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THIẾT KẾ BÀI HỌC THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HÓA HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC
TRONG DẠY HỌC CÁC MÔN VĂN HÓA
Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỆ THUẬT HÀ NỘI
Ngô Quỳnh Vân - Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội
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Abstract: The article analyses the nature teaching and active teaching methods. On that basis, the
article suggests the process of planning lessons towards students’ activeness in teaching natural
and social sciences at Hanoi College of Arts.
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1. Mở đầu
Hiện nay, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và
một số trường nghệ thuật trên địa bàn thành phố tuy đã
có mô hình đào tạo nghệ thuật kết hợp với văn hóa cho
học sinh (HS) khối trung cấp, nhưng việc dạy và học các
môn văn hóa chưa thực sự được chú trọng và đầu tư đúng
mức. Theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 8 “...
Đổi mới chương trình nhằm phát triển năng lực và phẩm
chất người học, hài hòa đức, trí, thể, mĩ; dạy người, dạy
chữ và dạy nghề. Đổi mới nội dung giáo dục theo hướng
tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình
độ và ngành nghề; tăng thực hành, vận dụng kiến thức
vào thực tiễn... [1; tr 5] thì phát triển năng lực, phẩm chất
người học, kết hợp “dạy người, dạy chữ, dạy nghề” là
nhiệm vụ quan trọng của các trường nghệ thuật hiện nay.
Các môn văn hóa là những kiến thức cơ bản, là nền tảng
để từ đó HS tiếp thu kiến thức chuyên ngành tốt hơn,
song vì coi nhẹ việc học văn hóa nên việc học tập của HS
chưa thực sự tích cực. Để phát huy tính tích cực học tập
hay nói cách khác là tích cực hóa học tập (TCHHT) của
HS thì nâng cao chuyên môn, chú trọng đổi mới phương
pháp dạy học (PPDH) được xem như giải pháp quan
trọng. TCHHT cũng phụ thuộc rất nhiều vào công tác
chuyên môn, cụ thể là việc thiết kế bài học (TKBH).
Trong công tác giảng dạy, nếu việc TKBH tốt thì có thể
phát triển được kĩ năng dạy học của giáo viên (GV), nâng
cao tính tích cực học tập của HS. Bài viết đưa ra một số
khái niệm công cụ, từ đó đề xuất quy trình TKBH theo
hướng TCHHT của người học các môn văn hóa, góp
phần nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Cao đẳng
Nghệ thuật Hà Nội.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Một số khái niệm
2.1.1. Tích cực hóa học tập
- Học tập: Người TKBH cần phải nắm được bản chất
của học tập bởi học tập và người học là “sự sống” của
dạy học, của nghề nhà giáo và của cả sự nghiệp giáo dục.

