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TRONG QUẢN LÍ ĐÀO TẠO THEO TIẾP CẬN CHUẨN ĐẦU RA
Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI NGÀNH NGHỆ THUẬT
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Abstract: Experiential activities are important methods and tools to meet the requirements set in
the training curriculums at art universities. It allows students to directly perform skills through
composing works (making films, making clips, designing sounds, setting films, staging plays,
performing on stage, ...) and evaluate the process of composing the work as well as assess the effect
that the work brings to the audience. The article presents some issues about effective
implementation of experiential activities for art students in the current context.
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1. Mở đầu
Hoạt động trải nghiệm (HĐTN) là hoạt động mà
trong đó “Học sinh dựa trên sự huy động tổng hợp
kiến thức và kĩ năng từ nhiều lĩnh vực giáo dục khác
nhau để trải nghiệm thực tiễn đời sống nhà trường,
gia đình, xã hội; tham gia hoạt động hướng nghiệp và
hoạt động phục vụ cộng đồng dưới sự hướng dẫn và
tổ chức của nhà giáo dục; qua đó hình thành những
phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và một số năng
lực thành phần đặc thù của hoạt động này như: năng
lực thiết kế và tổ chức hoạt động, năng lực định hướng
nghề nghiệp, năng lực thích ứng với những biến động
trong cuộc sống và các kĩ năng sống khác” [1; tr 28].
Như vậy, có thể thấy “Bản chất của HĐTN là hoạt
động giáo dục được tổ chức theo con đường gắn lí
thuyết với thực tiễn, tạo nên sự thống nhất giữa nhận
thức và hành động, hình thành và phát triển cho học
sinh niềm tin, tình cảm, những năng lực cần có của
người công dân trong tương lai. Chính vì vậy, trong
nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức của hoạt
động có thể mang dáng dấp của hoạt động theo nghĩa
hẹp. Tuy nhiên, điểm khác biệt giữa chúng chính là
cách làm, cách triển khai hoạt động” [2; tr 77].
HĐTN có vai trò đặc biệt quan trọng trong quản lí
đào tạo theo tiếp cận chuẩn đầu ra ở các trường đại học
khối ngành nghệ thuật. Đây là hoạt động mang tính đặc
thù không thể thiếu trong đào tạo nghệ thuật, tương phản
với phương pháp dạy, học và nghiên cứu, sáng tạo “trên
giấy” theo cách truyền thống. Nét đặc trưng chủ yếu của
những trải nghiệm này là việc sinh viên (SV) thật sự được
tham gia vào quy trình sáng tác tác phẩm và kiểm chứng
được những hiệu quả (về giá trị tư tưởng, thẩm mĩ, nhân
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văn, giáo dục) của tác phẩm, hiệu ứng tác phẩm đối với
khán giả.
HĐTN tạo ra tác động kép, giúp SV tiếp nhận những
kĩ năng cá nhân và giao tiếp, kĩ năng sáng tác, quy trình
sáng tác tác phẩm, đồng thời củng cố kiến thức chuyên
môn (bao gồm cả kĩ thuật và nghệ thuật) thông qua các
hoạt động thực tế. Đồng thời, HĐTN giúp nâng cao việc
học kiến thức nền tảng của SV thông qua việc được trải
nghiệm sáng tác nhiều lần trong chương trình đào tạo,
trước hết là để làm quen với các kiến thức chuyên môn
sâu, tạo động lực, hứng thú trong học tập, và sau đó là tạo
cơ hội cho việc phát huy năng khiếu, sáng tạo những
phương thức mới, thủ pháp mới để thể hiện trong tác
phẩm, nâng cao chất lượng tác phẩm nghệ thuật.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Tăng cường hoạt động trải nghiệm trong quản lí
đào tạo các ngành nghệ thuật
2.1.1. Triển khai hoạt động trải nghiệm ở trình độ cơ bản
từ năm thứ nhất
HĐTN là tổng hợp những cách thức thông qua các
hoạt động trải nghiệm trên thực tế, SV được thực hành
và sáng tạo những vấn đề về lĩnh vực hoạt động nghệ
thuật như biểu diễn, sáng tác nghệ thuật theo lí thuyết cơ
bản đã được trang bị. Như vậy, HĐTN giúp SV được học
kĩ năng làm việc theo nhóm và cách thức trao đổi, luận
bàn, thuyết phục, thống nhất với nhau về quá trình triển
khai xây dựng tác phẩm cũng như kết quả đạt được.
