩ qua thực tiễn giảng dạy và mục tiêu
của ngƣời học giai đoạn hiện tại có thay đổi. Nếu nhƣ trƣớc đây nền tảng
kiến thức ở giai đoạn trung cấp chỉ nhằm hội đủ năng lực cần thiết
1.2.3. Nội dung chương trình môn Bố cục
Theo Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp đƣợc quy định tại
Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Bộ trƣởng
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Bộ GD và Đào tạo [23], chƣơng trình giảng dạy Mĩ thuật tại trƣờng trung
cấp gồm:
Trung cấp sư phạm Mĩ thuật : Chƣơng trình đào tạo chính quy 03 năm
dành cho đối tƣợng HS tốt nghiệp trung học cơ sở và 02 năm dành cho đối
tƣợng HS tốt nghiệp trung học phổ thông.
Trung cấp hội họa: Chƣơng trình đào tạo chính quy 03 năm dành cho
đối tƣợng HS tốt nghiệp trung học cơ sở và 02 năm dành cho đối tƣợng HS
tốt nghiệp trung học phổ thông.
Về cơ bản, chƣơng trình đào tạo trung cấp sƣ phạm Mĩ thuật cung cấp
cho HS khối lƣợng kiến thức cơ sở ngành Mĩ thuật là tƣơng đƣơng nhau.
Sự chênh lệch thời lƣợng giữa hai chƣơng trình đào tạo 02 năm và 03 năm
chủ yếu từ sự tăng hoặc giảm khối lƣợng kiến thức các môn chung tùy từng
đối tƣợng HS cụ thể. Bên cạnh đó là các môn học về tâm lý sƣ phạm và
phƣơng pháp giảng dạy Mĩ thuật ở bậc tiểu học.
Chƣơng trình đào tạo trung cấp hội họa lại hƣớng tới mục tiêu đào tạo
cán bộ kẻ vẽ chuyên nghiệp ngành Hội họa có kiến thức và kỹ năng ở trình
độ trung học. Do đó, trọng tâm chƣơng trình là khối kiến thức cơ sở,
chuyên ngành về hội họa, thời lƣợng các học phần chuyên ngành Mĩ thuật
chiếm tỷ lệ lớn hơn so với chƣơng trình đào tạo trung cấp sƣ phạm Mĩ thuật
. Môn Bố cục trong cả hai chƣơng trình đào tạo trên đều Trang bị cơ bản và
Rèn luyện các kỹ năng thực hành các chất liệu: Sơn dầu, Lụa, Khắc gỗ.
Bảng 1.2. Thời lượng giảng dạy các môn Bố cục
Hệ đào tạo
TT

1

Học phần
Bố cục

Trung cấp SP Mĩ thuật

Trung cấp hội họa

2 năm

3 năm

2 năm

3 năm

220

250

250

375
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- Số tiết thực hiện trên giảng đƣờng: 375 tiết (có giáo viên hướng dẫn
bằng: phổ biến bài, góp ý và chấm phác thảo, góp ý và chấm bài thể hiện.)
- Số tiết tự đào tạo của học sinh : 908 tiết
- Số tiết chƣơng trình khung tích hợp: 1284 tiết
- Số bài thực hiện trong toàn khoá: 26 bài (trong đó có 06 bài thi
học kỳ)
Về nội dung cụ thể, môn học Bố cục cơ bản nghiên cứu các hình thức
tổ chức, sắp xếp, kết hợp vận dụng kiến thức tổng hợp từ các môn hình
hoạ, trang trí để thực hiện các bài vẽ bố cục tạo hình hội hoạ từ đơn giản
đến phức tạp bằng các chất liệu bột màu, sơn dầu, lụa và khắc gỗ.
Hình thành, rèn luyện và phát triển tƣ duy nghệ thuật tạo hình, năng lực
cảm thụ và sáng tạo các giá trị thẩm mỹ bằng nghệ thuật tạo hình hội hoạ.
Học phần này trang bị kiến thức ban đầu nhƣng rất cơ bản và quan
trọng, làm cơ sở cho HS nghiên cứu về sau.
Bảng 1.3: Nội dung chi tiết học phần Bố cục kỳ V

TT
1

Tên bài giảng
Tranh bố cục đề tài tĩnh vật

20

Số tiết
thực hiện
trên
giảng
đƣờng
20

20

20

60

20

20

60

20

20

60

80

80

240

Số tiết ở
chƣơng
trình
khung

Số tiết
tự đào
tạo của
HSSV
60

chất liệu Bột màu
2

Tranh bố cục đề tài tự chọn
chất liệu Bột màu

3

Tranh bố cục đề tài tự chọn
chất liệu Sơn dầu

4

Tranh bố cục đề tài tự chọn
chất liệu Sơn dầu, Bột màu
Tổng cộng

Số tiết
ngoại
khoá
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1.2.4. Đặc điểm tâm lý của học sinh học môn Bố cục
Trƣờng Văn hoá Nghệ thuật chính là nơi ƣơm mầm và nuôi trồng
những tài năng nghệ thuật, nơi phát hiện bồi dƣỡng những tài năng trẻ (với
một số lƣợng không lớn) để trở thành những nhân tài trong lĩnh vực nghệ
thuật (nhạc sỹ, ca sỹ, nhạc công, hoạ sỹ, diễn viên sân khấu, nhà quản lý văn
hoá cơ sở…). Do vậy, trƣờng văn hoá nghệ thuật có những nét riêng mang
tính đặc thù mà ở các loại hình trƣờng phổ thông, trƣờng chuyên nghiệp
khác không có. Đó là tổ chức đào tạo gồm ba loại hình năng khiếu, chính
quy, tại chức. Khác biệt nhất là đào tạo học sinh năng khiếu gồm các
chuyên ngành Âm nhạc, Mĩ thuật , Diễn viên sân khấu; dự tuyển từ độ tuổi
14 (Tốt nghiệp THCS) với thời gian học là 3 năm hoặc dự tuyển từ độ tuổi
18 (Tốt nghiệp THPT) với thời gian học là 2 năm. Học sinh, độ tuổi tuyển
sinh tốt nghiệp THCS, học văn hoá phổ thông song song với học nghệ thuật
ở trƣờng.
Học sinh theo học đang ở lứa tuổi gọi là tuổi thanh niên, là giai đoạn
phát triển bắt đầu từ lúc dậy thì và kết thúc khi bƣớc vào tuổi ngƣời lớn.
Thời kì từ 15-18 tuổi: gọi là tuổi đầu thanh niên. Thời kì từ 18-25 tuổi: giai
đoạn hai của tuổi thanh niên (thanh niên sinh viên).
Tuổi thanh niên cũng thể hiện tính chất phức tạp và nhiều mặt của
hiện tƣợng, nó đƣợc giới hạn ở hai mặt: sinh lí và tâm lý. Đây là vấn đề khó
khăn và phức tạp vì không phải lúc nào nhịp điệu và các giai đoạn của sự
phát triển tâm sinh lý cũng trùng hợp với các thời kỳ trƣởng thành về mặt
xã hội. Có nghĩa là sự trƣởng thành về mặt thể chất, nhân cách trí tuệ, năng
lực lao động sẽ không trùng hợp với thời gian phát triển của lứa tuổi. Chính
vì vậy mà các nhà tâm lý học Macxit cho rằng: Khi nghiên cứu tuổi thanh
niên thì cần phải kết hợp với quan điểm của tâm lý học xã hội và phải tính
đến quy luật bên trong của sự phát triển lứa tuổi. Do sự phát triển của xã
hội nên sự phát triển của trẻ em ngày càng có sự gia tốc, trẻ em lớn nhanh
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hơn và sự tăng trƣởng đầy đủ diễn ra sớm hơn so với các thế hệ trƣớc, nên
tuổi dậy thì bắt đầu và kết thúc sớm hơn khoảng 2 năm. Vì vậy, tuổi thanh
niên cũng bắt đầu sớm hơn. Nhƣng việc phát triển tâm lý của tuổi thanh
niên không chỉ phụ thuộc vào giới hạn lứa tuổi, mà trƣớc hết là do điều
kiện xã hội (vị trí của thanh niên trong xã hội; khối lƣợng tri thức, kỹ năng
kỹ xảo mà họ nắm đƣợc và một loạt nhân tố khác…) có ảnh hƣởng đến sự
phát triển lứa tuổi. Trong thời đại ngày nay, hoạt động lao động và xã hội
ngày càng phức tạp, thời gian học tập của các em kéo dài làm cho sự
trƣởng thành thực sự về mặt xã hội càng đến chậm. Do đó có sự kéo dài
của thời kì tuổi thanh niên và giới hạn lứa tuổi mang tính không xác định (ở
mặt này các em đƣợc coi là ngƣời lớn, nhƣng mặt khác thì lại không).
Nhìn chung ở tuổi này các em có sức khỏe và sức chịu đựng tốt hơn
tuổi thiếu niên. Thể chất của các em đang ở độ tuổi phát triển mạnh mẽ rất
sung sức, nên ngƣời ta hay nói: “Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu”. Sự phát triển
thể chất ở lứa tuổi này sẽ có ảnh hƣởng đến sự phát triển tâm lý và nhân
cách đồng thời nó còn ảnh hƣởng tới sự lựa chọn nghề nghiệp sau này của
các em.
Thái độ của các em đối với việc học tập cũng có những chuyển biến
rõ rệt. HS đã lớn, kinh nghiệm của các em đã đƣợc khái quát, các em ý thức
đƣợc rằng mình đang đứng trƣớc ngƣỡng cửa của cuộc đời tự lập. Thái độ
có ý thức đối với việc học tập của các em đƣợc tăng lên mạnh mẽ. Học tập
mang ý nghĩa sống còn trực tiếp vì các em đã ý thức rõ ràng đƣợc rằng: cái
vốn những tri thức, kĩ năng và kĩ xảo hiện có, kĩ năng độc lập tiếp thu tri
thức đƣợc hình thành trong nhà trƣờng phổ thông là điều kiện cần thiết để
tham gia có hiệu quả vào cuộc sống lao động của xã hội.
Cảm giác và tri giác của các em đã đạt tới mức độ của ngƣời lớn.
Quá trình quan sát gắn liền với tƣ duy và ngôn ngữ. Khả năng quan sát một
phẩm chất cá nhân cũng bắt đầu phát triển ở các em. Tuy nhiên, sự quan sát
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ở các em thƣờng phân tán, chƣa tập trung cao vào một nhiệm vụ nhất định,
trong khi quan sát một đối tƣợng vẫn còn mang tính đại khái, phiến diện
đƣa ra kết luận vội vàng không có cơ sở thực tế.
Các em đã có khả năng tƣ duy lý luận, tƣ duy trừu tƣợng một cách
độc lập và sáng tạo hơn. Năng lực phân tích, tổng hợ, so sánh, trừu tƣợng
hóa phát triển cao giúp cho các em có thể lĩnh hội mọi khái niệm phức tạp
và trừu tƣợng. Các em thích khái quát, thích tìm hiểu những quy luật và
nguyên tắc chung của các hiện tƣợng hàng ngày, của những tri thức phải
tiếp thu…
Những đặc điểm phát triển tâm sinh lý của HS trung cấp cần đƣợc
GV dạy Mĩ thuật nắm vững để định hƣớng giảng dạy, tìm ra các phƣơng
pháp giảng dạy phù hợp nhất. Đây là độ tuổi có khả năng tƣ duy trừu
tƣợng, độc lập, sáng tạo mạnh mẽ rất phù hợp với bộ môn Bố cục. GV cần
kích thích các em tự duy, phát triển năng lực để việc học tập Bố cục nói
riêng và các phân môn Mĩ thuật khác đạt hiệu quả cao nhất.
1.3. Thực trạng học tập của học sinh đối với học môn Bố cục
Nói đến năng lực học tập là nói đến khả năng tiếp cận, lĩnh hội tri
thức và vận dụng linh hoạt những hiểu biết đó và giải quyết các nhiệm vụ
học tập. Vì vậy, quá trình học tập môn Bố cục học phần 2 quá trình HS
đƣợc bồi dƣỡng để hình thành các năng lực vẽ nghiên cứu và sáng tạo nghệ
thuật, phản ánh cuộc sống phong phú và đa dạng qua cái nhìn riêng của
từng tác giả.
Những năng lực đó đƣợc biểu hiện rõ nét ở kỹ năng giải quyết các
vấn đề về bố cục, hình mảng, đậm nhạt, màu sắc… một cách cụ thể, trực
tiếp trên tác phẩm bằng chính đôi tay của ngƣời sáng tạo. Do đó, qua tác
phẩm, ngƣời ta có thể đánh giá một cách chính xác, đầy đủ năng lực tạo
hình của HS. Bên cạnh đó, tác phẩm còn phần nào cho thấy hiệu qủa của
phƣơng pháp mà các em đang sử dụng.
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Để tạo cơ sở cho các nghiên cứu phƣơng pháp học tập tích cực,
chúng tôi đã phân tích, đánh giá thực trạng chất lƣợng các bài tập của HS
và qua đó cho thấy phƣơng pháp học tập cổ truyền mặc dù đã hình thành
đƣợc cho HS các năng lực cơ bản nhƣng vẫn chƣa thể giúp các em phát
huy triệt để các tố chất, năng lực sáng tạo tích cực đang tiềm ẩn trong
bản thân. Quá trình thực hiện phƣơng pháp học tập cổ truyền đó đã có
những ƣu điểm và hạn chế nhƣ sau:
1.3.1. Khả năng cảm nhận cái đẹp
Từ những điều tra, nghiên cứu trực tiếp trên các bài tập môn Bố cục
của HS năm thứ 2 - lớp Họa 4 cho thấy đa số HS có khả năng cảm nhận cái
đẹp đối với thiên nhiên và cuộc sống cụ thể: Phần lớn các bài tập đều toát
lên những tình cảm chân thành gắn bó với cuộc sống. Các năng lực chọn
lựa hình tƣợng, bố cục, vẽ hình, vẽ đậm nhạt, vẽ màu tuy còn những hạn
chế nhất định nhƣng HS đã biết chọn lựa những nét đẹp tiêu biểu của sự vật
hiện tƣợng thân thuộc, gắn bó với cuộc sống để phản ánh trong tranh.
Những hình tƣợng đó đã đƣợc khai thác, cân nhắc, chắt lọc, khái quát từ vô
số các hình tƣợng hiện hữu trong cuộc sống. Những đối tƣợng thẩm mỹ
đƣợc phản ánh trong tranh không phải là sự sao chép nguyên si nhƣ ảnh
chụp mà chúng đã đƣợc các em khái quát, biểu đạt bằng những hình thức
nghệ thuật khác nhau theo cảm nhận riêng của từng tác giả.
Tuy nhiên, bên cạnh những ƣu điểm trên, một số HS vẫn còn chƣa
biết chọn lựa các hình tƣợng tiêu biểu, đẹp, phù hợp với nội dung chủ đề.
Giữa chủ đề và bối cảnh thiếu sự hài hòa, thống nhất về nội dung và các
hình tƣợng chính, hình vẽ còn gƣợng gạo, thiếu sinh động, không gây đƣợc
cảm xúc thẩm mỹ đối với ngƣời xem. Mặc dù còn những hạn chế nhất định
nhƣng nhìn chung các em cũng đã phần nào đạt đƣợc các yêu cầu cơ bản của
môn học, chỉ do thiếu phƣơng pháp học tập đúng đắn nên chƣa thể phát huy hết
mức các năng lực của bản thân.
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1.3.2. Khả năng vẽ sáng tác
Để sáng tác tranh đề tài, ngƣời vẽ cần phải biết chọn lựa các hình
tƣợng nghệ thuật đặc trƣng tiêu biểu phù hợp với nội dung chủ đề. Những
hình tƣợng đƣợc chọn lựa để xây dựng tác phẩm phải có sự hài hoà thống
nhất với nhau không chỉ về nội dung chủ đề, mà còn phải đẹp, khái quát
đƣợc đặc điểm của bản thân chúng.
Qua nghiên cứu trên các bài tập của HS chúng tôi nhận thấy các em
có khả năng chọn lựa đƣợc các hình tƣợng phù hợp với nội dung chủ đề.
Trong các bài tập phác thảo bố cục tranh tĩnh vật, HS biết chọn lựa các loại
đồ vật, hoa quả, rau trái phù hợp theo từng loại chủ đề hoặc trong các loại
phong cảnh thuần tuý hay phong cảnh điểm ngƣời, các HS cũng đã biết
chọn lựa các hình tƣợng tƣơng đối thống nhất với bối cảnh và các hoạt
động của con ngƣời trong tranh. Mặt khác, các hình tƣợng đã đƣợc HS
chọn đẽ tƣơng đối thể hiện đƣợc nét đặc trƣng của sự vật, cân đối, phong
phú về hình dáng và màu sắc.
Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu thu đƣợc cho thấy vẫn còn một số ít
HS chọn lựa hình tƣợng còn thô vụng, màu sắc của sự vật thiếu tính đặc
trƣng và khái quát. Nhìn chung, mặc dù HS mới học đƣợc một học phần về
bố cục, cũng còn những hạn chế nhất định nhƣng có thể thấy các em đã phần
nào có năng lực chọn lựa cái đẹp để phản ánh trong tác phẩm của mình.
1.3.3. Khả năng bố cục
Để sáng tạo một bức tranh đề tài, ngƣời vẽ trƣớc tiên phải biết bố cục
các hình tƣợng đã chọn trên mặt phẳng một cách hợp lý, sao cho tạo đƣợc sự
cân đối, hài hòa giữa các hình mảng, tạo đƣợc nhịp điệu chuyển động phù
hợp với nội dung đề tài. Mỗi ngƣời vẽ tuỳ theo sự cảm nhận của bản thân sẽ
tạo dựng nên những khung cảnh khác nhau về cùng một đề tài mà họ tâm
tƣởng. Ở cấp độ là những HS năm thứ hai nên chúng ta chƣa đòi hỏi HS có
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những sáng tạo mới lạ gì nhiều về bố cục tranh mà chỉ yêu cầu HS đạt đƣợc
sự cân đối, hài hòa, nhịp điệu, biến dị của các yếu tố tạo hình.
Qua đánh giá các bài tập của HS, chúng tôi nhận thấy rằng: Đa số
HS cũng đã biết sắp đặt các hình mảng tƣơng đối cân đối, hài hoà giữa các
mảng chính, phụ. Các hình mảng đã có sự liên kết với nhau. HS đã ý thức
đƣợc vấn đề tạo không gian trong tranh. Do vậy nên khi nhìn vào bài tập
của các em, ngƣời xem có thể thấy hình vẽ đƣợc sắp đặt phần nào có trật tự
và chủ đích.
Bên cạnh ƣu điểm nêu trên, một số bài tập có những sai phạm về bố
cục nhƣ: các đƣờng nét chạy về góc tranh, mảng chính quá to nằm ngay
giữa tranh hoặc các đƣờng nét chia đôi tranh thành hai phần bằng nhau.
Ngoài ra, có một số bài tập còn thiếu đƣờng chân trời, một yếu tố quan
trọng để xác định tỷ lệ của sự vật trong các lớp cảnh xa, gần và chiều
hƣớng thay đổi của các hình khối trong tranh.
Nhƣ vậy, mặc dù bố cục tranh là công việc rất phức tạp, quá trình
thực hiện nó, ngƣời vẽ có thể không quán xuyến toàn bộ các yếu tố tạo hình
một cách trọn vẹn, tuy nhiên nếu sinh viên có phƣơng pháp học tập đúng
đắn thì sẽ phát triển đƣợc các năng lực bố cục một cách hiệu quả hơn.
1.3.4. Khả năng vẽ hình
Nếu nhƣ năng lực vẽ hình trong môn Hình họa đƣợc thể hiện ở việc
vẽ mô phỏng cho đúng với đặc điểm của đối tƣợng cụ thể một cách trực
tiếp thì năng lực vẽ hình trong môn bố cục lại phải thể hiện đƣợc sự khái
quát hóa, cách điệu hóa đối tƣợng để tạo nên các hình tƣợng độc đáo, phù
hợp với tâm cảm của ngƣời vẽ.
Từ nghiên cứu các bài tập của HS khóa 4, có thể nhận thấy rằng: HS
đã biết phân biệt sự khác nhau trong hình họa nghiên cứu (môn hình họa) và
hình họa sáng tác (môn bố cục). Về cơ bản các em đã sáng tạo đƣợc các hình
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vẽ theo cảm nhận của bản thân. Phần nào biết vận dụng các kiến thức, kỹ
năng từ môn Hình họa - Ký họa vào vẽ hình trong môn Bố cục.
Bên cạnh những kết quả đã đạt đƣợc, chúng tôi cũng nhận thấy rằng:
Phần nhiều hình vẽ của các em còn chƣa đúng với đặc điểm của đối tƣợng,
do thiếu sự quan sát chi tiết, cụ thể trực tiếp từ đối tƣợng; chƣa biết tìm
kiếm những thế dáng, hình mảng đẹp, chƣa khái quát đƣợc những đặc điểm
tiêu biểu của đối tƣợng. Trong các bài tập thể loại tranh phong cảnh, HS
chƣa biết cân đối tỷ lệ giữa các hình mảng trong tranh theo quy luật viễn
cận thấu thị. Đôi khi vẽ nhà cửa quá bé so với ngƣời hoặc ngƣợc lại. Cây
cối vẽ không đúng với cấu trúc, hình dáng thật. Có thể nói, sự hạn chế về
hình trong môn Bố cục chính là do cách thức học tập, nghiên cứu, sáng tạo
thiếu khoa học nên các bài tập dù tốn nhiều công sức nhƣng không đạt hiệu
quả cao. HS chƣa biết vận dụng hợp lý kiến thức, kỹ năng từ các môn học
khác để giải quyết vấn đề và quan trọng hơn cả là thiếu sự nghiên cứu sâu
sắc từ trực quan sinh động.
1.3.5. Khả năng vẽ đậm nhạt
Kết quả nghiên cứu thu đƣợc cho thấy: Khác với vẽ đậm nhạt trong
môn hình họa là dựa theo mẫu có thực để miêu tả cho sát với đối tƣợng, tạo
đƣợc khối của đối tƣợng và các lớp không gian của nhóm mẫu thì vẽ đậm
nhạt trong môn bố cục là sự sáng tạo nên một bố cục không gian hoàn toàn
mới theo cảm nhận của riêng mình.
Qua nghiên cứu các bài tập của HS có thể thấy năng lực này của một
bộ phận không nhỏ HS còn nhiều hạn chế. HS vẫn chƣa tạo đƣợc thói quen
cân nhắc, xác định vị trí, vai trò của các mảng trong tranh một cách kỹ
lƣỡng mà chỉ vẽ theo cảm tính, thiếu sự xác định mối quan hệ tổng hòa của
các yếu tố khác trong bố cục. Do thiếu sự cân nhắc, xác định các mảng
chính, phụ, gần, xa không đúng, nên trật tự xa, gần trong các bài tập của
HS thƣờng bị đảo lộn. Những vật ở xa quá đậm nhƣ muốn nhảy ra phía
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trƣớc, những vật ở gần lại quá mờ tạo cảm giác nhƣ bị đẩy lùi ra xa…. Các
nhân vật đôi khi bị tranh chấp nhau về đậm nhạt, không xác định đƣợc đâu
là nhân vật chính, đâu là nhân vật phụ. Có thể khẳng định rằng, năng lực vẽ
đậm nhạt của HS còn nhiều hạn chế, một phần do năng lực tạo hình chƣa
đƣợc phát triển đủ độ, nhƣng một phần khác là do chƣa có phƣơng pháp
học tập đúng đắn nên đã ảnh hƣởng đến sự hình thành phát triển năng lực
tạo hình .
1.3.6. Khả năng vẽ màu
Trong môn Bố cục, năng lực vẽ màu cũng nhƣ năng lực bố cục, vẽ
hình, vẽ đậm nhạt … đều là những năng lực sáng tạo. Để vẽ đƣợc tranh cần
phải có năng lực cao hơn, đó là sự tổng hợp, biến hóa các tri thức, kỹ năng
nền, vƣợt qua đƣợc các hình thức nghệ thuật sáo mòn để tạo nên một hình
thức mới lạ phản ánh đƣợc tâm cảm của tác giả và phù hợp với nội dung
chủ đề. Vì vậy, vẽ màu trong tranh đề tài cũng khác với vẽ màu mô phỏng
trong hình họa. Tùy theo nội dung chủ đề, tâm trạng, khí chất của từng tác
giả mà màu sắc trong tranh cũng khác nhau. Có khi cùng một đề tài nhƣng
mỗi ngƣời đều có hình thức biểu hiện màu riêng biệt.
Qua phân tích màu sắc từ các bài tập bố cục của HS có thể nhận thấy
những vấn đề sau:
Phần lớn các bài tập Bố cục của HS đều có ý thức tạo sự hài hòa về
màu sắc. Trong mỗi bức vẽ đều có một gam màu chủ đạo quyết định sắc
thái chung của toàn cảnh. HS cũng đã biết sử dụng màu sắc phù hợp với
từng mảng chính, phụ, xa, gần khác nhau. Do vậy đã làm nổi bật đƣợc
trọng tâm của bức vẽ. Khả năng sử dụng bột màu để vẽ tranh tƣơng đối
thành thạo, màu sắc trong trẻo, tạo đƣợc độ xốp của chất liệu.
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Bên cạnh những điểm tích cực trên, chúng tôi còn thấy rằng, một số
HS sử dụng màu vẫn dựa theo thói quen về dùng màu chứ ít quan sát thực
tiễn trong từng thời khắc, các màu cụ thể. Điều này đã làm cho màu sắc
trong tranh trở nên đơn điệu. Cụ thể: các em chƣa tạo đƣợc các hòa sắc
đẹp và lạ mắt; chƣa biết xử lý mối quan hệ phản quang giữa các màu
đứng cạnh nhau; chƣa bộc lộ rõ nét phong cách riêng về màu của tác giả;
việc xử lý màu nóng, lạnh chƣa thật hiệu quả, do đó cũng đã làm hạn chế việc
diễn tả các lớp không gian xa gần và các mảng chính, phụ trong tranh.
1.3.7. Khả năng phân tích, đánh giá bài tập
Phân tích, đánh giá bài tập cũng đƣợc xem là một năng lực cần phải
có đối với ngƣời học nghệ thuật. Bên cạnh việc hình thành năng lực cảm
thụ, biết chọn lọc cái đẹp cũng đồng thời hình thành năng lực biết phân
tích, đánh giá cái đẹp. Đặc biệt, đối với HS hệ TC Mĩ thuật, năng lực này
còn phải đƣợc bộc lộ ra bằng hành động, lời nói (do tính chất nghề nghiệp
quy định)
Qua theo dõi thực tế, có thể thấy năng lực phân tích đánh giá các bài
tập của HS còn nhiều hạn chế. Cụ thể:
HS khó có thể chỉ ra một cách cụ thể, chính xác các ƣu, khuyết điểm
cơ bản rõ nét trên các bài tập.
Việc phân tích không theo một quy trình cụ thể, hệ thống, từ cái
chung đến chi tiết.
Năng lực trình bày vấn đề còn nhiều hạn chế nhƣ: thiếu tính hệ thống,
khái quát về nội dung, ngôn ngữ chƣa thật rõ ràng, chính xác, lƣu loát,
thiếu sự bình tĩnh, tự tin.
Tất cả các yếu tố trên cho thấy HS chƣa đƣợc sự rèn luyện đúng mức
về năng lực phân tích, đánh giá các bài tập cũng nhƣ năng lực trình bày vấn
đề. Do vậy, đã làm ảnh hƣởng đến việc hình thành các năng lực chung của
ngƣời giáo viên Mĩ thuật .
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1.4. Đánh giá chung về nội dung chƣơng trình môn bố cục
Ở trên, chúng tôi đã trình bày khái quát thực trạng khả năng học tập
của HS. Qua đó, phân tích đƣợc các hạn chế cơ bản gây ảnh hƣởng không
tốt đến quá trình hình thành và phát triển các năng lực nghề nghiệp nơi các
em. Bên cạnh đó, các yếu tố khác nhƣ: chƣơng trình học tập, cơ sở vật chất,
tài liệu giáo trình và phƣơng pháp dạy học của giáo viên, với những hạn
chế nhất định cũng đã tạo nên thói quen, cách thức học tập chƣa thật phù
hợp với các yêu cầu môn học.
Qua nghiên cứu thực tiễn các yếu tố này, chúng tôi nhận thấy có một
số vấn đề nổi bật nhƣ sau:
Môn Bố cục đƣợc cơ cấu trong chƣơng trình TC Mĩ thuật là tƣơng
đối hợp lý về nội dung và thời lƣợng, vừa thể hiện đƣợc sự cân đối trong
tổng thể chƣơng trình lại vừa nổi bật đƣợc tính chất cốt lõi của môn học.
Nội dung của các bài học trong môn Bố cục đều đảm bảo tính chất
cơ bản và đặc trƣng của Mĩ thuật. Đồng thời chúng còn có sự gắn kết với
thực tiễn của cuộc sống.
Bên cạnh đó, nội dung học tập trong môn Bố cục đƣợc cơ cấu phù
hợp với sự phát triển về nhận thức và khả năng thực hiện của HS theo từng
năm học từ thấp đến nâng cao. Ngoài việc đảm bảo đƣợc về mặt nội dung,
chƣơng trình còn chú trọng tinh giản lý thuyết, tăng cƣờng thực hành nhằm
tạo điều kiện cho HS đƣợc rèn luyện, hình thành các năng lực tạo hình cơ
bản và có điều kiện về thời gian để tìm tòi, khám phá, sáng tạo nghệ thuật.
Nhìn chung, chƣơng trình TC Mĩ thuật nói chung và chƣơng trình
môn học Bố cục nói riêng đã đạt đƣợc các yêu cầu nhất định, phù hợp với
đặc trƣng của Mĩ thuật và mục tiêu đào tạo.
1.5. Phƣơng pháp dạy học bộ môn Bố cục
1.5.1. Thực trạng dạy học môn Bố cục hiện tại của nhà trường
1.5.1.1. Thực trạng ý thức học tập của HS học môn Bố cục
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Đối với bất kỳ ngành học nào, để đạt đƣợc kết quả cao, ngƣời học
cũng cần có sự nhận thức đúng đắn về môn học. Sự nhận thức đúng mức về
vai trò, đặc điểm của môn học sẽ giúp HS có kế hoạch, phƣơng pháp hành
động phù hợp, có ý thức đầu tƣ công sức, ý chí, tình cảm để đạt đƣợc các
yêu cầu mà môn học đề ra. Đặc biệt, đối với môn Bố cục, ngoài ý thức học
tập nghiêm túc, HS còn phải có lòng say mê tìm tòi sáng tạo, phải luôn
khát khao vƣơn tới cái đẹp thì lúc đó việc học tập mới mang lại hiệu quả
đích thực.
Qua nghiên cứu thực tiễn học tập của HS khóa 4 và 5, chúng tôi nhận
thấy một số vấn đề nổi bật về ý thức học tập của các em nhƣ sau:
Đa số HS đều nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của các môn Bố
cục và có sự yêu thích đặc biệt đối với những môn học này. Các em đã
chấp hành nghiêm túc giờ giấc học tập, đi học đều đặn, biết tận dụng tối đa
thời gian để thực hiện các nhiệm vụ học tập. Trong các giờ lý thuyết, HS đã
ý thức đƣợc vai trò quan trọng của nó trong định hƣớng thực hành, luyện
tập. Ngoài việc chăm chú nghe giảng, xem tranh minh họa, HS còn ghi
chép nội dung bài giảng cẩn thận để tiện việc nghiên cứu, đối chiếu với
thực tiễn. Đối với các bài thực hành luyện tập, HS đều có sự đầu tƣ, tìm tòi,
sáng tạo trong tác phẩm của mình. Ngoài các giờ học trên lớp, học sinh còn
tranh thủ làm thêm bài tập ở nhà, cố gắng hoàn thành sản phẩm đúng thời
gian quy định.
Tuy vậy, bên cạnh các ƣu điểm nêu trên, vẫn còn tồn tại một số hạn
chế phổ biến làm ảnh hƣởng không nhỏ đến chất lƣợng học tập. Cụ thể
nhƣ sau: Phần đông HS chỉ mới có ý thức, thái độ học tập nghiêm túc, trách
nhiệm với môn học Bố cục và chỉ thực hiện các nội dung học tập mà
chƣơng trình chính khóa quy định, chứ chƣa có nhu cầu nghiên cứu, sáng
tác thêm nhằm thỏa mãn niềm đam mê nghệ thuật và nâng cao năng lực
sáng tạo. Từ chỗ thiếu sự say mê với nghệ thuật nên HS cũng ít khi có ý
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thức chủ động, tích cực, tìm tòi, sáng tạo các hình thức nghệ thuật mới lạ.
Một yếu tố quan trọng khác, đó là HS chƣa có ý thức đổi mới phƣơng pháp
học tập thụ động bằng phƣơng pháp học tập tích cực hơn để nâng cao đƣợc
năng lực nghề nghiệp của bản thân nên thiếu hƣởng ứng triệt để các biện
pháp về đổi mới dạy học của giáo viên.
Tóm lại, HS các khóa 4 và 5 đều có ý thức học tập, chăm chỉ, có trách
nhiệm hoàn thành các nội dung của môn học. Tuy nhiên, do thiếu phƣơng
pháp học tập phù hợp nên kết quả học tập không cao.
1.5.1.2. Thực trạng Phương pháp học tập môn Bố cục của HS.
“Phƣơng pháp dạy học là cách thức tổ chức hoạt động dạy học của
giáo viên và cách thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh, trong
quan hệ đó, phƣơng pháp dạy quyết định. Điều khiển phƣơng pháp
học, phƣơng pháp học tập của học sinh là cơ sở để lựa chọn phƣơng
pháp dạy. Tuy nhiên, kết quả học tập đƣợc quyết định trực tiết bởi
phƣơng pháp học tập của học sinh.” [22, tr. 203]
Để thực hiện tốt những yêu cầu, nhiệm vụ các môn học nghệ thuật đề ra,
ngoài ý thức, lòng say mê, còn đòi hỏi ở ngƣời học một phƣơng pháp tiếp
cận đúng đắn, phù hợp với những đặc trƣng của môn học và xu thế đổi mới
về giáo dục của thời đại.
Chƣơng trình TC Mĩ thuật gồm nhiều môn học, mỗi môn đều có
những cách thức lĩnh hội riêng. Từng HS, tuỳ theo điều kiện cụ thể mà tự
hình thành cho mình một phƣơng pháp học tập thích hợp nhất.
Thực tế cho thấy, HS khoa Sân khấu Mỹ thuật - Múa đã thực hiện các
nội dung học tập theo phƣơng pháp truyền thống. Những phƣơng pháp đó
đã giúp HS tiếp nhận đƣợc các kiến thức, kỹ năng tạo hình cơ bản. Tuy
nhiên, do những yêu cầu đổi mới về giáo dục, đòi hỏi ngƣời học phải tự
phát huy năng lực cao và toàn diện hơn. Vì vậy, phƣơng pháp học tập mà
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HS đang sử dụng đã không còn thích hợp vì nó bộc lộ những hạn chế nhất
định.
Cụ thể, phƣơng pháp học tập đó đã không thể phát huy triệt để các
năng lực chủ động, tích cực, tìm tòi khám phá tri thức, năng lực hợp tác,
giải quyết vấn đề, tự phát hiện và sửa chữa các sai sót, tự đánh giá kết quả
thực hiện và một số năng lực khác cần có nơi ngƣời giáo viên Mĩ thuật .
Qua điều tra thực tiễn phƣơng pháp học tập môn Bố cục của HS, chúng tôi
nhận thấy một số vấn đề nổi bật nhƣ sau:
Vấn đề tự tìm tòi, khám phá tri thức
Bảng 1.4. Kết quả điều tra nội dung tự tìm tòi khám phá ở môn Bố cục
Tổng số phiếu:
Câu hỏi

