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                                                                                                                                        08/2017/TT-BKHCN 

 
THUYẾT MINH 

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA 

 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI 

1 Tên đề tài: 

Nghiên cứu ứng dụng các tác phẩm mỹ thuật 

trong giáo dục truyền thống Việt Nam cho trẻ 

mầm non và học sinh tiểu học 

1a.   Mã số của đề tài: 

KHGD/16-20.ĐT.030 

2 Loại đề tài: 

Thuộc Chương trìnhkhoa học và công nghệ cấp quốc gia giai 

đoạn 2016-2020 “Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng 

yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam, Mã số: 

KHGD/16-20 

Độc lập 

Khác 

3 Thời gian thực hiện: 24 tháng 

(từ tháng 8 năm 2018 đến tháng 8 năm 2020) 
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Cấp quản lý 

       Quốc gia  

5 Kinh phí thực hiện: 

Tổng kinh phí: 3.700 triệu đồng, trong đó: 

- Từ ngân sách nhà nước: 3.700 triệu đồng 

- Từ nguồn ngoài ngân sách nhà nước: 0 triệu đồng    

6 Đề nghị phương thức khoán chi: 

 Khoán đến sản phẩm cuối cùng                  

 

 Khoán từng phần, trong đó: 

- Kinh phí khoán: 3.700 triệu đồng 

- Kinh phí không khoán: 0 triệu đồng   
7 Chủ nhiệm đề tài: 

Họ và tên: Phạm Văn Tuyến 

Ngày, tháng, năm sinh: 20/6/1969                Nam/ Nữ: Nam 

Học hàm, học vị: Tiến sĩ Nghệ thuật học 

Chức danh khoa học: Giảng viên          Chức vụ: Trưởng khoa Nghệ thuật 

Điện thoại của tổ chức: 024 37547623  Mobile: 0989311105 

E-mail: tuyenpv@hnue.edu.vn 

Tên tổ chức đang công tác: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

Địa chỉ tổ chức: 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 
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8 Thư ký khoa học: 

Họ và tên: Đỗ Văn Hiểu  

Ngày, tháng, năm sinh: 03-01- 1979            Nam/ Nữ: Nam 

Học hàm, học vị: Tiến sĩ 

Chức danh khoa học: Giảng viên;  

Chức vụ: Trưởng bộ môn Lý luận văn học 

Điện thoại của tổ chức: 024 37547623          Mobile:  0913332778 

E-mail: dovanhieu@hnue.edu.vn 

Tên tổ chức đang công tác: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

Địa chỉ tổ chức: 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 

9 Tổ chức chủ trì đề tài: 

Tên tổ chức chủ trì đề tài: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

Điện thoại: (024) 37547823     Fax: (024) 37547971 

E-mail: p.khcn@hnue.edu.vn                Website: www.hnue.edu.vn 

Địa chỉ: 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Nguyễn Văn Minh  

Số tài khoản: 3713.0.1055502.00000 

Ngân hàng: Kho bạc nhà nước Nam Từ Liêm, Hà Nội  

Cơ quan chủ quản đề tài: Bộ Giáo dục và Đào Tạo  

10 Các tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài  

1. Tổ chức 1:  Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, Sinh viên  

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Điện thoại: (024)38681598 

Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức:  Bùi Văn Linh 

2. Tổ chức 2:  Vụ Giáo dục Mầm non  

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Điện thoại: (024)38684665                       Email: vugdmn@moet.edu.vn 

Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức:  Nguyễn Bá Minh 

3. Tổ chức 3:  Vụ Giáo dục Tiểu học  

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Điện thoại: (024)38681079           Email: vugdth@moet.edu.vn 

Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức:  Nguyễn Đức Hữu  

4. Tổ chức 4: Trường Đại học Mĩ thuật Việt Nam  

Cơ quan chủ quản:  Bộ Văn hóa Thể thao và Du Lịch 

Điện thoại: (024) 39426972    Fax:  

Địa chỉ: Số 42 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Lê Văn Sửu 

Số tài khoản: 3713.0.1057341 
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Ngân hàng: Kho bạc Nhà nước TP Hà  Nội 

5. Tổ chức 5: Trường Đại học Mĩ thuật thành phố Hồ Chí Minh 

Cơ quan chủ quản:  Bộ văn hóa Thể thao và Du Lịch 

Điện thoại: (028) 38433454       

Địa chỉ: 05 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Trương Phi Đức 

Số tài khoản: 9527.1.1056650 

Ngân hàng: Kho bạc nhà nước Quận Bình Thạnh  

6. Tổ chức 6: Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam 

Cơ quan  chủ quản:  Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch 

Điện thoại: (024) 35116460 Fax: (0243) 8516415 

Địa chỉ: 32 phố Hào Nam, Phương Ô chợ  Dừa,  Quận Đống Đa, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Bùi Hoài Sơn 

7. Tổ chức 7: Bảo tàng Mĩ thuật Việt Nam   

Cơ quan  chủ quản:  Bộ Văn hóa Thể thao và Du Lịch 

Điện thoại: (024)37332131  Fax: (024)37341427. 

Địa chỉ: 66 Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình, TP Hà Nội. 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Nguyễn Anh Minh 

Số tài khoản: 3713.0.1057501.00000 

Ngân hàng: Kho bạc Thành phố Hà Nội 

8. Tổ chức 8: Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình   

Cơ quan  chủ quản:  Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình 

Điện thoại: (0218) 3893285, (0218) 3858245 Fax:  

Địa chỉ: Đường Võ Thị Sáu, P. Chăm Mát, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình. 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Bùi Thị Kim Tuyến 

Số tài khoản: 3712.2.1075622 

Ngân hàng: Kho bạc Nhà nước tỉnh Hòa Bình 

9. Tổ chức 9: Hội Mỹ thuật Việt Nam   

Cơ quan  chủ quản:  Hội Mỹ thuật Việt Nam   

Điện thoại: (024)39432194Fax:  

Địa chỉ: 51 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Trần Khánh Chương 

 
11  Cán bộ thực hiện đề tài

 

TT 
Họ và tên, 

học hàm học vị 
Chức danh thực 

hiện đề tài 
Tổ chức công tác 

1. TS. Phạm Văn Tuyến 
Chủ nhiệm đề tài 

Trường Đại học Sư phạm 

Hà Nội 

2. TS. Đỗ Văn Hiểu Thư ký khoa học; 

Thành viên chính 

Trường Đại học Sư phạm 

Hà Nội 

3. GS.TS. Đỗ Việt Hùng Thành viên chính Trường Đại học Sư phạm 
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Hà Nội 

4. PGS.TS. Nguyễn Thu Tuấn Thành viên chính Trường Đại học Sư phạm 

Hà Nội 

5. TS. Triệu Khánh Tiến Thành viên chính Trường Đại học Mĩ thuật 

Việt Nam 

6. PGS.TS. Lê Thị Thanh 

Thủy 

Thành viên chính Trường Đại học Sư phạm 

Hà Nội 

7. PGS.TS. Vũ Thị Lan Anh Thành viên chính Trường Đại học Sư phạm 

Hà Nội 

8. TS. Vũ Thu Hương Thành viên chính Trường Đại học Sư phạm 

Hà Nội 

9. TS. Bùi Thu Huyền Thành viên chính Trường Đại học Sư phạm 

Hà Nội 

10. ThS. Nguyễn Thị Hồng 

Thắm 

Thành viên chính Trường Đại học Sư phạm 

Hà Nội 

 

II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ 

TÀI 

12 Mục tiêu của đề tài: 

- Xác định được các phạm trù giá trị truyền thống trong giáo dục cho trẻ mầm 

non và học sinh tiểu học. 

- Đánh giá tính phù hợp của việc ứng dụng các sản phẩm mĩ thuật trong giáo dục 

giá trị truyền thống cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học. 

- Nghiên cứu thiết kế các chủ đề giáo dục giá trị truyền thống Việt Nam sử dụng 

ngôn ngữ mĩ thuật. 

- Xây dựng bộ tài liệu giảng dạy/giáo dục giá trị truyền thống thông qua tác 

phẩm mĩ thuật. 

- Đề xuất hệ thống giải pháp để triển khai có hiệu quả và khả thi việc giáo dục giá trị 

truyền thống thông qua tác phẩm mĩ thuật cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học. 

13 Tình trạng đề tài: 

 Mới  Kế tiếp hướng nghiên cứu của chính nhóm tác giả 

               Kế tiếp nghiên cứu của người khác 

14 Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội 

dung nghiên cứu của đề tài: 

14.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài 

Trong nước: 

Về lĩnh vực của đề tài, so với các nghiên cứu ngoài nước thì trong nước có 

ít công trình liên quan chủ yếu có nhiều nghiên cứu về giá trị văn hóa truyền 

thống, các nghiên cứu về giáo dục con người.  Đối với lĩnh vực giáo dục giá trị 

truyền thống bằng sử dụng tác phẩm mĩ thuật, ở Việt Nam chưa có đề tài nào 

nghiên cứu. Tuy nhiên nhìn vào các mục đích của việc nghiên cứu, chúng tôi 
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thấy rằng đã có những tài liệu liên quan đến từng vấn đề đơn lẻ trong phạm vi 

của đề tài này. Có thể chỉ ra các hướng như sau: 

Các văn bản pháp lí liên quan đến giáo dục giá trị truyền thống cho trẻ 

mầm non và học sinh tiểu học. 

Trước khi đánh giá các vấn đề khoa học chúng tôi xin chỉ ra một số căn cứ 

pháp lí cơ bản nhất liên quan đến giáo dục các giá trị văn hóa truyền thống của 

dân tộc nói chung đã được chỉ ra trong các văn bản sau: 

-  Các văn kiện của Đảng qua các kỳ đại hội: Đảng Cộng sản Việt Nam, 

(1998), Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khoá VIII, 

Nxb. Chính trị Quốc gia; Đảng Cộng sản Việt Nam, 2012. Văn kiện Hội nghị lần 

thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà 

Nội...Đặc biệt, trong Nghị quyết số 29 của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) đã 

nêu: Chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, ý thức tôn trọng pháp luật 

và trách nhiệm công dân. Tập trung vào những giá trị cơ bản của văn hóa, truyền 

thống và đạo lý dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại, giá trị cốt lõi và nhân văn 

của Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối của 

Đảng. Gần đây nhất, trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã nêu “thấm nhuần 

tinh thần dân tộc”: Là không chỉ có “bản sắc dân tộc” mà còn bao gồm cả tình 

cảm, tâm lý, luân lý dân tộc, những hoạt động thuộc về nội tâm của con người, 

thuộc về chiều sâu của dân tộc; Là bao hàm cả tình yêu nước, tự cường dân tộc, 

phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Nghị quyết Đại hội XII cũng 

nhấn mạnh “giữ gìn và phát huy bản sắc con người và văn hóa Việt Nam” đó là 

mối quan hệ mật thiết, sống còn giữa con người với văn hóa trong quá trình phát 

triển của lịch sử dân tộc Việt Nam. Mục tiêu phát triển văn hóa là xây dựng con 

người Việt Nam “phát triển toàn diện”. Con người là hạt nhân sáng tạo ra văn 

hóa, đồng thời cũng là đối tượng hưởng thụ, chịu sự tác động chi phối của chính 

nền văn hóa đó.  

Trong Quyết định số 1501/QĐ-TTG, ngày 28 tháng 08 năm 2015, phê 

duyệt đề án Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho 

thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 – 2020 đã chỉ ra: Cần phải 

“tuyên truyền tinh hoa văn hóa, giá trị nhân bản”, “Đa dạng hóa và lồng ghép các 

hình thức tuyên truyền thông qua các phương tiện trực quan; các cuộc thi tìm 

hiểu văn hóa, lịch sử dân tộc” 

 Thông tư 01/2016/TT-BGDDT, ngày 15 tháng 01 năm 2016 Ban hành 

Quy chế tổ chức hoạt động trong trường phổ thông dân tộc nội trú có nội dung 

yêu cầu về giáo dục học sinh về chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà 

nước; bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam; ý thức 

tham gia phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở vùng khó khăn sau khi tốt nghiệp. 

Thông tư 26/2017/TT-BGDĐT,ngày 18 tháng 10 năm 2017, Quy định tổ 

chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục đã ghi: 

a) Góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, giá trị văn hóa và chuẩn mực đạo đức; 
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hình thành thói quen, ý thức tốt nhằm hoàn thiện nhân cách học sinh, sinh viên; 

b) Tạo điều kiện để học sinh, sinh viên giao lưu, học hỏi, tiếp thu giá trị văn hóa 

các vùng, miền và tinh hoa văn hóa nhân loại; nâng cao đời sống tinh thần, khả 

năng cảm thụ văn hóa - nghệ thuật, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành 

mạnh trong các cơ sở giáo dục;c) Góp phần điều chỉnh những hành vi ứng xử 

lệch lạc, thiếu chuẩn mực văn hóa của mọi thành viên trong cơ sở giáo dục; ngăn 

chặn các hành vi bạo lực, các tệ nạn xã hội, các hành vi trái với thuần phong mỹ 

tục, truyền thống văn hóa Việt Nam… 

Các nghiên cứu liên quan đến giá trị, giá trị truyền thống Việt Nam – 

cơ sở lý luận quan trọng của đề tài 

Giá trị và giá trị truyền thống hay giá trị văn hóa truyền thống/giá trị đạo 

đức truyền thống được nghiên cứu nhiều. Nói đến giá trị là nói đến mặt tích cực, 

cái hay, cái đúng, cái tích cực có  khả năng định hướng đúng đắn cho hoạt động 

của con người theo hướng Chân - Thiện - Mỹ. Tác giả Nguyễn Trọng Chuẩn 

(1998) đã nhận định rằng “nói đến giá trị tức là muốn khẳng định mặt tích cực, 

mặt chính diện, đã bao hàm quan điểm coi giá trị gắn liền với cái đúng, cái tốt, 

cái hay, cái đẹp; là phải nói đến khả năng thôi thúc con người hành động và vươn 

tới” [Vấn đề khai thác giá trị truyền thống vì mục tiêu phát triển (tr.136)].  

Nguyễn Trọng Chuẩn trong“Một số vấn đề triết học - con người - xã hội. NXB 

khoa học xã hội” (2002)  đã kết luận “khi nói đến giá trị truyền thống thì đã hàm 

ý muốn nói đến những giá trị tương đối ổn định, là những giá trị tốt đẹp, là tích 

cực, là tiêu biểu cho bản sắc dân tộc, có khả năng truyền lại qua không gian và 

thời gian, những gì có thể cần được bảo vệ và phát triển”. (tr.735). Sự phân loại 

theo tiêu chí thời gian có giá trị truyền thống và giá trị hiện đại. Trong đó “truyền 

thống là những đức tính hay những thói quen kéo dài nhiều thế hệ, nhiều thời kỳ 

lịch sử và hiện vẫn còn giá trị (Trần Văn Giàu, 1993, tr. 101).  

Nghị quyết 5 (khóa VIII) của BCH Trung Ương Đảng CSVN về việc “Xây 

dựng một nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” kể ra 5 “giá 

trị bền vững, được vun đắp trong suốt chiều dài của lịch sử dân tộc” là: (1) Lòng 

yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc; (2) Tinh thần đoàn kết, ý thức cộng 

đồng (gắn kết cá nhân - gia đình - làng xã - tổ quốc); (3) Lòng nhân ái, khoan 

dung; trọng nghĩa tình, đạo lý; (4) Đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động; (5) 

Sự tinh tế trong ứng xử, tính giản dị trong lối sống [Đảng CSVN 1998]. 

Giá trị văn hoá của mỗi cộng đồng (tộc người, quốc gia...) bao giờ cũng 

tạo nên một hệ thống, với ý nghĩa là các giá trị ấy nảy sinh, tồn tại trong sự liên 

hệ, tác động hữu cơ với nhau.Có nhiều quan điểm khác nhau về hệ giá trị văn 

hóa truyền thống như sau:  

Đào Duy Anh trong “Việt Nam văn hóa sử cương” từng nói đến 7 giá trị 

có thể xem là bản sắc văn hoá Việt: (1) “Sức ký ức” [trí nhớ] tốt, thiên về nghệ 

thuật và trực giác; (2) Ham học, thích văn chương; (3) “Ít mộng tưởng” [thiết 

thực]; (4) “Sức làm việc khó nhọc” [cần cù] ở mức độ “ít dân tộc bì kịp”; (5) 
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“Giỏi chịu… khổ và hay nhẫn nhục”; (6) “Chuộng hòa bình, song ngộ sự thì 

cũng biết hy sinh vì đại nghĩa”; (7) Khả năng “bắt chước, thích ứng và dung hóa 

rất tài” [Đào Duy Anh 1938/1998].Trần Văn Giàu trong cuốn “Giá trị tinh thần 

của dân tộc Việt Nam” cũng nêu lên 7 giá trị mà ông cho là đặc thù của văn hoá 

Việt: (1) Yêu nước; (2) cần cù; (3) anh hùng; (4) sáng tạo; (5) lạc quan; (6) 

thương người; (7) vì nghĩa [Trần Văn Giàu 1980/1993]. 

Phan Huy Lê, Vũ Minh Giang (chủ biên; Tập I: 1993; Tập II: 1996) “Các 

giá trị truyền thống và con người Việt Nam hiện nay” đã giới thiệu các kết quả 

nghiên cứu về giá trị truyền thống, những cơ sở tạo nên giá trị truyền thống Việt 

Nam, kết quả khai thác và xử lý hai nguồn tư liệu địa bạ vùng Hà Đông cũ và 

hương ước của Chương Mỹ liên quan đến truyền thống và cơ sở hình thành giá 

trị truyền thống.  

Trần Ngọc Thêm trong “Tìm về bản sắc văn hoá Việt nam: Cái nhìn hệ 

thống loại hình” nói đến những phẩm chất như lối sống hòa hợp, tôn trọng tự 

nhiên; tư duy tổng hợp, trọng quan hệ; tính cộng đồng, tinh thần dân chủ; tính 

trọng tình, trọng đức, trọng văn, trọng nữ; tính linh hoạt; tính hiếu hòa, bao dung. 

Những mặt trái từ tính cộng đồng và tính tự trị là: khuynh hướng coi nhẹ cá nhân, 

thói dựa dẫm, thói cào bằng, tính ích kỷ, thói bè phái, địa phương chủ nghĩa... 

[1996]. Phát triển hướng nghiên cứu này trong các bài “Vấn đề bản sắc văn hóa 

dân tộc Việt Nam” [1999] và “Bản sắc văn hóa Việt Nam trước ngưỡng cửa thiên 

niên kỷ mới” [2001], tác giả đã khái quát hóa thành 5 đặc trưng bản sắc của văn 

hóa Việt Nam gồm: (1) Tính cộng đồng (làng xã); (2) Tính ưa hài hòa; (3) Tính 

trọng âm; (4) Tính tổng hợp; (5) Tính linh hoạt. Tác giả cũng đưa ra hệ giá trị 

Việt Nam với truyền thống cốt lõi có 23 giá trị (trong đó có 18 giá trị còn đang 

được tiếp tục bảo tồn) được tập hợp theo 5 đặc trưng cơ bản nêu trên trong tác 

phẩm “Hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội 

nhập quốc tế”,, Nxb Chính trị Quốc gia sự thât, 2017. 

Các công trình như Tìm hiểu giá trị văn hóa truyền thống trong quá trình 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa do Nguyễn Trọng Chuẩn, Phạm Văn Đức và Hồ 

Sĩ Quý đồng chủ biên [2001]; Con người và văn hoá Việt Nam trong thời kỳ đổi 

mới và hội nhập của Nguyễn Văn Dân [2009]; Đề tài KX 04-04 Cơ sở lý luận và 

thực tiễn của chiến lược phát triển toàn diện con người Việt Nam trong thời kỳ 

Công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước do Phạm Minh Hạc, Trần Kiều, Vũ 

Trọng Rỹ chủ trì; Đề tài KX 05-07 Xây dựng con người Việt Nam theo định 

hướng XHCN trong điều kiện kinh tế thị trường, mở cửa và hội nhập quốc tế do 

Phạm Minh Hạc chủ trì; Đề tài KX 05-01 Cơ sở phương pháp luận nghiên cứu 

và phát triển văn hoá, con người và nguồn nhân lực trong điều kiện kinh tế thị 

trường, toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế do Hồ Sĩ Quý chủ trì; Đề tài KX 06-05 

Sắc thái văn hoá Việt Nam và tộc người trong chiến lược phát triển đất nước do 

Phan Hữu Dật chủ trì [KX 06-05 1998]; các cuốn sách Luật tục và phát triển 

nông thôn hiện nay ở Việt Nam do Ngô Đức Thịnh và Phan Đăng Nhật chủ biên 
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[2000]; Văn hóa các dân tộc Tây Bắc: thực trạng và những vấn đề đặt ra, do 

Trần Văn Bính chủ biên [2004] giúp tìm hiểu sự biến động về hệ giá trịcủa văn 

hoá vùng và văn hoá các tộc người ở Việt Nam. Có những nội dung liên quan 

đến đề tài về hai vấn đề. Một là các hệ giá trị truyền thống Việt Nam và việc xác 

định giá trị ấy trong con người Việt Nam hiện nay; Hai là đưa ra những quan 

điểm, nhiệm vụ của công tác giáo dục, định hướng nhân cách cho người Việt 

Nam trong xu thế toàn cầu hiện nay. 

Có thể thấy rằng, những giá trị văn hóa truyền thống được định hình trải 

qua quá trình lịch sử lâu dài, nên giá trị thường mang tính ổn định và khá bền 

vững. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là giá trị là cái gì trường tồn, “nhất 

thành bất biến”, mà giá trị với tư cách là sự đánh giá của con người về cái hay, 

cái tốt, cái đẹp đối với tự nhiên, xã hội và tư duy, nó phản ánh nhu cầu của con 

người trong một môi trường xã hội nhất định. Do vậy, giá trị với tư cách là thước 

đo cũng mang tính biến động cùng với sự biến động xã hội và vì vậy, cần phải 

lưu ý đến giáo dục giá trị truyền thống cho con người ngay từ đầu đời, khi bắt 

đầu hình thành nét nhân cách. 

Những công trình nghiên cứu về giá trị và giá trị truyền thống, giá trị văn 

hóa truyền thống Việt Nam đã chỉ rõ hệ giá trị quan trọng, cốt yếu của con người 

Việt Nam trong lịch sử và hiện tại. Việc tìm những phương cách giáo dục giá trị 

truyền thống, trong đó có giáo dục thông qua nghệ thuật, tác phẩm mĩ thuật chính 

là đóng góp cho sự nghiệp giáo dục con người Việt Nam theo định hướng xã hội 

chủ nghĩa và quan điểm chỉ đạo của Đảng đối với vấn đề giáo dục đào tạo tư cách 

phẩm chất tốt đẹp và độc đáo vốn có trong truyền thống Việt Nam. 

Các nghiên cứu liên quan đến vấn đề giáo dục thông qua nghệ thuật, 

giáo dục nghệ thuật và năng lực thẩm mĩ. 

Trong quan điểm tiếp cận của đề tài, chúng tôi xác định, bên cạnh giáo dục 

kiến thức thông qua tác phẩm mĩ thuật thì mục tiêu giáo dục thẩm mĩ là xuyên 

suốt và ngẫu nhiên hiện diện trong hầu hết các giải pháp, kết quả nghiên cứu. Rõ 

ràng mục tiêu giáo dục thẩm mĩ không nằm ngoài mục tiêu của công trình. 

Chúng tôi thống kê dưới đây những công trình đáng quan tâm. Ở góc độ vai trò 

của tác phẩm mĩ thuật, của môn mĩ thuật và giáo dục thẩm mĩ trong nhà trường 

có thể nhắc đến một số công trình nghiên cứu sau: 

Văn kiện Hội nghị lần thứ V Ban chấp hành Trung ương khóa VIII của 

Đảng khi đề cập đến văn hóa nghệ thuật đã nhận định “xu hướng thương mại 

hóa, chiều theo những thị hiếu thấp kém làm cho chức năng giáo dục tư tưởng và 

thẩm mỹ của văn học nghệ thuật bị suy giảm. Do vậy việc giáo dục thẩm mỹ, 

giáo dục thị hiếu nghệ thuật cho thanh niên, sinh viên, nhi đồng, học sinh chưa 

được coi trọng” (tr.46). Lê Quang Vinh (1996). Luận án triết học: Văn hóa thẩm 

mỹ với sự hình thành nhân cách của con người Việt Nam hiện nay. 

Giáo dục thẩm mĩ – một số vấn đề lý luận (1987), NXB Thông tin lý luận. 

Tác giả Đỗ Huy, khi bàn về bản chất của giáo dục thẩm mĩ đã viết: “Giáo dục 
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thẩm mĩ, về  bản chất là bồi dưỡng lòng khao khát đưa cái đẹp vào cuộc sống, 

tạo nên sự hài hà gữa xã hội – con người- tự nhiên, nâng cao năng lực thụ cảm và 

sáng tạo ở con người,…”[31]. Giáo dục thẩm mĩ đảm bảo con người khi trưởng 

thành không mắc phải những sai lầm về ứng xử với văn hóa truyền thống của 

dân tộc. Với mục tiêu giáo dục của nước ta hiện nay, cần xác định rằng “Giáo 

dục thẩm mĩ gắn liền với các quan hệ xã hội là điều kiện cần thiết để xây dựng 

một chủ thể thẩm mĩ phản ánh đúng các quay luật phát triển tất yếu của cuộc 

sống.” [tr.64]. Các quan hệ xã hội ở đây bao gồm các giá trị truyền thống tốt đẹp 

của Việt Nam. Nó đảm bảo cho con người “phấn đấu cho những cái đẹp, cái tốt, 

cái đúng” [tr.74]. Từ các vấn đề chúng tôi vừa tóm lược, tác giả đưa ra quan 

điểm về biện pháp giáo dục thẩm mĩ với những lí giải phù hợp cho quan điểm 

tiếp cận của đề tài nghiên cứu mà chúng tôi đang theo đuổi: “Khi những nguyên 

tắc đạo đức đã được nâng lên trình độ thẩm mĩ, cái thiện đã hòa vào trong cái 

đẹp. thì con người không làm điều ác,…”[tr.162]. Tác giả cũng đánh giá việc 

giáo dục thẩm mĩ chưa được quan tâm thích đáng và “chưa thấy rõ hệ thống các 

kiến thức giáo dục từ tuổi thiếu nhi đến tuổi trưởng thành”. Ông cũng cho rằng 

“Việc giáo dục thẩm mĩ một cách có hệ thống là công việc tổng hợp. Nó chiếm 

môt phạm vi rất rộng lớn, bao gồm các quan hệ của con người với truyền thống, 

với lịch sử,…” và phải qua các bài học về cảnh đẹp của tự nhiên, bảo tàng lịch sử 

và bảo tàng nghệ thuật, qua lao động… Quan điểm giáo dục thẩm mĩ bằng văn 

hóa nghệ thuật đã được tác giả đánh giá: “Ngày nay không ai có thể phủ nhận 

rằng, nghệ thuật chân chính tác động mạnh mẽ đến tình cảm con người, làm cho 

mỗi người thực hiện được những kỳ công tưởng khó có thể vươn tới”[tr.170] cho 

nên “Với những hình tượng phong phú, nghệ thuật có thể gợi ra một câu hỏi, đưa 

ra một lời giải đáp, thậm chí đưa ra một lời kêu gọi đối với con 

người.”[tr.174,175]. Tác giả đánh giá về hiệu quả của giáo dục thông qua nghệ 

thuật bằng việc dẫn các thực nghiệm trong tâm lý học lứa tuổi, tâm lý học sư 

phạm. Nhóm trẻ trong đối tượng thực nghiệm được tác động có hệ thống về mặt 

nghệ thuật có khả năng tiếp nhận yêu cầu xã hội tốt hơn. “Vai trò tích cực này 

của nghệ thuật làm cho khả năng sáng tạo được mở rộng không ngừng trong mọi 

hoạt động của con người…”[tr. 177]. Qua tài liệu này, chúng tôi có thêm cơ sở 

để tin rằng sử dung tác phẩm mĩ thuật để giáo dục giá trị truyền thống Việt Nam 

là phương pháp đem lại hiệu quả giáo dục cao đồng thời đạt luôn cả mục tiêu 

giáo dục thẩm mĩ. 

