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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Kho tàng âm nhạc dân gian Việt Nam rất phong phú và đa dạng với 

nhiều thể loại của nhiều tộc người, nhiều vùng miền, trong đó dân ca chiếm 

một vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt.  

Dân ca là một di sản do nhân dân sáng tạo, gọt giũa và lưu truyền từ 

đời này sang đời khác; là tiếng nói tâm tình, là những rung động tâm hồn 

của con người Việt Nam. Trải qua hàng ngàn năm cùng với bao thăng trầm 

lịch sử, đến cuộc sống hiện đại ngày nay, dân ca Việt Nam vẫn tồn tại một 

cách bền bỉ và có vai trò quan trọng trong đời sống tinh thân của nhân dân, 

khẳng định giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa của dân tộc. 

Tây Nguyên là vùng cao nguyên nổi tiếng với kho tàng dân ca phong 

phú, độc đáo và đặc sắc. Tây Nguyên có nhiều tộc người sinh sống như 

người Kinh, người Bana, Ê đê, Gia rai, Mnông, Hơ rê, Mạ, Xơ đăng… 

trong đó, góp phần đậm chất văn hóa, âm nhạc của người Tây Nguyên 

chính là dân ca Ê Đê. 

Được lớn lên ở tỉnh Đăk Lăk, tôi đã được nghe nhiều làn điệu dân ca 

Ê đê của quê hương và các ca khúc mang chất liệu dân ca Ê đê. Tất cả 

những làn điệu dân ca và ca khúc đó được ngấm vào trong cuộc sống hàng 

ngày và trở thành một phần sống trong tâm hồn tôi. Trong chương trình 

môn Âm nhạc phổ thông hiện nay ở nước ta, nội dung giáo dục dân ca là 

một phần quan trọng, nói lên sự quan tâm của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối 

với nền văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, số lượng tiết học âm nhạc chỉ có 01 

tiết /tuần ở Tiểu học và THCS, thời lượng và nội dung dạy hát dân ca trong 

chương trình còn hạn hẹp. Các sở Giáo Dục và Đào tạo có cho phép các 

trường có thể đưa thêm dân ca địa phương mình vào giờ học hát (bài hát tự 

chọn) và có thể sử dụng trong hoạt động ngoại khóa.   
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 Trường THCS Chu Văn An, huyện Krong Năng, tỉnh Đăk Lăk chính 

là một phần quê hương của tôi, cùng với tình cảm yêu thích và trân trọng 

những giá trị dân ca Ê đê cũng như mong muốn được đi sâu nghiên cứu về 

dân ca quê hương mình, được giới thiệu những nét đặc sắc của dân ca Ê đê 

đến các học sinh THCS nơi đây đồng thời một phần nữa trang bị thêm kiến 

thức cho bản thân, góp phần giữ gìn truyền thống âm nhạc của trong dân ca 

Ê đê ở Tây Nguyên, tôi lựa chọn đề tài Dạy học dân ca Ê Đê cho học sinh 

Trường Trung Học Cơ Sở Chu Văn An, huyện Krong Năng, tỉnh Đăk Lăk.  

2. Tình hình nghiên cứu 

Các tài liệu đã nghiên cứu về dân ca có thể kể đến một số công trình 

của  các tác giả như:  

Âm nhạc cổ truyền Việt Nam của tác giả Nguyễn Thụy Loan (2006)  

Nxb Đại học Sư phạm. Công trình giới thiệu về âm nhạc cổ truyền các dân 

tộc Việt Nam bao gồm các thể loại của dân ca. Bên cạnh đó, tác giả 

Nguyễn Thụy Loan đã nêu ra những biện pháp đưa âm nhạc cổ truyền vào 

học đường với cả hai khối âm nhạc chuyên nghiệp và khối trường phổ 

thông như: Đưa âm nhạc cổ truyền vào học đường. 

Đề án hỗ trợ đưa dân ca vào THCS năm 2009 của nhóm tác giả 

trường ĐHSP nghệ thuật TW do tác giả Phạm Lê Hòa làm chủ nhiệm. 

Trong đề án này đã giới thiệu sơ lược về dân ca các vùng miền của Việt 

Nam đồng thời khảo sát thực trạng dân ca tại một số trường THCS và đưa 

ra các biện pháp đưa dân ca vào các trường để dạy học. 

 Nghiên cứu về dân ca Ê đê có thể kể đến các công trình như:  

Đại cương về các dân tộc Ê Đê, Mnông ở Đăk Lăk của Bế Viết 

Đẳng, Chu Thái Sơn, Vũ thị Hồng và Vũ Đình Lợi, năm 1982, Nxb 

Khoa học xã hội; Luật tục Ê Đê của Ngô Đức Thịnh, Chu Thái Sơn và 

Nguyễn Hữu Thấu, Nxb Văn hóa Dân tộc; Lễ hội Tây Nguyên của Trần 



3 

 

Phong, Nxb thế giới. Các công trình này đã nghiên cứu khá sâu sắc về văn 

hóa của người Ê đê. 

 Đề án Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa lễ hội, hoa văn, cồng 

chiêng và nhạc cụ của các dân tộc thiểu số tại chỗ giai đoạn 2010-2015 

của tỉnh Đăk Nông do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tiếp thự hiện. 

Đề án đã nghiên cứu chủ yếu về các biện pháp khôi phục, giữ gìn văn hóa 

truyền thống các tộc người tại chỗ, tránh bị mai một trên địa bàn tỉnh. 

 Về dạy học dân ca đã có nhiều luận văn nghiên cứu, có thể kể tên 

một số luận văn như:  

Đưa dân ca vào chương trình dạy nhạc cho sinh viên khoa Tiểu học 

(Trường ĐHSP Hà Nội) luận văn thạc sĩ của Nguyễn Thị Thanh Bình.  

Đưa một số làn điệu dân ca Nam Bộ vào chương trình đào tạo ngành 

Sư phạm Âm nhạc tại Trường Đại học An Giang, luận văn Thạc sĩ Lý luận 

và Phương pháp dạy học Âm nhạc của Huỳnh Công Luận, năm 2014. 

Dạy học dân ca tại trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong - Quận 

Hà Đông Hà Nội của Nguyễn Phương Thảo, luận văn Thạc sĩ Lý luận và 

Phương pháp dạy học Âm nhạc, năm 2015.  

Nghiên cứu về dạy hát dân ca Ê Đê ở trường THCS Chu Văn An, 

huyện Krong Năng, tỉnh Đăk Lăk của chúng tôi sẽ là đề tài mới không 

trùng lặp với các công trình kể trên, đồng thời sẽ lựa chọn và tiếp thu 

một số vấn đề mà tài liệu đó đã nghiên cứu để làm cơ sở lý luận, đối 

chiếu so sánh và tiếp nối, phát hiện một số vấn đề khác để thực hiện nội 

dung luận văn của mình. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu  

Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng dạy học dân ca Ê đê, khả năng 

âm nhạc của học sinh trường THCS Chu Văn An, huyện Krong Năng, 

tỉnh Đăk Lăk, luận văn sẽ đề xuất biện pháp dạy học một số bài dân ca 
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Ê Đê tiêu biểu cho học sinh nơi đây, góp phần nâng cao chất lượng 

dạy học, đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.  

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

-  Nghiên cứu khái quát về dân ca Ê đê  

 - Tìm hiểu thực trạng dạy học dân ca tại trường THCS Chu Văn An, 

huyện Krong Năng, tỉnh Đăk Lăk. 

- Đề xuất một số giải pháp dạy học hát một số bài dân ca Ê Đê cho học 

sinh Trường THCS Chu Văn An, huyện Krong Năng, tỉnh Đăk Lăk trong 

chương trình chính khóa và ngoại khóa. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

 Các biện pháp dạy học hát một số bài dân ca Ê Đê cho học sinh 

trường THCS Chu Văn An, huyện Krong Năng, tỉnh Đăk Lăk trong 

chính khóa và ngoại khóa. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Địa điểm nghiên cứu: Trường THCS Chu Văn An, huyện Krong 

Năng, tỉnh Đăk Lăk.  

- Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 8/2015 đến tháng 8/2017 

- Qui mô nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu biện pháp dạy học hát một số 

bài dân ca Ê đê, trong đó tác giả sử dụng cả những bài dân ca đặt lời mới để 

phù hợp với học sinh THCS hiện nay và các bài hát trong nội dung dạy 

phân môn hát và ở môn âm nhạc trường THCS Chu Văn An, huyện Krong 

Năng, tỉnh Đăk Lăk.  