HĐTN là phương pháp dạy học tích cực, có tính chất đặc
trưng của các trường đại học khối ngành nghệ thuật.
Trong cấu trúc của chương trình đào tạo tích hợp khối
ngành nghệ thuật, việc triển khai những HĐTN ở trình
độ cơ bản cần được bố trí sớm hơn các ngành khác, có
thể ngay từ học kì 2 của năm thứ nhất nhằm tạo ra tác
Email: nthhien.skda@gmail.com

VJE

Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 9/2018, tr 42-45

động tích cực đối với SV. Những trải nghiệm sớm này
còn là giải pháp hữu hiệu nhằm giới thiệu nội dung kiến
thức chuyên ngành sẽ được giảng dạy ở những học kì kế
tiếp, tạo nên sự hứng thú của SV. Ngoài ra, SV cũng có
cơ hội để tiếp cận với các phương pháp sáng tác cụ thể,
hiểu biết sâu sắc hơn về chuyên ngành mình đã chọn
cũng như sự tác động của các chuyên ngành khác, sự
phối hợp đồng bộ trong quá trình làm việc tập thể, đồng
thời tạo ra tâm lí thoải mái, hứng khởi trong suốt quá trình
học tập, là tiền đề làm nảy sinh các ý tưởng sáng tạo.
HĐTN cơ bản cũng giúp giảng viên (GV) có thể nhận
biết tính cách, cách tư duy, sự chín chắn, sự đáng tin cậy,
những kĩ năng đặc biệt, phông nền kiến thức xã hội, văn
hóa, phương pháp học tập,... của từng SV từ rất sớm
trong quá trình đào tạo. Thông qua các HĐTN trên sân
khấu, phim trường, các buổi hòa nhạc mà GV nhận biết
được năng khiếu của SV theo ngành biểu diễn, sáng tác
hay đạo diễn; theo lĩnh vực thanh nhạc, sân khấu, nhạc
cụ hay điện ảnh. Theo SV ngành sân khấu (Trường Đại
học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội) cho biết, HĐTN là
phương pháp chiếm ưu thế hơn các phương pháp dạy học
truyền thống như: Rèn kĩ năng biểu diễn, đóng vai... bởi
HĐTN tạo cho SV khả năng tư duy và đây là những điều
khó có thể tiếp cận trong môi trường học tập theo cách
truyền thống trên giảng đường. Trong học nghệ thuật,
mỗi SV dựa trên năng khiếu, tính cách, thiên hướng sáng
tạo ở các mức độ khác nhau sẽ dần định hình nên phong
cách nghệ thuật riêng biệt của từng cá nhân. Quá trình
đào tạo nghệ thuật cũng là quá trình khơi dậy, thúc đẩy,
phát huy những tiềm năng của từng cá thể, do đó sự tăng
cường sự tiếp xúc cá nhân với SV sẽ giúp GV có các
phương án tư vấn, hướng dẫn, giảng dạy và đánh giá học
tập phù hợp với từng SV.
