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One of the major changes of Arts in the general education program in 2018 is 

to develop such contents of Fine Arts and Applied Arts as Graphics (printed 

pictures), Industrial design, Graphic design, or Fashion design. This 

knowledge, however, has not been the focus of the earlier art teacher training 

program. The paper presents the current content of applied arts in the current 

program of Fine Arts and in the 2018 General Education Program, and 

thereby analyzing the ability to meet the requirements of teaching Applied 

Arts of art teachers at high schools when implementing the new program. It 

is suggested that in order to meet the requirements of the Fine Arts in the new 

high school education program, one of the solutions is to supplement applied 

art knowledge for art teachers at high schools. 
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1. Mở đầu 

Mĩ thuật ứng dụng là lĩnh vực nghệ thuật có quá trình hình thành, phát triển gắn liền với quá trình lao động 

sáng tạo của con người - là nghệ thuật của sự kết hợp giữa cái thực dụng và cái đẹp, giữa cái lâu bền và cái thẩm 

mĩ, là tổng hòa của nhiều ngành như khoa học kĩ thuật, quy trình công nghệ, sản xuất và kĩ thuật. Mĩ thuật ứng 

dụng tập trung đáp ứng các nhu cầu của xã hội. Sự hiện diện của nó được nhận thấy ở tất cả mọi mặt trong cuộc 

sống của con người như: ăn, mặc, ở, trong sinh hoạt, học tập, sản xuất, các phương tiện, công cụ, sản xuất, lao 

động, vui chơi, giải trí... 

Một trong những thay đổi cơ bản của môn Mĩ thuật trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là phát triển 

hai mạch nội dung Mĩ thuật tạo hình và Mĩ thuật ứng dụng với sự bổ sung khá nhiều các kiến thức về Mĩ thuật 

ứng dụng ở các cấp học trung học cơ sở, trung học phổ thông; qua đó có thể thấy sự thay đổi rõ nét về nhận thức 

của xã hội Việt Nam nói chung, của Ban Soạn thảo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nói riêng về vai trò 

của mĩ thuật ứng dụng đối với đời sống. Điều này cho thấy, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 - Chương trình 

môn Mĩ thuật vừa đáp ứng yêu cầu đổi mới, vừa chú trọng kế thừa và phát huy những ưu điểm của chương trình 

môn Mĩ thuật hiện hành. 

Bài viết phân tích, so sánh nội dung Mĩ thuật ứng dụng trong chương trình Mĩ thuật hiện hành và Chương trình 

giáo dục phổ thông 2018, khả năng đáp ứng dạy học Mĩ thuật ứng dụng của giáo viên mĩ thuật đối với hai chương 

trình trên. Đặc biệt, với lộ trình thời gian áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới bắt đầu cho 

lớp 1 từ năm học 2020-2021 và tuần tự các lớp ở các năm học kế tiếp, có thể thấy rõ nguy cơ lạc hậu về kiến thức 

Mĩ thuật ứng dụng được viết và triển khai dạy học trong sự phát triển như vũ bão của cuộc Cách mạng 4.0, 5.0. Đây 

là thách thức đối với các nhà hoạch định chính sách, biên soạn chương trình, viết sách giáo khoa, sách tham khảo, 

tài liệu bồi dưỡng… Từ thực trạng này, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện thành công Chương trình 

giáo dục phổ thông 2018 đối với môn Mĩ thuật. 

2. Kết quả nghiên cứu 

2.1. Nội dung môn Mĩ thuật hiện hành và đội ngũ giáo viên ở các trường phổ thông 

2.1.1. Về nội dung Mĩ thuật ứng dụng trong chương trình mĩ thuật hiện hành  
Nhìn tổng quan chương trình môn học Mĩ thuật phổ thông hiện hành, có thể thấy nội dung kiến thức các phân 

môn của môn Mĩ thuật được xây dựng dựa trên chương trình mĩ thuật căn bản dành cho sinh viên cao đẳng, đại học, 

sau đó đơn giản hoá dần cho mỗi cấp độ lứa tuổi ở phổ thông.  

