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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Hiện nay đất nước ta đang trong thời kỳ hội nhập toàn cầu, việc hướng 

tới phát triển giáo dục toàn diện đã trở thành mối quan tâm của toàn xã hội. 

Đối với giáo dục phổ thông cũng rất cần được phổ biến phương pháp dạy 

học mới, phù hợp nhằm đáp ứng xu hướng dạy học chung với thế giới và 

các nước trong khu vực. Giáo dục Mĩ thuật ở trình độ phổ thông nói chung, 

trình độ THCS nói riêng có nhiệm vụ đào tạo người học hình thành, phát 

triển các năng lực thẩm mĩ và khả năng sáng tạo nghệ thuật. Việc giới thiệu 

và vận dụng các tác phẩm hội họa của các họa sĩ tiêu biểu trong nước vào 

dạy học Mĩ thuật cấp THCS đã ít nhiều tác động trực tiếp đến nhu cầu giáo 

dục hiện đại, tiên tiến đối với người dạy và học. Để đáp ứng được những 

cấp bách và yêu cầu đó đòi hỏi đội ngũ GV cần quan tâm hơn đến dạy học 

Mĩ thuật để có những thay đổi nhất định về chất lượng, phương pháp và 

chương trình dạy học. Nội dung dạy học cần được lồng ghép, đổi mới sao 

cho phù hợp với thực tế học tập của HS, đáp ứng yêu cầu của chương trình 

giáo dục và chuyên ngành Mĩ thuật trong bối cảnh mới.  

Chương trình đổi mới đào tạo GV sư phạm Mĩ thuật nhằm giảng dạy 

theo chương trình giáo dục phổ thông mới do Bộ GD&ĐT tạo ban hành 

năm 2018. Đóng góp cho việc chuyển nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến 

thức sang nền giáo dục phát triển toàn diện về phẩm chất và năng lực của 

mỗi học sinh. Vì thế vai trò của giáo dục trong thời kì hội nhập kinh tế toàn 

cầu là không thể thiếu ở mỗi quốc gia, mỗi khu vực trong đó có Việt Nam.  

Sự chuyển mình liên tục của bộ máy giáo dục do Đảng và Nhà nước 

khởi xướng thông qua các hoạt động đổi mới như: Chương trình giáo dục 

phổ thông mới dựa trên năng lực được ban hành, tài liệu hướng dẫn dạy 

học và tài liệu hướng dẫn biên soạn sách giáo khoa cho các tổ chức, cá 
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nhân, bộ sách giáo khoa do Bộ GD&ĐT biên soạn được phê duyệt cho 

phép sử dụng, HS khó khăn được mượn sách giáo khoa mới; Sách giáo 

khoa song ngữ (tiếng Việt- tiếng dân tộc thiểu số); hệ thống tập huấn, bồi 

dưỡng GV, đánh giá định kỳ năng lực giáo dục quốc gia được xây dựng và 

áp dụng đã cho thấy Việt Nam rất chú trọng quan tâm và đầu tư giáo dục 

toàn diện nhằm đào tạo ra thế hệ trẻ tương lai trở thành những người công 

dân tốt, có ích cho xã hội không chỉ vững chuyên môn mà còn mạnh về 

năng lực tư duy, thẩm mĩ, sáng tạo.  

Nhiệm vụ đổi mới giáo dục từng bước thay đổi về cả nội dung, hình 

thức và chương trình giảng dạy, trong đó vấn đề giáo dục nghệ thuật nói 

chung đặc biệt là giáo dục Mĩ thuật nói riêng giữ vai trò hết sức quan trọng. 

Giáo dục sớm giúp các em có cơ hội tiếp xúc, làm quen, sáng tạo và thường 

thức cái đẹp. Vận dụng tư duy nhìn nhận về cái đẹp vào trong cuộc sống 

hằng ngày qua lăng kính của người họa sĩ từng bước nâng cao khả năng 

quan sát, tư duy logic, làm việc khoa học từ đó thành công hơn.  

Tuy nhiên, chất lượng dạy và học khi triển khai còn nặng về lý luận, 

chương trình còn gặp rất nhiều khó khăn đặc biệt cơ sở vật chất cũng như 

không gian sáng tạo. Cùng với đó là đội ngũ GV còn nhiều hạn chế về năng 

lực chuyên môn, dẫn tới HS chưa phát huy được hết khả năng tư duy, sáng 

tạo, tạo hình, bài giảng chưa thực sự thu hút HS tham gia sôi nổi trong các 

giờ học Mĩ thuật. 

Nhận thức được vấn đề quan trọng đó, trong khi Việt Nam là một 

trong những quốc gia có nền hội họa phát triển với rất nhiều tên tuổi họa sĩ 

có thể kể tới như: Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn, Nguyễn Sáng, Nguyễn Tư 

Nghiêm, cùng các họa sĩ kế tiếp như: họa sĩ Lê Huy Tiếp, Thành Chương… 

với những tác phẩm tranh đẹp về cả nội dung lẫn bút pháp tạo hình, thể 

hiện được chất riêng có của mỗi người vì vậy việc vận dụng những nét tinh 
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túy trong ngôn ngữ tạo hình của các họa sĩ đó kết hợp với những cải tiến 

trong đổi mới phương pháp giáo dục Mĩ thuật để phát triển, nâng cao chất 

lượng dạy và học môn Mĩ thuật, nhằm giúp HS thêm hứng thú để học tốt 

hơn, đạt kết quả cao hơn. Một trong những họa sĩ có cái nhìn đa chiều và 

để lại nhiều ấn tượng nhất trong học viên khi có cơ hội được gặp gỡ và 

thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật của ông đó chính là họa sĩ Thành 

Chương, người xây dựng thành công nét tạo hình độc đáo trong tranh đã 

được giới họa sĩ Việt Nam cũng như thế giới công nhận với những cống 

hiến và những sản phẩm hội họa giá trị. Họa sĩ Thành Chương với khả 

năng tạo hình độc đáo, nét chấm phá về hình khối, mảng và màu sắc trong 

từng tác phẩm, mỗi đứa con tinh thần của họa sĩ luôn chứa đựng sự trăn trở 

và tình cảm, cảm xúc của người họa sĩ. Khả năng tạo hình, biểu đạt cảm 

xúc qua từng nét vẽ đạt tới trình độ cao kết hợp gam màu nóng ấm đã tạo 

nên một Thành Chương dí dỏm, gần gũi mà rất riêng. Việc học tập các yếu 

tố tạo hình trong tranh của ông vận dụng vào giảng dạy cho HS khối lớp 7 

Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Kim Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh 

Lào Cai giúp nâng cao chất lượng dạy học, tạo sự hứng thú cho HS, khơi 

gợi niềm đam mê hội họa, khả năng tạo hình trong sáng tác Mĩ thuật và 

quan trọng nhất là duy trì để bứt phá ngọn lửa đam mê đó. 

Đối với giáo dục Mĩ thuật, dạy học thẩm mĩ cho HS không chỉ đòi 

hỏi ở GV khả năng chuyên môn mà còn yêu cầu người GV có những 

phương pháp dạy học cụ thể biết vận dụng những tinh hoa của các họa sĩ 

lớn vào công tác giảng dạy để HS tham gia vào bài học một cách tích cực, 

tự nhiên. Từ những phân tích trên học viên quyết định lựa chọn nghiên cứu 

luận văn với đề tài: “Vận dụng tranh của họa sĩ Thành Chương trong dạy 

học môn Mĩ thuật tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học cơ sở 

Kim sơn, Bảo yên, Lào Cai”. 
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2. Tình hình nghiên cứu 

2.1. Tài liệu viết về họa sĩ Thành Chương 

Quang Việt (2018) Thành Chương sức mạnh tiềm ẩn, Tạp chí Mỹ 

thuật [47], số 303 & 304, tr.66, 67. Bài viết giới thiệu một số đặc điểm về 

nghệ thuật trong tranh của họa sĩ Thành Chương, bên cạnh việc nhắc đến 

chủ đề, phong cách trong tranh của họa sĩ thành Chương với những tác 

phẩm sơn dầu, sơn mài, họa sĩ Thành Chương còn là họa sĩ minh họa trên 

nhiều tờ báo, tạp chí, tiêu biểu là trên tạp chí Văn Nghệ Quân đội. Qua đó 

cho thấy họa sĩ Thành Chương là người có điều kiện tiếp xúc với cuộc sống 

ở nhiều góc nhìn và thời gian nên ông đã có những tác phẩm gần gũi và 

hiện thực về chủ đề, sáng tạo trong phong cách.  

Nguyệt Hà (2020), Thành Chương: Họa sĩ tuổi Tý “vẽ ra tiền” [13], 

Báo Dân sinh, số ngày 27/1/2020. Với nội dung chia sẻ về tuổi thơ cũng 

như quá trình sáng tác, làm nghệ thuật của họa sĩ Thành Chương, dù trải 

qua những thăng trầm nhưng ông đã quyết tâm đến với hội họa với những 

thành tích từ khi còn nhỏ. Sau này họa sĩ Thành Chương đã có thời gian 

tham gia trong quân đội nhưng vẫn sáng tác và trở thành họa sĩ thiết kế cho 

một số tờ báo.  

Nguyễn Thanh Bình (2021), Họa sĩ Thành Chương: Vẽ tranh trâu kể 

chuyện làng quê Việt, [4], Hà Nội mới, số ngày 15/02/2021. Nội dung nói 

về những tác phẩm vẽ về các con vật, cụ thể là hình tượng con trâu trong 

tranh của họa sĩ Thành Chương. Cùng với sở thích vẽ 12 con giáp thì ông 

vẽ tranh với hình tượng con trâu như sự nhấn đặc biệt về mảng miếng gắn 

chặt với đặc điểm văn hóa làng quê Việt Nam. Với dấu ấn và phong cách 

riêng hình tượng con trâu trong tranh của họa sĩ Thành Chương có những 

màu sắc vui nhộn, tương phản đậm chất riêng biệt của một họa sĩ hiện đại. 

Tuyết Loan (2021), Họa sĩ Thành Chương vẽ minh họa sách của cha 

[34], Báo Nhân Dân số ngày 25/2/2021. Bài viết hướng về nội dung kể lại 
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những câu chuyện về việc họa sĩ Thành Chương thực hiện vẽ tranh minh 

họa cho sách của cha ông là nhà văn Kim Lân. Với những tác phẩm truyện 

ngắn đã được họa sĩ chọn lọc và thể hiện theo phong cách hội họa riêng của 

mình để thể hiện nội dung của những tác phẩm văn học nổi tiếng của nhà 

văn Kim Lân như ấn phẩm: Người kép già; Đứa con người vợ lẽ; Đứa con 

người cô dầu; Vợ nhặt… bên cạnh những truyện ngắn của nhà văn gạo cội 

được khai thác từ góc nhìn thức tế mang nặng tinh thần nhân văn còn đánh 

dấu những nét văn hóa truyền thống trong văn học của nhà văn Kim Lân. Ở 

mỗi ấn phẩm đều được họa sĩ Thành Chương quan tâm, sáng tạo thể hiện 

làm rõ nghĩa nội dung câu chuyện mà cha mình đã thể hiện bằng lời văn.  

Trần Hồng (2014), Thành Chương - họa sỹ tranh dân gian Việt 

Nam hiện đại [24], Tạp chí Mỹ thuật, số 7/3/2014. Bài viết tập trung 

giới thiệu các tác phẩm của họa sĩ Thành Chương có lối nhìn thế giới 

rất riêng. Ông sử dụng nhiều thủ pháp, kỹ thuật và hình học để giải 

quyết màu sắc độc đáo cho tranh của mình. Chính vì vậy nhiều tác 

phẩm của ông mang đậm tính đồ họa gần gũi với tranh dân gian, kê cả 

nội dung các tác phẩm của ông cũng mang dấu ấn trang trí với các hình 

tượng thôn quê: Con trâu, trẻ em nông thôn, với nón lá, đồng dao, mục 

đồng, quang cảnh hoặc kiến trúc đình làng. 

2.2. Tài liệu về phương pháp dạy học 

Nguyễn Lăng Bình (2021), Mĩ thuật và phương pháp dạy- học Mĩ 

thuật ở tiểu học, [3], sách bồi dưỡng cho giáo viên, Nxb Giáo dục Việt 

Nam. Cuốn sách là nguồn tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho các giáo 

viên tiểu học và các giáo viên dạy Mĩ thuật. Nội dung sách được cấu trúc 2 

chương với các nội dung: Phương pháp xây dựng một bức tranh đề tài tự 

do, Giới thiệu phân tích một số tác phẩm hội họa, điêu khắc Việt Nam và 

thế giới. Giúp người dạy và người học cùng nhau biết cách phân tích, đánh 
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giá một tác phẩm hội họa. Bên cạnh đó là những mục giới thiệu về tranh 

dân gian giúp cho HS bước đầu hiểu được những nét chính về dòng tranh 

dân gian ở Việt Nam từ trong lịch sử.  

Đinh Gia Lê, Vương Trọng Đức, Phạm Minh Phong, Phạm Duy Anh 

(2017), Giáo dục mĩ thuật phổ thông giai đoạn giáo dục cơ bản, [28], Nxb 

Giáo dục Việt Nam. Đây là tài liệu tham khảo dành cho bậc tiểu học và 

trung học cơ sở với các nội dung được thực hiện về các vấn đề: Giáo dục 

Mĩ thuật phổ thông và những vấn đề đặt ra; giáo dục Mĩ thuật phổ thông 

trong bối cảnh căn bản và toàn diện; cơ sở lí luận trong việc xây dựng nội 

dung trong giáo dục Mĩ thuật phổ thông theo hướng phát triển phẩm chất 

và năng lực; quy trình tổ chức và phương pháp giáo dục Mĩ thuật phổ 

thông; phương thức kiểm tra, đánh giá quá trình giáo dục. Với nội dung 

như vậy cuốn sách hướng dẫn và giúp HS biết quan sát, mô tả, hiện thực 

cũng như hiểu được những thông điệp gửi gắm qua sản phẩm Mĩ thuật khi 

nó có sự tác động đến thị giác. Giúp các em hình thành năng lực thẩm mĩ 

và khả năng thực hành, thưởng thức Mĩ thuật theo đúng cách.  

Nguyễn Thu Tuấn (2011), Phương pháp dạy học Mĩ thuật (Tập 1 + 

Tập 2), Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội [43]. Đây là tài liệu được tác giả đề 

cập đến nội dung đổi mới về phương pháp dạy học Mĩ thuật cũng như cách 

sử dụng kết hợp các phương tiện, kỹ thuật dạy học, hướng tới sự đổi mới về 

cách điều tra, đánh giá kết quả học tập Mĩ thuật của HS theo hướng tích 

cực lấy người học làm trung tâm. Đây là nguồn tài liệu dùng làm tài liệu 

học tập, hỗ trợ kiến thức cho người học thuộc chuyên ngành Mĩ thuật nói 

chung và sư phạm Mĩ thuật nói riêng. Đây cũng là nguồn tài liệu tham khảo 

đối với GV, những người công tác trong lĩnh vực Mĩ thuật muốn tham khảo 

tự học, nâng cao chất lượng của GV Mĩ thuật tại các trường phổ thông. 

Nguyễn Quốc Toản (2008), Giáo trình phương pháp dạy học Mĩ 

thuật, Nxb Giáo dục, Hà Nội [42]: Với nội dung đề cập đến việc giảng dạy 
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môn Mĩ thuật cụ thể về trang trí là nghệ thuật bố cục sắp xếp trong bài dạy 

học. Giúp HS có được tác phẩm, sản phẩm hài hòa các yếu tố đường nét, 

hình mảng, hình khối đậm nhạt, không gian, ánh sáng, màu sắc. 

Tạ Phương Thảo (2003), Giáo trình Trang trí, Nxb Đại học Sư phạm 
Hà Nội [42]. Đây là tài liệu được đúc rút từ trải nghiệm của tác giả nhằm 
giúp cho người dạy và người học có điều kiện tham khảo nâng cao năng 
lực dạy và học Mĩ thuật. Với nội dung mong muốn đặt vấn đề trao đổi kinh 
nghiệm dạy học Mĩ thuật sao cho phù hợp với trình độ sư phạm GV và 
năng lực thẩm mĩ của HS, bên cạnh đó là những mong muốn trao đổi thông 
qua việc dạy học Mĩ thuật trong nước và các nước khác trên thế giới. Bằng 
các lập luận và quan điểm dạy học môn Mĩ thuật ngày càng chuyên nghiệp 
và đạt giá trị cao trong giáo dục nói chung, giáo dục Mĩ thuật nói riêng.  
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 
3.1. Mục đích nghiên cứu  

Nâng cao chất lượng dạy học môn Mĩ thuật cho HS khối lớp 7 
Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Kim Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh 
Lào Cai thông qua vận dụng nghệ thuật tạo hình trong tranh họa sĩ Thành 
Chương. 

Vận dụng kiến thức đã học về phương pháp dạy học tích cực vào 
giảng dạy trong thực tiễn đồng thời làm tài liệu nghiên cứu sau này. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 
- Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài. 
- Nghiên cứu về họa sĩ Thành Chương. 
- Nghiên cứu về Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Kim Sơn, 

huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. 
- Nghiên cứu chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 về định 

hướng nội dung giáo dục đối với môn Mĩ thuật và phương pháp dạy học Mĩ 

thuật phổ thông. 
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- Lập kế hoạch bài học và vận dụng trong dạy học Mĩ thuật khối lớp 

7 tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học cơ sở Kim Sơn, Bảo 

Yên, Lào Cai. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Nghệ thuật tạo hình trong tranh họa sĩ Thành Chương  

- Vận dụng nghệ thuật tạo hình tranh họa sĩ Thành Chương trong dạy 
học Phân môn “Vẽ trang trí” ở Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung 
học cơ sở Kim Sơn, Bảo Yên, Lào Cai. Có bổ sung tham khảo sách giáo 
khoa mới lớp 7 theo chương trình 2018. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 
- Phạm vi không gian: Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS 

Kim Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. 
- Phạm vi thời gian: Từ tháng 6 năm 2020 đến nay.  
- Phạm vi nội dung: Phân môn “Vẽ tranh trang trí” ở khối lớp 7 theo 

chương trình giáo dục hiện hành của Bộ GD&ĐT. 

5. Phương pháp nghiên cứu 
- Phương pháp quan sát: Tiến hành quan sát, dự giờ hoạt động dạy và 

học học môn Mĩ thuật ở Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Kim 
Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Đánh giá thực trạng thông qua hiệu quả 
giờ dạy và sản phẩm hoạt động sau giờ dạy. 

- Phương pháp so sánh: So sánh kết quả đạt được trước và sau khi 
thực nghiệm vận dụng nghệ thuật tạo hình trong tranh họa sĩ Thành 
Chương qua bài vẽ của học sinh lớp 7 Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú 
THCS Kim Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. 

- Phương pháp thực nghiệm: Thực nghiệm dạy học tích cực môn Mĩ 

thuật lớp 7 Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Kim Sơn, huyện Bảo 

Yên, tỉnh Lào Cai trong một số bài giảng cụ thể. 
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6. Những đóng góp của luận văn 
Việc vận dụng tranh của họa sĩ Thành Chương trong dạy học môn 

Mĩ thuật tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Kim Sơn, huyện Bảo 

Yên, tỉnh Lào Cai giúp cho HS nâng cao khả năng nhìn nhận, cảm thụ màu 

sắc, nét, hình mảng, đường nét. Học tập phong cách sáng tạo mới lạ, độc 

đáo, thay đổi tư duy sáng tác cho thế hệ trẻ giúp các em tự tìm ra kiến thức 

dựa trên sự hướng dẫn, định hướng của GV; phát huy tính tích cực trong 

việc học, khả năng giao tiếp. Quan trọng hơn đó chính là thông qua giáo 

dục tốt môn Mĩ thuật giúp các em luôn tự tin học tốt các môn học khác, yêu 

nghệ thuật, yêu cái đẹp và trở thành người công dân phát triển toàn diện. 

Luận văn là một công trình nghiên cứu khoa học mang tính thực tiễn 

cao về vận dụng các yếu tố tạo hình của các họa sĩ trong nền hội họa Việt 

Nam vào công tác giảng dạy, kết hợp cùng với phương pháp dạy học tích cực 

trong thời đại mới. Nếu luận văn hoàn thành và được phổ cập nhân rộng sẽ có 

ý nghĩa vô cùng to lớn đối với việc thay đổi làm mới tư duy sáng tạo nghệ 

thuật cho thế hệ trẻ, nâng cao chất lượng giáo dục tại Trường Phổ thông Dân 

tộc Bán trú THCS Kim Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai nói riêng và các 

trường THCS nói chung trong địa bàn tỉnh Lào Cai. 

7. Cấu trúc của luận văn 

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

văn gồm có 2 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn. 

Chương 2: Vận dụng nghệ thuật tạo hình tranh của họa sĩ Thành 

Chương trong dạy học môn Mĩ thuật tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú 

THCS Kim Sơn, Bảo Yên, Lào Cai. 
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Chương 1 

CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

1.1. Các khái niệm 

1.1.1. Dạy học 
Khi bàn luận về dạy học với nhiều quan điểm khác nhau để thấy sự 

đa dạng và nội dung cốt lõi của mỗi tác giả trong từng thời kì. Giai đoạn 

trước thế kỷ 21 nhắc đến dạy học nhiều quan điểm cho rằng: “Dạy học là 

toàn bộ thao tác có mục đích nhằm chuyển các giá trị tinh thần, các hiểu 

biết, giá trị văn hóa mà nhân loại đã đạt được hoặc cộng đồng đã đạt 

được vào bên trong một con người”. Với nhìn nhận đầu tiên của các tác 

giả giai đoạn trước thế kỷ 21 đã thể hiện rõ nét quan điểm giáo dục trong 

dạy học đó là tập trung toàn bộ quá trình dạy học vào người GV. Điều đó 

đồng nghĩa với việc HS là một bộ phận của quá trình dạy học nhưng lĩnh hội 

tri thức bị động, hạn chế khả năng tư duy, sáng tạo, các em tham gia học tập 

trên tinh thần phụ thuộc, gò bó vào người GV và chương trình đào tạo. Hệ 

quả đó là chưa có sự bứt phá, đổi mới đáng kể, sản phẩm của nền giáo dục 

chưa đáp ứng tối đa được những yêu cầu thực tiễn của thị trường trong nước 

và nước ngoài. Ngày nay, các tác giả lại có những nhận định hoàn toàn mới, 

với tư duy khác biệt tạo nên sự đổi thay toàn diện. 

Trong bài viết của tác giả Bùi Thị Thanh đăng trên tạp chí Giáo dục 

Nghệ thuật đưa ra quan điểm về dạy học: 

Dạy học là quá trình tác động qua lại giữa người dạy và người học 

nhằm giúp cho người học lĩnh hội những tri thức khoa học, kỹ năng 

hoạt động nhận thức và thực tiễn, phát triển các năng lực hoạt động 

sáng tạo, trên cơ sở đó hình thành thế giới quan và các phẩm chất 

nhân cách của người học theo mục đích giáo dục [39, tr.22]. 

Dạy học Mĩ thuật được xem là quá trình mà người GV truyền đạt 

những kiến thức thuộc môn Mĩ thuật và kỹ năng chuyên môn cho người 
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học. Từ đó người học có điều kiện để tiếp nhận, cảm nhận và thể hiện 

những giá trị thẩm mĩ theo khả năng tư duy và sự sáng tạo của mình khi 

tiếp nhận kiến thức được trao truyền. Chính vì vậy, việc dạy học bộ môn 

Mĩ thuật cần đến những phương pháp dạy học mà đội ngũ GV luôn phải 

chủ động theo từng nội dung tiết học, chủ đề và có thể biết kết hợp nhiều 

phương pháp, kỹ thuật áp dụng vào trong một bài dạy. Với môn Mĩ thuật ở 

cấp THCS còn đòi hỏi người dạy khơi gợi sự hứng thú cho HS nhằm phát 

huy tư duy, khám phá và có nhiều sáng tạo thể hiện phong cách riêng trong 

tác phẩm của mình.  