5. Phương pháp nghiên cứu 

- Phân tích, tổng hợp, mô hình hóa tài liệu, văn bản có liên quan đến 

đề tài nghiên cứu làm cơ sở lý luận của đề tài. 

- Phương pháp điều tra, phỏng vấn sẽ được luận văn thực hiện để 

trưng cầu ý kiến, nhằm thu thập thông tin, phân tích có cơ sở vững chắc 
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cho việc đánh giá những ưu điểm, nhược điểm trong PP dạy học hát dân ca 

Ê đê cho học sinh THCS. 

- Việc quan sát, ghi chép trong quá trình dự giờ, các hoạt động dạy và 

học của giáo viên và học sinh tại trường THCS Chu VĂn An ở các lớp qua 

một số buổi học âm nhạc, nhằm đánh giá PPdạy học trong việc rèn luyện kỹ 

năng, kỹ thuật hát và cách xử lý ngôn ngữ thể hiện dân ca Ê Đê. 

- PP thực nghiệm sư phạm trong đề tài sẽ được thực hiện nhằm chứng 

minh, kiểm chứng các giải pháp đưa ra trong luận văn được sâu sắc, thực 

tiễn, hiệu quả. 

6. Những đóng góp của luận văn 

 Luận văn có những đóng góp ý nghĩa thiết thực trong việc cải thiện 

và nâng cao chất lượng dạy học dân ca Ê Đê cho học sinh của trường 

THCS Chu Văn An, huyện Krong Năng, tỉnh Đăk Lăk. Từ kết quả trên, 

hy vọng sẽ mở rộng và sâu sắc tại CâuCLB dân ca của nhà trường, góp 

phần nâng cao trình độ nhận thức và thực hành âm nhạc của học sinh và sẽ 

là tài liệu cho một số học viên có nghiên cứu về dạy học dân ca nói chung, 

dạy học dân ca Ê đê ở các trường THCS tại địa phương trên đại bàn tỉnh 

Đăk Lăk nói riêng.  

7. Bố cục của luận văn 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận văn 

gồm 2 chương:   

 Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn  

 Chương 2. Biện pháp dạy học hát dân ca Ê Đê cho học sinh trường 

THCS Chu Văn An  
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Chương 1 

CỞ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

1.1. Khái niệm  

Các khái niệm như một công cụ về lý thuyết cần thiết của đề tài được 

luận văn tập trung làm rõ như khái nệm về dân ca, dạy học, PP và biện 

pháp dạy học…  

1.1.1. Dân ca 

Dân ca là một phần của văn hóa dân tộc, là niềm tự hào của chính 

dân tộc đó. Mỗi vùng miền, mỗi tộc người thường có những bản sắc văn 

hóa riêng. Việt Nam, với 54 tộc người khác nhau, có một truyền thống văn 

hóa, dân ca phong phú và độc đáo. Mỗi thể loại dân ca mang màu sắc địa 

phương đặc biệt, tùy theo phong tục, ngôn ngữ, giọng nói,… 

 Nói tóm lại, dân ca là bài hát từ lòng người dân quê với tính chất 

mộc mạc, giản dị, được chính người dân sáng tạo trong quá trình lao động 

và sinh hoạt cuộc sống hằng ngày.  

Liên quan đến khái niệm dân ca, đã có nhiều khái niệm được đưa ra 

trong Tìm hiểu dân ca Việt Nam, Nxb Âm nhạc, tác giả Phạm Phúc Minh 

nhận định: “Dân ca là những bài hát cổ truyền do nhân dân sáng tác, được 

lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác và được nhân dân ca hát theo 

phong tục tập quán của từng vùng, từng dân tộc” [15; tr.11]. 

Từ những khái niệm trên có thể hiểu, dân ca ở mỗi địa phương, mỗi 

dân tộc đều mang màu sắc riêng và có sự gắn bó về lịch sử, văn hóa của 

mỗi vùng, mỗi tộc người, là những bài hát không rõ tác giả, lưu truyền qua 

nhiều thế hệ.  

Tác giả Hà Thị Hoa thì cho rằng:   

Dân ca mỗi địa phương có màu sắc riêng, mang cốt cách, bản sắc 

của tộc người đó. Dân ca chính là hạt ngọc, được chắt lọc tinh tế, 
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kỹ lưỡng từ bao thế hệ mà thành. Dân ca luôn gắn bó chặt chẽ 

với con người, dân ca chính là một trong những hợp phần, bản 

sắc văn hóa của dân tộc. Nó mang trong mình bề dày lịch sử và 

những đặc trưng bao quát nhất của âm nhạc dân gian nói chung. 

[9; tr.20]. 

Qua tìm hiểu những ý kiến trên, học viên thấy rằng, dân ca không từ 

một người sáng tạo ra, mà là của tập thể, tác giả chủ yếu là những người 

dân sáng tạo xuất phát trong lao động và sinh hoạt cuộc sống thường nhật. 

Nhưng ở đó rõ ràng có mang bề dày văn hóa lịch dân tộc, màu sắc địa 

phương, ngôn ngữ bản địa. Như vậy, có thể khái niệm về dân ca như sau: 

Dân ca là những bài hát được nhân dân sáng tạo trong cuộc sống và 

lao động, không rõ người sáng tác ban đầu, là loại hình âm nhạc được lưu 

truyền bằng cách truyền miệng hoặc được diễn xướng theo phong tục tập 

quán của từng địa phương, từng tộc người. 

1.1.2. Dạy học 

Theo quan niệm truyền thống, quá trình dạy học là tập hợp những 

hành động liên tiếp thâm nhập vào nhau của người dạy và của người học 

dưới sự hướng dẫn của người dạy, nhằm làm cho người học tự giác nắm 

vững hệ thống những cơ sở khoa học và trong quá trình đó phát triển những 

năng lực nhận thức, năng lực hành động hình thành thế giới quan, nhân 

sinh quan. Như vậy quá trình dạy học được hiểu là tập hợp những hoạt 

động của thầy và trò dưới sự hướng dẫn, chỉ đạo của thầy nhằm giúp trò 

phát triển được nhân cách và nhờ đó mà đạt tới mục đích dạy học.  

Theo quan niệm hiện nay, quá trình dạy học là một quá trình tương tác 

giữa thầy và trò, trong đó thầy chủ đạo nhờ các hoạt động tổ chức, lãnh 

đạo, điều chỉnh hoạt động nhận thức của người học, còn trò tự giác, tích 

cực, chủ động thông qua việc tự tổ chức, tự điều chỉnh hoạt động nhận thức 

của bản thân nhằm đạt tới mục đích dạy học.  
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Theo Từ điển Tiếng Việt thì: “Dạy là truyền lại tri thức hoặc kỹ năng 

một cách ít nhiều có hệ thống có phương pháp” và “Dạy học là dạy để nâng cao 

trình độ văn hóa và phẩm chất đạo đức, theo chương trình nhất định” [34].  

Học theo nghĩa rộng, áp dụng cho cả loài vật, là hình thành hành vi 

mới, chưa có trong vốn phản xạ bẩm sinh. Học ở cả loài người và loài vật 

có hai dấu hiệu đặc trưng là sự tương tác giữa cá thể với môi trường (sự 

kích động được kích thích từ bên ngoài) và sự phản ứng của cơ thể đáp lại 

kích thích đó.  

Đối với loài người, học là quá trình chuyển hóa những kinh nghiệm 

cá nhân. Người học tiếp nhận các thông tin từ bên ngoài để cải biến chính 

mình về kiến thức, kỹ năng, thái độ, chuẩn bị cho mình tiềm năng thích ứng 

với môi trường tự nhiên và xã hội. Loài người truyền đạt kinh nghiệm ứng 

xử trước thiên nhiên và xã hội của thế hệ trước cho thế hệ sau thông qua 

tiếng nói và chữ viết bằng cách học và dạy học.  

Theo Pavlov (1819-1963) cho rằng: “Dạy là thành lập những phản xạ 

có điều kiện, hình thành ở đối tượng những kinh nghiệm hành động. Học là 

hình thành cho mình những phản ứng trả lời mới chưa có trong vốn phản 

xạ không điều kiện được di truyền”. Lý thuyết phản xạ có điều kiện của 

Pavlov đã giải thích cơ chế sinh lý của hoạt động học, đó là những hình 

thành đường liên hệ tạm thời giữa các trung khu thần kinh tương ứng trên 

vỏ não được củng cố bởi sự ôn luyện thường xuyên.  