Hiện nay, khái niệm học tập chưa được hiểu một cách
thấu đáo hoặc được hiểu một cách phiến diện nên dẫn
đến việc dạy và học vẫn đang loay hoay đi tìm một cuộc
cách mạng. Yếu tố cốt lõi nhất trong học tập là phát triển
(Học là phát triển - Learning is developing); cụ thể:
1) Học để biết (Learning to know); 2) Học để làm
(Learning to do); 3) Học để cùng nhau sống (Learning to
live together); 4) Học để thành người (Learning to be).
Như vậy, nét bản chất nhất của học tập là sự tiếp
nhận kinh nghiệm và giá trị xã hội bằng hoạt động (HĐ)
cá nhân trong môi trường xã hội và phát triển kinh
nghiệm đó ở chính mình để phát triển chính mình trở
thành thành viên của xã hội, qua đó góp phần phát triển
xã hội [2].
- Tích cực hóa: Có thể nói, bản chất chung của tích
cực hóa được hiểu như sau: gây ảnh hưởng đến người
học và quá trình học tập để làm chuyển biến vị thế của
họ từ chỗ là chủ thể tiếp nhận học vấn một cách thụ động,
một chiều, trở thành chủ thể tích cực, tự lực, tự giác và
năng động tiến hành quá trình học tập của mình ở cấp độ
HĐ cá nhân, làm chuyển biến việc học từ chỗ đơn giản
là sự học, sự bắt chước, sự tái hiện, sự ghi nhớ, sự ôn
luyện máy móc, sự sao chép những bài bản và chân lí cho
sẵn, sự chấp nhận và thừa hành những chỉ bảo, điều kiện,
yêu cầu và những giáo điều sách vở trở thành HĐ học
tập, tức là có động cơ học tập, có hệ thống hành động học
tập với những mục đích xác định, có kĩ năng và phương
pháp, phương tiện thích hợp, có sự hoạch định các nhiệm
vụ học tập một cách tự giác, chủ động, dựa trên những
nguyên tắc, tư tưởng và định hướng giá trị nhất định của
cá nhân [2]. Tích cực hóa nói chung chính là phát triển
và nâng cao tính tích cực cá nhân. Tích cực hóa người
học và quá trình học tập chính là phát triển và nâng cao
tính tích cực của người học, hình thành và phát triển HĐ
học tập của họ.
Tính tích cực học tập là tính tích cực cá nhân được
phân hóa và hướng vào việc giải quyết các vấn đề, nhiệm
vụ học tập để đạt các mục tiêu học tập. Nó chính là HĐ
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học tập với nghĩa đầy đủ của HĐ gồm hai hình thái: bên
trong và bên ngoài. Xét về cơ cấu, tính tích cực học tập
bao gồm những thành tố cơ bản sau: HĐ nhận thức; HĐ
giao tiếp; sinh hoạt học đường; giao lưu tình cảm và đạo
đức trong học tập; HĐ nghệ thuật - thẩm mĩ; HĐ xã hội
trong học tập. Việc phát triển, nâng cao tính tích cực cá
nhân và phát triển, nâng cao tính tích cực học tập là
những quá trình tương đối khác nhau cả về diễn biến lẫn
điều kiện. Nâng cao tính tích cực cá nhân là việc rất khó,
không phải bao giờ cũng thành công, rất lâu dài và phụ
thuộc không nhiều vào dạy học nhà trường. Điều đó còn
chịu sự chi phối mạnh mẽ, liên tục của hoàn cảnh sống,
môi trường xã hội và văn hóa của cá nhân. Để nâng cao
tính tích cực cá nhân, không đơn giản chỉ bằng những giờ
học, bài học, môn học… ở nhà trường [3].
2.1.2. Thiết kế bài học
Trong Lí luận dạy học, có nhiều cách hiểu về khái
niệm “bài học”: 1) Đó là hình thức tổ chức dạy học cơ
bản trong nhà trường; những hình thức khác bên cạnh bài
học gồm có: tham quan, seminar, thực hành, thí nghiệm,
học nhóm, học ở nhà…; 2) Đó là đơn vị của nội dung học
vấn (đơn vị tri thức, kĩ năng, kĩ xảo); 3) Đó là một đoạn
hoàn chỉnh của quá trình dạy học, hay chính là quá trình
dạy học thu gọn với đầy đủ những thành tố của nó [2].
Trong thực tế dạy học, nhiều người không phân biệt bài
học, giờ học, tiết học, giờ lên lớp, buổi học. Nếu đối chiếu
chúng với những “kiểu bài học” nói trên thì thấy ngay
rằng, đấy chính là những kiểu giờ học hay buổi học. Một
bài học được thực hiện trên một (ít khi xảy ra) hoặc một
số giờ học (thường xảy ra) có khi diễn ra trong cả buổi
học (nhất là ở các trường học cả ngày), cũng có thể kéo
dài hàng tuần, vài tuần học qua một số giờ học hay buổi
học gián đoạn. Có thể có bài học được thực hiện trên 1-2
giờ lên lớp (giờ học trên lớp) cộng với một vài giờ học
ngoài lớp như tham quan, nghiên cứu thực địa, học nhóm
ở nhà…, tất cả những giờ học trên lớp và ngoài lớp này
tạo nên một bài học toàn vẹn. Như vậy, giờ học là hình
thức và là giai đoạn của bài học. Giờ học trên lớp được
gọi là giờ lên lớp, bởi vì ngoài lớp cũng có giờ học: giờ
học tham quan, giờ học thí nghiệm - thực hành, giờ học
seminar ở thực địa. Người thiết kế cần phải hiểu đúng về
khái niệm “bài học” thì mới có thiết kế đúng. Theo chúng
tôi, khái niệm “bài học” được hiểu theo cách thứ 3 ở trên
thì mới đầy đủ và đúng được về bản chất. Như vậy,
TKBH khác với thiết kế giờ học. Ở đây, chúng tôi đưa ra
vấn đề TKBH theo hướng TCHHT.
Có nhiều quan điểm khác nhau, tuy nhiên cần phải
hiểu đúng về bản chất của TKBH thì mới có thiết kế
đúng. Thiết kế dạy học bao gồm cả cách thức (làm thế
nào cho hiệu quả) và sản phẩm (sản lượng và chất lượng
ra sao). Thiết kế dạy học có chức năng định hướng cụ thể