1.1.2. Vận dụng 

Khái niệm về “Vận dụng” có thể được hiểu như là một quy trình 

trong nghiên cứu khoa học giáo dục. Người làm khoa học hay sư phạm 

có thể sử dụng phương pháp vận dụng theo quy trình như: Sau khi xác 

định một hướng nghiên cứu, một đề tài nghiên cứu, từ đó bằng các 

phương pháp: Điều tra, quan sát, phỏng vấn; điều tra để có những tài 

liệu, số liệu cần thiết cho công việc phục vụ cho một hướng nghiên cứu 

tiếp theo. Với những dữ liệu đã thu thập được bằng các hình ảnh, con số, 

văn bản... sẽ vận dụng vào nghiên cứu hoặc áp dụng vào dạy học. Quá 

trình vận dụng qua những hoạt phương pháp ban đầu đã lựa chọn để có 

thể xây dựng công việc vận dụng đạt kết quả tốt nhất. Vận dụng còn có 

thể được hiệu là công việc quan trọng có giá trị về sư phạm cũng như 

nghiên cứu khoa học. Bên cạnh việc phân tích tài liệu, thực trạng để có 

thể áp dụng phương pháp, kỹ thuật giảng dạy hay nghiên cứu khoa học. 

Dạy học Mĩ thuật cũng cần vận dụng những kiến thức và phương pháp 

kỹ thuật vào dạy học ở các cấp. 

Vì vậy, trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 có đề xuất triển 

khai việc vận dụng, áp dụng các phương pháp dạy học tích cực có vận dụng 
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linh hoạt các phương pháp và kỹ thuật dạy học khi triển khai vào trong bài 

học, chủ đề mang tính cần thiết và đã được đội ngũ GV toàn quốc vận dụng 

hiệu quả. Cũng nhờ vận dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích 

cực mà thực tế đã giúp cho nhiều HS phát huy khả năng khám phá, vận 

dụng hình ảnh từ tự nhiên và cuộc sống vận dụng vào trong các bài học, 

chủ đề một cách chân thực và sinh động.  

1.1.3. Nghệ thuật tạo hình 

Theo Từ điển Mĩ thuật phổ thông: Đối với nghệ thuật tạo hình, tất 

cả những gì tạo nên tác phẩm và biểu đạt nên vẻ đẹp hay xấu trong tác 

phẩm hội họa, điêu khắc, đồ họa, trang trí… muốn nhận biết đúng về 

nghệ thuật tạo hình cần phải hiểu những ngôn ngữ đặc thù của nghệ 

thuật tạo hình [29, tr.109]. 

Theo “Từ điển Tiếng Việt”, tạo hình là: “Tạo ra các hình thể bằng 

đường nét, hình khối, màu ѕắc” (84,tr.860). 

Từ những khái niệm trên có thể hiểu nghệ thuật tạo hình là nghệ 

thuật ѕử dụng, vận dụng những chất liệu, vật liệu ᴠà phương tiện nhằm tạo 

nên những hình thức thể hiện khác nhau trên mặt phẳng ᴠà trong không 

gian thông qua các loại hình 2D, 3D. Ngoài ra cũng có thể hiểu những tác 

phẩm hội hoạ, điêu khắc, kiến trúc, sân khấu, nhiếp ảnh khi được vận dụng 

tiếng nói của nghệ thuật tạo hình đều mang bản chất về nghệ thuật tạo hình. 

Trong nghệ thuật tạo hình, mỗi loại hình nghệ thuật thường có một 

ngôn ngữ biểu đạt riêng như: Ngôn ngữ của văn học, thơ là lời nói và chữ 

viết; ngôn ngữ của điêu khắc là hình, khối, chất cảm, không gian; Ngôn 

ngữ của hội họa là đường, nét, màu sắc, không gian, chất cảm, ngôn ngữ 

của sân khấu và sự vận động cơ thể và diễn xuất… vì thế mỗi loại hình 

nghệ thuật đều có ngôn ngữ khác nhau, cùng mang lại cho con người 

những cảm nhận về cuộc sống một cách hoàn thiện và sinh động. Nếu âm 
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nhạc mang đến cho con người những cảm thụ nghệ thuật thông qua thính 

giác, thì hội họa lại mang lại cho con người cách cảm thụ bằng thị giác/ mắt 

nhìn và sự chiêm nghiệm. Tuy nhiên, nghệ thuật tạo hình là một trong 

những loại hình nghệ thuật ra đời sớm nhất cũng là thành tựu loài người 

với bằng chứng là những hình vẽ trên vách hang động và những đồ ứng 

dụng trên đá thời kỳ nguyên thủy. Theo thời gian, quá trình phát triển của 

nghệ thuật tạo hình ngày càng đa dạng và phong phú được quan niệm với 

tên là nghệ thuật thị giác hay thuộc lĩnh vực Mĩ thuật.  

Từ những quan điểm nêu trên để có cơ sở xem xét nghệ thuật tạo 

hình là nghệ thuật sáng tạo cụ thể, sinh động mang nét riêng biệt như hội 

họa, đồ họa, điêu khắc… có thể mang đến sự cảm nhận cho con người bằng 

màu sắc, đường nét, hình khối đối với mỗi bức tranh, pho tượng hay công 

trình kiến trúc… mục đích trang trí làm đẹp cho cuộc sống, môi trường 

xung quanh con người. 

1.1.4. Nghệ thuật lập thể 

 Nghệ thuật lập thể được thực hiện bởi các họa sĩ muốn tìm kiếm một 

phương pháp thể hiện mới, bỏ đi lối nhìn của nghệ thuật truyền thống về 

thực hiện theo luật phối cảnh hay không gian. Chủ nghĩa lập thể được ra 

đời ở Paris (Pháp), được xem là một trường phái hội họa nổi tiếng thế giới 

từ những năm đầu thế kỷ 20. Nghệ thuật lập thể còn ghi dấu sự ra đời từ tác 

phẩm phẩm Những cô gái ở Avignon của họa sĩ Picasso vẽ năm 1907. 

Phong cách của nghệ thuật lập thể là: 

Các họa sĩ lập thể miêu tả đối tượng mà họ lựa chọn dưới nhiều góc 

nhìn khác nhau trong cùng 1 thời điểm. Hình thức của đối tượng, do đó bị 

phá vỡ thành những diện, mảng, hình mang tính kỷ hà. Có thể nói rằng, tác 

giả thuộc chủ nghĩa lập thể nhìn sự vật một cách song song về mặt thời 

gian và không gian [25,tr.102]. 
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Nghệ thuật lập thể khẳng định lối sáng tác mới mẻ và trí tuệ như 

những cuộc chơi, cuộc trải nghiệm. Với các giai đoạn hình thành của nghệ 

thuật lập thể phân tích và lập thể tổng hợp để tạo ra những tác phẩm phong 

phú về hình khối, kỷ hà, bảng màu được các họa sĩ thể hiện với nhiều gam 

màu khác nhau. Đặc trưng của nghệ thuật lập thể là sử dụng những bảng 

màu vàng, đỏ, cam, lam. Có lẽ chính vì vậy mà trong tranh của họa sĩ 

Thành Chương cũng được tiếp thu từ đây, khi ông sử dụng vào trong tranh 

đề tài gắn với tuổi thơ, chân dung và những câu chuyện nhân văn.  

Nghệ thuật lập thể hình thành, phát triển mang đến sự thoát ly khỏi 

lối vẽ như thật, không gian 3 chiều của thị giác. Nghệ thuật lập thể lại 

không phủ nhận không gian trong tranh cổ điển nhưng lại lấy nó làm cơ sở 

nền tảng với mong muốn mang những tác phẩm có chiều không gian thứ 

tư. Chính vì vậy tranh lập thể có thể nhìn từ nhiều điểm nhìn khác nhau. 

Nhìn từ các tác phẩm của họa sĩ Picasso và Braque đã lấy gợi ý từ tự nhiên 

và quy tụ tất cả các hình ảnh của chai, lọ, nhà cửa, bàn, ghế, vật dụng để 

sắp xếp theo ý tưởng trình bày trên mặt phẳng tranh. Họa sĩ Thành Chương 

đã vận dụng kỹ thuật vẽ tranh lập thể để thực hiện cho các tác phẩm của 

mình, nhưng vẫn mang nét riêng của họa sĩ Việt Nam.   

1.1.5. Nghệ thuật trừu tượng 

Với quan niệm nghệ thuật trừu tượng là một thế giới “không thể 

nhận biết” mà có lẽ nó chỉ tồn tại trong bản ngã hay tư duy của người nghệ 

sĩ khi thực hiện tác phẩm của mình theo phong cách trừu tượng. Đôi khi 

người ta còn liên tưởng đến lĩnh vực nghệ thuật trừu tượng khá mù mờ khó 

hiểu. Đước ra đời từ đầu thế kỷ 20 các họa sĩ trừu tượng với mong muốn 

tìm kiếm phương thức mới để thể hiện cách nhìn của mình đối với thế giới 

xung quanh.  
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Nghệ thuật theo tiếng Anh là Art Abstraction, từ này theo nghĩa rộng 

dùng để chỉ bất kỳ một loại hình nghệ thuật không thể hiện những đối 

tượng dễ nhận biết. Có thể gọi nghệ thuật trừu tượng là một nghệ thuật 

không có sự liên hệ nào với thực tế trực quan, nghệ sĩ trừu tượng có thể có 

hoặc không sáng tác xuất phát từ thực tế. Họ tạo nên tác phẩm nghệ thuật 

bằng bố cục đường nét, hình khối và màu sắc với những đặc điểm hài hòa, 

trật tự hay ngược lại là hỗn độn và mất cân bằng. Nghệ thuật trừu tượng là 

sự đoạn triệt để với những hồi ức văn hóa, nó muốn sáng tạo một phong 

cách siêu thời gian, muốn hình dung ra trạng thái bên ngoài của tâm hồn 

con người và luôn làm ra những thể nghiệm gần như bí ẩn [25, tr.142]. 

Nghệ thuật trừu tượng đã vay mượn từ những yếu tố của âm nhạc để 

tạo nên những nét, hình, màu trong tranh. Đồng thời học theo phong cách 

của nghệ thuật lập thể là mong muốn vứt bỏ mọi sự bận tâm trước vẻ ngoài 

quen thuộc của tự nhiên. Khi sáng tác tranh trừu tượng các họa sĩ này 

thường tự do sáng tạo, tự do sáng tác những hình thể mới không gò bó, 

cũng không cần nhờ đến thế giới tự nhiên mà tập trung diễn tả cảm xúc một 

cách thuần túy. Sự bác bỏ hình ảnh cụ thể ấy không chắc đã là sự tiến bộ 

nhưng họ đã mong muốn đi tìm chân lý ở cái biểu hiện trong tranh. Trừu 

tượng trong tranh của họa sĩ Kandinxki xem là thế giới của tâm linh, 

Mondrian lại tìm thế giới của sự tinh túy được chắt lọc. Vì thế họa sĩ Paul 

Klee ưa sử dụng những hình vuông, tròn tạo nên bức tranh trừu tượng của 

mình. Họa sĩ Mondrian không dùng hình khép kín ở tác phẩm mà dùng mô 

típ hình học ngang và thẳng đứng. Cũng vì lẽ đó, họa sĩ trừu tượng muốn 

thể hiện cái gì không nhìn thấy và đi tìm những cái riêng biệt không 

giống sự thực. Đặc điểm nổi bật của nghệ thuật trừu tượng là gần như 

bác bỏ mọi sự gợi ý của thế giới hữu hình. Từ quan điểm này cũng đã 

ảnh hưởng đến phong cách sáng tác của họa sĩ thành Chương qua một số 

tác phẩm của ông.  
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1.2. Khái quát về sự nghiệp của họa sĩ thành Chương 

Họa sĩ Thành Chương sinh năm 1949, quê quán tại Từ Sơn, Bắc 

Ninh. Ông tốt nghiệp Trường Đại học Mĩ thuật Hà Nội khóa 1982 - 1987, 

là con trai của nhà văn Kim Lân, ngay từ nhỏ ông đã được cùng cha đưa 

đến gặp gỡ với các họa sĩ nổi tiếng trong giới Mĩ thuật Việt Nam hiện đại 

như: họa sĩ Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Sáng, Bùi Xuân Phái, Nguyễn Tư 

Nghiêm... có lẽ đó cũng là cơ duyên ông được tiếp xúc và làm quen với hội 

họa từ rất sớm. Từ sự đam mê đó họa sĩ Thành Chương tìm hiểu và yêu 

thích các loại hình nghệ thuật, trong đó có nghiên cứu một số họa sĩ thế 

giới mà sau này có tác nhiều tác phẩm của ông chịu ảnh hưởng về phong 

cách tạo hình như: Họa sĩ Van Gogh, Picasso,... Bên cạnh niềm đam mê hội 

họa đã khiến cho họa sĩ Thành Chương thể hiện rất nhiều tác phẩm minh 

họa trên báo Văn nghệ và tạp chí Văn Nghệ Quân đội...  

Từ nhỏ họa sĩ Thành Chương đã thể nghiệm vẽ tranh với chất liệu 
bột màu như được nghiên cứu một cách kỹ lưỡng. Mỗi bức tranh của ông 
thường là những tâm sự và mang nội dung riêng biệt, như được nghệ thuật 
hóa từ tự nhiên để vào tranh một cách đáng yêu và dễ đồng cảm. Bên cạnh 
sự đam mê và trải nghiệm hội họa ông còn có sở thích và niềm đam mê sưu 
tầm đồ cổ văn hóa, phù hợp với dáng vẻ bề ngoài khá đặc biệt và cá tính. 
Với mái tóc húi cua cùng cặp kính John Lennon như tạo cho ông thương 
hiệu Thành Chương. Những tác phẩm chính của ông được ghi nhận những 
năm cuối thế kỷ 20 đó là: Tổ máy bơm nước (bột màu); Đánh ghen (sơn 
mài); Hoa sen (sơn mài); Đêm biểu diễn (sơn dầu); Hà Nội làng hoa (sơn 
dầu)... thời gian sau này ở thế kỷ 21 tên tuổi của họa sĩ Thành Chương 
được nhắc đến với nhiều tác phẩm nổi bật với sự tài năng trong sáng tạo 
nghệ thuật. Ông từng là một họa sĩ vẽ nhiều mảng chủ đề như đời sống dân 
gian với hình ảnh những đứa trẻ mục đồng ngộ nghĩnh, cùng nhiều đề tài 
khác được ông khai thác theo cách riêng của mình.  
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Với đam mê tìm hiểu, lan tỏa và nuôi dưỡng nền văn hóa dân gian đã 
khiến cho họa sĩ Thành Chương thực hiện thành công ước mơ xây Việt Phủ 
mang tên Việt Phủ Thành Chương tại Dốc Dây Diều, Xã Hiền Ninh, Sóc 
Sơn, Hà Nội. Được xây dựng trên khu đất rộng 8.000m2 để làm nơi gặp gỡ, 
giao lưu với bạn bè và những người yêu thích không gian văn hóa nghệ 
thuật truyền thống. Phía trong Việt Phủ Thành Chương có nhiều tác phẩm 
nghệ thuật được bài trí đẹp mắt. Việt Phủ Thành Chương do chính họa sĩ 
thiết kế thực hiện được xây dựng từ năm 2001 và hoàn thành sơ bộ năm 
2004. Với mong muốn tái hiện lại những dấu ấn văn hóa truyền thống Việt 
Nam. Sau đó Việt Phủ Thành Chương đã được lựa chọn là điểm đến tham 
quan du lịch văn hoá đặc biệt của khách tham quan trong và ngoài nước. 
Việt Phủ Thành Chương phần lớn là được thực hiện hoạt động theo sự quản 
lý và điều hành của chính gia đình ông, góp phần tạo sự phong phú cho các 
điểm du lịch ở Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung.  

Kiến trúc Việt Phủ Thành Chương với khoảng 30 hạng mục công 
trình kiến trúc mang hình bóng của văn hóa, xã hội, lịch sử Việt Nam thế 
kỷ trước như: Giếng nước, nhà sàn cổ của người Mường Hòa Bình có tuổi 
đời lên tới 100 năm, cổng cổ, nhà tranh vách đất... đến các hiện vật, dấu ấn 
lịch sử dân tộc từ thời Đinh, Lý, Trần, Lê… Vì vậy, Việt Phủ Thành 
Chương được ghi nhận công sức và sáng tạo bên cạnh việc vẽ tranh, công 
trình kiến trúc này nói lên sự đam mê và quá trình lao động nghệ thuật đã 
thành công của người họa sĩ tài ba này.  
1.3. Khái quát chung về Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học 
cơ sở Kim Sơn, Bảo Yên, Lào Cai 
1.3.1. Khái quát chung  

Hiện nay đội ngũ cán bộ quản lý, GV, nhân viên Trường Phổ thông 

Dân tộc Bán trú Trung học cơ sở Kim Sơn, Bảo Yên, Lào Cai có tổng số: 

22 người trong đó cán bộ quản lý: 03 người bao gồm 01 Hiệu trưởng và 02 
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Hiệu phó, cùng 17 giáo viên và 02 nhân viên hiện đang công tác tại nhà 

trường.  

Số giáo viên thiếu: 01(môn Toán – Lý), (bổ sung thêm 01 giáo 

viên). 

 * Số giáo viên theo từng môn học cụ thể: 

Thứ tự Môn Số lượng giáo viên Ghi chú 

1 Văn – Sử 4  

2 Toán - Lý 3 01 GV bổ sung 

3 Hóa - Sinh 1  

4 Sinh 1  

5 Địa 1  

6 Tin 1  

7 Anh 2  

8 Thể Dục 2  

9 Công Nghệ 1  

10 Âm Nhạc 1  

11 Mĩ Thuật 1  

 - Biên chế thành 03 tổ chuyên môn: 

+ Tổ tự nhiên : Gồm 04 thành viên 
 

TT Họ và tên Chuyên môn Nhiệm vụ Ghi chú 

1 Nguyễn Tuấn Hưng Toán – Lý Thành viên Hiệu trưởng 

2 Vũ Thị Thanh Hương Toán – Lý Tổ trưởng Giáo viên 

3 Nguyễn Thị Mai Liên Toán – Lý Thành viên Giáo viên 

4 Đoàn Thị Thúy Vân Tin học Thành viên Giáo viên 
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+ Tổ xã hội: Gồm 08  thành viên 

TT Họ và tên Chuyên môn Nhiệm vụ Ghi chú 

1 Phạm Tường Linh Văn Thành viên P.Hiệu trưởng 

2 Trần Thị Vinh Văn - Sử Tổ trưỏng Giáo viên 

3 Nguyễn Thị Tâm Văn – Sử Tổ phó-thư kí Giáo viên 

4 Nguyễn T Thu Nguyên Văn – Sử Thành viên Giáo viên 

5 Lê Thị Minh Văn Thành viên Giáo viên 

6 Nguyễn Văn Cảnh Âm nhạc Thành viên Giáo viên 

7 Đào Thị Thảo Tiếng Anh Thành viên Giáo viên 

8 Nguyễn Thanh Thảo Tiếng Anh Thành viên Giáo viên 
 

+ Tổ Bộ môn chung: Gồm 08 thành viên 

TT Họ và tên Chuyên môn Nhiệm vụ Ghi chú 

1 Nguyễn Quang Trung Sinh – Hóa Thành viên P.Hiệu trưởng 

2 Lê Thị Bình Văn - Địa Tổ trưởng Giáo viên 

3 Trướng Thị Sinh Sinh Tổ phó Giáo viên 

4 Ngô Quang Trung Sinh - Hóa Thành viên Giáo viên 

5 Phạm Thị Huyền Công nghệ Thành viên Giáo viên 

6 Nguyễn Văn Tập Thể dục Thành viên Giáo viên 

7 Nguyễn Duy Dương Thể dục Thành viên Giáo viên 

8 Nguyễn Văn Đức Mĩ thuật Thành viên Giáo viên 

 

* Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học 

- Cơ sở vật chất 

      + Nhà trường có đủ phòng học, có đủ bàn ghế ngồi, điện, bảng,... 

đảm bảo đúng quy định học cho HS, bố trí sử dụng hợp lí cơ sở vật chất 

hiện có. Cụ thể: 
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TT Tên phòng Đơn vị tính Số lượng Ghi chú 

1 Phòng học  Phòng 08   

2 Phòng bộ môn Vật Lý Phòng 01   

3 Phòng bộ môn Hoá học Phòng 01   

4 Phòng tin học Phòng 01   

5 Kho thiết bị dùng chung Phòng 01   

6 Văn phòng nhà trường Phòng 01   

7 Phòng Hiệu trưởng Phòng 01   

8 Phòng Phó Hiệu trưởng Phòng 01   

9 Sân tập TDTT m2 1200   

10 Phòng ở bán trú Phòng 15   

      

 + Thiếu các phòng học chức năng/ phòng học bộ môn như: Âm nhạc, Mĩ 

thuật, Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội, Công nghệ, Ngoại ngữ, phòng 

đa chức năng. 

- Thiết bị dạy học: 

+ Nhà trường được cấp các thiết bị dạy học tối thiếu dành cho các 

bộ môn, được bổ sung một số thiết bị năm 2019 

+ Thiết bị hiện đại: Máy chiếu hiện có 3 cái/ 8lớp 

+ Thiết bị dạy học lớp 6, 7 (theo chương trình GDPT 2018) chưa 

được cấp.  

+ Nhà trường sử dụng phương án dùng máy chiếu và tận dụng đồ 

dùng từ chương trình cũ dành cho dạy học. 

* Thuận lợi và khó khăn:  

- Thuận lợi: 
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+ Nhà trường được Phòng GD&ĐT huyện luôn quan tâm chỉ đạo sâu 

sát, kịp thời về công tác chuyên môn, về cơ sở vật chất và giải pháp nâng 

cao chất lượng giáo dục. 

 + Các cấp chính quyền địa phương cũng thường xuyên quan tâm hỗ 

trợ nhiều mặt, luôn có sự đồng thuận và sự tích cực ủng hộ tinh thần và vật 

chất có thể của cha mẹ HS trong các hoạt động của nhà trường.  

Nhà trường có đội ngũ GV chuẩn về bằng cấp, nhiệt tình trong công tác 

chuyên môn, đồng thời nhà trường còn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của 

Đảng uỷ chính quyền địa phương, sự ủng hộ của nhân dân địa phương, phụ 

huynh học sinh trong công tác giáo dục của nhà trường. 

 + Nhà trường được cấp trên quan tâm, đầu tư về cơ sở vật chất, các 

chế độ chính sách hỗ trợ HS bán trú nên tỉ lệ chuyên cần luôn đạt theo yêu 

cầu kế hoạch được giao. 

- Khó khăn: 

+ Điều kiện kinh tế của gia đình HS còn nhiều khó khăn, nên việc 

đầu tư điện thoại thông minh hoặc các phụ trợ cho dạy học trực tuyến là 

không thể; hạ tầng internet, 3G, 4G còn yếu không đáp ứng được việc dạy 

học trực tuyến khi có dịch xảy ra. Nhiều cha mẹ, phụ huynh HS còn chưa 

có điều kiện về vật chất và tinh thần chăm sóc con cái cũng như quan tâm 

đến việc học tập. Ít nhiều còn phó mặc việc học tập cho đội ngũ GV và Ban 

lãnh đạo nhà trường. 