Ngày nay, theo quan điểm của các nhà Giáo dục học thì: Dạy là hành 

động người đi trước truyền lại cho người đi sau những kinh nghiệm mà 

mình đã tích lũy được trong quá trình sống, làm việc. Việc dạy bao gồm 

nhiều lãnh vực: ăn uống, may mặc, vận chuyển, đi lại, cách tồn tại trong 

thiên nhiên khắc nghiệt, cách làm việc, cách tìm lương thực, cách đối phó 

với thú dữ, cách đối xử với đồng loại, cách nói, cách hát… 
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Như vậy, có thể hiểu: Dạy học là việc truyền đạt tri thức, nghề nghiệp, 

kinh nghiệm, kỹ năng kỹ xảo của loài người, từ người đã nắm bắt được cho 

người chưa nắm bắt được, một cách có hệ thống, có PP. Dạy học là công 

việc chung của cả người dạy và người học. Không thể hoàn tất công việc 

dạy học nếu một trong hai phía không làm việc. Mức độ đạt được của việc 

dạy học tùy vào mức độ làm việc và cộng tác đồng bộ của hai phía.  

1.1.3. Phương pháp dạy học 

  PP là cách thức tổ chức thực hiện một hoạt động theo chiều hướng 

tích cực nhằm đạt được hiệu quả PP khác nhau 

- Phương pháp truyền dạy  

Trong giới hạn của luận văn, chúng tôi đưa ra một số đề xuất PP 

truyền dạy sau: 

           PP truyền dạy truyền thống là thầy làm thị phạm trước và trò quan 

sát làm theo sau. Truyền dạy hát dân ca có đặc điểm là người dạy (các nghệ 

nhân) sử dụng kinh nghiệm, sự hiểu biết của mình để truyền lại cho người 

học từng câu hát theo hình thức truyền khẩu. Trong quá trình đó, người dạy 

cần đưa ra những bình luận, phân tích, đánh giá song song với việc làm 

mẫu. Người dạy không nhất thiết phải biết nhạc lý cơ bản bởi họ hát bằng 

sự hiểu biết, tâm hồn của họ, hát bằng tình cảm chân thành nhất để người 

học cảm thụ được và hát theo. Người học học tập từng câu, hát theo nghệ 

nhân cho đến khi thuộc lòng bài hát hay làn điệu, học theo những ký hiệu mà 

nghệ nhân hướng dẫn, luyến láy những chỗ khó, giữ hơi, ém hơi, nảy âm, 

rung âm…, cách phát âm hay nhấn nhá trong một số bài hát dân ca Ê đê.  

  PP truyền dạy kết hợp sử dụng các phương tiện hiện đại. Để tạo 

thuận lợi trong việc truyền dạy hát dân ca với thời gian luyện tập ngắn, 

chúng tôi sử dụng các phương tiện trực quan như: đàn điện tử, máy phát 

nhạc, máy chiếu clip và một số các hoạt động và một số phương tiện thu 

âm, ghi hình… nhằm hỗ trợ công tác truyền dạy đạt hiệu quả cao. 
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- Phương pháp thực hành  

  Để người học tiếp thu tốt các nội dung bài hát dân ca Ê đê ở Đăk 

Lăk, người GV cần truyền cho các em những kiến thức và kỹ năng chủ yếu 

bằng PP thực hành. 

  PP thực hành là cách thức áp dụng lý thuyết vào thực tiễn. PP này tổ 

chức cho người học hoạt động để tìm tòi kiến thức mới hay vận dụng 

những điều đã học vào thực tiễn, vừa để củng cố tri thức vừa tạo nên hệ 

thống các kỹ năng kỹ xảo thực hành. PP thực hành còn được hiểu theo 

nguyên tắc người dạy diễn trình làm mẫu, người học làm theo và sau đó 

tiến hành luyê  tập, trong quá trình đó, HS tự quan sát, tự phân tích, đánh 

giá và nhờ đó phát triển được năng lực hoạt động. 

  PP thực hành có ý nghĩa rất lớn, thông qua đó sẽ giúp người học nắm 

vững tri thức, biến tri thức thành niềm tin, hình thành những kỹ năng, kỹ 

xảo nhuần nhuyễn trong công việc, kích thích hứng thú học tập môn học và 

bồi dưỡng những phẩm chất cần thiết như óc quan sát, tính chính xác, tính cẩn 

thận, tính cần cù, tổ chức hoạt động cho nhóm, cho cá nhân có khoa học. 

- Phương pháp kiểm tra, đánh giá  

  Kiểm tra, đánh giá là quá trình được tiến hành có hệ thống, để xác 

định mức độ đạt được về trình độ nắm kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo, trình độ 

phát triển tư duy và trình độ được giáo dục của người học/ HS trong quá 

trình học. 

Trong đó, kiểm tra là thu thập bằng chứng về kết quả đạt được, đánh 

giá là so sánh đối chiếu với mục tiêu dạy học nhằm đưa ra những phán 

đoán kết luận về thực trạng và nguyên nhân của kết quả đó. Mục tiêu dạy 

học là cơ sở cho việc xác định nội dung, xây dựng chương trình dạy học, 

lựa chọn PP và hình thức tổ chức quá trình dạy học. Đồng thời mục tiêu 

dạy học chi phối toàn bộ quá trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của 
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người học, từ việc xác định mục đích kiểm ta, đánh giá đến việc lựa chọn 

nội dung, PP, hình thức tổ chức, yêu cầu kiểm tra, đánh giá.  

Như vậy, kiểm tra, đánh giá không đơn thuần là sự ghi nhận kết quả 

dạy - học, mà còn đề xuất những quyết định làm thay đổi thực trạng để cho 

nó tốt hơn. Vì vậy, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS nhằm mục 

đích: làm sáng tỏ mức độ đạt được và chưa đạt được về mục tiêu dạy học, 

trình độ kiến thức, kỹ năng và thái độ của người học, xác định mức độ chất 

lượng, hiệu quả hoạt động dạy - học. Qua đó, phát hiện sai lệch và điều 

chỉnh hoạt động nhằm giúp HS điều chỉnh hoạt động, giúp người dạy/GV 

có những thông tin để kịp thời điều chỉnh PP dạy học cho phù hợp. 

1.1.4. Biện pháp dạy học 

Thuật ngữ biện pháp xác định dựa trên cơ sở so sánh cấp độ với thuật 

ngữ phương pháp luận, phương pháp. Theo William S. Garay và Purench 

có thể xác định thứ cấp như sau: phương pháp luận → phương pháp → 

biện pháp.  

Theo Từ điển Tiếng Việt thông dụng: “Biện pháp là cách thức hay 

quy trình có tính hệ thống, thứ tự để đạt đến một số mục tiêu nào đó” [35; 

tr. 105]. Hai tác giả Nguyễn Văn Hộ và Hà Thị Đức có viết: “Biện pháp là 

cách thức, con đường, phương tiện để đạt tới một mục đích nhất định, để 

giải quyết những nhiệm vụ nhất định” [13; tr. 59]. Theo Lưu Xuân Mới cho 

rằng: “Biện pháp là cách thức đạt tới mục đích và bằng một hình ảnh nhất 

định, nghĩa là một hành động được điều chỉnh” [17; tr.35]. Khi nghiên cứu 

các lý luận trên, chúng tôi khái niệm: Biện pháp là cách thức, con đường, 

phương tiện để đạt tới mục đích nhất định.  

Còn tác giả Nguyễn Văn Hộ viết: Biện pháp dạy học là tổng hợp các 

cách thức làm việc phối hợp thống nhất của thầy và trò (trong đó thầy đóng 

vai trò chủ đạo, trò đóng vai trò tích cực, chủ động) nhằm thực hiện các 

nhiệm vụ dạy học [13; tr. 60] và đồng tác giả Đặng Vũ Hoạt và Hà Thị Đức 
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khẳng định: “Biện pháp dạy học là tổng hợp cách thức hoạt động của GV 

và SV nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ dạy học đề ra” [12; tr. 27].  

Bàn về  sự phối hợp, tương tác giữa thày và trò trong dạy học cũng là 

biện pháp, thì tác giả Nguyễn Ngọc Quang viết: “Biện pháp dạy học là cách 

thức làm việc của thầy và trò trong sự phối hợp thống nhất dưới sự chỉ đạo 

của thầy, nhằm làm cho trò tự giác, tích cực, tự lực đạt tới mục đích dạy 

học” [27; tr. 37]. Khẳng định vai trò chủ đạo hiệu quả dạy học của người 

thày tới trò thì giáo trình lý luận dạy học, Khoa Tâm lý - Giáo dục của ĐHSP 

- Đại học Thái Nguyên có đoạn: “Biện pháp dạy học là tổ hợp cách thức hoạt 

động của thầy và trò trong quá trình dạy học được tiến hành dưới vai trò chủ 

đạo của thầy nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ dạy học” [13; tr. 62].  

