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1. Thời lƣợng: 30 tiết
2. Mục đích:
- Nhằm cung cấp cho học viên phương pháp tư duy sáng tạo trong thiết kế;
- Nắm bắt quy trình xây dựng ý tưởng và thực hành sáng tạo trên ngôn ngữ
thị giác 2D;
- Giúp cho học viên vận dụng các kỹ năng tạo hình để hình thành bài tập
có tính thẩm mỹ cao.
3. Mô tả môn học:
Môn học được xây dựng trên cơ sở kết hợp kiến thức lý thuyết và thực
hành sáng tạo. Người học được cung cấp ba chương; Chương 1: Cơ sở lý luận
và quy trình phát triển ý tưởng sáng tạo trong thiết kế; Chương 2: Sử dụng ngôn
ngữ –hiệu ứng nghệ thuật thị giác trong thiết kế sáng tạo; Chương 3: Khai thác
đề tài và chất liệu trong thiết kế.
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4. Nội dung môn học:
Chƣơng 1: Cơ sở lý luận và quy trình phát triển ý tƣởng sáng tạo trong
thiết kế
1.1. Cơ sở lý luận trong sáng tạo
1.2. Vai trò và ý nghĩa của ý tưởng trong thiết kế
1.3. Cách thức hoạt động sáng tạo của não bộ con người
1.4. Đặc điểm sáng tạo trong từng chuyên ngành
1.4.1. Ngôn ngữ nghệ thuật–tín hiệu thị giác trong thiết kế
1.4.2. Thiên nhiên- đối tượng của phát triển ý tưởng thiết kế
1.5. Quy trình xây dựng phát triển ý tưởng sáng tạo trong thiết kế
Chƣơng 2: Sử dụng ngôn ngữ –tín hiệu nghệ thuật thị giác
trong phát triển ý tƣởng thiết kế
2.1. Sử dụng yếu tố đối lập và tương phản
2.1.1. Yếu tố đối lập và giá trị của nó trong phát triển thiết kế
2.1.2. Bài tập về tính đối lập
2.1.3. Yếu tố tương phản và giá trị của nó trong xử lí hiệu ứng thị
giác trong thiết kế
2.1.4. Bài tập về tính tương phản
2.2. Sáng–tối hiệu ứng và giá trị thẩm mỹ trong thiết kế
2.2.1. Xử lí sáng–tối và tính liên tưởng không gian – thời gian
2.2.2. Bài tập về sáng – tối
2.3. Yếu tố chuyển động trong thiết kế
2.3.1. Một số hiệu ứng tạo ra sự chuyển động
2.3.2. Các quy tắc tạo ra hiệu ứng chuyển động

2.3.3. Bài tập về chuyển động
Chƣơng 3: Khai thác đề tài và chất liệu trong thiết kế
4.1. Đề tài về động vật
4.1.1. Yếu tố tạo hình và giá trị thẩm mỹ
4.1.2. Vận dụng vẻ đẹp từ động vật trong thiết kế
4.1.3. Bài tập thiết kế
4.2. Các loại cây lá trong thiên nhiên
4.2.1. Yếu tố tạo hình của các loại cây lá
4.2.2. Vận dụng vẻ đẹp của các loại cây lá trong thiết kế
4.2.3. Bài tập thiết kế
4.3. Chất liệu giấy
4.3.1. Tính năng, hiệu quả của chất liệu giấy
4.3.2.Các phương án xử lý giấy trong thiết kế
4.3.3. Bài tập thiết kế về chất liệu giấy