+ Những năm qua trường đã phải khắc phục tình trạng thiếu GV bởi 

nhiều lý do khách quan, do cơ cấu GV ở một số bộ môn chưa được sắp xếp, 

bố trí thỏa đáng, vì vậy, việc xây dựng kế hoạch dạy học và kiểm soát, 

quan tâm, kiểm tra đánh giá chất lượng còn chưa đáp ứng được yêu cầu. 

 + Các thiết bị dạy học được cấp từ lâu, còn thiếu, một số thiết bị đã 

hết niên hạn sử dụng gây ra những khó khăn không nhỏ trong việc đổi mới 

và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. 
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           + Đội ngũ GV chưa đủ về bộ môn (thiếu GV dạy môn giáo dục công 

dân) nên còn dạy chéo ban. Một số ít HS ý thức học tập còn chưa cao, một 

số phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến việc học tập của con em mình, 

còn có tư tưởng phó mặc con cái cho nhà trường nên việc thực hiện phong 

trào thi đua và kế hoạch thực hiện năm học gặp khó khăn, chất lượng học 

tập của một số HS chưa thật cao. Tỷ lệ chuyên cần đạt kế hoạch phổ cập 

xong trong năm học vẫn còn 02 HS nghỉ học vào cuối năm học. 

*  Những hoạt động trong phong trào thi đua Dạy tốt - học tốt 

  - Đã thực hiện tốt nhiệm vụ năm học và thực hiện việc “Học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Xây dựng nâng 

cao chất lượng đội ngũ Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục”,  cuộc vận 

động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng 

tạo”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. 

  - Gắn với chủ đề năm học: “Vì học sinh thân yêu - xây dựng trường 

hạnh phúc; đổi mới và hội nhập”. Lãnh đạo nhà trường đã xác định: Tiếp 

tục thực hiện tốt phong trào thi đua vì đây là  một động lực quan trọng để 

thúc đẩy các phong trào của nhà trường nhất là việc tạo bầu không khí thân 

thiện, HS yêu trường mến bạn, chăm chỉ học hành, kính trọng thầy cô giáo, 

cán bộ nhân viên trong nhà trường để các em trở thành những công dân 

phát triển toàn diện, tự tin trong cuộc sống. 

 - Trong năm học 2021- 2022 nhà trường đã xây dựng kế hoạch và đã 

phát động 6 đợt thi đua có nội dung và chủ đề gắn với các ngày lễ lớn (chào 

mừng ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10; ngày Nhà 

Giáo Việt Nam 20/11; và ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 

22/12; ngày thành lập Đảng 3/2; ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành 

lập Đoàn 26/3; ngày sinh của Bác 19/5) gắn với phong trào dạy học của 

nhà trường. Các đợt thi đua đều đưa ra chỉ tiêu phấn đấu cụ thể đối với GV 
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và HS, có đánh giá kết quả đạt được và biểu dương kịp thời để động viên, 

khích lệ phong trào thi đua trong nhà trường đạt kết quả cao. Song do dịch 

Covid- 19 nên một số đợt thi đua nhà trường thực hiện còn bị hạn chế. 

* Kết quả các mặt hoạt động của nhà trường 

- Quy mô phát triển trường lớp 

 Năm học 2021- 2022, Trường tổ chức vận động tuyển sinh vào lớp 6 

và mở lớp theo kế hoạch cụ thể. 

 Tổng số: 8 lớp với 241 HS, trong đó nữ: 107, dân tộc:130, nữ dân 

tộc: 58; Số HS ở nội trú tại trường 135 HS, có 02 HS khuyết tật. Tổng 

239/241 (02 HS nghỉ học quá số buổi quy định). 

 - Thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học 

Nhà trường thường xuyên chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc học tập, 

nghiên cứu chương trình tài liệu sách giáo khoa, kết hợp đổi mới phương 

pháp dạy học để phát huy tính tích cực, chủ động của HS trong học tập, 

đồng thời dạy đủ và đúng chương trình, thực hiện đúng quy định trong 

chuyên môn. 

* Công tác quản lý, chỉ đạo kiểm soát và nâng cao chất lượng 

giáo dục của nhà trường 

 - Ngay từ đầu năm học lãnh đạo nhà trường đã họp thảo luận và xây 

dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học; kế hoạch bồi dưỡng HS giỏi 

và phụ đạo HS yếu kém theo đúng quy định và đã được Phòng GD&ĐT xét 

duyệt, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học của nhà trường theo yêu cầu 

của cấp trên. 

 - Công tác tự học, tự bồi dưỡng của GV được Ban giám hiệu thường 

xuyên đôn đốc, kiểm tra đánh giá thông qua việc dự giờ trên lớp và kiểm 

tra hồ sơ GV, hầu hết các GV trong nhà trường đều có ý thức tốt trong việc 

trao đổi giúp đỡ nhau trong chuyên môn để nâng cao chất lượng dạy học. 
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 - Ngay từ đầu năm học nhà trường giao cho GV bộ môn tự khảo sát, 

phân loại để lên kế hoạch bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu kém từ lớp 6 

đến lớp 9 không thu tiền HS. 

 - Nhà trường tổ chức bồi dưỡng vào các chiều thứ 4, thứ 5, thứ 6 

hàng tuần đối với 8 môn văn hóa ở các khối 6, 7, 8, 9.  

Phụ đạo học sinh yếu vào các buổi chiều trong tuần (trừ chiều thứ 2, 3). 

- Trong các giờ lên lớp hầu hết các GV đều sử dụng đồ dùng dạy 

học, tổng số lần mượn đồ dùng dạy học của GV là 3.020 lượt.  

 - Trong năm học 2021-2022 có 100% cán bộ, GV dự giờ thăm lớp 

đúng quy định. Các cán bộ GV trong nhà trường có đầy đủ hồ sơ, thực hiện 

tốt các hoạt động, nền nếp chuyên môn. 

 - Nhà trường đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các tổ chuyên môn tổ 

chức hội thảo chuyên đề theo nhóm chuyên môn, tổ chuyên môn, các GV 

tham gia tích cực nhiệt tình, trong đó chú trọng sinh hoạt chuyên môn theo 

nghiên cứu bài học, tham gia hội thảo chương trình GDPT 2018 đối với lớp 

6, tham gia học tập ở các cụm trường và tham gia hội thảo do Phòng 

GD&ĐT tổ chức. 

 - Tổng số chuyên đề thực hiện ở trường: 27 trong đó chuyên đề cấp 

tổ 21; chuyên đề cấp trường 06. 

- Các tổ chuyên môn đó tích cực thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên 

môn theo nghiên cứu bài học và tích cực thực hiện dạy học theo chủ đề 

nhằm phát triển năng lực HS.  

 - Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện 

xây dựng nề nếp của HS: nề nếp truy bài; nề nếp ra vào lớp; học bài và làm 

bài trước khi đến lớp, nề nếp thi đua giữa các tổ trong lớp; cam kết thi đua 

giữa các lớp, giữa các chi đội và cam kết thi đua về chỉ tiêu số lượng, chất 

lượng của các lớp với nhà trường. 
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 Kết quả: Các lớp đã ổn định tổ chức ngay từ tuần đầu năm học và 
duy trì tốt các quy định nề nếp học tập, song tỷ lệ chuyên cần chưa đạt 
được 100%, vẫn còn tình trạng HS nghỉ học phụ giúp gia đình. 
 + Về đồ dùng học tập: Sách giáo khoa nhà trường cho HS mượn đủ: 
1 bộ/1 học sinh đối với HS khó khăn và các HS trong nhà trường đều được 
gia đình mua đủ SGK phục vụ học tập.  
 + Các đồ dùng khác: Eke, compa, thước kẻ, bút chì... có đủ nhưng 
đôi khi kiểm tra vẫn để quên không đem theo để sử dụng. 

- Tổ chức dạy học trực tuyến cho HS trong thời gian nghỉ chống dịch 
Covid đạt hiệu quả cao. 
 * Chất lượng giáo dục. 
 - Chất lượng mũi nhọn. 

Cấp Huyện: có 28 HS tham gia dự thi, đạt 21 giải trong đó: 
03 giải Nhất (môn Vật lý 9, Tin học 8, 9) 
02 giải Nhì (Vật lý 8, NCKH) 
07 giải Ba 
09 giải KK 
Cấp Tỉnh 
 Có 03 HS tham dự kì thi chọn HSG lớp 9 cấp Tỉnh trong đó có 01 

học sinh đạt giải Ba môn Vật lý. 
- Chất lượng giáo dục đại trà 
Các lớp theo chương trình GDPT 2018 (02 lớp 6) 

Bảng 1.1. Xếp loại học tập môn Mĩ thuật theo chương trình GDPT 

Số 
HS 
lớp 
6 

HỌC TẬP RÈN LUYỆN DANH 
HIỆU 
THI 
ĐUA 

 
Kết quả Tổng 

Số 
được 
XL 

Kết quả Tổng 
Số 

được 
XL Tốt Khá Đạt Chưa 

đạt Tốt Khá Đạt Chưa 
đạt 

HS 
SX 

HS 
Giỏi 

73 4 16 50 3 73 30 22 17 4 73 0 4 
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- Các lớp theo chương trình trường học mới. 

Bảng 1.2. Xếp loại học tập môn Mĩ thuật theo chương trình mới 

Số HS 

lớp 

7+8+9 

NĂNG LỰC PHẨM CHẤT HỌC TẬP 

Kết quả 
Tổng 

số 

được 

XL 

Kết quả 
Tổng 

số 

được 

XL 

Kết quả 
Tổng 

số 

được 

XL 
Tốt Đạt 

Cần 

CG 
Tốt Đạt 

Cần 

CG 

HT 

tốt 
HT 

Có 

ND 

chưa 

HT 

168 57 95 16 168 98 54 16 168 9 143 16 168 

 

         - Công tác đổi mới phương pháp dạy học.   

 Ngay từ đầu năm học nhà trường đã triển khai đến các tổ chuyên 

môn, các GV thực hiện nghiêm túc công tác đổi mới phương pháp dạy học, 

kiểm tra và đôn đốc các tổ chuyên môn, các cá nhân GV thực hiện trong 

hoạt động dạy học và công tác chủ nhiệm lớp, đặc biệt chú trọng áp dụng 

phương pháp dạy học theo mô hình Trường học mới. 

         - Công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, giáo dục kỉ luật tích cực. 

  Ngay từ đầu năm học nhà trường còn tổ chức giáo dục kỹ năng thực 

hành lao động hướng nghiệp cho HS, giáo dục đạo đức lối sống cho các em 

để các em trở thành công dân tốt. 

- Các lớp chủ nhiệm thực hiện lao động gây quỹ đạt kết quả cao. Số 

lượng thu được là 59.885 kg = 59.885.000 đồng. 

 Năm học 2021-2022 không có hiện tượng gây mất đoàn kết trong 

nhà trường. Học sinh biết bảo vệ tài sản chung, có ý thức vệ sinh trường, 

lớp sạch sẽ, gọn gàng. 

   * Công tác quản lý, xây dựng cơ sở phục vụ cho Bán trú và hoạt 

động giáo dục của nhà trường 
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 - Về cơ sở vật chất nhà trường đáp ứng được các yêu cầu phục vụ 

cho hoạt động sinh hoạt của các em HS bán trú trong trường và hoạt động 

dạy học. 

 - Nhà trường đã xây dựng kế hoạch xã hội hoá từ đầu năm học thống 

nhất với phụ huynh HS và báo cáo chính quyền địa phương xin cấp trên xét 

duyệt để và bàn bạc thống nhất với phụ huynh thực hiện.  

 - Về công tác thực hiện chế độ cho học sinh bán trú: 

 Nhà trường đã lập danh sách và quyết toán tiền ăn cho học sinh bán 

trú năm học 2021 - 2022 đúng quy định.   

1.3.2. Đặc điểm học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học 

cơ sở Kim Sơn, Bảo Yên, Lào Cai 

        * Đối với học sinh. 

 Qua 6 đợt thi đua và bình xét khen thưởng theo đề nghị của lớp và Hội 

đồng khen thưởng của nhà trường đã bình xét danh hiệu HS Giỏi, HS Tiên tiến 

và các HS có thành tích trong các hoạt động của nhà trường cụ thể: 

 - HS Giỏi, HS Tiên tiến Xuất sắc: 12 HS. 

 - HS Tiên tiến: 49 HS. 

 * Đối với cán bộ giáo viên, nhân viên 

- Nhà trường tổ chức tổng kết hội đồng giáo dục năm học 2021-2022, 

nhận xét, đánh giá góp ý cho lãnh đạo nhà trường, nhân viên và đánh giá 

GV theo hướng dẫn tại Quyết định số: 682/QĐ - SGD&ĐT; văn bản số 

516, 517/ SGD&ĐT - TCCB (Lào Cai 02/4/2019) của sở GD&ĐT Lào Cai. 

Văn bản 523/ SGD&ĐT Lào Cai. 

 - Kết quả xếp loại GV theo Quyết định số: 682/QĐ - SGD&ĐT: Xếp 

loại Giỏi: 17 đ/c; xếp loại Khá: 0 đ/c; không có GV nào còn hạn chế về 

năng lực chuyên môn. 
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           - Kết quả xếp loại theo văn bản 516, 517/SGD&ĐT: Tốt: 20 đ/c; 

Khá: 0 

           - Kết quả xếp loại theo 523/2020/QĐ- SGD&ĐT, ngày 11/5/2022 

của sở GD&ĐT Lào Cai,  xếp loại Xuất sắc: 21 đ/c ; Tốt: 01 đ/c 

 - Đề nghị xét thi đua các cấp: 

 + Chiến sĩ thi đua cơ sở: 04 đồng chí 

 + Lao động Tiên tiến: 17 đồng chí 

 + Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tặng Bằng khen: 02 đồng chí 

   * Phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 

 - Tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua theo kế hoạch có đánh giá 

bình xét động viên kịp thời và rút kinh nghiệm nhằm nâng cao kết quả. 

 - Khắc phục những tồn tại trong năm học 2021-2022 

 - Tăng cường việc quản lý các giáo viên và kiểm tra chuyên môn với 

nhiều hình thức. 

 - Tăng cường khảo sát chất lượng dạy- học ở các lớp chú trọng các 

lớp 6,7 theo chương trình GDPT 2018. 

 - Tiếp tục chỉ đạo các giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp đạt 

kết quả cao hơn nữa. 

 - Tiếp tục duy trì nền nếp dạy - học và xây dựng trường học thân 

thiện học sinh tích cực; quản lý tốt các nền nếp học tập và sinh hoạt của 

học sinh nội trú tại nhà trường. 

 - Xây dựng và duy trì có hiệu quả mô hình trường học đa văn hóa 

gắn với cộng đồng.  

* Lớp học, học sinh năm học 2022-2023: 

- Lớp học: 

 Tổng số lớp: 8 lớp chia ra: Khối 6 (02 lớp); Khối 7 (02 lớp); Khối 

8 (02 lớp); Khối 9 (02 lớp). 
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Bảng 1.3. Số lượng học sinh các khối lớp 

Tổng số HS 
Chia ra 

Khối lớp 6 Khối lớp 7 Khối lớp 8 Khối lớp 9 

252 68 68 58 58 

- Số học sinh trung bình/lớp: 252/8 = 32 học sinh. 

1.4. Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 về định hướng nội 

dung giáo dục đối với môn Mĩ thuật 

 Thực tế môn học Mĩ thuật là môn học thuộc lĩnh vực giáo dục nghệ 

thuật đặc thù. Trong chương trình giáo dục phổ thông đã xem môn Mĩ thuật 

hình thành, phát triển ở HS năng lực Mĩ thuật. Sự biểu hiện của năng lực 

thẩm mĩ trong lĩnh vực Mĩ thuật đã góp phần cùng các môn học, các hoạt 

động giáo dục khác giúp HS hình thành, phát triển các phẩm chất và năng 

lực chung. Đặc biệt là giáo dục Mĩ thuật giúp người học có ý thức kế thừa, 

phát huy văn hoá nghệ thuật truyền thống dân tộc phù hợp với sự phát triển 

của thời đại. Trên cơ sở đó môn Mĩ thuật đã được xây dựng từ chương trình 

riêng với quan điểm đã được quán triệt các quy định được nêu trong 

Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, gồm:  

- Định hướng chung cho tất cả các môn học như: Quan điểm, mục 

tiêu, yêu cầu cần đạt, kế hoạch giáo dục và các định hướng về nội dung 

giáo dục, phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục, điều kiện 

thực hiện và phát triển chương trình.  

- Định hướng xây dựng chương trình môn Mĩ thuật. 

  Theo chương trình Giáo dục phổ thông Mĩ thuật năm 2018 để lấy cơ 

sở đó làm hành lang pháp lý tạo cơ hội cho HS tiếp cận văn hoá, nghệ thuật 

dân tộc và thế giới. Từ việc dạy học môn Mĩ thuật có thể liên hệ với nhiều 

lĩnh vực khác để làm sinh động hơn, hứng thú cho người dạy và người học. 
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Qua đó giúp HS có cơ hội được tiếp xúc với Văn hóa, Lịch sử, Mĩ thuật từ 

các nước trên thế giới. Với mục tiêu đổi mới giáo dục, khích lệ cho người 

học thêm yêu thích môn Mĩ thuật còn cần được nhìn từ đặc điểm, trình độ, 

khả năng tiếp thu của HS. 

Thông qua các loại hình Mĩ thuật: Điêu khắc, hội họa, đồ họa, các kỹ 

thuật thể hiện: Cắt, vẽ, xé, dán, nặn cùng các hình thức tổ chức dạy học, 

trên cơ sở bảo đảm các yêu cầu cần đạt và nội dung dạy học thống nhất 

trong cả nước, chương trình được thiết kế linh hoạt, có thể điều chỉnh phù 

hợp với các nhóm đối tượng học sinh, các cơ sở giáo dục và địa phương 

khác nhau. Trong quá trình thực hiện, chương trình thường xuyên cập nhật, 

phát triển phù hợp với sự tiến bộ của khoa học nghệ thuật, cũng như yêu 

cầu của thực tiễn đời sống. 

- Mục tiêu chương trình môn Mĩ thuật giúp HS: Hình thành, phát 

triển năng lực thẩm mĩ dựa trên kiến thức và kĩ năng Mĩ thuật; giúp HS 

nhận thức được mối quan hệ giữa Mĩ thuật với đời sống, văn hoá, lịch sử, 

xã hội và các loại hình nghệ thuật khác; giúp HS có ý thức tôn trọng di sản 

văn hoá, nghệ thuật và khả năng ứng dụng kiến thức, kĩ năng Mĩ thuật vào 

đời sống; HS có hiểu biết tổng quát về ngành nghề liên quan đến nghệ thuật 

thị giác và khả năng định hướng được nghề nghiệp cho bản thân; giúp HS 

được trải nghiệm và yêu thích môn học. Từ môn học Mĩ thuật cho các em 

có tâm hồn nhân văn hơn, yêu cuộc sống và biết chia sẻ với người xung 

quanh. Học tập môn Mĩ thuật HS sớm hình thành năng lực thẩm mĩ ở mức 

độ chủ động và nhận biết cái đẹp tinh tế. Dưới nhiều hình thức thể hiện như 

kỹ thuật vẽ, cắt, xé dán, nặn các hình thức thể hiện này góp phần giúp HS biết 

phát huy các năng lực tự học, chủ động trong việc thực hiện các sản phẩm phù 

hợp với bản thân. 

- Mục tiêu của cấp học 
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+ Ở cấp tiểu học: Môn Mĩ thuật ở cấp tiểu học giúp HS bước đầu hình 

thành, phát triển năng lực thẩm mĩ và những phẩm chất thông qua các hoạt 

động trải nghiệm; giúp HS biết thể hiện cảm xúc, trí tưởng tượng về thế 

giới xung quanh thông qua các hoạt động thực hành, từ đó hình thành năng 

lực giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo; giúp HS biết bước đầu 

làm quen, tìm hiểu vẻ đẹp của sản phẩm, tác phẩm nghệ thuật phù hợp với 

lứa tuổi thiếu nhi, hình thành năng lực tự chủ và tự học.  

+ Ở cấp THCS: Môn Mĩ thuật cấp THCS giúp HS tiếp tục hình 

thành, phát triển năng lực thẩm mĩ dựa trên nền tảng kiến thức, kĩ năng mĩ 

thuật ở cấp Tiểu học; giúp HS phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác,  

phát triển tư duy độc lập, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; giúp HS 

có ý thức kế thừa, phát huy các giá trị văn hoá, nghệ thuật truyền thống dân 

tộc, tiếp cận giá trị thẩm mĩ của thời đại, làm nền tảng cho việc phát triển 

các phẩm chất yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm; HS có 

hiểu biết về mối quan hệ giữa Mĩ thuật với đời sống, nuôi dưỡng hứng thú 

và tình yêu nghệ thuật, phát triển năng lực tự chủ và tự học, có ý thức định 

hướng nghề nghiệp sau khi kết thúc cấp học.  

+ Ở cấp THPT: Môn Mĩ thuật cấp THPT giúp HS tiếp tục phát 

triển năng lực thẩm mĩ đã được hình thành ở giai đoạn giáo dục cơ bản 

thông qua nhiều hình thức hoạt động. Mở rộng hiểu biết kiến thức Mĩ 

thuật trong các lĩnh vực ngành nghề có liên quan, phát triển hứng thú và 

tình yêu nghệ thuật, có định hướng nghề nghiệp phù hợp với bản thân và 

nhu cầu xã hội. 

Nội dung giáo dục cốt lõi của chương trình môn Mĩ thuật phát triển 

theo hai mạch: Mĩ thuật tạo hình và Mĩ thuật ứng dụng. Ở Tiểu học, các 

nội dung (bao gồm lựa chọn, kết hợp Hội hoạ, Đồ họa, Điêu khắc, Thủ 

công với tìm hiểu tác giả, sản phẩm, tác phẩm Mĩ thuật); Ở THCS, các nội 
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dung (bao gồm lựa chọn, kết hợp Hội hoạ, Đồ hoạ, Điêu khắc, Thiết kế công 

nghiệp, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Lịch sử Mĩ thuật). Ở THPT, 

mỗi lớp 10, 11, 12, HS được lựa chọn 04 trong 10 học phần (bao gồm: Hội 

hoạ, Đồ hoạ, Điêu khắc, Lí luận và lịch sử Mĩ thuật, Thiết kế công nghiệp, 

Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Thiết kế mĩ thuật sân khấu – điện ảnh, 

Thiết kế Mĩ thuật đa phương tiện, Kiến trúc). Cụ thể được thể hiện như sau: 

Bảng 1.4. Danh sách học phần của chương trình môn Mĩ thuật 

TT 
Mạch 

nội 
dung 

Lớp 
1 

Lớp 
2 

Lớp 
3 

Lớp 
4 

Lớp 
5 

Lớp 
6 

Lớp 
7 

Lớp 
8 

Lớp 
9 

Lớp 
10 

Lớp 
11 

Lớp 
12 

1 Hội 
hoạ 

× × × × × × × × × × × × 

2 Đồ hoạ 
(tranh 

in) 
× × × × × × × × × × × × 

3 Điêu 
khắc 

× × × × × × × × × × × × 

4 Lí luận 
và lịch 
sử mĩ 
thuật 

× × × × × × × × × × ×  

5 Thủ 
công 

× × × × ×        

6 Thiết 
kế 

công 
nghiệp 

     × × × × × × × 

7 Thiết 
kế đồ 
hoạ 

     × × × × × × × 
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TT 
Mạch 

nội 
dung 

Lớp 
1 

Lớp 
2 

Lớp 
3 

Lớp 
4 

Lớp 
5 

Lớp 
6 

Lớp 
7 

Lớp 
8 

Lớp 
9 

Lớp 
10 

Lớp 
11 

Lớp 
12 

8 Thiết 
kế thời 
trang 

     × × × × × × × 

9 Thiết 
kế mĩ 
thuật 
sân 

khấu – 
điện  
ảnh 

         × × × 

10 Thiết 
kế mĩ 
thuật 

đa 
phương 

tiện 

         × × × 

11 Kiến 
trúc 

         × × × 

 

Như vậy, ở  giai đoạn giáo dục cơ bản, Mĩ thuật là nội dung giáo dục 

bắt buộc từ lớp 1 đến lớp 9, thời lượng dành cho môn học là 35 tiết/ năm 

học; chương trình dạy học môn Mĩ thuật đã tạo cơ hội cho HS làm quen và 

trải nghiệm kiến thức Mĩ thuật thông qua nhiều hình thức hoạt động; hình 

thành, phát triển ở HS khả năng quan sát và cảm thụ nghệ thuật, nhận thức 

và biểu đạt thế giới xung quanh; khả năng cảm nhận và tìm hiểu, thể 

nghiệm các giá trị văn hoá, thẩm mĩ trong đời sống và nghệ thuật. Cũng 

thông qua Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 về định hướng nội 

dung giáo dục đối với môn Mĩ thuật GV cũng nắm rõ được vai trò, mục 

đích, yêu cầu, nội dung chương trình học cụ thể từng lớp học môn Mĩ thuật 
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ở cấp tiểu học để từ đó đưa ra kế hoạch dạy học cho phù hợp với lứa tuổi 

cũng như đặc điểm vùng miền. 