Như vậy, các tư liệu trên đều khẳng định vai trò, vị trí cũng như một số 

đặc điểm của biện pháp dạy học là sự tương tác có thống nhất giữa thày và trò 

để nhằm giải quyết tốt mục đích lĩnh hội và truyền đạt, khám phá tri thức lý 

luận và thực tiễn của bài học, môn học. 

1.1.5. Dạy học hát dân ca  

Là phương pháp truyền dạy qua phương thức truyền khẩu là phương 

thức truyền thống của ông cha ta. Đây là phương thức thường được dùng 

để lưu truyền các điệu hát dân ca từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cách thức 

truyền miệng rất đơn giản là người dạy hát trước, người học hát lại theo và 

truyền cho nhau một cách tự nhiên, không cần ghi chép lại. Phương thức 

này có ưu điểm là người học được trực tiếp nghe và nhắc lại. Người dạy có 

thể truyền khẩu từng câu ngắn để người học dễ tiếp thu nhất. Tuy nhiên, 

cũng có một số nhược điểm của cách dạy này là người học được truyền dạy 

học một cách thụ động. Người học có thể hát theo cảm xúc và khả năng âm 

nhạc của bản thân, từ đó xuất hiện thêm những dị bản mới. Truyền miệng 

không tránh khỏi bị “tam sao thất bản”, việc không ghi chép lại thành văn 

bản cũng làm cho những điệu hát bị mai một đi. Tuy nhiên, đây vẫn là 
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phương pháp phổ biến nhất trong việc dạy hát nói chung và dạy hát dân ca 

nói riêng. 

Đây là phương thức mà ở đó các giá trị văn hóa được bảo lưu ngay 

trong môi trường văn hóa của nó, nơi đó được sinh ra, tồn tại và vận hành, 

trực tiếp đi vào đời sống văn hóa tinh thần của người dân, thực ra đây 

không phải là một phương thức mới trong thực hành văn hóa dân gian, việc 

trao truyền giữa các thế hệ để văn hóa dân gian luôn là một dòng chảy 

trong quá trình lịch sử. Cho đến ngày hôm nay khi cuộc sống chịu sự tác 

động to lớn của cuộc sống hiện đại, thông tin đại chúng thì phương cách 

truyền dạy dân gian cũng dần mai một và không còn phát huy tác dụng một 

cách mạnh mẽ. Chính vì thế con người đã ngày một nhận thức rõ hơn rằng, 

phải dạy lại cho lớp trẻ những kinh nghiệm của mình không chỉ bằng sự tùy 

tiện, tự phát của mỗi đứa trẻ mà công việc này cần phải được tổ chức để 

nhiều HS được lĩnh hội kiến thức bài bản và thực tiễn hơn. Nói một cách 

khác, cùng với sự phát triển của lịch sử xã hội, con người đã biết gìn giữ 

những di sản của quá khứ và hiện tại bằng con đường tự giác, thông qua 

con đường dạy học. Điều đó cũng có nghĩa là việc lĩnh hội tri thức, kĩ năng 

hoạt động của tuổi trẻ có thể thực hiện bằng nhiều hình thức và PP khác 

nhau. Song, dạy học là con đường tối ưu nhất giúp cho tuổi trẻ tiếp cận, 

nắm vững kinh nghiệm xã hội được phản ánh trong các khái niệm khoa học 

do loài người tích lũy, với sự tham gia điều chỉnh hợp lý về mặt tổ chức 

trong những khoảng thời gian xác định họ đạt với mục đích do nhu cầu xã 

hội đặt ra với từng trình độ nhận thức tương ứng. Và dạy học dân ca là một 

trong những cách để gìn giữ nét văn hóa truyền thống của cha ông ta, đưa 

việc phát triển văn hóa dân tộc song song với sự phát triển kinh tế của đất 

nước trong thời kì hội nhập.  

Từ sự phân tích trên, chúng tôi chọn khái niệm sau làm khái niệm 

công cụ: Biện pháp dạy học là cách thức hoạt động phối hợp thống nhất 
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giữa dạy và học, giữa thầy và trò nhằm thực hiện có hiệu quả mục đích và 

nhiệm vụ dạy học đề ra. Nói cách khác biện pháp dạy học là cách thức cụ 

thể để tổ chức hoạt động dạy học nhằm đạt mục tiêu dạy học. Cùng một 

nguyên tắc sư phạm nhưng với cách tiếp cận khác nhau có thể dẫn tới các 

biện pháp khác nhau.  

1.2. Khái quát về văn hóa và dân ca ở Tây Nguyên 

Tây Nguyên là vùng cao nguyên, phía bắc giáp tỉnh Quảng Nam, 

phía đông giáp các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, 

Ninh Thuận, Bình Thuận, phía nam giáp các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, 

phía tây giáp Lào và Campuchia. Trong khi Đăk Lăk và Đăk Nông chỉ có 

chung đường biên giới với Campuchia. Còn Lâm Đồng không có đường 

biên giới quốc tế. Nếu xét diện tích Tây Nguyên bằng tổng diện tích của 5 

tỉnh ở đây, thì vùng Tây Nguyên rộng 54.641,0 km².
 

Đăk Lăk một vùng đất ba zan hùng vĩ, là một tỉnh nằm ở trung tâm 

Cao Nguyên Trung Bộ Việt Nam. Đăk Lăk từ bao đời nay là nơi tập trung 

sinh sống của nhiều tộc người anh em như dân tộc Kinh, ÊĐê, M’nông, 

J’rai, Tày, Nùng,Thái, Dao... Theo Thông tấn xã Việt Nam năm 2002 về 54 

dân tộc ở Việt Nam, thì tộc người Ê Đê có 270.000 người, tộc người này 

được coi là nhóm cư trú tại Đăk Lăk lâu đời nhất, họ có một nền văn hóa 

dân gian vừa phong phú, vừa giàu bản sắc. 

1.2.1. Một số nét về không gian văn hóa  

Ngày 26 tháng 11 năm 2003, Quốc hội ra Nghị quyết số 22/2003/ 

QH.11, tỉnh Đăk Lăk được chính thức tách thành hai tỉnh mới là Đăk 

Lăk và Đăk Nông, số huyện, thành phố thuộc tỉnh Đăk Lắk gồm: thành 

phố Buôn Ma Thuột và 12 huyện: Buôn Đôn, Cư M'gar, Ea H'leo, Ea 

Kar, Ea Súp, Krông Ana, Krông Bông, Krông Búk, Krông Năng, Krông 

Pắk, Lắk, M'Đrắk, các xã Ea R'Bin và Nam Ka của huyện Krông Nô; các 

xã Hòa Khánh, Hòa Xuân và Hòa Phú của huyện Cư Jut. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_Ng%C3%A3i
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%BA_Y%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%A1nh_H%C3%B2a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ninh_Thu%E1%BA%ADn
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_Thu%E1%BA%ADn
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_Nai
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A0o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Campuchia
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_%C4%90%E1%BB%93ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/26_th%C3%A1ng_11
https://vi.wikipedia.org/wiki/2003
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%89nh_%C4%90%C4%83k_L%C4%83k
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%89nh_%C4%90%C4%83k_L%C4%83k
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%89nh_%C4%90%C4%83k_L%C4%83k
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C4%83k_N%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Bu%C3%B4n_Ma_Thu%E1%BB%99t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Bu%C3%B4n_%C4%90%C3%B4n
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C6%B0_M%27gar
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ea_H%27leo
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ea_Kar
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ea_Kar
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ea_S%C3%BAp
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B4ng_Ana
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B4ng_B%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B4ng_B%C3%BAk
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B4ng_N%C4%83ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B4ng_P%E1%BA%AFk
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B4ng_P%E1%BA%AFk
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BA%AFk
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%27%C4%90r%E1%BA%AFk
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 Đăk Lăk nằm trải dài mênh mông cả một vùng rộng lớn. Những 

ngôi nhà Rông Bahnar; Cây nêu trong lễ hội đâm trâu; Nhà mồ Bahnar; 

Nhạc cụ truyền thống (đàn đá, đàn gió, đàn nước…). Trong đó những hiện 

vật, dụng cụ gắn với sinh hoạt hằng ngày (công cụ sản xuất, trang phục 

truyền thống, ché, chiêng, trống da voi, khung dệt vải,…). Các hiện vật này 

hiện còn được trưng bày tại các bảo tàng thuộc các tỉnh Tây Nguyên đều 

gắn với từng nghi lễ trong chu kỳ đời người, hoặc gắn với tôn giáo, tín 

ngưỡng của cư dân ở đây đều mang bản sắc và gắn bó mật thiết với văn hóa 

vùng Tây Nguyên. 

