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Số 

TT 

Chủ đề 

dạy học 

Tên thiết 

bị 

Mục đích sử 

dụng 
Mô tả chi tiết thiết bị  

Đối tượng  

sử dụng 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Ghi chú 

 GV HS 

I. THIẾT BỊ, DỤNG CỤ DÙNG CHUNG 

1.1 Mĩ thuật 

tạo hình và 

mĩ thuật 

ứng dụng 

Máy tính   Dùng cho  

GV, tìm kiếm 

tư liệu. Thực 

hành thiết kế 

và trình chiếu 

hình ảnh 

Cấu hình đáp ứng để thực hành thiết kế. Có kết nối 

mạng internet. 

x  Bộ 01 Dùng 

cho lớp 

10,11,12 

1.2  Máy chiếu 

(hoặc Màn 

hình hiển 

thị) 

Dùng cho  

GV, trình 

chiếu, thuyết 

trình. 

Máy chiếu: 

Loại thông dụng. 

- Có đủ cổng kết nối phù hợp. 

- Cường độ sáng tối thiểu 3.500 Ansilumens.  

- Độ phân giải tối thiểu Full HD 

- Kích cỡ khi chiếu lên màn hình tối thiểu 100 inch 

- Điều khiển từ xa 

- Kèm theo màn chiếu và thiết bị điều khiển (nếu 

có). 

Màn hình hiển thị: 

Loại thông dụng, màn hình tối thiểu 50 inch, Full 

HD 

- Có đủ cổng kết nối phù hợp  

- Có ngôn ngữ hiển thị Tiếng Việt 

- Sử dụng điện AC 90-220V/50Hz 

- Điều khiển từ xa 

 

x  Bộ 01 Dùng 

cho lớp 

10,11,12 
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 GV HS 

1.4  Đèn chiếu 

sáng 

Chiếu sáng 

mẫu vẽ cho  

HS. 

Loại đèn thông dụng có chao; chân cao có điều 

chỉnh được các góc độ chiếu sáng khác nhau; dây 

điện dài; ánh sáng vàng; công suất khoảng 200W. 

 x Bộ 02 Dùng 

cho lớp 

10,11,12 

1.5  Giá để mãu 

vẽ và dụng 

cụ học tập 

Bảo quản mẫu 

vẽ, dụng cụ và 

sản phẩm học 

tập. 

- Giá có nhiều ngăn, bằng vật liệu cứng dễ tháo lắp 

và an toàn trong sử dụng. 

- Kích thước: Phù hợp với diện tích phòng học bộ 

môn và chiều cao trung bình của  HS. 

x x Cái 02 Dùng 

cho lớp 

10,11,12 

1.6  Bàn, ghế 

học mĩ 

thuật 

Dùng cho  HS 

vẽ, in, nặn, 

thiết kế 

- Mặt bàn phẳng và chân chịu lực, chịu nước, có thể 

gấp gọn; Kích thước phù hợp với  HS trung học phổ 

thông (600 x 1200)mm cao 850mm. 

- Ghế đơn không có tựa, điều chỉnh được cao/thấp. 

 x Bộ 02 

HS/1 

bộ  

Dùng 

cho lớp 

10,11,12 

1.7  Bục, bệ Làm bục, bệ 

đặt mẫu cho  

HS vẽ. 

- Bộ bục, bệ gồm 3 loại có kích thước như sau: 

Loại (1) dài 800mm, rộng 800mm, cao 1000mm; 

Loại (2) dài 200mm, rộng 300mm, cao 200mm 

- Chất liệu: Bằng gỗ có khung (hoặc vật liệu có độ 

cứng tương đương), không cong vênh, chịu được 

nước, an toàn trong sử dụng. Màu trắng hoặc màu 

sáng. 

 x Bộ  01 Dùng 

cho lớp 

10,11,12 

1.8  Tủ / giá Bảo quản sản 

phẩm đồ dùng, 

công cụ học 

tập. 

Chất liệu bằng sắt hoặc bằng gỗ; Kích thước 

(1760x1060x400)mm; ngăn đựng có thể thay đổi 

được chiều cao, cửa có khóa; chắc chắn, bền vững, 

đảm bảo an toàn khi sử dụng. 

x x  Cái 03 Dùng 

cho lớp 

10,11,12 

1.9  Mẫu vẽ Làm mẫu vẽ 

cho  HS. 

Bộ mẫu vẽ gồm có 6 khối 

- Khối cơ bản 3 khối: 

+ 01 khối lập phương kích thước: (250 x 250)mm. 

+ 01 khối cầu đường kính 200mm. 

+ 01 khối hình chóp tam giác cân, đáy hình vuông, 

kích thước: các cạnh đáy (200 x 200)mm; cao 

400mm. 

- Khối biến thể 3 khối: 

+ 01 khối hộp chữ nhật kích thước: dài 300 mm, 

rộng 150 mm; cao100mm. 

 x Bộ 01 Dùng 

cho lớp 

10,11,12 
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+ 01 khối trụ kích thước: cao 300mm; đường kính 

150mm. 

+ 01 khối chóp nón kích thước: chiều cao 350mm, 

đường kính đáy 250mm. 