Phƣơng án lựa chọn

Tổng
số

Tỷ lệ

Những

1.Đọc tài liệu, giáo trình.

10

40,0

nội dung

2. Xem sách tranh.

5

20,0

em thƣờng 3.Tham quan các phòng triển
quan tâm

lãm tranh.

tìm tòi,

4. Xem băng hình, trên mạng

25

Ghi chú
Học
sinh

0

0,0

đƣợc
chọn

4

16,0

khám phá

internet.

trí thức là

5. Thâm nhập thực tế.

1

4,0

gì?

6. Chuẩn bị trƣớc các phác thảo.

5

20,0

nhiều
phƣơng
án

Qua kết quả nghiên cứu thu đƣợc cho thấy: Đa số HS đều nhận thức
đƣợc tài liệu, giáo trình, sách tranh là nguồn cung cấp tri thức cơ bản và
cần quan tâm trƣớc tiên trong quá trình học tập. Qua điều tra thực tiễn
phƣơng pháp học tập của HS, chúng tôi nhận thấy phần lớn các em đều có
ý thức chuẩn bị nội dung học tập trƣớc khi lên lớp. Có 40% HS đọc tài liệu
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và 20% HS xem sách tranh ở môn Bố cục. Cụ thể, các em đã có sự tìm tòi,
khám phá nội dung học tập để nắm đƣợc các khái niệm, đặc điểm hình
thức, nội dung của bài học và phƣơng pháp thực hành luyện tập.
Tuy nhiên, việc tự tìm tòi, khám phá tri thức của HS cũng chỉ
dừng lại ở khía cạnh đọc tài liệu, giáo trình đơn thuần, chứ chƣa khai
thác kiến thức từ khía cạnh thực tiễn. Điều đó cho thấy sự nhận thức của
HS về việc tự tìm tòi khám phá tri thức là chƣa đầy đủ. Vì vậy đã có
những hạn chế nhƣ: Việc tìm kiếm, tự phát hiện tri thức mới của các em
chỉ giới hạn ở các tài liệu, giáo trình, sách tranh…. HS cũng chƣa phát hiện
đƣợc sự khác biệt cơ bản, rõ nét về hình thức và nội dung giữa các bài học
cũ và mới, cũng nhƣ mức độ yêu cầu đối với bài học mới.
Mặc dù HS có đọc tài liệu, giáo trình, xem tranh trƣớc giờ học,
nhƣng các em cũng không thể phát hiện các vấn đề, nẩy sinh các nghi
vấn, và nhu cầu đƣợc giải đáp để thỏa mãn lòng say mê tìm tòi, khám
phá khoa học nghệ thuật.
Mức độ hợp tác giữa thày và học sinh
Bảng 1.5- Kết quả điều tra mức độ hợp tác giữa thầy và học sinh
trong quá trình học
Tổng số phiếu:
Phƣơng án

Tổng

lựa chọn

số

Hãy cho biết mức độ hợp tác

Thƣờng xuyên

của bản thân với giáo viên và
các bạn học cùng lớp trong

Câu hỏi

trao đổi, khám phá, lĩnh hội
tri thức mới.

25

Tỷ lệ

Ghi chú

2

8,0

HS chỉ

Thỉnh thoảng.

22

88,0

đƣợc

Không bao giờ.

1

4,0

chọn 1

Tổng cộng

25

100,0

phƣơng
án
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Qua kết quả nghiên cứu thu đƣợc cho thấy HS đã có nhận thức đúng
đắn về việc hợp tác với thầy, bạn học để khám phá, lĩnh hội tri thức. Qua
phiếu điều tra cho thấy gần 88% HS chọn lựa phƣơng án số 2 (thỉnh thoảng
có sự hợp tác). Trong thực tế học tập, HS cũng đã có sự trao đổi lẫn nhau
về học thuật nhƣ: góp ý bài tập cho nhau, trao đổi các kinh nghiệm xử lý
hình vẽ, màu sắc, kỹ thuật chất liệu…. Các em thỉnh thoảng cũng nêu
các khó khăn về cách giải quyết vấn đề để giáo viên định hƣớng phƣơng
án thực hiện. Bên cạnh những ƣu điểm trên, HS cũng bộc lộ rất nhiều
hạn chế về vấn đề này.
Kết quả nghiên cứu thu đƣợc cũng cho thấy: HS vẫn thiếu sự chủ
động, tích cực hợp tác thƣờng xuyên với thầy giáo và bạn học, không
thƣờng xuyên nêu các thắc mắc, trao đổi với thầy về nội dung học tập; các
em thƣờng có tâm lý vừa lòng với những kiến thức, kỹ năng đƣợc thầy giáo
cung cấp chứ ít có nhu cầu mở rộng, đào sâu, đòi hỏi, khám phá những cái
mình cần; phần lớn HS thiếu bản lĩnh và tính cách sáng tạo về nghệ thuật,
chỉ biết chấp nhận dễ dàng những hình thức biểu hiện thông thƣờng mà
không chịu trao đổi với thầy để đƣợc định hƣớng tìm tòi các phong cách
nghệ thuật riêng cho bản thân; bên cạnh đó, phần lớn HS Mĩ thuật đều rụt
rè, ít nói, khả năng diễn đạt thiếu lƣu loát nên rất ngại giao tiếp. Những
nguyên nhân trên đã tạo nên các trở ngại lớn trong quá trình khám phá, lĩnh
hội tri thức. Cụ thể :
Mức độ vận dụng kiến thức liên môn
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Bảng1.6. Kết quả điều tra mức độ vận dụng kiến thức liên môn
trong học tập môn Bố cục :
Tổng số phiếu:
Câu hỏi

Phƣơng án lựa chọn

Em đã

Chỉ sử dụng kiến thức, kỹ năng của

thực hiện

môn Bố cục để giải quyết các vấn

cách học

đề.

môn Bố

Đôi khi có vận dụng kiến thức, kỹ

cục nào

năng của một vài môn học có liên

trong số

quan để giải quyết vấn đề.

những

Thƣờng xuyên vận dụng kiến thức,

cách học

kỹ năng của các môn học liên quan

Tổng
số

4

Tỷ lệ

25

Ghi chú

16,0
HS chỉ
đƣợc

15

60,0

chọn 1
phƣơng
án

6

24,0

25

100,0

dƣới đây? để giải quyết vấn đề.
Tổng cộng

Nhƣ chúng ta biết, chƣơng trình Mĩ thuật là một thể thống nhất, có
mối quan hệ tƣơng hỗ hết sức chặt chẽ giữa các môn học với nhau. Trong
bất kỳ môn học nào cũng đều có sự liên quan, chứa đựng nội dung của các
môn học chuyên ngành. Do vậy, để giải quyết nhiệm vụ của môn học Bố
cục, HS phải biết vận dụng kiến thức, kỹ năng của các môn học liên quan,
biết vận dụng phƣơng pháp học tập tích hợp xuyên môn để kết quả môn
học mới đƣợc hoàn chỉnh về mọi mặt.
Qua kết quả nghiên cứu thu đƣợc chúng tôi nhận thấy rằng: Phần lớn
HS đều ý thức đƣợc mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa môn học Bố cục với
các môn học liên quan nhƣ: Ký họa, Hình họa, Luật xa gần, Giải phẫu,
Trang trí…. Phần lớn HS đều chọn phƣơng án số 2 là 60% (đôi khi có vận
dụng kiến thức, kỹ năng của các môn học có liên quan). Qua theo dõi thực tiễn
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học tập của HS, chúng tôi nhận thấy đôi lúc các em có sử dụng kiến thức về
giải phẫu để chỉnh hình trong các bài tập vẽ tranh đề tài, hay kiến thức về
màu sắc trong môn Trang trí để giải quyết màu sắc trong tranh.…. Tuy
nhiên, sự vận dụng kiến thức, kỹ năng của các môn học khác trong khám
phá, lĩnh hội tri thức mới vẫn còn những hạn chế nhất định.
Kết quả nghiên cứu thu đƣợc cũng cho thấy: Sự vận dụng phƣơng
pháp tích hợp xuyên môn trong học tập Bố cục của HS là chƣa đƣợc thƣờng
xuyên, đầy đủ và triệt để. Qua điều tra, theo dõi quá trình học tập Đặc biệt,
đối với môn sáng tác (Bố cục) là môn học đòi hỏi cao sự phối hợp các tri
thức liên môn trong học tập. Thói quen thiếu sự vận dụng các kiến thức liên
môn trong học tập đã làm giới hạn khả năng nhận thức, cảm thụ cái đẹp
trong tác phẩm nghệ thuật nơi HS, làm nghèo vốn kiến thức, ảnh hƣởng
không tốt đến quá trình sáng tạo. Cách học thiếu sự liên hệ, xâu chuỗi tri
thức của môn Bố cục với các môn học liên quan của HS sẽ không phát triển
đƣợc toàn diện, cân bằng năng lực của bản thân đối với các môn học khác.
Cách học theo kiểu “học môn nào, biết môn đấy” sẽ làm cho sự hiểu biết về
Mĩ thuật thiếu hệ thống, kiến thức sẽ trở nên rời rạc, không sâu, không khai
thác đƣợc mọi mặt của vấn đề một cách hợp lý, toàn vẹn. Vì vậy, năng lực
của HS cũng chỉ là những năng lực môn học riêng lẻ chứ không thể tổng hòa
nhuần nhuyễn để trở thành một năng lực chung, thống nhất.
Tóm lại, việc vận dụng phƣơng pháp học tập theo quan điểm tích
hợp liên môn và xuyên môn ở phần lớn HS là không thƣờng xuyên và triệt
để trong môn học Bố cục. Do sự nhận thức thiếu đầy đủ, thấu đáo về đặc
điểm của môn học, ngành học và sự vận dụng tốt phƣơng pháp học tập
theo xu hƣớng tích cực nên kết quả học tập nghệ thuật của HS là chƣa
đƣợc nhƣ mong muốn.
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Quy trình thực hành luyện tập
Bảng 1.7. Kết quả điều tra quy trình thực hành luyện tập ở môn Bố cục
Tổng số phiếu:
Câu hỏi

Phƣơng án lựa chọn

Khi thực 1. Nghiên cứu lý luận -> thâm nhập
hiện

các thực tế -> sáng tác .

bài

tập 2. Nghiên cứu lý luận -> xem tranh

sáng

tác -> sáng tác.

tranh, em 3. Xem tranh - > nghiên cứu lý
thƣờng

luận - > sáng tác.

chọn

4. Thâm nhập thực tế -> xem tranh

phƣơng

-> nghiên cứu lý luận -> sáng tác.

