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Kỹ Sư Đồ Họa 

Tại sao phải tìm hiểu về Kỹ sư đồ họa? 

Bài học Kỹ sư đồ họa giúp con tìm hiểu về công việc cũng như những 

sản phẩm mà một kỹ sư đồ họa có thể sáng tạo ra. Con cũng được khám 

phá về các yêu cầu trong quá trình thực hiện của một kỹ sư đồ họa nhằm 

đem đến sản phẩm độc đáo, chuyên nghiệp và phù hợp với yêu cầu của 

khách hàng. 

Bài học giúp con nâng cao khả năng quan sát, phối hợp cùng thiết bị 

học và rèn sự tự tin khi thực hiện thuyết trình về bảng quảng cáo nhóm con 

sáng tạo ra. 

Các nội dung Con tìm hiểu trong bài: 

- Siêu trí tuệ: Con tương tác với thiết bị học để gọi được tên của những nhãn hàng, 

công ty nổi tiếng trên thế giới. Con hiểu rằng những logo nhận diện của thương hiệu 

sẽ mang màu sắc, đặc trưng và ý nghĩa riêng. Những chiếc logo sẽ được sáng tạo bởi 

các kỹ sư đồ họa. 

- Khám phá công việc của kỹ sư đồ họa: Nhân viên thiết kế đồ họa (là người giúp 

khách hàng truyền tải thông điệp quảng cáo của các nhãn hàng, thương hiệu tới người 

tiêu dùng nhằm mục đích tăng doanh số. Những công việc mà một kỹ sư thường 

thược hiện là: Gặp gỡ khách hàng để trao đổi về những kỳ vọng của họ đối với sản 

phẩm đồ họa mà bạn cần phải thiết kế; Lựa chọn kích thước và kiểu chữ để tăng 

cường khả năng truyền tải thông điệp; Gửi bản thiết kế nháp cho khách hàng và chỉnh 

sửa dựa trên những phản hồi của họ; Hoàn thiện bản thiết kế và gửi cho khách hàng; 

Thực hiện những nhiệm vụ khác được cấp trên giao phó. 

- Sáng tạo biển quảng cáo: Bằng những giáo cụ được giáo viên chuẩn bị sẵn con và 

các bạn thực hiện sáng tạo một chiếc biển quảng cáo độc đáo. 

- Thuyết trình: Con giới thiệu về các bước nhóm con đã sáng tạo cũng như hình ảnh 

đại điện, ý nghĩa của chiếc biển quảng cáo nhóm con thực hiện. 

Một số hoạt động, trò chơi nhỏ ứng dụng tại nhà 

- Cha mẹ cùng con đóng vai một kỹ sư đồ họa để thiết kế logo 

riêng cho từng thành viên trong gia đình. 

- Cha mẹ cho con quan sát những hình ảnh khác nhau của các 

biển quảng cáo để con hiểu về bố cục, màu sắc, hình khối… 

từ đó kích thích niềm đam mê với nghề kỹ sư đồ họa. 


