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Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ 
Mã nghề: 5210101 
Trình độ đào tạo: Trung cấp  
Hình thức đào tạo: Chính quy 
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS trở lên  
(Đối tượng tuyển sinh là học sinh tốt nghiệp THPT không phải học thêm 15 tín 
chỉ phần văn hóa bổ trợ) 
Thời gian đào tạo: 1,5 năm 

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: 15 tháng thực học. 
- Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương: 18 tháng thực học. 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 
1.1. Mục tiêu chung  

Chương trình đào tạo trung cấp Kỹ thuật điêu khắc gỗ cung cấp cho người 
học những kiến thức về sản phẩm điêu khắc gỗ, kỹ năng điêu khắc một số loại 
hoa văn, phù điêu, con giống, tượng người, lèo tủ, bệ tủ trên vật liệu gỗ. Người 
học có đủ năng lực thích ứng với thực tế sản xuất, có đạo đức lương tâm nghề 
nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ, có khả năng tìm 
việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn. 

Người học sau khi tốt nghiệp trung cấp Kỹ thuật điêu khắc gỗ có thể làm việc 
tại các công ty, các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm điêu khắc gỗ, đồ gỗ mỹ nghệ 
hoặc tự tổ chức sản xuất tại gia đình ở các địa phương hoặc tại các làng nghề. 
1.2. Mục tiêu cụ thể  
- Kiến thức:  

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội và 
pháp luật đáp ứng yêu cầu công việc nghề nghiệp và hoạt động xã hội thuộc lĩnh 
vực chuyên môn;   

+ Trình bày được công tác an toàn lao động trong điêu khắc gỗ; 
+ Mô tả được các đặc điểm cơ bản của vật liệu gỗ;       
+ Mô tả được kế hoạch tìm kiếm việc làm và khởi nghiệp sản xuất kinh 

doanh trong lĩnh vực điêu khắc gỗ; 
+ Nêu được nguyên tắc cơ bản vẽ hình họa theo mẫu, các dạng bố cục trong 

các hình cơ bản; 
+ Trình bày được cấu tạo, công dụng, cách mài, cách sử dụng các loại dụng 

cụ thủ công dùng trong nghề điêu khắc gỗ; 
+ Mô tả được cấu tạo, công dụng, nguyên lý hoạt động của thiết bị dùng 

trong điêu khắc gỗ; 
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+ Trình bày được quy trình vận hành các loại thiết bị dùng trong nghề điêu 
khắc gỗ; 

+ Trình bày được quy trình điêu khắc hoa văn; phù điêu; con giống; tượng 
người theo tích cổ; tượng người đương đại; lèo tủ; bệ tủ; 

+ Trình bày được quy trình trang sức bề mặt sản phẩm mộc. 
 - Kỹ năng: 

+ Áp dụng đúng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước vào việc sản 
xuất sản phẩm điêu khắc gỗ; 

+ Ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện công việc của nghề; 
+ Có năng lực ngoại ngữ bậc 1/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; 
+ Nhận biết được một số loại gỗ thường dùng trong nghề điêu khắc gỗ;  
+ Mài, tháo, lắp và căn chỉnh được dụng cụ thủ công dùng trong điêu khắc 

gỗ đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật; 
+ Mài được lưỡi cắt của các thiết bị dùng trong điêu khắc gỗ đảm bảo đúng 

yêu cầu kỹ thuật; 
+ Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ thủ công dùng trong điêu khắc gỗ; 
+ Sử dụng được các thiết bị dùng trong điêu khắc gỗ; 
+ Điêu khắc được các loại hoa văn; phù điêu; con giống; tượng người theo 

tích cổ; tượng người đương đại; lèo tủ; bệ tủ theo mẫu đảm bảo yêu cầu kỹ 
thuật, mỹ thuật; 

+ Trang sức được bề mặt sản phẩm mộc đảm bảo kỹ thuật; 
+ Tìm kiếm được việc làm và khởi nghiệp sản xuất kinh doanh trong lĩnh 

vực điêu khắc gỗ. 
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
 + Chấp hành tốt những quy định của nhà nước, địa phương, cơ quan nơi làm 
việc; 

+ Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân 
và trách nhiệm một phần đối với nhóm; 

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã định sẵn; 
+ Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện; 
+ Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức lao động;  
+ Chủ động, sáng tạo, khoa học, cẩn thận trong công việc; 
+ Luôn hoàn thành tốt những công việc thường xuyên được giao. 