án

nào 5. Nghiên cứu lý luận -> xem tranh

dƣới đây:

-> thâm nhập thực tế -> sáng tác.
Tổng cộng

Tổng
số

Tỷ lệ

1

4,0

15

60,0

25

Ghi chú

HS chỉ
đƣợc

5

20,0

chọn 1
phƣơng

0

0,0

4

16,0

25

100,0

án

Trong thực hành luyện tập Bố cục, vấn đề thực hiện bài tập theo
đúng quy trình hợp lý là một vấn đề bắt buộc. Nguyên do, những quy trình
luyện tập đúng đắn bao giờ cũng phù hợp với tính chất, đặc điểm của ngành
học, môn học và luôn đem lại hiệu quả cao, tiết kiệm đƣợc thời gian và
công sức.
Qua kết quả nghiên cứu thu đƣợc chúng tôi nhận thấy rằng: Nhìn chung
HS đều chọn lựa đƣợc quy trình thực hành luyện tập cơ bản. Các em cũng đã
biết đƣợc vai trò quan trọng của lý luận trong định hƣớng sáng tạo. Trƣớc khi
bắt tay vào sáng tác tranh đề tài, HS đã nghiên cứu lý luận, tham khảo các
sách tranh nhằm hiểu đƣợc bản chất của bài học và các hình thức thể hiện của
thể loại nghệ thuật để có gợi ý tìm tòi, sáng tạo. Có 60% HS chọn phƣơng án
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số 2 (nghiên cứu lý luận -> xem sách tranh ->sáng tác). Điều này cho thấy
phƣơng án lựa chọn của phần lớn HS cũng trùng khớp với thực tiễn học tập
mà chúng tôi đã từng theo dõi. Tuy phƣơng án học tập của HS đã đảm bảo
đƣợc các yếu tố cơ bản những vẫn chƣa phải là phƣơng án học tập tối ƣu, và
vì vậy quá trình học tập của các em vẫn còn nhiều hạn chế.
Kết quả nghiên cứu thu đƣợc cũng cho thấy: Hạn chế lớn nhất mà
phần đông các HS đều mắc phải đó là xem nhẹ giai đoạn thâm nhập thực tế
(nghiên cứu thực tiễn). Đó chính là nguồn tƣ liệu phong phú, sinh động,
nguồn cảm hứng dồi dào mà chúng ta không đƣợc bỏ qua trong sáng tạo
nghệ thuật. Do thiếu kinh nghiệm sống, vốn nghề chƣa sâu, tri thức về thế
giới xung quanh còn hạn hẹp nên HS đã thực sự gặp khó khăn khi phải
thực hành, luyện tập, sáng tạo. Bên cạnh đó, vì không thâm nhập thực tế nên
HS không thể phát hiện, khai thác đƣợc vẻ đẹp muôn màu, muôn vẻ của cuộc
sống để làm phong phú bài tập. Vì vậy, các em chỉ có thể bắt chƣớc, mô phỏng
lại từ những hình thức sáng tạo có sẵn trong các tài liệu, chứ không phát huy
đƣợc năng lực sáng tạo - một năng lực rất cần thiết trong học tập nghệ thuật.
Thói quen học tập không gắn liền với thực tiễn đã hình thành trong sinh
viên một phƣơng pháp học tập, sáng tạo xa rời thực tế. Điều này không chỉ
làm nghèo kiến thức về cuộc sống trong mỗi HS mà còn tạo nên nơi các em
sự bịa đặt trong sáng tạo nghệ thuật.
Nhƣ vậy, để học tốt môn Bố cục, ngoài lòng say mê, chủ động, tích
cực thì không thể không kể đến yếu tố quy trình học tập hợp lý trong quá
trình khám phá, lĩnh hội cái đẹp. Do thiếu sự tuân thủ quy trình học tập chặt
chẽ một cách đầy đủ và triệt để nên HS luôn gặp phải các khó khăn, không
thể nâng cao đƣợc chất lƣợng của bài tập và làm giảm đi sự say mê, hứng
thú sáng tạo nơi các em.
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1.5.2. Thực trạng phương pháp dạy học của giáo viên bộ môn Bố cục
“Phƣơng pháp dạy học là cách thức tổ chức hoạt động dạy học của
giáo viên và cách thức tổ chức hoạt động của học sinh, trong quan hệ
đó, phƣơng pháp dạy quyết định, điều khiển phƣơng pháp học,
phƣơng pháp học tập của học sinh là cơ sở để lựa chọn phƣơng pháp
dạy. Tuy nhiên, kết quả học tập đƣợc quyết định trực tiếp bởi
phƣơng pháp học tập của học sinh” [22,tr. 203]
“Học tập, Quá trình tiếp thu kiến thức và rèn luyện kỹ năng dƣới sự
dạy bảo, hƣớng dẫn của nhà giáo. Học tập luôn đi đôi và gắn liền với hoạt
động giảng dạy của nhà giáo và hợp thành hoạt động dạy - học trong lĩnh
vực sƣ phạm (X. Dạy - học)”[ 6,tr.195]
Dạy học Mĩ thuật là một quá trình tƣơng tác, thống nhất giữa hoạt
động dạy của giáo viên và hoạt động học của HS nhằm đạt đƣợc mục tiêu
giáo dục đề ra. Ngƣời học phải thực hiện các hoạt động học tập dƣới sự tổ
chức, định hƣớng và đánh giá của giáo viên theo một quy trình nhất định.
Thầy dạy theo cách nào thì trò học theo cách ấy. Vì thế, phƣơng pháp dạy
của thầy thƣờng quyết định đến việc hình thành thói quen và phƣơng pháp
học tập của trò.
Từ những mối quan hệ đó, nên khi đánh giá thực tiễn phƣơng pháp
học tập các môn Bố cục của HS, chúng tôi không thể không đề cập đến
thực trạng phƣơng pháp dạy học của các giáo viên - nhân tố có quan hệ trực
tiếp và quyết định đến phƣơng pháp học tập của HS.
Vấn đề đầu tiên mà chúng tôi muốn bàn đến là quan điểm của ngƣời
giáo viên - điều mà họ quan tâm nhất trong qúa trình dạy học Bố cục là gì.
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1.5.2.1. Vấn đề hình thành cho học sinh phương pháp học tập đúng đắn
Bảng 1.8. Kết quả điều tra thực trạng phương pháp dạy học của giáo
viên dạy Mĩ thuật , bộ môn Bố cục
Tổng số phiếu:
Câu hỏi

Thứ tự
Phƣơng án

Hãy xếp
loại theo

1. Hình thành cho HS năng lực

thứ tự

cảm thụ cái đẹp

những vấn
đề mà anh

6

I

II

III

IV

V

Số

Số

Số

Số

Số

lƣợng lƣợng lƣợng

lƣợng lƣợng

2

1

1

2

1

2

2

1

1

2

1

2

2

2

1

0

1

1

1

2. Hình thành cho HS năng lực
quan sát, phân tích, đánh giá cái
đẹp.

(chị) quan

3. Hình thành cho HS năng lực

tâm trong

bố cục, vẽ hình, vẽ màu

quá trình

4. Hình thành cho HS phƣơng

dạy học

pháp học tập đúng đắn

dƣới đây?

5. Phát huy phong cách sáng tạo.

1

0

0

0

1

Tổng cộng

6

6

6

6

6

.

2

Từ trƣớc đến nay, phần lớn giáo viên Mĩ thuật tại các trƣờng Văn
hóa Nghệ thuật đều là họa sỹ. Vì vậy, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp mà họ
học đƣợc từ thầy của mình chủ yếu vẫn bằng con đƣờng truyền nghề.
Ngƣời thầy truyền lại những kinh nghiệm nghệ thuật đã từng trải nghiệm
cho các thế hệ học trò của mình theo cách “biết đến đâu, chỉ đến đấy”. Cái
mà những ngƣời thầy- nghệ sỹ đó quan tâm nhất chính là dạy nghề cho trò,
giúp học trò phát triển đƣợc các năng lực tạo hình hơn là hình thành cho trò
một phƣơng pháp học tập khoa học, để tự họ có thể phát huy đƣợc toàn
diện các năng lực chủ động, tích cực học tập, sáng tạo.

42
Khi trở thành thầy giáo, những ngƣời học trò của họ không thể
không ảnh hƣởng thói quen nhìn nhận vấn đề dạy học nghệ thuật ở góc độ
chủ yếu là truyền nghề nhƣ thầy của mình. Chính vì các quan niệm đó nên
khi thống kê các phiếu điều tra về phƣơng pháp dạy học của giáo viên
chúng tôi đã nhận thấy phần lớn giáo viên vẫn quan tâm nhất đến việc hình
thành cho HS các năng lực quan sát, phân tích, đánh giá cái đẹp. Vấn đề
đƣợc họ quan tâm thứ hai là hình thành cho HS năng lực bố cục, vẽ hình,
vẽ màu. Còn lại việc hình thành cho sinh viên phƣơng pháp học tập đúng
đắn chỉ đứng hàng thứ ba sau hai năng lực kia.
Việc phần lớn giáo viên chọn hai phƣơng án trên là điều hiển nhiên,
vì đây chính là hai năng lực cơ bản của ngƣời học cần phải đƣợc hình thành
và phát triển song hành. Chúng bổ sung cho nhau để tạo nên một năng lực
nghệ thuật hoàn chỉnh.
Tuy nhiên, vẫn có một số giáo viên cho rằng việc trƣớc tiên hình
thành cho HS phƣơng pháp học tập đúng đắn mới là điều quan trọng nhất
trong quá trình dạy học. Điều đó cho thấy họ đã có sự thay đổi trong nhận
thức, phù hợp với xu thế đổi mới về phƣơng pháp dạy học hiện nay.
Cụ thể họ đã nhận biết đƣợc:
Ngày nay ngƣời học đến trƣờng không phải chỉ để tiếp nhận tri thức,
kỹ năng nghề nghiệp mà còn để học cách học, cách giải quyết vấn đề, giải
quyết tình huống, học cách hợp tác, chung sống, hòa nhập. Thực tế, hiện
nay không nhà trƣờng nào có đủ thời gian và điều kiện để cung cấp toàn bộ
tri thức cho ngƣời học. Vì vậy, vai trò to lớn nhất của ngƣời thầy là trang bị
cho HS những định hƣớng và phƣơng pháp học tập phù hợp, khoa học để
họ có thể tự mình chủ động, tìm tòi, khám phá, lĩnh hội các tri thức, có thể
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tự bồi dƣỡng, tự học thƣờng xuyên và suốt đời.
- Nhờ có phƣơng pháp học tập đúng đắn mà HS còn tự mình lập
đƣợc kế hoạch, phƣơng án học tập. Có thể hình dung đƣợc kết quả học tập,
biết tự phát hiện và điều chỉnh các sai sót.
- Khi có phƣơng pháp học tập đúng đắn, HS sẽ cảm thấy tự tin, tránh
đƣợc các sai sót trong thực hành luyện tập. Nhờ đó mà họ duy trì đƣợc
hứng thú, tình cảm, quyết tâm, lòng say mê sáng tạo và kết quả học tập mới
đạt đƣợc những thành công mỹ mãn.
Nhƣ vậy, hình thành phƣơng pháp học tập cho HS phải luôn là điều
cần làm trƣớc, đó là mối quan tâm đầu tiên mà cả thầy lẫn trò phải hƣớng
đến trong quá trình dạy - học. Bởi chính phƣơng pháp học tập mới là tiền
đề, điều kiện, phƣơng tiện cho việc hình thành, phát triển các năng lực cần
có của sinh viên sau này. Ngƣời thầy giáo, vì thế phải luôn có ý thức
nghiên cứu, xây dựng cho mình một phƣơng pháp dạy học đúng đắn, tiến
bộ, phù hợp với xu thế đổi mới về giáo dục của thời đại và tìm kiếm, định
hƣớng cho học trò phƣơng pháp học tập thích hợp, tạo đƣợc mối quan hệ
thống nhất, tƣơng tác tích cực trong truyền thụ và tiếp nhận nghệ thuật.
Số giáo viên có quan niệm đúng đắn phù hợp với xu thế dạy - học
theo quan điểm phát huy tính tích cực của ngƣời học trong các bộ môn Mĩ
thuật và có ý thức hình thành cho HS những phƣơng pháp học tập đúng đắn
trƣớc khi hình thành các kỹ năng nghệ thuật là chƣa nhiều (3/11 ngƣời). Do
vậy, trong quá trình dạy - học môn Bố cục, cả thầy lẫn trò đều mất rất nhiều
công sức nhƣng kết quả thu đƣợc lại không tƣơng xứng với những gì đã
đầu tƣ.
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1.5.1.2. Vấn đề tạo điều kiện để HS tham gia thảo luận xây dựng nội
dung học tập:
Kết quả nghiên cứu thu đƣợc thể hiện ở bảng sau:
Bảng 1.9 .Kết quả điều tra thực trạng việc tổ chức cho HS tham gia thảo
luận xây dựng nội dung học tập của giáo viên
Tổng số phiếu:
Câu hỏi

Phƣơng án lựa

Tổng

chọn

số

Tỷ lệ

Ghi
chú

Anh (chị) có thƣờng

1. Thƣờng xuyên.

2

33,0

GV chỉ

xuyên tổ chức cho HS

2. Thỉnh thoảng

3

50,0

đƣợc

tham gia thảo luận để

3. Không bao giờ

1

17,0

chọn 1

6

100,0

xây dựng nội dung bài
học không?

Tổng cộng

6

phƣơng
án.

Qua thực tiễn điều tra về vấn đề tạo điều kiện cho HS tham gia thảo
luận xây dựng nội dung học tập môn Bố cục, chúng tôi nhận thấy chỉ có
33%số giáo viên tạo điều kiện thƣờng xuyên để HS đƣợc thảo luận, trao
đổi các nội dung của bài học. Còn lại 50% giáo viên thừa nhận thỉnh
thoảng có thực hiện hoạt động này. Số còn lại thì không bao giờ tổ chức
cho HS thảo luận.
Điều này cho thấy đa số giáo viên đã nhận thức đƣợc tầm quan trọng
của việc tổ chức cho HS đƣợc trực tiếp tham gia, trao đổi, thảo luận để tạo
điều kiện cho các em cùng đóng góp, xây dựng, mở rộng, đào sâu tri thức
do mình tìm ra, học hỏi bạn… nhƣng hoạt động này vẫn chƣa đạt đƣợc kết
quả nhƣ mong muốn. Sở dĩ có điều đó là bởi vì các lý do sau:
- Một số giáo viên vẫn còn quen dạy học theo cách “thầy cung cấp
kiến thức, trò thụ động tiếp nhận”. Bởi vì cách dạy - học cổ truyền không
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mất quá nhiều công sức chuẩn bị các vấn đề, tình huống giải quyết, không
phải làm trọng tài phân xử, cũng nhƣ không đòi hỏi ngƣời thầy quá nhiều
khả năng biết tổ chức thảo luận, biết giới hạn nội dung, điều tiết thời gian
để không ảnh hƣởng đến tiến độ giảng dạy.
- Môn Bố cục là những môn thực hành luyện tập nên các kiến thức,
kỹ năng thƣờng xuyên đƣợc lặp lại, do đó khó tạo đƣợc hứng thú để kích
thích HS sự say mê, hăng hái thảo luận.
- Một yếu tố khác cũng khiến cho các giáo viên ngại tổ chức các hoạt
động thảo luận là do phần lớn HS ít tham gia tích cực, hào hứng tranh luận để
làm sáng tỏ vấn đề. Khả năng trình bày, diễn đạt vấn đề của HS còn rất hạn
chế đã khiến các em ngại phát biểu. Chính những yếu tố đó đã làm nản lòng
giáo viên, khiến họ không còn nhiệt tình để tổ chức các hoạt động này.
- Ngoài ra, về phía giáo viên là chƣa có sự chuẩn bị đầy đủ chu đáo
kế hoạch thảo luận và định hƣớng HS chuẩn bị các nội dung thảo luận một
cách cụ thể, chƣa duy trì thƣờng xuyên và có tính hệ thống. Mặt khác, giáo
viên còn thiếu các biện pháp khen thƣởng, trách phạt thỏa đáng nên chƣa
thể thúc đẩy các HS tham gia hoạt động này một cách ý thức và trách
nhiệm hơn.
Tóm lại, do giáo viên thiếu sự tổ chức thƣờng xuyên các hoạt động
thảo luận, chƣa có sự chuẩn bị, định hƣớng chu đáo cho HS về các nội
dung học tập cũng nhƣ các biện pháp quản lý cần thiết, ý thức trách nhiệm,
tạo hứng thú tham gia thảo luận của ngƣời học nên chƣa phát huy đƣợc khả
năng tích cực, chủ động trao đổi, hợp tác, giao tiếp của HS trong học tập.
Do vậy mà HS không có điều kiện giao tiếp, học hỏi trao đổi tri thức
thƣờng xuyên với nhau để mở rộng kiến thức, điều chỉnh các kiến thức ban
đầu của mình cho chính xác hơn. Cũng do thiếu sự trao đổi thƣờng xuyên
giữa thầy và trò nên giáo viên không thể biết đƣợc các dự định, nguyện
vọng, ý đồ sáng tạo của ngƣời học trƣớc các vấn đề sáng tạo. Vì thế mà ngƣời
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thầy sẽ có những định hƣớng sai lệch với ý định ban đầu của HS, áp đặt họ
theo kiểu rập khuôn, máy móc. Từ đó, giáo viên sẽ không thể phát huy đƣợc
các năng lực sáng tạo và phong cách cá nhân trong mỗi HS.
1.5.1.3. Vấn đề triển khai thực hiện phương pháp học tập theo xu hướng
tích hợp liên môn và xuyên môn trong HS
Bảng 1.10. Kết quả điều tra thực trạng phương pháp dạy học theo xu
hướng tích hợp liên môn và xuyên môn của giáo viên bộ môn Bố cục.
Tổng số phiếu:
Câu hỏi

Phƣơng án lựa chọn

Tổng
số

Tỷ lệ

6
Ghi
chú

Anh (chị ) 1-Yêu cầu và hƣớng dẫn HS chỉ tập
thƣờng

trung giải quyết các nhiệm vụ về lĩnh

thực hiện

vực bộ môn mình phụ trách.

phƣơng

2. Yêu cầu và hƣớng dẫn HS giải

pháp dạy

quyết một phần nội dung của một vài

học nào

môn học liên quan đến bộ môn mình

trong số

phụ trách .

những

3. Luôn yêu cầu và hƣớng dẫn HS giải

phƣơng

quyết toàn bộ các nội dung của những

pháp dƣới môn học liên quan trực tiếp đến bộ
đây?

2

33,0

GV chỉ
4

67,0

đƣợc
chọn 1
phƣơng
án.