Ngoài phân môn Vẽ trang trí được giữ tên giống như chương trình dạy cho sinh viên, thì các môn học khác được 

đổi tên cho dễ hiểu hơn, đơn giản hơn, phù hợp với lứa tuổi học sinh như: Môn Hình họa ở đại học chuyển thành 

phân môn Vẽ theo mẫu ở phổ thông, môn Bố cục đổi tên thành phân môn Vẽ tranh, môn Điêu khắc đổi sang phân 
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môn Tập nặn, tạo dáng… Trong các phân môn này, nội dung về Mĩ thuật ứng dụng được đan xen, cài vào một phần 

trong tiến trình giảng dạy chủ yếu ở các phân môn Vẽ theo mẫu, Vẽ trang trí… 

Về nội dung chương trình Mĩ thuật hiện hành, phần Mĩ thuật ứng dụng cũng có hàm lượng không nhiều, song 

cũng không quá ít: Lớp 6, có: Kẻ chữ in hoa nét đều, Kẻ chữ in hoa nét thanh nét đậm, Trang trí chiếc khăn để đặt lọ 

hoa; Lớp 7: Trang trí đồ vật có dạng hình chữ nhật, Chữ trang trí, Trang trí bìa lịch treo tường, Trang trí đĩa hình 

tròn, Trang trí đầu báo tường; Lớp 8: Trang trí quạt giấy, Tạo dáng và trang trí chậu cảnh, Trình bày khẩu hiệu, Trình 

bày bìa sách, Tạo dáng và trang trí mặt nạ, Vẽ tranh cổ động, Trang trí lều trại, Minh họa truyện cổ tích, Trang trí đồ 

vật dạng hình vuông, hình chữ nhật; Lớp 9: Tạo dáng và trang trí túi xách, Trang trí hội trường, Tạo dáng và trang 

trí thời trang, Vẽ biểu trưng...  

Qua sự liệt kê cụ thể tên bài học ở trên, có thể thấy, hàm lượng chủ yếu của các bài học này thuộc về lĩnh vực 

Thiết kế đồ họa, một phần khác là kiến thức về Thiết kế thời trang và một số lĩnh vực khác. 

Ở thời điểm hiện tại, việc dạy học các nội dung này được giáo viên mĩ thuật phổ thông thực hiện tương đối tốt. 

Tuy nhiên, trong cách tiếp cận thường là dạy nội dung về Mĩ thuật ứng dụng nhưng lại trên quan điểm của góc độ 

Mĩ thuật tạo hình, bởi họ không được đào tạo với nội dung chuyên biệt của Mĩ thuật ứng dụng. Ví dụ như với bài 

học Minh họa truyện cổ tích ở lớp 8, phần lớn được giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện vẽ thành từng bức tranh 

đơn lẻ, thiếu sự kết nối trong ngôn ngữ thiết kế. Ở phần hướng dẫn của giáo viên và các bài tập học sinh thực hiện 

chưa có các khái niệm về quy trình thiết kế, minh họa trải qua nhiều giai đoạn và phải đi theo từng bước để hình 

thành nên cấu trúc chặt chẽ như: đầu tiên phải lựa chọn nội dung, thứ hai là vẽ phân khung, sau đó tiến hành vẽ cấu 

trúc nhân vật, thể hiện các hoạt động, cảm xúc nhân vật, vẽ tính động cho nhân vật, lọc nét, chọn màu... Chỉ ví dụ 

một kĩ năng phân khung để minh họa truyện tưởng chừng đơn giản nhưng lại có ít giáo viên thực hiện tốt mặc dù 

phân khung tốt góp phần rất lớn làm nên thành công của minh họa truyện, ảnh hưởng không nhỏ đến diễn biến, kịch 

tính truyện, dễ dàng tiếp cận người đọc.  

Tình trạng thiếu vắng những kiến thức chuyên ngành về Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang… cũng tương tự ở 

một số bài như: Trang trí bìa lịch treo tường, Tạo dáng và trang trí thời trang, Vẽ biểu trưng... (Phạm Hùng Cường, 

2019). Theo chúng tôi, thực trạng dạy học trên xuất phát từ chương trình đã và đang đào tạo giáo viên mĩ thuật phổ 

thông hiện nay. Các giáo viên mĩ thuật ở phổ thông phần lớn là tốt nghiệp từ các trường đại học sư phạm, cao đẳng 

sư phạm, cao đẳng nghệ thuật, trung cấp văn hoá nghệ thuật có đào tạo chuyên ngành Mĩ thuật. Phần lớn các giảng 

viên dạy ở những trường này là những giảng viên, họa sĩ được đào tạo về Mĩ thuật tạo hình nên chương trình giảng 

dạy, tài liệu dạy học do họ biên soạn cũng hầu như thuộc về Mĩ thuật tạo hình; và đương nhiên, các giáo viên mĩ 

thuật phổ thông do họ đào tạo ra sẽ có những kiến thức, kĩ năng chủ yếu thuộc lĩnh vực này. Trên thực tế, có rất ít 

sinh viên được đào tạo từ các trường đại học, cao đẳng thuộc lĩnh vực Mĩ thuật ứng dụng tham gia dạy học mĩ thuật 

ở phổ thông, vì thế kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực này hầu như thiếu vắng trong sự truyền đạt trong các bài học 

mĩ thuật ở các trường phổ thông hiện nay. 