1.2.2. Khái quát về dân ca các dân tộc Tây Nguyên 

Dân ca Tây Nguyên rất đa dạng phong phú, sử dụng nhiều thang âm 

điệu thức khác nhau, như thang  3, 4, 5, 6 âm, nhưng thang 5 âm được phổ 

biến rộng rãi nhất.  

Dân ca Tây nguyên, có thể chia ra hai loại chính, loại hát nói 

(nhịp điệu, tiết tấu tự do) và nhịp điệu tiết tấu rõ ràng. Thể loại 

hát nói phổ biến nhất, chính là phương tiện thể hiện trường ca, sử 

thi. Người M’nông ở Đăk Lăk còn có loại hát - kể gia phả bằng 

văn bản rất độc đáo, mà hầu như dòng họ nào cũng có người 

thuộc [30, tr.262]. 

Đến với Tây Nguyên chúng ta thường được nghe những lời ca, tiếng 

hát cả trong lao động và trong cuộc sống thường nhật của đồng bào.  tiếng 

đàn trong thang âm ngũ cung: 

 

      Rất nhiều bài hát viết về Tây nguyên của các nhạc sĩ dựa vào đó, 

lấy chất liệu để sáng tác như Tây nguyên bất khuất của Văn Ký, Hát 

mừng anh hùng Núp của Trần Quý, Em là Hoa Pơ lang của Đức Minh… 

đều dựa trên thang âm ngũ cung này. Thực ra, thang âm trên chỉ thuộc về 
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dân ca của một số dân tộc thiểu số cư trú lâu đời ở Tây Nguyên mà đông 

nhất là Jarai và Bahnar. 

      Mỗi tộc người ở Tây Nguyên đều có những thang âm tiêu biểu cho 

dân nhạc của mình, chúng ta có thể điểm sơ qua một vài nét cơ bản của các 

dân tộc Ê đê, Bahnar, Jarai. 

1.2.2.1. Dân ca Jarai  

Ở mỗi nơi, mỗi dân tộc dù Việt Nam hay trên thế giới, đều có điều 

kiện địa lý, lịch sử, ngôn ngữ, đặc biệt là ý thức thẩm mỹ khác nhau mà 

hình thành những truyền thống âm nhạc khác nhau. Trong đó, dân ca là một 

trong những tín hiệu nhận biết đầu tiên của sự khác nhau ấy. 

Âm nhạc dân ca cũng như văn hóa của người Jarai trong từng giai 

điệu lời ca, đều mang sự gần gũi, mộc mạc của con người nơi vùng cao 

nguyên hùng vĩ. 

Giai điệu của dân ca J’rai thường nồng nàn, mạnh mẽ, sâu đậm, thiết 

tha, vui buồn gần gũi với thiên nhiên, con người, thường được tiến hành 

theo quãng 5 đúng đi xuống liền bậc (Sol-Fa-Mi-Do) Sự tiến hành của các 

giai điệu có thể thay đổi nhưng tiết tấu thì ít khi thay đổi.  

 

Âm nhạc của người J’rai là những khúc hát ngắn mang nhịp điệu và 

luật nhịp có chu kì. Trong kho tàng âm nhạc của họ thấy trong đó các thang 

3 âm, thang 4 âm và thang 5 âm được sử dụng nhiều nhất. 
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 - Thang 3 âm: Dạng âm này có cấu trúc gồm: Từ âm gốc đến âm 

ngọn tạo ra 1 quãng 5. 

 

-  Thang 4 âm: Dạng thang 4 âm gồm có cơ cấu như sau:  

                            Q3 + Q2 + Q2. 

Tính từ âm gốc đến âm ngọn là một quãng 5. 

 

 - Thang 4 âm này có trong bài như: “Ru em” (Dân ca J’rai) 

 - Thang 5 âm: là sự phát triển của các dạng thang 4 âm, được tăng 

cường thêm 1 âm ở phía trên hoặc phía dưới. 

 

Thang âm 5 thường được dùng trong các thể loại hát ru, hát đồng 

giao, hát giao duyên.  

ĐI THĂM BẠN (Dân Ca J’rai) 

Trình bày: Tuyết Thanh.  

                                                                Kí âm : Ns. Nguyễn Đình Nghĩa  
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  Xét về mặt cấu tạo, các làn điệu dân ca Jarai có tính ổn định của giai 

điệu với nội dung của lời ca, thường là chỉ 2 hoặc 4 câu nhạc trong mỗi một 

bài, mỗi làn điệu. Mỗi câu nhạc lại được cấu tạo bởi 2 tiết nhạc mang tính 

chất hỏi đáp, có chuyển động theo hai hướng khác nhau. Đặc biệt rất ít thấy 

làn điệu có số tiết nhạc, câu nhạc lẻ, giai điệu thường được tiến hành bình 

ổn với các bước nhảy quãng hẹp, trong dân ca Jarai rất ít thấy các bước 

nhảy quãng rộng. Do đó tạo cho âm điệu các bài ca mang tính chất nhẹ 

nhàng, du dương, uyển chuyển.  

1.2.2.2. Dân ca Bahnar  

Âm nhạc của người Bahnar cũng như người J’rai rất đa dạng và phong 

phú, dân ca Bahnar có nhiều làn điệu, thường là những khúc nhạc ngắn 

mang nhịp điệu và luật nhịp có chu kì, có loại nhịp điệu tự do loại nhịp điệu 

thường thấy ở trong các làn điệu hát kể trường ca và truyện cổ. 

Nhạc hát của dân tộc Bahnar bao gồm một số thể loại chủ yếu như: 

Hát ru (úm kon) có giai điệu mềm mại, bình ổn, tốc độ vừa phải, nhịp điệu 

đơn giản. Theo tác giả Lê Xuân Hoan trong cuốn Tìm hiểu thang âm điệu 

thức trong âm nhạc dân gian Bahnar [11, tr. 52] thì dân ca Bahnar thường 

được xây dựng trên các thang 2 âm, 3 âm, 4 âm và thang âm 5 cộng với 

những âm biến thể của nó. 

      Dân ca Bahnar có tính chất thiết tha, nồng nàn nhưng không bước đến 

tột cùng của tình cảm do dùng nhiều quãng 4.  

                  Trích bài   “Mùa xuân đi xúc cá” (D. ca Bahnar) 

                                                                                                         Ký âm Lê Xuân Hoan 
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Giai điệu trong dân ca Bahna có tính bình ổn, ít có đột biến, thường là 

những khúc nhạc ngắn, nhịp điệu đơn giản. Dân ca Bahnar cũng đem cảm 

giác lắng dịu, êm đềm. 

Thang 5 âm có bán cung: Đây là thang âm đặc trưng của tộc người 

Bahnar. Ngoài quãng bán cung còn có quãng 4 tăng “hơi non” là quãng đã 

tạo cho âm điệu của dân ca Bahnar có vẻ đẹp mờ ảo, lung linh pha chút 

huyền bí trở nên đặc biệt hơn.  

Thang 5 âm đặc trưng của âm nhạc dân gian Bahnar, như sau: 

 

RU CHÁU (d.ca Bahnar) 

 

Trong thang âm điệu thức: thang âm điệu thức 5 âm trong âm nhạc 

dân ca Bahnar ở Gia Lai hết sức phong phú và độc đáo; nó vừa là một hiện 

tượng mang tính phổ biến trong âm nhạc dân gian của các tộc người Việt 

Nam, vừa là hiện tượng mang tính đặc thù của kho tàng âm nhạc dân gian 

Bahnar. 

1.2.2.3. Dân ca Ê đê 

 Âm nhạc dân gian Ê Đê xuất hiện và tồn tại phục vụ cho đời sống 

văn hóa tinh thần của cộng đồng, đối với người Ê Đê, sinh hoạt âm nhạc là 

một nhu cầu quan trọng, không thể thiếu được trong đời sống của họ.  

Không gian cảnh vật thiên nhiên đã góp phần tạo nên con người Ê 

Đê có tâm hồn mạnh mẽ, nhưng cũng rất trữ tình, đa cảm. Người Ê Đê yêu 

thích ca hát nên thơ ca và văn học dân gian của họ vô cùng phong phú, kho 
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tàng ấy nuôi dưỡng tinh thần, tài năng, là sức mạnh, là niềm tin của người 

dân Ê Đê. Người Ê Đê lưu truyền rất nhiều loại truyện văn học có giá trị 

tinh thần to lớn như loại hình nghệ thuật tổng hợp Hát kể Khan sử thi, thần 

thoại, truyền thuyết, cổ tích… Đáng kể nhất là trường ca Đam San bất hủ, 

trường ca Đam Tiông, sự tích khèn Đing Năm, sự tích Cồng chiêng… 

Dân ca Ê Đê thường được trình bày ở điệu trưởng với thang âm ngũ 

cung quen thuộc. Những quãng nửa cung chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện 

tạo nên sự biến đổi giai điệu một cách nhẹ nhàng nhưng rất ấn tượng, kết 

hợp cả hai yếu tố trữ tình và mạnh mẽ, dàn trải và nhịp điệu.  