0

0,0

6

100,0

môn mình phụ trách.
Tổng cộng

Một trong những đặc điểm của môn học Bố cục là tính tích hợp
xuyên môn luôn xuyên suốt các nội dung học tập. Tuy nhiên, trong thực tế
dạy học, phần lớn giáo viên chƣa thật sự chú trọng đến vấn đề này. Qua
điều tra cho thấy 67% giáo viên thừa nhận đôi khi có yêu cầu và định
hƣớng HS vận dụng kiến thức của một vài môn học có liên quan để giải
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quyết các nhiệm vụ của môn học Bố cục. Số giáo viên còn lại chỉ quan tâm
giải quyết các nhiệm vụ của phân môn đƣợc phân công phụ trách (hoặc là
Hình họa, hoặc là Bố cục). Sở dĩ có điều đo, là do các nguyên nhân sau:
- Thứ nhất, do nhận thức của các giáo viên về đặc điểm, tính chất của
các môn học Bố cục và mối quan hệ tích hợp giữa các môn học chuyên
ngành với nhau trong chƣơng trình đào tạo là chƣa thật đầy đủ.
- Thứ hai, các giáo viên thƣờng có tâm lý chỉ tập trung giải quyết các
nhiệm vụ trong môn học của họ chứ chƣa quan tâm đến vấn đề của các
môn học khác.
Cách dạy học đó đã để lại các hạn chế như sau :
+ Nhận thức của HS về đặc điểm và phƣơng pháp học tập chuyên
ngành bị sai lệch.
+ Các vấn đề của môn học Bố cục không bao giờ đƣợc giải quyết
trọn vẹn thấu đáo về mọi mặt.
+ HS không có điều kiện thƣờng xuyên củng cố tri thức và rèn luyện
kỹ năng các môn học chuyên ngành.
+ Năng lực tạo hình chung vì thế mà không đƣợc phát triển đầy đủ,
đồng đều.
+ Năng lực vận dụng các kiến thức, kỹ năng của các môn học khác
nhau để phát hiện các sai sót, giải quyết, điều chỉnh vấn đề không đƣợc rèn
luyện và phát huy triệt để.
Mặc dù phần lớn giáo viên cũng đã phần nào nhận thức đƣợc tính
chất tích hợp của ngành học và cũng đã có những vận dụng nhất định trong
quá trình dạy học Hình họa, Bố cục, tuy nhiên việc tổ chức thực hiện đó
chƣa đƣợc duy trì thƣờng xuyên nên HS không thể phát triển đầy đủ các
năng lực của mình.
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Tiểu kết chƣơng 1
Môn Bố cục có vị trí và vai trò hết sức quan trọng trong hệ thống các
môn học thuộc chƣơng trình đào tạo chuyên ngành Mĩ thuật tại trƣờng Trung
cấp VHNT&DL. Kết quả dạy học môn Bố cục ảnh hƣởng không nhỏ đến chất
lƣợng đào tạo chuyên ngành Mĩ thuật trình độ Trung cấp chuyên nghiệp của
nhà trƣờng.
Chƣơng 1 của luận văn đã hệ thống hóa đƣợc các khái niệm cơ
bản của đề tài, các vấn đề lí luận có liên quan, xây dựng cơ sở lí luận
tƣơng đối đầy đủ về dạy học Bố cục cho HS ngành Mĩ thuật trƣờng
Trung cấp VHNT&DL. Dạy học Bố cục cho HS ngành Mĩ thuật trƣờng
Trung cấp VHNT&DL là một quá trình mang tính lâu dài, chịu ảnh
hƣởng của nhiều yếu tố chủ quan và khách quan khác nhau, do đó, để
việc sử dụng mang lại hiệu quả cao cần xác định rõ mục đích, nội dung,
cách thức sử dụng, cùng với nó là cách thức đánh giá hiệu quả của hoạt
động này. Cơ sở lí luận đã đƣợc xây dựng trong luận văn là cơ sở quan
trọng để tác giả tiếp tục nghiên cứu thực trạng và biện pháp dạy học Bố
cục cho HS ngành Mĩ thuật trƣờng Trung cấp VHNT&DL Hƣng Yên.
Kết quả nghiên cứu thực trạng dạy học Bố cục cho HS ngành Mĩ
thuật trƣờng Trung cấp VHNT&DL Hƣng Yên đã cho thấy: Trong những
năm qua, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Hƣng Yên, các CBQL, GV của
nhà trƣờng luôn chú trọng đến công tác đổi mới, nâng cao chất lƣợng dạy học
Bố cục cho HS ngành Mĩ thuật trong nhà trƣờng và mang lại những kết
quả nhất định, góp phần nâng cao dần tính tích cực, kết quả học tập của HS
trong quá trình dạy học môn học này. Cụ thể: Đặc điểm của môn Bố cục là
tính tích hợp xuyên môn luôn xuyên suốt các nội dung học tập chuyên
ngành Mĩ thuật , góp phần hình thành nên trí tƣởng tƣợng, óc thẩm mỹ của
học sinh. Dạy học theo hƣớng phát triển năng lực môn học này sẽ giúp học
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sinh tích cực, chủ động tiếp thu kiến thức, sáng tạo trong ứng dụng kiến
thức vào thực hành các bài vẽ, tạo nên những tác phẩm thực sự mang dấu
ấn cá nhân. Dạy phƣơng pháp học môn Bố cục rõ ràng mang lại nhiều hiệu
quả. Cả giáo viên và học sinh nhà trƣờng đều khẳng định tầm quan trọng
đặc biệt và sự cần thiết phải ứng dụng phƣơng pháp giảng dạy này.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt đƣợc, hoạt động dạy học Bố
cục cho HS ngành Mĩ thuật trƣờng Trung cấp VHNT&DL Hƣng Yên
vẫn còn tồn tại một số những bất cập cần phải giải quyết.
Kết quả nghiên cứu lí luận và thực tiễn của đề tài là cơ sở quan trọng
để chúng tôi tiếp tục nghiên cứu đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả
dạy học Bố cục cho HS ngành Mĩ thuật trƣờng Trung cấp VHNT&DL
Hƣng Yên trong chƣơng tiếp theo
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Chƣơng 2
BIỆN PHÁP DẠY HỌC BỐ CỤC CHO HỌC SINH NGÀNH MĨ THUẬT,
TRƢỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH
HƢNG YÊN
2.1. Nguyên tắc đề xuất biện pháp
Trên cơ sở phân tích những đặc trƣng, yêu cầu của môn Bố cục; tƣ
tƣởng của phƣơng pháp học tập tích cực, tích hợp xuyên môn và nhu cầu
thực tiễn xã hội đối với năng lực ngƣời giáo viên Mĩ thuật trong giai đoạn
đổi mới về giáo dục mà chúng tôi đề xuất các phƣơng pháp, hình thức học
tập nhằm phát huy tối đa các năng lực tạo hình cho HS. Điểm đặc biệt ở
phƣơng pháp này là HS không chỉ học cách tiếp nhận những thành tựu
nghệ thuật của nhân loại từ ngoài vào mà còn học cách phát triển năng
khiếu, bộc lộ cái tôi bên trong thông qua các hoạt động sáng tạo, cụ thể,
trực tiếp. Bên cạnh đó, HS còn học đƣợc cách khai thác, phát triển kiến
thức, kỹ năng từ nhiều phía, nhiều nguồn bằng nhiều cách ở mọi lúc, mọi
nơi. Đồng thời, cũng qua đó giúp HS hình thành ý thức, thói quen chủ
động, tích cực, say mê tìm tòi sáng tạo nghệ thuật. Trƣớc khi đi sâu vào chi
tiết, chúng tôi xin trình bày những nét khái quát về đặc điểm của phƣơng
pháp học tập này. Cụ thể nhƣ sau:
Đây là những môn học mang tính sáng tạo và có tính chất tự nghiên
cứu nên đòi hỏi sự chủ động, tích cực cao ở HS. Bản thân mỗi HS phải tự
mình tìm tòi, khám phá tri thức trong các hình thức học tập lý luận, thực
hành để mở rộng, đào sâu kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm sáng tạo ngoài
các tri thức nền do thầy trang bị.
Quá trình học tập đòi hỏi HS phải có sự thƣờng xuyên giao lƣu, hợp
tác, trao đổi với thầy giáo để thấu hiểu cặn kẽ về nghệ thuật, và để đƣợc
định hƣớng giải quyết các ý đồ , phƣơng pháp sáng tạo.
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Ngoài các kiến thức thu nhận từ thầy, HS phải tích cực học hỏi, trao
đổi với bạn. Đặc biệt, trong lĩnh vực Mĩ thuật , sự học hỏi từ bạn là hết sức
cần thiết để mở rộng hiểu biết và kinh nghiệm nghề nghiệp một cách sinh
động, phong phú và cụ thể.
Bố cục là môn học nghệ thuật, do vậy quá trình học là quá trình HS
phải có ý thức, cố gắng bộc lộ, phát huy năng lực sáng tạo mang phong
cách riêng của bản thân.
Ngoài các kiến thức, kỹ năng tạo hình đƣợc hình thành từ các môn
Hình họa và Bố cục, HS cần phải rèn luyện phát triển năng lực cảm thụ,
phân tích và đánh giá tác phẩm Mĩ thuật để củng cố, nâng cao kiến thức và
thị hiếu thẩm mỹ.
Bố cục là môn thực hành, làm ra sản phẩm cụ thể, vì vậy đòi hỏi HS
phải thực hiện sản phẩm theo một quy trình hợp lý để đảm bảo sự hoàn
chỉnh về nghệ thuật và kỹ thuật thể hiện.
Bố cục là môn học luôn có sự gắn kết chặt chẽ giữa lý luận, thực
hành và thực tiễn để đảm bảo sự phản ánh đối tƣợng đƣợc trung thực,
phong phú và sinh động.
Nhƣ vậy, có thể thấy sự thể hiện và gắn kết hợp lý giữa đặc trƣng
của môn học, đặc điểm của phƣơng pháp học tập tích cực, tích hợp xuyên
môn với những yêu cầu về năng lực của ngƣời giáo viên Mĩ thuật trong hệ
thống các biện pháp học tập theo hƣớng đổi mới mà chúng tôi đề xuất. Việc
đề xuất phƣơng pháp học tập tích cực cho đối tƣợng HS không chỉ giúp các
em hình thành đƣợc phƣơng pháp học tập đúng đắn mà qua đó còn định
hƣớng về phƣơng pháp dạy học tích cực, để khi ra trƣờng có thể vận dụng
hiệu quả vào trong thực tiễn dạy học phân môn vẽ theo mẫu và vẽ tranh.
Bởi vì, phƣơng pháp học tập và phƣơng pháp dạy học luôn là một thể thống
nhất của quá trình dạy - học. Thầy dạy theo cách nào thì trò học theo cách
ấy. Trong phƣơng pháp học tập bao giờ cũng phản ánh rõ nét phƣơng pháp
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dạy học và ngƣợc lại. Do vậy, một khi HS đã đƣợc rèn luyện và thấu hiểu
những đặc điểm của phƣơng pháp học tập tích cực thì các em sẽ dễ dàng
vận dụng nó cho phù hợp trong thực tiễn dạy học của mình. Để làm rõ hơn
quan điểm này chúng tôi xin trình bày chi tiết cách thức thực hiện từng vấn
đề của phƣơng pháp học tập bộ môn Bố cục nhƣ sau :
2.2. Các biện pháp đề xuất
2.2.1. Tăng cường năng lực tự học, tự tìm tòi, khám phá tri thức của học
sinh
Mĩ thuật là lĩnh vực nghệ thuật vô cùng phong phú và đa dạng về
hình thức biểu hiện. Tùy theo sự cảm nhận, quan niệm của con ngƣời qua
từng thời đại khác nhau mà hình thành nên những hình thái phản ánh thế
giới độc đáo. Vì vậy, nên các học thuyết, chuẩn mực, nguyên tắc về nghệ
thuật cũng không ngừng biến đổi. Điều đó đã làm cho các khái niệm Mĩ
thuật trở nên khó xác định, khó diễn giải rõ ràng, nhƣ những khái niệm
khoa học. Do tính chất phi định lƣợng ấy nên trong quá trình học tập Bố
cục, HS không chỉ dựa vào những kiến thức cơ bản đƣợc truyền đạt từ thầy
giáo mà có thể hiểu đúng đắn về bản chất của cái đẹp trong Mĩ thuật . Điều
đó đã đòi hỏi HS phải thƣờng xuyên tự mình nghiên cứu, khám phá, mở
rộng thêm tri thức, kỹ năng hội họa không chỉ trong lý luận mà cả trong
thực hành và thực tế. Nhờ vậy, các em mới có thể mở rộng nhãn quan về
Mĩ thuật , có sự hiểu biết tinh tế, thấu đáo, toàn vẹn hơn về cái đẹp, đồng
thời tạo cơ sở vững chắc cho sáng tác sau này.
Đối với các môn thực hành luyện tập nhƣ Bố cục là môn tạo ra sản
phẩm cụ thể thì lại càng phải có sự nghiên cứu trƣớc các tài liệu, giáo trình
có liên quan đến bài học mới có sự chuẩn bị về kiến thức, cơ sở vật chất,
tâm thế trƣớc khi thực hiện các nội dung học tập. Vì vậy, đối với các phần
lý thuyết định hƣớng, HS cần phải nghiên cứu trƣớc ở nhà, để khi lên lớp,
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có nhiều thời gian đƣợc giáo viên giải đáp mở rộng, giải thích sâu về các
nội dung bài học.
Ngoài ra, việc tự tìm kiếm tri thức còn giúp HS có ý thức chủ động,
tích cực trong học tập, nhu câu tự học, không chỉ biết chờ đợi những kiến
thức có sẵn do giáo viên cung cấp nhƣ cách học thu động trƣớc đây.
Thứ nhất, khi đọc tài liệu HS cần phải nắm đƣợc tên của bài học để
hiểu đƣợc trọng tâm của bài. Bởi tên bài cũng đã bộc lộ khái quát các nội
dung mà sinh viên phải thực hiện cũng chỉ xoay quanh các đề tài: sinh hoạt
gia đình, sinh hoạt lao động và sinh hoạt lễ hội nhƣng đã cho thấy sự khác
biệt về nội dung của từng đề tài khác nhau trong cùng một thể loại tranh
sinh hoạt, lễ hội, vui chơi của cả một cộng đồng trong cùng một làng, một
xã…. Nhƣ vậy rõ ràng là ngay từ tên gọi của từng bài học đã hàm chứa
khái quát những nội dung học tập khác nhau. Do đo, chúng sẽ có những đòi
hỏi khác nhau về hình thức, kỹ thuật biểu hiện. Nắm đƣợc tên bài có tác
dụng định hƣớng, gợi ý cho học sinh liên tƣởng, liên hệ đến các nội dung
cần chuẩn bị để mở rộng các vấn đề có liên quan đến bài học trong cả tài
liệu, thực tiễn và kinh nghiệm bản thân.
Mặt khác, nắm đƣợc tên bài học còn giúp HS có đƣợc cái nhìn tổng
quát về hệ thống chƣơng trình học tập, cho thấy mức độ phát triển từ đơn
giản đến phức tạp để có sự chuẩn bị thích hợp trong suốt quá trình học tập.
Thứ hai, sau khi đã nắm đƣợc tên bài, sinh viên cần phải nghiên cứu
kỹ các nội dung, yêu cầu của bài học để làm rõ các vấn đề sau:
+ Mối quan hệ giữa bài học trƣớc với bài học sắp đến về kiến thức, kỹ
năng, phƣơng pháp thực hiện. Những yếu tố nào cần kế thừa và những yếu tố
nào cần nâng cao, những yếu tố nào là mới hoàn toàn để sinh viên có thể dễ
dàng xác định nhiệm vụ trọng tâm và biện pháp tiến hành cho phù hợp.
+ Mối quan hệ giữa nội dung bài học với các môn học khác có liên
quan. Mối liên quan thể hiện ở các yếu tố nào để có định hƣớng cụ thể
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trong liên hệ, tra cứu, vận dụng nhằm thấu hiểu một cách đầy đủ, hệ thống,
toàn vẹn các vấn đề.
- Thứ ba, HS cần phải xác định các kiến thức mới và cố gắng tìm hiểu
các vấn đề này bằng cách vừa đọc lý thuyết vừa xem tranh minh họa.
Thông thƣờng, các tranh minh họa chính là sự cụ thể hóa các vấn đề một
cách trực tiếp bằng hình ảnh. Bởi lẽ, phần lý thuyết định hƣớng thƣờng
khái quát, trừu tƣợng trong khi đó nghệ thuật luôn phong phú và cụ thể. Do
vậy, nếu chỉ căn cứ vào lý luận suông mà không biết kiểm nghiệm trên tranh
thì sự tìm tòi, khám phá tri thức của sinh viên sẽ bị giới hạn, thậm chí có khi
còn hiểu sai vấn đề. Vì thế trƣớc khi học bài mới, sinh viên cần phải xuống
thƣ viện tìm kiếm các tranh có cùng đề tài liên quan đến bài học.
Ví dụ: Khi học bài tranh sinh hoạt động HS phải xem trực tiếp từ các
sách tranh về đề tài sinh hoạt lao động của những họa sỹ tên tuổi Việt nam
và thế giới nhằm làm rõ các vấn đề:
+ So sánh những điểm khác nhau giữa bài tranh sinh hoạt lao động và
bài sinh hoạt gia đình đã học để phát hiện các đặc điểm về nội dung và
hình thức của bài mới (sinh hoạt lao động), điều mà lý luận không thể diễn
đạt đầy đủ, từ đó mở rộng đƣợc sự hiểu biết về bài mới và nâng cao thị
hiếu nghệ thuật.
+ Có bao nhiêu loại chủ đề khác nhau trong cùng đề tài sinh hoạt
lao động.
+ Những điểm giống nhau và khác nhau của các tranh vẽ cùng chủ đề
về nội dung và hình thức nghệ thuật (hình tƣợng, bố cục, hình mảng, đậm
nhạt, màu sắc, bút pháp, sắc thái từng loại chất liệu khác nhau: sơn dầu, sơn
mài, lụa, khắc gỗ…). Nhờ có tranh minh họa nên sinh viên có thể cảm
nhận, thấu hiểu đƣợc những nội dung của bài học dễ dàng, nhanh chóng mở
rộng và khắc sâu các kiến thức.
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Quá trình xem tranh phải có mục đích cụ thể, và phải rút ra đƣợc các
kết luận về vấn đề mình nghiên cứu. Phải luôn cố gắng xem xét các tranh
minh họa ở mọi góc độ khác nhau, so sánh, phân tích giữa loại đề tài này
với đề tài kia để rút ra quy luật, đặc điểm chung của từng đề tài, thể loại…
từ đó sinh viên mới có định hƣớng đúng đắn trong nghiên cứu và học tập.
Khi nghiên cứu các tranh minh họa phải luôn nghiên cứu theo quy trình, hệ
thống từ nội dung đến hình thức, từ cái quan trọng đến thứ yếu (chủ đề ->
hình tƣợng -> bố cục (trong bố cục phải chú ý đến nhịp điệu) -> hình mảng
-> đƣờng nét -> đậm nhạt-> màu sắc -> kỹ thuật xử lý chất liệu, bút
pháp…). Cách học này tạo cho sinh viên thói quen nghiên cứu tác phẩm có
hệ thống chặt chẽ, hợp lý theo đúng quy trình phân tích tác phẩm đã
học, giúp họ hình thành đƣợc thói quen tƣ duy lôgíc trong học tập và
trong dạy học Mĩ thuật sau này.
Từ những lợi ích nêu trên, các HS cần tranh thủ các điều kiện thuận lợi
để luyện tập năng lực bố cục. Khi sắp đặt các nhóm vật mẫu cần chú ý
mấy vấn đề sau:
+ Bố cục phải có nhịp điệu.
+ Bố cục phải có sự liên kết chặt chẽ, sự cân đối hài hòa về tỷ lệ giữa
các vật mẫu.
+ Các vật mẫu trong bố cục phải có sự phong phú, đa dạng về cấu
trúc, hình khối, tỷ lệ, màu sắc, đậm nhạt, chất cấu tạo sự vật.
+ Bố cục phải có trọng tâm.
Môn Bố cục, HS phải tự mình nghiên cứu nội dung đề tài từ nhiều
nguồn khác nhau. Với những đề tài sinh hoạt lao động nông nghiệp, ngƣ
nghiệp, công nghiệp, HS nên thâm nhập thực tế để khám phá thấu hiểu,
cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống lao động.
Tóm lại, việc tự tìm tòi, khám phá tri thức sẽ giúp HS không chỉ nắm
chắc các kiến thức môn học Bố cục ở góc độ cơ bản, mà còn có thể mở
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rộng, đào sâu và phát triển các kiến thức đó ở khía cạnh chuyên biệt tuỳ
thuộc vào nhu cầu, sở thích, điều kiện của HS. Việc tự khám phá tri thức còn
giúp HS rèn luyện ý thức, phƣơng pháp, khả năng tự học trong mọi điều
kiện, môi trƣờng khác nhau để chiếm lĩnh , nâng cao tri thức nghề nghiệp.
Phần trên, chúng tôi đã trình bày những cách thức tăng cƣờng năng
lực tự học, tự tìm tòi, khám phá tri thức môn học ở nhiều khía cạnh khác
nhau. Tuy nhiên, để những kiến thức mà HS tự tìm kiếm đó trở nên sâu,
rộng và phong phú hơn thì còn cần phải có sự hợp tác, trao đổi với thầy
giáo và bạn học nhằm bổ sung, kiểm nghiệm, điều chỉnh thì nó mới có thể
trở thành chân lý.
2.2.2. Tăng cường các hoạt động hợp tác giữa học sinh với giáo viên và
giữa học sinh với bạn học
Trong thời đại ngày nay, ở bất cứ lĩnh vực nào cũng cần đến sự hợp
tác của nhiều ngƣời, nhờ sự góp chung sức lực và trí tuệ để giải quyết vấn
đề mà mọi việc mới có thể đạt đƣợc những thành công lớn lao, góp phần
thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của xã hội. Ngay cả trong lĩnh vực học
tập, sáng tạo nghệ thuật cũng cần đến sự hợp tác chặt chẽ giữa thầy- trò, trò
- trò để khám phá, lĩnh hội tri thức, kỹ năng nghề nghiệp.
- Nhờ sự hợp tác, trao đổi trong học tập mà sự hiểu biết của HS về các
môn Bố cục mới trở nên sâu rộng, phong phú và kỹ năng tạo hình mới thêm
vững vàng. HS có điều kiện học hỏi lẫn nhau, qua đó có thể tự điều chỉnh kiến
thức, kỹ năng tự khám phá ban đầu của bản thân cho chính xác hơn.
Cũng thông qua hợp tác với thầy, bạn, mà HS đƣợc rèn luyện kỹ
năng, phƣơng pháp giao tiếp, trình bày vấn đề.
HS phải tham gia đầy đủ các giờ học lý thuyết và chuẩn bị đầy đủ
các yêu cầu của giáo viên về nội dung học tập để cùng trao đổi giải quyết.
Môn Bố cục - môn học sáng tạo - thì các vấn đề lại càng phức tạp hơn. HS
cần phải có sự trao đổi với thầy giáo một cách cụ thể về chủ đề, hình tƣợng,
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bố cục, nhịp điệu, hình mảng, đậm nhạt, màu sắc, bút pháp, kỹ thuật chất
liệu và cả phƣơng pháp sáng tác. Ngoài hợp tác với thầy, sinh viên cần hợp
tác với nhau trong học tập để nội dung bài học đƣợc khai thác, mở rộng, và
phát hiện thêm đƣợc khá nhiều điều thú vị. Cũng chính qua các hoạt động
trao đổi, hợp tác với nhau mà các kiến thức môn học đƣợc phân tích tỷ mỷ,
xem xét ở mọi khía cạnh. Các vấn đề vì vậy sẽ đƣợc HS hiểu thấu đáo và
khắc sâu hơn.
Thực hành luyện tập chính là khâu quan trọng nhất để kiểm nghiệm tri
thức, mở rộng, đào sâu kiến thức và kỹ năng nghệ thuật . Vì vậy, HS cần phải
trao đổi, hợp tác chặt chẽ với thầy giáo để giải quyết các nhiệm vụ học tập.
Ngoài việc trao đổi, hợp tác với thầy giáo và bạn học để mở mang tri
thức, trong thực hành luyện tập còn đòi hỏi HS phải tự mình tìm cách giải
quyết các phƣơng án sáng tạo, biết phát hiện và sửa chữa các sai sót trong
quá trình thực hiện tác phẩm. Đây chính là nét đặc trƣng của việc lĩnh hội
tri thức môn Bố cục mà HS cần nắm đƣợc để nâng cao hiệu quả học tập.
2.2.3. Vận dụng kiến thức liên môn trong quá trình dạy học
+ Nhằm lĩnh hội trọn vẹn, sâu và rộng kiến thức, kỹ năng môn học .
+ Giải quyết dễ dàng và hiệu quả các nhiệm vụ thực hành luyện tập.
+ Phát triển năng lực tƣ duy và giải quyết vấn đề môn học trong các
mối quan hệ tƣơng hỗ.
+ Rèn luyện thói quen vận dụng các kiến thức, kỹ năng liên môn để
giải quyết các nội dung học tập.
+ Thƣờng xuyên củng cố và phát triển các kiến thức và kỹ năng các
môn học chuyên ngành.
Nhƣ chúng ta biết, tính tích hợp là một trong những đặc trƣng của môn
học Bố cục. Trong nội dung của những môn học này, thậm chí của từng bài
cụ thể, bao giờ cũng hàm chứa nội dung của các môn học khác trong cùng
chuyên ngành Mĩ thuật. Khi HS phải giải quyết bất cứ bài học nào của
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môn Bố cục thì cũng phải đồng thời giải quyết nội dung của các môn học
khác nhƣ: Ký họa, Giải phẫu, Luận xa gần, Điêu khắc, Trang trí… nằm
trong môn học nêu trên. Có nhƣ vậy, HS mới giải quyết trọn vẹn các yêu
cầu đề ra, bài tập mới đạt đƣợc sự hoàn hảo về nội dung và hình thức nghệ
thuật. Để thực hiện đƣợc các nội dung học tập đúng với đúng với tính chất
tích hợp xuyên môn của nó, chúng tôi xin đề xuất một số cách thức học tập
sau:
Môn Bố cục, HS cũng phải vận dụng các kiến thức đã từng đƣợc học
về Trang trí để đánh giá cái ƣu, khuyết về cách sắp xếp các hình mảng, màu
sắc của tranh minh họa bài do giáo viên giới thiệu. Cụ thể HS sẽ có thể phát
hiện đƣợc các lỗi về cách sắp xếp hoặc có thể cũng sẽ học đƣợc cái hay của
tác giả về cách bố trí các hình mảng để tạo nên sự liên kết chặt chẽ giữa
chính và phụ, hoặc cách tạo nên các nhịp điệu phong phú, khúc chiết để bổ
sung vốn kiến thức của mình.
Khi xem xét các hình mảng trong tranh, HS cũng phải vận dụng các
kiến thức Hình họa, Giải phẫu, Điêu khắc, Ký họa … để làm cơ sở đánh giá
cho chính xác. Đặc biệt, các hình vẽ nhân vật trong tranh đề tài sinh hoạt
thƣờng đƣợc diễn tả trong các tƣ thế động với nhiều thế dáng, chiều hƣớng
khác nhau nên càng cần phải có sự vận dụng triệt để không chỉ các kiến
thức môn học nêu trên mà còn cần cả vốn kinh nghiệm sống mà bản thân
HS đã từng trải nghiệm để nhận thức cái đẹp, sự tài tình của tác giả trong
chọn lựa và diễn tả hình tƣợng nghệ thuật.
Tƣơng tự nhƣ vậy, đối với đậm nhạt và màu sắc, HS cũng phải biết
liên hệ tri thức về Trang trí, Hình họa, Ký họa và các kinh nghiệm sống để
cảm nhận sự hài hòa trong phối trí màu sắc, qua đó hiểu sâu sắc hơn nội
dung chủ đề mà tác giả muốn trình bày.
Nhƣ vậy, đối với việc học tập Bố cục, cho dù là trong các giờ học lý
thuyết, HS cũng vẫn phải có những hoạt động tích cực để nhận thức vấn đề
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chứ không thể thụ động tiếp nhận những kiến thức đƣợc cung cấp một
chiều từ phía thầy giáo.
Để thực hiện tốt các bài tập thực hành, HS lại càng phải vận dụng tối
đa các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm sống đã từng trải nghiệm để giải
quyết các vấn đề, các tình huống sáng tạo. Cụ thể:
Do tính chất đặc biệt của môn Bố cục - là môn tổng hợp các kiến thức
chuyên ngành, kiến thức văn hóa chung và kinh nghiệm sống nên HS phải
có phƣơng pháp học tập phù hợp. Cụ thể, HS cần phải sử dụng các tài liệu
ký họa từ thực tế (môn Ký họa) để làm nguồn tƣ liệu, gợi ý và tạo nguồn
cảm hứng sáng tạo trong thực hiện bài tập thực hành. Thậm chí HS còn
phải cần đến vốn hiểu biết về văn hóa chung, bao gồm kiến thức về văn
học, nghệ thuật (sân khấu, điện ảnh, âm nhạc) cũng nhƣ bộ môn lịch sử xã
hội, khoa học tự nhiện
Tóm lại, vận dụng kiến thức liên môn để lĩnh hội tri thức, kỹ năng
môn Bố cục là một trong những đặc trƣng của phƣơng pháp học tập tích
cực nhằm nâng cao hiệu quả học tập, phát huy tối đa các tố chất, năng lực
của HS. Với cách học đó, giúp HS nắm đƣợc phƣơng pháp vận dụng cái đã
biết trong nhiều môn học để lĩnh hội những cái chƣa biết trong một môn
học. Biết xem xét vấn đề ở nhiều khía cạnh khác nhau để khai thác tối đa
thông tin, kể cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Các kiến thức, kỹ năng chuyên
ngành nhờ đó mà đƣợc thƣờng xuyên củng cố, mài dũa để trở nên ngày
một sắc bén hơn. Kinh nghiệm giải quyết các vấn đề, tình huống trong học
tập theo hƣớng tích hợp xuyên môn đƣợc tích luỹ sẽ tạo cho HS tâm thế
mạnh dạn, tự tin khi phải đối mặt với các nhiệm vụ học tập, sáng tạo.
2.2.4. Phát huy tính sáng tạo của học sinh trong quá trình học tập
Mĩ thuật là nghệ thuật phản ánh thế giới bằng hình tƣợng. Đồng thời
cũng là phƣơng tiện biểu đạt những suy tƣ, cảm nhận về thế giới xung
quanh theo các cách nhìn riêng biệt của từng cá nhân tạo ra nó.
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Một tác phẩm Mĩ thuật đúng nghĩa của nó phải là cái duy nhất, không
hề có sự lặp lại. Mỗi một tác phẩm của một nghệ sỹ nào đó phải mở ra
trƣớc mắt ngƣời xem một hình ảnh mới lạ về cách biểu hiện và phải tạo
đƣợc dấu ấn riêng trong tâm hồn ngƣời thƣởng ngoạn. Do vậy, trong học
tập Bố cục, HS không bao giờ đƣợc có ý nghĩ bắt chƣớc - mô phỏng theo
một kiểu thức hay một số kiểu thức thể hiện thông thƣờng đã từng thấy
hoặc bản thân yêu thích. Để tránh đƣợc sự lặp lại trong nghệ thuật, HS phải
tự mình nỗ lực đấu tranh với thói lƣời nhác của bản thân trong tƣ duy sáng
tạo. Cần phải biết phủ định những hình thức nghệ thuật lặp lại nhàm chán
của bản thân và phải luôn mạnh dạn, tự tin, quyết tâm tìm kiếm, khám phá.
Điều cốt yếu là bản thân của mỗi sinh viên phải tự mình có ý thức cố gắng,
vƣợt qua những thói quen của bản thân nhƣ quen nhìn, quen cảm nhận,
quen tay… có nhƣ vậy mới có thể sáng tạo nên những tác phẩm vừa hay
vừa mới lạ.
+ Phát huy ý thức và năng lực sáng tạo.
+ Phát triển phong cách sáng tạo.
Bố cục đƣợc xem là môn học sáng tạo. Là môn học tổng hợp các tri
thức, kỹ năng hội họa. Các sáng tác của môn học này (tranh đề tài) chính
là sự biểu biện cao nhất tài năng và phong cách sáng tạo của họa sỹ. Để
sáng tác tốt, HS cần phải nắm vững tri thức và kỹ năng tạo hình.
Vấn đề của việc phát triển các sáng tạo của HS trong bài tập sáng tác
môn Bố cục là vấn đề bút pháp thể hiện. HS nên tìm kiếm, thể hiện các loại
bút pháp khác nhau nhƣ: nét to, nhỏ, dài ngắn, phóng khoáng, mạnh bạo
hoặc mềm mại, trau chuốt… trong các đề tài, đối tƣợng cụ thể để tăng hiệu