cho tiến trình dạy học, giúp nhà giáo dự kiến được người
học phải làm những gì và làm như thế nào thì học được
điều mà họ cần học, và nhà giáo phải làm những gì, làm
như thế nào để giúp người học thực hiện thành công
những việc của họ. Khi thiết kế dạy học ở một đơn vị cụ
thể của học trình là bài học thì ta gọi đó là TKBH. Nói
cách khác, TKBH chính là thiết kế dạy học tại một đơn
vị của dạy học. TKBH không phải là giáo án. TKBH là
hàng loạt HĐ trí tuệ có cơ sở khoa học và nền tảng kinh
nghiệm của nhà giáo. Còn giáo án là văn bản ghi lại kết
quả thiết kế cho một giờ dạy trên lớp. Về cơ bản, TKBH
bao hàm sự vật, hiện tượng, hành động có liên quan đến
sáng tạo về PPDH [4].
2.1.3. Thiết kế bài học theo hướng tích cực hóa học tập
của người học
Từ khái niệm “TCHHT” và “TKBH”, có thể hiểu,
TKBH theo hướng TCHHT của người học là sự kết hợp
những thiết kế cụ thể của mục tiêu học tập, nội dung
học tập, các hoạt động, các phương tiện giảng dạy học
và học liệu, môi trường học tập... trên cơ sở xác lập
được những liên hệ cần thiết, hợp lí tạo nên một quy
trình tương đối rõ ràng về logic và nội dung, nhằm gây
ảnh hưởng đến quá trình học tập của người học, làm
biến đổi người học từ chỗ là chủ thể tiếp nhận học vấn
một cách thụ động, trở thành chủ thể tích cực, tự lực, tự
giác và năng động tiến hành quá trình học tập của mình
ở cấp độ hoạt động cá nhân, nhằm phát triển và nâng
cao tính tích cực của người học, hình thành và phát triển
hoạt động học tập của họ.
2.2. Thiết kế bài học theo hướng tích cực hóa học tập
của người học trong dạy học các môn văn hóa ở
Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội
2.2.1. Nguyên tắc thiết kế
- Đảm bảo được tính đặc thù của HS trường nghệ
thuật: Ngoài những đặc điểm sinh học, tâm lí và xã hội
chung của lứa tuổi HS thì HS Trường Cao đẳng Nghệ
thuật Hà Nội có đặc điểm học tập khác biệt như sau:
+ Chất lượng đầu vào thấp hơn rất nhiều so với các
trường đại học, cao đẳng cùng ngành; + Do khuynh
hướng chọn nghề nghệ thuật của HS trước khi nhập học
chi phối nên nhu cầu, sở thích, khả năng nhận thức… của
các em tập trung vào nghệ thuật nên các em ít chuẩn bị
và ít sẵn sàng học tập các lĩnh vực khác như Toán, Khoa
học, Chính trị, Ngôn ngữ… Nói cách khác, HS gặp khó
khăn khi học những môn học ngoài nghệ thuật. Điều đó
dễ dẫn đến HS có tâm lí “ngại học”, học yếu, sụt giảm
nhu cầu, thiếu hứng thú, học tập thiếu hệ thống, thiếu
quyết tâm, thiếu chủ động. Vì vậy, khi TKBH, GV cần
lưu ý về mục tiêu và nội dung bài học, các HĐ của người
học sao cho vừa sức và phù hợp.
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- Đảm bảo được tính khả thi: TKBH phải đảm bảo
được tính khả thi trong điều kiện về cơ sở vật chất, sự