- Vật liệu: Bằng gỗ, (hoặc vật liệu có độ cứng tương 

đương), không cong vênh, chịu được nước, an toàn 

trong sử dụng. Màu trắng hoặc ghi sáng. 

1.10  Giá vẽ (3 

chân hoặc 

chữ A) 

Đặt bảng vẽ cá 

nhân. 

- Chiều cao phù hợp với  HS - Có thể tăng giảm 

chiều cao phù hợp tầm mắt  HS khi đứng hoặc ngồi 

vẽ. 

- Có thể di chuyển, xếp gọn trong lớp học. 

- Chất liệu: Bằng gỗ cứng (hoặc vật liệu có độ cứng 

tương đương) không cong vênh, chịu được nước, an 

toàn trong sử dụng. 

 x Cái 01 

cái/ 

1HS 

Dùng 

cho lớp 

10,11,12 

1.11  Bảng vẽ Dùng cho  HS 

vẽ, thiết kế. 

- Chất liệu gỗ (hoặc vật liệu có độ cứng tương 

đương) không cong vênh, chịu được nước, an toàn 

trong sử dụng; kích thước (850 x 650) mm; độ dày 

tối thiểu 50mm 

 x Cái  01 

cái/ 

1HS 

Dùng 

cho lớp 

10,11,12 

1.12  Bút lông Dùng cho  HS 

vẽ 

Bộ bút lông loại tròn hoặc dẹt thông dụng. Số 

lượng: 6 cái (từ 1 đến số 6 hoặc 2,4,6,8,10,12). 

 x Bộ  01 

bộ/ 

1HS 

Dùng 

cho lớp 

10,11,12 

1.13  Bảng pha 

màu 

Dùng cho  HS 

pha màu. 

- Chất liệu: Bằng nhựa màu trắng (hoặc vật liệu 

khác tương đương) không cong, vênh, an toàn trong 

sử dụng. 

- Kích thước tối thiểu: (200 x 300 x 2,5) mm 

 x Cái  01 

cái/ 

1 HS 

Dùng 

cho lớp 

10,11,12 

1.14  Ống rửa bút Dùng cho  HS 

rửa bút. 

Chất liệu: Bằng nhựa, không cong vênh, có quai 

xách, an toàn trong sử dụng. 

Kích thước: Dung tích khoảng 2 lít nước 

 x Cái  01 

cái/ 

3 HS 

Dùng 

cho lớp 

10,11,12 

1.15  Lô đồ họa 

(tranh in) 

Dùng để lăn 

mực, in tranh. 

Lô có tay cầm (cán gỗ), lõi thép (hoặc vật liệu có độ 

cứng tương đương) bọc cao su; kích thước bề mặt 

lô: 150 mm, đường kính 30 mm 

 

 x Cái 05 Dùng 

cho lớp 

10,11,12 
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1.16  Màu oát 

(Gouache 

colour) 

Dùng cho  HS 

vẽ, in, thiết kế. 

- Bộ màu loại thông dụng, an toàn trong sử dụng, 

không có chất độc hại. Gồm 12 màu, đóng gói riêng 

cho từng màu: 

- Gồm các màu: đỏ, vàng, tím, xanh cô ban, xanh lá 

cây, xanh lục, cam, hồng, đen, trắng, nâu, xanh da 

trời. 

- Mỗi loại màu có dung tích tối thiểu 200ml, các 

màu được đóng gói đảm bảo an toàn và thuận lợi 

trong sử dụng. 

 x Hộp 01 

hộp/ 

1 HS 

Dùng 

cho lớp 

10,11,12 

1.17  Đất nặn Dùng cho  HS 

nặn, tạo hình 

3D. 

Loại thông dụng, số lượng 12 màu: 

- Gồm các màu: đỏ, vàng, tím, xanh cô ban, xanh lá 

cây, xanh lục, cam, hồng, đen, trắng, nâu, xanh da 

trời. 

- Mỗi màu có trọng lượng 02 kilogam 

- Mỗi màu được đóng gói đảm bảo an toàn và thuận 

lợi trong sử dụng, không có chất độc hại. 

 x Hộp  01 

hộp/ 

1 HS 

Dùng 

cho lớp 

10,11,12. 

II. TRANH ẢNH PHỤC VỤ KIẾN THỨC CƠ BẢN 

Lí luận và lịch sử mĩ thuật 

2.1  Bộ tranh/ 

ảnh về di 

sản văn hóa 

nghệ thuật 

Việt Nam 

thời kì Tiền 

sử và Cổ 

đại 

 HS hiểu được 

di sản văn hóa 

nghệ thuật 

Việt Nam thời 

kì Tiền sử và 

Cổ đại 

Bộ tranh/ảnh gồm có 02 tờ: 

- Tờ 1: Phiên bản mô tả một số hình ảnh di sản văn 

hóa nghệ thuật tiêu biểu của Việt Nam thời kì Tiền 

sử 

- Tờ 2: Phiên bản mô tả một số hình ảnh di sản văn 

hóa nghệ thuật tiêu biểu của Việt Nam thời kì Cổ 

đại 

Tranh có kích thước (790 x 540)mm, dung sai 

10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định 

lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. 