Trong cuốn Văn hóa thẩm mĩ và sự phát triển con người Việt Nam trong thế 

kỷ mới, NXB Văn hóa (2001) Do Nguyễn Văn Huyên chủ biên đã đề cập đến 

nhiều vấn đề liên quan đến mục tiêu của đề tài. Từ chương mở đầu, các tác giả đã 

bàn về văn hóa thẩm mĩ và sự nghiệp giải phóng nhân cách trong tiến trình đổi 

mới ở nước ta. Tiếp theo là các nghiên cứu về văn hóa thẩm mĩ, quan hệ giữa 

văn hóa thẩm mĩ và vấn đề phát triển con người về khía cạnh phát triển nhân 

cách, hoạt động nhận thức đánh giá và sáng tạo của con người. Đặc biệt là vấn đề 
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nghệ thuật trong sự phát triển tích cực thẩm mĩ của nhân dân ta. Có đoạn: “…sự 

am hiểu nghệ thuật của đa số công chúng còn xa mới đạt tới bản chất của nó, và 

điều tai hại hơn là sự hiểu biết sai lệch về nghệ thuật và do đó, trình độ cảm thụ - 

thưởng thức nghệ thuật ở nhiều người còn hết sức thấp kém và lệch lạc.”[tr. 308]. 

Tác giả cho rằng, nâng cao văn hóa thẩm mĩ là nhiệm vụ bức bách trong xã hội ta 

hiện nay và “làm giàu thế giới thẩm mĩ và thế giới nghệ thuật cho con người 

từ tuổi “mẫu giáo” sẽ quan trọng nhường nào đối với sự phát  triển mai sau 

của một thế hệ.”[tr.313]. Giá trị của tác phẩm nghệ thuật đã được chỉ ra rằng: 

“Tác phẩm nghệ thuật giáo dục và nâng cao đạo đức của con người không phải 

chỉ ở chỗ, nó truyền cho con người cảm thụ khoái cảm thẩm mĩ mà còn gọi nhắc 

đến những chuẩn mực đạo đức lành mạnh, lòng yêu lao động, nâng cao tính nhân 

đạo và giáo dục tính cách đạo đức  cá nhân.”[tr.267]. Và rằng “Bản thân nghệ 

thuật nói chung, tác phẩm nghệ thuật nói riêng là cái được cô đặc trong cuộc 

sống, là cái thể hiện tập trung cao độ tư tưởng, khuynh hướng, lý tưởng của nhà 

sáng tạo… tác phẩm nghệ thuật kiệt xuất, thì nghệ thuật còn đại diện cho khát 

vọng cao đẹp của một giai cấp, một dân tộc, một thời đại.”[tr.498]. Nói về giá trị 

truyền thống có đoạn: “…thế hệ trẻ Việt Nam được thừa hưởng một tinh thần 

vô giá của nền văn hóa truyền thống mà không dễ gì có được ở các nước đang 

phát triển khác. Đó là tính thích ứng, chủ nghĩa yêu nước, tinh thần hiếu học, tính 

chất tiết kiệm và một số giá trị khác nữa.”[tr.516]. 

Các nghiên cứu về giáo dục giá trị truyền thống,  mối quan hệ giữa giá 

trị truyền thống với ngôn ngữ mĩ thuật 

Nhà tâm lý học, nhà sư phạm nổi tiếng L.S.Vygotsky với cuốn Trí tưởng 

tượng và sáng tạo ở lứa tuổi thiếu nhi (1985), NXb Phụ nữ, đã có nhiều chỉ dẫn 

về môn họa ở trẻ em. Ông có những phân tích thấu đáo về các biểu hiện tạo hình 

và mối quan hệ giữa tưởng tượng sáng tạo của trẻ. Mở đầu chương VIII ông viết: 

“Môn họa của trẻ em, như ta đã vạch ra, là hình thức sáng tạo chủ yếu của các 

em ở lứa tuổi nhỏ nhất” [tr.101]. Ông đánh giá rất cao vai trò của thị giác, đến 

mức “Phương hướng tiến hóa chủ yếu nhất của đứa bé là ở chỗ vai trò của thị 

giác trong việc chiếm lĩnh thế giới bắt đầu tăng dần, từ vị trí phụ thuộc nó 

chuyển lên địa vị thống trị, …” [tr. 110] và thị giác chi phối cả xúc giác. Điều 

này cho thấy việc sử dụng tác phẩm mĩ thuật (qua kênh thị giác) là đặc biệt giá 

trị với việc tiếp thu tri thức của trẻ em. 

Văn hóa Việt Nam nhìn từ mĩ thuật (2002), NXB mĩ thuật, tác giả Chu 

Quang Trứ Nhìn nhận giá trị truyền thống Việt Nam trong thời đại ngày nay: 

“Cuộc sống mới có những nhu cầu mới, vì thế trước hết phải là hiện tại, giải đáp 

những gì mà xã hội hôm này đang đặt ra. Song, dù mới đến mấy, vẫn phải là cuộc 

sống của đất nước và con người Việt Nam. Do đó, phải lồng văn hóa truyền 

thống vào xã hội chúng ta đang sống, làm đậm thêm hương sắc dân tộc trong 

vườn hoa nhân loại”. [tr.153]. Tác giả cũng dành một phần bàn về giáo dục thẩm 

mĩ. Ông cho rằng: “… cái đẹp của con người được tiếp nhận ngay khi vào đời là 
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qua con mắt để ánh sáng mang những màu sắc và hình khổi vào tâm thức. Và 

trong suốt cuộc đời, cứ mở mắt là con người tiếp nhận các yếu tố của mỹ thuật…. 

Và khi đến trường học tập, trong hệ thống giáo dục từ phổ thông đến đại học, phần 

mỹ thuật mà các em được đào luyện tùy mức giá trị đã góp vào định hướng thẩm 

mỹ lâu dài.” [tr.163]. Đây là vấn đề rất quan trọng và thể hiện trong nhà trường 

phổ thông ở nhiều phương diện khác nhau: cơ sở vật chất phải sạch đẹp cũng là 

những “mẫu trực quan” cho bài học về thẩm mĩ, hình ảnh thầy cô giáo phải 

“…được trang bị kiến thức nhất định về mĩ thuật để biết nhận chân cái đẹp”, tác 

phong của học sinh, và “Trong chương trình giảng dạy, …, bộ môn mỹ thuật có 

quan hệ với các bộ môn khoa học khác rất mật thiết. Tất cả sách giáo khoa 

chẳng hạn, ngoài nội dung khoa học tốt, phải có hình thức đẹp, từ tỷ lệ khổ sách, 

bìa và minh họa, thiết kế mỹ thuật trong sách đến kỹ thuật in ấn và giấy…” 

[tr.168]. Với các giá trị truyền thống, Chu Quang Trứ thường chỉ ra từ các tác 

phẩm mĩ thuật những yếu tố độc đáo của dân tộc Việt bằng lập luận đơn giản: 

“Nghệ sĩ ở thời đại nào phản ánh được “tâm hồn Việt Nam” ở thời đại ấy, thì trong 

tác phẩm của mình có tính dân tộc.” [tr.218]. Các lập luận của ông sẽ là một tham 

chiếu quan trọng cho việc đánh giá các giá trị truyền thống Việt Nam trong tác 

phẩm nghệ thuật. 

Phạm Minh Hạc với Một số vấn đề giáo dục Việt Nam đầu thế kỷ XXI 

(2010), có đề cập đến triết lý giáo dục, trong đó phải truyền thụ cho thế hệ trẻ hệ 

giá trị dân tộc – các giá trị truyền thống tốt đẹp, đã tạo nên bản sắc dân tộc – tinh 

thần dân tộc …”[tr.56]. Cũng trong tài liệu này, tác giả đã dẫn những đánh giá, 

quan điểm về vấn đề hệ giá trị Việt Nam, phải định hướng giá trị để giáo dục, tự 

giáo dục. Về cơ bản, các hệ giá trị Việt Nam mà ông đề xuất là những giá trị 

truyền thống mà đề tài cần giải quyết làm cơ sở lí luận cho việc giáo dục nó 

thông qua mĩ thuật. 

Kỷ yếu hội thảo khoa học Nghệ thuật Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa 

(2008), NXB Mĩ thuật bàn về các giá trị nghệ thuật hiện nay, sức sống của các giá 

trị truyền thống và hiện đại trong nghệ thuật, các vấn đề về giáo dục nghệ thuật và 

giáo dục bằng nghệ thuật. 

Kỷ yếu hội thảo Về bản sắc văn hóa Hà Nội trong văn học nghệ thuật thế 

kỷ XX (2010), NXB Tri thức. Trong đó các tác giả tập trung vào việc phân tích 

bản sắc trong phong cách, lối sống, văn hóa và nghệ thuật của con người Hà Nội. 

Tài liệu cho thấy các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, trong đó có lĩnh vực Mỹ thuật, 

đóng một vai trò rất quan trọng trong việc tạo nên bản sắc của con người, cũng 

như của một địa danh văn hóa.  

Luận văn của Nguyễn Thị Mùi (2016) tìm hiểu các biện pháp quản lý hoạt 

động tạo hình của trẻ mầm non đã nhận định rằng hoạt động tạo hình là một 

trong những dạng hoạt động hấp dẫn nhất với trẻ mầm non, vì qua hoạt động này 

trẻ được tự do thể hiện trí tưởng tượng phong phú và tái hiện những gì trẻ đã 

được nhìn và quan sát trong cuộc sống. Đồng thời, tác giả cũng nhấn mạnh hoạt 
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động tạo hình là cơ sở giúp trẻ mầm non có sự phát triển toàn diện về nhân cách, 

đặc biệt là khả năng sáng tạo để thích ứng tốt với cuộc sống. và một số tài liệu 

nghiên cứu về các phạm trù hẹp hpwn của vấn đề dạy mĩ thuật cho trẻ em như: 

Trần Văn Bách (2016) với bài báo “dạy vẽ cho trẻ trong trường mầm non”. Tạp 

chí giáo dục mầm non, (1), tr 30-32. Lê Đình Bình (2013). Tạo hình và phương 

pháp hướng dẫn hoạt động tạo hình cho trẻ em. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm. 

Tóm lại, quá trình hệ thống các công trình nghiên cứu liên quan, chúng tôi 

đã xây dựng một số mục tiêu chi tiết để cập nhật các kết quả nghiên cứu có liên 

quan đến đề tài, dù là ít. Chúng tôi cũng cho rằng, sẽ là sơ xuất nếu nói đã bao 

quát được hết thảy các nghiên cứu có giá trị cho đề tài. Song chúng tôi cũng đã 

nỗ lực giải quyết trong thời gian hạn chế. Các nghiên cứu được hệ thống lại đã 

cho thấy các vấn đề lớn cần lưu ý gồm: 

- Xác định các giá trị truyền thống Việt Nam phù hợp cho việc giáo dục trẻ 

em trong giai đoạn hiện nay. Nhóm nghiên cứu sẽ tổng hợp, chọn lọc các giá trị 

truyền thống được nêu trong các văn kiện của Đảng, văn bản của Nhà nước, kết 

quả của các công trình nghiên cứu để đưa ra hệ giá trị truyền thống Việt Nam, 

làm cơ sở cho việc ứng dụng tác phẩm mĩ thuật trong giáo dục giá trị truyền 

thống này. Dự kiến, các giá trị sẽ được tập trung nghiên cứu bao gồm các phẩm 

chất được xác định phải hình thành cho học sinh trong chương trình giáo dục phổ 

thông mới, ví dụ như: Yêu nước, Đoàn kết, Nhân Ái, Cần cù, Sáng tạo, Lạc 

quan, Trung thực... Trong quá trình nghiên cứu sẽ chỉnh sửa, bổ sung, thay đổi 

cho phù hợp.  

- Xác định rõ các vấn đề khoa học bao gồm tâm lý học lứa tuổi, tâm lý học 

sư phạm để thực hiện nghiên cứu các giải pháp giáo dục giá trị truyền thống bằng 

việc sử dụng tác phẩm mĩ thuật. 

- Nghiên cứu để giải quyết các giải pháp phải bao quát được những vấn đề 

lớn của đất nước, của ngành giáo dục trên cơ sở các kết quả tài liệu trong tổng 

quan này chỉ ra. Trong đó phải nhận thức rõ sự yếu kém về công tác giáo dục giá 

trị truyền thống, giáo dục thẩm mĩ cho thế hệ trẻ để hướng tới mục tiêu đầu tiên 

là giáo dục người công dân Việt Nam thấm nhuần tư tưởng cách mạng, đậm đà 

bản sắc Việt Nam và mục tiêu kế tiếp giáo dục theo tiêu chuẩn công dân toàn 

cầu. 

Ngoài nước: 

Trên thực tế, công trình mà chúng tôi đang mong muốn được nghiên cứu là 

rất đặc biệt, lại thuộc một phạm vi khá gọn, riêng biệt trong trường hợp văn hóa 

xã hội Việt Nam. Vì thế các công trình nghiên cứu quốc tế sẽ được hệ thống từ 

các vấn đề cốt lõi theo các mục tiêu đề tài cần đi qua. Có nhiều công trình nghiên 

cứu liên quan đến như hệ giá trị văn hóa, giá trị truyền thống. Các nghiên cứu 

cũng bàn nhiều về mô hình nhân cách và sự phát triển nhân cách trẻ em; Nhân 

cách trong quan hệ với văn hóa và giá trị truyền thống của các quốc gia; Vai trò 

và mối quan hệ của nghệ thuật trong giáo dục; Các mô hình, chương trình giáo 
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dục hàm chứa mục tiêu giáo dục nghệ thuật và giá trị truyềnthống; phương pháp 

giáo dục giá trị truyền thống thông qua nghệ thuật.  

Các nghiên cứu về giá trị văn hóa, giá trị truyền thống 

Giá trị con người là một bộ phận của vốnvăn hóa, là một hệ giá trị mà con 

người tích lũy được qua lịch sử tồn tại của mình. Lý luận về giá trị và hệ giá trị 

văn hóa lối sống của con người có thể được tiếp cận từ nhiều hướng: Từ khoa 

học về nhân cách [Barry D. Smith và nnk2005], từ khoa học về con người và 

phát triển con người [Saxe Commins, Robert N. Linscott và nnk 2005], từ văn 

hóa học, triết học, nhân loại học, xã hội học, v.v. Do vậy, người ta cũng phân biệt 

nhiều loại giá trị. Nhà triết học Đức Max Scheler trong tác phẩm kinh điển “Chủ 

nghĩa hình thức trong đạo đức học và đạo đức học phi chính thống về các giá 

trị” xuất bản năm 1913 phân biệt bốn loại giá trị: giá trị tinh thần (như chân, 

thiện, mỹ); giá trị thiêng (niềm tin tôn giáo); giá trị cảm xúc hay khoái lạc; và giá 

trị đời sống (như sức khỏe) [en.wikipedia.org/wiki/Value]. Trong công trình 

“Toward an Anthropological theory of Value: The false coin of our own dream”, 

tác giả David Graeber [2001] phân tích các cách hiểu về giá trị, giá trị trong mối 

quan hệ với hành động. Còn trong cuốn “Human values: New eassys on Ethics 

and Natural” [2004], hai tác giả David S. Oderberg, Timothy Chappell đã phân 

tích sự tinh tế, tầm quan trọng, và ảnh hưởng của quy luật tự nhiên đối với giá trị 

tồn tại, cấu trúc và nội dung của điều thiện, điều tốt, điều hại, điều sai, nhận thức, 

tầm nhìn và sự thành công. 

Trong điều kiện toàn cầu hoá, các giá trị văn hóa, lối sống truyền thống đang 

có sự biến đổi mạnh mẽ. Cuốn sách “Globalization, value change, and generations: 

A cross-national and Intergenerational Pespective” [2006]của nhóm tác giả Peter 

Ester, Michael Brano, Peter Mohler  bàn về những biến đổi giá trị trong điều kiện 

toàn cầu hoá và giữa các thế hệ; về sự suy thoái của các giá trị tôn giáo, giá trị gia 

đình; về mối quan hệ giữa giá trị, quyền lực, nhân cách và các thế hệ. 

Một số nghiên cứu chủ yếu tập trung vào tìm hiểu các vấn đề chung về con 

người và văn hóa châu Á. Thành tựu của khuynh hướng này là đã bao quát đ-

ược những đặc trưng cơ bản của văn hoá và con người châu Á. Cuốn “East 

Asia: Tradition and Transformation” [1989] của John King Fairbank là một 

trong số ít tác phẩm nghiên cứu sớm nhất về truyền thống và sự biến đổi của 

Đông Á qua bốn nước Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam. 

Trong cuốn “Building Cultural Nationalism in Malaysia: Identity, 

Representation and Citizenship” [2004], Timothy Daniels đã phân tích quá trình 

hình thành văn hóa công dân Malaysia với những giá trị mà tác giả gọi là “chủ 

nghĩa dân tộc văn hóa”. 

Để định hướng xã hội, nhà nước Singapor đã tuyên bố “Năm quan điểm 

chung về giá trị văn hoá đạo đức” mà mọi người dân cần phải noi theo, gồm: (1) 

Quốc gia trên hết, xã hội đầu tiên; (2) Gia đình là gốc, xã hội là thân; (3) 

Quantâm giống nhau, đồng cam cộng khổ; (4) Tìm cái đồng, gạt cái bất đồng, 
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hiệp thương cùng hiểu biết; (5) Chủng tộc hài hòa, tôn giáo khoan dung 

[Singapore 1997]. 

Riêng nghiên cứu về Việt Nam, tác giả người Ý Claude Falazzoli trong 

cuốn “Việt Nam giữa hai huyền thoại” nói đến 7 giá trị của người Việt là: (1) Ý 

thức “giữ phẩm giá, không chịu để mất nó trong bất cứ thử thách nào”; (2) “Nết 

cần cù có thể lấp biển”; (3) “Lịch thiệp, tế nhị… khiến cho không khí ở đây 

không thô lỗ và nặng nề”; (4) “Một sự tinh tế cố tình chẻ sợi tóc làm tư”; (5) 

“Tính dè dặt, kéo dài sự cân nhắc, xét đoán, quyết định”; (6) “Tính thực dụng… 

khả năng thích ứng khéo léo và sáng suốt với mọi tình huống”; (7) “Đặc biệt lãng 

mạn và đa cảm” [Palazzoli Claude 1981]. 

Qua các tài liệu cho thấy, nhiều nhà nghiên cứu ở nhiều quốc gia và các tổ 

chức quốc tế từ lâu đã quan tâm đến vấn đề con người trong mối liên hệ với văn 

hóa dân tộc, văn hóa vùng miền. Đi liền với các  nghiên cứu thường thấy những 

giải pháp đưa ra cho vấn đề giáo dục con người. Điều đó cho thấy hệ giá trị truyền 

thống, giá trị văn hóa của các quốc gia luôn là vấn đề được quan tâm và liên kết 

với lĩnh vực giáo dục con người. 

Các nghiên cứu về giáo dục giá trị (giá trị công dân, giá trị truyền 

thống) 

Fukumoto, K. (2007). Art lunch project: An international collaboration 

among art teachers. International Journal of Education through Art, 3(3), 195-

206. Dự án Art Lunch là một nghiên cứu thí điểm liên quan đến sự hợp tác quốc 

tế của các nhà giáo dục và giáo viên nghệ thuật. Mục tiêu của dự án là so sánh 

phương pháp giảng dạy chủ đề chung của một bữa ăn trưa nghệ thuật ở chín 

nước tham gia: Bồ Đào Nha, Đức, Anh, Philippines, Thổ Nhĩ Kỳ, Slovenia, Phần 

Lan, Đan Mạch và Nhật Bản. Một mục tiêu khác của dự án là giới thiệu cho các 

em về nền văn hoá ẩm thực của đất nước mình và của người khác. Các nhà giáo 

dục nghệ thuật cộng tác với các chuyên gia giáo dục nghệ thuật và các nhà 

nghiên cứu từ các trường đại học để phát triển chương trình đào tạo được tổ chức 

xung quanh nhu cầu cơ bản của con người về thực phẩm trong khi cũng tạo ra 

các dữ liệu phản ánh sự khác biệt văn hoá quốc gia. Con người được hình thành 

bên trong nền văn hoá riêng của họ, bởi vì đó là văn hóa hình thành cách mọi 

người cảm nhận được cuộc sống. Do đó, điều quan trọng là trẻ em phải biết văn 

hoá của chính mình và của người khác. 

Dự án Understanding the value of arts & culture (AHRC) của Geoffrey 

Crossick & Patrycja Kaszynska Xuất bản bởi Hội đồng Nghiên cứu Nghệ thuật 

và Nhân văn, Anh, tháng 3 năm 2016. Dự án Giá trị văn hóa, được xây dựng 

nhằm làm rõ những giá trị của Văn hóa và nghệ thuật, điểm khác biệt của chúng 

trong các khía cạnh riêng lẻ và trong tính xã hội. Trong đó bao gồm các nội dung 

có liên quan đến đề tài như: bàn về giá trị của Văn hóa và Nghệ thuật, thành phần 

của giá trị văn hóa, nghệ thuật trong lĩnh vực giáo dục. Tác giả đặt ra các câu hỏi 

nghiên cứu: Tại sao nghệ thuật và văn hoá lại quan trọng? Họ làm gì và làm sao 
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chúng ta biết sự khác biệt họ làm? Các kết quả đánh giá đều chỉ ra rằng các giá 

trị của văn hóa và nghệ thuật đặc biệt phản ánh đời sống và kết nối cộng đồng. 

National Council of Educational Research and Training (2008), Art 

Educationfinal syllabus, Sri Aurobindo Marg, New Delhi, Giới thiệu chương 

trình giảng dạy nghệ thuật của Hội đồng Quốc gia về nghiên cứu và đào tạo tại 

Sri Aurobindo Marg, New Delhi, đưa ra các chỉ số về thời lượng các bộ môn 

nghệ thuật ở cấp tiểu học, cách thức tiến hành, nội dung và phương pháp. Có 

nhiều bộ môn nghệ thuật khác nhau được triển khai như: nghệ thuật thị giác, 

nghệ thuật sân khấu, âm nhạc, múa, thủ công dân tộc, thiết kế đồ họa… Riêng về 

nghệ thuật thị giác, nghiên cứu đưa ra các đặc điểm về nội dung, nghiên cứu, 

chất liệu dạy học. Trong các chủ đề của bộ môn này, chủ đề về Truyền thống 

được coi trọng, bằng việc nhận thức được những điểm tương đồng và khác biệt, 

học sinh sẽ biết cách tôn trọng các nền văn hóa khác nhau. 

Ministry of Education and Culture (2008), Arts and cultural education in 

hungary.  Bộ giáo dục và Văn hóa Hungary công bố chương trình giáo dục văn 

hóa và nghệ thuật tại Hungary. Chương trình trọng điểm quốc gia đưa ra các khía 

cạnh của vấn đề giáo dục văn hóa và nghệ thuật. Trong đó, trẻ em được học về 

nội dung bộ môn nghệ thuật, sư phạm nghệ thuật, lịch sử nghệ thuật, các kĩ năng 

nghệ thuật cá nhân. 

Arts and cultural particiption GUI: Sự tham gia của Nghệ thuật và Văn hóa 

giữa trẻ em và người trẻ tuổi, công trình nghiên cứu của Tiến Sĩ Emer Smyth, tại 

Viện Nghiên cứu kinh tế và xã hội, được thông qua tại Hội đồng nghệ thuật tại 

Ireland, công bố tháng 9 năm 2016, nghiên cứu này được thông qua với mục đích 

cải thiện kiến thức và sự hiểu biết về sự tham gia của trẻ em vào đời sống văn hóa 

và nghệ thuật tại Ireland, trong đó có đề cập đến các bộ môn nghệ thuật trong nhà 

trường và cấu trúc của các hoạt động văn hóa. Các nội dung chính gồm có: sự 

tham gia của văn hóa vào những năm đầu đời; với lứa tuổi 9-13; nhà trường và sự 

tham gia của Văn hóa; sự tham gia của văn hóa và các chỉ tiêu đầu ra của trẻ em. 

