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DỰ ÁN BẢO TỒN
KỸ THUẬT LÀM GỐI TRUYỀN THỐNG 
CỦA NGƯỜI MƯỜNG - GỐI MẶT HUYỆT

       Dự án này thuộc chủ đề Thúc đẩy nhận thức xã hội về văn hóa và
hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương (tại huyện Thạch Thất, Hà Nội). 
        Dự án được thực hiện từ ngày 23/8/2022 tới 14/1/2023 (dự kiến
hoàn thành sản phẩm vào ngày 31/11/2022).
     Dự án bảo tồn này mong muốn hướng tới đối tượng là những
người Mường từ 11 tuổi trở lên, đồng thời giới thiệu sản phẩm tới
những người quan tâm ở dân tộc khác. 
     Vì mục tiêu quảng bá sản phẩm tới nhiều người nên nhóm thực
hiện dự án đã lựa chọn thiết kế sản phẩm trên Google Sites, nơi chỉ
cần thiết bị điện tử và mạng Internet là có thể truy cập, rất nhanh
cũng như tiện lợi. Ngoài ra, với những người không có sẵn điều kiện,
dự án còn có sản phẩm là Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật bảo tồn gối
truyền thống của người Mường - gối mặt huyệt.



MỤC ĐÍCH CỦA DỰ ÁN
      Trong quá trình thực hiện dự án, nhóm thực hiện dự án đã thực
hiện một cuộc nghiên cứu thứ cấp qua Internet và khoanh vùng
được đối tượng sinh sống chủ yếu trong huyện Thạch Thất là người
Mường. Vậy nên để có thể sản xuất một sản phẩm đồ vải của người
Mường, nhóm thực hiện dự án đã tiến hành nghiên cứu sơ cấp tiếp
bằng cách phỏng vấn các bác nhân viên là người Mường trong
trường và khoanh vùng được những sản phẩm như trang phục
Mường, vỏ nệm, chăn, gối. Trong đó, trang phục Mường vốn đã là
sản phẩm đặc trưng rõ nét và vẫn đang được gìn giữ; hai sản phẩm
vỏ nệm và chăn tại địa phương không thể hiện nét đặc sắc trong
văn hóa Mường cả về chất liệu lẫn kỹ thuật. Nên từ đó, hướng tiềm
năng chính là gối mặt huyệt của người Mường đã được xác định.



MỤC ĐÍCH CỦA DỰ ÁN
Nhóm nghiên cứu tiến hành nghiên cứu sơ cấp lần hai tại nhà bà
Lợi - một người Mường tại địa phương còn biết làm gối. Qua lần
nghiên cứu này, nhóm thực hiện biết rằng, gối mặt huyệt không
những có thiết kế rất đặc biệt chỉ người Mường mới có, mà nó còn
mang những nét văn hóa đặc trưng, gắn liền với cuộc sống của
người Mường. Từ đó, một số sản phẩm tiêu dùng với ý tưởng tạo ra
những thiết kế mới dựa trên sự kế thừa từ kỹ thuật làm gối truyền
thống của người Mường đã ra đời, nhóm hy vọng sẽ phát huy và tiếp
nối được những kỹ thuật mà bà Lợi đã giới thiệu. Tuy nhiên nhóm
thực hiện dự án vấp phải một khó khăn khác, nhóm nhận ra rằng
còn rất ít người biết về kỹ thuật làm gối truyền thống này và hầu
hết đều là những người cao tuổi. Bên cạnh đó, những người Mường
trẻ thì không biết các kỹ thuật để làm gối này. Do vậy, những ý
tưởng sản phẩm đã đề ra chưa thể sản xuất và không đủ nhân lực
biết về kỹ thuật để có thể biến dự án này thành một dự án kinh tế.
Trước tình hình đó, nhóm thực hiện dự án thấy rằng: Gối mặt huyệt
của người Mường là một sản phẩm truyền thống của người Mường
với những kỹ thuật làm ra độc đáo, hiện đang bị mai một và nó rất
cần được bảo tồn. Sau khi suy nghĩ và bàn bạc, nhóm thực hiện dự
án đã quyết định chuyển dự án này thành một dự án truyền thông
với mục đích bảo tồn loại gối mặt huyệt này và mục tiêu là tạo ra
các sản phẩm truyền thông cụ thể là site truyền thông và ấn phẩm
hướng dẫn làm gối mặt huyệt để có thể lưu giữ và truyền bá kỹ
thuật làm gối đặc biệt này.



TRANG WEB
TRÊN GOOGLE SITES

Ở đây sản phẩm mà nhóm thực hiện  là sản phẩm truyền thông được

thiết kế trên Google Sites - kênh thiết kế web miễn phí. Trang được chia

làm ba phần chính gồm (1)Trang chủ - giới thiệu Xưởng và nhân sự;

(2)Về dự án; và (3)Blog về hành trình tìm ra sản phẩm gối. Phần chính

trong trang này là Về dự án; gồm ba thể loại tư liệu - bài viết, phóng sự

và video - nói về Hành trình tìm ra sản phẩm gối mặt huyệt của người

Mường, Văn hóa của sản phẩm gối và Nét đẹp của sản phẩm gối, đồng

thời giới thiệu chi tiết về cách làm chiếc gối truyền thống này.