đầu tư phương tiện kĩ thuật dạy học, trình độ HS, sự đồng
tình của cán bộ, GV, cộng tác viên, sự ủng hộ của Ban
giám hiệu và các phòng ban của Trường Cao đẳng Nghệ
thuật Hà Nội. Những biện pháp đề cập không phải mới
so với các cơ sở giáo dục trên địa bàn, nhưng điều quan
trọng là được thử nghiệm với tinh thần tích cực, đoàn kết,
đồng lòng nhất trí cao và vận dụng sát hợp với điều kiện
thực tế của nhà trường.
2.2.2. Quy trình thiết kế
- Bước 1. Thiết kế mục tiêu bài học:
Mục tiêu bài học là kết quả học tập mà GV mong
muốn người học đạt được sau bài học. Việc thiết kế mục
tiêu căn bản tuân theo chương trình giáo dục của môn
học, hoặc tuân theo chuẩn học vấn đã quy định trong
chương trình và sách giáo khoa chính thức. Ngày
19/01/2018, Bộ GD-ĐT công bố Dự thảo chương trình
giáo dục phổ thông mới đối với các môn học, được xây
dựng theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực,
định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp cho HS. Theo
hướng đổi mới chương trình của Bộ GD-ĐT thì mục tiêu
chương trình chú trọng vào các kĩ năng của người học và
đặc biệt là các HĐ trải nghiệm xuyên suốt cả các cấp học.
Đó cũng chính là mục tiêu mà TKBH TCHHT của HS
hướng tới đối với dạy học các môn văn hóa ở Trường
Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Tuy nhiên, trên thực tế, cá
nhân người học thường tự đề ra mục tiêu của mình khác
với mục tiêu do GV thiết kế. Theo số liệu điều tra hơn 300
HS khối văn hóa phổ thông của Trường thì có 89,6 % mục
tiêu học văn hóa của các em chỉ là để vượt qua các kì thi,
để lấy được tấm bằng lớp 12. Từ đó, mục tiêu môn học
và bài học của các em chỉ là để lấy điểm cho đủ điều kiện
được thi tốt nghiệp và được xét tuyển sinh đại học, cao
đẳng. Chỉ có 2,6% học vì thích học; 7,8% học vì thấy cần
thiết cho cuộc sống. Như vậy, mục tiêu học tập của HS
rất xa vời so với mục tiêu giáo dục và mục tiêu bài học,
dẫn đến việc học tập chỉ là hình thức. Thiết kế mục tiêu
bài học theo hướng TCHHT của HS cần phải loại bỏ
được thực trạng này. Phải làm sao cho HS thích học và
học để rèn kĩ năng cần thiết cho cuộc sống và để phát
triển người học. Mặt khác, khi thiết kế mục tiêu bài học
cần lưu ý: Chỉ khi những yếu tố nào đó trong mục tiêu
thiết kế chuyển thành đối tượng HĐ của người học mới
thực sự là mục tiêu bên trong của người học. Ngược lại,
không ít yếu tố mục tiêu bên trong của người học sẽ nằm
ngoài thiết kế của GV. Có thể yếu tố đó là tiêu cực, nhưng
cũng có thể là tích cực. Thực tế khách quan đó luôn luôn
tồn tại như một quy luật. GV cần phải chú trọng điều này,
vì những yếu tố phát sinh ngoài thiết kế đó mới chính là
yếu tố tích cực của người học, mới thực sự là điều kiện