Trên thế giới mỗi quốc gia lại đề ra những giá trị đặc trưng phù hợp với 

văn hóa của đất nước cần hình thành cho học sinh trong nhà trường. Ví dụ, tại Úc 

có 9 giá trị được đưa vào nhà trường đó là: biết quan tâm và thương người; làm 

tốt công việc của mình; công bằng; tự do; trung thực và tin cậy; chính trực; tôn 

trọng; trách nhiệm; hiểu biết, khoan dung và hợp nhất. Nội dung giáo dục giá trị 

của Nhật Bản là: chính trực, kính trọng, trình độ chuyên nghiệp, lòng trắc ẩn, 

tinh thần trách nhiệm, không ngừng hoàn thiện bản thân theo khẩu hiệu “mỗi 

ngày tiến lên một bước nhỏ”, luyện tập phán đoán, lãnh đạo và hợp tác. Ở Trung 

Quốc, giáo dục giá trị cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở tập trung vào các 

nội dung: lòng hiếu thảo với cha mẹ, kính trọng thầy cô giáo và người lớn tuổi; 

đoàn kết với anh chị em trong nhà, các bạn, hàng xóm; đối xử nhã nhặn, đúng 

mực với mọi người; khoan dung, hòa bình, lương thiện, chân thành, thiện chí, 

trách nhiệm công dân giữ gìn thống nhất, đất nước, đoàn kết dân tộc, làm chủ thế 
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giới.  Bộ giáo dục Singapore đã đề ra hệ giá trị của toàn ngành cho giáo viên và 

học sinh đó là chính trực: có tinh thần dũng cảm, đạo đức và thẳng thắn nói và 

làm đúng đắn; con người: lấy con người làm tiêu điểm, phát huy cái tốt của mọi 

người; học tập: đam mê học tập, lấy học tập làm đường đời; chất lượng: cố gắng 

cải tiến mọi việc chúng ta làm. Tại Thái Lan, UNESCO Thái Lan đã công bố Hệ 

giá trị Thái Lan cần giáo dục hoc học sinh bao gồm 7 giá trị truyền thống, gồm 

thân ái, chăm sóc, chia sẻ, quan tâm; Bình tâm; Nhã nhặn, lịch sự; Phong cách 

sống đơn giản tạo nên tâm trí chủ động; Yêu hòa bình và hài hòa; Yêu gia đình: 

là tình cảm căn bản, khởi đầu của tình yêu ở mọi người;  Yêu nước: trung thành, 

tự hào, sẵn sàng hi sinh vì tổ quốc. (Phạm Minh Hạc, 2010 dẫn theo Trần Thị Lệ 

Thu, 2013). 

College Board Research - Child Development Report, một báo cáo về phát 

triển trẻ em đề cập đến sự phát triển trẻ em đối với giáo dục nghệ thuật, trong đó 

phần nghệ thuật thị giác đề cập đến các yêu cầu đạt được của môn học liên quan 

đến đặc điểm về xã hội, nhận thức, cảm xúc và sự phát triển của học sinh. 

Nghiên cứu đưa ra các nhận định về phương pháp sư phạm với lứa tuổi nhỏ, liên 

quan đến sự khám phá rộng mở trong một khung cấu trúc của môi trường học, 

khai thác ý tưởng cho học sinh, sử dụng công nghệ và truyền thông, kết nối học 

sinh với xã hội và các trải nghiệm… 

Hướng nghiên cứu về mô hình nhân cách và sự phát triển nhân cách 

trẻ em 

Có thể nói, trong hơn hai thập kỷ qua hầu hết những nghiên cứu về nhân 

cách trên thế giới đều áp dụng mô hình nhân cách 5 yếu tố - The Big Five model 

of personality (McCrae & Costa, 1996). Mô hình này dựa trên quan điểm cho 

rằng sự khác biệt cá nhân về các nét nhân cách có thể tổng hợp và thể hiện ở 5 

mặt cơ bản: Sự ổn định cảm xúc (Neuroticism); Sự cở mở với trải nghiệm 

(Openesse to Experience); Sự tận tâm (Concientious) ; Sự hướng ngoại 

(Extraversion) và sự Thân thiện (Agreeableness). Mô hình 5 yếu tố của nhân 

cách đã chỉ ra cấu trúc nhân cách cho phép tìm hiểu sự khác biệt cá nhân về các 

nét nhân cách khác nhau, cũng như sự khác biệt về 5 nét nhân cách đặc trưng của 

con người ở những nền văn hóa, quốc gia khác nhau. Mô hình này cũng được áp 

dụng để tìm hiểu mức độ và đặc trưng về các đặc điểm nhân cách ở từng giai 

đoạn lứa tuổi, trong đó có tuổi mầm non và tiểu học. Nhiều nghiên cứu thực 

chứng trong lĩnh vực tâm lý học nhân cách, tâm lý học trẻ em ủng hộ mô hình 5 

yếu tố của nhân cách nêu trên.  

Shiner (1998, 2005) nghiên cứu về sự phát triển nhân cách của trẻ em 

trong mối tương quan với các đặc tính nhân cách của người trưởng thành có đưa 

ra 2 nhận định đáng chú ý. Thứ nhất, những năm đầu đời (0 -2,5 tuổi) trẻ thường 

bộc lộ các đặc điểm tính cách - bao gồm nhiều yếu tố liên quan đến sự khác biệt 

cá nhân, trong đó nhấn mạnh sự khác biệt về cảm xúc.  Khi trẻ bắt đầu hình 

thành nhân cách (2,5 - 3 tuổi), khái niệm các đặc tính nhân cách (personality 
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traits) được dùng thay thế. Mặc dù giữa khái niệm đặc điểm tính cách 

(temperament traits) và nét nhân cách (personality traits) có nhiều điểm tương 

đồng, tuy nhiên sự khác biệt cơ bản thể hiện ở chỗ nét nhân cách bao hàm rất 

nhiều lĩnh vực khác biệt cá nhân, chứ không phải chỉ là sự khác biệt về cảm xúc. 

Thứ hai, các đặc điểm nhân cách của trẻ nhỏ và trẻ vị thành niên có những nét 

tương đồng với những nét nhân cách của người trưởng thành, biểu hiện ở 5 nét 

cơ bản như trong mô hình nhân cách 5 yếu tố của Costa và McCrae (1992) đề 

xướng, gồm: Sự ổn định cảm xúc (Neuroticism); Sự cở mở với trải nghiệm 

(Openesse to Experience); Sự tận tâm (Conscientiousness); Sự hướng ngoại 

(Extraversion) và sự Thân thiện (Agreeableness). Nghiên cứu của Robert và 

DelVechinno (2000) nhận định rằng các nét nhân cách nói trên khi đã hình thành 

thì khá ổn định trong suốt cuộc đời mỗi người. Các đặc điểm tính cách ở những 

năm đầu đời là một chỉ báo trực tiếp cho sự phát triển nhân cách trong giai đoạn 

sau. Ngoài ra, Shiner (2005) khẳng định rằng các nét nhân cách được hình thành 

ở trẻ mầm non sẽ giúp định hình các kinh nghiệm sống trong những năm tiếp 

theo của cuộc đời như: giúp định hình các kinh nghiệm sống trong môi trường, 

hướng dẫn trẻ lựa chọn các phản ứng phù hợp và khơi gợi những mẫu phản ứng 

của người lớn và những trẻ khác. Đặc biệt những đặc điểm tính cách và nét nhân 

cách ở những năm đầu đời sẽ là những dự báo có giá trị cho sự hình thành kỹ 

năng ứng phó với khó khăn, và kỹ năng giải quyết những nhiệm vụ phát triển sau 

này như xây dựng quan hệ với bạn bè, tình yêu và sự thành công trong học tập và 

công việc. Sau đó, chính sự thành công hay thất bại ở giai đoạn tuổi thanh thiếu 

niên sẽ giúp định hình chức năng nhân cách của trẻ được ổn định hơn.  

Cũng giống Shiner (2005), Hagekull và Bohlin (2003) đã nghiên cứu mối 

tương quan giữa các đặc điểm tính cách ở những năm đầu đời và sự gắn bó mẹ 

con ở trẻ em trước 3 tuổi với các nét tính cách của trẻ từ 3- 9 tuổi. Nghiên cứu 

được thực hiện trên mẫu trẻ em Thụy Sĩ trong một nghiên cứu trường diễn với 

mẫu khách thể từ 6 tuần tuổi đến 9 tuổi, thông qua sự đánh giá sự gắn bó mẹ con 

của phụ huynh và đánh giá nhân cách học sinh của giáo viên.  Kết quả nghiên 

cứu đã chỉ ra rằng sự phát triển của nét nhân cách hướng ngoại ở học sinh tiểu 

học có liên quan đến đặc điểm tính cách và sự gắn bó mẹ con ở giai đoạn đầu 

đời; Sự an toàn gắn bó (bao gồm sự sẵn sàng và khả năng tương tác với môi 

trường xã hội và trong gia đình) là chỉ báo quan trọng cho sự thể hiện nét nhân 

cách về sự ổn định cảm xúc và sự cởi mở với trải nghiệm ở học sinh tiểu học.  

Mở rộng hơn quan điểm những đặc trưng trong sự biểu hiện đặc điểm tính 

cách ở trẻ nhỏ (0- 3 tuổi) và nét nhân cách ở trẻ mầm non đến giai đoạn trưởng 

thành, tác giả Fruyt và cộng sự (2006) đã tổng kết cấu trúc của tính cách - thể 

hiện ở trẻ nhỏ (0- 3 tuổi)  gồm 4 thành tố, như: Tính đa cảm (Emotionality); Tính 

quảng giao/ thích kết bạn (Sociability); Sự kiên trì với công việc hay sự kiểm 

soát tích cực (Task persistent); và mức độ hoạt động (Activity level). Nhóm tác 

giả cũng nhấn mạnh rằng sự khác biệt cá nhân ở các đặc điểm tính cách trên bị 
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điều khiển bởi cơ chế sinh lý thần kinh có cơ sở từ di truyền. Trong khi đó các 

nét nhân cách ở trẻ em và người trưởng thành lại mang tính ổn định, chịu sự chi 

phối bởi cả đặc điểm tính cách và sự tương tác với môi trường. Nghiên cứu này 

có ý nghĩa lớn trong hoạt động dạy học nói riêng và giáo dục nói chung. Các học 

thuyết về tính cách và phát triển nhân cách đều gặp nhau chung ở quan điểm cho 

rằng 5 nét nhân cách ở trẻ em và người trưởng thành mang tính ổn định, vì thế 

việc xây dựng và hình thành các giá trị và nét tính cách ở giai đoạn đầu đời 

(trước 3 tuổi) sẽ góp phần hình thành và làm ổn định nét nhân cách sau nay. 

Ngoài ra giai đoạn trẻ mầm non khi các nét nhân cách mới được hình thành sẽ ổn 

định trong suốt cuộc đời, vì thế việc giáo dục các giá trị cho trẻ em ở giai đoạn 

này sẽ có ý nghĩa to lớn trong việc định hình mô hình nhân cách cho trẻ ở những 

giai đoạn sau. 

Hướng nghiên cứu các đặc điểm nhân cách trong mối quan hệ với văn 

hóa và giá trị truyền thống của các nước 

Cựu Tổng Giám đốc UNESCO Federico Mayor đã đưa ra một nhận xét 

như sau: “Văn hóa phản ánh và thể hiện một cách tổng quát và sống động mọi 

mặt của cuộc sống (của mỗi cá nhân và cả cộng đồng) đã diễn ra trong quá khứ 

cũng như đang diễn ra trong hiện tại, qua hàng bao thế kỷ, nó đã cấu thành một 

hệ thông các giá trị, truyền thống thẩm mỹ và lối sống mà d ựa trên đó từng dân 

tộc tự khẳng định bản sắc riêng của mình”. Văn hóa là một hiện tượng khách 

quan, là tổng hoà của tất cả các khía cạnh của đời sống. Chính vì thế có rất nhiều 

nghiên cứu trên thế giới tập trung khai thác mối quan hệ và ảnh hưởng của văn 

hóa nói chung, các giá trị truyền thống nói riêng của mỗi nước với sự hình thành 

và biểu hiện các đặc điểm nhân cách của quốc gia đó.  Đồng tình với quan điểm 

trên, Costa & McCrae (1996) khẳng định văn hóa và giá trị truyền thống của một 

dân tộc sẽ hướng dẫn sự thể hiện của người dân ở đất nước đó về suy nghĩ, cảm 

xúc và hành vi. Chính vì thế nhóm tác giả đã xây dựng trắc nghiệm đánh giá 

nhân cách dựa trên mô hình 5 nhân tố với 5 đặc tính cốt lõi gồm: Sự tận tâm; sự 

cởi mở với trải nghiệm; sự thân thiện, tính hướng ngoại và sự ổn định cảm xúc 

(NEO Personality Inventory, Costa & McCrae, 1985). Từ khi trắc nghiệm NEO 

ra đời đã thu hút rất nhiều nghiên cứu xem xet mối quan hệ giữa các đặc điểm 

nhân cách với văn hóa và các giá trị truyền thống, cụ thể như: 

Mastor, Jin & Cooper (2000): Công trình nghiên cứu trên 500 khách thể là 

sinh viên của nhóm tác giả Mastor, Jin & Cooper (2000) đã tìm ra mối quan hệ 

của 5 đặc tính của nhân cách nêu trên với văn hóa và giá trị truyền thống của 

người Malaysia. Các nghiên cứu về văn hóa, ngôn ngữ và nhân chủng học khẳng 

định bản chất người Malaysia là cởi mở, cố gắng tránh xung đột khi có thể, thích 

nói chuyện hơn là làm việc chăm chỉ. Người Malaysia nhìn chung thích đứng 

sang một bên để người khác vượt qua. Trong khi đó, người Trung Quốc tự tin và 

hung tính hơn. Ngoài ra người Malaysia rất quan tâm đến cảm xúc của bản thân, 

có xu hướng nghĩ cẩn thận trước khi nói tránh làm tổn thương người khác; họ rất 
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ngại và cẩn thận khi phải nhận xét hành động của người có quan điểm đối lập với 

mình. Với những đặc tính được cho là mang tính văn hóa - truyền thống của 

người Malaysia trên, nhóm tác giả Mastor, Jin & Cooper (2000) đã chỉ ra rằng 3 

trong số 5 đặc tính nhân cách được nghiên cứu phù hợp với đặc điểm văn hóa - 

truyền thống của người Malaysia thể hiện ở điểm số cao ở những mặt biểu hiện 

này như: tính ổn định của cảm xúc do người Malaysia rất nhạy cảm với những 

đánh giá, nhận xét của người khác về mình;  Sự thân thiện được giải thích do 

người Malaysia rất cởi mở, tránh xung đột và đề cao quan hệ xã hội; và sự cởi 

mở với trải nghiệm được đánh giá thấp là do người Malaysia ngại thể hiện bản 

thân.  

Fruyt và cộng sự (2009) nghiên cứu sự khác biệt văn hóa trong các đặc 

tính nhân cách thông qua thang đo NEO PI phiên bản chỉnh sửa trên 1,335 thanh 

thiếu niên (12 -14 tuổi) ở 24 quốc gia khác nhau. Kết quả cho thấy đặc tính “cởi 

mở với trải nghiệm” được đánh giá thấp ở các nước Châu Á như Malaysia, Triều 

Tiên và Trung Quốc.... và điều này được giải thích là do đặc tính “cởi mở với trải 

nghiệm” khó được nhận diện ở thanh thiếu niên ở các nước Châu Á. Ngoài ra, 

với đặc tính “tận tâm”của nhân cáchphản ánh sự chăm chỉ và có trách nhiệm thì 

điểm số của thanh thiếu niên Châu Á rất cao. Điều này được lý giải là do đặc 

trưng văn hóa ở các nước Châu Á rất coi trọng sự thành công trong học tập.  

Các nghiên cứu về vai trò, quan hệ giữa nghệ thuật với giáo dục trẻ 

em 

Nghệ thuật tạo hình (Visual Art) đóng một vai trò quan trọng trong quá 

trình giáo dục trẻ mầm non. Việc làm quen với các sản phẩm nghệ thuật (Art 

works) và tham gia hoạt động tạo hình tác động tích cực tới sự phát triển toàn 

diện của trẻ nhỏ: Phát triển về trí tuệ, nhận thức (Cognitive Development), phát 

triển trí tưởng tượng và sáng tạo (Imaginative and creativity Development), phát 

triển tình cảm (Emotional Development), phát triển về mặt xã hội (Social 

Development), và phát triển thể chất (Physical Development).  

Quan điểm xã hội-lịch sử (Socio-historical Concept) của L.S. Vygotsky 

về sự phát triển tâm lý đã chỉ ra rằng mỗi hành vi của con người đều chịu ảnh 

hưởng trực tiếp từ những điều kiện lịch sử và văn hóa xã hội. Lý thuyết của ông 

nêu bật vai trò của nghệ thuật trong quá trình giáo dục. 

Khi phân tích về nghệ thuật với sự phát triển của trẻ em (Art and the 

Developing Child), L.S.Vygotsky cho rằng, sự phát triển của trẻ em không thể 

tách rời khỏi hoàn cảnh xã hội (Social context). Thuyết văn hóa xã hội 

(Sociocultural Theory) của ông đã khẳng định rằng sự gắn bó mật thiết của quá 

trình học tập và phát triển của đứa trẻ với hoàn cảnh xã hội và giáo dục: “Người 

lớn truyền dạy cho trẻ những giá trị xã hội, kỹ năng xã hội từ những năm tháng 

đầu đời. Sự phát triển của trẻ chịu ảnh hưởng bởi những giá trị trong xã hội xung 

quanh trẻ” [xem: 1, 94-95]. 

Phát triển tư tưởng của Vygotsky, trong nghiên cứu về sự phát triển của trẻ 



20 
 

em, R. Schirrmacher (Mỹ) đã đánh giá cao vai trò của nghệ thuật đối với sự phát 

triển của trẻ về giá trị xã hội. Theo tác giả, nghệ thuật tạo hình giúp trẻ học hỏi 

về bản thân mình và về những người xung quanh. Nghệ thuật tạo hình luôn làm 

cho trẻ cảm thấy thoải mái, thân thiện; nhờ nghệ thuật mà trẻ có thể nhận ra 

những gì chúng yêu, ghét và những gì chúng có thể làm được, không làm được 

và qua hoạt động nghệ thuật trẻ thể hiện giá trị và sự độc đáo của bản thân bằng 

ngôn ngữ nói cùng các ký hiệu trực quan (visual symbols). [1, tr 90] 

Những nghiên cứu và lý giải về mối quan hệ của nghệ thuật với sự phát 

triển của trẻ em từ các công trình của R. Shimmarcher đã khẳng định vị thế của 

nghệ thuật tạo hình trong quá trình đứa trẻ em học hỏi về văn hóa. Theo tác giả, 

kinh nghiệm của trẻ em được hợp thành bởi nhiều yếu tố như chủng tộc, sắc tộc 

của cộng đồng, những khác biệt, đa dạng văn hóa được thể hiện qua trang phục, 

tác phong, ẩm thực, lễ giáo, …và quan trọng hơn nữa đó là phong tục, tập quán 

và các giá trị (values) [1, tr 97]. 

Với kinh nghiệm Giáo dục nghệ thuật (Art Education) và giáo dục thông 

qua nghệ thuật (Education through Art), nhà sư phạm nghệ thuật Nancy Beal 

cũng rất chú ý đến tàm quan trọng của nghệ thuật trong quá trình trẻ nhỏ học tập 

về xã hội. Theo tác giả, nghệ thuật làm cho quá trình học tập của trẻ trở nên sinh 

động hơn, tạo nguồn động lực cho các hoạt động Qua tìm hiểu về các sản phẩm 

thủ công, các sản phẩm nghệ thuật của các nền văn hóa khác nhau, trẻ nhỏ có thể 

hiểu biết về mục đích thể hiện, về những kinh nghiệm xã hội (kinh nghiệm về 

cuộc sống) ở những nền văn hóa khác nhau. [3, tr 189]. 

Về phương thức giáo dục, giáo dục giá trị cho trẻ em thông qua nghệ 

thuật: 

Nhiều nhà nghiên cứu đã coi nghệ thuật như những phương tiện văn hóa 

(Cultural tools) trong giáo dục trẻ em. R.Shimmacher cho rằng các giáo viên 

mầm non có trách nhiệm phải tạo tiền đề lồng ghép các hình thức hoạt động, 

những truyền thống (traditions) và các giá trị (values) từ những nền văn hóa đa 

dạng vào chương trình giáo dục với 2 lý do sau: Thứ nhất: Đây là việc qua trọng 

bởi vì mỗi đứa trẻ cần nhận thức được rằng nó là một thành viên có giá trị (quan 

trọng) của nhóm, tập thể. Ảnh hưởng về văn hóa trong dạy học cần được nhìn 

nhận và tôn trọng để mỗi đứa trẻ đều được phát triển toàn diện; Thứ hai: Giáo 

viên mầm non chính là hình mẫu cho trẻ. Trẻ nhỏ sẽ dõi theo và bắt chước theo 

thái độ và hành động tương tác của giáo viên với những người xung quanh và 

với nền văn hóa. [1, tr 97]. Trong tài liệu về giảng dạy nghệ thuật cho trẻ nhỏ 

(Teaching Art to Young children 4-9), nhà giáo dục nghệ thuật Mỹ - Rob Banes 

cũng đã rất quan tâm tới việc giúp trẻ học hỏi về các tác giả, tác phẩm nghệ 

thuật tạo hình và cho rằng việc sử dụng nghệ thuật trong qua trình dạy học cho 

trẻ sẽ làm cho cuộc sống trở nên sinh động hơn và mang lại cho trẻ những kinh 

nghiệm phong phú [2, tr 195]. 

Để giúp trẻ nhỏ có thể hiểu biết và tôn trọng các giá trị trong các tác phẩm 
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nghệ thuật, theo nhiều nhà nghiên cứu có thể hướng sự chú ý của trẻ tới những 

yếu tố sau: Chủ đề (subject matter), Đặc điểm cảm quan tạo hình (Sensory 

qualities), Khía cạnh tình cảm (Emotional Aspects), Kỹ thuật tạo hình (Technical 

Aspects), Bối cảnh sáng tác (Context) với những nội dung chi tiết về thời gian 

lịch sử, phong cách thẩm mỹ – đạo đức,  kinh nghiệm văn hóa,..  

Nhìn chung, trẻ nhỏ rất yêu thích được ngắm nhìn và chia sẻ về những sản 

phẩm nghệ thuật, qua quá trình đó ở trẻ hình thành những biểu tượng về các mỗi 

quan hệ trong gia đình, bạn bè, mọi người trong xã hội, về thế giới động vật-thực 

vật, những sự kiện, những hoạt động trong xã hội. Sự đa dạng của các tác phẩm 

nghệ thuật, hỗ trợ cho quá trình học tập về xã hội, mở mang cho trẻ sự hiểu biết 

cho trẻ về quá khứ, so sánh quá khứ với hiện tại và liên hệ với tượng lai. 

Với quan điểm xuất phát cho rằng trải nghiệm ban đầu về nghệ thuật hình 

ảnh (thông qua thị giác) có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển khả năng biểu đạt, sự 

nhạy cảm thẩm mỹ, khả năng sáng tạo và nhận thức của trẻ em, nhất là ở giai 

đoạn mầm non và tiểu học. Tuy nhiên, các nghiên cứu tâm lý học và giáo dục 

học đã không quan tâm đến việc giáo dục nghệ thuật và thẩm mỹ cho lứa tuổi 

này. Nếu có trong trường học, các giáo viên dạy mỹ thuật hay nghệ thuật lại 

không thực sự có hiểu biết đầy đủ về nghệ thuật nói chung và nghệ thuật hình 

ảnh nói riêng. Tác giả Eckhoff (2012) đã đề xuất biện pháp giáo dục có tên là 

“Sự bàn luận quanh chiếc bàn nghệ thuật” trong đó giáo viên và học sinh có sự 

tương tác trao đổi thoải mái với nhau về sản phẩm/tác phẩm nghệ thuật và quá 

trình tạo ra sản phẩm đó. Giáo viên giới thiệu và hướng dẫn học sinh quan sát tác 

tác phẩm nghệ thuật, kỹ thuật liên quan đến sáng tác nghệ thuật thông qua các 

phương tiện truyền thông để giúp học sinh sáng tạo được sản phẩm mong muốn 

của riêng mình. Với cách làm này sẽ kích thích sự tương tác, phát triển cảm giác, 

khả năng tìm tòi, khám phá và tưởng tượng của học sinh. Hay nói như Bresler 

(1993) đây chính là dạy học theo phương pháp hướng dẫn -  khám phá tạo cơ hội 

cho giáo viên được làm việc gần gũi với học sinh để trợ giúp và nâng cao khả 

năng quan sát, khuyến khích trẻ biểu lộ năng khiếu thẩm mỹ và phẩm chất thẩm 

mỹ trong nghệ thuật của trẻ. Đồng thời với phương pháp này, bản thân giáo viên 

cũng cần có sự tìm tòi và có hiểu biết chuyên sâu về nghệ thuật để hướng dẫn 

cho học sinh. Tác giả Eckhoff (2012) cũng đã thực nghiệm phương pháp này với 

trẻ mầm non 4 tuổi ở Mỹ trong 6 tuần. Một họa sỹ chuyên nghiệp được mời đến 

nói chuyện với trẻ trong lớp học về các tác phẩm nghệ thuật, tranh vẽ và quá 

trình tạo ra các sản phẩm nghệ thuật cũng như giải đáp thắc mắc của học sinh. Ví 

dụ, trong khi họa sỹ tập trung chú ý giải thích đến nội dung và ý nghĩa, giá trị của 

sự khám phá qua sản phẩm nghệ thuật, thì trẻ mầm non đánh giá sản phẩm nghệ 

thuật. Kết quả đánh giá thông qua phỏng vấn giáo viên, họa sỹ, qua sản phẩm của 

học sinh, qua quan sát hoạt động và sự tham gia của học sinh trong lớp học cho 

thấy, với phương pháp hướng dẫn – khám phá học sinh thích thú hơn, nhận thức 

về nghệ thuật, thẩm mỹ của trẻ cũng được củng cố. Phương pháp này giúp trẻ 
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mầm non nhận ra rằng không phải trải nghiệm nghệ thuật sẽ hết khi một tác 

phẩm hay sản phẩm nghệ thuật được hoàn thành, mà trải nghiệm nghệ thuật này 

sẽ tồn tại trong ký ức của người nghệ sĩ cũng như của trẻ. Do vậy việc khám phá 

và trải nghiệm nghệ thuật sớm có ý nghĩa to lớn để giúp trẻ hình thành nhiều kỹ 

năng và hiểu biết về nghệ thuật có ích cho cuộc sống sau này của các em.  