x x Bộ 01 Dùng 

cho lớp 

10,11 

2.2  Bộ tranh/ 

ảnh về di 

sản văn hóa 

nghệ thuật 

 HS hiểu được 

di sản văn hóa 

nghệ thuật thế 

giới thời kì 

Bộ tranh/ảnh gồm có 02 tờ: 

- Tờ 1: Phiên bản mô tả một số hình ảnh di sản văn 

hóa nghệ thuật tiêu biểu của thế giới thời kì Tiền sử 

 

x x Bộ 01 Dùng 

cho lớp 

10,11 
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 GV HS 

thế giới 

thời kì Tiền 

sử và Cổ 

đại 

Tiền sử và Cổ 

đại 

- Tờ 2: Phiên bản mô tả một số hình ảnh di sản văn 

hóa nghệ thuật thế giới thời kì Cổ đại 

Tranh có kích thước (790 x 540)mm, dung sai 

10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định 

lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. 

2.3  Tranh/ ảnh 

về mĩ thuật 

Việt Nam 

thời kì 

trung đại 

 HS hiểu được 

mĩ thuật Việt 

Nam thời kì 

trung đại  

- 01 tờ tranh phiên bản mô tả một số hình ảnh mĩ 

thuật tiêu biểu của Việt Nam thời kì Trung đại 

Tranh có kích thước (790 x 540)mm, dung sai 

10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định 

lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. 

x x Tờ 01 Dùng 

cho lớp 

10,11 

2.4   Tranh/ ảnh 

về mĩ thuật 

thế giới 

thời kì 

trung đại 

 HS hiểu được 

mĩ thuật thế 

giới thời kì 

trung đại 

- 01 tờ tranh phiên bản mô tả một số hình ảnh mĩ 

thuật tiêu biểu của thế giới thời kì Trung đại 

Tranh có kích thước (790 x 540)mm, dung sai 

10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định 

lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. 

x x Tờ 01 Dùng 

cho lớp 

10,11 

2.5  Tranh/ ảnh 

về mĩ thuật 

Việt Nam 

thời kì hiện 

đại 

 HS hiểu được 

mĩ thuật Việt 

Nam thời kì 

hiện đại  

 

- 01 tờ tranh phiên bản mô tả một số hình ảnh mĩ 

thuật tiêu biểu của Việt Nam thời kì hiện đại 

Tranh có kích thước (790 x 540)mm, dung sai 

10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định 

lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. 

x x Tờ 01 Dùng 

cho lớp 

10,11 

2.6  Tranh/ ảnh 

về mĩ thuật 

thế giới 

thời kì hiện 

đại 

 HS hiểu được 

mĩ thuật thế 

giới thời kì 

hiện đại 

- 01 tờ tranh phiên bản mô tả một số hình ảnh mĩ 

thuật tiêu biểu của thế giới thời kì hiện đại 

Tranh có kích thước (790 x 540)mm, dung sai 

10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định 

lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. 

x x Tờ 01 Dùng 

cho lớp 

10,11 

Hội họa 

2.7 Chất liệu 

chì hoặc 

than 

Tranh 

hướng dẫn 

cách vẽ 

chất liệu 

chì hoặc 

than  

HS tìm hiểu 

cách vẽ tranh 

bằng chất liệu 

chì hoặc than  

- 01 tờ tranh mô tả, hướng dẫn 4 bước vẽ tranh bằng 

chất liệu chì (3B): 

Bước 1: Dùng bút chì vẽ phác bố cục hình mảng 

chính – phụ (nét phác mờ); 

 Bước 2: Dùng bút chì vẽ hình ảnh vào mảng chính 

– phụ (nét phác đậm hơn);  

x x Tờ 01 Dùng 

cho lớp 

10 
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Bước 3: Dùng bút chì vẽ chi tiết từng hình ảnh;  

Bước 4: Dùng bút chì diễn tả các sắc độ đậm nhạt 

của hình ảnh và hoàn thiện. 

Kích thước: Tranh có kích thước (790 x 540)mm, 

dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có 

định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. 

2.8 Chất liệu 

màu nước 

Tranh 

hướng dẫn 

cách vẽ 

chất liệu 

màu nước 

HS tìm hiểu 

cách vẽ tranh 

bằng chất liệu 

màu nước 

- 01 tờ tranh mô tả, hướng dẫn 4 bước vẽ tranh bằng 

chất liệu màu nước: 

Bước 1: Dùng màu nước vẽ phác bố cục hình mảng 

chính – phụ (màu nước có sắc độ: nhạt) 

 Bước 2: Dùng màu nước vẽ hình ảnh vào mảng 

chính – phụ (màu nước có sắc độ: đậm hơn bước 1);  

Bước 3: Dùng màu nước vẽ chi tiết hình ảnh (màu 

nước có sắc độ: đậm hơn bước 2); 

Bước 4: Dùng màu nước diễn tả các sắc độ đậm 

nhạt của hình ảnh và hoàn thiện (màu nước có sắc 

độ: đậm hơn bước 3). 