1.5. Phương pháp dạy học Mĩ thuật phổ thông 

Có thể nhìn lại thực trạng dạy Mĩ thuật để thấy:  

      Theo Chương trình giáo dục phổ thông ban hành năm 2006, môn Mĩ 

thuật được chia thành 5 phân môn: Vẽ tranh, vẽ theo mẫu, vẽ trang trí,  

thường thức mĩ thuật, tập nặn tạo dáng. Năm phân môn được lặp đi lặp lại 

theo từng khối lớp, sự chú trọng rèn luyện cho HS trong tất cả các phân 

môn trên đã mang lại hiệu quả nhất định. Tuy nhiên theo những ý kiến của 

đội ngũ GV cho thấy phương pháp dạy Mĩ thuật theo chương trình này còn 

nhiều bất cập như: Các giờ học chưa tạo nên hứng thú, HS thường có cảm 

giác nhàm chán. HS còn làm việc đơn lẻ không có sự chia sẻ, các em ít thể 

hiện được khả năng sở trường của mình bởi hầu hết các bài học đều chú 

trọng về thực hành vẽ, do đó không phát huy được tính sáng tạo, cũng như 

cách diễn đạt bị hạn chế khó tích hợp các môn học khác. 

   Đối với GV thì một số nội dung bị lặp đi lặp lại nên cách dạy khó có 

sự đổi mới. Thậm chí cách dạy nhiều khi bị cứng nhắc bởi phải căn từng 

giờ từng phút, từng bước trong khoảng thời gian nhất định của tiết học (đơn 

vị bài trùng với mỗi tiết, mỗi tiết dạy 1 bài). Điều này không khơi dậy được 

tiềm năng sáng tạo và trí tưởng tượng của trẻ em, cũng như nhiều HS khó 

thực hiện được bài thực hành hoàn chỉnh trong đúng 1 tiết. 

Những năm qua đã có một số vùng, miền GV đã sử dụng dạy Mĩ 

thuật theo phương pháp Đan Mạch với mục tiêu xây dựng, hình thành các 

năng lực nền tảng cho HS, đáp ứng những tiêu chí mang tính cá biệt hoá 

đồng nghĩa với việc bồi dưỡng và phát triển tư duy sáng tạo độc lập cho 

học sinh có năng khiếu. Nhằm phát huy khả năng sáng tạo, tạo tiền đề cho 

quá trình phát triển ở giai đoạn sau. Từ nhiều phương pháp dạy học như: 
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Vẽ biểu cảm, với tiêu chí cung cấp cho HS khả năng tập trung, khả năng 

quan sát, phát triển năng lực qua kỹ năng quan sát và ghi nhớ, tưởng tượng. 

Hình thành kỹ năng vẽ theo nhóm bằng các phương pháp như: Quan sát, 

ghi nhớ, tưởng tượng, xây dựng cốt truyện thành bài học hoặc kỹ năng tư 

duy ứng dụng trên nhiều chất liệu khác nhau. Tuy vậy, phương pháp này 

cũng có những nét cần nhận thấy như: Việc tổ chức học theo nhóm, giúp 

HS chủ động, mạnh dạn, phát huy tính sáng tạo; mỗi sản phẩm Mĩ thuật 

của các em theo những chủ đề nhất định như phong cảnh thiên nhiên, quê 

hương… giúp HS thỏa trí tưởng tượng và sáng tạo theo tư duy và sự hiểu 

biết của riêng mình, kết hợp với thực hành đa chất liệu. Việc thực hiện các 

bước lên lớp khoa học như vậy sẽ phụ thuộc vào GV xây dựng kế hoạch 

học tập. Kết thúc hoạt động này sẽ là mở đầu cho hoạt động tiếp theo; trong 

quá trình giảng dạy, GV còn vận dụng linh hoạt các quy trình Mĩ thuật mới 

vào chương trình hiện hành phù hợp. Người dạy cần chủ động lập kế hoạch và 

tổ chức thực hiện những quy trình dạy học hiệu quả và tích cực tại môi trường 

mình tham gia dạy học. Phối hợp và chia sẻ kinh nghiệm với các đồng nghiệp 

khi xây dựng kế hoạch giảng dạy và thể hiện bằng cách kết hợp nhuần nhuyển 

các quy trình, cũng như kết hợp các yếu tố liên quan đến việc tích hợp với các 

môn học khác. Chia sẻ và giúp cha mẹ HS, cộng đồng xã hội nhận thấy được 

tầm quan trọng của môn Mĩ thuật và hoạt động giáo dục Mĩ thuật trong nhà 

trường, trong cuộc sống hiện tại và tương lai. 

  Những mặt hạn chế cũng cần được chỉ ra: Cơ sở vật chất ở nhiều địa 

phương không đáp ứng được việc tổ chức ở phòng dạy riêng và tủ cất giữ 

đồ dùng của tất cả các khối lớp. Ở nhiều nơi không có phòng chức năng, 

dạy Mĩ thuật trong phòng học diện tích nhỏ, khó phân nhóm khi hoạt động 

tập thể, GV phải luân chuyển tiết, phòng học liên tục để đáp ứng được yêu 

cầu. Kinh phí ở nhiều trường còn hạn chế mà đồ dùng cần nhiều. Đồ dùng 
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phục vụ cho chương trình mới còn chưa có và khi kết thúc dự án thì mọi 

hoạt động hỗ trợ đều kết thúc. Thời gian điều tiết chương trình phải phụ 

thuộc vào thời gian hoạt động chung của toàn trường đối với những  môn 

học khác, nên giờ dạy Mĩ thuật chưa liền mạch, khoảng cách các tiết cách 

nhau quá xa nên học sinh bị gián đoạn trong quá trình học, sáng tạo. Cụ thể 

là môn Mĩ thuật mỗi tiết một tuần, mỗi tiết 35 – 40 phút. Một chủ đề có thể 

kéo dài vài tuần sẽ rất dễ xảy ra tình huống HS sẽ mất hứng thú khi phải 

nhắc lại chủ đề mà các em đã được học. Vì vậy, GV có thể làm mới bài học 

bằng cách xây dựng chương trình giảng dạy của mình sao cho người học 

thấy hấp dẫn. Tùy vào khả năng sư phạm và trình độ, kiến thức Mĩ thuật 

của mỗi GV mà việc dạy học Mĩ thuật sẽ được triển khai một cách có sáng 

tạo ở mỗi chủ đề.  

Như vậy, về cơ bản, phương pháp dạy Mĩ thuật của Đan Mạch áp 

dụng vào chương trình hiện hành đã giúp HS được giải phóng khỏi khuôn 

mẫu. HS được học mà chơi, chơi mà học. Điều này góp phần giúp các em 

thỏa sức sáng tạo, không bị gò bó, không sợ mình không biết vẽ mà được 

tự do thể hiện sự sáng tạo. Tuy nhiên, trong điều kiện cơ sở vật chất của 

nhà trường chưa có phòng học chức năng, năng lực/ nghiệp vụ sư phạm của 

một bộ phận không nhỏ giáo viên hiện nay thì khi đưa phương pháp này áp 

dụng đã gặp nhiều khó khăn trong thực tiễn. Việc bố trí lịch dạy theo chủ 

đề nhiều tiết cũng chưa có hướng dẫn cụ thể, cũng như việc tổ chức thực 

hiện dạy học theo chủ đề kéo dài để hoàn thành sản phẩm đã làm mất đi 

hứng thú học tập của HS. Đồ dùng học Mĩ thuật theo phương pháp mới 

chưa có nên việc chuẩn bị cho giờ học phụ thuộc nhiều vào GV cũng tạo ra 

sự bất cập. Trong giáo dục hiện đại, phương pháp dạy học tuân thủ theo 

quy luật về sự thống nhất giữa mục đích, nội dung và phù hợp với đối 

tượng tiếp nhận. Trong nhà trường phổ thông, dạy học Mĩ thuật nhằm trang 
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bị cho HS một số kiến thức phổ thông cần thiết về Mĩ thuật, những khái 

niệm, các loại hình, kiến thức cơ bản liên quan đến ngôn ngữ riêng của loại 

hình này nhằm giúp HS hoàn thành được các bài tập quy định ở chương 

trình. Theo đó, dạy học Mĩ thuật ở bậc phổ thông không nhằm đào tạo nên 

những người làm nghệ thuật chuyên nghiệp (họa sĩ, nhà điêu khắc, nhà 

thiết kế,…) mà có mục đích giúp HS có được nhận thức ban đầu đúng đắn 

về loại hình nghệ thuật này. Góp phần nâng cao thị hiếu thẩm mĩ, biết cách 

tạo ra những sản phẩm Mĩ thuật phù hợp với lứa tuổi, cũng như bước đầu 

biết cách thưởng thức những tác phẩm, sản phẩm Mĩ thuật theo cách phân 

giải những yếu tố cấu thành.  

Từ những quan điểm trên có thể khẳng định rằng phương pháp dạy 

học là cách thức tổ chức hoạt động của GV và HS trong những điều kiện 

dạy học xác định nhằm đạt được mục đích dạy học. Dù sử dụng phương 

pháp giáo dục truyền thống hay dạy học tích cực thì phương pháp dạy học 

luôn mang những đặc trưng sau: Thực hiện mục tiêu dạy học, cái đích cuối 

cùng giúp học sinh lĩnh hội kiến thức là sự thống nhất của PP dạy và PP 

học; thực hiện thống nhất chức năng đào tạo và giáo dục; là sự thống nhất 

của logic nội dung dạy học và logic tâm lý nhận thức; có mặt bên ngoài và 

bên trong: Có mặt khách quan và chủ quan; là sự thống nhất của cách thức 

hành động và phương tiện dạy học (PTDH); chịu sự chi phối của nội dung 

dạy học và mục đích dạy học. Hiệu quả phụ thuộc vào trình độ nghiệp vụ 

sư phạm của giáo viên; ngày càng hoàn thiện và phát triển để đáp ứng nhu 

cầu ngày càng cao của quá trình dạy học.  

Một số PPDH hiện hành  

Trong bài này học viên đề cập đến một số kỹ thuật và phương pháp sẽ 

áp dụng khi dạy môn Mĩ thuật ở Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung 

học cơ sở Kim Sơn, Bảo Yên, Lào Cai. Đây là những phương pháp không 
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phải mới trong dạy học nhưng học viên đã xây dựng những phương pháp 

này ở từng nhóm bài cụ thể để phát huy hiệu quả tối đa. Việc áp dụng 

những kỹ thuật và phương pháp đó xin được trình bày cụ thể dưới đây: 

* Phương pháp đóng vai 

Đóng vai là phương pháp tổ chức cho HS thực hành một số cách ứng 

xử nào đó trong một tình huống giả định. 

Phương pháp đóng vai có những ưu điểm sau: 

- HS được rèn luyện thực hành những kỹ năng ứng xử và bày tỏ thái 

độ trong môi trường an toàn trước khi thực hành trong thực tiễn. 

- Gây hứng thú và chú ý cho HS. 

- Tạo điều kiện làm nảy sinh óc sáng tạo của HS. 

- Khích lệ sự thay đổi thái độ, hành vi của HS theo chuẩn mực hành vi 

đạo đức và chính trị - xã hội. 

- Có thể thấy ngay tác động và hiệu quả của lời nói hoặc việc làm của 

các vai diễn. 

* Phương pháp trò chơi 

Sử dụng trò chơi trong dạy học để hình thành kiến thức, kỹ năng mới 

hoặc củng cố kiến thức, kỹ năng đã học. Trong thực tế dạy học, GV thường 

tổ chức trò chơi học tập để củng cố kiến thức, kỹ năng. Tuy nhiên việc tổ chức 

cho HS chơi các trò chơi để hình thành kiến thức mới là rất cần để tạo ra hứng 

thú học tập cho HS ngay từ khi bắt đầu bài học mới. 

Cách tổ chức 

Có rất nhiều hình thức tổ chức trò chơi trong dạy học, cũng có nhiều 

thời điểm trong giờ học để GV tổ chức trò chơi sao cho đạt hiệu quả tối đa 

nhất. Đối với hình thức này học viên sẽ tổ chức vào đầu hoặc cuối giờ học 
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bởi phần mở đầu bài học là phần có tính chất khởi động tư duy tạo không 

khí vui hứng khởi cho giờ học. 

Bắt đầu một hoạt động vui có liên quan đến chủ đề học tập của giờ học 

hoặc kể một câu chuyện dẫn dắt người học vào nội dung theo kiểu nêu vấn đề. 

Hay đưa người học một tình huống nhỏ có liên quan đến chủ đề bài học. 

+ Những lưu ý khi xây dựng trò chơi trong dạy học: 

- Phù hợp với đối tượng. 

- Đảm bảo về mặt thời gian. 

 - Trò chơi phải gắn với chủ đề bài học. 

 - Hình thức chơi phải đa dạng, phong phú về mặt nội dung. 

 * Phương pháp hợp tác trong nhóm nhỏ 

Dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ là một hình thức xã hội của dạy học, 

trong đó HS của một lớp học được chia thành các nhóm nhỏ trong khoảng 

thời gian giới hạn, mỗi nhóm tự lực hoàn thành các nhiệm vụ học tập trên 

cơ sở phân công và hợp tác làm việc. Kết quả làm việc của nhóm sau đó 

được trình bày và đánh giá trước toàn lớp. 

Phương pháp này là hình thức giảng dạy đặt HS vào môi trường học 

tập tích cực, trong đó HS được tổ chức thành nhóm một cách thích hợp. 

Một trong những lý do chính để sử dụng phương pháp này là nhằm khuyến 

khích HS trao đổi và biết cách làm việc hợp tác (vì vậy còn gọi là phương 

pháp dạy học hợp tác theo nhóm hay thảo luận nhóm). 

Tổ chức HS học tập theo nhóm sẽ phát huy được tính tích cực, tự giác, 

khả năng chủ động, sáng tạo trong hoạt động nhận thức của HS. 

Đối với cấp THCS việc rèn cho HS các kỹ năng học hợp tác nhóm là 

hết sức cần thiết, tạo điều kiện để HS có nhiều cơ hội giao lưu, học hỏi 

lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, góp phần vào việc giáo dục toàn diện nhân 

cách cho HS. 
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1.6. Thực trạng về dạy học môn Mĩ thuật tại Trường Phổ thông Dân 

tộc Bán trú Trung học cơ sở Kim Sơn, Bảo Yên, Lào Cai 

Bởi trường nằm trên địa bàn có sự đặc thù về tính chất vùng miền 

nên đội ngũ GV trước khi lên lớp ngoài nghiên cứu nội dung chủ đề bài dạy 

thì cần chuẩn bị giáo án cho phù hợp với đối tượng HS. Đối với môn Mĩ 

thuật GV phải tìm hiểu, thể nghiệm để tìm và áp dụng một số phương pháp 

vừa đặc trưng vừa phù hợp với khả năng của HS nơi đây. GV Mĩ thuật luôn 

phải sáng tạo, linh hoạt, vận dụng các phương pháp dạy học tích cực gần 

gũi với HS nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo cho HS. 

Hiện tại đối với dạy học bộ môn Mĩ thuật tại trường các phương 

pháp dạy học mới chỉ đơn giản là GV cho HS quan sát bài vẽ của khóa 

trước sau đó hướng dẫn thực hành theo, gần như không có các hoạt động 

trải nghiệm thực tế, quan sát từ tự nhiên; phương pháp dạy học đã áp dụng 

chưa thực sự kích thích sự sáng tạo và chủ động từ các em do vậy còn rất 

nhiều hạn chế bởi lẽ HS cần nhiều kiến thức hơn thế. Các phương pháp còn 

khô khan, đơn điệu, chủ yếu đọc – chép, không có mẫu vật quan sát thực tế 

để cảm nhận, không có phòng học chức năng chuyên về Mĩ thuật, trang 

thiết bị phục vụ học tập môn học còn thô sơ, thiếu màu vẽ, giá vẽ, mẫu trực 

quan...  Một yếu tố đặc thù nữa đó chính là HS chủ yếu là người dân tộc 

thiểu số nên trình độ nhận thức cảm thụ Mĩ thuật còn nhiều hạn chế, các em 

còn tâm lý rụt rè, chưa dám thể hiện bản thân mình. Chính vì thực trạng và 

những hạn chế đó nên việc vận dụng các phương pháp dạy học đổi mới là 

rất cần thiết, nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Mĩ thuật tại nhà 

trường. 

Trong quá trình thực hiện luận văn này học viên đã tiến hành thực 

nghiệm như sau:  
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Chọn 02 lớp 7A và 7B  tham gia thực nghiệm ứng dụng vào bài  vẽ 

“Chân dung” và “con vật”. 

Để thực hiện công việc nhằm lựa chọn HS các lớp thực nghiệm và 

đối chứng một cách khách quan, mong hiệu quả tốt, học viên đã tiến 

hành đưa ra kết quả dạy học môn Mĩ thuật năm học 2020 – 2021 tại 

Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học cơ sở Kim Sơn, Bảo Yên, 

Lào Cai như sau:   

Bảng 1.5. Kết quả học tập môn Mĩ thuật năm học 2020 - 2021 

Lớp Số HS Hoàn thành tốt Hoàn thành Không hoàn 

thành 

6A 35 8 (22,86%) 22 (62,86%) 5 (14,28%) 

6B 33 10 (30,30%) 20 (60,60%) 3 (9,10%) 

7A 35 12 (34,28%) 21 (60,00%) 2 (5,72%) 

7B 33 13 (39,40%) 19 (57,57%) 1 (3,03%) 

Tổng 136 43 (31,61%) 82 (60,29%) 11 (8,10%) 

  

Thông qua bảng kết quả trên ta thấy được kết quả học tập môn Mĩ 

thuật tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học cơ sở Kim Sơn, Bảo 

Yên, Lào Cai ở mức hoàn thành. Kết quả hoàn thành tốt chưa cao. Tuy 

nhiên, từ thực trạng dạy và học môn Mĩ thuật đã đặt vấn đề cho việc tìm 

giải pháp dạy học Mĩ thuật đạt kết quả cao hơn nữa.  Đặc biệt là tăng cường 

việc nâng cao trình độ đối với GV môn Mĩ thuật trong công tác vận dụng 

các phương pháp dạy học, đó là phương pháp truyền thống kết hợp với hiện 

đại như: Quan sát nhận xét, phương pháp phân tích, phương pháp thực 

hành, trò chơi, hoạt động nhóm, bể cá, đảo ngược… với mong muốn tạo sự 

hứng thú cho HS với môn học và nâng cao chất lượng dạy học môn Mĩ 

thuật tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học cơ sở Kim Sơn, Bảo 
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Yên, Lào Cai để khắc phục những tồn tại nơi đây cũng cần chỉ ra những 

thuận lợi, khó khăn để tìm ra giải pháp hiệu quả trong tương lai. 

 * Thuận lợi 

Theo thông tư 32 của Bộ GD&ĐT ban hành năm 2018 về đổi mới 

giáo dục toàn diện trong đó có môn học Mĩ thuật cũng đã được GV và phụ 

huynh cả nước quan tâm. Tuy vậy thì HS Trường Phổ thông Dân tộc Bán 

trú Trung học cơ sở Kim Sơn, Bảo Yên, Lào Cai cũng đã ít nhiều được tài 

trợ và ủng hộ từ phía phụ huynh, lãnh đạo ban, ngành, SGD và cả các mạnh 

thường quân nên ngày càng thuận tiện hơn cho công tác dạy học nói chung 

và dạy học Mĩ thuật nói riêng. Nhà trường không còn tình trạng GV chủ 

nhiệm đứng lớp kiêm nhiệm các môn nghệ thuật, năng khiếu nữa. Hiện nay 

nhà trường đã kịp bổ sung thêm GV cho các bộ môn, trong đó có môn Mĩ 

thuật đáp ứng đủ nhu cầu dạy và học trong nhà trường hiện nay.  

* Khó khăn 

Trường PTDTBT THCS Kim Sơn, Bảo Yên, Lào Cai thuộc đơn vị 

trường hẻo lánh, xa dân cư, HS không có đầy đủ điều kiện và cơ sở vật chất 

để đến trường như HS vùng đồng bằng và thành phố. Chính vì vậy, phòng 

học còn thiếu thốn và chưa đảm chất lượng, đặc biệt là chưa có phòng 

chuyên biệt cho dạy và học môn Mĩ thuật. Chưa thực sự đáp ứng được nhu 

cầu học tập của HS cũng như GV trong nhà trường. 

Chính vì vậy mà chưa thực sự thu hút được các GV Mĩ thuật có trình 

độ Sư phạm và kiến thức Mĩ thuật về trường tham gia giảng dạy. GV Mĩ 

thuật còn khá thụ động trong việc chủ động và linh hoạt trong các thao tác 

tìm phương pháp và khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất cũng như vật 

liệu sẵn có khi áp dụng vào việc dạy Mĩ thuật.  
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Tiểu kết 

Những vấn đề được đặt ra trong chương 1 của luận văn được học 

viên xem như cơ sở khoa học để nghiên cứu cho nội dung tiếp theo. Trong 

đó, các vấn đề như: Nêu các khái niệm có liên quan đến nội dung luận văn, 

học viên đã khái quát về cuộc đời và sự nghiệp của họa sĩ Thành Chương, 

đồng thời trình bày vấn đề thực trạng và những khó khăn, thuận lợi trong 

vấn đề dạy và học môn Mĩ thuật tại Trường PTDTBT THCS Kim Sơn, Bảo 

Yên, Lào Cai. Cũng dựa trên quan điểm và định hướng giáo dục chương 

trình phổ thông mới để thực hiện khảo sát và đưa ra kết luận, đánh giá nhận 

xét về vai trò, giá trị, tầm quan trọng trong việc vận dụng nghệ thuật tạo 

hình của nghệ sĩ nổi tiếng thế giới vào dạy học Mĩ thuật là rất cần thiết. 

Họa sĩ Thành Chương là một trong số họa sĩ có đóng góp cho Mĩ thuật 

hiện đại Việt Nam với nhiều tác phẩm Mĩ thuật nổi tiếng. Với lối vẽ sử 

dụng màu, mảng màu tương phản, họa sĩ Thành Chương vẽ nhiều đề tài 

như con vật, tranh sinh hoạt hướng về dân gian truyền thống và cả loại 

tranh minh họa. 