2.1.2. Về nội dung Mĩ thuật ứng dụng trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và khả năng đáp ứng dạy học về 

Mĩ thuật ứng dụng của giáo viên mĩ thuật 
Nội dung giáo dục mĩ thuật trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được phân chia theo hai giai đoạn: giáo 

dục cơ bản và giáo dục định hướng nghề nghiệp, được khái quát ở từng cấp học như sau: 

- Ở tiểu học: Lí luận và Lịch sử mĩ thuật, Hội họa, Đồ họa (tranh in), Điêu khắc, Thủ công.  

- Ở trung học cơ sở: Lí luận và lịch sử mĩ thuật, Hội họa, Đồ họa (tranh in), Điêu khắc, Thiết kế công nghiệp, 

Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang.  

- Ở trung học phổ thông, các nội dung lựa chọn gồm: Lí luận và lịch sử mĩ thuật, Hội họa, Đồ họa (tranh in), 

Điêu khắc, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Thiết kế mĩ thuật sân khấu, điện ảnh, Thiết kế 

mĩ thuật đa phương tiện, Kiến trúc.  

Như vậy, sự bổ sung về nội dung thuộc lĩnh vực Mĩ thuật ứng dụng trong chương trình dạy Mĩ thuật là rất đa 

dạng, phong phú; thậm chí, có những nội dung thực sự là mới mẻ đối với nhiều giáo viên, từ những người đã có thâm 

niên giảng dạy lâu năm tới những người mới vào nghề. Vì thế, bên cạnh việc soạn thảo, đưa nội dung mới của môn 

học vào giảng dạy, các đơn vị trong ngành GD-ĐT cần chủ động chuẩn bị để nâng cao kiến thức, kĩ năng về lĩnh vực 

Mĩ thuật ứng dụng cho giáo viên dạy Mĩ thuật; nhà trường cần hỗ trợ và đồng hành với giáo viên trong việc chuẩn 

bị các điều kiện để sẵn sàng dạy học theo chương trình mới, giúp giáo viên bắt đầu với sự thay đổi, đổi mới với tâm 

thế tốt nhất, trên cơ sở phù hợp với khả năng bản thân và điều kiện của từng đơn vị, địa phương. 
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Với Chương trình giáo dục phổ thông 2018, có thể thấy sự xuất hiện của nội dung thuộc Mĩ thuật ứng dụng với 

tần suất và dung lượng nhiều hơn là rất rõ, đặc biệt ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông. Cụ thể: 

- Ở cấp trung học cơ sở, nội dung giáo dục gồm Lí luận và lịch sử mĩ thuật, Hội hoạ, Đồ họa, Điêu khắc, Thiết 

kế công nghiệp, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa; trong đó, nội dung Lí luận và lịch sử mĩ thuật được giới hạn 

trong phạm vi tìm hiểu tác giả, sản phẩm, tác phẩm, di sản văn hóa nghệ thuật và được giới thiệu, lồng ghép trong 

thực hành, thảo luận mĩ thuật.  

- Ở cấp trung học phổ thông, học sinh mỗi lớp 10, 11, 12 được lựa chọn 04 trong 10 nội dung, bao gồm: Lí luận 

và lịch sử mĩ thuật, Hội hoạ, Đồ hoạ, Điêu khắc, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ hoạ, Thiết kế 

mĩ thuật sân khấu, điện ảnh, Thiết kế mĩ thuật đa phương tiện, Kiến trúc; trong đó, nội dung Lí luận và lịch sử mĩ 

thuật vừa được thực hiện độc lập vừa bảo đảm lồng ghép trong thực hành, thảo luận mĩ thuật. Nhiều nội dung thực 

sự là mới mẻ được đưa vào; ví dụ, ở lớp 11 có bài: Tập làm thiết kế mĩ thuật bối cảnh phim hoạt hình, Tập thiết kế 

mĩ thuật giao diện website... Có thể thấy rất rõ sự hiện diện của các chuyên ngành mĩ thuật ứng dụng rất cụ thể như: 

Thiết kế thời trang; làm gốm, thiết kế web, minh họa truyện tranh, thiết kế kiến trúc, đồ họa tranh in, nhiếp ảnh, thiết 

kế nhận diện thương hiệu.  