Kích thước: Tranh có kích thước (790 x 540)mm, 

dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có 

định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. 

x x Tờ 01 Dùng 

cho lớp 

11 

2.9 Chất liệu 

màu bột 

Tranh 

hướng dẫn 

cách vẽ 

chất liệu 

màu bột 

HS tìm hiểu 

cách vẽ tranh 

bằng chất liệu 

màu bột 

- 01 tờ tranh mô tả, hướng dẫn 4 bước vẽ tranh bằng 

chất liệu màu bột: 

Bước 1: Dùng màu bột vẽ phác bố cục hình mảng 

chính – phụ  

Bước 2: Dùng màu bột vẽ hình ảnh vào mảng chính 

– phụ 

Bước 3: Dùng màu bột vẽ chi tiết hình ảnh 

Bước 4: Dùng màu bột diễn tả các sắc độ đậm nhạt 

của hình ảnh và hoàn thiện  

Kích thước: Tranh có kích thước (790 x 540)mm, 

dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có 

định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. 

 

x x Tờ 01 Dùng 

cho lớp 

12 
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sử dụng 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Ghi chú 

 GV HS 

Đồ họa (tranh in) 

2.10 Kĩ thuật in 

bản dập 

Video 

hướng dẫn 

kĩ thuật in 

bản dập  

HS tìm hiểu kĩ 

thuật in bản 

dập trước khi 

thực hành 

Video giới thiệu kĩ thuật in bản dập. Video thể hiện 

các nội dung chính và kèm lời hướng dẫn:  

- Chuẩn bị đồ dùng (toàn cảnh các loại dụng cụ, 

thiết bị. Sau đó cận cảnh từng loại dụng cụ, thiết bị). 

+ Một số bản mẫu có họa tiết nổi (Ví dụ: họa tiết nổi 

ở viên gạch họa; hình khắc nổi ở phiến đá kê chân 

cột gỗ của đình chùa, đồng xu bằng kim loại…)  

+ Một vài tờ giấy gió hoặc giấy trắng có chất liệu 

mềm, mỏng. 

+ Bút chì mềm 2B, 3B… hoặc màu sáp 

- Các bước thể hiện 

+ Bước 1: Đặt tờ giấy lên trên vị trí họa tiết ở bản 

mẫu (trung cảnh) 

+ Bước 2: Dùng bút chì mềm (2B, 3B…) hoặc màu 

sáp, chà xát lên mặt giấy đúng vị trí họa tiết mẫu 

(cận cảnh). 

+ Bước 3: Nhấc tờ giấy ra khỏi bản mẫu, sẽ được 

bản dập họa tiết như mẫu (cận cảnh). 

Lưu ý: 

Video thể hiện từ khâu chuẩn bị đến công đoạn cuối 

cùng hoàn thành sản phẩm tranh in bản dập. Có giới 

thiệu thêm một vài mẫu hình in bản dập khác để 

tham khảo.    

Yêu cầu kĩ thuật: Video có độ dài khoảng từ 1 phút 

đến 2 phút, lồng tiếng (lời bình và hướng dẫn cách 

làm). Tiêu chuẩn kĩ thuật: chuẩn HD. 

x x Đĩa CD  01 Dùng 

cho lớp 

10 

2.11 Kĩ thuật in 

nổi 

Video 

hướng dẫn 

kĩ thuật in 

nổi 

HS tìm hiểu kĩ 

thuật in nổi 

Video giới thiệu kĩ thuật in nổi. Video thể hiện các 

nội dung chính và kèm lời hướng dẫn 

Video thể hiện từ khâu chuẩn bị đến công đoạn cuối 

cùng hoàn thành sản phẩm tranh in nổi. Có giới 

thiệu thêm một vài mẫu hình khác để tham khảo.    

Yêu cầu kĩ thuật: Video có độ dài khoảng từ 1 phút 

x x Đĩa CD 01 Dùng 

cho lớp 

11 
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Số 

TT 

Chủ đề 

dạy học 

Tên thiết 

bị 

Mục đích sử 

dụng 
Mô tả chi tiết thiết bị  

Đối tượng  

sử dụng 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Ghi chú 

 GV HS 

đến 2 phút, lồng tiếng (lời bình và hướng dẫn cách 

làm). Tiêu chuẩn kĩ thuật: chuẩn HD.  

2.12 Kĩ thuật in 

độc bản 

Video 

hướng dẫn 

kĩ thuật in 

độc bản 

HS tìm hiểu kĩ 

thuật in độc 

bản 

Video giới thiệu kĩ thuật in độc bản. Thể hiện các 

nội dung chính và kèm lời hướng dẫn:  

Video thể hiện từ khâu chuẩn bị đến công đoạn cuối 

cùng hoàn thành sản phẩm tranh in độc bản. Có giới 

thiệu thêm một vài mẫu sản phẩm in độc bản khác 

để tham khảo.    