2.1.2. Chú trọng hiệu quả của những hoạt động trải
nghiệm ở trình độ nâng cao
Trong các trường đại học khối ngành nghệ thuật,
những HĐTN nâng cao cần được sắp xếp vào năm học
thứ ba và thứ tư. Nếu như những HĐTN cơ bản giúp SV
khơi dậy những tiềm năng sẵn có và giúp GV nhận biết
tố chất của từng cá nhân thì những HĐTN nâng cao sẽ
giúp SV phát huy khả năng sáng tạo, bước đầu định hình
phong cách nghệ thuật trong các sáng tác, tạo dấu ấn cá
nhân trong mỗi tác phẩm. Chúng cung cấp những cơ hội
thực tế để phân tích, xây dựng ý tưởng, triển khai thực
hiện, kiểm tra và cuối cùng là đánh giá tác phẩm ở mức
độ chuyên sâu hơn, phạm vi rộng hơn so với các trải
nghiệm cơ bản.
Những HĐTN nâng cao thường mang tính thử thách
SV về khả năng thể hiện tác phẩm bằng ngôn ngữ nghệ
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thuật ở tất cả các giai đoạn sáng tác, bao gồm cả việc phối
hợp với các thành phần sáng tạo khác và bộ phận chủ
nhiệm sản xuất, truyền thông, kinh doanh, phát hành các
tác phẩm nghệ thuật. Những yêu cầu về kiến thức chuyên
môn và kĩ năng mềm sẽ được nâng cao, tương ứng với
các nhiệm vụ ngày càng nhiều và phức tạp đối với SV.
Trong khi các trải nghiệm cơ bản chia SV thành nhiều
nhóm nhỏ và sử dụng những kiến thức về nghệ thuật cơ
bản ở phạm vi hẹp: xây dựng các tình huống kịch, tiểu
phẩm ngắn, trích đoạn trên sân khấu, múa đơn (solo), các
tác phẩm ảnh đơn, clip, bài tập ghi hình quan sát, miêu tả
cuộc sống,... số lượng thành viên tham gia là các cá nhân
hoặc nhóm 3-5 người, thời gian thực hiện chỉ tính bằng
buổi và được biểu diễn, công chiếu trước lớp, thì trong
các trải nghiệm nâng cao, SV sẽ phải thực hiện các bài
tập dài hơn, phức tạp, đòi hỏi những kiến thức sâu hơn
và rộng hơn (các vở kịch sân khấu dài, tổ hợp múa, phim
ngắn, bộ ảnh theo đề tài,...), số lượng tham gia có thể lên
tới 15-20 người, thời gian thực hiện kéo dài tới nửa tháng
hoặc tới cả học kì (ở các trường đại học khối ngành nghệ
thuật, ở học kì 8, SV thường không học các môn văn hóa
mà tập trung hết thời gian cho việc làm phim, dựng vở
tốt nghiệp).
Những tác phẩm này không chỉ được chiếu, biểu diễn
trên lớp mà còn tham gia các cuộc thi tài năng SV do
trường tổ chức, tham gia các liên hoan phim, liên hoan
sân khấu trong nước và quốc tế. Trong quá trình thực
hiện tác phẩm, SV có thể lập thành các dự án để kêu gọi
hỗ trợ, đầu tư vốn từ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp
với nguồn kinh phí thực hiện từ vài chục đến cả trăm triệu
đồng. Ví dụ, ước tính bình quân mỗi phim tốt nghiệp của
SV các chuyên ngành đạo diễn, quay phim điện ảnh truyền hình có chi phí từ 30-80 triệu đồng, vở diễn sân
khấu kịch có chi phí thực hiện từ 30 triệu đến hơn 100
triệu đồng.
2.1.3. Thường xuyên tạo điều kiện để sinh viên được hoạt
động trải nghiệm trong quá trình đào tạo
Đối với đào tạo nghệ thuật, nếu trong suốt khóa đào
tạo, SV chỉ tham gia vào hai hoặc ba hoạt động trải
nghiệm sáng tạo sẽ không thể mang đến cho SV những
kiến thức chuyên sâu và tổng quát về quy trình và các kĩ
thuật, kĩ năng thực hiện tác phẩm. Để nắm vững những
kĩ năng chuyên ngành cũng như liên ngành, đòi hỏi sự
rèn luyện thường xuyên của SV. Giải pháp hiệu quả cho
vấn đề này là tích hợp một trình tự gồm các HĐTN trong
hầu hết tất cả các môn cơ sở ngành và chuyên ngành,
đồng thời có kế hoạch và các yêu cầu đa dạng, cụ thể về
mục tiêu cần đạt được trong từng học phần, giúp SV sau
mỗi khoảng thời gian học có khả năng xử lí được nhiều
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tình huống khác nhau theo hướng ngày càng nâng cao.