Với yêu cầu về kiến thức thuộc nhiều lĩnh vực mĩ thuật như ở môn Mĩ thuật trong Chương trình phổ thông 2018, 

có thể thấy, sự thiếu hụt về kiến thức Mĩ thuật ứng dụng đối với giáo viên mĩ thuật trong thời điểm hiện nay là một 

vấn đề cấp thiết cần quan tâm, nhất là với thực tế đào tạo hiện nay, giáo viên chuyên ngành Sư phạm mĩ thuật được 

học thiên về Mĩ thuật tạo hình nhiều hơn so với Mĩ thuật ứng dụng.  

Mặt khác, Mĩ thuật ứng dụng có một đặc trưng là sự thay đổi, cập nhật thường xuyên về các phần mềm thiết kế, 

xu hướng thiết kế..., hơn nữa, trong mỗi lĩnh vực Mĩ thuật ứng dụng còn phân nhánh chuyên sâu ở từng ngành hẹp 

với từng phần mềm thiết kế ứng dụng đặc trưng. Thậm chí, nếu giáo viên đã từng được đào tạo về Mĩ thuật ứng dụng 

mà không tham gia thường xuyên trong lĩnh vực thiết kế hoạt động phục vụ cho các hoạt động xã hội thì giáo viên 

mĩ thuật vẫn thiếu hụt trầm trọng về các kiến thức này. Tuy rằng, trong số các giáo viên mĩ thuật, cũng có một số 

lượng không nhỏ (phần lớn là nam giới) tham gia khá sát sao một phần hoạt động thuộc lĩnh vực này. Mặc dù họ 

không được đào tạo trường quy với chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Thiết kế công nghiệp,... nhưng họ có kiến thức 

thực tế khi song hành với giảng dạy là hoạt động kinh doanh về quảng cáo, tổ chức sự kiện... cũng khắc phục được 

một phần nào về kiến thức thiết kế.  

Như vậy, để đảm bảo được nhiệm vụ dạy học với hiệu quả cao đối với những bài dạy có kiến thức chuyên sâu 

về Mĩ thuật ứng dụng cũng là một thách thức lớn đối với trình độ của giáo viên mĩ thuật ở các trường phổ thông 

trong thời điểm hiện tại. 

2.2. Sự phát triển ngày càng chuyên sâu của ngành Mĩ thuật ứng dụng trong thực tế và yêu cầu bổ sung kiến 

thức mĩ thuật ứng dụng cho đội ngũ giáo viên mĩ thuật 

Khác với Mĩ thuật tạo hình có sự phát triển không quá nhanh hay khác biệt trong các thể loại, chất liệu, tên gọi… 

thì Mĩ thuật ứng dụng có sự thay đổi rất nhanh chóng; sự sáng tạo của ngày hôm nay có thể bị lạc hậu ngay trong 

ngày mai, các phần mềm thiết kế được đổi mới liên tục, sự cập nhật về kiến thức diễn ra từng ngày. Vì thế, việc biên 

soạn sách Mĩ thuật theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ phải đối mặt với nguy cơ lạc hậu về kiến thức 

ngay trong quá trình thực hiện, chưa nói đến lúc triển khai thực nghiệm ở một số trường rồi đưa vào giảng dạy phổ 

cập trong cả nước. Đó là cả một quá trình khá dài, diễn ra trong nhiều năm, dẫn đến việc những kiến thức thuộc lĩnh 

vực Mĩ thuật ứng dụng với các nội dung, tên gọi, phần mềm thiết kế… đến lúc được đưa vào dạy học đại trà rất có 

thể sẽ bị lạc hậu. Thực tế này đòi hỏi các tác giả sách giáo khoa môn Mĩ thuật cần có sự chuẩn bị rất kĩ cho tương lai 

gần này.  