cho sự phát triển và những khác biệt cá nhân của con
người.
Khi thiết kế mục tiêu bài học, cần tuân theo các
nguyên tắc: - Bảo đảm tính thống nhất, toàn vẹn của bài
học hoặc chủ đề học tập, theo đúng khái niệm mà bài học
hoặc chủ đề đó phản ánh; - Bao quát đủ 3 mục tiêu chung
của học tập, cả quá trình lẫn kết quả (thành tựu) học tập:
nhận thức; tình cảm và khả năng biểu cảm; năng lực HĐ
thực tiễn. Chỉ khi đạt được cả 3 mục tiêu trên thì thành
tựu và quá trình học tập mới thật sự đầy đủ và phản ánh
được sự phát triển cá nhân của người học. Thiết kế mục
tiêu TCHHT cho HS ở trường nghệ thuật càng phải chú
trọng mục tiêu bồi dưỡng tình cảm, khả năng biểu cảm
và năng lực HĐ thực tiễn. Hai mục tiêu này phải được
lấy làm trọng tâm của bài học.
Thực tế, qua tham khảo giáo án và dự giờ một số môn
học văn hóa ở Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội thì
phần lớn việc dạy và học hiện nay chỉ mới thực hiện được
lĩnh vực thứ nhất của mục tiêu bài học, cụ thể: 80% giờ
học chỉ dừng lại ở mức 1: nhận thức, lĩnh hội phần mô tả
nội dung kiến thức; chỉ 10-20% (thậm chí có giờ học chỉ
có 5% hoặc không có thời gian) dành cho rèn kĩ năng và
giáo dục tình cảm, ý thức, thái độ của người học và khả
năng biểu cảm. Mặt khác, với đặc thù của HS trường
nghệ thuật, đòi hỏi phải thẩm thấu, cảm nhận và truyền
tải được cái đẹp của cuộc sống qua thế giới quan và thẩm
mĩ quan của người nghệ sĩ thì việc bồi dưỡng tình cảm,
cảm xúc và khả năng biểu cảm, năng lực HĐ thực tiễn
của HS lại rất quan trọng. Vì vậy, khi thiết kế mục tiêu
bài học cần phải chú ý làm nổi bật trọng tâm như đã phân
tích ở trên.
- Bước 2. Thiết kế nội dung bài học:
Khi thiết kế nội dung bài học, cần chỉ rõ bản chất của
quá trình, sự vật hay sự kiện từ những khía cạnh có thể
có của chúng: hình thức, cấu trúc, logic, chức năng, thực
thể, đặc điểm, dấu hiệu, hành vi, động lực, xu thế…; dự
kiến được đặc điểm và tính chất của các HĐ mà người
học phải thực hiện. Dự kiến những nội dung có liên quan
đến nghệ thuật hoặc các kĩ năng thuộc về nghệ thuật để
lồng ghép khi thiết kế các HĐ học tập của HS. Có thể
nói, các HĐ là môi trường bên ngoài chứa nội dung học
tập. Hoặc có thể hiểu: nội dung học tập là đối tượng của
các HĐ của người học. Cách mô tả nội dung cần gợi ra
được cấu trúc, cơ cấu, tính chất và cường độ của các HĐ.
Quy chuyển các thành phần nội dung trừu tượng thành
sự mô tả hành động hoặc kĩ năng hành vi, hoặc đối tượng
cảm tính. Nghĩa là, diễn tả sự trừu tượng của nội dung
bằng những mô hình, tranh ảnh, video, HĐ, biểu hiện của
tình cảm, cảm xúc... để người học dễ lĩnh hội. Trên thực
tế, HS nghệ thuật có khả năng làm tốt những nội dung
này nếu GV yêu cầu và cho HS chuẩn bị tốt. Để làm tốt
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điều này, đòi hỏi HS phải có kĩ năng sử dụng các mô
hình, biểu trưng, đồ họa, sơ đồ… và biết lựa chọn kiểu
loại, số lượng những công cụ như thế để mô tả càng cụ
thể càng tốt. Điều này có liên quan đến kĩ năng sử dụng
giáo cụ trực quan và tổ chức môi trường học tập của GV.
- Bước 3. Thiết kế HĐ của người học:
TKBH theo hướng TCHHT cần phải xác định được các
HĐ của người học là trọng tâm và điểm quyết định chất
lượng của TKBH. Từ HĐ của người học mới dự kiến cách
thức HĐ của người dạy, tức là lựa chọn phương pháp luận
dạy học và thiết kế PPDH cụ thể. Phần lớn các TKBH hiện
nay đang làm ngược lại, nghĩa là: GV định làm gì, truyền
đạt nội dung kiến thức gì thì buộc các HĐ của người học
vào thiết kế sẵn. Nhưng cần chú ý đối với đặc điểm đối
tượng HS nghệ thuật không nhất thiết phải ấn định các HĐ
một cách cứng nhắc, mà nên linh hoạt tạo điều kiện cho HS
thoải mái, tự nguyện, tránh gò bó áp đặt. Có thể cho HS tự
lựa chọn các HĐ của mình để thể hiện các nội dung học tập
(phải có dự kiến trước). Tuy nhiên, để bài học không xa rời
trọng tâm thì khi thiết kế HĐ của HS, GV cần chú ý chỉ xen
kẽ các HĐ mang tính nghệ thuật một cách nhẹ nhàng, tự
nhiên, tránh để hứng thú của HS hướng sang nghệ thuật
nhiều vì như thế sẽ khiến giờ học không đạt được mục tiêu
bài học đề ra. Tuy nhiên, dù dạy như thế nào thì tối thiểu bài
học phải hoàn thành được những kiểu HĐ của người học
như sau thì mới thực sự là học tập (bảng 1):