 

Ví dụ:                                        Bài RU EM 

                                                (Dân ca Ê-đê) 

 

 

Dựa vào sự khác biệt về hình thức xã hội và đặc trưng nghệ thuật, 

dân ca Ê Đê chia thành các làn điệu cơ bản như: Hát giao duyên (Ayray) 

hay còn gọi đúng tiếng Ê Đê là Ei rei, hát nói (K’ưt), Amưi, K’ya, hát khóc 

(Cŏk), hát Mmujn (Muynh), khấn thần (Riu Yang hoặc Yâo laih) và đặc 

biệt là hát kể Khan hay còn được gọi là hát kể sử thi (Klei Khan).  

Thể loại hát dùng trong đời thường như: hát Kjạ, hát Amưi, hát kể 

khan (hát K’ưt), và hát Muynh.  
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 Khi nắm bắt được những nét khái lược về đặc trưng của dân ca Tây 

Nguyên, việc lựa chọn và đưa vào phần dạy những bài hát địa phương tự 

chọn hay giới thiệu dân ca Tây Nguyên trong dạy học của giáo viên tại các 

trường THCS sẽ có sức thuyết phục hơn. Điều quan trọng là thông qua một 

bài dân ca cụ thể, giáo viên âm nhạc sẽ giới thiệu được cái hay, cái đẹp về 

giá trị văn hóa đặc trưng của tộc người đó, để giáo dục cho HS thêm yêu và 

trân trọng văn hóa dân tộc. 

1.3. Giáo dục âm nhạc trong trường Trung học cơ sở 

1.3.1. Vai trò giáo dục âm nhạc 

Thực hiện Kế hoạch giáo dục của Chương trình giáo dục phổ thông  

ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ- BGDĐT ngày 05/5/2006, 

BGD&ĐT hướng dẫn dạy học nội dung giáo dục địa phương từ năm học 

2008-2009 [39]. Dạy học và giáo dục âm nhạc trong trường THCS nhằm 

góp phần giáo dục tư tưởng, tình cảm đạo đức trong sáng lành mạnh, phát 

triển năng lực tư duy, trí tuệ, trí óc sáng tạo, nâng cao đời sống văn hóa tinh 

thần cho học sinh và làm hài hòa các nội dung học tập trong nhà trường.  

Cùng với các môn học, chương trình âm nhạc ở trường THCS góp 

phần quan trọng vào quá trình hình thành, phát triển và hoàn thiện nhân 

cách cho học sinh. Hoạt động học tập âm nhạc trong nhà trường không chỉ 

đảm bảo thỏa mãn nhu cầu ca hát, một đặc điểm tâm lí nổi bật ở lứa tuổi 

học sinh THCS, mà còn thông qua đó cung cấp cho học sinh những hiểu 

biết ban đầu về nghệ thuật, xây dựng nền tảng thị hiếu thẩm mỹ trong sáng, 

lành mạnh. 

Âm nhạc là bộ môn nằm trong nghệ thuật, âm nhạc luôn gắn bó với 

con người, ít tách rời nhau. Khi con người vừa mới lọt lòng thường được 

sự chở che, âu yếm vỗ về qua lời ru ngọt ngào của người mẹ. Đó chính 

là bài học hát, những âm thanh có điệu, có vần đầu tiên ở cuộc đời của 

mỗi con người.  
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Trong nhà trường, âm nhạc là bộ phận giáo dục mĩ học cho các em 

hoc sinh, giúp các em trở thành những con người có văn hóa, giàu tính 

nhân văn và có lòng yêu Tổ Quốc, yêu đồng bào, có tính trung thực và lòng 

dũng cảm.... Giáo dục âm nhạc trong nhà trường cũng là nơi ươm mầm, 

nuôi dưỡng năng khiếu âm nhạc để học sinh sẽ là người biết cảm thụ âm 

nhạc, cảm thụ dân ca, từ đó góp phần kế thừa, phát triển cho nền âm 

nhạc nước nhà, giữ gìn, phát huy, bảo tồn kho tàng âm nhạc dân gian  

của dân tộc. 

Có lẽ chúng ta đều biết rằng âm nhạc đã nảy sinh trong quá trình tiến 

hóa của con người. Được con người bảo vệ, chăm sóc và phát triển để rồi 

âm nhạc lại có tác dụng trở lại phục vụ chính đời sống của con người, giúp 

họ học tập, lao động sáng tạo và cải thiện đời sống tinh thần của mình. Âm 

nhạc là một loại hình nghệ thuật có sức hấp dẫn, cuốn hút và có tác dụng 

trực tiếp đến tư tưởng tình cảm của con người, cho nên giáo dục âm nhạc 

cho học sinh ngay từ trong mái trường, đồng thời được kết hợp tốt với gia 

đình, xã hội, chắc chắn các em sẽ có nền tảng tri thức về văn hóa âm nhạc, 

về dân ca của dân tộc mình, làm cho con người của các em được phát triển 

toàn diện.  

Đối với học sinh THCS,  lứa tuổi  rất nhạy cảm với âm nhạc. Cuộc 

sống của các em không nên thiếu các loại hình nghệ thuật này, trong đó có 

âm nhạc, đặc biệt là dân ca, bởi chúng luôn mang đến những giá trị giáo 

dục nhân cách, tình yêu quê hương, đất nước, cha mẹ, thày cô, dòng tộc, 

xóm làng.  

1.3.2. Giáo dục dân ca trong trường THCS 

1.3.2.1. Vai trò của dân ca trong trường THCS 

Trong thời đại hiện nay, đối với mỗi dân tộc trên thế giới, việc bảo tồn 

và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống bao giờ cũng giữ vị trí đặc biệt 

quan trọng và mang ý nghĩa sống còn của một dân tộc. Đó là tài sản vô 
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cùng quý báu, là tinh hoa sáng tạo nghệ thuật của bao thế hệ ông cha, là cơ 

sở của sự phát triển văn hóa dân tộc trong xã hội đương đại…  

Trong kho tàng âm nhạc dân gian của mỗi dân tộc đã phản ánh được 

những giai đoạn quan trọng trong cuộc sống con người. Những lời hát ru 

khi mới chào đời, bài hát đồng dao khi vừa mới lớn, câu hát giao duyên tỏ 

tình khi trưởng thành; bài hát trong chiến trận, lao động và cả những khúc 

nhạc tiễn đưa khi con người giã từ cuộc sống. Mỗi dân tộc đều tồn tại riêng 

nền nghệ thuật của dân tộc mình, đó là kho tàng quý báu của nền văn hóa 

dân tộc. Người Việt Nam chúng ta cũng vậy, chắc chắn rằng không có một 

ai không nhớ một bài ca, điệu hò, điệu lí của quê hương, của dân tộc. 

Dân ca với nhiều thể loại khác nhau, nó cũng gắn bó với mỗi con 

người, thể hiện tâm tư tình cảm, cuộc sống lao động và sinh hoạt của phần 

lớn người dân lao động. Dân ca là tiếng nói thân thương dịu hiền, là lời 

ru ngọt ngào của người mẹ, của quê hương xứ sở, của nơi chôn rau cắt 

rốn. Hình ảnh quê hương khắc sâu trong mỗi con người qua những hình 

ảnh thả diều bắt bướm thời ấu thơ và những câu hò điệu lí, những khúc 

hát đồng dao,... 

Bản sắc văn hoá dân tộc trong cả nước nói chung và ở từng địa 

phương nói riêng được tiếp thu và truyền thụ đến học sinh các thế hệ đó 

chính là những giá trị bền vững, những tinh hoa văn hoá của cộng đồng các 

dân tộc qua lịch sử hàng nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước; điều 

đó một phần lớn được thể hiện qua một số tiết dạy học hát dân ca cho các 

em học sinh ở trường phổ thông THCS. 