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 
Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc 

làm của ngành, nghề bao gồm: 
+ Điêu khắc hoa văn; 
+ Điêu khắc phù điêu; 
+ Điêu khắc con giống; 
+ Điêu khắc tượng người theo tích cổ; 
+ Điêu khắc tượng người đương đại; 
+ Điêu khắc lèo tủ; 
+ Điêu khắc bệ tủ; 
+ Trang sức bề mặt sản phẩm. 

2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHÓA HỌC 
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- Số lượng môn học, mô đun: 25 
- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 90 tín chỉ.  
- Khối lượng các môn học chung: 255 giờ 
- Khối lượng các môn học văn hóa bổ trợ: 225 giờ 
- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1605 giờ 
- Khối lượng lý thuyết: 687 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1315 giờ; Thi, 
kiểm tra: 83 giờ. 
3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

Mã 
MH/ 
MĐ 

Tên môn học/ mô đun 
Số 
tín 
chỉ 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng  
số 

Trong đó 

Lý 
thuyết 

Thực 
hành/thực 

tập/thí 
nghiệm/bài 

tập/thảo 
luận 

Kiểm 
tra 

I Các môn học chung 12 255 94 148 13 
MH 01 Giáo dục chính trị  2 30 15 13 2 
MH 02 Pháp luật 1 15 9 5 1 
MH 03 Giáo dục thể chất  1 30 4 24 2 

MH 04 Giáo dục quốc phòng và 
an ninh 2 45 21 21 3 

MH 05 Tin học  2 45 15 29 1 
MH 06 Tiếng Anh 4 90 30 56 4 

II Các môn học, mô đun 
chuyên môn nghề 63 1605 405 1141 59 

II.1 Môn học, mô đun cơ sở 7 120 61 52 7 
MH 07 Vẽ mỹ thuật  3 60 21 36 3 
MH 08 Vật liệu gỗ  2 30 19 9 2 
MH 09 An toàn lao động 2 30 21 7 2 

II.2 Môn học, mô đun chuyên 
nghề 56 1485 344 1089 52 

MĐ 10 Chuẩn bị, sử dụng dụng cụ 
thủ công 4 90 26 60 4 

MĐ 11 Chuẩn bị, sử dụng thiết bị, 
máy móc 4 90 27 60 3 

MĐ 12 Điêu khắc hoa văn  3 80 20 56 4 

MĐ 13 Điêu khắc phù điêu mai, 
trúc 3 80 21 55 4 

MĐ 14 Điêu khắc phù điêu 
phượng, rồng 3 80 22 53 5 

MĐ 15 Điêu khắc chim công, đại 
bàng 4 100 26 70 4 

MĐ 16 Điêu khắc trâu, hổ 4 100 24 72 4 
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4. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP 

Áp dụng theo quy trình đào tạo và Quy chế thi, kiểm tra và xét công nhận 
tốt nghiệp hiện hành của Nhà trường. 

MĐ 17 Điêu khắc tượng tam đa 6 150 35 109 6 
MĐ 18 Điêu khắc tượng thiếu nữ  6 150 39 105 6 
MĐ 19 Điêu khắc lèo tủ  3 80 22 54 4 
MH 20 Điêu khắc bệ tủ 4 90 24 62 4 

MĐ 21 Trang sức bề mặt sản 
phẩm 2 45 13 30 2 

MH 22 Tìm kiếm việc làm và khởi 
nghiệp kinh doanh  1 30 13 15 2 

MĐ 23 Thực tập tốt nghiệp  9 320 32 288   
III Các môn học văn hóa bổ 

trợ 15 225 188 26 11 
MH 24 Toán học 8 120 100 13 7 
MH 25 Vật lý 7 105 88 13 4 

  Tổng cộng: 90 2085 687 1315 83 