Hoạt động
Nội dung
Nội dung 1

HS nghệ thuật và nội dung bài học có liên quan đến nghệ
thuật đã thiết kế ở phần nội dung mà người dạy có thể lựa
chọn cho mình PPDH (đã có sẵn) phù hợp; hoặc có thể
GV tự do sáng tạo tìm ra phương pháp phù hợp nhất cho
bài học không nhất thiết cứ phải gò bó theo một số
phương pháp sẵn có. Đây thực sự là “mảnh đất màu mỡ”
để các nhà giáo sáng tạo và khẳng định tài năng của mình
(xem mẫu ở bảng 2).
Bảng 2. Thiết kế HĐ của người dạy
PHƯƠNG
CÁC DẠNG HĐ
HĐ CỦA
TIỆN, KĨ
CỦA
THUẬT, HỌC
NGƯỜI
LIỆU, THỜI
DẠY
NGƯỜI HỌC
LƯỢNG
Dạng 1 (HĐ 1,
HĐ 1, HĐ
Tư liệu mạng,
HĐ 2…)
2…
phim -10’
Dạng 2 (HĐ 3,
HĐ 3, HĐ
Thảo luận, công
HĐ 4…)
4…
não -15’
Dạng 3 (HĐ 5,
HĐ 5, HĐ
Thí nghiệm,
HĐ 6…)
6…
quan sát -15’
Dạng 4 (HĐ 7,
HĐ 7, HĐ
Tests -10’
HĐ 8…)
8…
- Bước 5. Thiết kế phương tiện học tập:
Phương tiện học tập phải có tính tương tác cao chứ

Bảng1. Thiết kế HĐ của người học
CÁC HĐ CỦA NGƯỜI HỌC
Các HĐ tìm tòi
- phát hiện
HĐ 1…
HĐ 2…

Nội dung 2

HĐ 9…

Nội dung 3

...

Các HĐ xử lí
vấn đề
HĐ 3…
HĐ 4…
HĐ 10…
…

- Bước 4. Thiết kế HĐ của người dạy:
Thiết kế HĐ của người học là trọng tâm và quyết định
chất lượng của TKBH TCHHT. Từ HĐ của người học
mới dự kiến cách thức HĐ của người dạy. Như vậy, về
bản chất, thiết kế HĐ của người dạy theo hướng TCHHT
khác với thiết kế thông thường ở chỗ: HĐ của người dạy
không phải là trọng tâm và chiếm phần lớn thời gian như
chúng ta đã và đang làm. Nếu làm đúng TKBH TCHHT
thì HĐ của người dạy rất đơn giản và thanh thoát, giải
phóng được áp lực, sự quá tải và mệt mỏi cho GV trong
quá trình dạy học.
HĐ của người dạy chủ yếu như sau: Làm mẫu, hướng
dẫn, giám sát, kiểm tra, đánh giá. Tùy theo đặc thù của