quả, tính chất đối tƣợng và biểu lộ tính cách của tác giả. Cũng nhƣ các yếu
tố hình mảng, màu sắc… bút pháp trong tranh cũng cần đƣợc HS quan tâm
nghiên cứu, phát triển cho mình một hình thức sử dụng bút để tăng sự
phong phú trong tranh và tạo phong cách riêng cho bản thân.
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Tóm lại, sáng tạo và thể hiện đƣợc phong cách sáng tạo phù hợp với
cá tính, khí chất của tác giả là một vấn đề luôn đƣợc quan tâm trong
nghệ thuật tạo hình. Từ đó, họ mới có thể đáp ứng đƣợc nhu cầu thực
tiễn mà xã hội đòi hỏi.
- Thâm nhập thực tế
Sau khi đã nghiên cứu lý luận, xem sách tranh để có cái nhìn đúng
đắn, chính xác về thể loại đề tài cũng nhƣ sự gợi ý về chủ đề, hình tƣợng,
HS sẽ quyết định thâm nhập thực tế để tìm hiểu thực tế diễn biến các sinh
hoạt, lao động của con ngƣời trong xã hội
- Vẽ sáng tác
Sau khi thâm nhập thực tế để hiểu rõ nội dung chủ đề, ghi chép tài
liệu, tìm gợi ý và cảm xúc, sinh viên mới tiến hành vẽ sáng tác. Giai đoạn
vẽ sáng tác là giai đoạn ngƣời HS dựa trên những căn cứ thực tế để sáng
tạo nên tác phẩm nghệ thuật. Để làm đƣợc điều đó, sinh viên phải thực hiện
quy trình nhƣ sau :
+ Phác thảo bố cục
Trƣớc khi vẽ một bức tranh nào đó, bao giờ HS cũng phải vẽ phác
thảo bố cục. Phác thảo bố cục chính là dự kiến các phƣơng án thể hiện hình
thức tác phẩm. Tất cả ý đồ sáng tạo của HS phải đƣợc thể nghiệm bằng các
yếu tố tạo hình một cách cụ thể. Giai đoạn phác thảo bố cục có thể chia
thành các bƣớc sau :
Phác thảo đường nét
Phác thảo đậm nhạt (đen trắng)
Phác thảo màu
 Thể hiện
Là quá trình chuyển các dự kiến hình thức diễn tả (phác thảo)
thành tác phẩm.
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Tuy nhiên, trong quá trình thể hiện tranh, HS không thể phản ánh đƣợc
nguyên si nhƣ phác thảo. Điều đó là hoàn toàn không thể và không cần
thiết. Bởi khi phải cố gắng sao chép, thì sẽ tạo nên trạng thái gò bó nơi HS,
làm cho bức vẽ thiếu cảm xúc. Do đó, HS một mặt vẫn phải dựa vào định
hƣớng của phác thảo nhƣng một mặt vẫn phải để cho cảm xúc sáng tạo dẫn
dắt, miễn sao tạo đƣợc sự hài hòa hợp lý theo tinh thần của các phác thảo
đậm nhạt và màu sắc là đƣợc.
2.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp
Tóm lại, quy trình học tập Bố cục đƣợc đề xuất ở đây dù có những
bƣớc khác nhau do nội dung, yêu cầu của môn học, bài học quy định nhƣng
cũng đều chung mục đích giới thiệu, định hƣớng để HS nắm và thực hiện
các công đoạn học tập một cách hiệu quả. Qua đó, nâng cao chất lƣợng học
tập, tiết kiệm, công sức sửa chữa các sai sót do thiếu quy trình học tập đúng
đắn của bản thân gây ra. Các quy trình học tập này đều dựa vào đặc điểm,
tính chất của môn học, ngành học và kinh nghiệm của những họa sỹ đi
trƣớc để xác lập thành một hệ thống các công đoạn học tập hợp lý. Mỗi một
công đoạn đều có những vai trò nhất định trong cả quy trình học tập. Nhờ
sự phân chia rạch ròi các công đoạn và sự xác lập vai trò của từng công
đoạn rõ ràng nên HS có thể dễ dàng hình dung tiến trình học tập, dự đoán
đƣợc kết quả thực hiện, đồng thời cũng có thể phát hiện, phán đoán đƣợc
các sai sót do công đoạn nào gây ra để có kế hoạch giải quyết. Do thời gian
nghiên cứu có hạn nên quy trình học tập mà chúng tôi đề xuất cũng chỉ nêu
khái quát các bƣớc cơ bản, và một số lƣu ý mà HS thƣờng mắc phải nhằm
định hƣớng, chứ không thể bàn sâu các chi tiết về kỹ năng, kỹ thuật thực hiện
bài tập. Điều quan trọng ở đây là giúp HS nhận thức đƣợc vai trò to lớn của
quy trình học tập hợp lý trong môn Bố cục. Đồng thời, qua đó HS hiểu và
nắm chắc các bƣớc cơ bản khi thực hiện nội dung học tập. Nhờ đó, các em sẽ
dễ dàng đạt đƣợc hiệu quả cao trong học tập. Việc học tập theo một quy trình
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hợp lý, còn hình thành ở HS thói quen nghiên cứu, sáng tạo một cách khoa
học và phát triển năng lực tƣ duy ngày càng lôgic hơn.
2.4. Thực nghiệm sƣ phạm
2.4.1. Những vấn đề chung về thực nghiệm
Sau khi nghiên cứu đổi mới phƣơng pháp học tập môn Bố cục theo
quan điểm tích cực, tích hợp xuyên môn, chúng tôi đã ứng dụng vào thực
tiễn dạy - học ở khoa Sân khấu Mĩ thuật . Để tiện việc so sánh, đánh giá kết
quả của biện pháp học tập đề xuất, chúng tôi đã giữ nguyên biện pháp dạy
học cổ truyền đối với lớp đối chứng (lớp K5), đó chính là biện pháp dạy học mà chúng tôi đã phân tích ở phần thực trạng - chƣơng II - Phần hai.
Còn lại, chúng tôi đã thực nghiệm biện pháp Tăng cường các hoạt động
hợp tác giữa học sinh với giáo viên và giữa học sinh với bạn học đối với
học sinh lớp K4 (học phần II môn Bố cục) theo đúng trình tự của hoạt động
dạy - học Mĩ thuật . Trong quá trình thực nghiệm, vai trò của các giáo viên
là tổ chức, định hƣớng, tạo các điều kiện để HS đƣợc thực hiện các nội
dung học tập theo biện pháp tích cực.
Cụ thể nhƣ sau:
Trong công tác chuẩn bị, để tạo điều kiện cho HS phát huy năng lực chủ
động, tích cực khám phá tri thức, chúng tôi đã giao nhiệm vụ chuẩn bị bài
cho HS trƣớc khi các em lên lớp học giờ lý thuyết. Các nội dung HS phải
chuẩn bị thƣờng đƣợc giáo viên thông báo trƣớc từ ba đến bốn hôm để HS
có thì giờ tìm kiếm, nghiên cứu các tƣ liệu, giáo trình, sách tranh.
Tuỳ theo từng bài học, môn học, giáo viên sẽ giao nhiệm vụ nhƣ sau:
+ Yêu cầu HS so sánh đặc điểm của các thể loại đã học với thể loại sẽ
học, hoặc so sánh giữa các bài cùng thể loại nhƣng khác chủ đề để tìm ra
các đặc điểm tiêu biểu của thể loại, chủ đề mới. HS có thể lập bảng so sánh
từ các phát hiện trong phần lý thuyết của giáo trình hoặc từ sự đối chiếu
trên các bức tranh đƣợc in trong giáo trình, tài liệu, để tìm ra quy luật, đặc
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điểm chung về: chủ đề, hình tƣợng nghệ thuật, bố cục, nhịp điệu, hình
mảng, đậm nhạt, màu sắc …(mỗi HS phải chuẩn bị một quyển vở để ghi
chép tất cả kiến thức tự khám phá). Riêng môn Bố cục, ở mỗi bài giáo viên
yêu cầu HS phải sƣu tầm khoảng 4 tranh (photo từ các tác phẩm nổi tiếng)
có liên quan đến thể loại, đề tài sẽ học (dán vào vở), sau đó tập xác định
nhịp điệu của từng bức tranh bằng bút màu. Sở dĩ chúng tôi yêu cầu sinh
viên thực hiện phần này vì thực tế các em gần nhƣ không chú ý đến yếu tố
nhịp điệu trong vẽ nghiên cứu và sáng tác. Cách làm này sẽ hình thành,
khắc sâu ý thức về nhịp điệu, qua đó giúp HS cảm nhận đƣợc cái đẹp của
nhịp điệu cũng nhƣ có đƣợc sự hiểu biết về các hình thức nhịp điệu trong
tranh.
+ Sau khi xác định đúng hƣớng chuyển động của nhịp điệu trong các
bức tranh trên, mỗi HS tự mình phân tích giá trị nội dung và hình thức của
một tác phẩm mà HS thích nhất trong số tranh này. Mục đích giúp sinh
viên rèn luyện năng lực phân tích tác phẩm hội họa, tạo điều kiện để các
em đƣợc củng cố và vận dụng các kiến thức của các môn học chuyên ngành
vào đánh giá tác phẩm nhƣ: hình họa, trang trí, bố cục, giải phẫu, luật xa
gần, điêu khắc, ký họa, phân tích tác phẩm, Mĩ thuật học. Đồng thời, qua
đó HS còn đƣợc rèn luyện kỹ năng sử dụng tiếng Việt nhƣ: biết cách trình
bày văn bản, viết ngắn gọn, hệ thống, nêu đƣợc trọng tâm, dễ hiểu…. Cũng
qua việc phân tích các yếu tố tạo hình trong tác phẩm, HS càng ý thức, hiểu
sâu hơn về vai trò của bố cục, hình mảng, đậm nhạt, màu sắc và học hỏi
cách sử dụng sao cho hiệu quả trong tranh của mình, thầy giáo sẽ nêu yêu
cầu và định hƣớng cho HS tự thâm nhập thực tế về các đề tài có liên quan
đến bài học nhƣ: địa điểm, phạm vi nghiên cứu thực tiễn, đối tƣợng vẽ
nghiên cứu, hình thức vẽ ký họa và phƣơng pháp vẽ ký họa…. Sở dĩ, phần
nghiên cứu đối tƣợng thực tiễn không đƣợc tổ chức ngay từ giai đoạn trƣớc
khi lên lớp nhƣ ở môn Hình họa vì thực tế cuộc sống, sinh hoạt, lao động,
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lễ hội hết sức đa dạng và phức tạp. Do vậy, HS cần phải nắm vững đặc
điểm thể loại, đề tài sau giờ học lý thuyết.
Trong thực hành, luyện tập, giáo viên phải tích cực trao đổi với HS về
các ý tƣởng, phƣơng án thực hiện do chính bản thân các em tự tìm kiếm, đề
xuất. Sau đó, ngƣời thầy sẽ tuỳ theo từng năng lực cụ thể của các HS để có
sự góp ý, giúp các em lựa chọn phƣơng án giải quyết vấn đề. Nếu quá trình
giải quyết vấn đề của HS có những vƣớng mắc không thể tiếp tục đƣợc
triển khai phƣơng án đã chọn, thầy giáo sẽ định hƣớng, tham mƣu cho trò
cách tháo gỡ. HS phải tự mình chủ động, tích cực tìm kiếm các cách giải
quyết nhiệm vụ học tập dựa vào vốn kiến thức đã học từ các môn học khác
nhau trong chuyên ngành Mĩ thuật và vốn kinh nghiệm thực tiễn mà bản
thân đã đƣợc tích lũy. Nhƣ vậy, sự hợp tác giữa thầy và trò ở đây đƣợc thể
hiện ở chỗ thầy luôn theo dõi quá trình tự hoạt động của trò và có những
can thiệp, đánh giá, động viên đúng lúc nhƣng không phải theo cách tạo
chỗ dựa thƣờng trực cho trò nhƣ kiểu học tập thụ động (thầy chỉ vẽ đến
đâu, trò làm theo đến đấy).
Trong thực hành luyện tập, HS phải thực hiện bài tập theo đúng quy
trình hợp lý. Nếu một quy trình nào đó bị HS bỏ qua hoặc thực hiện sơ sài
nhƣ : làm phác thảo màu không dựa vào phác thảo đen trắng hoặc phóng
hình cẩu thả… đều bị giáo viên bắt buộc phải làm lại. . Tất cả các thói quen
không tốt trong học tập của HS đều phải bỏ, thay vào đó một quy trình học
tập khoa học hơn và đƣợc thực hiện dƣới sự theo dõi nghiêm ngặt của giáo
viên. Ngoài việc thực hiện nghiêm túc quy trình học tập, HS còn phải cố
gắng phát huy năng lực, cá tính sáng tạo trong các bài tập của mình. Các
bài tập thiếu tính sáng tạo, lặp lại theo thói quen, giống nhau đều không
đƣợc chấp nhận. Tất nhiên, cũng tuỳ theo từng năng lực cụ thể của mỗi HS
mà giáo viên có yêu cầu cao thấp khác nhau.
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Trong quá trình thực nghiệm phƣơng pháp học tập tích cực, chúng tôi
đã tổ chức ba buổi làm việc với HS về phƣơng pháp đổi mới.
Buổi thứ nhất, chúng tôi nêu mục đích và những lợi ích từ việc đổi
mới phƣơng pháp học tập để HS đƣợc chuẩn bị về nhận thức và tâm thế
thực hiện phƣơng pháp học tập thử nghiệm. Sau đó chúng tôi hƣớng dẫn
phƣơng pháp học tập thử nghiệm môn Bố cục cho từng lớp đƣợc chọn để
nghiên cứu.
Buổi thứ hai đƣợc chúng tôi tổ chức sau khi HS đã học đƣợc một học
trình (xong một bài) nhằm mục đích trao đổi thẳng thắn với HS về những khó
khăn vƣớng mắc trong quá trình thực hiện và lắng nghe các đề xuất, góp ý của
HS. Sau đó ban đề tài tiếp tục điều chỉnh các phƣơng án thực hiện.
Buổi thứ ba đƣợc tổ chức sau khi kết thúc toàn bộ học phần Bố cục
(học phần II). Tác giả đề tài lắng nghe ý kiến của HS về những thuận lợi và
khó khăn trong thực hiện phƣơng pháp đổi mới.
Sau khi thu thập các ý kiến phản hồi từ phía HS, Tác giả đề tài tiếp tục
nghiên cứu, điều chỉnh nội dung của phƣơng pháp học tập đề xuất cho phù
hợp. Nhƣ vậy, chúng tôi đã mô tả khái quát cách thức thực nghiệm phƣơng
pháp học tập tích cực liên môn và xuyên môn trên đối tƣợng HS năm thứ II
ở môn Bố cục. Tuy nhiên trong khuôn khổ giới hạn của đề tài, chỉ tập trung
nghiên cứu phần phƣơng pháp học tập của HS nên chúng tôi không có điều
kiện đề cập sâu hơn vào vấn đề thực nghiệm phƣơng pháp dạy học của
ngƣời thầy. Mặc dù vậy, chắc chắn chúng ta cũng ngầm hiểu rằng phƣơng
pháp dạy học của thầy, về cơ bản là yếu tố quyết định đến việc hình thành
phƣơng pháp học tập của ngƣời trò. Vì thế khi xem xét phƣơng pháp học
tập trong đề tài này, chúng ta cũng có thể nhận thấy phƣơng pháp dạy học
của thầy luôn bao trùm lên trên nó một cách rõ nét.
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2.4.2. Đánh giá kết quả thực nghiệm
Để đánh giá kết quả việc thực nghiệm phƣơng pháp học tập đổi mới,
chúng tôi cũng đã dựa trên thực tiễn quá trình học tập và kết quả các bài tập
Bố cục của HS, so sánh giữa các lớp đƣợc thực nghiệm và các lớp đối
chứng để đảm bảo tính khách quan trong nghiên cứu.
Quá trình tổ chức thực nghiệm phƣơng pháp học tập tích cực đã có
những thành công và hạn chế sau:
2.4.2.1. Hạn chế
Giai đoạn đầu, do thiếu nhận thức đúng đắn nên HS chƣa thật hăng
hái, tích cực tham gi đổi mới phƣơng pháp học tập. Cụ thể :
+ Việc hoàn tất các nội dung học tập vẫn còn chậm so với thời gian
quy định.
+ Chƣa thực sự say mê, vẫn còn phải có sự đôn đốc nhắc nhở thƣờng
xuyên của giáo viên.
+ Năng lực hợp tác, trao đổi với thầy, bạn vẫn còn những hạn chế nhất
định nhƣ: thiếu sự hứng thú phát biểu, tranh luận, nêu các thắc mắc và ý đồ
sáng tạo với thầy, bạn để đƣợc góp ý, định hƣớng. Khả năng giao tiếp, trình
bày vấn đề còn lúng túng, e dè, chƣa thực sự tự tin và lƣu loát.
+ Phong cách cá nhân trong các sáng tác của HS phần lớn chƣa rõ nét.
+ Khả năng tự phát hiện các sai sót trong bài tập cũng còn một số hạn
chế nhất định, sinh viên vẫn chƣa thể thoát ly hoàn toàn với thầy giáo trong
vấn đề này.
Bên cạnh các hạn chế cơ bản nêu trên còn do năng lực HS có hạn, niềm
say mê với nghệ thuật chƣa thật mãnh liệt và cũng do phần lớn HS đều có tâm
lý hƣớng nội, khép kín, ít có nhu cầu, mạnh dạn trao đổi giao tiếp.
Mặc dù vẫn còn một số hạn chế nhất định nhƣng qua quá trình thử
nghiệm phƣơng pháp học tập tích cực, tích hợp cũng đã cho thấy sự tiến bộ
trong học tập của phần lớn HS. Cụ thể:
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2.4.2.2. Thành công
Các năng lực cơ bản
Qua các buổi trao đổi, thảo luận với HS trong quá trình thử nghiệm
phƣơng pháp học tập tích cực, các em đều đã nhận thấy lợi ích thật sự của
phƣơng pháp học tập tích cực. Bản thân các em cũng đã tự mình nhận thấy
sự chuyển biến rõ rệt về năng lực tạo hình của bản thân sau quá trình học
tập, rèn luyện theo phƣơng pháp tích cực, tích hợp. Cụ thể, HS đã có sự
hiểu biết thấu đáo hơn về ngôn ngữ, đặc điểm thể loại, các nguyên tắc tạo
hình và nâng cao đƣợc năng lực cảm nhận, đánh giá cái đẹp. Bên cạnh đó,
HS cũng đã nắm vững các nhiệm vụ, nội dung, phƣơng pháp học tập. Biết
đƣợc các yêu cầu, chuẩn mực, mức độ cần phải đạt trong thực hành luyện
tập để từ đó cố gắng phấn đấu vƣơn tới.
HS giờ đây đã cảm thấy tự tin, chủ động hơn khi tự mình tìm tòi,
khám phá tri thức, phần lớn HS có khả năng tự học nếu đƣợc định hƣớng
đầy đủ, đúng đắn. Một số HS khác còn thể hiện sự hứng thú tìm kiếm,
khám phá tri thức qua việc đào sâu các vấn đề, sƣu tầm các tài liệu và
nghiên cứu thực tiễn khá công phu, mặc dù thời gian học tập tƣơng đối
eo hẹp
Qua nghiên cứu giáo trình và các tác phẩm nghệ thuật, HS đã biết dựa
trên định hƣớng của giáo viên để phát hiện đặc điểm của từng thể loại, đề
tài một cách hệ thống hơn. Biết so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa
chúng để từ đó có định hƣớng đúng đắn trong cảm thụ, đánh giá, thực hiện
các nghiên cứu và sáng tạo hội họa.
HS cũng đã biết nghiên cứu, sƣu tầm tranh ảnh từ các nguồn tài liệu
khác nhau: giáo trình, sách giáo khoa, các vựng tập, các tranh ảnh từ tạp
chí, hoặc từ mạng (Internet), băng, đĩa hình…. Kể từ khi HS phải tự tìm tòi,
khám phá tri thức, các em thƣờng xuyên đến thƣ viện tham khảo tài liệu
nhiều hơn, tạo đƣợc thói quen học tập phải gắn liền với tra cứu, sƣu tầm,
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ghi chép các thông tin cần thiết từ sách báo có liên quan đến vấn đề nghiên
cứu. Bƣớc đầu đã biết thu thập các thông tin từ nhiều nguồn khác nhau và
các khía cạnh khác nhau để làm giàu vốn kiến thức cũng đã là một bƣớc
tiến bộ rõ rệt hơn so với trƣớc đây.
Nhƣ vậy, từ các vấn đề khái quát mà giáo viên nêu lên, HS đã tự mình
tìm tòi, khám phá, phân tích và đúc kết đƣợc những đặc điểm riêng của
từng thể loại, đề tài khá đầy đủ, phong phú với các chi tiết thú vị ngoài dự
kiến của giáo viên. Những tri thức do HS tự khám phá, có thể còn những
điều chƣa thật hoàn chỉnh nhƣng sẽ là cơ sở để khi lên lớp các em có thể
cùng nhau trao đổi, tranh luận đi đến chân lý
Trong quá trình hợp tác, trao đổi với thầy và bạn học, HS cũng đã
mạnh dạn, tích cực phát biểu, trình bày nhận thức, quan điểm của bản thân
về các nội dung học tập, biết tranh luận để bảo vệ kiến thức do mình tự
khám phá nhƣng cũng biết tự sửa sai, điều chỉnh, học hỏi để nâng cao nhận
thức của mình thêm một bậc.
Sự hợp tác giữa thầy giáo và HS còn thể hiện ở chỗ các em đã có ý
thức, trách nhiệm hơn, có sự đầu tƣ, chuẩn bị các nội dung học tập trƣớc
khi lên lớp. Điều đó đã tạo đƣợc sự thuận lợi đối với quá trình truyền đạt và
lĩnh hội tri thức, kỹ năng nghệ thuật giữa thầy và trò. Đầu tiên, giáo viên
nêu vấn đề để HS tự ý tìm tòi, khám phá, sau đó, HS không chỉ biết khai
thác các vấn đề mà còn làm nảy sinh các câu hỏi để gợi ý cho giáo viên
cùng HS đi tìm các câu trả lời. Nhờ đó, lƣợng thông tin từ môn học đến
với HS vƣợt xa dự đoán ban đầu của thầy giáo và những điều mà giáo
trình giới thiệu. Ơ góc độ khác, bản thân của thầy giáo cũng học hỏi đƣợc
nhiều điều thú vị không ngờ từ các phát hiện của HS .
Sự hợp tác giữa thầy và trò còn thể hiện ở chỗ HS không còn quá thụ
động trong thực hành sáng tạo mà đã biết mạnh dạn đề xuất, trình bày các
suy nghĩ về những ý đồ sang tạo của bản thân ở một vấn đề cụ thể nào đó,
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kể cả ở dạng ý tƣởng hoặc phác thảo sơ bộ các ý tƣởng bằng hình, màu cụ
thể. Nhờ vậy, nên giáo viên đã có thể hiểu đƣợc vấn đề mà HS quan tâm,
hứng thú, cụ thể và rõ ràng hơn và qua đó giáo viên mới có thể trao đổi
cặn kẽ hơn với các em về dự định, để từ đó giáo viên có các gợi ý,
định hƣớng giải quyết hợp lý.
Từ khi áp dụng thử nghiệm phƣơng pháp học tập tích cực, HS đƣợc
tạo điều kiện phát huy năng lực trao đổi, hợp tác, thảo luận nên sự hiểu
biết về môn học của các em đƣợc sâu và rộng hơn. Các kiến thức đƣợc
khắc sâu do thƣờng xuyên phải vận dụng để tiếp nhận, xử lý thông tin. Bên
cạnh đó, nhờ hợp tác, trao đổi trong học tập nên HS đã bớt đi sự rụt rè, lúng
túng trong giao tiếp, trình bày vấn đề. Giờ đây, qua các hoạt động hợp tác
trao đổi giữa thầy và trò mà ngƣời dạy và HS đã phát hiện đƣợc nhiều điều
từ hai phía. Thầy phát hiện năng lực,tố chất, phong cách sáng táo tiềm ẩn
của trò để phát huy. Trò phát hiện kinh nghiệm, sở trƣờng của thầy để học
hỏi, khai thác. Thậm chí, giữa các bạn học với nhau, cũng nhờ thảo luận,
hợp tác mà HS biết đƣợc các sở trƣờng của bạn để học hỏi và khắc phục
các sở đoản của bản thân. Chúng tôi nhận thấy, nhờ thƣờng xuyên trao đổi
giữa thầy giáo và học trò nên đã xóa đƣợc khoảng cách giữa thầy và trò.
HS trở nên gần gũi với thầy giáo, không còn quá e ngại khi phải nêu các
thắc mắc, khó khăn trong học tập để nhờ thầy giáo giúp đỡ. Nhờ vậy, các
nhận thức chƣa đúng về nghệ thuật của HS đã đƣợc giáo viên hiểu rõ, có
phƣơng án điều chỉnh kịp thời và các hạn chế trong thực hành luyện tập của
HS cũng đƣợc thầy định hƣớng tháo gỡ dễ dàng.
Bên cạnh việc tạo điều kiện để HS hợp tác trao đổi với thầy giáo và
bạn học, giáo viên còn khuyến khích các em tự tìm cách giải quyết vấn đề
trong thực hành luyện tập, tự phát hiện và sửa chữa các sai sót. Với phƣơng
pháp học mới, nếu là các bài tập củng cố, nâng cao thì giáo viên chỉ nêu
vấn đề và định hƣớng khái quát cách giải quyết. Sau đó, HS tự mình vận
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dụng các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn để tìm các phƣơng án
giải quyết vấn đề. Đối với một số ít sinh viên khác có năng lực, giáo viên
chỉ nêu vấn đề mà không cần phải định hƣớng giải quyết. Những trƣờng
hợp này không nhiều và cũng tùy mức độ khó của từng bài mà giáo viên áp
dụng phƣơng pháp trên cho phù hợp. Thông thƣờng, ở các bài (hình họa)
có sự lặp lại về thể loại, thì phần lớn giáo viên chỉ nêu vấn đề. Bởi vì các
đối tƣợng tạo hình trong cùng thể loại phần lớn thƣờng có sự giống nhau về
cách giải quyết và lại có mẫu để mô phỏng nên giáo viên không cần phải
hƣớng dẫn lại cách thực hiện, ngoại trừ với một số mẫu vẽ có hình khối,
cấu trúc phức tạp mà sinh viên chƣa từng đƣợc làm quen trƣớc đó. Đối
với các trƣờng hợp này, giáo viên cũng chỉ gợi ý cách vẽ, còn lại để HS
tự nghiên cứu, thử nghiệm các hình thức, kỹ thuật thể hiện đối tƣợng
theo những cảm nhận riêng của bản thân.
Môn Bố cục, chỉ ở phần lý thuyết định hƣớng cho cả học phần tranh
sinh hoạt thì giáo viên mới cung cấp vấn đề, hƣớng dẫn chi tiết cách thực
hiện. Sau đó, ở mỗi bài tập thực hành đối với từng đề tài cụ thể, giáo viên
chỉ nêu vấn đề và gợi ý cách thực hiện chung cho toàn bài. Khi đi sâu vào
giải quyết từng công đoạn nhƣ: bố cục, hình mảng, đậm nhạt, màu sắc thì
giáo viên sẽ tuỳ theo từng năng lực của HS mà có sự gợi ý cách thực hiện
hoặc để tự HS tìm kiếm cách biểu đạt.
Qua theo dõi, chúng tôi nhận thấy phần lớn HS đều có thể tự mình giải
quyết vấn đề, có khả năng tìm kiếm các hình thức thể hiện đối tƣợng tuỳ
theo cảm xúc và nhận thức của mỗi em. Tuy nhiên, khi giải quyết các
nhiệm vụ thực hành luyện tập, HS vẫn còn vƣớng phải những hạn chế về
bố cục, hình mảng, đậm nhạt, màu sắc….Vấn đề quan trọng là HS đã dần
dần tự mình chủ động suy nghĩ, tìm kiếm các phƣơng án thực hiện bài tập
chứ không còn quá dựa dẫm vào thầy giáo nhƣ trƣớc đây. Nhờ phải vận
dụng các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn đƣợc tích luỹ để từng
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bƣớc tìm kiếm cách giải quyết bài tập nên HS cũng đã phát huy đƣợc tính
tích cực, chủ động, sáng tạo của bản thân. Đặc biệt là trong môn Bố cục,
HS đã tự mình tìm kiếm các chủ đề, hình tƣợng nghệ thuật tiêu biểu và
cách thức bố cục, cách giải quyết hình mảng khác nhau. Trong quá trình
thực hiện bài tập, HS cũng đã chủ động, tìm kiếm, phát hiện các sai sót
trong bài tập để sửa chữa. Dù rằng bƣớc đầu HS chỉ đạt đƣợc những thành
công nho nhỏ nhƣ hiện nay nhƣng trong tƣơng lai, nếu tiếp tục duy trì
phƣơng pháp học tập tích cực thì chắc chắn các em sẽ tiến bộ hơn, từ
đó có thể chủ động, tự tin, linh hoạt giải quyết các sai sót một cách
vững vàng.
Vấn đề tƣơng đối đặc biệt và tiêu biểu của phƣơng pháp học tập tích
hợp liên môn và xuyên môn đó là việc tạo điều kiện cho HS vận dụng các
kiến thức liên môn để lĩnh hội tri thức và giải quyết các vấn đề học tập.
HS đã bắt đầu có ý thức phải liên kết kiến thức đã học và kinh nghiệm
thực tiễn của bản thân để tìm hiểu, khám phá, nhận thức vấn đề. Nhờ đó,
các em đã nắm chắc kiến thức ở nhiều khía cạnh, góc độ khác nhau theo
một hệ thống chặt chẽ. Trong các môn học, dù là Hình họa hay Bố cục, dù
là khâu chuẩn bị bài, học lý thuyết, thực hành luyện tập hay đánh giá kết
quả, HS cũng đều có ý thức vận dụng hợp lý các tri thức liên môn để giải
quyết những vấn đề, tình huống. Về phía giáo viên cũng đã áp dụng
phƣơng pháp dạy học tích hợp xuyên môn để tạo điều kiện cho HS đƣợc
thƣờng xuyên luyện tập từ đó hình thành nơi các em sự nhận thức đúng đắn
về phƣơng pháp tƣ duy và thói quen giải quyết vấn đề theo xu hƣớng tích
hợp xuyên môn. Điều này đã giúp HS đƣợc thƣờng xuyên củng cố, mở
rộng kiến thức, rèn luyện và phát triển các kỹ năng tạo hình. Ngoài ra còn
tạo nơi sinh viên sự tự tin, khả năng chủ động khi phải đối mặt với các vấn
đề trong học tập. Qua kiểm tra quá trình học tập giữa hai đối tƣợng đƣợc
thực nghiệm phƣơng pháp học tập mới và không thực nghiệm, chúng tôi
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nhận thấy HS đƣợc thực nghiệm phƣơng pháp học tập tích cực thƣờng có
khả năng giải quyết các nội dung học tập nhanh hơn và tƣơng đối trọn vẹn
ở các khía cạnh, giảm đƣợc các sai sót cơ bản nhờ biết vận dụng các kiến
thức, kỹ năng từ các môn học chuyên ngành có liên quan một cách hệ
thống để giải quyết vấn đề.
Nhƣ vậy, việc tổ chức các điều kiện, cơ hội để HS đƣợc rèn luyện,
phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng tạo hình để giải quyết các
nhiệm vụ trong học tập đã cho thấy tính hiệu quả của nó không chỉ ở kết
quả học tập mà cao hơn hết là đã hình thành nơi HS khả năng tƣ duy và giải
quyết các vấn đềở tầm rộng, sâu, ở nhiều khía cạnh trong mối quan hệ
tƣơng tác giữa các nội dung có liên quan.
Đối với việc phát huy năng lực và cá tính sáng tạo trong học tập Bố
cục của sinh viên, chúng tôi nhận thấy trong bài tập của các em đã có sự
đầu tƣ nhiều hơn về chủ đề, tìm kiếm các hình tƣợng nghệ thuật tiêu biểu.
Do giáo viên chú tâm phát triển các năng lực sáng tạo của HS, nên mỗi một
em phải tự cố gắng tìm kiếm riêng cho bản thân một chủ đề khác hẳn
không bị trùng lặp với mọi ngƣời. Đấy là những chủ đề do các em yêu
thích thật sự và có những nét đặc biệt, mới lạ.
Qua bố cục tranh của HS chúng tôi nhận thấy các em đã có sự tiến bộ
trong tìm kiếm nhịp điệu, tạo đƣợc sự cân đối hài hòa về bố cục. Điều đó
cho thấy qua các bài tập xác định nhịp điệu từ khâu chuẩn bị bài trƣớc khi
lên lớp, đến các bài tập phân tích tác phẩm và trong thực hành sáng tác
tranh… đã tạo nơi HS ý thức về nhịp điệu trong tranh. Qua đó, đã giúp các
em cảm nhận đƣợc cái đẹp của nhịp điệu trong tác phẩm và biết ứng dụng
thành công trong sáng tác.
Về cách bố trí các nhân vật, HS đã bỏ đƣợc thói quen bao giờ cũng
xếp đặt nhân vật trong tranh thành hai nhóm rất máy móc. Giờ đây tranh
của các em đã đổi khác. Số lƣợng nhân vật đã thay đổi, có khi chỉ là một