Sasaki (2015) đã cụ thể hóa vai trò của hoạt động vẽ tranh với khả năng 

nhận biết và phân biệt màu sắc của trẻ, cũng như gắn hiểu biết về màu sắc với đồ 

vật. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trẻ mầm non nhận biết đồ vật trước khi nhận 

biết về màu sắc, dù trẻ 4 tuổi cũng gặp khó khăn để phân biệt màu sắc. Chính vì 

thế Sasaki đã tiến hành thực nghiệm với trẻ mầm non từ 3- 5tuổi trong giờ dạy vẽ 

giúp trẻ vừa vẽ tranh vừa nhận biết và phân biệt 9 màu sắc khác nhau như đỏ, 

cam, vàng, xanh nước biển, xanh da trời, tím, xám, nâu và đen thông qua yêu cầu 

bằng lời nói của giáo viên. Kết quả cho thấy trẻ 5 tuổi đã biết hình thành mối liên 

hệ giữa kinh nghiệm về sự vật và màu sắc tương ứng với sự vật qua vẽ tranh như 

quả cam màu vàng, ô tô màu đen, xanh, đỏ .... Trong khi trẻ 3 tuổi chưa có khả 

năng này. Lowenfeld and Brittain (1970) tin rằng màu sắc là yếu tố quan trọng 

trong sự phát triển thẩm mỹ của trẻ từ 4- 7 tuổi và có ảnh hưởng đến sự biểu đạt 

cảm xúc của trẻ, do vậy tác giả đề xuất sử dụng màu sắc để phát triển quan hệ 

màu sắc – đồ vật với trẻ sau 7 tuổi. Trái ngược với quan điểm này, nghiên cứu 

của Sasaki (2015) với trẻ mầm non Nhật Bản lại cho rằng chỉ cần sau 4 tuổi có 

thể sử dụng kinh nghiệm màu sắc liên quan đến đồ vật để biểu lộ thẩm mỹ của 

bản thân. Phát hiện này rất có giá trị để định hướng giáo dục thẩm mỹ và nhận 

thức cho trẻ mầm non. Tuy nhiên nghiên cứu này mới chỉ dừng lại ở sự hướng 

dẫn bằng lời nói chứ chưa tìm hiểu sự phát triển nhận thức về mối quan hệ giữa 

đồ vật và màu sắc thông qua hình ảnh hoặc biểu tượng.  

Từ năm 1972, nhóm tác giả Castrup, Ain và Scott đã tìm hiểu kỹ năng mỹ 

thuật của trẻ mầm non 4 -5 tuổi. Dựa trên cơ sở lý luận về giáo dục nghệ thuật 

cho rằng các năng lực thẩm mỹ, nghệ thuật của trẻ em không chỉ là kết quả của 

sự trưởng thành mà chịu ảnh hưởng lớn bởi những kỹ năng mà trẻ tiếp thu được 

thông qua kinh nghiệm học tập. Quan điểm này dẫn đến yêu cầu cần có sự nhìn 

nhận lại một cách thấu đáo về giáo dục nghệ thuật cho trẻ. Nhóm tác giả đã tổng 

kết 5 khía cạnh quan trọng cần quan tâm xuất phát từ quan điểm mới trên: thứ 

nhất, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của môi trường trong việc hình thành 

khuynh hướng thẩm mỹ; thứ hai năng lực thẩm mỹ được hình thành chứ không 

phải do sự định hướng của phương tiện truyền thông; thứ ba có xu hướng nhấn 

mạnh đến tác phẩm nghệ thuật vì chất lượng của tác phẩm sẽ có ảnh hưởng lớn 

đến việc kết luận là trẻ có tiếp nhận được hay không; thứ tư cho rằng giáo dục 

nghệ thuật là một hình thức giáo dục có đóng góp đặc biệt cho sự phát triển của 

đứa trẻ; và thứ năm là chỉ ra nhiều kỹ năng, hiểu biết phù hợp và cần thiết được 

chắt lọc từ quá trình sáng tác và từ tác phẩm nghệ thuật sẽ cung cấp chất liệu cho 

việc giáo dục nghệ thuật. Hay nói cách khác, quan điểm trên về giáo dục nghệ 
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thuật đã nhấn mạnh tầm quan trọng của những chỉ dẫn/hướng dẫn trong việc phát 

triển các năng lực cảm xúc nghệ thuật của trẻ. Một số tác giả đã ủng hộ nhận 

định này, như Salome phát hiện ra rằng việc huấn luyện cảm xúc có ảnh hưởng 

đến sự phát triển khả năng vẽ tranh của học sinh lớp 5. Castrup, Ain và Scott 

(1972) kết luận rằng quan điểm mới về nghệ thuật đã nhấn mạnh đến vai trò và ý 

nghĩa của tác phẩm nghệ thuật cũng như giá trị nghệ thuật của tác phẩm đó. Bởi 

lẽ, bất kỳ ai cho dù là họa sĩ hay không đều là khách hàng tiềm năng của sản 

phẩm nghệ thuật, vì thế họ cần phải biết được lý do nào khiến mình tìm đến tác 

phẩm nghệ thuật và có sự trao đổi thông minh dựa trên hiểu biết của mình về 

nghệ thuật. Chính vì thế nhóm tác giả đã tiến hành thực nghiệm với 40 trẻ mầm 

non từ 4-5 tuổi thông qua 2 hoạt động: thứ nhất tập trung vào vốn từ vựng của trẻ 

thông qua việc nhận diện được các từ diễn tả màu sắc, hình dáng, chất liệu và 

đường nét. Thứ hai, trẻ sẽ được hướng dẫn các cách và kỹ năng vẽ, tô màu, cắt, 

xé, dán... Mỗi đứa trẻ sẽ làm thực nghiệm trong thời gian từ 10 - 12 phút. Kết 

quả cho thấy với sự hướng dẫn và giải thích, trẻ mầm non không chỉ phát triển 

vốn từ vựng về mỹ thuật mà có nâng cao nhiều kỹ năng liên quan đến mỹ thuật 

như cắt dán, tạo hình, vẽ tranh, tô màu và hiểu ý nghĩa sơ lược về ý nghĩa của tác 

phẩm nghệ thuật.... Có thể thấy, nghiên cứu này có nhiều tương đồng với nghiên 

cứu của Eckhoff (2012) đã phân tích ở trên. Sự hướng dẫn của những người có 

kỹ năng và hiểu biết chuyên sâu về mỹ thuật sẽ có tác dụng lớn nhằm nâng cao 

hiểu biết của trẻ mầm non về nghệ thuật nói chung và mỹ thuật nói riêng. 

Tác giả Kim Giông Quân, giảng viên trường đại học Kyong Hee với bài 

viết vào tháng 6/2004, Nghiên cứu về sự sáng tạo trong giáo dục nghệ thuật 

truyền thống Hàn Quốc - Tập trung vào giáo dục nghệ thuật trong triều đại (Sê 

Chon)-Joseon (한국전통미술교육에보이는장의성연구 - 

조선시대미술교육을중심으로). Nghiên cứu này khảo sát cách giáo dục mỹ 

thuật truyền thống của Hàn Quốc được hình thành, phát triển theo thời đại. Dựa 

trên giả thuyết này, nghiên cứu nhằm hỗ chợ hệ thống giáo dục hiện tại và lên kế 

hoạch cho giáo dục mỹ thuật mới, nhằm phát triển trong tượng lại. Giáo dục mỹ 

thuật cho thấy rất nhiều thay đổi có thể nhìn thấy. Để đáp ứng được những yêu 

cầu trong thời hiện đại, làm thế nào để viện nghiên cứu truyền thống của Hàn 

Quốc có thể chuyển tiếp được. Tuy nhiên, theo dõi quá trình thay đổi và sáng 

tạo, nhiều vấn đề cản trở việc thực hành giáo dục do nền tảng cơ bản trong phát 

triển chưa được hình thành. Như nhiều nhà nghiên cứu đã chỉ ra, xem lại nghiên 

cứu về giáo dục truyền thống đang tiến hành với mục đích cung cấp cái nhìn sâu 

sắc.  Nghiên cứu cần xác định trọng tâm tận gốc của vấn đề có tính tổng thể, 

cung cấp các giải pháp  xây dựng một nền tảng vững chắc. Do đó, nghiên cứu về 

giáo dục mỹ thuật truyền thống Hàn Quốc nhằm xậy dựng tổ chức nội dung  giáo 

dục nghệ thuật và ghi chép đầy đủ các sự kiện trong quá khứ cho thấy sự hình 

thành của mỹ thuật truyền thống.  

Tác giả Lee Eun Jeok với bài viết Từ thế giới mỹ thuật đến giáo dục mỹ 
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thuật: Một nghiên cứu về phương pháp chuyển đổi giáo dục 

(미술세계에서미술교육으로:그교육학적변환방법에관한연구). Mục đích 

bài nghiên cứu này là trình bày phương pháp chuyển đổi giáo dục và tính thực 

tiễn dựa trên nền giáo dục thế giới với nghệ thuật Hàn Quốc. Cần tách biệt bài 

học lý thuyết với bài thực hành vẽ một tác phẩm sẽ cho thấy năng lực tiếp thu hội 

nhâp của chúng ta. Đây là cách thể hiện trên mặt phẳng không gian 3 chiều, nó 

bộc lộ được năng lực thực tế của từng cá nhân. Nội dung và phương pháp giảng 

dạy trong chương trình giảng dạy ở cấp tiểu học và các trường trung học cơ sở 

góp phần quyết định đến chất lượng nghệ thuật cho tựng cá nhân. Các hoạt động 

nhóm cũng góp phần phát triển khả năng sáng tạo và kỹ năng cho người học. 

Ở Trung Quốc 

Vấn đề giáo dục mĩ thuật ở Trung Quốc được quan tâm một cách mạnh mẽ 

từ cuối những năm 90. Các học giả Trung Quốc đã dịch tài liệu nước ngoài và tự 

mình biên soạn những chuyên luận, giáo trình phục vụ cho giáo dục Mĩ thuật. Có 

thể liệt kê sơ bộ những công trình liên quan đến giáo dục mĩ thuật bằng tiếng 

Trung, như:  Mĩ thuật và giáo dục mĩ thuật (Nhà xuất bản Mĩ thuật Hồ Nam, 

1995) của Doãn Thiếu Thuần, Tư duy thị giác – tâm lí học trực giác thẩm mĩ 

(Nhà xuất bản Nhân dân Tứ Xuyên, 1998) của Đằng Thủ Nghiêu, Triển vọng của 

giáo dục mĩ thuật ( Nhà xuất bản Đại học sư phạm Hoa Đông, 2000) của Trung 

Khải Tuyền tổng chủ biên, Lí luận về dạy học mĩ thuật (Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm Hoa Đông, 2000) của Vương Đại Căn, Lí luận về mĩ dục (Nhà xuất bản 

Khoa học giáo dục, 2000) của Đỗ Vệ, Giáo dục mĩ thuật hiện đại (Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm Tây Nam) của Trương Tiểu Lộc, Giáo trình lịch sử giáo dục 

mĩ thuật nước ngoài (Nhà xuất bản Mĩ thuật Quảng Tây, 2008) do Mai Bảo Thụ 

chủ biên, Giáo dục Mĩ thuật (Nhà xuất bản Mĩ thuật Nhân dân, 2007) của 

Thường Nhuệ Luân và Đường Bân, Giáo dục mĩ thuật trong sự thách thức của 

văn hóa thị giác (Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hoa Đông, 2006) của Tiền Sơ 

Hy, Giáo dục mĩ thuật văn hóa (Nhà xuất bản Đại học sư phạm Tây nam, 2006) 

của Doãn Thiếu Thuần…  

Giáo dục mĩ thuật ở bậc mầm non: 

Tác giả Dương Cảnh Chi năm 2012 công bố cuốn:  Giáo dục mĩ thuật và 

sự phát triển con người: nghiên cứu phương pháo dạy mĩ thuật cho trẻ em do 

Nhà xuất bản Mĩ thuật Nhân dân xuất bản. Cuốn sách đã giới thiệu một cách cụ 

thể hoạt động giáo dục mĩ thuật đã giáo dục thúc đẩy trẻ em phát triển toàn diện 

hài hòa, đồng thời đề xuất hệ thống giáo dục mĩ thuật và phương pháp dạy học 

Mĩ thuật cho trẻ em. Tác giả Dương Cảnh Chi đã có hơn 50 năm kinh nghiệm 

trong thực tiễn dạy học, 40 năm nghiên cứu thực nghiệm dạy học phát triển năng 

lực hội họa cho trẻ em.  

Tác giả Lý Lục Gia năm 2015 cho xuất bản cuốn 81 kiến nghị giáo dục mĩ 

thuật dành cho giáo viên mầm non và các bậc phụ huynh, Nhà xuất bản Công 

nghiệp nhẹ Trung Quốc. Cuốn sách đã cung cấp gần 400 tranh vẽ, cộng thêm 
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các trường hợp dạy học mĩ thuật thực tế, đưa người đọc vào thế giới mĩ thuật 

của trẻ em. Cuốn sách đã đặt ra các vấn đề như Đời sống văn hóa của trẻ em 

hiện nay gặp phải vấn đề gì? Mĩ thuật có ảnh hưởng thế nào đối với sự phát 

triển của trẻ, Hoạt động Mĩ thuật của trẻ có quan hệ thế nào với sự trưởng thành 

của chúng… 

Tác giả Cố Thanh đã công bố cuốn Môn Mĩ thuật ở nhà trẻ Mĩ, do nhà 

xuất bản Đại học Sư phạm Hoa Đông xuất bản. Tác giả đã phát hiện ra những 

hạn chế nhất định trong giáo dục mĩ thuật cho trẻ em Trung Quốc, do đó, đã viết 

cuốn này bằng kinh nghiệm trợ giảng ở mầm non và tiểu học Mĩ của mình. 

Trong cuốn sách tác giả đã chỉ ra quá trình giáo dục mĩ thuật ở trường mầm non 

Hoa kì như thế nào, phản ánh quan niệm và phương pháp giáo dục Mĩ thuật cho 

trẻ em ở Mĩ, từ đó đề xuất những kiến nghị cho việc dạy học mĩ thuật ở trường 

mầm non Trung Quốc.  

Giáo dục mĩ thuật bậc Tiểu học: 

 Bộ Giáo dục Trung Quốc trong tài liệu Quy định nhiệm vụ giáo dục mĩ 

thuật bản 2011, do Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Bắc Kinh xuất bản năm 2012 

đã nhấn mạnh tính quy định đối với tri thức và kĩ năng, cụ thể hóa mục tiêu học 

tập. Trong đó cụ thể có các phần như: Phần mở đầu (tính chất môn học, các khái 

niệm cơ bản, hướng thiết kế môn học), phần 2 chỉ ra mục tiêu tổng thể, mục tiêu 

riêng, phần 3: nội dung môn học; phần 4 Kiến nghị thực hiện (kiến nghị về dạy 

học, kiến nghị bình giá, kiến nghị biên soạn giáo trình, kiến nghị về khai thác 

phát triển môn học).  

Trong nhà trường phổ thông ở Trung Quốc hiện nay đã rất chú trọng đến 

vấn đề giáo dục mĩ thuật cho học sinh tiểu học. Tác giải Tiền Sơ Hy đã biên soạn 

cuốn Môn học và vấn đề dạy họcmĩ thuật dành cho tiểu học (Nhà xuất bản Giáo 

dục Đại học, 2012). Cuốn sách tổng cộng có 9 chương, đã bắt đầu từ việc bàn 

luận về hình tượng giáo viên mĩ thuật, từ đó diễn giải về sự hình thành và phát 

triển của môn Mĩ thuật ở cấp tiểu học và các vấn đề khác như: môn học mới – mĩ 

thuật ở tiểu học, tài liệu giảng dạy, thiết kế bài giảng, phương pháp dạy học, bình 

giá dạy học, thực tập giáo dục và nghiên cứu dạy học..., đồng thời bàn luận về 

tương lai phát triển của môn Mĩ thuật ở bậc tiểu học và vấn đề giảng dạy môn 

học này. Cuốn sách cũng cung cấp một lượng lớn giáo án dạy học, mỗi chương 

đều có phần khái quát nội dung quan trọng, tự bình giá và đọc thêm, cung cấp tri 

thức và phương pháp liên quan.  

Tác giả Lý Lực Gia viết cuốn Học tập mĩ thuật đánh thức kinh nghiệm tri 

giác: Nghiên cứu dạy học mĩ thuật cho bậc tiểu học, do Nhà xuất bản Mĩ thuật 

Sơn Đông xuất bản năm 2013. Cuốn sách tổng cộng có 8 chương, bốn chương 

đầu trình bày việc dạy học mĩ thuật dưới sự chỉ đạo của lí luận về tư duy thị giác, 

tri giác, lựa chọn hơn 100 trường hợp cụ thể trong thực tiễn giáo dục mĩ thuật 

trong nhà trường từ 2005 đến 2013 kết hợp với phân tích lí luận, phân tích văn 

bản, đề xuát cơ sở lí luận cho thực tiễn giáo dục Mĩ thuật ở bậc tiểu học. Chương 



26 
 

5 chương 6 tập trung vào việc học tập “thưởng thức bình luận”, “tạo hình, biểu 

hiện”, đề xuất phương pháp thiết kế dạy học phân tích hình ảnh và phân tích vấn 

đề dạy học, nhấn mạnh tính thao tác thực tiễn. Chương 7-8 thu thập 16 giáo án 

dạy môn Mĩ thuật ở tiểu học, phân tích báo áo về thực tiễn dạy học và nghiên 

cứu văn bản.  

Tác giả Vương Đại Căn năm 2013 cho xuất bản cuốn Bàn về dạy học mĩ 

thuật ở bậc tiểu học và trung học cơ sở do Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Nam 

Kinh xuất bản. Trong cuốn sách đã trình bày các vấn đề như Khái quát về giáo 

dục mĩ thuật hiện nay, Học sinh trong dạy học mĩ thuật; Giáo viên trong dạy học 

mĩ thuật; Giáo trình và tài liệu học tập trong dạy học mĩ thuật; Tài liệu và kĩ 

thuật trong dạy học mĩ thuật; Thiết kế dạy học mxi thuật; mô hình dạy học mĩ 

thuật; Chiến lược dạy học mĩ thuật; Phương pháp dạy học mĩ thuật; Dạy học các 

nội dung mĩ thuật; Bình giá dạy học mĩ thuật; dạy học mĩ thuật ngoài nhà trường, 

ngoài môn học.  

Giáo dục giá trị truyền thống qua tác phẩm mĩ thuật: 

 Trong giáo dục nói chung, Trung Quốc là quốc gia rất quan tâm đến vấn 

đề giáo dục giá trị truyền thống. Các nhà giáo dục (Lục Chí Bình, Hoàng Phủ 

Lâm, Diệp Lang) đã tổ chức biên soạn bộ sách Giáo dục tinh hoa văn hóa truyền 

thống Trung Quốc cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9. Tuy đây không biên soạn trên 

cơ sở môn Mĩ thuật, nhưng cũng là một gợi ý quan trọng cho việc triển khai giáo 

dục giá trị văn hoa truyền thống trong trường phổ thông. Riêng với môn Mĩ 

thuật, vấn đề giáo dục truyền thống cũng được đặt ra. Tiền Tiểu Linh trên tạp chí 

Nghiên cứu giáo dục Mĩ thuật số 8 năm 2017 đã công bố bài viết Thẩm thấu giáo 

dục văn hóa truyền thống trong dạy học Mĩ thuật. Tác giả cho rằng, trong quá 

trình dạy học – quá trình dưới sự hướng dẫn của giáo viên, học sinh cảm tri, mô 

phỏng, thưởng thức, sáng tạo – học sinh sẽ hấp thu được những tố dưỡng văn hóa 

truyền thống Trung Quốc. Trong cảm tri thu được dư vị văn hóa truyền thống, 

trong mô phỏng có thể hiểu được văn hóa truyền thống, trong thưởng thức có 

thuể hun đúc văn hóa truyền thống, trong sáng tạo có thể hấp thu được dinh 

dưỡng của văn hóa truyền thống… 

 Lý Văn Vũ trong luận văn thạc sĩ Đại học sư phạm Thủ Đô, Trung 

Quốc: Ứng dụng tài ngyên mĩ thuật dân gian vào giáo dục mĩ thuật ở bậc tiểu 

học và trung học cơ sở (2005) đã đưa ra những vấn đề như: Qaun hệ giữa mĩ 

thuật dân gian và giáo dục mĩ thuật ở bậc tiểu học và trung học cơ sở; Chọn lựa 

nội dung và mô hình dạy học trong giáo dục mĩ thuật dân gian ở bậc tiểu học và 

trung học cơ sở, Thực hiện giáo dục mĩ thuật dân gian ở bậc tiểu học và trung 

học cơ sở. Nhà xuất bản Thiên Thiên, Trung Quốc năm 2016 đã xuất bản cuốn 

Tưởng tưởng sáng tạo nghệ thuật cùng các bậc thầy đã chọn 8 chủ đề lớn về đặc 

sắc văn hóa truyền thống Trung Quốc, mỗi chủ đề 32 bức tranh, từ đó thể hiện 

quá trình phát triển và thành tựu chủ yếu của văn hóa truyền thống Trung Quốc. 

Cuốn sách đã sử dụng hình thức trò chơi tô màu, dung nhập đường nét, màu sắc, 
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tạo hình, kết cấu của hội họa để bồi dưỡng năng lực cảm tri, năng lực tư duy, 

năng lực tưởng tượng và năng lực sang tạo của trẻ em. Đây là một bộ sách vừa 

có tính nghệ thuật, tính giáo dục và tính thực tiễn, có giá trị gợi ý rất lớn trong 

lĩnh vực giáo dục sáng tạo mĩ thuật gắn với văn hóa truyền thống.  

 Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục mĩ thuật Đại học Sư phạm Hoa 

Đông, Trung Quốc của Trương Phúc Đạc: Nghiên cứu sách lược bồi dưỡng văn 

hóa truyền thống Trung Quốc trong giáo dục Mĩ thuật. Trong luận văn này tác 

giả đề xuất cấc vấn đề: Ảnh hưởng của văn hóa truyền thống Trung Quốc đối với 

giáo dục mĩ thuật; Tình hình bồi dưỡng văn hóa truyền thống trong giáo dục mĩ 

thuật; Làm thế nào để bồi dưỡng văn hóa truyền thống trong giáo dục mĩ thuật 

hiện nay… 

 Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Mĩ thuật học Đại học Sư phạm Hoa 

Đông, Trung Quốc của Nhiêu Đan: So sánh sự kế thừa và sáng tạo văn hóa 

truyền thống trong giáo dục mĩ thuật ở bậc tiểu học và trung học Trung Quốc và 

Nhật Bản (2014) đã đề cập đến những vấn đề như Hiện trạng và những vấn đề 

đặt ra đối với giáo dục văn hóa truyền thống trong giáo dục Mĩ thuật ở tiểu học 

của Trung Quốc và Nhật Bản, Sáng tạo văn hóa truyền thống trong giáo dục mĩ 

thuật ở bậc tiểu học và vấn đề thiết kế đạy học mĩ thuật… 

14.2 Luận giải về sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của 

đề tài  

(Trên cơ sở tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải sự cần thiết, tính cấp bách, 

ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài, nêu rõ cơ sở cho việc cụ thể hoá mục tiêu 

và những định hướng nội dung chính cần thực hiện trong đề tài) 

14.2.1. Sự cần thiết, tính cấp bách của đề tài 

Đối với việc giáo dục giá trị truyền thống và hệ giá trị truyền thống Việt 

Nam, phải nói đến vấn đề thực tiễn xã hội và định hướng của Đảng và Nhà nước. 

Việt Nam đang hội nhập thế giới trên mọi lĩnh vực từ giáo dục, kinh tế, văn hóa.. 

Nhiều lí thuyết mới đang được áp dụng với những triết lí mới có biểu hiện xung 

đột hoặc không phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam. Đặc biệt là vấn đề nhận định 

các giá trị truyền thống Việt Nam hiện nay đã có sự thay đổi trong thế hệ trẻ. 

Chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đã cụ thể hóa nhiều 

nội dung liên quan đến mục tiêu giáo dục giá trị truyền thống cho thế hệ trẻ. 

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định mục tiêu cụ thể 

trong giáo dục là “Hoàn thiện các chuẩn mực giá trị văn hoá con người Việt 

Nam, tạo môi trường và điều kiện để phát triển về nhân cách đạo đức, trí tuệ, 

năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý 

thức tuân thủ pháp luật; đề cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, lương tâm, 

trách nhiệm của mỗi người với bản thân mình, với gia đình, cộng đồng, xã hội và 

đất nước”. Các nội dung này cũng được chỉ ra trong Nghị quyết TW29, Chỉ thị 

42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 

09/6/2014 của Chính phủ, quyết định số 1501/QĐ-TTg, Luật giáo dục năm 
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2015… Gần nhất là mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông quốc gia đã 

chỉ ra 5 phẩm chất mà giáo dục phổ thông phải hình thành cho học sinh. Điều đó 

cho thấy việc giáo dục giá trị truyền thống cho thế hệ trẻ nói chung, đặc biệt là 

trẻ mầm non và học sinh tiểu học với những lớp học đầu đời trở nên cấp thiết. 

Trong thực tiễn xã hội, những biểu hiện lệch chuẩn hành vi đạo đức xã hội 

và quan điểm sai trái của một bộ phân thế hệ trẻ ngày nay có thể bắt nguồn từ 

khoảng trống trong giáo dục đạo đức nhân cách. Các giá trị như lòng yêu nước, 

nhân ái, cần cù, sáng tạo… vốn là thế mạnh của dân tộc Việt Nam, đã làm nên 

lịch sử hào hùng của dân tộc đang cần được củng cố hơn lúc nào hết, nhất là 

trong giai đoạn hiện nay với xu thế hội nhập thế giới sâu, rộng. Vấn đề này đặt ra 

một nhiệm vụ cấp bách, phải giáo dục giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc 

Việt Nam bằng nhiều phương thức khác nhau và phải rất sớm ngay từ lứa tuổi 

mần non trở đi. Một trong những phương cách là giáo dục thông qua tác phẩm 

mĩ thuật nói riêng và các loại hình nghệ thuật nói chung. Giáo dục giá trị truyền 

thống thông qua tác phẩm mĩ thuật có thể giải quyết cùng lúc hai mục tiêu lớn là 

lưu truyền những giá trị truyền thống tốt đẹp và đặc trưng của dân tộc Việt Nam, 

đồng thời giáo dục năng lực cảm thụ nghệ thuật vốn còn là mảng giáo dục yếu 

kém hiện nay. Hai mục tiêu lớn này sẽ cải thiện đáng kể năng lực của người Việt 

Nam trong tương lai gần, giúp thế hệ trẻ hội nhập thế giới một cách vững vàng. 

Trên thực tiễn khoa học, ngôn ngữ mĩ thuật là ngôn ngữ rất sớm mà trẻ dùng để 

giao tiếp, chia sẻ. Ngôn ngữ hình ảnh không chỉ có trước chữ viết mà còn là ngôn 

ngữ chung của nhân loại, không bị phân tách bởi quốc gia. Đồng thời chính kênh 

hình ảnh là kênh cung cấp đa số thông tin mà con người tiếp nhận từ thế giới. 

Khả năng truyền đạt nhanh và dễ hiểu của hình ảnh là một trong những thế mạnh 

của tất cả các mô hình giáo dục từ cổ xưa đến nay. Bên cạnh đó phải kể đến đặc 

thù của lĩnh vực mĩ thuật, là một lĩnh vực phản ánh sát và trung thực nhất hiện 

thực xã hội và sự tích tụ nền văn hóa trong tác phẩm mĩ thuật là rất đậm đà, tạo 

cơ hội dễ dàng cho con đường truyền tải thông điệp giáo dục. Vì lẽ đó, chúng tôi 

cho rằng việc giáo dục giá trị truyền thống thông qua tác phẩm mĩ thuật là rất 

phù hợp và có hiệu quả đặc biệt tốt. 