Việc cung cấp cho người học những kiến thức về họa sĩ đã được xây 

dựng trong chương trình Mĩ thuật phổ thông mới. Nhằm giúp HS có điều 

kiện được trải nghiệm và nắm được nhiều hơn nữa về kiến thức Mĩ thuật 

phù hợp với trình độ, lứa tuổi. Đặc biệt là với HS tại Trường PTDTBT 

THCS Kim Sơn, Bảo Yên, Lào Cai. 
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Chương 2 

NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH TRONG TRANH CỦA HỌA SĨ        

THÀNH CHƯƠNG VẬN DỤNG VÀO DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG 

PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ KIM SƠN, 

BẢO YÊN, LÀO CAI 

2.1. Nghệ thuật tạo hình trong tranh của họa sĩ Thành Chương 

2.1.1. Tạo hình trong tranh con vật 

Thiên nhiên, di sản, hình ảnh cuộc sống con người luôn luôn là đề tài 

và cảm hứng sáng tác của nhiều họa sĩ thế giới và Việt Nam. Kế thừa 

những tinh hoa ấy và những thành tựu nghệ thuật của nhiều họa sĩ đi trước, 

họa sĩ Thành Chương đã sáng tác nghệ thuật từ cách nhìn thế giới rất riêng 

biệt, rất độc đáo như chính hình ảnh và phong cách Thành Chương. Họa sĩ 

Thành Chương đã xây dựng cho mình lối sáng tác và tư duy tạo hình thú vị 

cũng như sự tung hứng của cảm xúc khi là hình khi là nét, lúc lại là màu. 

Vì vậy trong tranh của họa sĩ Thành Chương được xây dựng bố cục rất đa 

dạng nhưng đầy ngẫu hứng với sự biến điệu của hình kỷ hà hình trụ, hình 

oval, hình chữ nhật, hình tam giác, hình lập thể. Ông đã thể nghiệm và 

thành công với nhiều tác phẩm trên các chất liệu sơn mài, sơn dầu và cả 

trong những sáng tác minh họa văn học.  

Đối với đề tài tranh vẽ về các con vật trong tranh của họa sĩ Thành 

Chương được diễn đạt bằng lối vẽ dùng mảng, màu nét riêng và độc đáo. 

Ông quy những đặc điểm của con vật thành những hình kỷ hà ngộ nghĩnh 

tung hứng nét bút ngược xuôi để tạo nên sự ngộ nghĩnh, hài hước và tươi 

vui. Đặc biệt, những bức tranh vẽ về 12 con giáp, chúc mừng năm mới luôn 

là những tác phẩm hấp dẫn, thú vị. Mỗi khi Tết đến, xuân về họa sĩ Thành 

Chương đều vẽ những con giáp, hình tượng những con vật đó được thể 

hiện qua hòa sắc của họa sĩ Thành Chương đều có nét riêng, độc đáo, khó 
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lẫn với các tranh con vật của các họa sĩ khác. Theo họa sĩ Thành Chương: 

“Thú vẽ tranh con giáp mỗi dịp chờ đón Tết đã có từ lâu đời, nhưng theo 

thời gian, hoạt động đó đã bị mai một, lãng quên. Nếu trước đây, cái lệ vẽ 

tranh con giáp chỉ mang ý nghĩa tặng bạn bè như một lời chúc xuân thì nay 

các họa sĩ vẽ tranh con giáp không chỉ tiếp nối, phát huy nét đẹp văn hóa 

tinh thần của cha ông xưa mà còn tạo nên một mảng đề tài, mảng tranh 

nghệ thuật phong phú”, họa sĩ Thành Chương nói. Trong những tác phẩm 

tranh con vật của họa sĩ Thành Chương là một mảng sáng tác gắn liền với 

tên tuổi của ông. Không chỉ vẽ tranh con giáp theo quan niệm xưa nhưng 

phong cách hiện đại, mà họa sĩ Thành Chương còn làm lên mảng đề tài 

sáng tác rất riêng biệt, làm phong phú hơn, gắn tên tuổi của mình với nền 

Mĩ thuật hiện đại Việt Nam. 

Trong những tác phẩm về đề tài con vật, họa sĩ Thành Chương 

thường đặt tên cho những bức tranh của mình với các tên tranh rất lãng 

mạn, nên thơ như tác phẩm: Nhảy múa cùng trâu, Giấc mơ buổi chiều, 

Đêm xanh, Vui đùa với trâu... Với những bức tranh vẽ về con vật thường 

được họa sĩ thể hiện lồng ghép cho tranh thêm sinh động như hình ảnh 

những đám trẻ vui đùa bên con trâu, tạo sự dí dỏm, vui nhộn. Họa sĩ Thành 

Chương đã sáng tác chủ đề con vật như hình tượng con trâu nhằm gợi lên 

những câu chuyện về tuổi thơ một thời chăn trâu nơi thôn quê. Đó cũng là 

ký ức của nhiều người về một thời xa xưa vọng từ ký ức của mỗi người khi 

xem tranh của ông. Qua đó, những bức tranh về hình tượng con trâu còn 

được xem như những những câu chuyện về làng quê Việt Nam khi có điều 

kiện được xuất hiện với bạn bè thế giới. Nhiều tác phẩm về hình tượng con 

vật trong tranh của họa sĩ Thành Chương khẳng định sự đóng góp của họa 

sĩ với Mĩ thuật hiện đại, đương đại kết nối giữa truyền thống và cuộc sống 

đương thời. Từ những tác phẩm tranh về con vật trong tranh của họa sĩ 
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Thành Chương người xem như được bước vào một thế giới của những 

chuyện có từ ký ức tuổi thơ, là những câu đồng dao, của những cảnh sinh 

hoạt của người dân nơi đồng quê yên ả, như thấy cả bầu trời xuân với muôn 

vàn sắc màu của cờ ngũ sắc, tiếng trống hội làng rộn rã mỗi khi xuân mới 

đang về. 

Họa sĩ Thành Chương sáng tác khá nhiều bức tranh có hình tượng 

con trâu, trên chất liệu bột màu và sau đó là chất liệu sơn mài khổ lớn. Dù 

là chất liệu bột màu, sơn dầu hay chất liệu sơn mài đều được họa sĩ Thành 

Chương sử dụng bút pháp và bảng màu tương phản đến độc đáo. Ví như 

tranh Đêm xanh được họa sĩ Thành Chương vẽ hình tượng đám trẻ con chơi 

đùa bên những con trâu. Hình tượng con trâu với dáng vẻ như đang nghênh 

sừng ngắm trăng rất ngộ nghĩnh. Đôi khi lại là hình ảnh đám trẻ đội nón lá 

nhảy múa vui vẻ bên những con trâu như gợi ý về bầu trời tuổi thơ với cánh 

đồng, rơm rạ, trâu bò và cả những vạt nắng trên những triền đê dài mê mải. 

Bên cạnh việc sáng tác hình tượng con trâu, họa sĩ Thành Chương 

còn vẽ nhiều về hình tượng con gà. Tranh Đôi gà tồ được xem là bức tranh 

đầu tay Thành Chương vẽ năm 7 tuổi được trao giải Vàng cuộc thi vẽ tranh 

thiếu nhi quốc tế tại Anh năm 1958 đã như thổi thêm sự yêu thích sáng tác 

con vật trong hội họa của họa sĩ Thành Chương. Hình tượng đôi gà tồ là hai 

chú gà cánh tiên, khỏe mạnh, làm nhân vật chính trong tranh. Hình ảnh một 

đôi gà tồ đang quấn quýt hiền lành bên nhau, tạo cho người xem như đang 

được đi trong thế giới của trẻ thơ Việt Nam ấm áp bình dị. Từ đây đã ghi 

dấu ấn về một họa sĩ tương lai từng đạt danh hiệu cao quý sẽ tạo ra nhiều 

tác phẩm xuất sắc trong nền Hội họa Việt Nam. 

Những sáng tác sau này của họa sĩ Thành Chương vẽ về hình tượng 

con gà như mang màu sắc tươi mới, tinh tế, độc đáo và khẳng định phong 

cách sáng tác của người họa sĩ Việt Nam. Nhiều tác phẩm vẽ về tranh gà 
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của họa sĩ Thành Chương được biến điệu với muôn hình, muôn vẻ, màu sắc 

tươi vui, sống động: Giống như lời phát biểu của họa sĩ Thành Chương 

trong buổi khai mạc Triển lãm 60 năm họa phẩm Gà Thành Chương để kỷ 

niệm 60 năm trong nghề của họa sĩ Thành Chương tại Hà Nội Domino Art 

Fair năm 2017: “Tôi phải khai thác hết tất cả cảm nhận và trí tưởng tượng 

của mình về con gà, cũng như là đưa đời sống người dân vào trong đó để 

không bức tranh nào giống bức tranh nào. Nhìn những bức tranh này thì 

những người anh em bạn bè của tôi đều cho biết rõ ràng là không bức nào 

giống nhau và vẫn nhận ra đấy là tranh của tôi”. Ở một số tác phẩm vẽ về 

hình tượng con gà của họa sĩ Thành Chương cho thấy rõ sự thể hiện những 

phong cách hiện đại như: Siêu thực, lập thể, trừu tượng, nhưng đan xen là 

hình ảnh những con gà mang yếu tố dân gian, gần gũi với đời sống dân 

gian Việt Nam. Thông qua lăng kính của họa sĩ Thành Chương hình tượng 

con gà đã được sáng tạo, biến hóa, hóa thân thành những mảng miếng, 

màu, hình kết hợp với nhau tạo thành hình tượng nghệ thuật riêng biệt 

trong lối tư duy của họa sĩ Thành Chương.  

Với thật nhiều cảm xúc để thể hiện những con gà trong muôn sắc 

màu, hàng trăm bức tranh gà được hình thành từ trí tưởng tượng được kết 

hợp từ thực tế của họa sĩ Thành Chương. Tất cả những con gà kể cả cặp gà 

tồ ông vẽ 60 năm về trước đều rất hiện đại, nhưng con gà nào cũng như 

bước ra từ dân gian. Đây là thách thức rất lớn đối với các nghệ sĩ tạo hình. 

Và tất những điều ấy đã làm nên tên tuổi ông và thế giới hội họa của ông. 

Những tranh về con gà của họa sĩ Thành Chương được ví như câu chuyện 

của người làm xiếc, xuất hiện bằng hình, màu biến ảo bất ngờ và vô tận. 

Đôi khi hình tượng gà được nở ra từ dáng hình của một bông hoa, nhưng có 

hình tượng gà lại như được mọc ra từ dáng dấp yêu kiều của một hình cây. 

Bất chợt lại có con gà xuất hiện từ những nét bay lượng, biến ảo của nghệ 
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thuật thư pháp, hình thể gà bỗng hóa thân từ nét đẹp của hoa văn thổ cẩm, 

hoặc hiện ra từ một dáng vẻ của hình người... Phải chăng, tranh hình con gà 

của họa sĩ Thành Chương chính là cuộc sống con người, với thân phận các 

loài cây, hoa, cùng nhiều cung bậc cảm xúc yêu thương, xum họp, hạnh 

phúc. Trong các tác phẩm vẽ về hình tượng con gà của họa sĩ Thành 

Chương đã góp phần làm nên một thế giới biểu tượng gà bằng trí tưởng 

tượng kỳ lạ nhưng thú vị. Đó cũng là nhân cách của người nghệ sĩ với một 

tài năng đầy cá tính sáng tạo. Từ những bức tranh gà cho chúng ta những 

cảm nhận về vẻ đẹp của cuộc sống.  

Với kỹ thuật vận dụng sự độc đáo của hình, nét, tạo khối, không gian 

bằng màu sắc. Những nét, hình, màu khá độc đáo như cách “chơi” hình kỳ 

thú mà từ đó họa sĩ đưa những màu nguyên chất, tương phản vào tranh. 

Mỗi tác phẩm của họa sĩ Thành Chương là một câu chuyện, một thế giới 

vừa thực vừa mơ nhưng không thật giống nhau về chi tiết. Có lẽ vì vậy mà 

quá trình sáng tác của ông đều ghi nhận những dấu ấn của một người từng 

trải đã rong chơi trong khắp nhân gian, luôn có năng lượng mạnh mẽ trong 

sáng tạo nghệ thuật. Sức lao động bền bỉ ấy cũng chính là sự sáng tạo 

không ngừng để góp phần tạo ra những tác phẩm có thương hiệu “hội họa 

Thành Chương”.  

Mỗi một con vật trong tranh của họa sĩ Thành Chương đều mang đặc 

điểm và nét vẻ riêng biệt không trùng lặp, giống nhau. Ở mỗi bức tranh 

được họa sĩ thể hiện mô phỏng một tư duy thẩm mỹ riêng biệt nhưng vẫn 

đâu đó ẩn hiện một tư duy sáng tạo thống nhất, nhất quán trong lối tư duy 

đến duy mĩ ấy. Với các tác phẩm về hình tượng con vật được ông tư duy, 

chắt lọc, triệt tiêu, sáng tạo bằng hình, màu, nét, bố cục và đặc điểm riêng 

đến kịch tính của tinh thần con vật trong tranh. Đôi khi nó là cả một sự 

logic về sự biểu đạt thế giới hiện đại, được thể hiện ở ý tứ, sắc, diện, nhịp 

điệu, tạo cho người xem liên tưởng duy tình và tích cực.  
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Ngoài hình tượng, trâu, gà họa sĩ Thành Chương còn vẽ nhiều các 

con vật khác với sự thống nhất về phong cách riêng, mỗi hình con vật khi 

minh họa hay là những con giáp đều mong muốn mang đến những khát 

vọng và hạnh phúc con người. Với bút pháp sử dụng một cách phóng túng 

làm cho đường nét trong tranh ông như tự do chuyển động và lắng đọng ở 

các vệt màu hoặc những mảng màu tương phản làm nổi bật chủ đề trong 

tranh. Với kỹ thuật vẽ tung, hứng trong bút pháp giúp cho họa sĩ Thành 

Chương vẽ như là chơi, vui đùa với màu với kỹ thuật sơn mài, sơn dầu vậy. 

Mỗi bức tranh được ông tùy hứng thay đổi bố cục, có thể vẽ ngược vẽ xuôi, 

tung hứng xoay xoay ở nhiều lối nhìn khác nhau.  

2.1.2. Tạo hình trong tranh sinh hoạt dân gian 

Trong nhiều tác phẩm của họa sĩ Thành Chương đã khai thác chất 

dân gian vốn có từ đời sống thường nhật bình dị, cũng là nét riêng của con 

người xưa như còn tồn tại đến nay. Có những tác phẩm thể hiện rõ phong 

cách của họa sĩ Thành Chương muốn tìm về thế giới tuổi thơ và cổ tích với 

những màu sắc về đồng dao, về cuộc sống sinh hoạt nơi thôn quê. Ở những 

bức tranh đó thường được ông khai thác với nét duyên dáng và dí dỏm 

nhưng không kém phần ngộ nghĩnh. Bằng bút pháp tạo hình hiện đại và 

mới mẻ ông đã mô tả những bức tranh mang nội dung về sinh hoạt dân gian 

tươi vui như lễ hội cùng nhiều màu sắc, giàu tính trang trí hiện đại. Một số 

tác phẩm sơn mài được họa sĩ Thành Chương sáng tác với số lượng lớn, 

chứng tỏ sức lực và khả năng sáng tác nghệ thuật của ông. Được biết những 

tranh ông sáng tác dù trên chất liệu sơn dầu hay sơn mài thì đều chúng thể 

hiện với khổ/ kích thước rất lớn. Để có thể thành công trong việc sáng tác 

như vậy họa sĩ Thành Chương đã tích lũy, học hỏi từ nhiều kinh nghiệm và 

rèn luyện kỹ năng cho mình. Qua những thành quả nghệ thuật của ông, 

nhiều nhận xét, đánh giá họa sĩ Thành Chương luôn thành công bởi ông là 
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một trong những họa sĩ lao động nghệ thuật và có trách nhiệm của người 

nghệ sĩ, phục vụ đời sống con người một cách hữu ích.  

 Rất nhiều người thích tranh của Thành Chương, thậm chí có 

người chỉ biết thích cái tên của ông. Ở Thành Chương quả là một 

họa sĩ nổi tiếng và ông cũng luôn luôn muốn ứng đáp sự ngưỡng 

mộ mà người ta đã giành cho ông [47, tr.66]. 

Tranh của họa sĩ Thành Chương về sinh hoạt dân gian bao giờ cũng 

có sự ấn hiện của những hình ảnh em bé chăn trâu, hình ảnh của những 

cánh diều, các khối kỷ hà được vẽ bằng màu tương phản tạo khối cho cái 

nón, mặt trăng hay hình trẻ em, phụ nữ rất ngộ nghĩnh đáng yêu. Đôi khi 

những tác phẩm chỉ là chân dung, hay chân dung tự họa được thể hiện bằng 

những modul rất hiện đại nhưng vẫn lộ rõ tính dân gian. Những hình, khối, 

nét quay ngược, quay xuôi, bắt chéo, xuyên ngang, xuyên dọc tạo thành 

những tác phẩm có bố cục: Khi trừu tượng, khi lập thể tung hứng ngẫu 

nhiên, bất giác người xem còn bắt gặp những khuôn mặt ngộ nghĩnh ngửa 

lên trời hoặc e lệ lấp ló, khi nhìn xa xăm khi lại hoặc ngoẹo đầu duyên dáng 

như những cô thôn nữ. Có lẽ tinh thần dân gian được thể hiện rõ bằng cách 

thể hiện hình, màu và tạo không gian ước lệ, có thể liên hệ với các hình cô 

tiên nữ trên chạm khắc kiến trúc đình làng Việt Nam vậy. 

Trong tranh của họa sĩ Thành Chương đã chỉ ra nét riêng biệt của 

màu sắc, đó là kỹ thuật sử dụng màu mảng nguyên, tương phản tạo tính 

trang trí vui mắt và hấp dẫn, nếu có thể liên hệ để thấy các họa sĩ thế giới 

cũng đã sử dụng kỹ thuật dùng màu tươi như họa sĩ Matisse thuộc nhóm 

họa sĩ trường phái dã thú. Nhưng trong tranh của họa sĩ Thành Chương ít 

khi sử dụng kỹ thuật dùng bảng màu xâm lấn lẫn nhau mà chúng được đặt 

cạnh nhau, phân cách nhau bằng những hệ thống nét. Trong tranh sơn mài 

ông ưa sử dụng những màu như đỏ son, màu hồng điều, màu cánh sen, màu 
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xanh nõn chuối, màu xanh cánh chả, màu vàng kim, màu vàng hòe. Đó 

cũng là những màu từng xuất hiện trong tranh dân gian, là những màu sặc 

sỡ, tương phản mang nét đặc trưng nhất từng thấy trên trang phục truyền 

thống và trang trí trong các lễ hội ở làng quê Việt Nam. Tuy mang nhiều 

nét dân gian nhưng lại chứa đựng sự sang trọng, hiện đại của nghệ thuật 

phương Tây. Dẫu sao thì người xem vẫn luôn cảm nhận rõ nhất trong tranh 

của họa sĩ Thành Chương tinh thần dân gian sâu sắc, thấy rõ trong các bức 

tranh từ chủ đề, nội dung, cho đến kỹ thuật thể hiện màu sắc, nét và kỹ 

thuật dùng mảng phẳng tạo tính trang trí ước lệ để có thể thấy chúng có 

mối liên hệ với tranh dân gian Việt Nam hiện đại.  

Dù sáng tác ở dạng chủ đề hay nội dung nào thì họa sĩ Thành 

Chương cũng thể hiện sự diễn đạt, ngôn ngữ tạo hình một cách dễ dàng, 

một thứ ngôn ngữ rất đặc trưng Thành Chương rất đặc biệt trong nhiều tác 

phẩm sơn dầu, sơn mài mà ông đã thể hiện. Nhiều tác phẩm hội họa của họa sĩ 

Thành Chương cho thấy có những ảnh hưởng ít nhiều của nghệ thuật hiện đại 

phương Tây đầu thế kỷ 20. Điều đó cũng phù hợp với sở thích của ông từ nhỏ 

đã yêu thích tranh của họa sĩ Picasso và họa sĩ Matisse. Có thể phong cách 

nghệ thuật trong tranh của các họa sĩ phương Tây này đã giúp cho họa sĩ 

Thành Chương sớm định hình phong cách nghệ thuật cho riêng mình.  

Năm 2017, Đinh Dậu, Thành Chương quay về vẽ một seri tranh 

“Gà" để kỷ niệm đúng 60 năm ra đời bức tranh Con gà tồ của 

ông (và sự kiện này làm gợi nhớ tới chủ đề “chim câu” trong hội 

họa Picasso, chính Picasso cũng đã quay trở lại sau chừng ấy 

năm). Cho dù không thể tách rời các hình thức thể hiện với tâm 

thế “tức thời” của người nghệ sĩ trong từng thời kỳ vẽ - mà 

thường là rất khác nhau, nhưng cũng không thể nói những đột 

hứng cách xa nhau đến như vậy về mặt thời gian trên cùng một 
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chủ đề không có mối liên hệ với nhau. Một mối liên hệ như vậy, 

hẳn là có nhưng rất hiếm và chỉ được sinh ra từ những sức mạnh 

bí ẩn [47, tr.67] 

Quá trình sáng tạo nghệ thuật của họa sĩ Thành Chương đã gặt hái 

nhiều thành công cũng bởi ông là người khá nhạy cảm, ông cũng là người 

biết vận dụng những nét văn hóa truyền thống dân gian của dân tộc, quê 

hương mình bắt nhịp cùng với nền hội họa thế giới một cách đậm sâu. 

Những tác phẩm tranh gắn với tình yêu quê hương, đất nước hay mang màu 

sắc dân gian đều chứng tỏ phong cách nghệ thuật của họa sĩ Thành Chương. 

Ông biết vượt qua những trở ngại khi bước trên con đường nghệ thuật.  

2.1.3. Tạo hình trong tranh minh họa 

Bên cạnh những thành công về tranh sơn dầu, sơn mài mà họa sĩ 

Thành Chương đã ghi được những dấu ấn đáng kể thì ông còn là một họa sĩ 

minh họa trên nhiều tác phẩm, ấn phẩm văn học, truyện ngắn. Là con của 

nhà văn Kim Lân vốn được tiếp xúc với văn thơ và hội họa từ rất sớm nên 

có thể đã giúp cho người họa sĩ đa tài này có được những cách nhìn nhân 

văn trong sáng tác nghệ thuật và cả trong sáng tác minh họa. Có thể thấy 

khả năng sáng tác trong minh hoạ các tác phẩm “Nên vợ nên chồng”, “Ông 

lão hàng xóm” hoặc những mảnh đời cần lắm những niềm tin và hy vọng.  

Thành Chương cũng là một nghệ sĩ của nghệ thuật vẽ minh họa 

trong suốt 50 năm. Theo Thành Chương, nghệ thuật minh họa có 

một ảnh hưởng rất quan trọng đến hội họa của ông. Và chính qua 

minh họa, nghệ thuật của ông đã có điều kiện để tiếp xúc với 

muôn mặt diệu kỳ hôm nay của cuộc sống. Tính thời đại, cảm 

xúc thời đại trong tranh Thành Chương và có một cách phù hợp 

với tính nhạy cảm của con người cuối thế kỷ 20 đầu 21 có lẽ 

cũng là vì lẽ đó [47, tr.68]. 
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Rõ ràng họa sĩ Thành Chương đã chứng minh khả năng sáng tạo và 

duy trì một tài năng nghệ thuật dài hơi mang phong cách riêng biệt với 

nhiều lĩnh vực hội họa, đồ họa và nhiều lĩnh vực khác. Riêng đối với mảng 

tranh minh họa cũng là những ký họa chiến tranh, thì những tranh minh họa 

báo chí, ông từng vẽ bìa cho bạn bè trên các cuốn sách, tác phẩm có lẽ số 

lượng khá lớn mà người họa sĩ này chắc không thể nhớ nổi. Nhân một buổi 

trao đổi về sáng tác minh họa của họa sĩ Thành Chương, nhà thơ Nguyễn 

Quang Thiều là Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đã nhận xét, đánh giá họa 

sĩ Thành Chương từng vẽ minh họa: “những phụ bản hiện đại nhưng lại 

chứa đựng tinh thần của những câu chuyện cha mình đã viết kể cả những 

câu chuyện từ khi họa sĩ chưa ra đời”. 