74
nhóm, có khi mảng phụ là đồ vật, con vật… chứ không nhất thiết phải là
con ngƣời. Bố cục nhân vật không phải lúc nào cũng xếp theo chiều ngang
mà còn cả chiều dọc…. Chính nhờ sự sáng tạo đó đã làm tăng sự phong
phú trong các bài tập.
Về màu sắc, đậm nhạt và hình mảng thì chúng tôi chƣa thấy có sự
thay đổi đáng kể nào qua bài tập của các em. Phong cách sáng tạo của một
số HS có năng lực bắt đầu chớm nở nhƣng phần đông HS thì chƣa. Điều đó
cũng thật dễ hiểu. Chỉ khi bản thân HS vƣợt qua đƣợc các thói quen cảm
nhận thông thƣờng về cái đẹp và có cá tính sáng tạo Mĩ thuật mạnh mẽ, đặc
biệt, thì khi đó phong cách mới đƣợc bộc lộ rõ nét. Biểu hiện đƣợc phong
cách sáng tạo độc đáo là điều cực khó, ngay cả với các HS Mĩ thuật chuyên
nghiệp. Do vậy, không thể chỉ trong một thời gian ngắn (60 tiết - một học
phần) mà HS có thể xác lập cho mình một hình thức biểu hiện nghệ thuật
thật riêng biệt. Quan trọng hơn cả là các em đã ý thức đƣợc vấn đề sáng tạo
là hết sức cần thiết trong học tập Mĩ thuật để từ đó từng bƣớc phấn đấu,
nâng cao dần trong tất cả các yếu tố từ chủ đề, hình tƣợng, bố cục của hiện
nay và yếu tố ở hình mảng, đậm nhạt, màu sắc về sau này. Về phong cách
sáng tạo cũng vậy, một khi vốn nghề và vốn sống của HS đã tƣơng đối đủ,
lại thêm có ý thức phát huy thì tự khắc đến lúc chín muồi, phong cách sẽ
đƣợc hình thành và phát triển rõ nét.
Về vấn đề thực hiện các nhiệm vụ học tập Bố cục theo quy trình hợp
lý, chúng tôi cũng nhận thấy HS đã có ý thức điều chỉnh các quy trình học
tập thiếu hợp lý của bản thân trƣớc đây. Nhờ đó, nên hiện nay tất cả HS đã
đi vào nề nếp. Tuy nhiên, giáo viên cũng phải thƣờng xuyên đôn đốc, kiểm
tra, nhắc nhở HS tuân thủ việc thực hiện quy trình học tập để tránh sự lơ là,
cẩu thả, bỏ bớt các công đoạn học tập.
Mỗi kết quả của từng công đoạn đều có giá trị và ảnh hƣởng đến kết
quả chung của quy trình học tập. Do đó, sinh viên không đƣợc xem nhẹ bất
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cứ giai đoạn thực hiện nào. Chỉ khi HS hoàn tất công đoạn đầu thì giáo
viên mới cho phép HS chuyển sang công đoạn kế tiếp. Nhờ vậy, nên các
hạn chế luôn đƣợc giải quyết triệt để, dứt điểm ngay tại nơi nó phát sinh,
không dồn ứ, làm ảnh hƣởng đến các công đoạn khác.
Nhìn chung, HS đã tập đƣợc thói quen học tập theo một quy trình hợp
lý và cũng đã tạo đƣợc mối liên hệ tƣơng hỗ giữa các công đoạn khác nhau
trong cùng một quy trình để giải quyết nhiệm vụ. Nhờ thế, nên các em đã
nâng cao đƣợc chất lƣợng bài tập, giảm thiểu các hạn chế về nghệ thuật, kỹ
thuật và thời gian thực hiện. Chƣa kể việc học tập theo đúng quy trình của
các em, do tránh đƣợc nhiều sai sót nên đã tạo đƣợc sự hứng thú trong học
tập, giúp các em nhận thức đƣợc giá trị của việc học tập đúng theo quy
trình hợp lý, từ đó, có ý thức và thói quen chấp hành nghiêm túc các bƣớc
học tập đúng đắn mà giáo viên đã định hƣớng.
- Một vấn đề nữa mà chúng tôi đề cập ở đây là việc rèn luyện năng lực
phân tích, đánh giá các bài tập Bố cục của HS cũng đã đạt đƣợc những
thành công nhất định.
Từ khi áp dụng biện pháp học tập mới, HS đã bắt đầu có ý thức chuẩn
bị các nội dung trƣớc khi lên lớp tham gia hoạt động trả bài do giáo viên tổ
chức. Cụ thể các HS đã tự bàn bạc, đánh giá, phân loại các bài tập của cả
lớp theo các nhóm: giỏi, khá, trung bình, yếu. Sau đó các em cũng tự phân
công, mỗi HS viết một bài phân tích các ƣu, khuyết điểm về một tác phẩm
của bạn. Chúng tôi nhận thấy (qua kiểm tra vở và lắng nghe các em phân
tích trực tiếp trên tác phẩm trƣớc cả lớp) phần lớn các em thực hiện công
việc này khá nghiêm túc. HS đã biết vận dụng các kiến thức, kỹ năng từ
môn phân tích tác phẩm để giải quyết vấn đề theo một hệ thống hợp lý. Các
nội dung từ việc chọn lựa chủ đề, hình tƣợng cho đến cách giải quyết mối
quan hệ hài hòa giữa các yếu tố tạo hình nhƣ: bố cục (có cả nhịp điệu), hình
mảng, màu sắc, đậm nhạt… trong các bài bố cục, hoặc các vấn đề về thế
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dáng, hình khối, cũng đều đƣợc HS chú tâm phân tích, so sánh, phát hiện
các cái hay, cái dở thật rành mạch. HS cũng đã biết vận dụng các kiến thức
liên môn nhƣ : Điêu khắc, Giải phẫu, Ký họa, Luật Xa gần, Trang trí… để
làm cơ sở đánh giá mức độ đạt đƣợc của tác phẩm. Những ƣu và khuyết cơ
bản dễ nhận thấy gần nhƣ đều đƣợc các em chỉ ra khá đầy đủ. Những
khuyết điểm còn lại, sau khi đƣợc giáo viên gợi ý, HS cũng có thể tự phát
hiện.
Chúng tôi cũng nhận thấy rằng, những bài phân tích của HS viết tuy
chƣa thật lƣu loát, nhƣng các em đã đề cập trực tiếp và cụ thể một số thành
công và hạn chế của tác phẩm. Điều này cho thấy khả năng cảm nhận HS
về Mĩ thuật là có tiến bộ hơn trƣớc đây. Tuy nhiên khi giáo viên yêu cầu
phân tích bằng lời (không nhìn vào bài viết) thì nhiều HS còn lúng túng.
Vấn đề phân tích bằng lời rõ ràng là còn phải rèn luyện nhiều hơn nữa. Đây
cũng chính là hạn chế lớn nhất của HS. Hoạt động phân tích, đánh giá bài
tập đƣợc tổ chức theo phƣơng pháp mới rõ ràng đã tạo đƣợc sự hƣng phấn
trong HS, đặc biệt là đối với những em có sự chuẩn bị đầy đủ các nội dung
học tập. HS cũng có nhu cầu đƣợc chia sẻ quan điểm đánh giá của mình về
bài tập với các bạn để qua đó cùng tranh luận, khẳng định các kết luận của
bản thân về đối tƣợng (bài tập). Hoạt động đánh giá bài tập của HS, rõ ràng
là một hoạt động lợi ích cho cả hai phía thầy và trò, giúp cho kết quả dạy học đƣợc nâng cao và kích thích sự say mê, hứng thú học tập trong HS.
Tóm lại, từ những quan sát, phân tích quá trình thực nghiệm phƣơng
pháp học tập tích cực, tích hợp xuyên môn trên HS lớp K5 (năm thứ 2) và
lớp K4 (năm thứ 3) đối môn Bố cục, chúng tôi nhận thấy đã có những
chuyển biến rõ rệt nơi các em về mọi mặt, từ nhận thức cho đến hành động,
chúng tôi thấy rằng phƣơng pháp đề xuất đã tạo đƣợc sự thay đổi từ phía
HS theo chiều hƣớng tích cực, phát huy đƣợc những tố chất sẵn có, hình
thành và phát triển đƣợc các năng lực phù hợp với yêu cầu của xã hội về
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giáo dục. Đó chính là các năng lực chủ động tích cực tìm tòi, khám phá các
tri thức để mở rộng và đào sâu kiến thức nghề nghiệp; tích cực hợp tác với
thầy giáo, trao đổi, học hỏi với bạn học để khẳng định, điều chỉnh, bổ sung
các kiến thức ban đầu của mình. Bên cạnh đó, HS còn rèn luyện và phát
huy năng lực chủ động, tích cực tìm kiếm các cách giải quyết vấn đề, biết
phát hiện và sửa chữa sai sót trong học tập. Biết thực hiện nội dung học tập
theo quy trình hợp lý, tạo sự gắn kết, tƣơng tác, kế thừa và phát triển các
kết quả đã đạt đƣợc ở mỗi giai đoạn thực hành luyện tập.
Ngoài ra, HS còn có ý thức phát triển năng lực sáng tạo nghệ thuật và
chú trọng tìm kiếm, phát huy cá tính sáng tạo của bản thân. Ngay cả trong
hoạt động đánh giá kết quả học tập của lớp - một hoạt động thƣờng do thầy
chủ động quyết định tổ chức thực hiện - cũng đã đƣợc sự tham gia hăng hái
của HS. Qua đó giúp các em rèn luyện, nâng cao năng lực đánh giá, phân
tích tác phẩm và hình thành thị hiếu thẩm mỹ, nghệ thuật đúng đắn, tinh tế
trong mỗi HS.
Ý thức học tập gắn liền với nghiên cứu thực tế cũng đã đƣợc HS chú ý
nhiều hơn. Qua thực hiện theo phƣơng pháp học tập mới, HS đã phải luôn
nghiên cứu thực tiễn và có ký họa cẩn thận đối tƣợng.Vì vậy, trong các bài
hình họa, HS đã thể hiện tƣơng đối chính xác cấu trúc, hình dáng của sự
vật. Mối tƣơng quan về đậm nhạt và màu sắc của bức vẽ phần nào hài hòa,
hợp lý với mẫu vẽ. Các diện của hình vẽ trong bài tập đƣợc tách bạch khá
rõ ràng, gợi cảm giác vững chắc về khối và các lớp không gian. Còn ở môn
Bố cục, nhờ thâm nhập thực tế nên các hình tƣợng trong tranh đã trở nên
phong phú, phản ánh đƣợc đặc điểm vốn có và sinh động của thực tiễn. Các
hình ảnh nhân vật đúng về cấu trúc, thế dáng hoạt động, tỷ lệ cân đối. Hình
vẽ nhân vật do vậy mà trở nên biểu cảm và đẹp hơn. Qua thực tiễn, HS
đƣợc mở rộng, bổ sung hiểu biết về cuộc sống, thiên nhiên, đào luyện cái
nhìn và khả năng cảm thụ cái đẹp. Chúng tôi nhận thấy, nhờ học tập phải
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gắn liền với thực tiễn mà tranh vẽ của HS không những phong phú nội
dung, phản ánh đƣợc các vấn đề của cuộc sống mà còn đa dạng về hình
thức biểu đạt.
Ở mức độ của HS trung cấp, các em cũng chỉ mới có thể biết chọn lọc,
khái quát những hình ảnh từ thực tế sinh động chứ chƣa thể hƣ cấu thành
hình tƣợng tiêu biểu, đắt giá, bay bổng hơn thực tại. Tuy vậy, thành công
lớn trong thực nghiệm phƣơng pháp học tập không phải là HS sẽ tạo ra
đƣợc những tác phẩm gì to tát mà đó là đã hình thành trong HS sự nhận
thức đúng đắn về mối quan hệ gắn bó giữa thực tế và sáng tác, tạo thói
quen học tập phải gắn liền với thực tiễn, rèn luyện và phát triển ở HS năng
lực phát hiện, biết khai thác vẻ đẹp quý báu từ cuộc sống đƣa vào trong tác
phẩm hội họa.
Ngoài các năng lực vừa nêu, qua việc học tập, rèn luyện theo phƣơng
pháp tích cực, tích hợp xuyên môn, HS còn đƣợc rèn luyện ý thức, thói
quen, năng lực vận dụng các kiến thức liên môn để giải quyết các nhiệm vụ
học tập mang tính xuyên môn trong môn Bố cục.
Từ cơ sở của các năng lực cụ thể nêu trên, đã hình thành ở HS tính chủ
động, tích cực trong khám phá và giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó, các em
còn phát triển năng lực hợp tác, giao tiếp, chung sống, sự mạnh dạn, tự tin
trƣớc các tình huống, có khả năng tự học tập, bồi dƣỡng thƣờng xuyên và
suốt đời, biết điều chỉnh mình cho phù hợp với thực tiễn về giáo dục và nhu
cầu sử dụng của xã hội.
Các kỹ năng tạo hình
Ngoài các năng lực cơ bản mà HS đã đạt đƣợc ở trên, cũng thông qua
việc học tập theo phƣơng pháp tích hợp xuyên môn nên kỹ năng tạo hình
của các em cũng đã có nhiều tiến bộ khá rõ rệt. Cụ thể nhƣ sau:
- Thứ nhất, HS đã nâng cao đƣợc kỹ năng chọn lựa cái đẹp từ sự vật
hiện tƣợng phong phú, sinh động trong cuộc sống và thiên nhiên để phản
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ánh vào các bài tập. Các hình tƣợng trong tranh đã có sự chắt lọc, phù hợp
với nội dung đề tài, thể hiện rõ nét những đặc trƣng của đối tƣợng. Nhờ học
tập gắn liền với nghiên cứu thực tế nên các kỹ năng quan sát, phân tích,
tổng hợp, khái quát của HS đƣợc rèn luyện. Biết khai thác đối tƣợng theo
quy trình hợp lý và đào sâu ở các khía cạnh khác nhau nên đã phát hiện,
chọn lọc đƣợc vẻ đẹp độc đáo tiềm ẩn trong sự vật, hiện tƣợng.
- Thứ hai, kỹ năng bố cục của HS cũng có nhiều tiến bộ hơn trƣớc
đây. Có thể thấy đƣợc tính hài hòa, cân đối trong cách sắp xếp hình mảng,
đậm nhạt, màu sắc ở các bài tập.
- Thứ ba, kỹ năng vẽ hình của HS cũng đã phát triển theo chiều hƣớng
tốt. nhờ quan sát thực tiễn, ký họa thực tế nên hình vẽ trong tranh đã chính
xác hơn, sinh viên biết khái quát đặc điểm của từng sự vật cụ thể. Hình vẽ
trong tranh có sự phong phú, chân thật và sinh động. Ngƣời xem có thể
cảm nhận sự cân đối, vững vàng về hình. Các em cũng đã biết giản lƣợc sự
vật thành các mảng hình đơn giản, khoẻ khoắn bằng những đƣờng nét
thẳng, cong dứt khoát.
- Thứ tƣ, HS cũng đã hình thành đƣợc nhận thức đúng đắn về không
gian và kỹ năng tạo khối, các lớp cảnh xa, gần các lớp, diện của không gian
tƣơng đối tách bạch trong bức vẽ.
Tóm lại, việc tổ chức thực hiện phƣơng pháp học tập đổi mới theo
hƣớng tích cực xuyên môn cho HS các lớp K4 và K5 đã phát triển đƣợc
tƣơng đối toàn diện các năng lực và kiến thức kỹ năng tạo hình so với
phƣơng pháp học tập thụ động, truyền nghề trƣớc đây. Để đạt đƣợc điều
đó, phƣơng pháp này đòi hỏi HS phải vận động một cách tích cực để giải
quyết một lúc nhiều nhiệm vụ học tập khác nhau chứ không chỉ đơn thuần
hoàn thành các bài tập rèn luyện kỹ năng. Nếu chỉ có kỹ năng nghề nghiệp
thành thạo thôi thì cũng chƣa đủ để thích nghi với thực tiễn. Vì vậy, khi
thực nghiệm phƣơng pháp học tập đổi mới, chúng tôi đã chú trọng tạo điều
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kiện để HS đƣợc rèn luyện và phát huy các năng lực chủ động, tích cực tìm
tòi, khám phá tri thức; tích cực trao đổi, học hỏi, hợp tác với thầy và bạn; tự
tìm kiến các cách giải quyết vấn đề, tự phát hiện và sửa chữa các sai sót ;
vận dụng các kiến thức liên môn để lĩnh hội, khám phá tri thức; học tập
theo đúng quy trình hợp lý; tham gia tích cực vào hoạt động đánh giá bài
tập; phát huy năng lực và phong cách sáng tạo. Để đạt đƣợc các năng lực
trên, sinh viên phải thực hiện rất nhiều nhiệm vụ khác nhau ngoài nhiệm vụ
cố định từ trƣớc đến nay (chỉ hoàn thành các bài tập tạo hình) mà không hề
đƣợc tăng thêm thời gian ngoài qũi thời gian theo chƣơng trình qui định. Vì
vậy, HS các lớp đƣợc thực nghiệm phải hoạt động rất khẩn trƣơng và tích
cực, tận dụng triệt để thời gian để tìm tòi, khám phá, trao đổi, thực hành
luyện tập và tham gia đánh giá sản phẩm. Trong khi đó, sinh viên các lớp
đối chứng lại đƣợc thong thả hơn để tập trung chăm chút cho các bài tập.
Do vậy, nếu chỉ dựa vào kết quả điểm số của bài tập thì không thể có sự
đánh giá đầy đủ, toàn diện các năng lực của HS. Vì thế ở đây chúng tôi
cũng vẫn thống kê kết quả điểm số quá trình học tập môn Bố cục - học
phần II của HS lớp K4 (lớp thực nghiệm), lớp K5 (lớp đối chứng) để tiện
so sánh, có tính minh họa cho rõ hơn phần nào của kết quả nghiên cứu,
chứ không thể xem đó là một kết luận, minh chứng toàn diện về những
năng lực mà HS các lớp thực nghiệm đã đạt đƣợc trong học tập Mĩ thuật
Bảng 2.1: So sánh kết quả học tập học phần II - môn Bố cục
Lớp K4 ( lớp thực nghiệm)