Chỉ lấy ví dụ về sự phân ra ngành hẹp trong lĩnh vực Thiết kế đồ họa cũng có thể thấy ngay sự thay đổi nhanh 

chóng của các tên gọi và sự chuyển đổi, chuyên sâu, chuyên môn hoá về từng các mảng nhỏ, siêu nhỏ của chuyên 

ngành này cùng với sự bổ sung liên tục của các hình thức thiết kế. Nếu như cách đây khoảng 5 năm, thiết kế đồ họa 

thường được chia thành: 1) Thiết kế ấn phẩm (bao gồm thiết kế bìa sách, bìa tạp chí, thiết kế poster, tờ rơi, brochure, 

quảng cáo, danh thiếp và các ấn phẩm khác); 2) Thiết kế trang web; 3) Phim ảnh (bao gồm CD, DVD, clip…);  

4) Thiết kế thương hiệu (logo và bộ nhận diện thương hiệu); 5) Thiết kế bao bì sản phẩm thì trong khoảng 3 năm gần 

đây, các mảng này đã được phân nhỏ hơn và có sự thay đổi một phần với nhiều mảng chuyên môn khác nhau, trong 

đó có thể nêu ra một số mảng chính như: 

1. Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu: gồm có logo, namecard, ấn phẩm văn phòng như phong bì thư, giấy viết 

thư, bao bì hồ sơ… 
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2. Thiết kế web hoặc ứng dụng web: thiết kế giao diện trang web, thiết kế landing page, thiết kế icon hoặc button 

cho website, thiết kế giao diện ứng dụng di động, thiết kế cover facebook, thiết kế banner quảng cáo… 

3. Quảng bá hình ảnh doanh nghiệp: thiết kế poster, thiết kế tờ rơi, băng rôn, phông sân khấu, thiết kế thuyết 

trình, thiết kế menu nhà hàng, thiết kế email marketing 

4. Thiết kế quần áo hoặc hàng hóa: thiết kế mẫu hình in lên áo thun, thiết kế mẫu mã hàng hóa, vỏ thùng, vỏ 

hộp… 

5. Vẽ hình minh họa hoặc sáng tác nghệ thuật: thiết kế thiệp mời, thiệp cưới, vẽ minh họa, thiết kế phông chữ, 

vẽ tranh 3D… 

6. Thiết kế bao bì và nhãn mác: thiết kế vỏ thùng, sản phẩm, tem cào, tem bảo hành… 

7. Thiết kế bìa sách, bìa tạp chí hoặc dàn trang sách báo 

Tuy nhiên, trong khoảng hơn 1 năm gần đây, sự phân chia này được một số nhà thiết kế trẻ sắp xếp lại, cùng với 

xu hướng sử dụng song hành kết hợp ngôn ngữ Anh và Việt; ví dụ một cách chia mảng như sau: 

1. Logo - Indentity (Thiết kế logo và các ấn phẩm nhận diện thương hiệu): Logo, Namecard, Stationery: các ấn 

phẩm văn phòng như bao thư, bìa hồ sơ… 

2. Web & App: Giao diện website đa nền tảng, Giao diện Application đa nền tảng, Icon & Button, Banner quảng 

cáo tĩnh, Banner flash 

3. Business & Advertising: Các sản phẩm chủ yếu phục vụ mục đích thương mại quảng cáo: Postcard, Flyer & 

Print ads, Poster, Infographic, Brochure, Menu, Mẫu quảng cáo trên xe hơi/xe tải, Chữ kí email, Trình chiếu 

PowerPoint 

4. Clothing & Merchandise: Áo thun (T-shirt), Thiết kế kiểu dáng sản phẩm, Nhãn dán (Sticker) 

5. Art & Illustration: Sản phẩm thiết kế thường là hình vẽ minh họa phục vụ cho nhu cầu cá nhân hoặc thương 

mại: Minh họa, Thiệp mời, Character or Mascot (linh vật), Vẽ hình xăm - Tattoo. 

6. Packaging & Label: Bao bì sản phẩm, Nhãn sản phẩm 

7. Book & Magazine: Bìa sách, bìa tạp chí… 

Ngoài ra, còn một số mảng giao thoa giữa đồ họa và lĩnh vực khác như: Dựng phim và Kĩ xảo (VFX), Motion 

Graphic... Sự phát triển của xã hội sẽ kéo theo các nhu cầu thiết kế mới khác tạo nên sự thay đổi nhanh chóng của 

Thiết kế đồ họa - một chuyên ngành trong lĩnh vực Mĩ thuật ứng dụng.  

Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới được áp dụng đối với cấp tiểu học từ năm học 2020-

2021, cấp trung học cơ sở từ năm học 2021-2022 và cấp trung học phổ thông từ năm học 2022-2023. Với lộ trình 

này, có thể hình dung, kiến thức Mĩ thuật ứng dụng được viết và triển khai dạy học trong sự phát triển như vũ bão 

của cuộc Cách mạng 4.0, 5.0 có thể chưa bắt kịp với sự thay đổi của lĩnh vực này trong đời sống; đồng thời, đây cũng 

là một thách thức đối với các nhà hoạch định chính sách, biên soạn chương trình, viết sách giáo khoa, sách tham 

khảo, tài liệu bồi dưỡng… và đội ngũ giáo viên giảng dạy Mĩ thuật ở phổ thông. Vì thế, để đáp ứng được yêu cầu 

của môn Mĩ thuật trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, một trong những giải pháp cần phải thực hiện là bổ 

sung kiến thức Mĩ thuật ứng dụng cho giáo viên mĩ thuật ở các trường phổ thông. 

2.3. Một số đề xuất bổ sung kiến thức Mĩ thuật ứng dụng cho giáo viên mĩ thuật khi thực hiện Chương trình giáo 

dục phổ thông 2018 - góc nhìn từ ngành Thiết kế đồ họa  
Sau đây, chúng tôi đề xuất một số biện pháp nhằm bồi dưỡng giáo viên mĩ thuật ở các trường phổ thông để đội 

ngũ này đảm nhận tốt việc dạy học Mĩ thuật theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Những biện pháp này cần 

được tiến hành song song với lộ trình biên soạn sách, thực nghiệm… 

- Có thể bổ sung thêm hình thức dạy học tương tự như thỉnh giảng ở hệ đại học, các trường phổ thông có thể được 

phép mời một số nhà thiết kế về dạy những bài học có kiến thức mĩ thuật ứng dụng. Hoạt động này sẽ giúp cho học 

sinh hiểu về kiến thức thiết kế một cách chuyên nghiệp hơn; ngoài ra, trong quá trình tiếp xúc, dự giờ và tự học, các 

giáo viên Mĩ thuật sẽ học hỏi được thêm, nâng cao trình độ của bản thân, dần dần đáp ứng được yêu cầu dạy học 

theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

- Cần mời chuyên gia trong các chuyên ngành hẹp thuộc lĩnh vực Mĩ thuật ứng dụng phối hợp với ngành  

GD-ĐT để viết các tài liệu bồi dưỡng kiến thức cho giáo viên; tiến hành các lớp tập huấn để nâng cao kiến thức, kĩ 

năng cho giáo viên mĩ thuật về mĩ thuật ứng dụng.  

- Có thể thiết kế những lớp liên thông về Mĩ thuật ứng dụng với cơ chế mở dành cho các giáo viên mĩ thuật. Với 

hình thức này, giáo viên nào thực sự tâm huyết, muốn tham gia học tập sẽ được học hỏi và thực hành kĩ hơn. 
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Ngoài ra, cần có sự vào cuộc của chuyên gia nhiều lĩnh vực trong ngành Giáo dục để thiết kế chương trình 

đào tạo ngành Sư phạm mĩ thuật để có thể kịp thời đào tạo cử nhân đáp ứng yêu cầu dạy học theo Chương trình 

giáo dục phổ thông 2018. Mặt khác, có thể tuyển dụng bổ sung giáo viên mĩ thuật là cử nhân tốt nghiệp các 

ngành Mĩ thuật ứng dụng như: Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Thiết kế công nghiệp... kết hợp song hành, 

phối hợp cùng các giáo viên mĩ thuật khác để có thể đảm nhiệm tốt nhiệm vụ giảng dạy mĩ thuật theo Chương 

trình giáo dục phổ thông 2018. 

3. Kết luận 

Khi triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đối với dạy học Mĩ thuật sẽ cần bổ sung thêm một số lượng 

lớn giáo viên, bên cạnh đó, cần có chủ trương tăng quyền chủ động cho các nhà trường mời các chuyên gia ngoài 

trường tham gia thỉnh giảng, hướng dẫn thực hành các bài tập thuộc Mĩ thuật ứng dụng. Đặc biệt, cần có kế hoạch 

bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên mĩ thuật hiện tại để có để đảm nhiệm triển khai Chương trình với các yêu cầu mới. 

Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mĩ thuật hiện tại đang dạy học ở các trường phổ thông đáp ứng 

yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là một nhiệm vụ cấp thiết vẫn phải được ưu tiên hàng đầu. 
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