Trên thế giới, như chúng tôi đã hệ thống ở phần tổng quan, chương trình 

giáo dục và các dự án nghiên cứu về giáo dục giá trị truyền thống ở các quốc gia 

có lịch sử văn hóa đặc sắc đều được chú trọng. Trong đó các nước khu vực Châu 

Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Sinh ga po đều đặc biệt chú trọng vào 

giáo dục giá trị truyền thống. Học sinh Nhật Bản được rèn luyện về tinh thần 

trách nhiệm và kỉ luật vốn là phẩm chất cao quý của người Nhật. Nghệ thuật gấp 

giấy Nhật Bản đi vào trong nhà trường như một cách giáo dục tính kiên trì, cẩn 

thận.Trường hợp Trung Quốc đã được nêu riêng trong tổng quan, là quốc gia chú 

trong đặc biệt vào giáo dục truyền thống thông qua mĩ thuật. Trong đó phải kể 

đến một loại hình mĩ thuật truyền thống được lưu giữ và trở thành quốc họa. Loại 

hình nghệ thuật này có khả năng truyền tải và “minh họa” mọi khía cạnh cuộc 
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sống và luôn hiện hữu trong các bài giảng, các công trình nghiên cứu. Với Sinh 

ga po, họ có một chiến lược giáo dục, đặt ra một số phẩm chất đặc trưng của nền 

văn hóa để áp dụng trong hệ thống giáo dục. Nếu nhìn sang các nước phương tây, 

có thể thấy một số quan điểm, học thuyết giáo dục gắn liền với truyền thống văn 

hóa vùng như: giáo dục khai phóng được quan tâm tại Mĩ; Phần Lan có triết lí 

lòng tin, bình đẳng, hợp tác; Đức với mục tiêu tính cách cá nhân, tính chuyên 

nghiệp và tính thực tiễn; … Tất cả đều được đúc kết từ nền văn hóa của mỗi quốc 

gia và được triển khai với nhiều phương thức khác nhau bao gồm cả thông qua 

nghệ thuật. 

Từ chủ trương đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, 

từ thực tiễn xã hội, từ thế mạnh và đặc thù của lĩnh vực mĩ thuật và giáo dục 

nghệ thuật, chúng tôi cho rằng việc nghiên cứu ứng dụng tác phẩm mĩ thuật trong 

giáo dục giá trị truyền thống Việt Nam cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học là 

rất cần thiết và trở thành nhiệm vụ cấp bách để góp phần thực hiện thắng lợi chủ 

trương đường lối của Đảng và Nhà nước cũng như công cuộc đổi mới căn bản và 

toàn diện giáo dục Việt Nam. 

14.2.2. Ý nghĩa lí luận và thực tiễn của đề tài 

14.2.2.1. Giá trị truyền thống lâu đời của người Việt Nam hiện nay được 

cho là đã có nhiều thay đổi. Không thể phủ nhận rằng, công tác giáo dục còn có 

nhiều điểm chưa hợp lý đã khiến cho thế hệ trẻ ngày nay dần hiểu sai lệch hoặc 

không nhận thức được các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. 

Nhiều tài liệu nghiên cứu đã chỉ ra rằng, giai đoạn vừa qua, nền giáo dục Việt 

Nam quá chú trọng vào dạy chữ mà xem nhẹ việc giáo dục những phẩm chất 

nhân cách cho người học. Không phải là không có lí khi mà có nhiều học sinh 

giỏi hơn, nhiều người thành công hơn nhưng giá trị nhân văn của dân tộc cứ mai 

một dần. Chẳng hạn cảnh sum họp quây quần mang giá trị gia đình Việt, vốn là 

một trong những yếu tố tạo nên mối quan hệ có tính đoàn kết cộng đồng, quan hệ 

huyết thống giữa ông, bà, cha, mẹ với con cái cũng đã ít dần trong mỗi gia đình 

hiện đại. Truyền thống tôn sư trọng đạo hay lòng vị tha vốn là phẩm chất đặc biệt 

của dân tộc Việt Nam cũng bị mai một. Đức tính cần cù chịu thương chịu khó 

của người Việt nay cũng ít hiện diện trong đời sống xã hội. Thay vào đó lại có 

nhiều biểu hiện cho thấy thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay lệ thuộc và nóng vội. 

Quan hệ thầy trò trong nhà trường, giữa phụ huynh với thầy cô, giữa học trò với 

nhau lâu nay đã có khá nhiều điều đáng lo ngại. Với tình yêu thương đồng bào, 

lòng yêu nước và trách nhiệm công dân cũng có nhiều điều đáng trăn trở. Điều 

này cho thấy công tác giáo dục con người cần được nghiên cứu những giải pháp 

và bổ sung những hình thức mới, đồng thời phải giáo dục sớm cho trẻ em những 

giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc ngay từ những ngày đầu đi học với thầy 

cô và bạn bè, người thân và những người xung quanh nhằm hình thành và phát 

triển nhân cách toàn diện cho học sinh. Bởi lẽ những giá trị truyền thống của 

người Việt Nam đã được ghi nhận cũng nói lên phẩm chất cốt lõi của nhân cách 
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như: yêu thiên nhiên, đất nước, thương người, cần cù, đoàn kết, hiếu 

học….Chính vì thế trong dự thảo chương trình giáo dục tổng thể mới được Bộ 

Giáo dục và Đào tạo thông qua (năm 2017) đã định hướng chương trình giáo dục 

từ mầm non đến trung học phổ thông cần hình thành cho học sinh năm phẩm 

chất chủ yếu gồm: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trách nhiệm, trung thực và 10 

năng lực có tính cốt yếu (03 năng lực chung và 07 năng lực hình thành qua các 

môn học). Có thể thấy những phẩm chất trên cũng phản ánh những giá trị truyền 

thống của con người Việt Nam đã được khẳng định qua nhiều công trình nghiên 

cứu của các học giả trong và ngoài nước. Đặc biệt, các hệ giá trị truyền thống 

Việt Nam nói trên cũng được khẳng định trong các văn kiện của Đảng và Nhà 

nước ta. 

14.2.2.2.Giáo dục giá trị truyền thống Việt Nam cho thế hệ trẻ là một việc 

làm đòi hỏi quy mô và tầm nhìn sâu rộng. Sự thấm nhuần tư tưởng dân tộc, văn 

hóa truyền thống dân tộc không chỉ thông qua các bài giảng đạo đức và không 

thể trông đợi vào các cấp học cao hơn khi mà các học sinh, các công dân đã hình 

thành nhân cách và lối ứng xử cơ bản ổn định qua các lớp học đầu đời. Càng 

không thể giáo dục văn hóa truyền thống một cách giáo điều và gượng ép mà 

phải có nội dung, phương pháp giáo dục bền bỉ, công phu, khoa học, trong đó 

giáo dục thông qua con đường nghệ thuật là một trong những phương thức hiệu 

quả. 

Bản chất các giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam là sự kết tinh của 

nền văn hóa lâu đời, trải qua nhiều biến cố trong lịch sử. Một số giá trị truyền 

thống vốn được hình thành tự nhiên trong đời sống hàng ngày, qua truyền thống 

gia đình, dòng tộc, văn hóa bản địa và trong mạch ngầm văn hóa dân tộc. Số 

khác có thể biến đổi theo thời đại, có thể hình thành rõ nét nhờ giáo dục. Thực 

tiễn giáo dục giá trị truyền thống của ta, dù đã được quan tâm và định hướng của 

Đảng và Nhà nước, song khi thực hiện vẫn chưa đạt được hiệu quả mong muốn. 

Bởi vậy trong xã hội hiện nay mới có nhiều quan niệm, lối sống lệch chuẩn. 

Nhiều giá trị hình thành trong đời sống xã hội không thể coi là bình thường. Các 

chuẩn mực văn hóa Việt Nam cũng bị mai một khiến cho hình ảnh người Việt 

xấu đi trong mắt bạn bè quốc tế. Hiện nay các chương trình giáo dục và mục tiêu 

giáo dục, một thời gian dài đã coi nhẹ nội dung giáo dục phẩm chất đạo đức và 

ứng xử. Các khẩu hiệu trước đây vốn là kim chỉ nam như “Tiên học lễ, hậu học 

văn” cũng gặp khó khăn trong thực hiện. Chúng tôi cho rằng, mọi giá trị của con 

người đa phần được hình thành qua giáo dục. Đồng thời các hệ giá trị truyền 

thống Việt Nam sẽ và mãi mãi là phẩm chất quan trọng của mỗi công dân Việt 

Nam trước khi trở thành công dân toàn cầu. 

14.2.2.3. Trong tâm lý học lứa tuổi, tuổi mầm non là những trẻ trong độ 

tuổi từ 0 - 6 tuổi và học sinh tiểu học là những trẻ trong độ tuổi từ 6-11 tuổi. Ở 

giai đoạn này, do sự phát triển về thể chất như hệ thần kinh, giác quan chưa thực 

sự hoàn thiện nên trẻ tư duy chủ yếu thông qua hành động (trực quan hành động) 
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và thông qua hình ảnh (trực quan hình ảnh). Các quá trình nhận thức, nhất là tư 

duy của tuổi mầm non và tiểu học mang tính xúc cảm cao; chịu sự chi phối mạnh 

mẽ của tình cảm. Vì thế trẻ thường bị hấp dẫn và làm theo những gì trẻ thích và 

có ấn tượng mạnh mẽ. Các tài liệu nghiên cứu về tâm sinh lý lứa tuổi học sinh, 

giáo dục học và các triết lý giáo dục của các nước có nền giáo dục tiến bộ như 

Phần Lan, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Sinh Ga Po… đã cho thấy sự hình thành 

nhân cách và định hướng tư duy của con người phải được hoạch định rất sớm, 

ngay từ những ngày đầu bước vào môi trường giáo dục. Các chuẩn mực giá trị và 

hành vi càng được giáo dục sớm cho trẻ khi các em đang trong giai đoạn bắt đầu 

hình thành nhân cách sẽ ổn định, bền vững và dễ trở thành thói quen và tính cách 

trong giai đoạn trưởng thành sau này. 

Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, trẻ em trong giai đoạn tuổi mầm 

non và tiểu học nhận thức thế giới chủ yếu thông qua con đường nhận thức cảm 

tính; nhận thức của các em chủ yếu phản ánh các thuộc tính cụ thể, bề ngoài của 

sự vật - hiện tượng cùng với tư duy ở mức độ đơn giản là tư duy trực quan hành 

động và hình ảnh. Chính vì thế nhà giáo dục học nổi tiếng Comenxki khẳng định 

rằng nguyên tắc dạy học trực quan là nguyên tắc vàng ngọc trong dạy học. Đồng 

thời, sự ghi nhớ bằng hình ảnh luôn đem lại hiệu suất cao nhất bởi liên kết hình 

ảnh trong vỏ não phù hợp với quy luật mã hóa của não người. Về bản chất, mọi 

thông tin cần ghi nhớ cơ bản được mã hóa và liên kết bằng hình ảnh. Khi một tín 

hiệu tác động vào giác quan, bất kể giác quan nào thì sự truy lục dữ liệu trong 

tiềm thức cũng luôn ưu tiên liên tưởng hình ảnh trước nhất, vì thế mà nói đến quả 

ớt ta liên tưởng đến màu đỏ, nhìn thấy quả ớt ta liên tưởng đến sự cay của vị 

giác. Điều này không ngẫu nhiên có ở một đứa trẻ chưa có trải nghiệm (tiềm 

thức). Những hình ảnh có tính chất hiện thực thường dễ dàng mang đến cho 

người xem sự liên tưởng nhất. Kinh nghiệm nhờ thị giác hoàn toàn có thể giúp 

con người phân biệt được hình dáng điệu bộ của người quen. Thậm chí sự lưu 

giữ hình ảnh bền bỉ khiến cho những người thân quen sau nhiều năm gặp lại, dù 

đã thay đổi rất nhiều vẫn có thể nhận ra nhờ thói quen thị giác được lưu giữ bền 

chắc. Chỉ những hình ảnh trực quan, sinh động (sự vật, hiện tượng, con người, 

việc làm, lời nói sinh động giàu hình ảnh,…) mới dễ gây xúc cảm, vì chúng tác 

động mạnh mẽ đến xúc cảm của các em. Vì thế, trong dạy học, việc sử dụng đồ 

dùng dạy học đẹp, đúng quy cách, những thí nghiệm hấp dẫn, nhưng mô hình 

sinh động chẳng những giúp các em nắm vững tri thức mà còn tác động đến tình 

cảm đạo đức, trí tuệ và thẩm mĩ ở học sinh. Việc dùng các tác phẩm văn học 

nghệ thuật để tác động đến xúc cảm của học sinh cũng đặc biệt quan trọng. Nó 

để lại ấn tượng sâu đậm trong tâm hồn các em. 

Từ những đánh giá trong tổng quan và các nội dung đã nêu, chúng tôi cho 

rằng, việc sử dụng tác phẩm mĩ thuật trong giáo dục là rất phù hợp với đặc điểm 

tâm sinh lý, đặc biệt là sự phát triển nhận thức ở lứa tuổi mầm non và tiểu học. 

Sự phù hợp đó sẽ mang lại hiệu quả cho mục tiêu giáo dục những giá trị truyền 



32 
 

thống của dân tộc, là một con đường góp phần hình thành những phẩm chất tốt 

đẹp trong nhân cách của trẻ. 

14.2.2.4. Trong xu thế hội nhập toàn cầu đang diễn ra mạnh mẽ, việc duy 

trì và gìn giữ những giá trị truyền thống đặc sắc và tốt đẹp của dân tộc được đặc 

biệt coi trọng. Gần đây Việt Nam đang được quan tâm để triển khai chương trình 

giáo dục công dân toàn cầu cùng với nhiều nước khác trên thế giới. Trong khi 

việc xây dựng giá trị chuẩn mực và kỹ năng của công dân toàn cầu còn đang 

tranh cãi, thì việc giúp cho công dân mỗi nước thấm nhuần những giá trị truyền 

thống của dân tộc và đất nước mình là vấn đề có ý nghĩa và vô cùng cần thiết. 

Giáo sư Trần Ngọc Vương (2017) đã nhấn mạnh, cần phải tham gia công dân 

toàn cầu bằng những giá trị của riêng mình và giáo dục là con đường ngắn nhất 

và bền vững nhất để khẳng định giá trị truyền thống cũng như để trở thành công 

dân toàn cầu. Như vậy có thể khẳng định rằng hội nhập quốc tế chỉ có thể đạt 

hiệu quả khi được xây dựng và thực hiện trên nền của những giá trị truyền thống 

bền vững để giúp các quốc gia hòa nhập nhưng không hòa tan. Một số tài liệu 

của các nhà nghiên cứu cũng cho thấy, ở các nước có nền văn hóa lâu đời và nền 

giáo dục tiên tiến, việc giáo dục cho trẻ em về các giá trị truyền thống văn hóa 

của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc dường như là một yêu cầu sống còn. Trong trường 

hợp Nhật Bản, tính kỷ luật và trách nhiệm công dân được coi trọng rõ nét. Các 

trường học của Nhật Bản nổi tiếng với các quy tắc và tổ chức nghiêm khắc và 

khoa học. Mỗi người dân Nhật Bản khi lớn lên đều thấm nhuần tính kỷ luật và 

trách nhiệm công dân của một quốc gia phải tự lực tự cường bởi Nhật bản vốn 

không có nguồn tài nguyên, không có điều kiện thuận lợi về khí hậu và địa chất. 

Trường hợp Hàn Quốc, là một quốc gia thành công trong việc xuất khẩu văn hóa 

ra thế giới cũng đáng được lưu tâm. Sản phẩm văn hóa Hàn Quốc ảnh hưởng đến 

từng gia đình Việt Nam, từ phim ảnh đến mĩ phẩm, phong cách thời trang và đâu 

đó lề thói ứng xử trong gia đình trên phim ảnh cũng là thành công đáng nể của 

họ. Vấn đề này có sự góp sức lớn của việc giáo dục văn hóa truyền thống trong 

chương trình giáo dục phổ thông của Hàn Quốc. Thực tế trên đã đặt ra những 

thách thức cho giáo dục Việt Nam, đặc biệt là yêu cầu về những phương pháp, 

cách thức gìn giữ các giá trị truyền thống cho học sinh trong nhà trường. 

Chương trình giáo dục phổ thông ở nước ta đã chỉ dẫn việc giáo dục các 

phẩm chất nhân cách cơ bản được thực hiện qua nhiều môn học khác nhau như 

giáo dục khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, văn học và ngôn ngữ, 

giáo dục công dân, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và giáo dục nghệ 

thuật trong đó có âm nhạc và mỹ thuật. Ở mỗi giai đoạn giáo dục, yêu cầu về nội 

dung và chương trình được thiết kế riêng cho phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý 

lứa tuổi. Ví dụ trong giai đoạn giáo dục cơ bản (lớp 1 đến lớp 9) nội dung giáo 

dục mỹ thuật với tư cách là một phân môn trong môn học Nghệ thuật được thiết 

kế theo hướng tích hợp nhằm hình thành cho học sinh khả năng quan sát và cảm 

thụ nghệ thuật, nhận thức và biểu đạt thế giới. Giai đoạn giáo dục định hướng 
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nghề nghiệp (lớp 10 đến lớp 12), nội dung giáo dục mỹ thuật lại được thiết kế 

phát triển để mở rộng những kiến thức và năng lực được hình thành ở giai đoạn 

trước. Tuy nhiên đó chỉ là những định hướng chung còn cách thức và phương 

pháp để triển khai và hiện thực hóa mục tiêu giáo dục trên một cách phù hợp và 

hiệu quả còn nhiều ý kiến trái chiều. 

Chúng ta đều hiểu rằng, sức mạnh của dân tộc Việt Nam với bề dày truyền 

thống chính là ở chỗ biết phát huy giá trị truyền thống ấy trong thời đại mới, phải 

vừa hòa nhập vừa giữ được bản sắc riêng. Chừng mực nào đó, khi giá trị truyền 

thống trở thành niềm tin và tín ngưỡng của nhân dân thì khi đó sự đoàn kết dân 

tộc trở nên bền chắc, mục tiêu phát triển trở nên dễ dàng. 

14.2.2.5. Về vai trò, lợi ích của môn mĩ thuật và tác phẩm mĩ thuật trong 

giáo dục, đặc biệt là giáo dục giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam là một 

việc mới mẻ. Rất ít các nghiên cứu chỉ ra sự ảnh hưởng của tác phẩm mĩ thuật 

vào đời sống. Xã hội chưa thật sự coi trọng vai trò của giáo dục nghệ thuật và 

giáo dục thông qua nghệ thuật cho dù từ góc độ khoa học con người đã chứng 

minh được hiệu quả lớn lao của nó. 

Trước hết phải thấy rằng, mĩ thuật là một môn học mang đến nhiều lợi ích 

lâu dài cho trẻ em. Nhu cầu ở trẻ mầm non và học sinh tiểu học phát triển mạnh 

theo hướng, các nhu cầu tinh thần chiếm ưu thế hơn so với các nhu cầu vật chất. 

Vì vậy, nếu quá quan tâm đến sự phát triển của trí tuệ mà xem nhẹ giáo dục tình 

cảm thì sẽ làm cho nhân cách của học sinh phát triển phiến diện, gây khó khăn 

cho sự phát triển nhân cách, gây hậu quả cho sự phát triển nhân cách sau này và 

tạo nên một kiểu nhân cách mất cân đối. Nhu cầu tinh thần gắn liền với cuộc 

sống tình cảm, tâm linh, tư tưởng ,…bao gồm nhu cầu nhận thức, nhu cầu giao 

tiếp, nhu cầu hoạt động xã hội, nhu cầu phát triển bản thân, và đặc biệt là nhu cầu 

thẩm mĩ. Nhu cầu này được đáp ứng rõ nhất ở môn Mĩ thuật. Thông qua môn Mĩ 

thuật, học sinh được phát triển tình cảm thẩm mĩ (là một trong những tình cảm 

cấp cao – theo tâm lý học), lĩnh hội cái đẹp trong nghệ thuật. Như vậy giáo dục 

thông qua môn mĩ thuật hay tác phẩm mĩ thuật rõ ràng là một phương thức có 

nhiều lợi ích. 

Từ góc độ khoa học, chúng ta đã biết rằng tín hiệu hình ảnh là tín hiệu cấp 

1, là công cụ thông tin sơ khai của loài người. Nhu cầu giao tiếp đã hình thành 

ngôn ngữ giao tiếp rất sớm bằng hình vẽ. Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra 

rằng, tín hiệu bằng hình ảnh có mức độ truyền tin nhanh nhất, dễ hiểu và phổ 

biến nhất, không lệ thuộc vào biên giới quốc gia. Chẳng hạn, các bảng biển chỉ 

dẫn về giao thông, cảnh báo nguy hiểm…hoàn toàn không cần ngôn ngữ nhưng 

mọi người trên thế giới đều hiểu. Đồng thời trên thực tế, trẻ em có thể chia sẻ, 

thể hiện ước muốn của mình dễ dàng thông qua vẽ tranh - vốn là năng lực tự 

thân. Bởi vậy, khi áp dụng phương pháp giáo dục bằng tác phẩm mĩ thuật, chính 

là tạo nên một phương thức giáo dục hiệu quả ở giai đoạn sớm cho trẻ, đặc biệt 

phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi mầm non và tiểu học. Như vậy, ta có 
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thêm cơ sở để nói rằng việc giáo dục giá trị truyền thống thông qua tác phẩm mĩ 

thuật sẽ đem lại kết quả tốt, dễ ghi nhớ, lưu giữ lâu dài, nhanh và đơn giản. Đúng 

như tinh thần của chương trình giáo dục phổ thông trong đó Bộ giáo dục đã chỉ 

rõ “Mỹ thuật là loại hình nghệ thuật thể hiện suy nghĩ và cảm nhận bằng thị giác, 

thông qua hình ảnh thị giác để thể hiện, khám phá bản thân và thế giới, giao tiếp 

với con người và xã hội. Ngôn ngữ mỹ thuật mang tính phổ quát và được xem là 

một trong những phương tiện để ghi chép, mô tả, tái hiện lịch sử và phản ánh văn 

hóa, xã hội, tìm hiểu quá khứ, hiện tại và sáng tạo tương lai…..” (tr.25). 

Sử dụng tác phẩm mĩ thuật nhằm giáo dục giá trị truyền thống cho trẻ em 

như đề tài đặt ra là rất thiết thực. Bởi vì, thứ nhất, nghiên cứu này sẽ tạo ra một 

hướng tiếp cận giáo dục tích hợp, nhờ thông điệp của những tác phẩm mĩ thuật 

biểu đạt giá trị truyền thống để trẻ em tiếp thu tri thức nhanh và hiệu quả hơn. 

Qua nghiên cứu có thể để xuất nhiều giải pháp hữu hiệu để góp phần đạt được 

mục đích giáo dục con người Việt Nam những định hướng của Đảng, Nhà nước 

đã được cụ thể hóa trong chương trình giao dục phổ thông tổng thể mới ban hành 

năm 2017. Thứ hai, thay vì xác định mục tiêu giáo dục nghệ thuật đơn nhất, 

hướng tiếp cận giáo dục thông qua mĩ thuật cùng lúc mang lại nhiều lợi ích. 

Trong đó lợi ích lớn nhất là giúp học sinh học tập một cách vui vẻ, sáng tạo mà 

dễ hiểu, dễ nhớ. Ngoài việc đóng góp trực tiếp một công cụ và phương pháp dạy 

học mới mẻ, hiệu quả, đề tài đồng thời đạt được mục tiêu về giáo dục thẩm mĩ. 

Mục tiêu này vốn đã được xác định trong chương trình tổng thể mới công bố 

năm 2017, là một trong những năng lực cốt lõi cần thiết cho học sinh. 

14.2.2.6. Trên thực tiễn giáo dục, việc giáo dục các giá trị truyền thống 

Việt Nam nói chung và giáo dục giá trị truyền thống Việt Nam thông qua tác 

phẩm mĩ thuật nói riêng chưa được nghiên cứu đúng mức. Trong hoàn cảnh xã 

hội Việt nam, với sự biến đổi văn hóa như hiện nay, thật khó có thể áp đặt một 

phương pháp giáo dục từ nghệ thuật nếu như không đặt vấn đề đúng và xác thực 

về mối quan hệ giữa tác phẩm/sản phẩm mĩ thuật và thông điệp ẩn chứa trong 

ngôn ngữ tạo hình. Ở góc độ khoa học, hầu như chưa từng có công trình nghiên 

cứu nào đưa ra giải pháp đồng bộ về các nội dung và chủ đề giáo dục giá trị 

truyền thống thông qua mĩ thuật nói riêng và nghệ thuật nói chung. Các môn học 

khác cũng trong hoàn cảnh tương tự. 

Trong chương trình giáo dục phổ thông nói chung, hoạt động tạo hình và 

môn mĩ thuật, dù đã được đưa vào từ lâu nhưng mục tiêu và phương pháp giáo 

dục vẫn còn nhiều vấn đề cần khắc phục. Với hoạt động tạo hình cho trẻ mầm 

non, các giáo viên mầm non cơ bản là không chuyên, ít kiến thức về mĩ thuật. 

Chương trình giáo dục cho trẻ mầm non chưa thật sự đáp ứng mục tiêu giáo dục 

thẩm mĩ mà chủ yếu là tạo ra các hoạt động có tính chất vui chơi, ít tích hợp kiến 

thức. Trẻ chủ yếu được học để thực hiện các bài tập với mục đích kỹ năng là 

nhiều, mục đích thẩm mĩ khó đạt được bởi chất lượng giáo viên. Mục đích giáo 

dục khác, trong đó có giáo dục giá trị truyền thống Việt Nam là không rõ ràng. 
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Với cấp Tiểu học, môn mĩ thuật, thực tế là môn học cứng nhắc, thiên về kĩ năng, 

giáo điều (giống các môn khác). Thay vì học sinh được học cảm thụ nghệ thuật 

thì lại chủ yếu thực hiện các bài tập rập khuôn, chủ yếu là vẽ và nặn. Mục đích 

học tập và đánh giá là hoàn thành bài và đẹp, không đạt được tiêu chí giáo dục 

thẩm mĩ xuyên suốt. Cũng như các môn học khác, môn mĩ thuật có quá ít nội 

dung tích hợp giáo dục giá trị truyền thống Việt Nam. 