Yêu cầu kĩ thuật: Video có độ dài khoảng từ 2 phút 

đến 3 phút, lồng tiếng (lời bình và hướng dẫn cách 

làm). Tiêu chuẩn kĩ thuật: chuẩn HD. 

x x Đĩa CD 01 Dùng 

cho lớp 

12 

Thiết kế công nghiệp 

2.13 Thiết kế 

công 

nghiệp 

Phần mềm 

thiết kế 

thông dụng  

HS thực hành 

thiết kế: đồ 

chơi; đồ trang 

sức; tạo dáng 

công nghiệp 

Phần mềm thông dụng thiết kế: đồ chơi; đồ trang 

sức; tạo dáng công nghiệp, không vi phạm bản 

quyền 

x x Phần 

mềm 

01 Dùng 

cho lớp 

10, 11, 

12 

Điêu khắc 

2.14 Kĩ thuật 

làm phù 

điêu 

Video kĩ 

thuật làm 

phù điêu 

HS tìm hiểu kĩ 

thuật làm phù 

điêu 

Video giới thiệu kĩ thuật làm phù điêu. Video thể 

hiện các nội dung chính và kèm lời hướng dẫn về kĩ 

thuật làm phù điêu.  

Video thể hiện từ khâu chuẩn bị đến công đoạn cuối 

cùng hoàn thành phù điêu. Có giới thiệu thêm một 

vài mẫu phù điêu khác để tham khảo.    

Yêu cầu kĩ thuật: Video có độ dài khoảng từ 2 phút 

đến 3 phút, lồng tiếng (lời bình và hướng dẫn cách 

làm). Tiêu chuẩn kĩ thuật: chuẩn HD. 

x x Đĩa CD 01 Dùng 

cho lớp 

10 

2.15 Kĩ thuật 

làm tượng 

tròn 

 

Video kĩ 

thuật làm 

tượng tròn 

 

HS tìm hiểu kĩ 

thuật làm 

tượng tròn 

Video giới thiệu kĩ thuật làm tượng tròn. Video thể 

hiện các nội dung chính và kèm lời hướng dẫn.:  

Video thể hiện từ khâu chuẩn bị đến công đoạn cuối 

cùng hoàn thành tượng. Có giới thiệu thêm một vài 

mẫu tượng khác để tham khảo.    

x x Đĩa CD 01 Dùng 

cho lớp 

11 
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Số 

TT 

Chủ đề 

dạy học 

Tên thiết 

bị 

Mục đích sử 

dụng 
Mô tả chi tiết thiết bị  

Đối tượng  

sử dụng 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Ghi chú 

 GV HS 

Yêu cầu kĩ thuật: Video có độ dài khoảng từ 2 phút 

đến 3 phút, lồng tiếng (lời bình và hướng dẫn cách 

làm). Tiêu chuẩn kĩ thuật: chuẩn HD. 

Thiết kế đồ họa 

2.16 Thiết kế 

logo; tranh 

áp phích; 

xuất bản 

phẩm 

Phần mềm 

thiết kế 

thông dụng  

HS thực hành 

thiết kế logo; 

tranh áp phích; 

xuất bản phẩm 

Các phần mềm thông dụng thiết kế logo; tranh áp 

phích; xuất bản phẩm. Sử dụng phần mềm không vi 

phạm bản quyền. 

x x Phần 

mềm 

01 Dùng 

cho lớp 

10, 11,12 

Thiết kế thời trang 

2.17 Thiết kế 

thời trang 

Phần mềm 

hướng dẫn 

thiết kế thời 

trang . 

HS tìm hiểu 

về các bước 

thiết kế thời 

trang 

Phần mềm hướng dẫn thiết kế thời trang (phụ kiện, 

trang phục đơn giản, trang phục nghệ thuật). Sử 

dụng phần mềm không vi phạm bản quyền 

x x Phần 

mềm 

01 Dùng 

cho lớp 

10,11,12 

Thiết kế mĩ thuật đa phương tiện 

2.18 Thiết kế 

ảnh 

Phần mền 

thông dụng 

thiết kế ảnh 

HS thực hành 

thiết kế ảnh 

Phần mền thông dụng thiết kế ảnh. Sử dụng phần 

mềm không vi phạm bản quyền. 

x x Phần 

mềm 

01 Dùng 

cho lớp 

10 

2.19 Thiết kế 

video clip 

Phần mền 

thông dụng 

thiết kế 

video clip 

HS thực hành 

thiết kế video 

clip 

Phần mền thông dụng thiết kế video clip. Sử dụng 

phần mềm không vi phạm bản quyền. 

x x Phần 

mềm 

01 Dùng 

cho lớp 

11 

2.20 Thiết kế 

trang 

Website 

Phần mền 

thông dụng 

thiết kế 

trang 

Website 

HS thực hành 

thiết kế trang 

Website  

Phần mền thông dụng thiết kế trang Website. Sử 

dụng phần mềm không vi phạm bản quyền. 

x x Phần 

mềm 

01 Dùng 

cho lớp 

12 

Kiến trúc 

2.21 Thiết kế 

kiến trúc 

và nội thất 

Phần mềm 

thông dụng 

thiết kế 

kiến trúc và 

HS thực hành 

thiết kế kiến 

trúc và nội 

thất 

Phần mềm thông dụng thiết kế kiến trúc và nội thất.  