Họa sĩ Thành Chương đã tận tình, cẩn trọng khi sáng tác minh họa 

cho các tác phẩm văn học của cha mình là nhà văn Kim Lân (1920-2007). 

Từ những năm 1942, nhà văn Kim Lân đã cho ra mắt những truyện ngắn 

được ghi nhận như tác phẩm: “Đứa con người vợ lẽ” và ông sớm trở thành 

cây bút viết văn quen thuộc của các tờ Trung Bắc chủ nhật và Tiểu thuyết 

thứ bảy, ở thời kỳ những năm đầu của thế kỷ 20. Những tác phẩm truyện 

ngắn từng được ghi nhận của nhà văn Kim Lân như "Làng", "Vợ nhặt" 

đã được đưa vào giảng dạy trong chương trình phổ thông… Theo thời gian 

và sự chín về nghề, nhà văn Kim Lân còn được mời sang tham gia ở lĩnh 

vực sân điện ảnh và đã để lại những dấu ấn quen thuộc với khán giả qua 

các vai diễn Lão Hạc có trong phim “Làng Vũ Đại ngày ấy” và vai Lý Cựu 

trong phim “Chị Dậu”. Từ những thành tựu của cha mình họa sĩ Thành 

Chương đã xây dựng thành những tác phẩm minh họa cho các truyện ngắn 

như: Minh họa truyện “Làng”, “Vợ nhặt”, “Con chó xấu xí”… và nhiều tác 

phẩm khác, được họa sĩ tập trung và dồn tâm huyết của mình cho sáng tác 

minh họa. Các minh họa này được ông xây dựng từ quan niệm kết nối 

những ký ức một thời đã qua với tình cảm của những thế hệ sống trong đời 
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sống xã hội hiện đại. Dù sáng tác trong lĩnh vực minh họa văn học nhưng 

họa sĩ Thành Chương vẫn bảo lưu, gìn giữ và duy trì phong cách sáng tác 

của mình giống như khi sáng tác với những tác phẩm hội họa thời kỳ 

đương đại, tuy nhiên cũng ghi lại rất nhiều dấu ấn đậm nét với phong cách 

kết hợp hài hòa trong trường phái lập thể của nghệ thuật phương tây cùng 

nét ngộ nghĩnh của tranh dân gian Việt Nam.  

Vốn từng là họa sĩ vẽ tranh minh họa cho các báo, tạp chí trong 

khoảng thời gian khá dài, khiến cho họa sĩ Thành Chương có nhiều kinh 

nghiệm và tương hỗ cho các khía cạnh sáng tác của ông. Những minh họa 

gắn bó với tên tuổi của họa sĩ Thành Chương, đó là những sáng tác minh 

họa trên bìa, trong các truyện ngắn, tác phẩm văn học: “Người kép già, 

Ông Cản Ngũ, Anh chàng hiệp sĩ gỗ, Con chó xấu xí, Đứa con người vợ lẽ, 

Đứa con người cô đầu, Đôi chim thành, Cơm con, Chó săn, Cầu đánh vật, 

Con mã mái, Trạng Vật, Thượng tướng Trần Quang Khải, Trả lại đòn, 

Đuổi tà, Vợ nhặt, Làng, Nên vợ nên chồng, Ông lão hàng xóm,”. Trong lời 

giới thiệu cho tập truyện ngắn, nhà văn Nguyễn Quang Thiều đã viết: 

“Những tác phẩm trong cuốn sách này của ông là những câu chuyện đời 

sống của gần một thế kỷ trước. Nhưng tất cả vẫn như vừa diễn ra. Ngôn 

ngữ và những thông điệp chứa đựng bên trong những câu chuyện của ông 

vẫn rực ấm như một dòng máu chảy trong cơ thể thời gian mà những người 

đương thời đang sống trong đó. Mọi hình thức xã hội luôn thay đổi nhưng 

bản chất của kiếp người không thay đổi, mọi ngôn ngữ có thể thay đổi 

nhưng bản chất của tình yêu thương con người và cái Thiện không hề thay 

đổi. Văn chương của nhà văn Kim Lân thuộc về những điều không thể thay 

đổi ấy”.  

Tranh minh họa của họa sĩ Thành Chương cũng thống nhất với 

phong cách tác phẩm sáng tác độc lập. 
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Tranh của Thành Chương hầu như không có bối cảnh chỉ có nền và 

hình tượng, và giữa nền và hình tượng cũng không phân định rõ rệt, một 

phong cách pha trộn lập thể - siêu thực, giữa hình sinh học và hình hình 

học mang tính chủ quan, áp đặt nhưng rất vào mắt. Chất thơ ở đây dường 

như được tạo ra từ ánh sáng, một thứ ánh sáng tự thân, hơi huyền bí vừa do 

màu vừa do sức rung của đậm nhạt, nó làm cho người xem không biết 

người họa sĩ vẽ ngày hay đêm, ánh mặt trời hay ánh mặt trăng, mọi cái đều 

mang tính biểu kiến, không phải tự đặt ra một câu nghi vấn, cũng không 

phải câu trả lời mà là câu ở giữa hai loại câu đó [47, tr. 68]. 

Họa sĩ Thành Chương là một nghệ sĩ biết chắt chiu vẻ đẹp của cuộc 

sống để hóa giải, nghệ thuật hóa thành những bức tranh có phong cách của 

riêng mình. Ông cũng luôn quan tâm sáng tác nhằm phản ánh những diễn 

biến của cuộc sống xã hội. Gần đây họa sĩ Thành Chương đã sáng tác 

những bức tranh tươi mới với nhiều tone độ đậm, nhạt của màu sắc. Ông 

quan niệm vẽ những bức tranh mới mong cho cuộc sống luôn có những 

điều tốt đẹp, con người luôn hòa thuận và hạnh phúc. Cuộc triển lãm gần 

đây như gửi đến thông điệp về sự kiện thế giới và Việt Nam đã trải qua đại 

dịch Covid 19 đầy khốc liệt. Họa sĩ Thành Chương đã thực sự thành công 

trên đường nghệ thuật như mong muốn ước mơ của ông cũng như những 

ghi nhận về sự đóng góp cho nền mỹ thuật nước nhà. 

2.1.4. Tạo hình trong tranh chân dung 

Trong sáng tác nghệ thuật vẽ tranh chân dung luôn được xem là chủ 

đề được nhiều họa sĩ trong và ngoài nước yêu thích thể hiện. Họa sĩ Thành 

Chương đã thể hiện những tác phẩm chân dung tự họa hoặc là những chân 

dung mà họa sĩ yêu thích. Mặc dầu vậy thì người xem vẫn cảm nhận được 

sự ảnh hưởng trong sáng tác của ông với nghệ thuật hiện đại, mà cụ thể là 

những tranh chân dung của họa sĩ Picasso và trường phái hội họa lập thể. 



 
56 

Trong nhiều bức chân dung của họa sĩ Thành Chương đã thể hiện những 

hình khối, màu đặt cạnh nhau tạo thành bức chân dung không giống như 

người thực hay mắt thường nhìn thấy mà cho phép các hình thể trên mặt 

phẳng được nhìn từ nhiều góc nhìn. Đây cũng là những ưu điểm để có thể 

thấy vận dụng thuận lợi cho các học sinh có thể học tập và vận dụng thể 

loại tranh lập thể. Tranh chân dung của họa sĩ Thành Chương cũng thống 

nhất với phong cách vẽ các chủ đề con vật, ông thể hiện sự thoải mái trong 

tư duy cách đặt bố cục, tạo hình cho đường nét, màu sắc nhằm tạo ra sự 

khác biệt như tính tính cách của ông. Cách tạo hình những chân dung được 

bổ thành nhiều mảng miếng độc đáo hoặc mặt người/ mục đồng được ông 

thể hiện ngửa mặt lên là hình tròn hoặc hình tam giác là cái nón luôn được 

quy thành các khối hình trái ngược nhau nhưng luôn đứng cạnh nhau.  

Tranh chân dung của họa sĩ Thành Chương có nhiều bức tự họa. Theo ông, 
đó như một lời tâm sự mà người nghệ sĩ muốn gửi gắm vào nó những ngôn 
ngữ của hội họa, là hình, nét, khối. Ông cố đưa ra chân dung mình với 
những đặc điểm như đầu trọc và cặp kính tròn đến đơn giản. Nhưng sự đơn 
giản đó lại cần được chắt lọc trong bút pháp để thể hiện nét riêng trên đôi 
mắt, khuôn mặt, miệng và cánh mũi sao cho tất cả tạo thành một bức chân 
dung có nét riêng, sự độc đáo từ những hình khối ấn tượng tranh chấp từ 
cái thực và cái ảo. Tranh ông cho thấy ông có cách nhìn thế giới rất riêng, 
cùngt ư duy sáng tạo linh hoạt. Vì vậy trong nhiều tranh chân dung được 
ông kết hợp các hình trụ, tròn, oval, vuông, chữ nhật, kỷ hà đa dạng đứng 
cạnh nhau cùng những mảng màu mạnh xuất hiện trên bề mặt tranh. Từ các 
tranh chân dung cho thấy tranh của họa sĩ Thành Chương luôn có sự biến 
hóa, lối tư duy sáng tạo linh hoạt. Những kỹ thuật xử lý màu, nét, hình cho 
thấy sự kết hợp tài khéo giữa hội họa và đồ họa rất tài tình. Những khuôn 
mặt trong tranh chân dung vừa dân gian vừa hiện đạii vừa ngỗ nghĩnh và 
ngẫu hứng nhưng cũng không kém phần dí dỏm.  
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Có nhiều nhận xét cho rằng tranh của họa sĩ Thành Chương có sự ảnh 
hưởng nhất định đối với các em học sinh và trẻ thơ. Cũng bởi lối nhìn dân 
gian, dí dỏm những lại rất đời thường và giàu tính trang trí hiện đại.  
2.2. Vận dụng nghệ thuật tạo hình tranh của họa sĩ Thành Chương 
trong dạy học môn Mĩ thuật tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú 
Trung học cơ sở Kim Sơn, Bảo Yên, Lào Cai 
Theo chương trình đổi mới giáo dục của Bộ GD&ĐT ban hành năm 2018, 
đã chỉ ra với môn Mĩ thuật có các nội dung được xây dựng, biên soạn nhằm 
mục đích giúp HS phát triển tư suy sáng tạo và trình độ thẩm mĩ. Vì vậy 
đối với tâm lý và trình độ dạy học môn Mĩ thuật của HS cấp THCS được 
nhận định bằng nội dung sau: 

Bảng 2.1. Nội dung vận dụng nghệ thuật tạo hình tranh của họa sĩ 
Thành Chương trong dạy học môn Mĩ thuật 

Giai đoạn giáo dục cơ bản cấp THCS 

Yếu tố tạo hình 
Chấm, nét, hình, khối, màu sắc, đậm nhạt, chất cảm, 

không gian. 

Nguyên lý tạo hình 
Cân bằng, tương phản, lặp lại, nhịp điệu, nhấn mạnh, 

chuyển động, tỉ lệ, hài hòa. 
Định hướng chủ đề 

Mĩ thuật tạo hình 
 - Văn hóa, xã hội. 
- Nghệ thuật Việt Nam và thế giới theo các thời kỳ: 
Tiền sử và Cổ đại; Trung đại; Hiện đại; Đương đại. 

Mĩ thuật ứng dụng 
Sản phẩm mĩ thuật trong lĩnh vực thiết kế công 

nghiệp; Thiết kế đồ họa; Thiết kế thời trang. 

Hướng nghiệp 
Một số ngành nghề liên quan đến Mĩ thuật tạo hình. 

Một số ngành nghề liên quan đến Mĩ thuật ứng dụng. 

 

 



 
58 

2.2.1. Phương pháp và kỹ thuật vận dụng trong bài vẽ trang trí 

2.2.1.1. Phương pháp vận dụng 

Thống nhất những nguyên tắc sau để mang lại chất lượng dạy và học 

cao nhất: 

- Đảm bảo tính mục tiêu: Mỗi phân môn như vẽ trang trí, vẽ theo 

mẫu, vẽ tranh hay thường thức Mĩ thuật khi vận dụng cần bám sát theo mục 

tiêu giảng dạy, đảm bảo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng và thái độ, học sinh 

nắm bắt được, làm được đồng thời thể hiện rõ cảm xúc thích thú, hào hứng 

khi học tập. Ở mỗi nội dung nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu là khác nhau 

giáo viên cần xác định rõ và chủ động giúp các em đạt được trước khi kết 

thúc giờ học. Để thực hiện nguyên tắc này cần phải xác định rõ ràng đích 

đến cuối cùng của quá trình dạy học giờ học đó là gì, khi mục tiêu rõ ràng 

quá trình dạy học sẽ diễn ra tự nhiên. 

- Đảm bảo tính sáng tạo: Vận dụng nhưng không sao chép, dập 

khuôn, thỏa sức sáng tạo theo ý tưởng và thể hiện trên mọi chất liệu. Để 

thực hiện nguyên tắc này cần phải: 

+ Dạy học hướng dẫn cho người học nắm vững lý thuyết, thấy rõ 

nguồn gốc, cấu trúc, đặc điểm của từng vật thể hay họa tiết có trong bài vẽ, 

có thể lấy ví dụ như việc họa sĩ vẽ con trâu cách điệu thì khi vận dụng vào 

bài vẽ người giáo viên cần cho HS quan sát nhìn thấy hình ảnh con trâu 

ngoài đời thực sau đó mới đưa vào bài sẽ tăng tính thực tế hơn. 

+ Về phương pháp dạy học, bằng những phương pháp dạy học tích 

cực đã có như: Dạy học hợp tác, hợp đồng, theo góc, theo dự án giúp người 

học hiểu được vấn đề từ đó đưa ra những câu hỏi và giải quyết những vấn 

đề cần lý luận bên cạnh. Khi người học hiểu được bản chất của sự việc thì 

việc sáng tạo sẽ không còn bị giới hạn. 
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+ Về hình thức tổ chức dạy học cần tích cực tổ chức các buổi tham 

quan, dã ngoại, trực quan cùng máy chiếu, tìm hiểu thông tin trên sách, đài 

báo để xây dựng kho dữ liệu cập nhật mới nhất và đầy đủ nhất. 

- Đảm bảo sự thống nhất giữa tính vừa sức chung và vừa sức riêng 

trong dạy học; bên cạnh quá trình dạy học nhằm tăng nhận thức chung cho 

người học thì giáo viên cần đưa ra những phương pháp dạy học, cách thức 

tổ chức lớp học sao cho phù hợp với từng đối tượng, thậm chí từng bạn học 

sinh, đảm bảo vừa sức để tất cả HS đều phát triển tốt nhất trong khả năng 

của mình. Để thực hiện nguyên tắc này cần phải thường xuyên kiểm tra, 

phân loại, đánh giá tình hình chung của cả lớp, nhận thức riêng của từng 

em, phát hiện sớm năng khiếu đồng thời bổ túc HS còn yếu. 

2.2.1.2. Kỹ thuật vận dụng 

 * Vận dụng trong bài vẽ trang trí Mĩ thuật lớp 7 

Tiết 23 - Vẽ trang trí: Trang trí đĩa tròn 

          - Mục đích 

+ HS nắm bắt được đặc điểm, kiểu dáng của đĩa tròn và phương pháp 

tiến hành trang trí đĩa tròn 

+ Trao cho HS những ý tưởng mới về cách tạo hình của họa sĩ Thành 

Chương, HS nhanh nhẹn trong việc lựa chọn nội dung trang trí, sắp xếp bố 

cục chặt chẽ, thể hiện đường nét mềm mại, màu sắc hài hòa. 

+ HS yêu thích môn học, yêu thích trang trí đồ vật , cảm nhận rõ vai 

trò quan trọng của nghệ thuật trang trí trong cuộc sống. 

- Các bước tiến hành 

Bước 1: GV chia nhóm từ 4 – 6 nhóm, hướng dẫn HS quan sát và 

nhận xét, theo dõi tranh họa sĩ Thành Chương qua slide trình chiếu trên 

bảng về cách tạo hình, xây dựng bố cục, cách điệu hình ảnh, cách sử 

dụng màu.  
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Bước 2: GV cho HS nêu công dụng của chiếc đĩa trong đời sống và 

một vài kiểu dáng trang trí thường gặp. 

Bước 3: GV hướng dẫn cách tạo hình trang trí theo lối tạo hình họa 

sĩ Thành Chương, trao cho HS những điều kiện cần về tạo hình bố cục, 

hình mảng, nét, sắp xếp ý tưởng, màu sắc thường sử dụng trong tranh của 

họa sĩ, hướng dẫn làm mẫu cho HS để HS nắm thật vững những điều kiện 

đó. Tập trung các yếu tố tạo hình từ những khối hình cơ bản: Tròn, vuông, 

chữ nhật, tam giác. 

Bước 4: GV cho HS thực hành đa dạng trên các chất liệu mà HS yêu 

thích. 

Bước 5: Đánh giá kết quả học tập. 

+ GV cho các nhóm treo bài lên bảng và yêu cầu các nhóm nhận xét, 

góp ý lẫn nhau. 

+ Nhận xét chung, biểu dương những bài tập hoàn chỉnh, góp ý cho 

những bài chưa đẹp về bố cục và họa tiết. 

* Áp dụng vào bài  

- Ưu điểm 

+ HS học hỏi được cách tư duy sáng tạo mới về nghệ thuật tạo hình 

khi vẽ các bài vẽ trang trí từ họa sĩ Thành Chương. 

+ HS biết cách phối màu theo từng gam màu, đa dạng chất liệu 

+ Phát triển kĩ năng tạo hình từ những hình khối cơ bản 

- Hạn chế: 

+ Còn bị hạn chế về ý tưởng trang trí 

+ E dè, chưa dám tự tin đưa ra ý tưởng của mình        

* Vận dụng trong bài vẽ tranh theo đề tài 

- Mục tiêu: 

+ HS nắm bắt, hiểu được đặc điểm, nội dung của đề tài và cách vẽ 

tranh đề tài cuộc sống quanh em. 
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+ HS biết lựa chọn hình ảnh về cuộc sống quanh mình, nắm được cách 

tạo hình độc đáo theo phong cách tạo hình họa sĩ phù hợp với nội dung để vẽ 

bức tranh có bố cục chặt chẽ, màu sắc hài hòa, có tình cảm riêng. 

+ HS yêu thích môn học, yêu mến cuộc sống, cảm nhận được vẻ đẹp 

của cuộc sống thông qua tranh vẽ. 

          - Chuẩn bị: 

+ GV: Bài vẽ của HS năm trước, tranh ảnh, tư liệu băng hình về cuộc 

sống quanh mình, SGK. 

+ HS: Đọc trước bài, sưu tầm tranh ảnh về cuộc sống quanh mình, 

bút chì, tẩy, màu, giấy vẽ, SGK. 

+ Phương pháp: Vận dụng linh hoạt các phương pháp: Trực quan, 

gợi mở, vấn đáp, thuyết trình, hợp tác nhóm, luyện tập. 

- Hoạt động dạy học: 

Bước 1: Ổn định tổ chức: GV kiểm tra sĩ số và chia lớp ra thành các 

nhóm nhỏ từ 4 - 6 thành viên. 

Bước 2: GV tổ chức phân vai cho từng nhóm HS bốc thăm thành mỗi 

nhóm nghề khác nhau và thảo luận những hoạt động xung quanh nghề 

nghiệp đó. 

Ví dụ: Nghề bác sĩ sẽ có hoạt động thăm khám chữa bệnh, trồng cây 

thuốc, tiêm truyền, xe cứu thương, chăm sóc người bệnh… 

 Sau đó thảo luận về chủ đề cuộc sống trong tranh họa sĩ Thành 

Chương và cuộc sống đời thường hằng ngày của các em để thấy được điểm 

chung và điểm khác biệt từ đó có thể học hỏi cách làm việc của họa sĩ. 

Bước 3: GV hướng dẫn cách tạo hình theo lối tạo hình họa sĩ Thành 

Chương, ông vận dụng những hình khối tròn, vuông, tam giác để thể hiện 

hình ảnh con người, cái nón, con trâu, cánh diều... GV hướng dẫn HS nắm 

vững yêu cầu và vận dụng vào làm bài theo ý tưởng đã có. 
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Bước 4: Các nhóm trưng bày sản phẩm 

Bước 5: GV nhận xét, tổng kết kết quả, rút ra bài học 

* Áp dụng vào bài  

- Ưu điểm: 

+ HS có nhiều cách tạo hình độc đáo từ ý tưởng ban đầu 

+ Vận dụng cách tạo hình này có thể áp dụng cho rất nhiều nội dung 

bài học khác trong phân môn Mĩ thuật. 

+ Phát huy khả năng làm việc nhóm 

+ Tạo tinh thần đoàn kết , hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên trong 

nhóm 

+ Nâng cao khả năng sáng tạo, phát triển dư duy của HS 

          - Nhược điểm: 

+ HS còn e dè chưa dám bứt phá trong lần đầu tạo hình theo kiểu mới 

+ Ý tưởng chưa thực sự đa dạng 

2.2.2. Kỹ năng chuẩn bị sư phạm vào bài dạy trang trí 

Hướng theo chương trình sách giáo khoa cấp THCS thì ở lớp 7 HS 

lại tiếp tục được học các bài về trang trí cũng như cách sắp xếp các hoa văn, 

màu sắc trong một tác phẩm, sản phẩm. Ngoài những phương pháp, kỹ thuật 

vận dụng dạy học chung đã trình bày phàn trên thì GV cũng cần một số kỹ 

năng sư phạm giúp HS thực hiện bài học một cách có hiệu quả.  

Để có một tiết giảng dạy mong muốn đạt hiệu quả theo đúng mục 

tiêu đề ra cho HS, GV cần phải xác định cụ thể sau bài dạy áp dụng tranh 

của họa sĩ Thành Chương vào bài vẽ trang trí có vận dụng hình, màu vào 

bài học thì HS cần lĩnh hội được những kiến thức gì. GV cũng cần nắm 

vững mục tiêu chung môn Mĩ thuật, mục tiêu của các chủ đề để đưa ra mục 

tiêu thực hiện cho HS một cách cụ thể phù hợp với từng bước thực hiện. 

Muốn đạt được kết quả tốt cần có kỹ năng sư phạm để phân tích, chia sẻ 
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mục tiêu đối với HS, sao cho tất cả lớp đều hiểu và nắm được yêu cầu cần 

đạt cũng như các bước thực hiện. Sau khi xác định được mục tiêu, GV cần 

chuẩn bị đồ dùng dạy và học. Cụ thể là cần có những tác phẩm/ tranh của 

họa sĩ Thành Chương dưới nhiều hình thức xem clip, các slide trình chiếu 

hoặc những tác phẩm đã được vận dụng từ nhiều HS  khác, dưới nhiều hình 

thức khác nhau. Tạo sự đa dạng, phong phú trong sáng tạo nghệ thuật và 

phát huy năng lực sáng tạo thẩm mĩ cho HS. Vì vậy, phương tiện dạy học 

rất cần thiết cho việc truyền đạt và tiếp nhận kiến thức.  