Các bài tập trong giai đoạn đầu của chương trình giới
thiệu những khái niệm và kĩ năng cơ bản. Trong các trải
nghiệm ở giai đoạn sau, các bài tập lớn, phức tạp hơn
giúp SV tích hợp những kiến thức và kĩ năng cần thiết
xuyên suốt toàn bộ chương trình đào tạo. Có những bài
tập hướng tới rèn luyện tư duy về ngôn ngữ thể hiện trong
tác phẩm: bố cục, ánh sáng, màu sắc, âm thanh, nhịp
điệu, tiết tấu, diễn xuất,... Đồng thời, có những bài tập lại
tập trung vào các quy trình sáng tạo như khả năng phối
hợp giữa các thành phần trong đoàn làm phim, trong ê
kíp sáng tạo, giữa đạo diễn với quay phim, diễn viên, họa
sĩ thiết kế mĩ thuật, kĩ thuật viên âm thanh, dựng phim,
nhạc sĩ,... hoặc phối hợp với nhà sản xuất lập kế hoạch
quảng cáo, phát hành tác phẩm,... nhằm tích hợp các kiến
thức đa ngành cho SV.
Trong năm thứ nhất, HĐTN có thể là một phần của
các môn học cơ sở ngành, mang tính giới thiệu, bao
quát, trong đó nhấn mạnh vào những nguyên tắc cơ bản
của ngôn ngữ các loại hình nghệ thuật. Tính sáng tạo
được khuyến khích qua các bài tập thực tiễn như tập
phát hiện những vấn đề mới trong xã hội, thực tiễn cuộc
sống; xác định chủ đề, đề tài của tác phẩm; hình thành
ý tưởng, triết lí cần thể hiện trong tác phẩm; những bài
tập nhỏ chuyên về bố cục, ánh sáng, màu sắc; các kĩ
thuật biểu diễn đơn giản,... Những bài tập dạng này chỉ
cần thể hiện trên giấy, hoặc thực hiện bằng các thiết bị
kĩ thuật đơn giản như ghi hình bằng điện thoại, máy
ảnh,... SV trình bày ý tưởng của mình trong các buổi
seminar trên lớp, hoặc biểu diễn trên sàn tập trong
không gian hẹp. Các nhiệm vụ được thiết kế đảm bảo
chi phí thực hiện ở mức tối thiểu. SV thường làm việc
theo nhóm từ 3-5 người, luyện tập những kĩ năng hình
thành ý tưởng, tư duy độc lập, phản biện cá nhân, giao
tiếp và làm việc theo nhóm. GV nên đưa ra áp dụng một
mô hình quản lí tiến độ thực hiện đơn giản với các mốc
thời gian (deadline, milestone), tên gọi, và biểu mẫu cụ
thể để lập báo cáo, trình bày ý tưởng.