Sử dụng phần mềm không vi phạm bản quyền. 

x x Phần 

mềm 

01 Dùng 

cho lớp 

10, 11 
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Số 

TT 

Chủ đề 

dạy học 

Tên thiết 

bị 

Mục đích sử 

dụng 
Mô tả chi tiết thiết bị  

Đối tượng  

sử dụng 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Ghi chú 

 GV HS 

nội thất 

2.22 Di sản 

kiến trúc 

cần bảo vệ 

Video giới 

thiệu về các 

di sản kiến 

trúc cần 

bảo vệ 

HS lựa chọn 

công trình, di 

sản kiến trúc 

cần bảo tồn 

Video giới thiệu một số công trình, di sản kiến trúc 

của Việt Nam và thế giới cần được bảo tồn. Video 

thể hiện các di sản kiến trúc cần bảo vệ và kèm lời 

giới thiệu về công trình, di sản kiến trúc cần bảo vệ.   

Yêu cầu kĩ thuật: Video/clip có độ dài khoảng từ 2 

phút đến 3 phút, lồng tiếng (lời bình). Tiêu chuẩn kĩ 

thuật: chuẩn HD. 

x  Bộ 01 Dùng 

cho lớp 

12 

III. THIẾT BỊ THEO CÁC CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP (3 CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP) 

Hình họa 

3.1 Hình họa 

khối cơ 

bản 

Tranh 

hướng dẫn 

cách vẽ 

hình họa 

khối cơ bản  

HS tìm hiểu 

các bước vẽ 

khối cơ bản. 

+ 01 tờ hình hướng dẫn các bước vẽ hình họa khối 

cơ bản bằng chì. Gồm các bước:  

Bước 1: Vẽ phác khung hình chung toàn bộ nhóm 

mẫu khối cơ bản. 

Bước 2: Xác định tỉ lệ. Vẽ phác khung hình riêng 

từng vật mẫu khối cơ bản và hoàn thiện phần hình.  

Bước 3: Phân định mảng sáng tối/đậm nhạt lớn của 

nhóm mẫu, của từng mẫu và diễn tả sáng tối/đậm 

nhạt của khối . 

Bước 4: Hoàn thiện bài vẽ (hình và đậm nhạt) theo 

tương quan chung. 

Kích thước (790 x 540)mm, dung sai 10mm, in 

offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ. 

x x Tờ 01 Dùng 

cho lớp 

10 

3.2 Hình họa 

tượng phạt 

mảng  

Tranh 

hướng dẫn 

cách vẽ 

tượng phạt 

mảng  

 

HS tìm hiểu 

các bước vẽ 

tượng phạt 

mảng. 

+ 01 tờ hình hướng dẫn các bước vẽ tượng phạt 

mảng bằng chì. Gồm các bước:  

Bước 1: Vẽ phác khung hình chung toàn bộ đầu 

tượng và trục mặt (trục ngang và trục dọc) 

Bước 2: Xác định tỉ lệ và phác hình các mảng/diện 

lớn của tượng, các bộ phận: trán, mắt, mũi, miệng, 

cằm, tai.   

Bước 3: Vẽ chi tiết và diễn tả sáng tối/đậm nhạt theo 

x x Tờ 01 Dùng 

cho lớp 

11 
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Số 

TT 

Chủ đề 

dạy học 

Tên thiết 

bị 

Mục đích sử 

dụng 
Mô tả chi tiết thiết bị  

Đối tượng  

sử dụng 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Ghi chú 

 GV HS 

diện mảng của tượng 

Bước 4: Hoàn thiện bài vẽ (hình và đậm nhạt) theo 

tương quan chung.  

Kích thước (790 x 540)mm, dung sai 10mm, in 

offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ. 

3.3 Hình họa 

tượng 

chân dung 

Tranh 

hướng dẫn 

cách vẽ 

tượng chân 

dung 

HS tìm hiểu 

các bước vẽ 

tượng chân 

dung. 

+ 01 tờ hình hướng dẫn các bước vẽ tượng chân 

dung bằng chì (hoặc than). Gồm các bước:  

Bước 1: Vẽ phác khung hình chung toàn bộ đầu 

tượng và trục mặt (trục ngang và trục dọc) 

Bước 2: Xác định tỉ lệ và phác hình các các bộ phận: 

trán, mắt, mũi, miệng, cằm, tai.   

Bước 3: Vẽ chi tiết và diễn tả sáng tối/đậm nhạt của 

tượng 

Bước 4: Hoàn thiện bài vẽ (hình và đậm nhạt) theo 

tương quan chung. 

Kích thước (790 x 540)mm, dung sai 10mm, in 

offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ. 

x x Tờ 01 Dùng 

cho lớp 

12 

Trang trí 

3.4 Trang trí 

hình 

vuông 

Tranh 

hướng dẫn 

cách trang 

trí hình 

vuông 

HS tìm hiểu 

các bước vẽ 

trang trí hình 

vuông 

+ 01 tờ hình hướng dẫn các bước vẽ trang trí hình 

vuông bằng màu bột hoặc màu nước. Gồm các 

bước:  

Bước 1: Kẻ các đường trục và sắp xếp bố cục mảng 

chính, mảng phụ trong hình vuông. 

Bước 2: Tìm đậm nhạt của các mảng chính, mảng 

phụ. 

Bước 3: Tìm họa tiết phù hợp với hình mảng và vẽ 

họa tiết vào mảng chính, mảng phụ của hình vuông. 