 Để đạt được kết quả tốt nhất trong dạy học Mĩ thuật và vận dụng 

tranh của họa sĩ Thành Chương vào trang trí cũng cần GV chuẩn bị tốt các 

nội dung, từng loại bài để tiến hành một cách cụ thể cho mỗi HS. Có thể áp 

dụng phương pháp giảng dạy tích cực trong môn Mĩ thuật để thể hiện kỹ 

năng sư phạm của GV theo nhiều hình thức khác nhau, nhưng vẫn nên vận 

dụng, khai thác những ưu điểm của hình thức kỹ thuật dạy học truyền 

thống: Giới thiệu, trao đổi, đặt câu hỏi… kết hợp cùng các kỹ thuật dạy 

học mở để GV và HS luôn cảm thấy hứng khởi, để HS thông qua các hoạt 

động trên lớp chủ động tiếp nhận kiến thức theo sự hướng dẫn của GV đạt 

kết quả bài học và vận dụng liên hệ về hiểu biết xã hội thông qua môn Mĩ 

thuật. Cũng thông qua cách dạy học như vậy HS có điều kiện được tiếp xúc 

với họa sĩ thông qua các bài giảng của GV. HS còn có thể hiểu thêm những 

khái niệm về tranh trừu tượng, lập thể được họa sĩ Thành Chương vận dụng 

và nghệ thuật hóa vào tranh của mình làm cho bức tranh toát lên vẻ đẹp của 

hội họa Việt Nam. 

 Thông qua các bài học và quá trình vận dụng như vậy giúp HS vừa 

có kỹ năng thực hành vừa có thêm lượng kiến thức về nghệ thuật tạo hình. 

Mặt khác, thông qua các sản phẩm của HS để GV có cơ sở đánh giá chất 

lượng học tập nhằm tổng kết lại những vấn đề quan trọng, thiết yếu của bài 



 
64 

dạy hay của một quá trình thực hiện. Tùy theo mỗi yêu cầu và trình độ của 

HS hiển thị trên bài mà GV nên có các đánh giá khác nhau mang hướng 

tích cực, động viên HS thêm yêu thích và tạo hứng thú khi học Mĩ thuật. 

 Có thể quá trình đánh giá kết quả học tập của HS cấp THCS sẽ mang 

tính đặc thù nên GV có thể áp dụng cách đánh giá định tính thông qua quá 

trình dạy học. GV có thể thực hiện các kỹ năng đặt câu hỏi mang tính kiểm 

tra lại nội dung của bài, hay của một bài học của các em sau quá trình dạy. 

Chính việc đặt câu hỏi này giúp GV luôn kiểm tra được kiến thức cốt lõi 

mà HS học được qua bài dạy. Cần đánh giá, nhận xét bài vẽ có hoàn thành 

trong một tổng thể chung về bố cục, đường nét, màu sắc có sự tham khảo 

hiểu biết từ các tác phẩm của họa sĩ Thành Chương.  

 Để khuyến khích HS yêu thích môn học và bài học cụ thể, GV còn 

cần có kỹ năng nhận biết, phát hiện được những HS có năng khiếu trong 

sản phẩm của HS, kịp thời phát hiện, động viên sự tiến bộ của HS qua bài 

vẽ. Không thể chỉ vì một bài vẽ chưa hoàn thành mà phủ nhận những nỗ 

lực, cố gắng của HS, nhất là đối với môn học nghệ thuật phụ thuộc nhiều 

vào nhiều yếu tố như sự yêu thích, tập trung, cảm xúc. Vì vậy, bài học vận 

dụng tranh của một họa sĩ được xem như là một trường hợp cụ thể giúp 

việc dạy học Mĩ thuật trở nên có ý nghĩa hơn. Chính vì vậy vai trò của GV 

dạy Mĩ thuật không thể là “người dạy vẽ” đơn thuần, mà là người đạo diễn, 

hướng lái, đưa ra yêu cầu đáp ứng phù hợp với năng lực của HS. Bên cạnh 

đó thì GV phải luôn trau dồi năng lực, trình độ kiến thức chuyên môn và 

những kỹ năng nghiệp vụ của mình với công việc dạy học Mĩ thuật ở 

trường phổ thông; những kỹ năng đó phải được dựa trên cơ sở tri thức văn 

hóa cơ bản, những am hiểu nhất định về chuyên ngành Mĩ thuật, cũng như 

là bối cảnh văn hóa - xã hội nói chung; cần được cập nhật với sự phát triển 

của xã hội và thời đại.  
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Kỹ năng sư phạm mà GV Mĩ thuật luôn cần rèn luyện hằng ngày đó 

là: Nhân cách mẫu mực trong giao tiếp sư phạm, bởi vì: GV hằng ngày tiếp 

xúc với HS, mọi hành vi, cử chỉ, cách nói năng của thầy cô đều trực tiếp tác 

động vào HS. Do vậy, GV cần phải là người có nhân cách mẫu mực cho 

HS noi theo. Đặc biệt Mĩ thuật là môn học chuyên biệt, đặc thù mang cái 

đẹp cho cuộc sống con gười mỗi ngày. Biểu hiện của nhân cách mẫu mực 

là: Sự mẫu mực về trang phục, hành vi cử chỉ, hành vi ngôn ngữ nói phải 

thống nhất; thái độ phù hợp với các phản ứng hành vi; sử dụng hành vi 

ngôn ngữ phong phú, phù hợp với tình huống, nội dung và đối tượng giao 

tiếp. Mỗi bài học GV đều có thể giúp cho HS hiểu được ý nghĩa của việc 

học và thực hành môn Mĩ thuật và khẳng định khả năng thực hành của các 

em thông qua sản phẩm mà chính tay các em làm ra. 

GV Mĩ thuật cần chú ý tôn trọng nhân cách trong giao tiếp, GV cần 

xem coi HS là con người với đầy đủ các quyền được vui chơi, học tập, lao 

động, bình đẳng trong các mối quan hệ xã hội. Tôn trọng HS, có thể quan 

sát các biểu hiện của mỗi HS để: Lắng nghe HS trình bày ý muốn, nguyện 

vọng của mình, không nên ngắt lời các em; biết thể hiện các phản ứng biểu 

cảm của mình một cách chân thành với học sinh giúp các em tự tin tiếp 

nhận kiến thức được học. 

Với nhiệm vụ của GV là truyền đạt tri thức cho HS, môn Mĩ thuật là 

giúp cho HS hiểu được thẩm mĩ và kiến thức về Mĩ thuật. Vì vậy, với sự 

nhiệt huyết và tình yêu nghề, GV đem hết tài năng, trí lực để hướng dẫn, 

giúp cho HS ngày càng có trình độ thẩm mĩ nâng cao. Nhờ có sự đồng cảm 

thì GV mới có biện pháp giảng dạy, giáo dục Mĩ thuật đạt hiệu quả. Muốn 

trở thành một nhà sư phạm mẫu mực, khéo léo, tinh tế trong ứng xử, thành 

công trong việc giáo dục HS, GV Mĩ thuật cũng cần phải có hiểu biết và 

tôn trọng các nguyên tắc ứng xử sư phạm như: Nên tìm hiểu một cách toàn 
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diện, sâu sắc về từng HS. Hiểu rõ hoàn cảnh gia đình, đặc điểm tâm lý, tính 

cách, sở thích, thói quen, năng khiếu… của từng em để có biện pháp giáo 

dục phù hợp với từng đối tượng. Luôn giữ được sự bình tĩnh cần thiết trước 

mỗi tình huống sư phạm, để tìm hiểu một cách cặn kẽ, thấu đáo nguyên 

nhân của mỗi tình huống, hoàn cảnh để có cách xử lý đúng đắn, hợp tình, 

hợp lý.  

Trong chương trình giáo dục phổ thông mới cũng đề cao trong công 

tác giáo dục dạy học lấy người học làm trung tâm, vì vậy luôn có ý thức tôn 

trọng HS, kể cả những khi HS có vi phạm thì GV nên biết tự kiềm chế để 

không bao giờ có những lời nói, cử chỉ xúc phạm học trò. Cũng nên luôn 

đặt mình vào địa vị của HS, vào hoàn cảnh của các em, cố gắng nhớ lại bản 

thân mình khi ở tuổi như các em để hiểu và thấu cảm. Luôn biết khích lệ, 

biểu dương các em kịp thời trong từng bước thực hiện bài học cũng như 

quá trình thực hiện môn học. Đối với HS, thầy cô giáo nên ca ngợi những 

ưu điểm của các em nhiều hơn là phê bình khuyết điểm. HS nào cũng thích 

được thầy cô giáo biểu dương, vì thế, chúng ta không nên tiết kiệm lời khen 

của mình. Hãy khen ngợi những ưu điểm, sở trường, khả năng tư duy và 

sáng tác năng lực của các em để các em cảm thấy giá trị của mình được 

nâng cao, có hứng thú học tập. Góp ý, chia sẻ với HS về những hạn chế và 

các thao tác cụ thể của HS một cách chân thành và yêu thương. Luôn thể 

hiện cho HS thấy tình cảm yêu thương của một người thầy với học trò. 

Dùng lòng nhân ái, đức vị tha giáo dục, cảm hóa học trò sẽ luôn đạt hiệu 

quả cao, đặc biệt đối với môn Mĩ thuật.  

Tại các Trường THCS GV dạy Mĩ thuật đều hiểu lứa tuổi tâm sinh lý 

của HS và tăng cường kỹ năng sư phạm cho mình trong các tình huống sư 

phạm. Ngày càng có nhiều GV Mĩ thuật tự trau dồi khả năng chuyên môn 

của mình ở một mức độ nhất định, không yêu cầu cao như nghệ sĩ chuyên 
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nghiệp, và có hiểu biết rộng về kiến thức lý luận trong lĩnh vực chuyên 

môn của mình nhưng cơ bản đều đảm bảo; những kỹ năng cụ thể về tổ 

chức các hoạt động giáo dục nghệ thuật ngoại khóa cho HS như: Tổ chức 

vẽ tranh, triển lãm hoặc tay nghề trang trí; không những thế còn phải biết tổ 

chức và hướng dẫn một bộ phận HS sinh hoạt câu lạc bộ năng khiếu Mĩ 

thuật (ngoài giờ học/ giờ học ngoại khóa). Như vậy, với Mĩ thuật về cơ bản 

có 3 con đường hình thành kỹ năng dạy học Mĩ thuật, đó là: Trong nhà 

trường; qua một số công việc có liên quan đến nghề như dạy câu lạc bộ, lớp 

năng khiếu, vẽ trang trí cửa hàng, vẽ tranh theo đặt hàng... và trong quá 

trình dạy học ở trường phổ thông có thể vận dụng dưới nhiều hình thức vào 

vẽ tranh. Tuy nhiên, cần nâng cao tự sự ý thức trách nhiệm với công việc, 

sự tự trọng mà mỗi GV chủ động hoàn thiện, hình thành các kỹ năng đáp 

ứng được nhiệm vụ được giao. Cách thức này mang tính tích cực, cần sự 

nhận thức đúng đắn, quyết tâm của mỗi GV. Những kỹ năng được hình 

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

thẳng và mang giá trị nghệ thuật cao. Yêu cầu của công việc buộc mỗi GV 

phải có và phát triển những kỹ năng dạy Mĩ thuật cần thiết, nếu muốn tiếp 

tục công tác ở trường. Cách thức này mang tính tiêu cực, nếu để lâu dài sẽ 

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

việc được giao. 

Theo đó, mỗi GV cần tự ý thức được công việc mình đang theo đuổi 

và có một tâm thế đúng khi thực hiện công việc bởi nếu lựa chọn đúng thì 

công việc sẽ trở nên thú vị, tạo nên động lực cho chính bản thân mỗi GV. 

Mỗi GV Mĩ thuật luôn cần trang bị cho mình những hành trang kiến thức 

và kỹ năng xử lý tình huống sư phạm. Đặc biệt là việc giáo dục HS thông 

qua các hình thức vận dụng, học tập Mĩ thuật từ các tác giả trong và ngoài 

nước làm giàu tâm hồn cho các em cũng như tình yêu môn học Mĩ thuật. 
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2.3. Thực nghiệm sư phạm 

2.3.1. Đối tượng thực nghiệm 

Việc tổ chức thực nghiệm sư phạm nhằm xác định tính khoa học, 

tính khả thi và tính hiệu quả của việc vận dụng tranh của Họa sĩ Thành 

Chương trong dạy học môn Mĩ thuật tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú 

THCS Kim Sơn, Bảo Yên, Lào Cai. Qua đó thấy rõ ưu điểm cũng như hạn 

chế của phương pháp dạy học hiện tại và sự thay đổi khi vận dụng phương 

pháp dạy học mới.  

- Lớp thực nghiệm (TN) Lớp 7A  

- Lớp đối chứng (ĐC) Lớp 7B 

Cả 2 lớp tham gia thực nghiệm và đối chứng đều đảm bảo đầy đủ 

các yêu cầu về thái độ, kiến thức, kỹ năng, sĩ số không chênh lệch nhau 

quá nhiều. 

2.3.2. Nội dung thực nghiệm 

- Nội dung thực nghiệm 

Tiến hành thực nghiệm tại không gian lớp học với đầy đủ giáo cụ 

trực quan và thiết bị học tập. Thực nghiệm qua phân môn vẽ tranh theo đề 

tài và vẽ tranh trang trí. 

- Thời gian và địa bàn thực nghiệm 

Tiến hành thực nghiệm vào hai tiết dạy Mĩ thuật trong 2 tuần tháng 6 

năm 2021 tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Kim Sơn, Bảo 

Yên, Lào Cai. 

- Quy trình tiến hành thực nghiệm 

Gồm 4 bước: 

+ Tìm hiểu chủ đề và cách thể hiện  

+ Thực hành  

+ Bình luận và đánh giá  
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+ Sáng tạo mở rộng 

Để bắt đầu GV giao nhiệm vụ trước một tuần cho HS tìm hiểu về 

chủ đề 3: Cuộc sống trong mắt em, bài 1 vẽ tranh cuộc sống quanh em và 

tìm hiểu cách tạo hình trong tranh họa sĩ Thành Chương. 

 Như vậy, HS có thời gian để liệt kê, chọn lọc ra những ý tưởng và 

chủ động sắp xếp các ý tưởng đã có thành 1 bức tranh về cuộc sống thường 

ngày, đồng thời có thể học ngay lối tạo hình vô cùng tự nhiên của họa sĩ 

Thành Chương gắn với nội dung học tập. 

Vào giờ học, GV sẽ cho HS theo dõi một đoạn video ngắn về những 

bức tranh của Họa sĩ Thành Chương, xem các phương pháp tạo hình thể 

hiện ý tưởng độc đáo của ông, GV chia lớp thành 4 nhóm nhỏ với sĩ số mỗi 

nhóm từ 7 đến 8 bạn cùng bàn luận, hướng dẫn cách phối màu và thứ tự lên 

màu cho HS. Sử dụng chủ yếu các mảng màu nguyên đặt cạnh nhau tạo 

tính đối nghịch tương phản mạnh mẽ, gam màu ấm nóng, tươi sáng. GV sẽ 

không đưa ra nhận định riêng của mình mà chỉ khơi gợi nhằm tìm hiểu 

mong muốn của HS sau đó giúp HS hoàn thành bài trên cơ sở kiến thức đã 

có. 

GV phân tích kĩ sự thỏa mái trong tư duy và cách đặt bố cục, tạo 

hình của họa sĩ Thành Chương: Nét ngây ngô lúc trầm, lúc bổng; tạo hình 

chủ yếu bởi những hình khối quen thuộc đó là: Tròn, vuông, tam giác, chữ 

nhật; hình hài nhân vật trong tranh được họa sĩ cách điệu, bóp méo, có nét 

trừu tượng nhưng cũng rất dễ nhận biết. Đặc thù hơn đó là trong tranh họa 

sĩ vẽ tạo hình rất nhiều về chủ đề con trâu, cậu bé, thả diều... những hình 

ảnh gắn liền với tuổi thơ của người nông thôn Việt Nam và cuộc sống hàng 

ngày của các em.  

Phần thực hành : GV cho HS được lựa chọn chất liệu thể hiện, có thể 

là màu sáp, màu nước, xé dán theo đúng năng lực và sở thích, tạo không 
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gian, tinh thần tích cực nhất để HS hoàn thiện bài. Do đã có sự tìm hiểu từ 

trước về nội dung chủ đề nên hầu hết các bạn bắt tay vào rất nhanh, một số 

bạn còn lúng túng sẽ được GV tới hướng dẫn, đưa ra thêm ý tưởng, hội ý 

trong nhóm để theo kịp cả lớp. 

Qua quan sát chung, với phương pháp này HS nắm bắt kiến thức 

được rất nhanh, tinh thần học tập nhóm, thảo luận nhóm nâng cao, HS hào 

hứng khi được thỏa sức sáng tạo theo ý thích và chất liệu mình muốn. Ghi 

nhận bài hoàn thành sớm nhất khoảng 20 phút, còn lại trung bình khoảng 

25 phút đến 30 phút, đảm bảo yêu cầu khung chương trình. 

Phần bình luận đánh giá HS trình bày sản phẩm lên bảng theo từng 

nhóm, các nhóm nhận xét chéo nhau về ưu điểm, tồn tại, cũng như đưa ra 

cách khắc phục. Các thành viên lắng nghe và phản biện đưa ra quan điểm 

của mình. GV tổng kết ý kiến sau đó đánh giá, biểu dương sự cố gắng của 

cả lớp, khen ngợi nhóm và cá nhân có những sản phẩm tốt, góp ý xây dựng 

tích cực cho bài còn chưa tốt. 

Phần sáng tạo mở rộng GV giao nhiệm vụ cho HS từ những kiến 

thức đã học có thể thực hành thêm nhiều tác phẩm tương tự hoặc triển khai 

sang chủ đề khác với chất liệu khác. Cụ thể GV cho HS đảo ngược chất 

liệu, nếu bạn đã làm chất liệu xé dán rồi có thể chuyển sang màu acrylic, 

màu bột hoặc màu sáp để thấy sự thay đổi; vào buổi học giờ sau với chủ đề 

khác HS có thể chuẩn bị sẵn phác thảo ý tưởng  sau đó làm bài sáng tạo cá 

nhân tổ chức như một cuộc thi dành cho các em. HS luôn trong tâm thế hào 

hứng chờ đợi tiết học tuần sau. 

-  Xử lý kết quả thực nghiệm 

+ Thống kê mức độ hoàn thành bài kiểm tra, kết quả kiểm tra của 

học sinh lớp 7A, 7B. 

+ Xử lý số liệu theo các giá trị: phần trăm và trung bình. 
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+ So sánh kết quả kiểm tra đánh giá 2 lớp 7A và lớp 7B. 

2.3.3. Kết quả thực nghiệm 

2.3.3.1. Kết quả trước thực nghiệm 

Trước khi tiến hành dạy thực nghiệm, học viên tiến hành cho HS làm 

1 bài kiểm tra nhỏ, với cùng mức độ, kiến thức, cùng 1 khoảng thời gian, 

cùng 1 thang điểm chấm. 

Học viên thu được kết quả như bảng 2.1; 2.2 và bảng 2.3 như sau: 

Bảng 2.2. Kết quả bài vẽ trong giờ kiểm tra trước TN 

TT Lớp 
Hoàn thành tốt Hoàn thành Chưa hoàn thành 

SL % SL % SL % 

1 TN 7 20 25 71,4 3 8,6 

2 ĐC 6 17,1 26 74,3 3 8,6 
 

Bảng 2.3. Kết quả khảo sát trước khi TN của các lớp TN và ĐC 
 

Lớp Số lượng 
Số học sinh đạt điểm Xi X  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  

TN 35 0 0 0 0 3 4 5 2 1 0 0 5,54 

ĐC 35 0 0 0 0 2 3 7 2 1 0 0 5,63 
 

Bảng 2.4. Xếp loại kết quả đầu vào của các lớp TN và các lớp ĐC 
 

Lớp Số lượng 

Xếp loại 

Giỏi Khá Trung bình 
Dưới trung 

bình 

S

L 
% SL % SL % SL % 

TN 35 3 8,6 9 25,7 22 62,9 1 2,8 

ĐC 35 4 11,4 10 28,6 20 57,1 1 2,9 
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Kết quả nghiên cứu thu được ở các bảng trên cho thấy rằng: X giữa 

lớp ĐC và TN có mức độ gần tương đương nhau (5,63 - 5,54 = 0.09); mức 

độ kiến thức kỹ năng phân môn Mĩ thuật của HS hai lớp ở mức độ Trung 

bình. Vậy kết quả học tập phân môn Vẽ tranh của các lớp TN và ĐC trước 

thời điểm thực nghiệm là như nhau. 

2.3.3.2. Kết quả sau thực nghiệm 

Sau khi kết thúc giờ dạy thực nghiệm, học viên tiến hành cho học 

sinh làm 1 kiểm tra nhằm so sánh mức độ nhận thức, kiến thức, kỹ năng của 

học giữa hai lớp TN và ĐC để có thể so sánh đối chiếu và rút ra kết luận một 

cách chính xác. Quá trình làm bài nghiêm túc, khách quan, trung thực. Vì vậy 

học viên đã thu được kết quả được thể hiện ở bảng 2.4, 2.5 và 2.6: 

Bảng 2.5. Kết quả bài vẽ trong giờ thực nghiệm 
 

T T Lớp 
Hoàn thành tốt Hoàn thành Chưa hoàn thành 

SL % SL % SL % 

1 TN 26 74,3 9 25,7 0 0,0 

2 ĐC 10 28,6 15 71,4 0 0,0 
 

Qua thực nghiệm có thể thấy rõ ràng sự thay đổi tích cực giữa lớp 

TN và lớp ĐC về kiến thức và kỹ năng HS đã bước đầu đạt được mục tiêu 

đề ra của bài học, từ kiến thức, kỹ năng phân môn vẽ tranh mà các em cảm 

nhận và tư duy được. Điều đáng ghi nhận chính là không khí học tập của 

các em sôi nổi, ý thức của HS khi tham gia môn học trở nên khá tích cực, 

thời gian trống trong tiết được giảm đáng kể HS trở nên hào hứng tham gia 

hoạt động thảo luận và cùng nhau làm bài nhiều hơn. Bên cạnh đó, vì giao 

nhiệm vụ cho nhóm trưởng và nhóm trưởng giao nhiệm vụ cho từng thành 

viên được cụ thể hóa hơn mỗi thành viên một công việc cụ thể mỗi HS 
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được từng bước lên lớp tự mình được trải nghiệm nên HS làm việc riêng, 

mất trật tự cũng giảm đáng kể. HS làm theo sự chỉ huy và hướng dẫn từng 

bước cụ thể của GV, việc HS tích cực tham gia tiết thực nghiệm một phần 

do có yếu tố mới hấp dẫn hơn 

Thông qua thực nghiệm hình thành và phát triển những năng lực tư 

duy, sáng tạo mới cho HS: Các em biết cách tạo hình khác lạ so với cách 

tạo hình đơn giản trước đó, biết cách bóp méo, biến đổi những hình khối 

rồi sắp xếp lại thành tác phẩm nghệ thuật có chủ đích. Nếu như trước đó 

hoạt động tạo hình đơn giản chỉ là những đường nét thẳng đặt cạnh nhau 

chưa có cách điệu nhiều so với hình ảnh thực tế thì nay HS đã mạnh dạn 

khai thác từng nét đặt hình, có sự nghiên cứu về chủ đề cũng như chọn lọc 

những hình ảnh đẹp phù hợp với chủ đề đó. Về màu sắc cũng có cải thiện 

rõ rệt khi các em đã tự tin đưa những mảng màu lớn lên bài, chơi đùa với 

màu rồi pha màu trong sự thích thú, hào hứng. Yếu tố sử dụng màu mảng 

nguyên, tương phản từ phong cách của họa sĩ có phần ảnh hưởng tích cực 

tới cách làm màu của các em, dưới sự hướng dẫn của GV các em mạnh dạn 

pha những gam màu gốc làm nền trước cho bài vẽ, sau cùng nhấn các gam 

màu tương phản như: Đỏ- lục, cam- lam, vàng- tím... cho bài rực rỡ, thêm 

nổi bật. 