Các HĐTN ở năm thứ hai có thể được sử dụng để
tích hợp kiến thức cần thiết trong các môn học chuyên
ngành khác nhau. Có nhiều phương án để SV thực hành
như phối hợp một vài kiến thức chuyên ngành trong
cùng một bài tập. Ví dụ, đối với chuyên ngành diễn viên
kịch hát dân tộc, nếu như phương pháp truyền thống,
SV sẽ phải biểu diễn vai mẫu trong một trích đoạn ngắn,
trong đó kết hợp thể hiện được các kĩ thuật ca hát, vũ
đạo, biểu diễn hình thể thì ở HĐTN, SV được đến các
đoàn nghệ thuật tham gia với các diễn viên, được phân
tích và trải nghiệm các tình huống thực tế; với quay
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phim, SV sẽ phải thực hiện một đoạn video có tình
huống truyện, sử dụng các kĩ thuật ánh sáng, màu sắc,
bố cục, cỡ cảnh để kể lại tình huống đó. Trong trải
nghiệm ở năm thứ hai, những kĩ năng giao tiếp và làm
việc nhóm được nâng cao, bắt đầu hình thành các mô
hình tổ chức sản xuất như nhóm làm phim nhỏ với các
thành phần cơ bản: biên kịch, quay phim, đạo diễn, diễn
viên. GV cũng bắt đầu đề cập vấn đề áp dụng các biểu
mẫu kế hoạch sản xuất khá cụ thể và chi tiết, ngoài các
mốc thời gian, phân công nhiệm vụ còn có thể tính đến
chi phí sản xuất tác phẩm.
Nếu như trong năm thứ nhất và thứ hai, các HĐTN
chỉ dừng lại ở mức độ bài tập thực hành, thì ở năm thứ
ba và năm thứ tư, SV phải hướng tới việc thực hiện các
tác phẩm nghệ thuật. Các trải nghiệm này có thể được
thực hiện để làm bài tập, bài thi của các môn chuyên
ngành. SV cần tiếp cận với quy trình sản xuất mang tính
chuyên nghiệp cao, làm quen với áp lực công việc, tiến
độ thực hiện. Đặc biệt, trong năm thứ tư, GV cần cung
cấp cho SV nhiều hơn về những kiến thức, kĩ năng thực
tế trong đời sống sáng tác. SV có thể được trải nghiệm
vai trò của mình trong các đoàn làm phim, các đoàn nghệ
thuật, tham dự biểu diễn các chương trình nghệ thuật.
Đến thời điểm này, toàn bộ kiến thức, kĩ năng chuyên
ngành và liên ngành sẽ được vận dụng triệt để trong hoạt
động sáng tạo. Những bài tập lớn trong năm thứ ba là bài
tiền tốt nghiệp, năm thứ tư là các chương trình truyền
hình, phim ngắn, vở diễn, tiết mục biểu diễn, có thể coi
là những tác phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh.
2.2. Một số yêu cầu khi triển khai hoạt động trải
nghiệm trong quản lí đào tạo các ngành nghệ thuật
Việc lập kế hoạch và tổ chức các trải nghiệm này đòi
hỏi cân nhắc nhiều yếu tố, đặc biệt là trong việc lựa chọn
những yêu cầu trong nội dung, hình thức thể hiện bài tập,
tác phẩm phù hợp với khả năng, trình độ của từng SV và
việc quản lí, sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhà trường
hiện có. Hơn thế nữa, chất lượng của trải nghiệm học tập
tùy thuộc vào sự kết hợp mang tính cộng lực (synergistic)
của không gian sáng tạo nghệ thuật thích hợp và sự hỗ
trợ đầy đủ của GV. Khi xây dựng kế hoạch, thời gian SV
dành cho việc trải nghiệm cần phải được bố trí hợp lí về
thời điểm và khoảng thời gian thực hiện, tránh việc xáo
trộn, phá vỡ kế hoạch học tập chung trong học kì.
Các HĐTN không nên mang tính tùy chọn mà phải
được nghiên cứu kĩ về cấp độ, mức độ phù hợp với trình
độ của SV (thậm chí là của từng cá nhân) trong suốt quá
trình học tập và tích hợp trong chương trình đào tạo. SV
các ngành nghệ thuật cần phải được tham gia tối thiểu hai
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trải nghiệm ở trình độ cơ bản và hai trải nghiệm ở trình
độ nâng cao trong một khóa học để có được sự hỗ trợ tốt
nhất trong việc tiếp thu kiến thức chuyên môn và rèn
luyện kĩ năng.