Bước 4: Vẽ màu và hoàn thiện bài (lưu ý màu sắc 

cần có đậm nhạt, nổi rõ trọng tâm). 

Cuối tờ hình hướng dẫn có hai bài trang trí hình 

vuông hoàn thiện có bố cục, màu sắc và họa tiết 

x x Tờ 01 Dùng 

cho lớp 

10 



12 

 

 

Số 

TT 

Chủ đề 

dạy học 

Tên thiết 

bị 

Mục đích sử 

dụng 
Mô tả chi tiết thiết bị  

Đối tượng  

sử dụng 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Ghi chú 

 GV HS 

khác nhau. 

Kích thước (790 x 540)mm, dung sai 10mm, in 

offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ.  

3.5 Trang trí 

hình tròn 

Tranh 

hướng dẫn 

cách trang 

trí hình tròn 

HS tìm hiểu 

các bước vẽ 

trang trí hình 

tròn 

+ 01 tờ hình hướng dẫn các bước vẽ trang trí hình 

tròn bằng màu bột hoặc màu nước. Gồm các bước:  

Bước 1: Kẻ các đường trục và sắp xếp bố cục mảng 

chính, mảng phụ trong hình tròn. 

Bước 2: Tìm đậm nhạt của các mảng chính, mảng 

phụ trong hình tròn. 

Bước 3: Tìm họa tiết phù hợp với hình mảng và vẽ 

họa tiết vào mảng chính, mảng phụ của hình tròn. 

Bước 4: Vẽ màu và hoàn thiện bài (lưu ý màu sắc 

cần có đậm nhạt, nổi rõ trọng tâm). 

Cuối tờ hình hướng dẫn có hai bài trang trí hình tròn 

hoàn thiện có bố cục, màu sắc và họa tiết khác nhau. 

Kích thước (790 x 540)mm, dung sai 10mm, in 

offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ.  

x x Tờ 01 Dùng 

cho lớp 

11 

3.6 Trang trí 

đường 

diềm 

Tranh 

hướng dẫn 

cách trang 

trí đường 

diềm 

HS tìm hiểu 

các bước vẽ 

trang trí đường 

diềm 

+ 01 tờ hình hướng dẫn các bước vẽ trang trí đường 

diềm bằng màu bột hoặc màu nước. Gồm các bước:  

Bước 1: Chia các khoảng cách đều nhau trên hai 

đường thẳng song song 

Bước 2: Kẻ đường trục trong các ô của đường diềm. 

Bước 3: Tìm mảng chính, mảng phụ và vẽ họa tiết 

vào các ô của đường diềm. 

Bước 4: Vẽ màu và hoàn thiện bài (lưu ý: màu sắc 

cần có đậm nhạt, nổi rõ trọng tâm). 

Cuối tờ hình hướng dẫn có thêm hai đường diềm đã 

hoàn thiện: một đường diềm được sắp xếp nhắc lại; 

một đường diềm được sắp xếp xen kẽ.  

Kích thước (790 x 540)mm, dung sai 10mm, in 

offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 

x x Tờ 01 Dùng 

cho lớp 

12 
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Số 

TT 

Chủ đề 

dạy học 

Tên thiết 

bị 

Mục đích sử 

dụng 
Mô tả chi tiết thiết bị  

Đối tượng  

sử dụng 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Ghi chú 

 GV HS 

200g/m2, cán láng OPP mờ.  

Bố cục 

3.7 Bố cục 

tranh 

phong 

cảnh 

Tranh 

hướng dẫn 

cách vẽ 

tranh phong 

cảnh (bằng 

chất liệu 

màu bột 

hoặc màu 

nước 

HS tìm hiểu 

các bước vẽ 

tranh phong 

cảnh bằng chất 

liệu màu bột 

hoặc màu 

nước 

+ 01 tờ hình hướng dẫn các bước vẽ tranh bố cục 

phong cảnh bằng chất liệu màu bột hoặc màu nước. 

Gồm các bước:  

Bước 1: Chọn hình ảnh phong cảnh tiêu biểu phù 

hợp nội dung tranh. Vẽ phác bố cục mảng chính, 

mảng phụ cho bức tranh.  

Bước 2: Sắp xếp hình ảnh phong cảnh vào mảng 

chính, mảng  phụ. 

Bước 3: Vẽ màu vào hình ảnh phong cảnh. Màu sắc 

có đậm - nhạt, thể hiện được không gian phong 

cảnh. 

Bước 4: Hoàn thiện tranh. 

- Kích thước (790 x 540)mm, dung sai 10mm, in 

offset 4 mầu trên giấy couché có định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ. 

x x Tờ 01 Dùng 

cho lớp 

10 

3.8 Bố cục 

tranh nhân 

vật 

Tranh 

hướng dẫn 

cách vẽ 

tranh bố 

cục nhân 

vật bằng 

chất liệu 

màu bột 

hoặc màu 

nước 

HS tìm hiểu 

các bước vẽ 

bố cục nhân 

vật bằng chất 

liệu màu bột 

hoặc màu 

nước 

+ 01 tờ hình hướng dẫn các bước vẽ tranh bố cục 

nhân vật bằng chất liệu màu bột hoặc màu nước. 