Các HĐ thực hành,
vận dụng
HĐ 5…
HĐ 6…

Các HĐ tự
đánh giá
HĐ 7…
HĐ 8…

HĐ 11

HĐ 12…

…

…

không chỉ để minh họa và chứa đựng thông tin; có tính
đa dạng và tiện sử dụng. Không nên lạm dụng một chủng
loại hay kiểu phương tiện, kể cả những thứ rất hiện đại,
chẳng hạn: phần mềm giáo dục, tài liệu điện tử, camera
kĩ thuật số…; lựa chọn ưu tiên những phương tiện và học
liệu phổ biến, thông thường, giản dị mang tính nghệ thuật
và có thể tự tạo tương đối nhanh chóng, chủ động như các
loại nhạc cụ, tranh vẽ hội họa, đồ họa, màu vẽ, giấy vẽ...
mà HS nghệ thuật thường hay mang theo bên mình ở mọi
lúc, mọi nơi. Hoặc có thể là câu hỏi, trích đoạn sách báo
hay tranh ảnh, trích đoạn băng hay đĩa ghi âm, băng hay
đĩa hình; các mô hình tự xây dựng, đồ họa tự thiết kế, tài
liệu tự sưu tập, đồ vật sẵn có xung quanh mà HS và GV đã
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chuẩn bị… Hiện nay, câu hỏi và phiếu học tập là những
phương tiện rất hiệu quả để tổ chức các biện pháp dạy học
TCHHT trên cơ sở các kĩ thuật thông thường như lời nói,
thông tin, sự kiện, thảo luận, nghiên cứu, điều tra, luyện
tập… nhưng chưa được quan tâm đúng mức.
Thiết kế phương tiện học tập cần chú ý 3 yêu cầu cơ
bản như sau: 1) Phương tiện học tập cần mới, năng suất,
hiệu quả, linh hoạt, theo đặc thù của bài học và môi
trường học tập; trên cơ sở các phương tiện thông thường
như bảng, sách giáo khoa, thước tính, các dụng cụ học
tập: thước kẻ, bút, vở, giấy…, đương nhiên phải có bất
cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Khi TKBH TCHHT thì trọng
tâm là hoạch định những phương tiện và học liệu theo
đặc thù của bài đó và theo đặc thù của HS nghệ thuật;
2) Các phương tiện học tập cần được xác định về chức
năng một cách cụ thể. Mỗi thứ hàm chứa giá trị gì và khi
sử dụng thì nó có tác dụng gì. Chức năng được quy thành
3 nhóm: hỗ trợ GV, hỗ trợ HS, hỗ trợ đồng thời cả GV
và HS . Cần chú ý phân loại các phương tiện hỗ trợ cho
nội dung nào của bài học... Các phương tiện học tập có
thể do HS tự chuẩn bị theo kế hoạch của các em; có thể
do GV chuẩn bị theo thiết kế; 3) Phương tiện yêu cầu
phải được vật chất hóa: Tiêu chí này đòi hỏi sự xác định
rõ ràng về bản chất vật lí, tức là vật liệu gì, kích thước,
cấu tạo, số lượng, khối lượng, màu sắc, hình dạng… về
bản chất sinh học và tâm lí, tức là những đặc điểm có liên
quan đến thị giác, thính giác, các cảm giác nói chung, đến
sức khỏe, thể hình và vận động, đến các quá trình trí tuệ,
xúc cảm và tính tích cực cá nhân, về bản chất xã hội, tức
là những đặc điểm thẩm mĩ, văn hóa, đạo đức, chính trị…
Để thực hiện được biện pháp kĩ thuật thiết kế phương
tiện học tập, học liệu phục vụ cho bài học TCHHT thì HS
cần có không gian như phòng học chức năng... để HĐ
(ngoài không gian lớp học), lưu giữ và bảo quản đồ dùng,
vật dụng. Trên thực tế, do thiếu điều kiện và cũng chưa
có sự quan tâm đúng mức nên Trường Cao đẳng Nghệ
thuật Hà Nội không có phòng học chức năng cho việc
học văn hóa để HS HĐ.
- Bước 6. Thiết kế môi trường học tập:
Thiết kế môi trường học tập cũng là điểm hoàn toàn
mới mẻ, đặc biệt và quan trọng trong TCHHT của HS.
Khi môi trường học tập thay đổi phong phú, đa dạng thay
vì chỉ ngồi trên lớp hoặc sang phòng chức năng, sẽ gây
hứng thú cho người học và việc học. Trong trường nghệ
thuật, môi trường học tập là yếu tố rất quan trọng vì nó
rất phù hợp với đặc điểm của HS nghệ thuật: tự do, cởi
mở, phóng khoáng... để sáng tạo. Hoàn toàn có thể tích
hợp các môn văn hóa và nghệ thuật một cách rất tự nhiên,