Các môn học khác trong chương trình giáo dục tiểu học thường chỉ quan 

tâm đến kiến thức mà chưa chú ý đến giáo dục giá trị truyền thống Việt Nam đi 

kèm, chưa đặt giáo dục giá trị truyền thống Việt Nam thành nhiệm vụ song hành 

trong giáo dục con người. Việc các môn học sử dụng tác phẩm mĩ thuật làm 

minh họa cho nội dung giáo dục chưa đúng với ý nghĩa của tác phẩm, hoặc chưa 

tận dụng được những mục tiêu giáo dục liên môn là khá phổ biến và không dễ 

mà khắc phục. Ngoài khó khăn bởi kiến thức về nghệ thuật tạo hình sơ đẳng của 

đội ngũ giáo viên bị thiếu hụt thì chưa có sự quan tâm đúng mức về phương pháp 

trực quan trong giáo dục mặc dù nó được chứng minh là một trong những 

phương thức giáo dục hiệu quả nhất cho trẻ em – giáo dục bằng trực quan sinh 

động để giúp trẻ đi đến tư duy trừu tượng, thúc đẩy sự sáng tạo.  

Việc người Nhật vẽ minh họa trong sách giáo khoa của môn Toán nhưng 

đặc biệt chú trọng đến thông điệp ngầm của hình minh họa là một điều đáng suy 

ngẫm. Ví dụ, ở thời Minh Trị, thay vì vẽ một nhân vật chơi bóng (như sách của 

Mĩ) thì họ vẽ ba hoặc bốn nhân vật cho hoạt động ấy để qua đó gửi thông điệp về 

sự đoàn kết, tính tập thể, tính cộng đồng… từ đó giáo dục cho trẻ qua tín hiệu 

hình ảnh, đơn giản và không áp đặt. Chúng ta dễ dàng thừa nhận rằng, nếu học 

sinh học một bài thơ về tình cảm gia đình thì sự tác động của ngôn từ đối với trí 

tưởng tượng của trẻ sẽ hấp dẫn hơn nhiều nếu sử dụng thêm các hình ảnh minh 

họa có giá trị nghệ thuật cao. Cũng như việc thay vì học toán bằng các con số, ta 

thường dùng các hình ảnh để trẻ có thể tiếp thu nhanh hơn và nhớ lâu hơn. Đó là 

chưa kể đến các hình ảnh dùng trong mô tả các thí nghiệm, dẫn chứng cần phải 

dễ hiểu và tránh sai lệch về thông điệp. 

Như vậy có thể thấy giáo dục giá trị truyền thống ở nước ta hiện nay dù đã 

được xác định trong chương trình phổ thông nhưng còn thiếu giải pháp đồng bộ, 

thiếu tính liên thông giữa môn học, lại có rất ít những nghiên cứu nhằm giải 

quyết vấn đề này. Đề tài có thể đóng góp một số giải pháp đồng bộ về giáo dục 

giá trị truyền thống thông qua mô hình đơn môn (mĩ thuật), liên môn (sử dụng dữ 

liệu tác phẩm mĩ thuật theo chủ đề) và giải pháp hỗ trợ biên soạn, thiết kế sách 

giáo khoa cho các môn học. 

14.2.2.7. Giáo dục giá trị truyền thống song hành cùng giáo dục thẩm 

mĩlà một vấn đề không quá khó khăn nếu được quan tâm đúng mức. Bên cạnh 

các môn nghệ thuật, hoàn toàn có thể quan tâm đến cách thức tổ chức cho học 

sinh lĩnh hội tri thức của các môn học theo những chủ đề thiết thực, gần gũi và 

nhân văn. 
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Các giá trị cốt lõi chứa đựng tinh thần dân tộc thường được hình thành trong 

mạch ngầm văn hóa dân tộc nhưng khi thể hiện trong cuộc sống, qua những con 

người cụ thể thì nó như là một chứng thư văn hóa. Và với nghĩa đó giá trị truyền 

thống rất gần với nghệ thuật. Bản thân các giá trị truyền thống của dân tộc Việt 

Nam đều chứa đựng bên trong nó các giá trị thẩm mĩ, cá giá trị nghệ thuật (cái 

đẹp) và nhân văn. Bởi vậy khi đặt mục tiêu giáo dục giá trị truyền thống cũng là 

khi chúng ta đạt được mục tiêu giáo dục thẩm mĩ. Hơn nữa, tác phẩm mĩ thuật 

bản chất là văn bản lịch sử trung thực nhất. Người nghệ sĩ, xét ở khía cạnh lịch 

sử, là nhà chép sử trung thực và vô tư nhất. Họ phản ánh hiện thực xã hội đương 

thời chứa đựng hiển nhiên trong nó các giá trị truyền thống dân tộc. Cho nên mỗi 

tác phẩm mĩ thuật, ngoài giá trị nghệ thuật thì luôn hàm chứa giá trị truyền thống 

và tính đương đại. Sử dụng tác phẩm mĩ thuật để giáo dục giá trị truyền thống 

chính là đã giải phóng cả hai chức năng của nghệ thuật – phản ánh xã hội và định 

hướng thẩm mĩ. 

Trong sách giáo khoa của Việt Nam hiện nay, chủ đề giáo dục thường chỉ 

đạt được một mục tiêu kiến thức, không hướng đến nhiều mục tiêu là một điểm 

yếu. Trong đó việc sử dụng kênh hình là một trong những nhược điểm lớn nhất. 

Nhà nghiên cứu mĩ thuật Chu Quang Trứ đã viết: “Tất cả sách giáo khoa chẳng 

hạn, ngoài nội dung khoa học tốt, phải có hình thức đẹp, từ tỷ lệ khổ sách, bìa và 

minh họa, thiết kế mỹ thuật trong sách đến kỹ thuật in ấn và giấy…” [Văn hóa 

Việt Nam nhìn từ mĩ thuật, tập 1, tr.168]. Ở nước ta, nhìn chung, chương trình 

giáo dục phổ thông được thể hiện trong sách giáo khoa (hiện tại trở về trước) ít 

quan tâm đến hình ảnh, hoặc việc sử dụng hình ảnh còn dễ dãi, không góp được 

mục tiêu giáo dục thẩm mĩ (chẳng hạn, trong sách giáo khoa môn toán lớp 5, 

trang 46 bài 3 có nội dung hỏi cần bao nhiêu tấn thịt cho sử tử ăn trong 30 ngày, 

kèm theo ảnh những con sử tử dữ tợn). Những cách dùng hình minh họa như vậy 

không góp gì cho giáo dục thẩm mĩ cũng như giáo dục bất cứ một giá trị nhân 

văn nào, vì thế cần được nghiên cứu và có giải pháp đồng bộ. Mặc dù nhu cầu 

thẩm mĩ ở con người là sẵn có, nhưng để có năng lực thẩm mĩ, con người cần 

được giáo dục sớm, thường xuyên và đúng cách. 

Chúng tôi mong muốn thông qua đề tài nghiên cứu này để đề xuất một số 

biện pháp cụ thể đối với việc triển khai các chủ đề giáo dục, đề xuất một số vấn 

đề về công tác biên tập mĩ thuật cho các bộ sách giáo khoa phổ thông như một 

cách giải quyết hai mục tiêu giáo dục giá trị truyền thống Việt Nam song hành 

cùng giáo dục kiến thức kĩ năng và giáo dục thẩm mĩ. Từ đó mục tiêu hình thành 

năng lực cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học trở nên hài hòa hơn giữa các năng 

lực cốt lõi, góp phần phát triển năng lực chuyên biệt – vốn là điểm đặc trưng của 

lĩnh vực nghệ thuật. 
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16 Nội dung nghiên cứu của đề tài: 

 

Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở pháp lí và lí luận của việc ứng dụng tác phẩm 

mĩ thuật trong giáo dục giá trị truyền thống cho trẻ mầm non và học sinh 

tiểu học 

1.1. Nghiên cứu cơ sở pháp lí của việc ứng dụng tác phẩm mĩ thuật trong 

giáo dục giá trị truyền thống Việt Nam cho trẻ mầm non và học sinh tiểu 

học  

1.1.1. Các chính sách về giáo dục con người mới của Đảng và Nhà nước 

liên quan đến việc giáo dục giá trị truyền thống cho trẻ mầm non và 

học sinh tiểu học. 

1.1.2. Các chủ trương chính sách của ngành giáo dục liên quan đến việc 

giáo dục giá trị truyền thống cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học. 

1.2. Hệ thống, đánh giá tổng quan các tài liệu nghiên cứu liên quan đến đề 

tài 

1.2.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu về giá trị truyền thống 

1.2.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu có bàn về ứng dụng các tác 

phẩm mĩ thuật trong giáo dục giá trị truyền thống cho trẻ mầm non và 

HS tiểu học. 
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1.2.3. Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong vấn đề giáo dục giá trị truyền 

thống cho trẻ em. 

1.2.4. Biện luận về vai trò, lợi ích của việc giáo dục giá trị truyền thống cho 

trẻ em. 

1.3. Nghiên cứu những vấn đề lí luận về hệ giá trị truyền thống Việt Nam và 

giáo dục giá trị truyền thống cho trẻ em 

1.3.1. Giới thuyết, khái niệm về hệ giá trị truyền thống Việt Nam  

1.3.2. Hệ giá trị truyền thống Việt Nam trong tiến trình lịch sử 

1.3.3. Các phạm trù/ Hệ giá trị truyền thống Việt Nam phù hợp trong giáo 

dục cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học. 

1.4. Nghiên cứu những vấn đề lí luận, cơ sở khoa học về cảm thụ thẩm mĩ, 

giáo dục thẩm mĩ cho trẻ em 

1.4.1. Khái niệm về năng lực thẩm mĩ, cảm thụ thẩm mĩ 

1.4.2. Các hướng tiếp cận thông điệp tác phẩm mĩ thuật cho trẻ em. 

1.4.3. Phân tích khả năng truyền tải thông điệp qua hình ảnh trong tranh tác 

động đến nhận thức của trẻ mầm non và học sinh tiểu học. 

1.4.4. Đánh giá ưu nhược điểm của hoạt động giáo dục bằng tác phẩm mĩ 

thuật trong sự hình thành thế giới quan và nhân cách của trẻ mầm non 

và học sinh tiểu học. 

1.5. Nghiên cứu, đánh giá tính phù hợp của việc ứng dụng tác phẩm mĩ 

thuật trong giáo dục cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học 

1.5.1. Đánh giá sự phù hợp của ngôn ngữ mĩ thuật đối với nhận thức của trẻ 

mầm non 

1.5.2. Đánh giá sự phù hợp của ngôn ngữ mĩ thuật đối với nhận thức của 

học sinh tiểu học 

1.5.3. Đánh giá sự phù hợp với mục tiêu chương trình giáo dục mầm non. 

1.5.4. Đánh giá sự phù hợp với mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông 

mới (công bố năm 2018) 

Nội dung 2: Nghiên cứu phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng tác phẩm 

mĩ thuật trong giáo dục các giá trị truyền thống cho trẻ mầm non và học 

sinh tiểu học 

(bao gồm các mặt hoạt động như: dạy học, môi trường cảnh quan, hoạt động 

ngoại khóa, phong trào, trải nghiệm…) 

2.1. Nghiên cứu phân tích, đánh giá thực trạng giáo dục giá trị truyền thống 

VN cho trẻ em ở VN 

2.2. Nghiên cứu phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng tác phẩm mĩ thuật 

trong giáo dục các giá trị truyền thống cho trẻ mầm non và HS tiểu học ở 

VN 

2.2.1. Nghiên cứu phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng tác phẩm mĩ thuật 

trong giáo dục các giá trị truyền thống cho trẻ mầm non và HS tiểu 
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học 

2.2.2. Nghiên cứu phân tích, đánh giá việc sử dụng các tác phẩm mĩ thuật 

trong xây dựng cảnh quan nhà trường, các hoạt động: Văn hóa, văn 

nghệ, thể dục thể thao, các phong trào, cuộc thi, cuộc vận động, hoạt 

động ngoài nhà trường,… 

2.3. Nghiên cứu phân tích, đánh giá thực trạng kiến thức, kĩ năng của đội 

ngũ giáo viên (MT,MN,TH) về sử dụng tác phẩm mĩ thuật trong giáo dục 

giá trị truyền thống VN cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học 

2.3.1. Nghiên cứu phân tích, đánh giá thực trạng kiến thức, kĩ năng của đội 

ngũ giáo viên mĩ thuật về sử dụng tác phẩm mĩ thuật trong giáo dục 

giá trị truyền thống VN cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học 

2.3.2. Nghiên cứu phân tích, đánh giá thực trạng kiến thức, kĩ năng của đội 

ngũ giáo viên mầm non về sử dụng tác phẩm mĩ thuật trong giáo dục 

giá trị truyền thống VN cho trẻ mầm non 

2.3.3. Nghiên cứu phân tích, đánh giá thực trạng kiến thức, kĩ năng đội ngũ 

giáo viên tiểu học về sử dụng tác phẩm mĩ thuật trong giáo dục giá trị 

truyền thống VN cho học sinh tiểu học. 

2.4. Nghiên cứu, xây dựng các yêu cầu về chuẩn kiến thức kĩ năng của giáo 

viên mĩ thuật bậc tiểu học, mầm non đáp ứng yêu cầu triển khai nội dung 

giáo dục giá trị truyền thống Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 

2.4.1. Nghiên cứu, xây dựng chuẩn kiến thức kĩ năng của giáo viên mĩ thuật 

bậc mầm non đáp ứng yêu cầu triển khai nội dung giáo dục giá trị 

truyền thống Việt Nam. 

2.4.2. Nghiên cứu, xây dựng chuẩn kiến thức kĩ năng của giáo viên mĩ thuật 

bậc tiểu học đáp ứng yêu cầu triển khai nội dung giáo dục giá trị 

truyền thống Việt Nam. 

Nội dung 3: Nghiên cứu thiết kế các chủ đề giáo dục giá trị truyền thống cho 

trẻ mầm non và học sinh tiểu học 

3.1. Phân tích các chủ đề giáo dục giá trị truyền thống VN bằng sử dụng 

ngôn ngữ mĩ thuật trong chương trình giáo dục mầm non và tiểu học 

3.1.1. Phân tích, đánh giá các chủ đề giáo dục liên quan đến giáo dục giá trị 

truyền thống cho trẻ mầm non 

3.1.2. Phân tích, đánh giá các chủ đề giáo dục liên quan đến giáo dục giá trị 

truyền thống cho học sinh tiểu học 

3.2. Nghiên cứu thiết kế các chủ đề giáo dục giá trị truyền thống cho trẻ 

mầm non và học sinh tiểu học sử dụng ngôn ngữ mĩ thuật 

3.2.1. Nghiên cứu, xây dựng các chủ đề giáo dục giá trị truyền thống bằng 

tác phẩm mĩ thuật trong giáo dục trẻ mầm non 

3.2.2. Nghiên cứu, xây dựng các chủ đề giáo dục giá trị truyền thống bằng 

tác phẩm mĩ thuật trong giáo dục học sinh tiểu học. 

Nội dung 4: Nghiên cứu, xây dựng bộ tác phẩm mĩ thuật Việt Nam theo chủ 
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đề giáo dục phù hợp đặc điểm nhận thức của trẻ mầm non và HS tiểu học 

4.1. Xây dựng tiêu chí lựa chọn tác phẩm mĩ thuật sử dụng trong giáo dục 

giá trị truyền thống VN cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học 

4.1.1. Xác định các tiêu chí lựa chọn tác phẩm mĩ thuật phù hợp trong giáo 

dục giá trị truyền thống cho trẻ mầm non. 

4.1.2. Xác định các tiêu chí lựa chọn tác phẩm mĩ thuật trong giáo dục giá 

trị truyền thống cho học sinh tiểu học. 

4.1.3. Xác định loại hình tác phẩm mĩ thuật được sử dụng trong giáo dục 

giá trị truyền thống VN cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học 

4.2. Nghiên cứu lựa chọn các tác phẩm mĩ thuật Việt Nam theo chủ đề giáo 

dục giá trị truyền thống cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học 

4.2.1. Nghiên cứu, lựa chọn tác phẩm 

4.2.2. Đánh giá các tác phẩm đã lựa chọn theo chủ đề giáo dục 

4.2.3. Lựa chọn tranh trẻ em theo chủ đề giáo dục định trước 

4.2.4. Số hóa dữ liệu ảnh theo chủ đề 

4.3. Phân tích tác phẩm mĩ thuật theo chủ đề giáo dục giá trị truyền thống 

cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học 

4.3.1. Lựa chọn, phân loại tác phẩm theo chủ đề giáo dục 

4.3.2. Nghiên cứu xây dựng khung phân tích 

4.3.3. Phân tích tác phẩm mĩ thuật theo mục tiêu giáo dục trẻ em 

4.3.4. Tổng hợp dữ liệu văn bản (file mềm) theo chủ đề giáo dục 

4.4. Xây dựng bộ tài liệu tác phẩm mĩ thuật Việt Nam theo chủ đề giáo dục 

phù hợp đặc điểm nhận thức của trẻ mầm non và HS tiểu học 

4.4.1. Lựa chọn, thiết lập định dạng trên phần mềm cơ sở dữ liệu (theo chủ 

đề) 

4.4.2. Nhập dữ liệu hình ảnh và văn bản vào phần mềm 

4.4.3. Chạy thử và chỉnh sửa dữ liệu 

Nội dung 5: Xây dựng phương án áp dụng bộ tài liệu sử dụng tác phẩm mĩ 

thuật theo các chủ đề giáo dục giá trị truyền thống cho trẻ mầm non và học 

sinh tiểu học. 

5.1. Xây dựng phương án giáo dục giá trị truyền thống cho trẻ mầm non qua 

tác phẩm mĩ thuật 

5.1.1. Xây dựng phương án giáo dục theo chương trình hiện hành 

5.1.2. Xây dựng phương án giáo dục theo chương trình môn tạo hình 

5.1.3. Xây dựng phương án giáo dục qua hoạt động ngoài lớp học 

5.2. Xây dựng phương án giáo dục giá trị truyền thống cho học sinh tiểu học 

qua tác phẩm mĩ thuật  

5.2.1. Xây dựng phương án giáo dục tích hợp liên môn 

5.2.2. Xây dựng phương án giáo dục đơn môn (môn mĩ thuật) 

5.2.3. Xây dựng phương án giáo dục ngoài lớp học (ngoại khóa) 

5.2.4. Xây dựng phương án giáo dục thông qua môi trường cảnh quan 
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5.3. Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng các chủ đề giáo dục giá trị truyền 

thống qua tác phẩm mĩ thuật cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học 

5.3.1. Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng ở trường mầm non 

5.3.2. Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng ở trường tiểu học 

5.3.3. Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng và bổ sung dữ liệu theo chủ đề 

giáo dục GTTT qua tác phẩm mĩ thuật 

Nội dung 6: Thực nghiệm, đánh giá phương án và tài liệu ứng dụng tác 

phẩm mĩ thuật trong giáo dục giá trị truyền thống cho trẻ mầm non và học 

sinh tiểu học 

6.1. Tổ chức thực nghiệm ở trường mầm non 

6.1.1. Thực nghiệm trong nhà trường Mầm non 

6.1.2.  Đánh giá kết quả thực nghiệm 

6.2. Tổ chức thực nghiệm ở trường tiểu học 

6.2.1. Thực nghiệm trong nhà trường Tiểu học 

6.2.2. Đánh giá kết quả thực nghiệm 

6.3. Đánh giá tổng hợp kết quả thực nghiệm, hiệu chỉnh kết quả nghiên cứu 

6.3.1. Đánh giá tổng hợp kết quả thực nghiệm 

6.3.2. Hiệu chỉnh các kết quả nghiên cứu sau thực nghiệm 

Nội dung 7: Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp triển khai hiệu quả và khả thi 

việc giáo dục giá trị truyền thống qua tác phẩm mĩ thuật cho trẻ mầm non 

và học sinh tiểu học 

7.1. Nghiên cứu, xác định điều kiện cơ bản cần thiết để ứng dụng các tác 

phẩm mĩ thuật trong giáo dục giá trị truyền thống cho trẻ mầm non và HS 

tiểu học 

7.1.1. Điều kiện pháp lý để ứng dụng các tác phẩm mĩ thuật trong giáo dục 

giá trị truyền thống cho trẻ mầm non và HS tiểu học. 

7.1.2. Điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ, tài liệu để ứng dụng các tác phẩm 

mĩ thuật trong giáo dục giá trị truyền thống cho trẻ mầm non và HS 

tiểu học. 

7.2. Nghiên cứu, đề xuất áp dụng các chủ đề giáo dục giá trị truyền thống 

Việt Nam cho bậc học mầm non và tiểu học qua tác phẩm mĩ thuật. 

7.2.1. Giải pháp áp dụng trong mô hình đơn môn (trong môn mĩ thuật với 

giáo viên chuyên trách). 

7.2.2. Giải pháp áp dụng trong mô hình liên môn, tích hợp các chủ đề giáo 

dục (trong các môn học với giáo viên không chuyên về mĩ thuật). 

7.3. Đề xuất bổ sung môn học cho chương trình giáo dục giá trị truyền thống 

trong các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non, tiểu học, mĩ thuật 

7.3.1. Chương trình môn học nhằm phát triển năng lực giáo dục giá trị 

truyền thống cho trẻ mầm non qua tác phẩm mĩ thuật sử dụng trong 

các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non. 

+ Cơ sở đề xuất 
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+ Bổ sung môn học cho chương trình đào tạo giáo viên mầm non 

7.3.2. Chương trình môn học nhằm phát triển năng lực giáo dục giá trị 

truyền thống cho học sinh tiểu học qua tác phẩm mĩ thuật sử dụng 

trong các cơ sở đào tạo giáo viên tiểu học 

+ Cơ sở đề xuất 

+ Đề xuất bổ sung môn học cho chương trình đào tạo giáo viên tiểu 

học 

7.3.3. Chương trình môn học nhằm phát triển năng lực giáo dục giá trị 

truyền thống cho học sinh tiểu học qua tác phẩm mĩ thuật sử dụng 

trong các cơ sở đào tạo giáo viên mĩ thuật. 

+ Cơ sở đề xuất 

+ Đề xuất bổ sung môn học cho chương trình đào tạo giáo viên mĩ 

thuật. 

7.4. Đề xuất giải pháp đồng bộ trong thiết kế sách giáo khoa nhằm tích hợp 

giáo dục giá trị truyền thống Việt Nam qua tác phẩm mĩ thuật. 

7.4.1. Đề xuất giải pháp xây dựng chủ đề giáo dục ứng dụng tác phẩm mĩ 

thuật tích hợp nội dung giáo dục kiến thức song hành với giáo dục 

giá trị truyền thống Việt Nam 

7.4.2. Đề xuất giải pháp về thẩm mĩ sản phẩm sách giáo khoa đáp ứng mục 

tiêu giáo dục thẩm mĩ. 

7.5. Nghiên cứu, đề xuất tổ chức thực hiện trong lĩnh vực giáo dục và đào 

tạo. 

7.5.1. Đề xuất giải pháp về chủ trương áp dụng thực hiện phương án giáo 

dục giá trị truyền thống Việt Nam cho bậc mầm non và tiểu học qua 

tác phẩm mĩ thuật. 

+ Đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các vụ, viện thuộc bộ 

+ Với các sở Giáo dục và Đào tạo và lãnh đạo các trường 

+ Với các trường sư phạm 

7.5.2. Đề xuất phương án giáo dục trải nghiệm sáng tạo thông qua hoạt 

động ngoài trời, ngoại khóa (xem bảo tàng, vẽ tranh ngoài trời, thực 

tế…) 

7.5.3. Đề xuất các giải pháp giáo dục thông qua môi trường cảnh quan, liên 

kết giữa nhà trường, gia đình và xã hội. 

7.5.4.  Đề xuất công tác kiểm tra, đánh giá trong chương trình giáo dục giá 

trị truyền thống Việt Nam cho bậc tiểu học qua tác phẩm mĩ thuật. 

 

17 Các hoạt động phục vụ nội dung nghiên cứu của đề tài: 

17.1. Sưu tầm/dịch tài liệu phục vụ nghiên cứu (các tài liệu chính) 

+ Sưu tầm tài liệu nghiên cứu về tác phẩm mỹ thuật trong giáo dục truyền thống 

+ Sưu tầm tác phẩm mĩ thuật phù hợp cho trong giáo dục truyền thống cho trẻ 
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mầm non và tiểu học 

+ Sưu tầm tài liệu có liên quan đến ứng dụng các tác phẩm mỹ thuật trong giáo 

dục giá trị truyền thống cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học ở các nước trên thế 

giới. 

Dự kiến tổng số trang tài liệu dịch là 250 trang. 

17.2. Hội thảo/toạ đàm khoa học (số lượng, chủ đề, mục đích, yêu cầu) 

1.  Hội thảo khoa học 1 

Mục đích: Tập hợp, trao đổi các ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực nghệ 

thuật và giáo dục nghệ thuật để làm rõ cơ sở lí luận và thực tiễn công tác giáo 

dục giá trị truyền thống Việt Nam thông qua tác phẩm mĩ thuật. 

Nội dung hội thảo: Cơ sở lý luận và thực tiễn giáo dục giá trị truyền thống Việt 

Nam thông qua tác phẩm mĩ thuật; Hệ thống, phân tích cơ sở lí luận và cơ sở 

thực tiễn; Nhận định các vấn đề thuận lợi và khó khăn liên quan đến giáo dục giá 

trị truyền thống Việt Nam thông qua tác phẩm mĩ thuật. 

Thành phần: Các nhà nghiên cứu giáo dục, mỹ thuật, giáo viên phổ thông, cán 

bộ quản lý giáo dục 

Địa điểm: Hà Nội 

Thời gian, đại biểu: 01 ngày (2 buổi), 120 đại biểu 

2. Hội thảo khoa học 2  

Mục đích: Trao đổi, tiếp nhận ý kiến của các nhà nghiên cứu mĩ thuật, các nhà 

khoa học giáo dục và giáo dục nghệ thuật về cơ sở khoa học của giáo dục giá trị 

truyền thống Việt Nam thông qua tác phẩm mĩ thuật. Bàn luận, trao đổi về biện 

pháp/phương thức/mô hình giáo dục giá trị truyền thống Việt Nam thông qua tác 

phẩm mĩ thuật. 

Nội dung: Cơ sở khoa học và biện pháp Giáo dục giá trị truyền thống Việt Nam 

thông qua tác phẩm mĩ thuật 

Yêu cầu: Xác lập được hệ giá trị truyền thống Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử 

và hiện tại; Các chủ đề giáo dục giá trị truyền thống Việt Nam; Cơ sở khoa học, 

nội dung và phương thức giáo dục giá trị truyền thống Việt Nam thông qua tác 

phẩm mĩ thuật; Bàn luận các kết quả thực nghiệm. 