Việc phát triển và thực hiện các HĐTN có thể phức
tạp hơn nhiều so với việc phát triển và giảng dạy các môn
học truyền thống. Với các HĐTN, vai trò của GV thay
đổi từ người cung cấp thông tin sang vai trò người hướng
dẫn và huấn luyện. Do đó, đòi hỏi những phương pháp
giảng dạy và đánh giá khác hơn so với cách giảng dạy
truyền thống. Trong môi trường học tập ít bị ràng buộc,
phải khuyến khích SV tích cực tham gia thảo luận, lập
luận và khám phá những vấn đề với sự hỗ trợ của GV.
Điều này cũng đặt ra những thách thức, đòi hỏi trong việc
tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực về chuyên môn
nghiệp vụ, nghiệp vụ sư phạm của GV.
Những yêu cầu về kết quả đạt được đặt ra cho các
HĐTN phải đủ phức tạp nhưng có giới hạn về phạm vi
để đảm bảo kết quả thành công cho SV. Nếu đặt ra yêu
cầu quá cao, SV sẽ phải dựa quá nhiều vào sự hướng dẫn
của GV. Trong nhiều trường hợp, SV không có đủ khả
năng hoàn thành bài tập, dẫn đến sự mất tự tin, hứng thú
trong học tập, dần thui chột năng lực sáng tạo. Hoặc,
cũng có thể tác phẩm được hoàn thiện nhưng lại mang
đậm dấu ấn, phong cách của GV chứ không phải sự sáng
tạo của SV. Ngược lại, nếu đặt ra yêu cầu quá đơn giản
sẽ không tạo nên động lực thúc đẩy SV tư duy dẫn đến
thụ động, hoặc không tạo cho SV sư tự tin khi phải đối
mặt và vượt qua những thách thức.
3. Kết luận
Mỗi HĐTN là một chuỗi những hoạt động mà trong
đó việc học tập diễn ra thông qua sự hình thành và hoàn
thiện một tác phẩm nghệ thuật. Quy trình này được bắt
đầu từ việc hình thành ý tưởng nghệ thuật: xác định chủ
đề, đề tài, triết lí được phản ánh trong tác phẩm; xây dựng
cấu trúc và nội dung tác phẩm: viết kịch bản điện ảnh,
kịch bản sân khấu; triển khai các hoạt động sáng tác:
tuyển chọn diễn viên, thành lập đoàn làm phim, ê kíp
sáng tạo, thực hiện các giai đoạn tiền kì phim, hậu kì
phim, luyện tập trên sân khấu, sàn diễn; và cuối cùng là
phát hành tác phẩm: công diễn trên sân khấu nhỏ, chiếu
phim trên giảng đường; gửi phim, vở diễn đi tham dự các
liên hoan phim, liên hoan sân khấu.
Thông qua quá trình thực hiện sáng tác tác phẩm, SV
có thể hiểu sâu hơn về từng vị trí, vai trò của các thành
phần, nhân tố trong đoàn làm phim, ê kíp sáng tạo, đồng
thời có cái nhìn bao quát, đánh giá được từng công đoạn
trong quy trình thực hiện tác phẩm (quy trình sản xuất
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phim, quy trình dàn dựng vở diễn,...). Trên cơ sở đó, SV
có thể rút kinh nghiệm từng công đoạn trong suốt quá
trình sáng tác, đưa ra những phương án, giải pháp để cải
tiến nhằm tăng hiệu quả làm việc và nâng cao chất lượng
tác phẩm. Các HĐTN chính là hoạt động dạy và học chủ
động, trong đó SV được xem xét, ứng dụng và đánh giá
ý tưởng trong thực tế. Với việc dạy học dựa trên trải
nghiệm, SV sẽ tham gia vào vai trò thực hành sáng tạo,
bước đầu làm quen với môi trường nghệ thuật chuyên
nghiệp, tạo tiền đề cho sự phát triển năng khiếu, tài năng
khi trở thành người nghệ sĩ thực thụ.
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