nhất là các môn học thuộc về khoa học xã hội như Lịch
sử, Địa lí; thậm chí có thể tích hợp được cả các môn
thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên như Hóa học, Vật lí,
Sinh học... Có thể kể đến những kiểu môi trường sau đây:
+ Giờ lên lớp: là môi trường rất “truyền thống” và
quen thuộc. Trong môi trường lớp học, có thể thiết kế
môi trường làm việc theo nhóm, tổ, môi trường thực hành
cả lớp, môi trường tiết học trong đó người học tự nghiên
cứu và giải quyết vấn đề. Điều này quy định cách bố trí
bàn ghế, bảng, bàn thí nghiệm, dụng cụ thực nghiệm,
máy tính… theo những sơ đồ khác nhau.
+ Môi trường dã ngoại: là tất cả những môi trường
bên ngoài lớp học, công ty, nhà máy, địa điểm tham quan
như bảo tàng, di tích lịch sử, cảnh quan địa lí, danh thắng
văn hóa… Chúng đòi hỏi cấu trúc và cách thiết kế khác
hẳn môi trường lớp học, đặc biệt là yếu tố thời gian và
vận động trong học tập.
+ Môi trường trò chơi: là môi trường không được tổ
chức theo bài bản như giờ lên lớp, mang tính chất tự do
và khoáng đạt hơn rất nhiều. Mặc dù vậy, môi trường trò
chơi vẫn có thể được tổ chức ở bất cứ đâu: trong lớp,
ngoài lớp, ở nhà, công viên, nhà văn hóa... Những yếu tố
đáng lưu ý nhất ở môi trường này là kĩ năng điều hành,
thiết kế phương tiện, đồ chơi và kịch bản HĐ.
+ Môi trường thực tiễn: tức là môi trường công việc
thật sự, chẳng hạn như lao động vật chất, bảo vệ môi
trường sống, giữ gìn và điều khiển các phương tiện giao
thông, giúp đỡ người khuyết tật, tình nguyện viên trong
các HĐ xã hội và văn hóa quần chúng, làm việc ở gia
đình, giao tiếp xã hội…
3. Kết luận
Thiết kế mục tiêu bài học, môi trường học tập, các
HĐ của người học, người dạy và phương tiện được thực
hiện linh hoạt, dựa vào sự lựa chọn, cân nhắc những
nguồn lực và điều kiện cụ thể ở Trường Cao đẳng Nghệ
thuật Hà Nội mà GV nắm được tại mỗi bài học. HĐ của
người học là trọng tâm, chi phối toàn bộ các yếu tố khác
của TKBH TCHHT. Từ các HĐ này, GV lựa chọn môi
trường và phương tiện học tập, định lượng nội dung học
tập, lựa chọn phương pháp của người dạy. Mục tiêu bài
học chỉ mang tính khái quát và định hướng, không gò bó
và áp đặt theo quy định có sẵn. Các bước TKBH nói trên
chỉ thực sự có hiệu quả khi GV sử dụng các công cụ phần
mềm hiện đại, hoặc thiết kế học liệu và giảng dạy điện tử
(E-learning), có phòng học chức năng....Và hơn thế, nó
đòi hỏi một sự nỗ lực vượt bậc của GV trong công cuộc
đổi mới PPDH nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy,
góp phần vào chất lượng đào tạo của nhà trường.
(Xem tiếp trang 234)
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kiến thức vô tận trên mạng Internet, tạo động cơ cho học
viên sử dụng tiếng Anh, qua đó phát triển khả năng giao
tiếp bằng ngoại ngữ của các em. GV có thể tham khảo
các trò chơi này trên các website giáo dục như:
http://quizlet.com, http://classcraft.com...
3. Kết luận
Phát triển KN nói bằng ngôn ngữ đích cho người học
là một mục tiêu quan trọng của quá trình dạy học ngoại
ngữ. Sử dụng TCNN thực sự là một kĩ thuật hiệu quả để
đạt được mục đích này. Như kết quả nghiên cứu đã chỉ
ra, TCNN ngữ giúp tăng cường số lượng HV tích cực
tham gia giờ học nói tiếng Anh hơn, giúp HV vượt qua
các rào cản tâm lí để chủ động, hào hứng, sáng tạo trong
các hoạt động nói; thời lượng thực hành giao tiếp tăng
lên đáng kể và ngôn ngữ người học trở nên tự nhiên, phù
hợp với ngữ cảnh hơn. Để việc sử dụng các TCNN đạt
hiệu quả cao, GV cần chú ý lựa chọn trò chơi phù hợp
với người học cả về nội dung, độ khó và ảnh hưởng tâm
lí; hướng dẫn trò chơi đi cùng các ví dụ minh họa cụ thể.
Điểm đáng chú ý là GV nên quan niệm TCNN như một
công cụ hiệu quả trong dạy ngoại ngữ nói chung và KN
nói riêng để có thể sử dụng kĩ thuật này ở các thời điểm
linh hoạt và thường xuyên hơn. Cuối cùng, khả năng sử
dụng các trò chơi có nền tảng công nghệ trên lớp học
cũng là một hướng đi mới nhằm tăng cường hiệu quả của
việc sử dụng các TCNN cho mục đích phát triển KN nói
tiếng Anh của người học.
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