Tuổi thơ được nghe và được hát những câu hò, điệu lí quê hương như 

được cùng nhau nô đùa, tắm mát dưới dòng sông quê, như được sự vỗ về 

ân cần, hiền hòa của người mẹ, từ sự giáo dục theo phương pháp có tính sư 

phạm của nhà trường, thày cô. Cũng chính từ đây, nhân cách các em bắt 

đầu hình thành và phát triển. Tình yêu thương bạn bè, tình yêu quê hương 
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đất nước, tình yêu đồng loại ngày một bao dung, khí phách tự hào quê 

hương, tự hào dân tộc càng được hình thành vững chãi.  

Việc giáo dục dân ca tại các trường học sẽ có giá trị to lớn, tạo nền 

móng bền vững tinh thần văn hóa dân tộc, góp phần giáo dục toàn diện cho 

học sinh. Dân ca là sản phẩm tinh thần quí giá của cha ông để lại, là di sản 

văn hóa nghệ thuật của dân tộc, nếu được bảo tồn gìn giữ và truyền lại cho 

học sinh theo phương thức truyền thống, đồng thời giáo dục theo phương 

pháp hiện đại ở mái trường phổ thông, chắc chắn bản sắc của dân ca sẽ 

luôn được tồn tại và phát triển bền vững. 

Dạy học dân ca cho học sinh THCS được học tập một cách căn bản, 

nhằm giáo dục tri thức văn hóa xã hội, kiến thức về âm nhạc trong dân ca 

mà ở đó ngôn ngữ, phong tục, tập quán của từng tộc người được thể hiện 

sâu sắc. Dạy hoc dân ca tại nhà trường phổ thông chính là giúp học sinh 

được hoàn thiện nhân cách hơn và làm việc theo chiều hướng tích cực, bởi 

những lời lẽ, giai điệu, tính chất âm nhạc trong dân ca là sự đúc kết ngàn 

năm về các giá trị văn hóa dân tộc. Học dân ca, hiểu quê hương, cha ông, 

nguồn cội dân tộc mình sẽ không cứng nhắc, rập khuôn, mà ngược lại 

thông qua ngôn ngữ, giai điệu, tiết tấu, nhịp điệu của dân ca, học sinh sẽ 

thấy được nguồn cội, nội dung, tính chất âm nhạc dân gian vô cùng phong 

phú. Các em biết trân quý cội nguồn, giá trị văn hóa dân tộc, sẽ tự ý thức 

biết đóng góp công sức của bản thân, có trách nhiệm hơn trong việc bảo tồn 

phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. 

1.3.2.2. Mục đích dạy hát dân ca ở trường THCS 

 Trước hết, dạy hát dân ca ở trường THCS là giúp giáo viên có 

những trải nghiệm, những biện pháp, kinh nghiệm và tìm ra phương pháp 

phù hợp với từng lứa tuổi,  từng đối tượng học sinh để tiết học đạt hiệu quả 

nhất và là nhịp cầu nối các em đến với dân ca. Chưa kể, khi dạy hát dân ca, 
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người thày không thể không biết hát đồng thời phải hiểu rõ về tính chất, 

giai điệu, lời ca và nguồn gốc cũng như một số nhân tố làm nên dân ca.  

Sau là, thông qua việc học hát dân ca các em học sinh biết được 

nguồn gốc và cái đẹp của âm nhạc trong dân ca Việt Nam, biết yêu và có 

niềm say mê đối với loại hình nghệ thuật này. Hát, nghe, thưởng thức các 

làn điệu dân ca và tìm hiểu cái hay, cái đẹp trong dân ca, các em sẽ biết 

thêm về các tập tục, đời sống sinh hoạt, văn hóa của vùng, miền, các tộc 

người… từ đó, càng thêm tự hào về quê hương, đất nước, con người Việt 

Nam, yêu quý ông bà, cha mẹ, thầy cô, bè bạn, vun đắp tình hữu nghị, đoàn 

kết giữa các dân tộc anh em con cháu Lạc Hồng. Giúp các em có tâm hồn 

phong phú, biết thưởng thức, khơi gợi những cảm xúc đẹp đẽ, cao quý và 

biết vận dụng chúng một cách linh hoạt trong cuộc sống hàng ngày và 

tương lai sau này.  

Học hát dân ca, những em có năng khiếu về âm nhạc sẽ được thể 

hiện sở trường của mình: Có kĩ năng thưởng thức âm nhạc, mạnh dạn, tự 

tin khi biểu diễn bài hát kết hợp với những động tác sáng tạo phù hợp, thể 

hiện tốt sắc thái tình cảm của mình qua bài hát trước tập thể. Những em còn 

hạn chế về năng khiếu cũng biết hát đúng giai điệu lời ca kết hợp một vài 

động tác đơn giản hoặc gõ đệm theo bài hát và bước đầu yêu thích dân ca.  

1.3.2.3. Khái quát về nội dung và phương pháp dạy hát dân ca 

Dạy học hát cho học sinh trường THCS là một phân môn đóng vai trò 

quan trọng, chiếm lĩnh thời lượng nhiều nhất trong dạy học âm nhạc. Theo 

chương trình hiện hành, các lớp 6,7,8,9 đều có phân môn hát, trong đó có 8 

bài hát/các lớp 6,7,8, trong đó có 2 bài dân ca. Thời lượng dành cho dạy 

học hát dân ca của chương trình tuy chưa nhiều, nhưng phần nào đã nói nên 

Bộ GD&ĐT đã quan tâm và có định hướng giáo dục toàn diện cho học 

sinh. Số bài dân ca được bố trí trong chương trình trải đều, có nội dung 
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mang tính chất đại diện dân ca 3 miền tiêu biểu (Bắc, Trung, Nam), ngoài 

ra cũng có một vài bài dân ca của các tộc người thiểu số (miền núi phía 

Bắc, Tây Nguyên, Nam Bộ). Tuy vậy, do khuôn khổ của sách giáo khoa, do 

chương trình quy định và các yếu tố khác mà, dân ca trong các trường 

THCS phần nào vẫn còn bất cập, chưa đáp ứng được nhu cầu, phù hợp với 

thực tiễn, cần phải điều chỉnh bổ sung, chẳng hạn như tìm hiểu về dân ca 

của từng vùng miền, từng tộc người… để đưa chúng về với chính chủ nhân, 

nơi sinh ra dân ca. Như vậy, dân ca được bảo tồn một cách sâu sắc, hiệu 

quả ở các trường THCS hiện nay. 

Dạy học hát dân ca trong chương trình phổ thông nói chung, THCS 

nói riêng là cách thức, con đường, biện pháp để thực hiện một hoạt động 

nhằm đạt được hiệu quả cao nhất về âm nhạc nói chung, dân ca các dân tộc 

Việt Nam nói riêng. Đặc trưng của phương pháp dạy hát dân ca chủ yếu là 

dùng lời theo cách truyền dạy và có sự hỗ trợ của nhạc cụ óc gan. Bản chất 

của dạy hát dân ca tại các trường THCS là hoạt động của người dạy và hoạt 

động của người học. Hai hoạt động này tồn tại và được tiến hành trong mối 

quan hệ biện chứng. Thày ghi bài hát lên bản, có vạch nhịp, trò nghe thày 

hát mẫu, đàn và học sinh hát theo. Tuy trên sách giáo khoa có bản nhạc, 

nhưng hầu hết học sinh không thể tự ghép lời bài bài hát đó mà không có 

sự giúp đỡ tích cực của thày. 

1.4. Thực trạng dạy học hát dân ca Ê Đê ở trường THCS Chu Văn An  

1.4.1. Khái quát chung về Xã Ea Đah 

 Xã Ea Đah thuộc huyện tỉnh Đak Lak Theo thống kê của tổng cục 

thống kê Việt Nam, tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2009, toàn tỉnh Đak 

Lak có 47 dân tộc cùng người nước ngoài sinh sống. Trong đó dân 

tộc kinh chiếm đông nhất với 1.161.533 người, thứ hai là Người Ê Đê có 

298.534 người, thứ ba là Người Nùng có 71.461 người, thứ tư là Người 
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Tày có 51.285 người. Cùng các dân tộc ít người khác như M'nông có 

40.344 người, Người Mông có 22.760 người, Người Thái có 17.135 

người, Người Mường có 15.510 người.  

 Đak Lak có bản sắc văn hoá đa dạng như các trường ca truyền miệng 

lâu đời Đam San, Xinh Nhã dài hàng nghìn câu, như các ngôn ngữ 

của người Ê Đê, người M'Nông... như các đàn đá, đàn T'rưng, đàn k'lông 

pút... Đak Lak được xem là một trong những cái nôi nuôi dưỡng Không 

gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên, được UNESCO công nhận là Kiệt 

tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại. 