Gồm các bước:  

Bước 1: Chọn hình ảnh nhân vật tiêu biểu phù hợp 

nội dung tranh. Vẽ phác bố cục mảng chính, mảng 

phụ cho bức tranh.  

Bước 2: Sắp xếp hình ảnh nhân vật vào mảng chính, 

mảng  phụ. 

Bước 3: Vẽ màu vào hình ảnh. Màu sắc có đậm - 

nhạt, thể hiện được không gian của tranh. 

Bước 4: Hoàn thiện tranh. 

- Kích thước (790 x 540)mm, dung sai 10mm, in 

offset 4 mầu trên giấy couché có định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ. 

 

x x Tờ 01 Dùng 

cho lớp 

11 
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Số 

TT 

Chủ đề 

dạy học 

Tên thiết 

bị 

Mục đích sử 

dụng 
Mô tả chi tiết thiết bị  

Đối tượng  

sử dụng 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Ghi chú 

 GV HS 

3.9 Bố cục 

tranh từ 

những 

hình khối 

cơ bản 

Tranh 

hướng dẫn 

cách vẽ 

tranh bố 

cục từ 

những hình 

khối cơ bản 

bằng chất 

liệu màu 

bột hoặc 

màu nước 

HS tìm hiểu 

các bước vẽ 

tranh bố cục từ 

những hình 

khối cơ bản 

bằng chất liệu 

màu bột hoặc 

màu nước 

+ 01 tờ hình hướng dẫn các bước vẽ tranh bố cục từ 

các hình khối cơ bản bằng chất liệu màu bột hoặc 

màu nước. Gồm các bước:   

Bước 1: Chọn hình khối phù hợp ý tưởng. Vẽ phác 

bố cục mảng chính, mảng phụ cho bức tranh.  

Bước 2: Sắp xếp hình khối vào mảng chính, mảng  

phụ. 

Bước 3: Vẽ màu vào hình ảnh. Màu sắc có đậm - 

nhạt, thể hiện được trong tâm tranh.  

Bước 4: Hoàn thiện tranh. 

- Kích thước (790 x 540)mm, dung sai 10mm, in 

offset 4 mầu trên giấy couché có định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ. 

x x Tờ 01 Dùng 

cho lớp 

12 

IV. MÔ HÌNH, MẪU VẬT       

4.1 Tượng 

tròn 

Phiên bản  

tượng tròn  

Làm mẫu cho 

HS quan sát, 

tìm hiểu 

Bộ tượng gồm 2 tác phẩm điêu khắc: 

- 01 Phiên bản mô tả một tác phẩm điêu khắc tiêu 

biểu của mĩ thuật Việt Nam 

- 01 Phiên bản mô tả một tác phẩm điêu khắc tiêu 

biểu của mĩ thuật thế giới 

Kích thước: chiều cao từ 600mm đến 700mm 

Vật liệu: Bằng nhựa Composit, (hoặc vật liệu có độ 

cứng tương đương),  không cong vênh, chịu được 

nước, an toàn trong sử dụng. Màu theo phiên bản 

mẫu. 

x x Bộ 01 Dùng 

cho lớp 

11 

4.2 Đầu tượng Tượng chân 

dung 

Làm mẫu vẽ 

cho  HS 

Bộ mẫu gồm ba đầu tượng: 

+ Tượng phạt mảng (mẫu nam trẻ) 

+ Tượng chân dung nam trẻ. 

+ Tượng chân dung nữ trẻ.  

Mỗi tượng có phần: đế tượng, phần cổ tượng và 

phần đầu chân dung người. Tỉ lệ 1/1 (theo mẫu đầu 

tượng hiện hành). Chất liệu thạch cao hoặc vật liệu 

có độ cứng tương đương. 

 x Bộ 01 Dùng 

cho lớp 

10,11,12 

trong 

PHBM 
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Ghi chú:  

-  GV có thể khai thác các thiết bị, tranh ảnh, tư liệu khác phục vụ cho môn học. 

- Các tranh/ảnh dùng cho  GV có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử hoặc phần mềm mô phỏng. 

- Đối với các thiết bị được tính cho đơn vị “trường”, với trường có nhiều điểm trường, căn cứ thực tế số điểm trường để tính toán số lượng trang bị cho phù 

hợp, đảm bảo đủ thiết bị cho các điểm trường; 

- Đối với các thiết bị dành cho “GV”, “HS” được trang bị theo 01 PHBM nêu trên đang được tính theo tiêu chuẩn 45 HS, căn cứ thực tế số lượng HS/lớp của 

trường, có thể điều chỉnh tăng/giảm số lượng thiết bị cho phù hợp, đảm bảo đủ cho HS thực hành. 

- Đối với các thiết bị dành cho HS (bàn, ghế học mĩ thuật, giá vẽ, bảng vẽ…) được trang bị theo 01 PHBM, căn cứ thực tế số lượng  HS của trường, có thể 

điều chỉnh tăng/giảm số lượng thiết bị cho phù hợp, đảm bảo đủ cho  HS thực hành. 

- Các từ viết tắt trong danh mục: 

+ HS:  Học sinh 

+  GV:  Giáo viên 

+ PHBM: Phòng học bộ môn 

 

 