   Về phần bài viết và phóng sự, năm nội dung chính trong đó là:
    - Hành trình khám phá lần 1, được đăng tải dưới dạng phóng sự, nói về
quá trình nghiên cứu thứ cấp và sơ cấp lần thứ nhất, dẫn đến kết quả bước
đầu của dự án là tìm ra sản phẩm đồ vải - Gối chín mặt huyệt của người
Mường.
    - Hành trình khám phá lần 2, được đăng tải dưới dạng phóng sự. Nội dung
của bài này là quá trình phỏng vấn tại nhà bà Lợi - một nghệ nhân làm gối
mặt huyệt - để rồi từ đó nhóm thực hiện dự án tìm ra kỹ thuật làm gối chín
mặt huyệt.
    - Nét đẹp văn hóa của gối Mường, một bài viết nói khái quát về những câu
chuyện, những nét đẹp không phải của kỹ thuật mà là của văn hóa ẩn sâu
trong sản phẩm, đồng thời cũng là sự mai một và lùi về quá vãng của chiếc
gối Mường. 
    - Nét đặc sắc của gối Mường, một bài viết với nội dung cùng mục đích nêu
ra những chi tiết đặc sắc đến tỉ mỉ, và những điều đẹp đẽ nhất ở chiếc gối
mặt huyệt xưa cũ.
    - Phần cuối cùng, gồm chi tiết thiết kế, kỹ thuật và vẻ đẹp của gối Mường.
Đồng thời, còn có một ebook và video đi kèm hướng dẫn cách tự làm một
chiếc gối Mường xinh xắn.
    Ngoài ra, như đã nêu sơ lược ở trên, Trang còn có một phần Blog để các
thành viên chia sẻ, tự sự,... về những tình huống xảy ra khi thực hiện dự án
thông qua bài viết và hình ảnh minh họa.

TRANG WEB
TRÊN GOOGLE SITES



Để thuận tiện cho các đối tượng không sử dụng Internet,
nhóm thực hiện dự án cũng sản xuất một Ấn phẩm "Sổ tay
Hướng dẫn cách làm gối mặt huyệt" với nội dung tương
đương các nội dung trình bày trên Google Sites. Quyển sổ
tay này được thiết kế trên khổ giấy A5, gọn nhẹ và thuận
tiện với người đọc.

SỔ TAY HƯỚNG DẪN 
CÁCH LÀM GỐI MẶT HUYỆT
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Sản xuất sản phẩm

Hoàn thiện sản phẩm 

Bàn giao









TẠI SAO NÊN TÀI TRỢ
CHO DỰ ÁN NÀY?
 Hiện nay, kỹ thuật làm gối mặt huyệt của người Mường đang
dần bị thất truyền và mai một tại địa phương. Việc bảo tồn kỹ
thuật truyền thống này là một việc rất có ý nghĩa và nên làm,
đồng thời nó góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa Mường. Việc tài
trợ cũng là một việc tốt nên được thực hiện; nó không chỉ giúp
ích cho dự án, mà còn đóng góp không nhỏ cho cộng đồng
Mường tại Thạch Thất.
        Thêm vào đó, dự án này được tài trợ sẽ tạo động lực cho
nhóm thực hiện dự án nói riêng và hơn thế là thúc đẩy nhiệt
huyết của những người trẻ nói chung sẽ chung tay phát triển
những dự án cộng đồng tiếp theo. 
 Và một phần trong các lý do giúp nhà tài trợ lựa chọn đầu tư
hay không nằm ở phần quyền lợi. Như nhóm thực hiện dự án đã
nêu trên, làm được việc có ích sẽ khiến tinh thần mình cảm thấy
thanh thản, và theo quan điểm của nhóm, việc ấy là một quyền
lợi xuất phát từ sâu thẳm trong lương tâm, không cần bất cứ tiền
tài gì rồi.
 Khi tài trợ cho dự án này, với vai trò là chủ trường Maya, nhà tài
trợ sẽ đem lại danh tiếng cho Maya khi: 
·Ủng hộ nhiệt tình các dự án của học sinh, tạo một môi trường
đào tạo tốt, có chất lượng. 
·Góp phần phát triển cộng đồng, cụ thể là đóng góp cho cộng
động người Mường tại Thạch Thất – địa phương nơi làng Maya
tọa lạc.



 
Bên cạnh đó, khi đăng tải nội dung và các thông tin của dự án
trên website và các kênh truyền thông khác của trường cũng sẽ
thu hút một lượng lớn người quan tâm và cũng là một yếu tố
khiến trường Maya trở nên nổi tiếng hơn, tạo được tiếng vang
và thúc đẩy tuyển sinh, giúp trường phát triển. 
Để có được điều đó, nhóm thực hiện dự án xin cam kết sẽ dốc
tâm sức và sự nhiệt thành để hoàn thành dự án, đem lại các
sản phẩm uy tín, chất lượng, xứng đáng với kỳ vọng và sự đầu
tư của nhà tài trợ. 
Nhà tài trợ cũng có quyền đồng sở hữu các sản phẩm site và
bản quyền ấn phẩm của dự án đồng thời nhóm thực hiện dự án
xin tặng 1 sản phẩm gối mặt huyệt do nhóm tự thực hiện tới
nhà tài trợ. 

TẠI SAO NÊN TÀI TRỢ
CHO DỰ ÁN NÀY?



XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN

       Để chiến dịch truyền thông của dự án được
hiệu quả nhất, nhóm thực hiện dự án mong muốn
có sự hỗ trợ truyền thông của Maya School để
chia sẻ các nội dung trên google sites lên các
kênh truyền thông điện tử của nhà trường nhằm
quảng bá rộng rãi nội dung này tới nhiều người.
Nhóm thực hiện dự án tin rằng, đây cũng là cách
hiệu quả để Maya thể hiện sự quan tâm của mình
tới cộng đồng địa phương.
       Đồng thời, với những chia sẻ về dự án như
trên, nhóm thực hiện dự án rất mong nhận được
sự hỗ trợ về kinh phí để thực hiện dự án này.



Thông tin liên hệ:
Phone: 033 964 8228
Email: mo@mayaschool.edu.vn


