CÔNG TÁC ĐÀO TẠO KHỐI VĂN HÓA PHỔ THÔNG NHỮNG KHỞI SẮC ĐÁNG MỪNG
Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội – cái tên đã rất quen thuộc với tất cả
những người yêu nghệ thuật của thủ đô. Nhà trường là cái nôi phát hiện và nuôi
dưỡng các tài năng hội họa, thiết kế, thanh nhạc, nhạc nhẹ, múa, sân khấu điện
ảnh…. Bởi vậy, đây là điểm đến lý tưởng dành cho các bạn trẻ muốn thực hiện ước
mơ trở thành nghệ sĩ. Nhưng có lẽ ít ai biết đến trường Cao đẳng nghệ thuật còn là
một môi trường học tập văn hóa lành mạnh và hiệu quả.
Cùng với những khoa chuyên ngành khác trong nhà trường, trong suốt 50
năm qua, khoa Văn hóa phổ thông đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, phát triển và
dần dần khẳng định được uy tín, chất lượng đào tạo, đáp ứng được nhu cầu của xã
hội. Trong những năm gần đây, được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện của Ban
giám hiệu nhà trường, Khoa đã đạt được những thành tích đáng kể trong công tác
đào tạo. Đặc biệt năm học 2016-2017 vừa qua có thể nói là một năm nhiều khởi sắc
đối với khoa Văn hóa phổ thông của trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội.
Trước hết, phải kể đến kết quả của kỳ thi Học viên giỏi cấp thành phố hệ
GDTX do Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội tổ chức vào tháng 4 năm 2017. Khoa văn
hóa phổ thông đã đăng kí cho học sinh dự thi ở 3 môn: Văn, Toán, Địa lý và đạt
được 6 giải: 2 giải nhì môn văn, 1 giải 3 môn văn, 1 giải khuyến khích môn Văn, 1
giải khuyến khích môn Toán, 1 giải khuyến khích môn Địa lý. Tỷ lệ đạt giải của
Khoa là khá cao so với các trường trong phạm vi toàn thành phố. Đó là kết quả từ
sự nỗ lực của cả thầy và trò khoa Văn hóa phổ thông, là niềm tự hào rất lớn của tập
thể Khoa. Đó cũng là minh chứng để thấy rằng học sinh Cao đẳng nghệ thuật
không chỉ hát hay, vẽ giỏi, múa đẹp… mà còn học giỏi các bộ môn Văn hóa.
Tiếp đó, trong kỳ thi THPT Quốc gia diễn ra vào tháng 6 vừa qua, Khoa Văn
hóa phổ thông một lần nữa khẳng định được chất lượng đào tạo không thua kém gì
các trường THPT trong cả nước khi đạt được tỉ lệ đỗ tốt nghiệp 100% và rất nhiều

em đậu vào các trường Cao đẳng, Đại học lớn như: Đại học mĩ thuật Yết Kiêu, Đại
học mĩ thuật công nghiệp, Đại học Kiến trúc, Đại học văn hóa, Đại học dân lập
Thăng Long, Đại học sư phạm nhạc họa trung ương, Cao đẳng Y dược Hà Đông…
Học sinh khoa Văn hóa phổ thông tham dự kỳ thi THPT Quốc gia ở 4 bộ môn:
Văn, Toán, Sử, Địa. Trước khi bước vào kỳ thi các em đã được chuẩn bị đầy đủ
kiến thức, kỹ năng và một tâm lý tốt. Các em cũng được Ban giám hiệu nhà trường,
Ban chủ nhiệm khoa và các giáo viên chủ nhiệm tận tình hướng dẫn, giúp đỡ trong
việc làm hồ sơ đăng kí dự thi, hồ sơ đăng kí xét tuyển vào các trường Cao đẳng, đại
học. Trong điều kiện quy chế thi có nhiều thay đổi như hiện nay, việc hoàn thành
hồ sơ dự thi cho học sinh là một nỗ lực rất lớn của các cán bộ giáo viên khoa Văn
hóa phổ thông. Con số 100% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT là thành quả xứng đáng
cho những cố gắng, cho quyết tâm của cả thầy và trò.
Việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của khoa Văn hóa phổ thông
trong năm học 2016-2017 cũng rất đáng kể. Trong năm học vừa qua, Khoa đã
được nghiệm thu cấp trường đề tài “Xây dựng chương trình dạy học thực hành
dành cho môn Ngữ Văn tại trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội” và áp dụng khá hiệu
quả vào dạy học môn Ngữ Văn, nhờ đó kết quả dạy học Văn được cải thiện rõ rệt.
Trong kỳ thi THPT Quốc gia năm nay, điểm thi môn Văn của học sinh khối 12 tốt
hơn so với những năm học trước, trong đó có học sinh đạt điểm số khá cao là 8.5
điểm. Cũng trong năm học 2016-2017, Khoa đã hoàn thành đề án đào tạo văn hóa
chất lượng cao và sẽ triển khai thực hiện trong năm học tiếp theo. Đây là một bước
ngoặt mới đối với công tác đào tạo của Khoa khi hướng đến mở rộng đối tượng đào
tạo và chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời bắt kịp xu hướng xã hội
hóa giáo dục đang rất được quan tâm trong giai đoạn hiện nay.
Những thành tích đạt được trong năm học 2016-2017 trước hết là nhờ Khoa
Văn hóa phổ thông của nhà trường sở hữu một đội ngũ giáo viên có chuyên môn
tốt, tâm huyết với nghề, và không ngừng học tập nâng cao trình độ. Hiện tại Khoa
đã có 4 giáo viên là Thạc sỹ, 2 giáo viên đang thực hiện nghiên cứu sinh và 2 giáo

viên đang học Cao học. Các thầy cô giáo luôn tâm huyết với từng bài giảng, có
trách nhiệm với những tri thức truyền đạt tới học trò, nhiều giáo viên trong khoa
đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp trường. Bên cạnh đó, những thành tích mà
Khoa đạt được có một phần không nhỏ nhờ vào sự ủng hộ và hết sức tạo điều kiện
của Ban giám hiệu nhà trường. Việc tham gia thi Học viên giỏi cấp thành phố, tham
dự kỳ thi THPT Quốc gia khoa, thực hiện đề tài khoa học… đều nhận được hỗ trợ
rất lớn về kinh phí, phương tiện và nhân lực của nhà trường.
Chuẩn bị bước vào năm học 2017-2018, khoa Văn hóa phổ thông vui mừng
khi đón nhận số lượng học sinh đầu vào cao hơn so với các năm trước. Đến thời
điểm hiện tại, Khoa đã có 130 học sinh khối 12, 91 học sinh khối 11 và 97 học sinh
khối 10. Tổng cộng Khoa hiện có khoảng 300 học sinh. Con số này hứa hẹn còn
tăng lên đáng kể trong thời gian tới. Với những gì Khoa đã làm được, các em học
sinh và các bậc phụ huynh thực sự yên tâm khi cho con theo học tại trường Cao
đẳng nghệ thuật Hà Nội. Các em sẽ vừa được theo đuổi ước mơ nghệ thuật, vừa
được giáo dục văn hóa đạt yêu cầu. Đó sẽ là một trong những điểm nhấn để thu hút
ngày càng nhiều hơn các bạn trẻ yêu nghệ thuật đến với nhà trường.
Nhìn lại một năm nhiều khởi sắc đối với khoa Văn hóa phổ thông, chắc hẳn
tất cả các thành viên trong khoa đều cảm thấy vui mừng và phấn khởi. Những thành
công đã đạt được sẽ là động lực để Khoa tiếp tục phát triển và lớn mạnh hơn trong
những năm học tiếp tới.
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