Thành phần: Các nhà nghiên cứu giáo dục, mỹ thuật, giáo viên phổ thông, cán 

bộ quản lý giáo dục 

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh 

Thời gian, Số lượng đại biểu: 1 ngày (2 buổi); 70 đại biểu 

3. Hội thảo khoa học 3 - Hội thảo chuyên gia 

Mục đích: Trao đổi, tiếp nhận ý kiến của các nhà chuyên môn về đánh giá, 
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phân loại, xây dựng khung phân tích tác phẩm phục vụ phát triển các chủ đề giáo 

dục giá trị truyền thống Việt Nam 

Nội dung: Hội thảo chuyên môn xây dựng khung, đánh giá phân tích lựa chọn 

tác phẩm mĩ thuật theo các chủ đề giáo dục giá trị truyền thống Việt Nam 

Yêu cầu: Qua Hội thảo chuyên môn thảo luận lựa chọn và giới thiệu tác phẩm 

theo chủ đề giáo dục giá trị truyền thống Việt Nam cho trẻ mầm non và học sinh 

Tiểu học 

+ Đại biểu là thành viên và các nhà chuyên môn (mời) góp ý xây dựng khung, 

đánh giá phân tích tác phẩm mĩ thuật theo các chủ đề giáo dục trong đề tài.  

+ Báo cáo đánh giá và góp ý phân loại, phân tích tác phẩm theo chủ đề giáo 

dục (nội dung này mang tính đặc thù cao của lĩnh vực chuyên môn mĩ thuật). 

+ Báo cáo về xây dựng dữ liệu số về tác phẩm mĩ thuật, góp ý chuyên môn 

đảm bảo chất lượng của hình ảnh. Bao gồm chụp, scan, chỉnh sửa phiên bản (ảnh 

tranh) trên phần mềm quản lí dữ liệu.  

+ Báo cáo và góp ý xây dựng các dữ liệu văn bản phân tích và hướng dẫn sử 

dụng tranh (ảnh) trong dạy học. 

Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

Thời gian, số lượng đại biểu: 2 ngày (4 buổi); 30-35 đại biểu 

4. Tọa đàm: Tổ chức 13 tọa đàm khoa học theo các nội dung nghiên cứu chính 

của đề tài. (Các chủ đề giáo dục; nội dung cơ sở dữ liệu; định hướng nội dung 

sáng tác bổ sung tác phẩm; khung chương trình giáo dục, đào tạo; đánh giá tài 

liệu giáo dục) 

Mục đích: Trao đổi, bàn luận theo định kì theo tiến độ nghiên cứu để thống nhất 

các nội dung, kết quả nghiên cứu chính của đề tài. 

Nội dung: Theo các nhiệm vụ và tiến độ nghiên cứu đã nêu trong thuyết minh. 

1 - Tọa đàm về cơ sở pháp lí và kinh nghiệm trong và ngoài nước về ứng 

dụng tác phẩm mĩ thuật trong giáo dục giá trị truyền thống cho trẻ mầm non 

và học sinh tiểu học. 

2 - Tọa đàm về hệ giá trị truyền thống Việt Nam và giáo dục giá trị truyền 

thống cho trẻ em. 

3 - Tọa đàm cơ sở khoa học về cảm thụ thẩm mĩ, giáo dục thẩm mĩ cho trẻ 

em 

4 - Tọa đàm về tiêu chí, thang đo đánh giá thực trạng và phiếu khảo sát thực 

trạng. 

5 - Tọa đàm về thực trạng chuẩn kiến thức, kĩ năng của đội ngũ giáo viên 

(MT,MN,TH) về sử dụng tác phẩm mĩ thuật trong giáo dục giá trị truyền 

thống. 

6 - Tọa đàm về chuẩn kiến thức kĩ năng của giáo viên mĩ thuật bậc tiểu học, 

mầm non đáp ứng yêu cầu giáo dục giá trị truyền thống Việt Nam trong giai 
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đoạn hiện nay. 

7 - Tọa đàm về chủ đề giáo dục giá trị truyền thống VN bằng sử dụng ngôn 

ngữ mĩ thuật trong chương trình giáo dục mầm non và tiểu học. 

8 - Tọa đàm về phương án và tài liệu giáo dục giá trị truyền thống cho trẻ 

mầm non và học sinh tiểu học qua tác phẩm mĩ thuật. 

9 - Tọa đàm về kết quả thực nghiệm ở các trường mầm non, tiểu học. 

10 - Tọa đàm về chỉnh sửa hoàn thiện bộ tư liệu, tài liệu và phương án giáo 

dục sau thực nghiệm. 

11- Tọa đàm về điều kiện cơ bản cần thiết để ứng dụng các tác phẩm mĩ 

thuật trong giáo dục giá trị truyền thống cho trẻ mầm non và HS tiểu học. 

12- Tọa đàm về bổ sung môn học cho chương trình đào tạo giáo viên mầm 

non, tiểu học, mĩ thuật và thiết kế sách giáo khoa nhằm tích hợp giáo dục 

giá trị truyền thống Việt Nam qua tác phẩm mĩ thuật. 

13 - Tọa đàm về tổng hợp kết quả nghiên cứu, góp ý báo cáo tổng kết. 

Thành phần: Nhóm thực hiện đề tài và các chuyên gia mời, các giáo viên. Số 

lượng 25 người/tọa đàm. 

 

5. Tổ chức 7 tọa đàm khoa học với  địa phương 

      Mục đích: Tọa đàm, trao đổi với các họa sĩ có tranh và thành viên hội mĩ 

thuật địa phương và giáo viên tại Hà Nội, Hải Phòng, Sơn La, Thanh Hóa, Thái 

Bình, Huế, TP Hồ Chí Minh về tác phẩm và sử dụng tác phẩm trong giáo dục giá 

trị truyền thống.  

Số lượng đại biểu tham dự: 20 người/cuộc 

17.6. Khảo sát/điều tra thực tế trong nước (quy mô, địa bàn, mục đích/yêu cầu, 

nội dung, phương pháp) 

17.6.1. Thực tế điền dã để sưu tầm tranh dân gian và các tác phẩm tại các 

tỉnh đại diện trên toàn quốc 

Mục đích: Sưu tầm tác phẩm mỹ thuật dân gian và của các họa sĩ theo chủ đề 

giáo dục, phỏng vấn họa sĩ và xin phép/ mua bản quyền sử dụng tác phẩm  

Địa bàn dự kiến các tỉnh: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Sơn La, Thanh Hóa, 

Thái Bình, Huế, Ninh Thuận, TP Hồ Chí Minh, Trà Vinh. 

01. Đi sưu tầm tranh dân gian  

+ Tổ chức khoảng 5 lượt đi sưu tầm các tranh dân gian từ các làng nghề, các nhà 

sưu tập, các chuyên gia theo chủ đề giáo dục để lấy dữ liệu cho đề tài. 

02. Đi sưu tầm tranh của các họa sĩ có từ khoảng trước 1986 

+ Sưu tầm các bức tranh (nổi tiếng) đã được khẳng định về chất lượng nghệ 

thuật. 

+ Hình thức: đi theo nhóm công tác sưu tầm qua các bảo tàng, các bộ sưu tập cá 

nhân, các tài liệu đã xuất bản theo chủ đề giáo dục. 
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+ Nội dung: trao đổi về nghệ thuật, bản quyền, lịch sử tác phẩm, sao chụp và 

copy dữ liệu tranh và bài viết. 

03. Sưu tầm tác phẩm, phỏng vấn tác giả đương đại 

Phỏng vấn các họa sĩ có tranh trong các triển lãm chính thức của hội mĩ thuật 

Việt Nam ở các hội mĩ thuật địa phương Hà Nội, Hải Phòng, Sơn La, Thanh 

Hóa, Thái Bình, Huế, TP Hồ Chí Minh. 

Hình thức thực hiện: phối hợp với Hội Mĩ thuật Việt Nam, hội Văn học nghệ 

thuật các tỉnh thành, các trường mĩ thuật. 

Nội dung: Tìm hiểu dữ liệu về tác giả, mục đích ý nghĩa và thông điệp của các 

tác phẩm. 

04. Tổ chức sưu tầm, phân loại, phân tích tranh của trẻ em 

Lí do và mục tiêu: Trong quá trình nghiên cứu rất cần những bức tranh của trẻ 

em để học sinh cảm thụ tốt hơn các chủ đề giáo dục. Chúng tôi đặt mục tiêu sưu 

tầm khoảng 200 bức tranh của trẻ em theo chủ đề giáo dục. Đây là nguồn dữ liệu 

đặc biệt tốt cho mục tiêu giáo dục của đề tài. 

Hình thức: Sưu tầm thông qua phối hợp với vụ Tiểu học, các trường tiểu học, dữ 

liệu tranh các cuộc thi, các địa phương có phong trào mĩ thuật tốt. Đánh giá 

tuyển lựa sản phẩm cho đề tài. 

Nội dung: Sưu tầm được tranh theo các chủ đề về giá trị truyền thống Việt Nam. 

17.6.2. Khảo sát điều tra thực trạng của đề tài tại trường mầm non và tiểu 

học  

Phạm vi, địa bàn: Khảo sát điều tra thực trạng trên cả 3 miền với hai cấp 

học Mầm non, Tiểu học (dự kiến địa điểm khảo sát miền Bắc (Cao Bằng, Hòa 

Bình, Thái Bình, Hà Nội), miền Trung (Huế, Đà Nẵng, Ninh Thuận), Miền Nam 

(Hồ Chí Minh, Trà Vinh, Cần Thơ và các vùng lân cận). Nhóm đi khảo sát có thể 

đi độc lập hoặc nhóm thực tế tác phẩm hỗ trợ khảo sát các địa bàn liên quan. 

Mục đích: để lấy số liệu thực tiễn về giáo dục giá trị truyền thống Việt 

Nam, và giáo dục giá trị truyền thống Việt Nam thông qua tác phẩm mĩ thuật, 

quan niệm của các nhà quản lý, các giáo viên và học sinh; đánh giá kết quả 

nghiên cứu, thực nghiệm. 

Phương pháp: gồm xây dựng mẫu lấy thông tin, trao đổi, ghi chép, phiếu 

điều tra, bảng hỏi, phiếu trưng cầu, phiếu quan sát... 

Nội dung: cụ thể theo bảng sau 

Đối tượng 

khảo sát 
Số lượng Công cụ khảo sát 

Địa bàn 

khảo sát 

A. Khảo sát thực trạng 

1. Giáo viên 

mầm non 

300 Phiếu trưng cầu ý kiến số 1 

(Dành cho giáo viên mầm non) 

Ba vùng 

miền Bắc, 
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2. Giáo viên 

tiểu học 

400 Phiếu trưng cầu ý kiến số 2 

(Dành cho giáo viên tiểu học) 

Trung, 

Nam 

3. Giáo viên 

dạy mĩ thuật ở 

tiểu học 

300 Phiếu trưng cầu ý kiến số 3 

(Dành cho GV dạy mĩ thuật ở tiểu 

học) 

4. Trẻ mầm 

non 

250 Phiếu quan sát và nghiên cứu sản 

phẩm  (Dành cho trẻ mầm non) 

5. Học sinh 

tiểu học 

580 

(2 

phiếu/1HS) 

Phiếu trưng cầu ý kiến số 4 + số 5 

(Dành cho học sinh tiểu học) 

Tổng số 1.830    

B. Phiếu khảo sát sau thực nghiệm 

1. Trẻ mầm 

non 

160 Phiếu quan sát và nghiên cứu sản 

phẩm (Dành cho trẻ mầm non - 

sau thực nghiệm) 
Hai vùng 

miền Bắc, 

Nam 

2. Học sinh 

tiểu học 

160 Phiếu trưng cầu ý kiến số 6/ phiếu 

quan sát và nghiên cứu sản phẩm 

(Dành cho học sinh tiểu học -sau 

thực nghiệm) 

Tổng số 320  

 

17.7. Thực nghiệm 

Phạm vi, địa bàn: Thực nghiệm ở Hà Nội, Thái Bình, Huế, TP Hồ Chí 

Minh, Cần Thơ; 4 trường Mầm non, 4 trường Tiểu học  

       Mục đích:  

- Thử nghiệm chương trình, tài liệu giáo dục 

- Từ  kết quả thực nghiệm và hiệu chỉnh kết quả nghiên cứu 

Nội dung thực nghiệm:  

- Tập huấn giáo viên mầm non, tiểu học và giáo viên mỹ thuật dạy tiểu học 

- Triển khai thực nghiệm chương trình giáo dục cho trẻ mầm non và học 

sinh tiểu học 

17.8. Khảo sát nước ngoài (quy mô, mục đích/yêu cầu, đối tác, nội dung): 

Không 

 Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng: 

Cách tiếp cận:  

- Tiếp cận thực tiễn: Nghiên cứu đánh giá vấn đề giáo dục cần phải xuất 

phát từ thực tiễn xã hội. Hướng tiếp cận này yêu cầu nhóm nghiên cứu phải tìm 

hiểu, khảo sát thực trạng giáo dục ở cấp mầm non và tiểu học, chỉ ra những hạn 

chế còn tồn đọng và tìm cách khắc phục. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu đặt vấn 

đề giáo dục giá trị truyền thống trong thực tiễn giáo dục, thực tiễn xã hội Việt 



53 
 

Nam hiện nay, từ đó làm rõ sự cần thiết của giáo dục giá trị truyền thống. Trong 

thời đại mà kinh tế thị trường, văn hóa tiêu dùng thâm nhập vào nhiều ngóc 

ngách của đời sống, nhiều giá trị tinh thần văn hóa truyền thống bị mai một, 

không ít người cho rằng nhiều giá trị truyền thống đã lỗi thời, không còn phù hợp 

với thời đại nữa, thậm chí, nhiều giá trị truyền thống không còn hiện diện trong 

các bài học. Áp lực từ đời sống đầy biến động đã làm xuất hiện một số biểu hiện 

lệch lạc của nhà trường, giáo viên, học sinh đối với giá trị văn hóa truyền thống. 

Như vậy, khi thực hiện đề tài này nhóm nghiên cứu xuất phát từ thực tiễn và 

quay trở lại giải quyết những nhiệm vụ mà thực tiễn đặt ra.  

- Tiếp cận lịch sử: Hệ giá trị văn hóa truyền thống có một quá trình tích tụ, 

nhào nặn trọng chiều dài lịch sử. Vì thế khi nghiên cứu giá trị văn hóa truyền 

thống cần thiết phái sử dụng cách tiếp cận lịch sử để quan sát vấn đè trong sự vận 

động biến đổi trong dòng thời gian. Xã hội lịch sử Việt Nam qua các thời đại với 

những đặc điểm riêng đã tôn tạo nên bản sắc riêng của văn hóa Việt Nam. Những 

đặc điểm đó vừa do lịch sử tôn tạo lên, vừa quay trở lại ghi dấu trong những thời 

điểm lịch sử quan trọng. Hình mẫu con người và văn hóa Việt Nam trong lịch sử 

lâu đời gắn liền các giá trị cốt lõi như tinh thần đoàn kết dân tộc, dũng cảm đấu 

tranh bảo vệ tự do độc lập, gắn kết gia đình, hiếu học, chăm chỉ, biết ơn… Và 

đặc biệt tiếp cận lịch sử còn giúp nhóm nghiên cứu xử lí vấn đề hiện tại bằng cái 

nhìn lịch sử để có kiến giải xác đáng, biện chứng.  

- Tiếp cận giá trị: Tiếp cận giá trị là hướng tiếp cận quan tâm đến ảnh hưởng, 

đến sự tác động của đối tượng nghiên cứu lên các đối tượng khác. Khi thực hiện 

đề tài này nhóm nghiên cứu sẽ chỉ ra tác động tích cực của giá trị văn hóa truyền 

thống trong việc hình thành và phát triển nhân cách con người Việt Nam trong quá 

khứ và trong hiện tại. Cụ thể hơn là nhóm nghiên cứu sẽ lựa chọn, xây dựng một 

hệ thống giá trị truyền thống phù hợp và có khả năng phát huy cao nhất trong việc 

hình thành nhân cách của trẻ mầm non và học sinh tiểu học. 

- Tiếp cận mĩ thuật học: Đây là hướng tiếp cận chủ đạo, cũng là hướng tiếp 

cận mang lại giá trị đặc biệt của đề tài. Cùng là vấn đề giáo dục giá trị truyền 

thống, nhưng tiếp cận từ góc độ mĩ thuật học khiến cho vấn đề giáo dục truyền 

thống mang màu sắc riêng biệt. Con đường tiếp cận khác nhau thì sẽ dẫn đến kết 

quả khác nhau. Sử dụng hướng tiếp cận này nhóm nghiên cứu sẽ giải quyết các 

vấn đề sau: 

+ Xác định các giá trị thẩm mĩ, giá trị giáo dục, khả năng tác động đến trẻ 

mầm non và học sinh tiểu học của nghệ thuật tạo hình. Để làm được điều này, 

nhóm nghiên cứu sẽ căn cứ trên tài liệu lí thuyết và thực tiễn phân tích tác phẩm 

mĩ thuật. Từ đó xác định được giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam được biểu 

hiện trong tác phẩm mĩ thuật.  

+ Với hướng tiếp cận này, nhóm nghiên cứu xác định giáo dục giá trị văn 

hóa truyền thống qua tác phẩm mĩ thuật không phải là cách giáo dục khô khan, 

cứng nhắc, mà là giáo dục một cách đầy tính thẩm mĩ, gắn với hứng thú thẩm mĩ. 



54 
 

Do đó, hành động giáo dục mang lại hiệu quả song trùng, vừa giáo dục được giá 

trị văn hóa truyền thống, vừa hình thành được năng lực thẩm mĩ (năng lực 

thưởng thức và năng lực sáng tạo nghệ thuật nói chung, mĩ thuật nói riêng).  

+ Phân nhóm vấn đề theo ngôn ngữ tạo hình để hình thành các chủ đề giáo 

dục giá trị truyền thống Việt Nam. 

- Tiếp cận nhân học nghệ thuật: Đây là hướng tiếp cận nhấn mạnh vấn đề 

phân tích thưởng thức thẩm mĩ liên văn hóa, đa dạng hóa hình thức sử dụng tác 

phẩm nghệ thuật, nghiên cứu nghệ thuật được cấu thành từ những gì, nghệ thuật 

liên quan chặt chẽ với đời sống lịch sử nhân loại, có quan hệ tác động sâu sắc 

đến con người. Chúng tôi tham khảo nhiều công trình nhân học nghệ thuật, trong 

đó có cuốn của Robert Layton (Nxb Đại học Sư phạm Quảng Tây, 2009(bản 

tiếng Trung).  

- Tiếp cận hệ thống/liên ngành: dựa trên cơ sở giá trị học, tâm lý học lứa 

tuổi và sư phạm, tâm lý học giáo dục, lịch sử, mỹ thuật và văn học … Đặc biệt là 

“lí luận đa năng lực” của nhà tâm lí học giáo dục nổi tiếng Howard Gardner. Ông 

cho rằng mỗi cá thể có đặc điểm năng lực riêng, và quan trọng nhất là năng lực 

giải quyết vấn đề thực tiễn và năng lực sản xuất ra những sản phẩm đáp ứng nhu 

cầu của xã hội. “Lí luận đa năng lực” cũng là cách nhìn vấn đề năng lực từ nhiều 

góc độ khác nhau. Ông cho rằng mỗi cá thể có nhiều năng lực gắn với mỗi lĩnh 

vực cụ thể và các năng lực này có liên quan tác động đến nhau, như: Ngôn ngữ- 

Năng lực ngôn ngữ Verbal-linguistic intelligence; âm nhạc – năng lực tiết tấu 

(Musical-rhythmic intelligence); Logic – Năng lực lí luận toán học (Logical-

mathematical intelligence); Thị giác – Năng lực không gian (Visual-spatial 

intelligence); thân thể - năng lực vận động (Bodily-kinesthetic intelligence); Tự 

biết – Năng lực tự thức tỉnh (Intrapersonal intelligence); giao tiếp – năng lực giao 

lưu (Interpersonal intelligence); năng lực quan sát tự nhiên (Naturalist 

intelligence). (Tham khảo cuốn Đa năng lực, Nxb Tân Hoa, 1999 (bản tiếng 

Trung) 

Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng: 

- Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: 

+ Hồi cứu, Phân tích, chứng minh, lập luận, … các văn bản pháp quy, các 

tài liệu khoa học, các khái niệm về giá trị truyền thống, lý thuyết về nhận thức, lý 

luận giáo dục; các khái niệm về lĩnh vực mĩ thuật, nhằm tổng quan các nghiên 

cứu có liên quan đến đề tài và xây dựng cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu 

+ Tổng hợp, so sánh, đánh giá các nội dung giá trị truyền thống, các nội 

dung giáo dục liên quan đến giá trị truyền thống Việt Nam. 

- Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: 

+ Điền dã: thực tế, thực địa tại các bảo tàng mĩ thuật, các địa phương, làng 

nghề và gia đình các họa sĩ có tác phẩm được dùng trong đề tài. 

+ Sưu tầm, thu thập: nhằm có được các tác phẩm mĩ thuật ở các thể loại 

khác nhau theo từng chủ đề định trước. 
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+ Phỏng vấn các họa sĩ, các chuyên gia về những tác giả, tác phẩm mĩ thuật 

dùng trong phương án nghiên cứu nhằm hợp nhất các quan niệm về thông điệp của 

tác phẩm mĩ thuật. Phỏng vấn các chuyên gia, các giáo viên, cha mẹ học sinh và học 

sinh. 

+ Điều tra bằng bảng hỏi, phiếu hỏi: với cộng đồng, với các nhà quản lý, 

với giáo viên nhằm tìm hiểu các vấn đề thực trạng và nhận thức về giáo dục nghệ 

thuật và giáo dục giá trị truyền thống. 

- Nhóm các phương pháp thực hành: 

+ Sáng tác hội họa: vẽ các bức tranh, minh họa theo các chủ đề giáo dục 

nhằm bổ sung, bao quát hết những nội dung giáo dục. Tổ chức các hoạt động vẽ 

tranh theo chủ đề giáo dục cho trẻ em. 

+ Thiết kế: thiết kế các file hình ảnh chi tiết trên nền tảng đồ họa; thiết kế 

các công cụ dạy học chuyên biệt cho các giờ dạy thực nghiệm, dạy mẫu. 

+ Phục chế: Phục hồi, phục chế, sao chép lại các bức tranh tuân thủ theo 

luật định. 

+ Thực hành, thực nghiệm sư phạm: Triển khai các bài dạy thực nghiệm kết 

quả nghiên cứu; thực nghiệm các sản phẩm mẫu. 

- Phương pháp liên ngành, đa ngành: 

Liên kết, đối chứng, so sánh nghệ thuật học và giáo dục nghệ thuật với các 

vấn đề khoa học giáo dục, tâm lý học, nhân học, văn hóa học, triết học… 

- Nhóm phương pháp bổ trợ: 

+ Phương pháp chuyên gia: Trao đổi, tham vấn chuyên gia về các vấn đề 

chuyên môn mĩ thuật, các vấn đề về giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học và 

giải pháp giáo dục bằng nghệ thuật. 

+ Phương pháp thống kê: Xử lý các kết quả khảo sát, các số liệu điều tra, 

sưu tầm. 

19 Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu trong nước: 

- Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên; Vụ Giáo dục Tiểu 

học; Vụ Giáo dục Mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo tham gia phối hợp, góp 

ý, đánh giá thực trạng và các giải pháp của đề tài. 

- Trường đại học Mĩ thuật Việt Nam: Cung cấp tài liệu, dữ liệu về tác giả, 

tác phẩm mĩ thuật; hỗ trợ tư vấn lý luận mĩ thuật học; phối hợp đánh giá các nội 

dung về mĩ thuật học trong nghiên cứu lý luận. 

- Trường đại học Mĩ thuật thành phố Hồ Chí Minh: hỗ trợ điều tra, khảo sát, 

điền dã nghiên cứu về tác giả, tác phẩm; phối hợp thực nghiệm kết quả nghiên 

cứu. 

- Bảo tàng Mĩ thuật Việt Nam: Cung cấp tài liệu về tác giả, tác phẩm mĩ 

thuật; tư vấn nghệ thuật; Phối hợp tổ chức giáo dục mĩ thuật cho đối trượng học 

sinh, sinh viên. 

- Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam: Cung cấp tài liệu, dữ liệu 

về tác giả, tác phẩm mĩ thuật; hỗ trợ tư vấn lý luận mĩ thuật học; đánh giá các nội 
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dung về mĩ thuật học trong nghiên cứu lý luận, phối hợp thực nghiệm kết quả 

nghiên cứu. 

- Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình: Phối hợp điều tra, cung cấp số liệu 

thực tiễn về giáo dục giá trị truyền thống; Thực nghiệm kết quả nghiên cứu. 

- Hội Mĩ thuật Việt Nam: Phối hợp tổ chức các hoạt động sáng tác, tiếp xúc 

tác giả tác phẩm, xin phép bản quyền tác phẩm. 

20 Phương án hợp tác quốc tế:  

KHÔNG 

21 Phương án thuê chuyên gia  

1.Thuê chuyên gia trong nước. Dự kiến thuê 02 chuyên gia  

Số 

TT 

Họ và tên, học 

hàm, học vị 

Thuộc tổ 

chức 

Lĩnh vực 

chuyên 

môn 

Nội dung 

thực hiện và 

giải trình lý 

do cần thuê 

Thời gian 

thực hiện 

quy đổi 

(tháng) 

1 

 

PGS.TS Nguyễn 

Nghĩa Phương 

Trường Đại 

học Mĩ thuật 

Việt Nam 

 

 

Mĩ thuật 

Tư vấn, thẩm 

định nội dung 

phân tích tác 

phẩm mĩ 

thuật. 

Để đảm bảo 

tính khách 

quan, khoa 

học của nội 

dung nghiên 

cứu 

 

1,5  

2 PGS.TS Đinh 

Gia Lê 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Mĩ thuật Tư vấn sản 

phẩm và hỗ 

trợ phát triển 

sản phẩm ứng 

dụng của đề 

tài. 