Bảng 2.6. Kết quả đánh giá đầu ra của các lớp TN và ĐC 
 

Lớp 
Số 

lượng 

Số học sinh đạt điểm Xi X  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

TN 35 0 0 0 0 0 1 2 2 6 4 0 8,14 

ĐC 35 0 0 0 0 0 3 8 1 9 4 0 7,09 
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Bảng 2.7. Xếp loại kết quả đầu ra của các lớp TN và ĐC 
 

Lớp 
Số 

lượng 

Xếp loại 

Giỏi Khá Trung bình Dưới trung bình 

SL % SL % SL % SL % 

TN 35 19 54,3 13 37,1 3 8,6 0 0,0 

ĐC 35 9 25,7 12 34,3 14 40 0 0,0 
 

Từ kết quả mà học viên thu được cho thấy kết quả đánh giá của học 

sinh đã có sự thay đổi rõ rệt về điểm số ở các mức độ: Giỏi, Khá, Trung 

bình ở lớp thực nghiệm có kết quả cao hơn so với lớp đối chứng. 

Kết quả trên khẳng định tính hiệu quả của quá trình vận dụng 

phương pháp dạy học theo định hướng tiếp cận năng lực trong dạy học 

phân môn Mĩ thuật tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Kim Sơn, 

Bảo Yên, Lào Cai. 

Học viên tiến hành một bài kiểm tra riêng cho HS thực nghiệm khi 

hỏi một số câu hỏi trực tiếp về hứng thú của HS trong quá trình học, kết 

quả ở bảng sau: 

Bảng 2.8. Hứng thú của HS trong quá trình học tập phân môn vẽ tranh 
 

Mức độ Số lượng % 

Rất hứng thú 26 74,3 

Hứng thú 9 25,7 

Ít hứng thú 0 0 

Không hứng thú 0 0 

Tổng 35 100.00 

Từ đó ta thấy được GV đã tạo được không khí lớp học tiêu biểu để kích 

thích sự hứng thú học tập môn học Mĩ thuật trong bài vẽ tranh cho HS. 
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Bảng 2.9. Mức độ hiểu bài sau quá trình học tập của HS 
 

Mức độ Số lượng % 

Rất hiểu bài 15 42,9 

Hiểu bài 20 57,1 

Hiểu ít 0 0,0 

Không hiểu 0 0.0 

Tổng 35 100.00 
 

Kết quả nghiên cứu thu được cho thấy, việc vận dụng, sử dụng các 

phương pháp dạy học theo hướng tiếp cận năng lực thông qua việc vận 

dụng nghệ thuật tạo hình trong tranh họa sĩ Thành Chương áp dụng vào dạy 

học phân môn vẽ tranh ở Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Kim 

Sơn, Bảo Yên, Lào Cai đã bước đầu mang lại được kết quả khả quan; trong 

kết quả học tập của HS ta có thể thấy được với 42,9% HS rất hiểu bài, 

57,1% HS hiểu bài, không có HS nào hiểu ít và không hiểu. 

So với trước kia HS học theo phương pháp dạy học truyền thống đọc 

và chép, khi sử dụng phương pháp mới và các kỹ thuật dạy học giúp các 

em chiếm lĩnh được các kiến thức, kỹ năng, thái độ cần thiết của phân môn 

vẽ tranh, đồng thời phát triển được thái độ tích cực cho HS, qua đó góp 

phần nâng cao kết quả học tập của HS khối lớp TN nói riêng và nâng cao 

chất lượng dạy học Mĩ thuật trong nhà trường. 

Kết quả TN cũng cho thấy rõ ràng việc sử dụng phương pháp tiếp 

cận năng lực phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của HS; phương 

pháp dạy học theo nhóm cho ta thấy mức độ hiểu bài và mức độ hứng thú 

của HS khi tham gia bài giảng. Về cơ bản tiết dạy đã thành công cả trên 

phương diện tổ chức dạy học, phát huy năng lực quan sát, năng lực chủ 

động hợp tác nhóm và làm việc theo nhóm. Các em tích cực hơn, phát triển 
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được năng lực của chính mình, so với trước kia HS học theo phương pháp 

dạy học truyền thống đọc và chép, khi sử dụng phương pháp mới và các kỹ 

thuật dạy học giúp các em chiếm lĩnh được các kiến thức, kỹ năng, thái độ 

cần thiết của phân môn vẽ tranh cũng như nhận thức đầy đủ, chính xác,  

nêu cao tinh thần tham gia học tập của mình. 

Tiểu kết 

Từ những kết quả thực nghiệm mà học viên thu nhận được đã cho 

thấy việc vận dụng tranh của họa sĩ Thành Chương trong dạy học môn Mĩ 

thuật tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Kim Sơn, Bảo Yên, Lào 

Cai vào dạy học đã đạt những hiệu quả nhất định và có tính thực tiễn cao. 

Đối với học sinh THCS nói chung, học sinh THCS học môn Mĩ thuật nói 

riêng sẽ yêu thích, tìm hiểu và cảm nhận được sự thú vị từ những sáng tác 

của họa sĩ Thành Chương. Lối vẽ dí dỏm, tạo hình ngộ nghĩnh ấy sẽ thêm 

phần hứng thú với bởi vì những chủ đề về hình tượng con vật, hoạt cảnh 

sinh hoạt đời thường trong tranh họa sĩ rất gần gũi với đời sống của các em 

ngoài đời thực. Mong rằng sau khi nghiên cứu thành công bài luận văn này 

sẽ còn nhiều họa sĩ của Việt Nam được đưa vào vận dụng nhằm nâng cao 

chất lượng dạy và học bộ môn Mĩ thuật . 
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KẾT LUẬN 

Thông qua việc tìm hiểu, phân tích các tác phẩm và quá trình sáng 

tác của họa sĩ Thành Chương để thấy ông là một họa sĩ có phong cách hiện 

đại nhưng lại ẩn chứa tâm hồn gắn bó với đời sống văn hóa làng quê Việt 

Nam. Ông là một họa sĩ được tiếp xúc với nghệ thuật từ thuở ấu thơ, vì vậy 

sớm tìm cho mình phong cách sáng tác độc đáo, riêng biệt, thể hiện qua 

những tác phẩm trên chất liệu sơn dầu, sơn mài. Là một nghệ sĩ đắm say 

với cái đẹp của văn hóa Việt Nam đã giúp ông xây dựng thành công Việt 

phủ Thành Chương ở Sóc Sơn do chính ông là người trực tiếp chỉ đạo thi 

công xây dựng để đến nay đã trở thành một địa chỉ văn hóa chứa đựng tâm 

hồn người Việt xưa. Với hàng loạt tác phẩm vẽ về hình tượng các con vật 

được ông khai thác được xem như những lựa chọn trong sáng tác chứa 

đựng tư duy và những ý nghĩa biểu tượng triết mĩ của riêng ông gắn với 

tâm hồn người nghệ sĩ yêu cái đẹp.  

Họa sĩ Thành Chương thường sử dụng các màu sắc rực rỡ trong 

nhiều sáng tác của mình như hình các con vật, chân dung… đều được quy 

về các hình kỷ hà rồi xây dựng thành tác phẩm với màu sắc tươi mới và hấp 

dẫn. Nhiều bức tranh của họa sĩ Thành Chương đã giúp người xem liên 

tưởng như nhớ về niềm hoài niệm, gần gũi với trẻ thơ. Đó cũng chính là 

những điều thuận lợi cho việc vận dụng vào dạy và học tập các chủ đề 

trong phân môn Mĩ thuật cho HS Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS 

Kim Sơn, Bảo Yên, Lào Cai. Phong cách và bút pháp tạo hình trong tranh 

của họa sĩ Thành Chương được vận dụng vào dạy học Mĩ thuật ở một vùng 

miền núi đặc biệt cho thấy: Về cơ bản HS đều được tiếp cận với Mĩ thuật 

Việt Nam hiện đại, đương đại thông qua các họa sĩ tiêu biểu. Việc triển 

khai thực nghiệm vận dụng tranh của họa sĩ Thành Chương vào dạy học 

cho HS khối lớp 7 tại trường đã tạo động lực cho GV, tăng thêm sự cố 
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gắng, nỗ lực hơn nữa để phát triển bộ môn Mĩ thuật tại Trường Phổ thông 

Dân tộc Bán trú THCS Kim Sơn, Bảo Yên, Lào Cai. 

Trước thềm triển khai việc thực hiện chương trình đổi mới giáo dục 

cũng như đổi mới sách giáo khoa phổ thông đã cho phép môn Mĩ thuật 

khẳng định thế mạnh của mình là môn nghệ thuật đặc thù. Vì vậy, việc 

triển khai áp dung các tác phẩm Mĩ thuật, tìm hiểu các họa sĩ trong và 

ngoài nước trở thành tiêu chí trong giáo dục tại các nhà trường. HS khối 7 

tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Kim Sơn, Bảo Yên, Lào Cai 

đã được tiếp xúc và thực hành vận dụng tranh của họa sĩ Thành Chương 

vào dạy học giúp cho các em có thêm sự hứng thú và tình yêu sâu sắc đối 

với môn Mĩ thuật. 

Với những luận giải, phân tích đánh giá, nhận xét, kết quả tích cực 

của việc áp dụng dạy học Mĩ thuật nói chung, vận dụng tranh của họa sĩ 

Thành Chương nói riêng tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Kim 

Sơn, Bảo Yên, Lào Cai được xem là một hoạt động tích cực, cần thiết cho 

quá trình phát triển tư duy sáng tạo và năng lực thẩm mĩ cho HS. Việc thực 

hiện nội dung luận văn này học viên mong muốn đóng góp một phần nhỏ 

công sức của mình hướng tới tạo sự hứng thú và tình yêu môn học Mĩ thuật 

với các em Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Kim Sơn, Bảo Yên, 

Lào Cai. Đáp ứng với nhu cầu giáo dục toàn hiện và phát triển đất nước 

hướng tới sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa bền vững. 
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Phụ lục 1 

PHƯƠNG PHÁP VẬN DỤNG VÀO DẠY HỌC MĨ THUẬT 

THAM KHẢO BÀI VẼ THEO TRANH LẬP THỂ CỦA PICASSO 
TT TÊN TRANH PHONG CÁCH TÁC PHẨM/THỰC HIỆN 

 

1 

 

Chân dung Người 

đàn bà khóc 

 

 

Lập thể phân tích 

 
Nguồn: TLTK [49] 

 

 

 

2 

 

 

 

Chân dung 

 

 

 

Lập thể  

 
Nguồn: TLTK [51] 

 

    3 

 

Chép tranh 

Họa sĩ Picasso 

 

 

Lập thể 

 
Nguồn: TLTK [50] 
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4 

 

 

Chép tranh 

Họa sĩ Picasso 

 

 

 

Lập thể 

 
Nguồn: TLTK [50] 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Chép tranh 

Họa sĩ Picasso 

 

 

 

 

Lập thể 

 
Nguồn: TLTK [50] 
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Phụ lục 2 

CÁC TÁC PHẨM CỦA HỌA SĨ THÀNH CHƯƠNG 

 

 
Hình 2.1.  Họa sĩ Thành Chương Vẽ 

Nguồn: Việt Phủ Thành Chương cung cấp 
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Hình 2.2. Chân dung họa sĩ Thành Chương 

Nguồn: Việt Phủ Thành Chương cung cấp 

 

 
Hình 2.3. “Chân dung họa sĩ”, màu bột, (70 x 52)cm 

Nguồn: Việt Phủ Thành Chương cung cấp 

http://soi.today/wp-content/images/2014/10/34-thanh-chuong.jpg
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Hình 2.4. Thành Chương, Tuổi thơ tôi, Sơn mài, 2008, (200x250)cm 

Nguồn: Việt Phủ Thành Chương cung cấp 

 

 
Hình 2.5.  Mẹ và Tôi 1999,  Sơn mài, (120x180)cm 

Nguồn: Việt Phủ Thành Chương cung cấp 
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Hình 2.6.  Hạnh phúc, 2007, Sơn mài, (120x240)cm 

Nguồn: Việt Phủ Thành Chương cung cấp 

 

 
Hình 2.7.  Mẹ con, 2007, Sơn mài, (180x120)cm 

Nguồn: Việt Phủ Thành Chương cung cấp 
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Hình 2.8.  Chuyện Cổ tích, 1998, Sơn mài, (180x120)cm 

Nguồn: Việt Phủ Thành Chương cung cấp 

 

 
Hình 2.9.  Bạn thân, Sơn mài (70x70)cm  

Nguồn: Việt Phủ Thành Chương cung cấp 
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Hình 2.10.  Buổi chiều bình yên, Sơn dầu, (55x70)cm  

Nguồn: Việt Phủ Thành Chương cung cấp 

 

 
Hình 2.11.  Chân dung, Sơn dầu (70x90)cm 

Nguồn: Việt Phủ Thành Chương cung cấp 
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Hình 2.12.  Gia đình, Sơn mài (100x100)cm 

Nguồn: Việt Phủ Thành Chương cung cấp 

 

 
Hình 2.13.  Giấc mơ đỏ, Sơn mài, (100x100)cm 

Nguồn: Việt Phủ Thành Chương cung cấp 
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Hình 2.14.  Giấc mơ vàng, Sơn dầu, (70x90)cm  

Nguồn: Việt Phủ Thành Chương cung cấp 

 

 
Hình 2.15.  Chân dung Họa sĩ, Sơn dầu, (55x70)cm 

Nguồn: Việt Phủ Thành Chương cung cấp 
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Hình 2.16.  Ngày nắng, Sơn dầu, (45x60)cm 

Nguồn: Việt Phủ Thành Chương cung cấp 

 
Hình 2.17. Ngày xanh, Sơn mài, (70x70)cm 

Nguồn: Việt Phủ Thành Chương cung cấp 
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Hình 2.18. Thời thơ ấu, Sơn dầu, (45x60)cm  

Nguồn: Việt Phủ Thành Chương cung cấp 

 

 
Hình 2.19. Thời thơ ấu, Sơn dầu, (50x50)cm 

Nguồn: Việt Phủ Thành Chương cung cấp 
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Hình 2.20.  Giấc mơ, Sơn dầu, 2014 

Nguồn: Việt Phủ Thành Chương cung cấp 

 
Hình 2.21. Trẻ em chơi trung thu, Màu bột, (70x52)cm 

Nguồn: Việt Phủ Thành Chương cung cấp 

http://soi.today/wp-content/images/2014/10/37-thanh-chuong.jpg
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Hình 2.22.  Minh họa của Thành Chương cho chùm thơ của Lữ Thị Mai 

trên Nhân Dân hằng tháng số 204 

Nguồn: Việt Phủ Thành Chương cung cấp 

 

 
Hình 2.23.  Minh họa của Thành Chương cho chùm thơ của Lữ Thị Mai 

trên Nhân Dân hằng tháng số 204 

Nguồn: Việt Phủ Thành Chương cung cấp 

http://soi.today/wp-content/images/2014/10/thanh-chuong-1.jpg
http://soi.today/wp-content/images/2014/10/thanh-chuong-4.jpg
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Hình 2.24.  Minh họa của Thành Chương cho chùm thơ của Lê Ngân Hằng 

trên Nhân Dân hằng tháng số 206 

Nguồn: Việt Phủ Thành Chương cung cấp 

 
Hình 2.25.  Minh họa của Thành Chương cho chùm thơ của Lê Ngân Hằng 

trên Nhân Dân hằng tháng 206 

Nguồn: Việt Phủ Thành Chương cung cấp 

http://soi.today/wp-content/images/2014/10/thanh-chuong-2.jpg
http://soi.today/wp-content/images/2014/10/thanh-chuong-5.jpg
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Hình 2.26.  Minh họa truyện ngắn Đảo của Nguyễn Ngọc Tư  

Trên Nhân Dân hằng tháng Tết 2014 

Nguồn: Việt Phủ Thành Chương cung cấp 

 
Hình 2.27.  Chăn trâu cắt cỏ, Sơn mài 

Nguồn: Việt Phủ Thành Chương cung cấp 

http://soi.today/wp-content/images/2014/10/minh-hoa-Dao.jpg


 
102 

 
Hình 2.28.  Chơi đùa cùng trâu 2, Sơn mài 

Nguồn: Việt Phủ Thành Chương cung cấp 

 

 
Hình 2.29. Minh họa truyện “Con mã mái” 

Nguồn: TLTK [52] 
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Hình 2.30.  Người kép già (bìa 1) 

Nguồn: TLTK [54] 

 
Hình 2.31.  Người kép già 

Nguồn: TLTK [54] 
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Hình 2.32.  Vợ nhặt 

Nguồn: TLTK [54] 

 
Hình 2.33.  Bức vẽ minh họa: Con chó xấu xí 

Nguồn: TLTK [54] 
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Hình 2.34. Minh họa truyện ngắn“ làng” 

Nguồn: TLTK [52] 

 
Hình 2.35.  Anh chàng hiệp sĩ gỗ 

Nguồn: TLTK [54] 
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Hình 2.36.  Anh chàng hiệp sĩ gỗ 

Nguồn: TLTK [54] 

 
Hình 2.37.  Đuổi tà 

Nguồn: TLTK [54] 
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Hình 2.38.  Chó săn 

Nguồn: TLTK [54] 

 
Hình 2.40. Nên vợ nên chồng 

Nguồn: TLTK [54] 
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Hình 2.41. Trả lại đòn 

Nguồn: TLTK [54] 
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Phụ lục 3 

SẢN PHẨM CỦA HỌC SINH VẬN DỤNG TRANH CỦA HỌA SĨ 

THÀNH CHƯƠNG VÀO HỌC MĨ THUẬT 

 
Hình 3.1. Tranh của học sinh: Nguyễn Thị Linh lớp 7A 

Nguồn: Tác giả sưu tầm 

 
Hình 3.2. Tranh của học sinh: Nguyễn Khánh Ly lớp 7A 

Nguồn: Tác giả sưu tầm 
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Hình 3.3. Tranh của học sinh: Phạm Thị Hằng lớp 7A 

Nguồn: Tác giả sưu tầm 

 
Hình 3.4. Tranh của học sinh: Lù Mai Thanh lớp 7A 

Nguồn: Tác giả sưu tầm 
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Hình 3.5. Tranh của học sinh: Đỗ Gia Bảo lớp 7A 

Nguồn: Tác giả sưu tầm 

 
Hình 3.6. Tranh của học sinh: Nguyễn Gia Huy 7A 

Nguồn: Tác giả sưu tầm 
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Hình 3.7. Tranh của học sinh: Lê Văn Anh lớp 7A 

Nguồn: Tác giả sưu tầm 

 
Hình 3.8. Tranh của học sinh: Lò Nguyễn Mai Trang lớp 7A 

Nguồn: Tác giả sưu tầm 
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Hình 3.9. Tranh của học sinh: Hoàng Gia Long lớp 7A 

Nguồn: Tác giả sưu tầm 

 
Hình 3.10. Tranh của học sinh: Hoàng Bảo Ngọc lớp 7A 

Nguồn: Tác giả sưu tầm 
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Hình 3.11. Tranh của học sinh: Xầm Gia Hưng lớp 7A 

Nguồn: Tác giả sưu tầm 

 

 
Hình 3.12. Tranh của học sinh: Tạ Thị Yến lớp 7A 

Nguồn: Tác giả sưu tầm 
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Hình 3.13. Tranh của học sinh: Nguyễn Minh Anh lớp 7B 

Nguồn: Tác giả sưu tầm 

 
Hình 3.14. Tranh của học sinh: Phạm Hoàng Long 7A 

Nguồn: Tác giả sưu tầm 
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Hình 3.15. Tranh của học sinh: Nguyễn Thị Lan lớp 7A 

Nguồn: Tác giả sưu tầm 

 
Hình 3.16. Tranh của học sinh: Nguyễn Thị Lan lớp 7A 

Nguồn: Tác giả sưu tầm 
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Hình 3.17. Tranh của học sinh: Đỗ Thanh Bình lớp 7B 

Nguồn: Tác giả sưu tầm 

 

 

 
Hình 3.18. Tranh của học sinh: Lò Nguyễn Mai Long lớp 7A 

Nguồn: Tác giả sưu tầm 
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Hình 3.19. Tranh của học sinh: Nguyễn Minh Anh lớp 7B 

Nguồn: Tác giả sưu tầm 

 

 
Hình 3.20. Tranh của học sinh: Phạm Hồng Anh 7A 
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Nguồn: Tác giả sưu tầm 

 

 
Hình 3.21. Tranh của học sinh: Mai Trang 7A 

Nguồn: Tác giả sưu tầm 
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Phụ lục 4 

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TRONG NHÀ TRƯỜNG 

 
Hình 4.1. Tặng quà cho HS nghèo vượt khó Trường TH Số 2 Kim Sơn  

Nguồn: Tác giả (2021) 

 
Hình 4.1.2. Hội khuyến học kết hợp với Viettell huyện Bảo Yên tặng quà 

cho HS nghèo vượt khó của xã Kim Sơn 

Nguồn: Tác giả (2021) 
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Hình 4.1.3. HKH xã khen thưởng HS có thành tích xuất sắc 01/6/2018 

 Nguồn: Tác giả (2021) 

 
Hình 4.1.4. ĐHKH xã Kim Sơn nhiệm kỳ 2019 - 2024 

Nguồn: Tác giả (2021) 
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Hình 4.1.5. Đồng diễn 

Nguồn: Tác giả (2021) 

 

 
Hình 4.1.6. Phòng trưng bày 

Nguồn: Tác giả (2021) 
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Hình 4.1.7. Phòng trưng bày 

Nguồn: Tác giả (2021) 

 

 

 
Hình 4.1.8. Học tập gắn với thực tiễn 

Nguồn: Tác giả (2021) 
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Hình 4.1.9. HS trồng chăm rau 

Nguồn: Tác giả (2021) 

 

 
Hình 4.1.10. HS trồng chăm rau 

Nguồn: Tác giả (2021) 
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Phụ lục 5 

MỘT SỐ TÁC PHẨM THUỘC TRƯỜNG PHÁI NGHỆ THUẬT  

LẬP THỂ VÀ TRỪU TƯỢNG  

 
Hình 5.1. Người đàn bà ngồi - Paolo Picasso 

Nghệ thuật Lập thể - Nguồn: http://artexchange.com.vn/news/chan-

dung-nhung-nguoi-phu-nu-cua-picasso-phan-iii 

 
Hình 5.2. Người đàn bà khóc - Paolo Picasso 
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Nghệ thuật Lập thể - Nguồn Internet (https://daibieunhandan.vn/van-

nghe/Picasso-va-nguoi-dan-ba-khoc-i191835/) 

 

 

 
Hình 5.3. Người đàn bà với cây đàn ghita – Braque 
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Nghệ thuật Lập thể - Nguồn: 

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Braque.woman.400pix

.jpg 

 

 

 

 
Hình 5.4. Trừu tượng - Kandinsky 

Nghệ thuật trừu tượng - Nguồn: https://designs.vn/9-hoa-si-truu-

tuong-da-thay-doi-cach-nhin-cua-chung-ta-voi-hoi-hoa/ 
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Hình 5.5. Trừu tượng thuần túy - Malevitch 

Nghệ thuật trừu tượng - Nguồn: 

http://www.artchive.com/artchive/M/malevich/aeroplan.jpg.html 
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Hình 5.6. Cây táo nở hoa,1912, sơn dầu, (78x106)cm, Mondrian 

Nghệ thuật trừu tượng - Nguồn: https://daibieunhandan.vn/van-

nghe/Mondrian-va-cay-mau-xam-i191221/ 
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