Lớp K5 ( lớp đối chứng)

Loại điểm

Số lƣợng

Tỷ lệ

Loại điểm

Số lƣợng

Tỷ lệ

Giỏi

4/25

16,0

Giỏi

0

0,0

Khá

19/25

76,0

Khá

23/30

76,7

Trung bình

2/25

8,0

Trung bình

7/30

23,3
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Căn cứ vào bảng so sánh kết quả học tập môn học của các lớp thực
nghiệm và các lớp đối chứng, chúng ta có thể thấy sự chênh lệch giữa hai
đối tƣợng nghiên cứu là khá rõ nét. Loại điểm khá, giỏi của lớp thực
nghiệm có tỷ lệ cao hơn lớp đối chứng và loại điểm trung bình có tỷ lệ thấp
hơn. Đặc biệt lớp đối chứng không có điểm giỏi, trong khi đó ở lớp thực
nghiệm có tỷ lệ điểm giỏi là 16%. Điều này cho thấy kết quả học tập của
các lớp thực nghiệm có sự phát triển theo hƣớng tịnh tiến. Các mức độ giỏi,
khá đã tăng một cách đều đặn hơn và tỷ lệ trung bình đã giảm hơn so với
các lớp đối chứng. Rõ ràng phƣơng pháp học tập tích cực đã có tác dụng
phát huy tốt các năng lực, tố chất của HS một cách toàn diện. Mặc dù nội
dung học tập của học phần II, môn Bố cục là phức tạp hơn học phần I khá
nhiều vì các em phải tập phản ánh các sinh hoạt của con ngƣời. Mặt khác,
trong giai đoạn đầu, các HS của lớp thực nghiệm còn rất lúng túng khi phải
từ bỏ phƣơng pháp học tập thụ động để làm quen với phƣơng pháp học tập
tích cực và phải tăng thêm khối lƣợng nội dung học tập nhiều hơn so với
lớp đối chứng. Dù có những trở ngại lớn, nhƣng nhìn chung kết quả học tập
của các lớp thực nghiệm vẫn đạt những thành công nhất định. Điều này đã
phần nào cho thấy việc thay đổi phƣơng pháp học tập theo hƣớng tích cực
tích hợp xuyên môn trong học tập các bộ môn Bố cục là một giải pháp hợp
lý và có thể nâng cao đƣợc năng lực, kiến thức, kỹ năng cho HS một cách
toàn diện.
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Tiểu kết chƣơng 2
Căn cứu vào những kết quả nghiên cứu lí luận và thực tiễn của đề tài,
đồng thời dựa vào nguyên tắc đề xuất biện pháp, luận văn đã đề xuất 04
biện pháp dạy học Bố cục cho HS ngành Mĩ thuật trƣờng Trung cấp
VHNT&DL Hƣng Yên bao gồm:
Biện pháp 1: Tăng cƣờng năng lực tự học, tự tìm tòi, khám phá tri
thức của học sinh.
Biện pháp 2: Tăng cƣờng các hoạt động hợp tác giữa học sinh với
giáo viên và giữa học sinh với bạn học.
Biện pháp 3: Vận dụng kiến thức liên môn trong quá trình dạy học.
Biện pháp 4: Phát huy tính sáng tạo của học sinh trong quá trình
học tập.
Kết quả thực nghiệm các biện pháp dạy học Bố cục cho HS ngành Mĩ
thuật trƣờng Trung cấp VHNT&DL Hƣng Yên đã cho thấy những chuyển
biến tích cực trên các đối tƣợng đƣợc thực nghiệm. Trƣớc tiên, đó là sự
nhận thức đúng đắn về ngành học và phƣơng pháp học tập của HS. Từ đó
đã giúp các em có định hƣớng phù hợp trong thực hiện các nhiệm vụ học
tập, đồng thời nâng cao đƣợc kết quả của môn Bố cục. Mặc dù rằng kết quả
đạt đƣợc là chƣa thật cao nhƣng đã cho thấy chiều hƣớng phát triển khả
quan trong ý thức và năng lực của HS. Chúng tôi tin rằng, nếu tiếp tục duy
trì và phát triển phƣơng pháp học tập này trong chƣơng trình đào tạo HS hệ
TC Mĩ thuật, chắc chắn sẽ nâng cao đƣợc năng lực nghệ thuật và các năng
lực nghề nghiệp khác trong bản thân mỗi một HS.
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KẾT LUẬN
1. Luận văn đã hệ thống hóa đƣợc khung lí luận cơ bản về môn Bố
cục và dạy học môn Bố cục cho học sinh ngành Mĩ thuật trƣờng Trung cấp
VHNT&DL, tạo cơ sở lí luận tƣơng đối hoàn chỉnh, tin cậy để tác giả tiếp
tục nghiên cứu thực trạng và biện pháp dạy học môn Bố cục cho HS ngành
Mĩ thuật trƣờng Trung cấp VHNT&DL Hƣng Yên.
2. Kết quả nghiên cứu thực trạng dạy học môn Bố cục cho HS ngành
Mĩ thuật trƣờng Trung cấp VHNT&DL Hƣng Yên trong những năm qua đã
đạt đƣợc một số kết quả nhất định, góp phần đổi mới, nâng cao chất lƣợng
dạy học môn Bố cục cho HS ngành Mĩ thuật, đóng góp không nhỏ vào quá
trình đào tạo chuyên ngành Mĩ thuật trình độ Trung cấp chuyên nghiệp của
nhà trƣờng . Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt đƣợc, hoạt động này
vẫn còn tồn tại nhiều bất cập đòi hỏi phải đƣợc giải quyết.
3. Căn cứ vào những kết quả nghiên cứu lí luận và thực tiễn, luận văn
đã nghiên cứu đề xuất 04 biện pháp dạy học môn Bố cục cho HS ngành Mĩ
thuật trƣờng Trung cấp VHNT&DL Hƣng Yên bao gồm các biện pháp sau:
(1) Tăng cƣờng năng lực tự học, tự tìm tòi, khám phá tri thức của học sinh;
(2) Tăng cƣờng các hoạt động hợp tác giữa học sinh với giáo viên và giữa
học sinh với bạn học; (3) Vận dụng kiến thức liên môn trong quá trình dạy
học; (4) Phát huy tính sáng tạo của học sinh trong quá trình học tập.
Kết quả thực nghiệm các biện pháp đề xuất đã bƣớc đầu khẳng định,
các biện pháp dạy học môn Bố cục cho HS ngành Mĩ thuật trƣờng Trung
cấp VHNT&DL Hƣng Yên mà luận văn đề xuất có tính cần thiết, khả thi và
hiệu quả. Do đó, để nâng cao hiệu quả dạy học môn Bố cục cho HS ngành
Mĩ thuật trƣờng Trung cấp VHNT&DL Hƣng Yên cần thực hiện đồng bộ
và linh hoạt những biện pháp đã đƣợc đề xuất trong luận văn.
Các kết quả nghiên cứu trên khẳng định: các nhiệm vụ nghiên cứu của đề
tài đã đƣợc giải quyết, mục đích nghiên cứu của đề tài đã bƣớc đầu đạt đƣợc.
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Phụ lục 1
CÂU HỎI ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC
CỦA GIÁO VIÊN BỘ MÔN BỐ CỤC

1- Hãy xếp loại theo thứ tự những vấn đề mà anh (chị) quan tâm trong quá
trình dạy học ?
Hình thành cho Học sinh năng lực cảm thụ cái đẹp.
Hình thành cho Học sinh năng lực quan sát, phân tích, đánh giá cái đẹp.
Hình thành cho Học sinh năng lực bố cục, vẽ hình, vẽ màu.
Hình thành cho Học sinh phƣơng pháp học tập đúng đắn.
Phát huy phong cách sáng tạo.
- Vấn đề khác:………………………………………………………………..
………………………………………………………..………………………
2- Anh ( chị) hãy cho biết vai trò giáo viên trong qúa trình dạy học của bản
thân (đánh dấu vào ô thích hợp).
Giáo viên cung cấp tri thức và hƣớng dẫn cụ thể, chi tiết cách giải quyết vấn đề.
Giáo viên cung cấp, mở rộng tri thức và hƣớng dẫn cụ thể, chi tiết cách giải
quyết vấn đề.
Giáo viên cung cấp vấn đề, hƣớng dẫn cụ thể cách giải quyết vấn đề.
Giáo viên nêu vấn đề, định hƣớng cách giải quyết ->HS tự tìm cách giải quyết.
Giáo viên nêu vấn đề, sinh viên tự tìm cách giải quyết, tự phát hiện và điều
chỉnh các sai sót.
HS tự đề xuất vấn đề và cách giải quyết.
3- Anh (chị ) có thƣờng xuyên tổ chức cho HS tham gia thảo luận để xây
dựng nội dung bài học không?
Thƣờng xuyên.
Thỉnh thoảng
Không bao giờ .
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4- Những nội dung anh (chị ) thƣờng yêu cầu HS phải chuẩn bị trƣớc khi lên
lớp học là gì?
Đọc tài liệu.
Xem sách tranh.
Tham quan các phòng triển lãm tranh.
Xem băng hình.
Thâm nhập thực tế.
Chuẩn bị trƣớc các phác thảo.
- Những nội dung khác :……………………………….
5- Anh (chị) yêu cầu HS phải chuẩn bị những nội dung nào trƣớc khi tham
gia giờ nhận xét đánh giá bài tập của cả lớp?
Ôn lại kiến thức bài học.
Hoàn chỉnh bài tập trƣớc khi nộp cho giáo viên.
Tập phân loại kết qủa bài tập của cả lớp.
Tập đánh giá , nhận xét một bài tập tiêu biểu bằng văn viết.
Tập đánh giá, nhận xét một bài tập tiêu biểu bằng lời.
- Những nội dung khác:…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
6- Anh (chị ) thƣờng thực hiện phƣơng thức dạy nào trong số những phƣơng
thức dƣới đây?
Yêu cầu và hƣớng dẫn HS chỉ tập trung giải quyết các nhiệm vụ về lĩnh
vực bộ môn mình phụ trách.
Yêu cầu và hƣớng dẫn HS giải quyết một phần nội dung của một vài môn
học liên quan đến bộ môn mình phụ trách .
Luôn yêu cầu và hƣớng dẫn HS giải quyết toàn bộ các nội dung của
những môn học liên quan trực tiếp đến bộ môn mình phụ trách.
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Phụ lục 2