1,5  

 2. Thuê chuyên gia nước ngoài: (Không thuê)  

Số 

TT 

Họ và tên, học 

hàm, học vị 

Quốc 

tịch 

 

Thuộc 

tổ chức 

 

Lĩnh vực 

chuyên 

môn 

Nội dung 

thực hiện và 

giải trình lý 

do cần thuê 

Thời gian 

thực hiện 

quy đổi 

(tháng) 

       

22 Tiến độ thực hiện:  
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Các nội dung, công việc 
chủ yếu cần được thực 
hiện; các mốc đánh giá 

chủ yếu 

Kết quả 
phải đạt 

Thời 
gian (bắt 

đầu, 
 kết thúc) 

Cá nhân,  
tổ chức  

thực hiện 

Dự kiến  
kinh phí

 

1 

Xây dựng đề cương 

nghiên cứu, kế hoạch tổ 

chức nghiên cứu 

đề cương 

chi tiết; 

kế hoạch 

T10-

11/2018 

Phạm Văn 

Tuyến; 

các thành 

viên chính 

 

26,780 

2 Nội dung 1: Cơ sở pháp 

lí và lí luận của việc ứng 

dụng tác phẩm mĩ thuật 

trong giáo dục giá trị 

truyền thống cho trẻ 

mầm non và học sinh 

tiểu học 

 T11/2018 

 12/2019 

 

 

 

 

 

320,567 

Nghiên cứu cơ sở pháp lí 

của việc ứng dụng tác 

phẩm mĩ thuật trong giáo 

dục giá trị truyền thống 

Việt Nam cho trẻ mầm 

non và học sinh tiểu học  

Báo cáo về 

cơ sở pháp 

lý 

T11/2018 

– 1/2019 

Chủ 

nhiệm đề 

tài, thư kí 

và nhóm 

nghiên 

cứu 

35,035 

Hệ thống, đánh giá tổng 

quan các tài liệu nghiên 

cứu liên quan đến đề tài 

Báo cáo 

tổng quan tài 

liệu và kinh 

nghiệm 

trang và 

ngoài nước 

T11/2018 

– 3/2019 

Chủ 

nhiệm đề 

tài và 

nhóm 

nghiên 

cứu 

73,190 

Nghiên cứu những vấn đề 

lí luận về hệ giá trị truyền 

thống Việt Nam và giáo 

dục giá trị truyền thống 

cho trẻ em 

Hệ giá trị 

truyền thống 

Việt Nam 

trong giáo 

dục trẻ em 

mầm non và 

học sinh tiểu 

học 

T11 

/2018 – 

3/2019 

Chủ 

nhiệm đề 

tài, thư kí 

và nhóm 

nghiên 

cứu 

72,150 

 
Nghiên cứu những vấn đề 

lí luận, cơ sở khoa học về 

cảm thụ thẩm mĩ, giáo dục 

thẩm mĩ cho trẻ em 

Báo cáo lý 

luận về cảm 

thụ thẩm mỹ 

/khả năng 

truyền tải 

T11 

/2018 – 

4/2019 

Chủ 

nhiệm đề 

tài, thư kí 

và nhóm 

nghiên 

72,150 
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thông điệp 

hình ảnh qua 

tranh vẽ với 

trẻ MM, 

HSTH 

cứu 

 Nghiên cứu, đánh giá tính 

phù hợp của việc ứng 

dụng tác phẩm mĩ thuật 

trong giáo dục cho trẻ 

mầm non và học sinh tiểu 

học 

Báo cáo sự 

phù hợp tác 

phẩm mỹ 

thuật giáo 

dục GTTT 

T11 

/2018 – 

4/2019 

Chủ 

nhiệm đề 

tài, thư kí 

và nhóm 

nghiên 

cứu 

68,042 

3 Nội dung 2: Nghiên cứu 

phân tích, đánh giá thực 

trạng sử dụng tác phẩm 

mĩ thuật trong giáo dục 

các giá trị truyền thống 

cho trẻ mầm non và HS 

tiểu học 

   

263,913 

Nghiên cứu phân tích, 

đánh giá thực trạng giáo 

dục giá trị truyền thống 

VN cho trẻ em ở VN 

Báo cáo 

khảo sát 

T1/2019 

– 8/2019 

Chủ 

nhiệm đề 

tài và các 

thành viên 

55,315 

Nghiên cứu phân tích, 

đánh giá thực trạng sử 

dụng tác phẩm mĩ thuật 

trong giáo dục các giá trị 

truyền thống cho trẻ mầm 

non và HS tiểu học ở VN 

02 báo cáo 

khảo sát 

T1/2019 

– 8/2019 Chủ 

nhiệm đề 

tài và các 

thành viên 

60,450 

Nghiên cứu phân tích, 

đánh giá thực trạng kiến 

thức, kĩ năng của đội ngũ 

giáo viên (MT,MN,TH) về 

sử dụng tác phẩm mĩ thuật 

trong giáo dục giá trị 

truyền thống VN cho trẻ 

mầm non và học sinh tiểu 

học 

03 báo cáo 

khảo sát 

T1/2019 

– 8/2019 

Chủ 

nhiệm đề 

tài và các 

thành viên 

78,260 

Nghiên cứu, xây dựng các 

yêu cầu về chuẩn kiến 

thức kĩ năng của giáo viên 

mĩ thuật bậc tiểu học, 

Báo cáo 

khung chuẩn 

kiến thức kĩ 

năng giáo 

T4/2019 

– 12/2019 

Chủ 

nhiệm đề 

tài và tất 

cả thành 

69,888 
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mầm non đáp ứng yêu cầu 

triển khai nội dung giáo 

dục giá trị truyền thống 

Việt Nam trong giai đoạn 

hiện nay. 

viên mĩ 

thuật tiểu 

học cho mục 

tiêu đề tài 

viên 

4 Nội dung 3: Nghiên cứu 

thiết kế các chủ đề giáo 

dục giá trị truyền thống 

cho trẻ mầm non và học 

sinh tiểu học 

   

128,193 

Phân tích các chủ đề giáo 

dục giá trị truyền thống 

VN bằng sử dụng ngôn 

ngữ mĩ thuật trong chương 

trình giáo dục mầm non và 

tiểu học 

Báo cáo 

phân tích 

chương trình 

mầm non và 

tiểu học 

T2 

/2019 – 

8/2019 

Chủ 

nhiệm đề 

tài và các 

thành viên 

43,498 

Nghiên cứu thiết kế các 

chủ đề giáo dục giá trị 

truyền thống cho trẻ mầm 

non và học sinh tiểu học 

sử dụng ngôn ngữ mĩ thuật 

dữ liệu phân 

tích theo chủ 

đề 

T2 

/2019 – 

1/2010 

Chủ 

nhiệm đề 

tài và các 

thành viên 

84,695 

5 Nội dung 4: Nghiên cứu, 

xây dựng bộ tác phẩm 

mĩ thuật Việt Nam theo 

chủ đề giáo dục phù hợp 

đặc điểm nhận thức của 

trẻ mầm non và HS tiểu 

học 

   

298,727 

Xây dựng tiêu chí lựa 

chọn tác phẩm mĩ thuật sử 

dụng trong giáo dục giá trị 

truyền thống VN cho trẻ 

mầm non và học sinh tiểu 

học 

Cấu trúc, 

tiêu chí chọn 

tranh 

T11/2018 
– 
T4/2019 

Chủ 

nhiệm đề 

tài và các 

thành viên 

74,035 

Nghiên cứu lựa chọn các 

tác phẩm mĩ thuật Việt 

Nam theo chủ đề giáo dục 

giá trị truyền thống cho trẻ 

mầm non và học sinh tiểu 

học 

400 bức 

tranh thô 

T11/2018 

– 

T12/2019 

Chủ 

nhiệm đề 

tài và các 

thành viên 

70,616 

Phân tích tác phẩm mĩ dữ liệu phân T3/2019 Chủ 101,335 
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thuật theo chủ đề giáo dục 

giá trị truyền thống cho trẻ 

mầm non và học sinh tiểu 

học 

tích theo chủ 

đề 300 bức 

tranh 

– 

T12/2019 

nhiệm đề 

tài và các 

thành viên 

Xây dựng bộ tài liệu tác 

phẩm mĩ thuật Việt Nam 

theo chủ đề giáo dục phù 

hợp đặc điểm nhận thức 

của trẻ mầm non và HS 

tiểu học 

Bộ tài liệu 

tác phẩm mĩ 

thuật 

T10/2019 

– 

T8/2020 

Chủ 
nhiệm đề 
tài và các 
thành viên 

 

52,741 

6 Nội dung 5: Xây dựng 

phương án áp dụng bộ 

tài liệu sử dụng tác 

phẩm mĩ thuật theo các 

chủ đề giáo dục giá trị 

truyền thống cho trẻ 

mầm non và học sinh 

tiểu học 

   

362,700 

Xây dựng phương án giáo 

dục giá trị truyền thống 

cho trẻ mầm non qua tác 

phẩm mĩ thuật. 

Báo cáo 

phương án 

giáo dục cho 

trẻ mầm non 

T11/2019 

– 

T6/2020 

 

 

 

Chủ 

nhiệm đề 

tài và các 

thành viên 

89,830 

Xây dựng phương án giáo 

dục giá trị truyền thống 

cho học sinh tiểu học qua 

tác phẩm mĩ thuật  

Báo cáo 

phương án 

giáo dục cho 

học sinh tiểu 

học 

T11/2019 

– 

T6/2020 

Chủ 

nhiệm đề 

tài và các 

thành viên 

125,060 

Xây dựng tài liệu hướng 

dẫn sử dụng các chủ đề 

giáo dục giá trị truyền 

thống qua tác phẩm mĩ 

thuật cho trẻ mầm non và 

học sinh tiểu học 

Tài liệu cho 

giáo viên  

T10/2020 

– 

T6/2020 

Chủ 

nhiệm đề 

tài và các 

thành viên 

147,810 

7 Nội dung 6: Thực 

nghiệm, đánh giá 

phương án và tài liệu 

ứng dụng tác phẩm mĩ 

thuật trong giáo dục giá 

   

140,140 
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trị truyền thống cho trẻ 

mầm non và học sinh 

tiểu học 

Tổ chức thực nghiệm ở 

trường mầm non 

02 Báo cáo 

kết quả thực 

nghiệm 

T1 – T5 

/2020 
Các thành 

viên 
20,280 

Tổ chức thực nghiệm ở 

trường tiểu học 

02 Báo cáo 

kết quả thực 

nghiệm 

T1 – T5 

/2020 
Các thành 

viên 
20,280 

Đánh giá tổng hợp kết quả 

thực nghiệm, hiệu chỉnh 

kết quả nghiên cứu 

tổng hợp 

đánh giá 

T1 – T8 

/2020 

Chủ 

nhiệm đề 

tài và tất 

cả thành 

viên 

99,580 

8 Nội dung 7: Nghiên cứu, 

đề xuất các giải pháp 

triển khai hiệu quả và 

khả thi việc giáo dục giá 

trị truyền thống qua tác 

phẩm mĩ thuật cho trẻ 

mầm non và học sinh 

tiểu học 

   

285,168 

Giải pháp 1: Nghiên cứu, 

xác định điều kiện cơ bản 

cần thiết để ứng dụng các 

tác phẩm mĩ thuật trong 

giáo dục giá trị truyền 

thống cho trẻ mầm non và 

HS tiểu học 

Báo cáo điều 

kiện cơ bản 

thực hiện 

dạy cho trẻ  

T6 – 

T10/2020 Chủ 

nhiệm đề 

tài và tất 

cả thành 

viên 

64,623 

Giải pháp 2: Nghiên cứu, 

đề xuất áp dụng các chủ 

đề giáo dục giá trị truyền 

thống Việt Nam cho bậc 

học mầm non và tiểu học 

qua tác phẩm mĩ thuật. 

Chương 

trình giáo 

dục 

T6 – 

T10/2020 
Chủ 

nhiệm đề 

tài và tất 

cả thành 

viên 

64,415 

Giải pháp 3: Đề xuất bổ 

sung môn học cho chương 

trình giáo dục giá trị 

truyền thống trong các cơ 

sở đào tạo giáo viên mầm 

non, tiểu học, mĩ thuật 

Giải pháp áp 

dụng theo 

mô hình đơn 

môn, tích 

hợp liên 

môn 

T6 – 

T10/2020 
Chủ 

nhiệm đề 

tài và tất 

cả thành 

viên 

55,003 
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Giải pháp 4: Đề xuất giải 

pháp đồng bộ trong thiết 

kế sách giáo khoa nhằm 

tích hợp giáo dục giá trị 

truyền thống Việt Nam 

qua tác phẩm mĩ thuật. 

báo cáo giải 

pháp 

T6 – 

T10/2020 
Chủ 

nhiệm đề 

tài và tất 

cả thành 

viên 

36,504 

Giải pháp 5: Nghiên cứu, 

đề xuất tổ chức thực hiện 

trong lĩnh vực giáo dục và 

đào tạo. 

Văn bản đề 

xuất với Bộ 

GD&ĐT, 

các sở, 

trường 

 về chủ 

trương, quy 

định để thực 

hiện 

T6 – 

T10/2020 

Chủ 

nhiệm đề 

tài và các 

thành viên 

64,623 

 

III. SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI 

 

23 Sản phẩm chính của Đề tài và yêu cầu chất lượng cần đạt 

23.1 Dạng I: Báo cáo khoa học (báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp kết quả 

nghiên cứu, báo cáo kiến nghị); kết quả dự báo; mô hình;quy trình; phương 

pháp nghiên cứu mới; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu và các sản phẩm 

khác. 

TT Tên sản phẩm Yêu cầu khoa học cần đạt 
Ghi 

chú 

1 Báo cáo về những phạm trù giá 

trị truyền thống phù hợp trong 

giáo dục cho trẻ em mầm non 

và học sinh tiểu học 

Thống kê các hệ giá trị truyền 

thống qua lịch sử, giá trị phù 

hợp giai đoạn hiện nay 

 

2 Báo cáo cơ sở khoa học của 

việc giáo dục giá trị truyền 

thống Việt Nam cho trẻ mầm 

non và học sinh tiểu học, khả 

năng truyền tải thông điệp hình 

ảnh qua tranh vẽ tác động đến 

nhận thức của trẻ mầm non và 

HS tiểu học 

Chỉ ra các cơ sở khoa học, các 

đánh giá về tín hiệu hình ảnh tác 

động đến nhận thức của trẻ mầm 

non và HS tiểu học như: Đặc 

điểm của kênh hình và ngôn ngữ 

hình ảnh; giá trị của nó với nhận 

thức của con người; khả năng 

truyền tải thông tin của hình ảnh 

 

3 Báo cáo đề xuất các chủ đề giáo 

dục giá trị truyền thống Việt 

Nam sử dụng ngôn ngữ mĩ 

Xác định các chủ đề phù hợp với 

lứa tuổi. Có tính liên thông với 

chương trình tổng thể 
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thuật. 

4 Bộ tài liệu sử dụng các tác 

phẩm mĩ thuật theo các chủ đề 

giáo dục giá trị truyền thống và 

báo cáo đánh giá kết quả thực 

nghiệm sư phạm; 

Tài liệu viết và tài liệu số phân 

chia theo chủ đề, hướng dẫn sử 

dụng và bổ sung/phát triển tài 

liệu 

 

5 Tài liệu giảng dạy, hướng dẫn 

sử dụng các tác phẩm mĩ thuật 

trong giáo dục giá trị truyền 

thống Việt Nam qua tác phẩm 

mĩ thuật cho trẻ mầm non và 

học sinh tiểu học. 

Tích hợp được với chương trình 

mầm non hiện hành. Tích hợp 

với chương trình phổ thông mới. 

 

6 Báo cáo đề xuất về chuẩn kiến 

thức, kĩ năng của giáo viên mĩ 

thuật bậc mầm non, tiểu học 

đáp ứng được yêu cầu để triển 

khai các nội dung nghiên cứu 

trong nhà trường. 

Bao quát được chuẩn giáo viên 

của Bộ ban hành. Phù hợp thực 

tiễn Việt Nam, phù hợp với mục 

tiêu 

 

7 Báo cáo đề xuất hệ thống các 

giải pháp để triển khai có hiệu 

quả và khả thi việc giáo dục giá 

trị truyền thống Việt Nam qua 

tác phẩm mĩ thuật cho trẻ mầm 

non và học sinh tiểu học. 

Đảm bảo tính khả thi, phù hợp 

hoàn cảnh Việt Nam, có tính 

phát triển 

 

21.2 Dạng  II: Bài báo; Sách chuyên khảo; và các sản phẩm khác 

TT Tên sản phẩm 
Yêu cầu khoa học 

cần đạt 

Dự kiến nơi công 
bố (Tạp chí, Nhà 

xuất bản) 

Ghi 
chú 

1 02 Bài báo khoa học 

trong nước  

Công bố được các 

kết quả nghiên cứu 

khoa học của đề tài 

Các tạp chí khoa 

học thuộc danh 

mục của HĐCDGS 

Nhà nước) 

 

2 Bộ tác phẩm mĩ thuật 

sử dụng trong giáo dục 

giá trị truyền thống 

Việt Nam cho trẻ mầm 

non và học sinh tiểu 

học 

Dữ liệu số ảnh tác 

phẩm và nội dung 

văn bản phân tích tác 

phẩm (Bản thảo hoặc 

có thể xuất bản 

online) 

  

3 Đào tạo: 01 thạc sỹ 

 

Luận văn có nội 

dung nghiên cứu liên 

quan đến vấn đề 

Tại trường 

ĐHSPHN 
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nghiên cứu của đề 

tài. 

24 Lợi ích của đề tài và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu:  

24.1 Lợi ích của đề tài:  

a) Tác động đến xã hội (đóng góp cho việc xây dựng chủ trương, chính 

sách, pháp luật hoặc có tác động làm chuyển biến nhận thức của xã hội) và tác 

động đối với ngành, lĩnh vực khoa học (đóng góp mới, mở ra hướng nghiên cứu 

mới thông qua các công trình công bố ở trong và ngoài nước) 

- Đối với chủ trương chính sách 

Đề tài dự kiến đề xuất một số mội dung liên quan đến chính sách giáo 

dục con người. Trong đó cụ thể hóa các nội dung về giáo dục giá trị truyền 

thống, giáo dục thẩm mĩ và định hướng công tác giáo dục nghệ thuật nói chung. 

Áp dụng kết quả nghiên cứu sẽ đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi 

chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong mục tiêu đổi mới căn bản 

toàn diện giáo dục và đào tạo, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc và hội nhập 

quốc tế. 

Nâng cao nhận thức của xã hội về các giá trị truyền thống, góp phần định 

hướng đạo đức xã hội. 

Đóng góp các đề xuất, giải pháp thiết thực góp phần xây dựng chủ 

trương chính sách nhằm huy động các nguồn lực, tổ chức xã hội cùng tham gia 

giáo dục giá trị truyền thống Việt Nam (truyền thông, văn hóa, nghệ thuật, đoàn 

thể…). 

- Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

Góp phần giáo dục giá trị đạo đức, giá trị văn hóa, giáo dục thẩm mĩcho 

trẻ em. 

Đóng góp một số giải pháp giáo dục thông qua nghệ thuật, phù hợp với 

định hướng giáo dục hiện nay. 

Đề xuất mới chương trình môn học giáo dục và đào tạo áp dụng tác 

phẩm mĩ thuật trong giáo dục giá trị truyền thống Việt Nam. Ngoài lợi ích giáo 

dục giá trị truyền thống, đề tài đồng thời đạt mục tiêu giáo dục thẩm mĩ. 

Đề xuất mô hình giáo dục theo chủ đề giá trị truyền thống Việt Nam cho 

các môn học khác. Đề xuất vấn đề thẩm mĩ sảm phẩm sách giáo khoa, sách 

dành cho trẻ em. 

Thông qua các tài liệu, chương trình môn học trong giáo dục, đào tạo đề 

tài đóng góp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên, đóng góp cho mục tiêu đổi 

mới căn bản và toàn diện của ngành giáo dục. 

- Đối với lĩnh vực khoa học 

Là một nghiên cứu hoàn toàn mới, gợi ra hướng nghiên cứu ứng dụng tác 

phẩm nghệ thuật cho lĩnh vực giáo dục. 

Áp dụng kết quả nghiên cứu từ các lĩnh vực khoa học vào giáo dục nghệ 

thuật. 
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Hệ thống nhiều vấn đề khoa học làm tiền đề cho các nghiên cứu sau này 

Đóng góp thiết thực các tài liệu, số liệu nghiên cứu và đề xuất các nghiên 

cứu nối tiếp, các nghiên cứu về giáo dục nghệ thuật kết hợp các mục tiêu giáo 

dục khác. 

b) Nâng cao năng lực nghiên cứu của tổ chức, cá nhân thông qua tham gia 

thực hiện đề tài, đào tạo trên đại học (số người được đào tạo thạc sỹ - tiến 

sỹ, chuyên ngành đào tạo) 

Phát triển nhóm nghiên cứu liên ngành giữa mĩ thuật với các ngành khác 

trong nhà trương Đại học Sư phạm Hà Nội. 

Nâng cao năng lực làm việc nhóm, phối hợp giữa các tổ chức, cá nhân 

cùng tham gia. Đặc biệt là các đơn vị đào tạo nghệ thuật trên toàn quốc. 

Cơ hội trải nghiệm nghiên cứu các vấn đề có tính liên ngành ở quy mô 

rộng, thụ hưởng các giá trị nghệ thuật tạo hình. 

Hỗ trợ đào tạo ít nhất1 thạc sĩ về phương pháp dạy học mĩ thuật hoặc 

mầm non và tiểu học. 

24.2. Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu: 

- Báo cáo tổng hợp các đề xuất kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

chính sách ưu tiên giáo dục thông qua mĩ thuật nói riêng, nghệ thuật nói chung. 

Đây là nội dung quan trọng làm cơ sở cho Bộ giáo dục có các đề xuất về chính 

sách, chỉ đạo ngành phối hợp công tác giáo dục trẻ em và đào tạo đội ngũ giáo 

viên theo mục tiêu giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam. Đề xuất 

đồng thời hướng đến mục tiêu giáo dục thẩm mĩ thông qua các hoạt động tạo 

hình, phương pháp dạy học tích hợp đáp ứng chủ trương đổi mới giáo dục. 

- Chuyển giao chương trình môn học, tài liệu giáo dục cho các nhà trường 

để thực hiện 

- Chuyển giao cơ sở dữ liệu số hóa (có bản quyền) cho Trung tâm công 

nghệ thông tin của Bộ. 

- Tập huấn, chuyển giao các tài liệu dạy học cho các trường mầm non, tiểu 

học để thực hiện dạy học theo chủ đề giáo dục giá trị truyền thống Việt Nam. 

- Tập huấn, chuyển giao tài liệu giảng dạy cho các đơn vị đào tạo giáo 

viên mầm non, giáo viên tiểu học để bổ sung chuyên đề cho chương trình đào 

tạo. 

- Đề xuất chủ trương triển khai, tổ chức tập huấn cho đối tượng giáo viên, 

người quản lý giáo dục các địa phương. 

 

25 Phương án trang bị thiết bị máy móc để thực hiện và xử lý tài sản được 

hình thành thông qua việc triển khai thực hiện đề tài 

25.1. Phương án trang bị tài sản (xây dựng phương án, đánh giá và so sánh để 

lựa chọn phương án hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả nhất, hạn chế tối đa mua mới; thống 

kê danh mục tài sản cho các nội dung c, d) 

KHÔNG 
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25.2. Phương án xử lý tài sản là kết quả của quá trình triển khai thực 

hiện đề tài(hình thức xử lý và đối tượng thụ hưởng) 

KHÔNG 
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DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 

 

TT 
Họ và tên, 

học hàm học vị 
Chức danh thực hiện 

đề tài 
Tổ chức công tác 

1. TS. Phạm Văn Tuyến Chủ nhiệm đề tài Trường ĐHSP Hà Nội 

2. TS. Đỗ Văn Hiểu Thành viên thực hiện 
chính; thư ký khoa học 

Trường ĐHSP Hà Nội 

3. GS.TS. Đỗ Việt Hùng Thành viên thực hiện 
chính 

Trường ĐHSP Hà Nội 

4. PGS.TS. Nguyễn Thu Tuấn Thành viên thực hiện 
chính 

Trường ĐHSP Hà Nội 

5. TS. Triệu Khánh Tiến Thành viên thực hiện 
chính 

Trường Đại học Mĩ thuật 
Việt Nam 

6. PGS.TS. Lê Thị Thanh Thủy Thành viên thực hiện 
chính 

Trường ĐHSP Hà Nội 

7. PGS.TS. Vũ Thị Lan Anh Thành viên thực hiện 
chính 

Trường ĐHSP Hà Nội 

8. TS. Vũ Thu Hương Thành viên thực hiện 
chính 

Trường ĐHSP Hà Nội 

9. TS. Bùi Thu Huyền Thành viên thực hiện 
chính 

Trường ĐHSP Hà Nội 

10. ThS. Nguyễn Thị Hồng Thắm Thành viên thực hiện 
chính 

Trường ĐHSP Hà Nội 

11. PGS.TS. Nguyễn Xuân Tiên Thành viên Trường Đại học Mĩ thuật 
thành phố Hồ Chí Minh 

12. TS. Nguyễn Minh Quang Thành viên Trường Đại học Mĩ thuật 
thành phố Hồ Chí Minh 

13. Th.S Nguyễn Thị Vân Anh Thành viên Trường ĐHSP Hà Nội 

14. ThS. Hoàng Văn Bào Thành viên Trường ĐHSP Hà Nội 

15. ThS. Nguyễn Quốc Bảo Thành viên Trường ĐHSP Hà Nội 

16. ThS. Phạm Đình Bình Thành viên Trường ĐHSP Hà Nội 

17. ThS. Nguyễn Thị Hằng Thành viên Trường ĐHSP Hà Nội 

18. ThS. Nguyễn Thu Hương Thành viên Trường ĐHSP Hà Nội 

19. ThS. Lê Quốc Huy Thành viên Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam

20. ThS. Mai Ngọc Kim Giao Thành viên Trường CĐSP Hòa Bình 

21. ThS. Nguyễn Tuấn Khoa Thành viên Trường ĐHSP Hà Nội 

22. ThS. Trần Thị Kim Liên Thành viên Trường ĐHSP Hà Nội 

23. ThS. Nguyễn Thị Mỵ Thành viên Trường ĐHSP Nghệ thuật 
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Trung ương 
24. ThS. Trần Thị Tuyết Nhung Thành viên Trường ĐHSP Hà Nội 
25. ThS. Phạm Thị Nụ Thành viên Trường ĐHSP Hà Nội 

26. ThS. Trần Quang Thái Thành viên Hội Mĩ thuật Việt Nam 

27. ThS. Ngô Văn Sắc Thành viên Trường ĐHSP Hà Nội 

28. ThS. Vũ Thanh Vân Thành viên Trường ĐHSP Hà Nội 

29. ThS. Phạm Việt Hùng Kỹ thuật viên, nhân 
viên hỗ trợ 

Trường ĐHSP Hà Nội 

30. ThS. Đỗ Thị Phan Thu Kỹ thuật viên, nhân 
viên hỗ trợ 

Trường ĐHSP Hà Nội 

HIỆU TRƯỞNG 

 



70 
 

 