CÂU HỎI ĐIỀU TRA VỀ PHƢƠNG PHÁP HỌC TẬP
MÔN BỐ CỤC CỦA HỌC SINH KHÓA 4
HỆ TRUNG CẤP MĨ THUẬT
1- Khi thực hiện các bài tập sáng tác tranh, em thƣờng chọn phƣơng án nào
dƣới đây:
Nghiên cứu lý luận -> thâm nhập thực tế -> sáng tác .
Nghiên cứu lý luận -> xem tranh -> sáng tác.
Xem tranh - > nghiên cứu lý luận - > sáng tác.
Thâm nhập thực tế -> xem tranh -> nghiên cứu lý luận -> sáng tác.
Nghiên cứu lý luận -> xem tranh -> thâm nhập thực tế -> sáng tác.
2- Những nội dung em thƣờng quan tâm tìm tòi khám phá tri thức là gì?
Đọc tài liệu.
Xem sách tranh.
Tham quan các phòng triển lãm tranh.
Xem băng hình.
Thâm nhập thực tế.
Chuẩn bị trƣớc các phác thảo.
- Những nội dung khác…………………………………………………..
3- Em thƣờng chuẩn bị những nội dung học tập nào trƣớc khi tham gia giờ
nhận xét, đánh giá bài tập của cả lớp do giáo viên tổ chức?
Ôn lại kiến thức bài học.
Hoàn chỉnh bài tập trƣớc khi nộp cho giáo viên.
Tập đánh giá, nhận xét một bài tập tiêu biểu của bạn bằng văn viết.
Tập đánh giá, nhận xét một bài tập tiêu biểu của bạn bằng lời.
- Những nội dung khác……………………………………………………
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4- Em thƣờng thực hiện phƣơng pháp học tập nào trong số các phƣơng
pháp dƣới đây?
HS thực hiện bài tập sau khi đƣợc giáo viên cung cấp tri thức và hƣớng
dẫn cụ thể, chi tiết cách giải quyết vấn đề.
HS thực hiện bài tập sau khi đƣợc giáo viên cung cấp, mở rộng tri thức và
hƣớng dẫn cụ thể, chi tiết cách giải quyết vấn đề.
HS thực hiện bài tập sau khi đƣợc giáo viên cung cấp vấn đề và hƣớng
dẫn cụ thể cách giải quyết vấn đề.
HS tự tìm cách giải quyết bài tập sau khi đƣợc giáo viên nêu vấn đề và
định hƣớng cách giải quyết.
HS tự tìm cách giải quyết bài tập, tự phát hiện và điều chỉnh các sai sót
sau khi giáo viên nêu vấn đề.
HS tự đề xuất vấn đề và cách giải quyết.
5- Hãy cho biết mức độ hợp tác của bản thân với giáo viên và các bạn học
cùng lớp trong trao đổi, khám phá, lĩnh hội tri thức mới.
Thƣờng xuyên
Thỉnh thỏang
Không bao giờ.
6- Em đã thực hiện cách học môn Bố cục nhƣ thế nào?
Chỉ sử dụng kiến thức, kỹ năng của môn Bố cục để giải quyết các vấn đề.
Đôi khi có vận dụng kiến thức, kỹ năng của một vài môn học có liên quan
để giải quyết vấn đề.
Thƣờng xuyên vận dụng kiến thức, kỹ năng của các môn học liên quan để
giải quyết vấn đề.
- Cách học khác ……………………………………………………………
7- Em thƣờng thực hiện bài tập theo cách nào dƣới đây?
Luôn tìm kiếm, khám phá, thử nghiệm các hình thức sáng tạo mới lạ.
Chỉ thực hiện bài tập theo các hình thức phổ biến thông thƣờng đã đƣợc
học.
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Phụ lục 3
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM
PHƢƠNG PHÁP HỌC TẬP MÔN BỐ CỤC
Giáo viên khoa Sân khấu Mĩ thuật - Múa, đƣợc phân công hƣớng
dẫn HS lớp K4 hệ Trung cấp Mĩ thuật thực nghiệm phƣơng pháp học tập
môn Bố cục (học phần II - học kỳ I - năm học 2016). Đến nay đã hoàn tất
các nội dung thực nghiệm, tôi xin trình bày kết quả thực nghiệm nhƣ sau:
I- Quá trình thực hiện:
Sau khi đƣợc chủ nhiệm đề tài phổ biến các nội dung, quan điểm đổi
mới về phƣơng pháp dạy - học và hƣớng dẫn quy trình thực hiện phƣơng
pháp dạy - học theo hƣớng phát huy tính tích cực của ngƣời học, bản thân
tôi đã tiến hành các bƣớc nhƣ sau:
Trao đổi với HS, lớp đƣợc chọn thực nghiệm để các em nhận thức
đƣợc những lợi ích của phƣơng pháp học tập tích cực trong học tập bộ môn
Bố cục. Hƣớng dẫn quy trình học tập theo phƣơng pháp tính tích cực và
nêu các yêu cầu cụ thể đối với từng nội dung cần phải thực hiện.
Về giáo án, tôi đã lập kế hoạch dạy học khác với cách truyền thụ tri
thức một chiều mà đã chú trọng tạo các điều kiện, các hoạt động để tất cả
HS đƣợc trực tiếp tham gia khám phá, khai thác tri thức, kỹ năng theo từng
nội dung của bài học kể từ khâu chuẩn bị bài, học lý thuyết và thực hành
luyện tập cũng nhƣ trong hoạt động đánh giá sản phẩm. Ơ mỗi hoạt động,
HS đều phải tự mình thực hiện các nội dung học tập theo định hƣớng của
giáo viên.
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Trong quá trình thực hiện phƣơng pháp học tập môn Bố cục, tôi đã
giữ vai trò là ngƣời tổ chức, định hƣớng HS thực hiện các hoạt động tìm
tòi, khám phá, trao đổi, hợp tác, giải quyết vấn đề theo hƣớng sáng tạo, tích
cực. Đồng thời tôi cũng là ngƣời cố vấn , điều chỉnh quá trình hoạt động
của HS cho đúng hƣớng để vừa đảm bảo phát huy đƣợc sự chủ động, tích
cực, sáng tạo lại vừa đảm bảo các yêu cầu về nội dung của môn học.
Cũng trong quá trình thực hiện, khi nẩy sinh các vấn đề ngoài dự
kiến về cả hai phía giáo viên và HS, tôi cũng đã có sự trao đổi lại với ban
chủ nhiệm đề tài để cùng xem xét tìm giải pháp điều chỉnh cho phù hợp với
thực tiễn và đề tài nghiên cứu.
Bản thân tôi phụ trách 2 lớp K4 (lớp thực nghiệm) và lớp K5 (lớp
đối chứng). Riêng với lớp đối chứng, tôi giữ nguyên phƣơng pháp dạy - và
học theo lối cổ truyền để tiện việc theo dõi, so sánh kết quả giữa hai
phƣơng pháp dạy học.
II- Kết quả thực nghiệm:
Qua so sánh với lớp đối chứng, HS của lớp thực nghiệm đã có chiều
hƣớng phát triển các năng lực học tập tích cực nhƣ sau:
1- Học tìm tòi, khám phá tri thức:
HS đã có ý thức và biết cách tìm kiếm các nội dung có liên quan đến bài
học từ các nguồn sách, báo, tranh, ảnh khác nhau để làm phong phú nội
dung học tập. Từ trên các định hƣớng của giáo viên, HS còn biết khai thác
sâu vấn đề theo khía cạnh mà các em hứng thú nhất. Đặc biệt một số em tỏ
ra có khả năng nghiên cứu tài liệu và biết phát hiện vấn đề khá thú vị.
2- Học hợp tác trao đổi với thầy và bạn học:
HS đã tích cực trao đổi với thầy và bạn học về nội dung học tập. Cụ thể
biết trình bày nhận thức, quan điểm của bản thân, biết tranh luận để bảo vệ
kiến thức do mình tự phám phá và cũng đã biết tự điều chỉnh, học hỏi để
nâng cao tri thức về bố cục. HS cũng đã mạnh dạn trao đổi với thầy giáo,
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đề xuất ý tƣởng sáng tạo, các vƣớng mắc để đƣợc định hƣớng thực hiện
chứ không chỉ thụ động chờ đợi thầy hƣớng dẫn nhƣ ở lớp đối chứng.
3- Học tìm cách giải quyết vấn đề, tự phát hiện và điều chỉnh sai sót:
Với phƣơng pháp học mới, HS đã từng bƣớc tự mình vận dụng các kiến
thức, kỹ năng đƣợc học để tìm cách giải quyết vấn đề của môn học. Đồng
thời các em cũng đã cố gắng tự phát hiện và điều chỉnh các sai sót. Tuỳ
theo năng lực của từng em mà mức độ tự phát hiện sai sót và tự điều chỉnh
có khác nhau nhƣng nhìn chung các em đã dần dần chủ động hơn trong
nhiệm vụ học tập, chỉ khi gặp phải vấn đề phức tạp thì mới đề nghị giáo
viên giúp đỡ.
4- Học vận dụng tri thức liên môn để lĩnh hội kiến thức, kỹ năng môn
học:
So sánh với lớp đối chứng, chúng tôi nhận thấy HS đã có sự vận dụng
kiến thức liên môn trong cả học lý thuyết lẫn thực hành luyện tập. Nhờ đó,
nên khi lĩnh hội tri thức, giải quyết vấn đề, các em thƣờng nắm bắt nhanh
và rộng hơn, có khả năng khai triển, khám phá, sửa chữa sai sót tƣơng đối
hiệu quả.
5- Học sáng tạo và phát triển phong cách cá nhân:
Nếu nhƣ phần lớn HS ở lớp đối chứng chỉ thực hiện các bài tập bố cục
theo thói quen thì HS lớp thực nghiệm đã bắt đầu phát huy đƣợc năng lực
sáng tạo trong chọn lựa chủ đề, hình tƣợng và nhịp điệu của bố cục. Điều
đó cho thấy sinh viên đã có sự thay đổi trong nhận thức, cách nhìn nhận về
cái đẹp trong tranh. Một số ít em cũng đã thể hiện đƣợc phần nào phong
cách của bản thân dù chƣa thật rõ nét.
6- Học đánh giá bài tập:
HS đã đƣợc rèn luyện năng lực đánh giá tác phẩm Mĩ thuật theo đúng
quy trình. Các em đã biết vận dụng lý luận từ những môn học khác nhau để
phân tích, đánh giá cái hay và chƣa hay trong bài tập của cả lớp. Về cơ bản,

97
HS đã nêu đƣợc các ƣu, khuyết của từng bài tập và mạnh dạn, tự tin hơn
HS lớp đối chứng. Tuy nhiên, khả năng trình bày của các em cũng còn
chƣa thật lƣu loát và thuyết phục.
7- Học rèn luyện kỹ năng theo quy trình hợp lý:
Qua thực nghiệm, tôi nhận thấy HS đã tạo đƣợc thói quen học tập
môn Bố cục theo quy trình hợp lý. Các công đoạn học tập từ nghiên cứu lý
luận đến thâm nhập thực tế, chọn chủ đề, hình tƣợng và sáng tạo đều đƣợc
thực hiện nghiêm túc, nhờ đó các em đã có thể kiểm soát và điều chỉnh các
hạn chế ở mỗi công đoạn. Trong khi đó ở lớp đối chứng, HS vẫn học theo
thói quen, không áp dụng triệt để các quy trình học tập rèn luyện kỹ năng
nên hiệu quả bài tập không cao.
III- Kết luận:
Dựa trên quá trình tổ chức, thực hiện phƣơng pháp dạy - học theo
hƣớng tích cực, tôi nhận thấy phƣơng pháp học tập môn Bố cục đã nghiên
cứu ứng dụng ở HS Mĩ thuật là phù hợp với đặc trƣng của môn học, điều
kiện thực tiễn về năng lực, trình độ HS và cơ sở vật chất của nhà trƣờng.
Quy trình thực nghiệm đã phát huy đƣợc những tố chất trong HS và hình
thành đƣợc các năng lực cần thiết của ngƣời giáo viên Mĩ thuật . Do thời
gian thực nghiệm không nhiều (60 tiết - 1 học phần), tuy chƣa thể có sự
đánh giá định lƣợng thật chuẩn xác mọi mặt hoạt động học tập bộ môn này
nhƣng cơ bản đã thấy đƣợc chiều hƣớng phát triển về năng lực của sinh
viên sau khi thực hiện phƣơng pháp học tập theo hƣớng tích cực. Vì vậy,
nhà trƣờng nên tạo điều kiện để chủ nhiệm đề tài sớm đƣợc ứng dụng rộng
rãi trong thực tế để nâng cao chất lƣợng dạy - học ở Khoa.
Hƣng Yên, ngày 12 tháng 8 năm 2017
Ngƣời đánh giá
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Phụ lục 4
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
Họ tên ngƣời dạy - Trần Phạm Tuân
Tên bài : Tranh sinh hoạt lao động
Thời gian: 20 tiết (1 tiết lý thuyết, 18 tiết thực hành, 1 tiết chấm bài)
Môn: Bố cục - Học phần II
Lớp dạy : Họa K4

I- MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU:
1- Kiến thức:
-

Nắm vững kiến thức về tranh sinh hoạt lao động.

-

Nắm vững phƣơng pháp thực hiện tranh sinh hoạt lao động.

2- Kỹ năng:
-

Thực hiện đƣợc tranh sinh hoạt lao động đúng phƣơng pháp.

-

Nắm đƣợc kỹ năng bố cục, vẽ hình, vẽ đậm nhạt và giải quyết màu sắc.

3- Giáo dục thẩm mỹ:
-

Phát huy năng lực chủ động, tích cực tìm tòi sáng tạo.

-

Nâng cao thị hiếu thẩm mỹ.

II- PHƢƠNG PHÁP THỰC HIỆN:
-

Trực quan, diễn giảng, luyện tập, đàm thoại.

III- PHƢƠNG TIỆN DẠY HỌC:
-

Sách tranh.

-

Các bài tập của Học sinh.

IV- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :
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Các
bƣớc
1

Nội dung
On định tổ

Thời

Hoạt động thầy

gian
1’

Kiểm tra sĩ số

chức
2

Hoạt động trò
Ổn định trật tự
Báo các sĩ số

A- Phần lý
thuyết:
Giới thiệu bài

(1tiế
t)

HS xem tranh minh họa để củng cố thêm
- Giới thiệu một số tranh sinh hoạt lao động về những kiến thức đa nghiên cứu trƣớc khi

mới: “Tranh

các đề tài khác nhau để HS có khái niệm về hình lên lớp.

sinh hoạt lao

thức và nội dung tranh đề tài sinh hoạt lao động.

động”

32’

- HS lần lƣợt so sánh sự khác nhau ở các

- Yêu cầu HS vận dụng kiến thức bài “Sinh hoạt nội dung tƣơng đƣơng của hai thể loại sinh

I- Đặc điểm

gia đình” đã học để so sánh và tìm ra đặc điểm hoạt gia đình và sinh hoạt lao động (những

của tranh sinh

khác của tranh sinh hoạt lao động và tranh sinh nội dung này sinh viên đã đƣợc định hƣớng

hoạt lao

8’

hoạt gia đình.

động.

6’

- Chủ đề.

8’

- Hình tƣợng.

- Sinh viên tự điều chỉnh kiến thức tự khám

6’

- Bố cục.

phá cho phù hợp với các nội dung bài học

4’

- Hình mảng.

mà giáo viên và các bạn đã xây dựng, sửa

- Đậm nhạt và màu sắc.

chữa.

1- Chủ
đề.
2- Hình
tƣợng.

chuẩn bị trƣớc khi lên lớp).
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3- Bố
cục.

- Giáo viên lập bảng so sánh đặc điểm của từng
thể loại sinh hoạt gia đình và sinh hoạt lao động - Sinh viên nêu những hiểu biết về các đề

4- Hình
mảng.
5-Đậm

theo các nội dung mà HS trình bày.

tài sinh hoạt lao động cụ thể.

- Hệ thống, điều chỉnh và giải thích mở rộng đào
sâu thêm các nội dung mà HS trình bày chƣa đạt

nhạt và màu

yêu cầu.

sắc.

- Từ bảng so sánh, giáo viên rút ra kết luận về
đặc điểm của tranh sinh hoạt lao động. Kết hợp
giải thích và minh họa bằng tranh để HS nhận
thức vấn đề cụ thể, rõ ràng hơn.
- HS có thể nêu các thắc mắc, giáo viên gợi ý để
cả lớp trả lời - giáo viên kết luận sau.

Sinh viên nghe giảng kết hợp xem tranh
minh họa. nêu thắc mắc cần đƣợc giải đáp

II- Phƣơng

- Gợi ý để sinh viên trình bày những hiểu biết của sâu hơn về cách thâm nhập thực tế, ký họa.

pháp thực

các em về các đề tài sinh hoạt lao động nhƣ:

hiện:

Nông nghiệp, Ngƣ nghiệp, Tiểu thủ công

1- Chọn đề
tài.

(12’) nghiệp… nhằm bổ sung phong phú về kiến thức
bài học cho cả lớp.
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- Giáo viên phân tích những đặc điểm của từng
2. Thâm nhập

4’

thực tế.
3- Tìm phác

đề tài. Định hƣớng nhận thức cái đẹp của từng đề
tài, chủ đề khác kết hợp với phân tích trên tranh.

4’

thảo.

- Sinh viên tự thâm nhập thực tế, ký họa lấy

- Giáo viên hƣớng dẫn HS cách thâm nhập thực tài liệu ngoài giờ học trên lớp.
tế tại một số địa điểm nhƣ xóm chài, vùng nông
thôn, các hợp tác xã thủ công để chọn đối tƣợng

4- Thể hiện.

4’

tiêu biểu, đặc trƣng ký họa và chọn góc độ ký
họa sao cho phù hợp với chủ đề.
- Các phần còn lại nhƣ cách làm phác thảo, thể
hiện HSđều thƣờng xuyên luyện tập nên giáo
viên không cần nhắc lại.
- Giao nhiệm vụ sáng tác tranh đề tài sinh hoạt
lao động - chủ đề tự chọn.

3

B- Phần

(18

- Hƣớng dẫn từng cá nhân HS thực hành luyện

thực hành.

tiết)

tập.

Sáng tác 1
tranh đề tài
sinh hoạt lao

- Giáo viên cùng trao đổi, bàn bạc với từng sinh HS trình bày các ký họa cho giáo viên xem
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động - chủ đề
tự chọn.

viên về các chủ đề khác nhau. Dựa trên các ký và cùng trao đổi với giáo viên về các ý
22’

họa của HS, giáo viên gợi ý, định hƣớng để các tƣởng để đƣợc định hƣớng chọn lựa chủ đề

Kích thƣớc:

em có thể lựa chọn chủ đề phù hợp với khả năng tác phẩm.

40 x50cm

và tài liệu đã có.

Chất liệu: Bột
màu.
1- Tìm chủ
đề.

- Giáo viên dựa trên ký họa của sinh viên, tiếp - HS trao đổi với giáo viên về những dự
23’

tục trao đổi với từng cá nhân về phƣơng án chọn kiến, sở thích của bản thân trong việc chọn
lựa hình tƣợng tiêu biểu phù hợp với chủ đề (chú lựa hình tƣợng nhân vật phù hợp với chủ
ý, không áp đặt ý kiến của giáo viên mà phải cố đề.
gắng hiểu ý định và sở thích của các em để định
hƣớng cho phù hợp)
HS phải tự mình tìm kiếm sáng tạo các nhịp

2- Tìm hình
tƣợng.

- Định hƣớng HS xác định lại nhịp điệu của phác điệu, sau đó lên lớp điều chỉnh theo gợi ý
6tiết thảo cho phù hợp với tính chất của đề tài và bố trí của giáo viên.
các hình mảng cân đối, hài hòa với khuôn khổ Mọi công việc phải đƣợc chuẩn bị ở nhà,
giấy vẽ.

lên lớp chỉ để giáo viên gợi ý điều chỉnh

- Lƣu ý HS bố trí hình mảng phải tránh vi phạm HS tự mình tìm cách giải quyết các hình
các quy tắc bố cục nhƣ: mảng chính nằm giữa thức bố cục khác nhau sao cho hạn chế tối
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giao điểm 2 đƣờng chéo, các mảng quá bằng đa các sai sót. Chỉ khi các khó khăn vƣợt
nhau và giống nhau, khoảng cách giữa các đầu ngoài khả năng mới nhờ giáo viên giải
3- Tìm phác

nhân vật bằng nhau, tránh các đƣờng nét chia đôi quyết.

thảo.

tranh thành 2 phần bằng nhau….

a. Phác thảo

- Quá trình thực hiện giáo viên sẽ chỉ định hƣớng nhà, lên lớp nhờ giáo viên góp ý sửa chữa.

đường nét.

để sinh viên tự vận dụng các kiến thức liên môn HS điều chỉnh tìm phác thảo đen trắng ở

Sinh viên làm thêm một bài tập sáng tác ở

nhƣ: Hình họa, Viễn cận, Ký họa để phát hiện và nhà, lên lớp giáo viên sẽ định hƣớng cách
điều chỉnh các sai sót. Chỉ khi sinh viên không điều chỉnh.
thể tự giải quyết, giáo viên mới hƣớng dẫn cụ HS dựa theo định hƣớng của giáo viên và
thể.

vận dụng kiến thức liên môn để tự tìm kiếm

- Yêu cầu HS sáng tác thêm một phác thảo theo các sai sót và cách giải quyết trong cả 2 bài
sở thích ngoài bài tập chính thức để rèn luyện tập.
năng lực sáng tạo.

4

- Giáo viên xem xét từng phác thảo đen trắng của HS chủ động tìm kiếm cách giải quyết phác

tiết

HS, trao đổi để nắm ý tƣởng sáng tạo của HS và thảo màu ở nhà. Khi lên lớp trình bày phác
định hƣớng cách điều chỉnh cho phù hợp với nội thảo cho giáo viên xem để đƣợc định hƣớng
dung chủ đề.

sửa chữa.
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- Gợi ý để HS tự vận dụng các kiến thức từ Hình HS tự mình vận dụng các kiến thức liên
họa, Trang trí, Viễn cận… để giải quyết mối môn để giải quyết vấn đề, tự phát hiện và
quan hệ về đậm nhật giữa các mảng hình với sửa chữa các sai sót.
nhau.
b- Phác thảo

- Chú ý định hƣớng HS cách tạo đƣợc các lớp HS thể hiện bài tập theo đúng quy trình và

đen trắng.

không gian, các diện chính và làm nổi bật trọng tinh thần của các phác thảo. Trao đổi với
tâm của phác thảo (cả bài tập chính và bài tập giáo viên về kỹ thuật thể hiện để đƣợc định
làm thêm).

hƣớng.

- Yêu cầu HS thực hiện phác thảo theo quy trình HS phải chủ động, tích cực thể hiện bài ở
hợp lý.

nhà, lên lớp nhờ giáo viên định hƣớng sửa
chữa.

3

Giáo viên xem xét phác thảo màu của sinh viên,

tiết

tiếp tục trao đổi để nắm ý tƣởng của HS và định
hƣớng cách giải quyết trong cả hai bài tập.
Gợi ý để HS tự vận dụng kiến thức về màu từ các
môn học khác nhau để giải quyết vấn đề màu sắc,
tự phát hiện và điều chỉnh các hòa sắc cho phù
hợp chủ đề. Chú ý hƣớng dẫn HS cách tạo màu
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c- Phác thảo

phù hợp với không gian, thời gian và nêu bật

màu.

đƣợc trọng tậm. Yêu cầu sinh viên thực hiện bài
theo quy trình hợp lý.
- Trao đổi, gợi ý HS cách thể hiện tranh theo
4

4- Thể hiện

tiết

đúng tinh thần các phác thảo đen trắng, màu.
- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện theo quy trình
của HS đối với bài tập chính (bài tập làm thêm
chỉ dừng ở mức độ phác thảo vì không có thời
gian thể hiện)

4

C- Phần

40’

- Giáo viên đề nghị 2,3 HS phân loại bài tập của - HS đã rèn luyện kỹ năng phân loại các bài

đánh giá bài

lớp thành 3 nhóm (khá, trung bình, yếu).

tập của cả lớp ngoài giờ học và mỗi HS đều

tập:

- Sau khi phân loại bài, tiếp tục đề nghị các HS tập phân tích một bài tập theo sự phân công
khác trao đổi, điều chỉnh thứ bậc xếp loại theo ý của lớp (cả văn viết lẫn văn nói)
kiến nhận xét của bản thân.

- HStham gia hoạt động phân loại và phân

- Yêu cầu 2 HS phân tích ƣu, khuyết điểm của tích bài tập.
một vài bài tập tiêu biểu.

- HS theo dõi, lắng nghe giáo viên đánh giá

- Phân loại các bài tập cho đúng và phân tích, ƣu, khuyết điểm bài tập để rút kinh nghiệm.
đánh giá chi tiết từng bài tập.

\
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5

D- Đánh giá

5’

- Nhận xét tinh thần học tập

HS lắng nghe và ghi chép các nội dung giáo

tiết học và

- Định hƣớng các nội dung cần chuẩn bị về bài viên yêu cầu về bài học mới để chuẩn bị

dặn dò.

học mới “ Tranh sinh hoạt lễ hội”
Các nội dung phải chuẩn bị:
+ So sánh đặc điểm thể loại tranh sinh hoạt lao
động và tranh sinh hoạt lễ hội
+ Sƣu tầm một số tranh sinh hoạt lệ hội và xác
định nhịp điệu của các tranh này.
+ Chọn một tác phẩm để phân tích đặc điểm về
nội dung và hình thức tác phẩm.

cho đầy đủ trƣớc khi lên lớp.
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Phụ lục 5
CÁC TÁC PHẨM QUÁ TRÌNH THỰC NGHIỆM

5.1. Tác phẩm: Xưởng Cơ khí (Nguồn: tác giả chụp 2016)

5.2: Tác phẩm: Vào Ca (Nguồn: tác giả chụp 2016)

108

5.3: Tác phẩm: Chợ phiên (Nguồn: tác giả chụp 2016)

5.4. Tác phẩm: Công trường (Nguồn: tác giả chụp 2016)
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5.5. Tác phẩm: Nghề mộc (Nguồn: tác giả chụp 2016)

5.6. Tác phẩm: Du xuân (Nguồn: tác giả chụp 2016)

110

5.7. Tác phẩm: Sinh hoạt (Nguồn: tác giả chụp 2016)

5.8. Tác phẩm: Làng nghề (Nguồn: tác giả chụp 2016)
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5.9. Tác phẩm: Cập bến (Nguồn: tác giả chụp 2016)

5.10: Tác phẩm: Chợ (Nguồn: tác giả chụp 2016)

Một số bài vẽ Bố cục của HS lớp đối chứng (Họa K5)
- Lớp thực nghiệm (Họa K4)