 Các lễ hội đáng chú ý gồm có Lễ mừng lúa mới, Lễ bỏ mả, Lễ hội 

đâm trâu, Lễ cúng Bến nước, Lễ hội đua voi, Lễ hội Cồng chiêng và Lễ hội 

cà phê… được tổ chức đều đặn hàng năm như một truyền thống. Các Di 

tích lịch sử tại Đak Lak như Đình Lạc Giao, Chùa Sắc tứ Khải Đoan, Nhà 

đày Buôn Ma Thuột, Khu Biệt điện Bảo Đại, toà Giám mục tại Đak 

Lak, Hang đá Đắk Tur và Tháp Yang Prong... 

Tính đến thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2011, trên địa bàn toàn tỉnh 

Đak Lak có 695 trường học ở cấp phổ, trong đó có Trung học phổ thôngcó 

53 trường, Trung học cơ sở có 221 trường, Tiểu học có 417 trường và 5 

trường phổ thông cơ sở, bên cạnh đó còn có 235 trường mẫu giáo 
[49]

. Với 

hệ thống trường học như thế, nền giáo dục trong địa bàn Tỉnh Đắk 

Lắk cũng tương đối hoàn chỉnh, góp phần giảm thiểu nạn mù chữ trong địa 

bàn tỉnh (Thống kê về Giáo dục Việt Nam, Niên giám thống kê 2011, Theo 

tổng cục thống kê Việt Nam). 

 1.4.2. Xã Ea Đah, tỉnh Đak Lak 

Xã Ea Đah, Huyện Krong Năng, tỉnh Đak Lak được thành lập từ 

tháng 4/2005 theo Nghị định số 40/2005/NĐ-CP ngày 23/3/2005 của Chính 

phủ; từ những vùng sâu, vùng xa của 3 xã, 2 huyện (gồm các xã Phú Xuân, 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_T%C3%A0y
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%27n%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_M%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Th%C3%A1i_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_M%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%89nh_%C4%90%C4%83k_L%C4%83k
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_ho%C3%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90am_San
https://vi.wikipedia.org/wiki/Xinh_Nh%C3%A3
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_%C3%8A_%C4%90%C3%AA
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_M%27N%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%27r%C6%B0ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/K%27l%C3%B4ng_p%C3%BAt
https://vi.wikipedia.org/wiki/K%27l%C3%B4ng_p%C3%BAt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%B4ng_gian_v%C4%83n_h%C3%B3a_C%E1%BB%93ng_Chi%C3%AAng_T%C3%A2y_Nguy%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%B4ng_gian_v%C4%83n_h%C3%B3a_C%E1%BB%93ng_Chi%C3%AAng_T%C3%A2y_Nguy%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%E1%BB%87t_t%C3%A1c_truy%E1%BB%81n_kh%E1%BA%A9u_v%C3%A0_phi_v%E1%BA%ADt_th%E1%BB%83_nh%C3%A2n_lo%E1%BA%A1i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%E1%BB%87t_t%C3%A1c_truy%E1%BB%81n_kh%E1%BA%A9u_v%C3%A0_phi_v%E1%BA%ADt_th%E1%BB%83_nh%C3%A2n_lo%E1%BA%A1i
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%85_m%E1%BB%ABng_l%C3%BAa_m%E1%BB%9Bi
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%85_b%E1%BB%8F_m%E1%BA%A3
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%85_h%E1%BB%99i_%C4%91%C3%A2m_tr%C3%A2u
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%85_h%E1%BB%99i_%C4%91%C3%A2m_tr%C3%A2u
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%85_c%C3%BAng_B%E1%BA%BFn_n%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%85_h%E1%BB%99i_%C4%91ua_voi
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%85_h%E1%BB%99i_C%E1%BB%93ng_chi%C3%AAng
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%85_h%E1%BB%99i_c%C3%A0_ph%C3%AA_Bu%C3%B4n_Ma_Thu%E1%BB%99t
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%85_h%E1%BB%99i_c%C3%A0_ph%C3%AA_Bu%C3%B4n_Ma_Thu%E1%BB%99t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Di_t%C3%ADch_l%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD
https://vi.wikipedia.org/wiki/Di_t%C3%ADch_l%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%ACnh_L%E1%BA%A1c_Giao
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%B9a_S%E1%BA%AFc_t%E1%BB%A9_Kh%E1%BA%A3i_%C4%90oan
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_%C4%91%C3%A0y_Bu%C3%B4n_Ma_Thu%E1%BB%99t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_%C4%91%C3%A0y_Bu%C3%B4n_Ma_Thu%E1%BB%99t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Bi%E1%BB%87t_%C4%91i%E1%BB%87n_B%E1%BA%A3o_%C4%90%E1%BA%A1i
https://vi.wikipedia.org/wiki/To%C3%A0_Gi%C3%A1m_m%E1%BB%A5c_t%E1%BA%A1i_%C4%90%E1%BA%AFk_L%E1%BA%AFk
https://vi.wikipedia.org/wiki/To%C3%A0_Gi%C3%A1m_m%E1%BB%A5c_t%E1%BA%A1i_%C4%90%E1%BA%AFk_L%E1%BA%AFk
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hang_%C4%91%C3%A1_%C4%90%E1%BA%AFk_Tur
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1p_Yang_Prong
https://vi.wikipedia.org/wiki/30_th%C3%A1ng_9
https://vi.wikipedia.org/wiki/2011
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%89nh_%C4%90%E1%BA%AFk_L%E1%BA%AFk
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%89nh_%C4%90%E1%BA%AFk_L%E1%BA%AFk
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_h%E1%BB%8Dc_ph%E1%BB%95_th%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_h%E1%BB%8Dc_c%C6%A1_s%E1%BB%9F
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BB%83u_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%ABu_gi%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%AFk_L%E1%BA%AFk#cite_note-gdvn2011-49
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_d%E1%BB%A5c
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%89nh_%C4%90%E1%BA%AFk_L%E1%BA%AFk
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%89nh_%C4%90%E1%BA%AFk_L%E1%BA%AFk
http://www.gso.gov.vn/Modules/Doc_Download.aspx?DocID=15355
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam


28 

 

Tam Giang huyện Krông Năng và xã Xuân Phú huyện EaKar chuyển sang 

theo địa giới hành chính 364 đầu năm 2005), Được công nhận xã khu vực 

III theo Quyết định số 301/2006/QĐ-UBND ngày 27/11/2006 của Ủy ban 

dân tộc Chính phủ về việc công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và 

Miền núi theo trình độ phát triển. Đất đai của xã Ea Dăh nằm hướng Đông - 

Nam huyện Krông Năng. Diện tích tự nhiên là 5.194 ha (phía Bắc giáp các 

xã Tam Giang, Ea Puks thuộc huyện Krông Năng, phía Đông - Nam giáp 

các xã Ea Sô, EaKar, Xuân Phú huyện Ea Kar, phía Tây giáp Krông Năng 

và xã Phú Xuân). Dân số và thành phần dân số có tổng số hộ dân là 1.606 

hộ, tổng số nhân khẩu là 7.731 người. Khu dân cư có 14 thôn. Toàn xã có 

11 tộc người thiểu số với 935 hộ, 4.474 nhân khẩu, chiếm 58,2 tổng số hộ 

toàn xã, trong đó tộc Ê Đê chiếm tỷ lệ cao nhất. Kinh tế địa phương chủ 

yếu là sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu  phát triển  kinh tế của xã 

trong những năm qua đã có hướng tích cực. Tuy vậy, số hộ nghèo theo chuẩn 

nghèo quy định tại Quyết định số 170/205/QĐ-TTg khi thành lập xã vẫn cao 

(có 978 hộ, chiếm tỷ lệ 78,4%) [Số liệu do UBND xã Ea Đah cung cấp]. 

Với số liệu kể trên cho thấy, xã Ea Đah có nhiều tộc người sống, 

trong đó tộc người Ê Đê sống đông nhất. Với diện tích khá rộng, nhưng 

mật độ dân số không cao, nghề nghiệp của người dân chủ yếu là nông 

nghiệp, tuy đã có chuyển dịch cơ cấu trồng cây công nghiệp nhưng đời 

sống người dân nơi đây còn khó khăn nhiều. Đời sống van hóa tinh thần 

chủ yếu là văn hóa bản địa còn được lưu giữ nhiều trong dân gian. 

1.4.3. Trường THCS Chu Văn An   

 Trường THCS Chu Văn An nằm trên địa bàn xã Ea Đah, Huyện 

Krong Năng, tỉnh Đak Lak. Trường có vị trí đặt trung tâm của xã. Con em 

của nhiều tộc người về tập trung học tập tại đây. Tuy nhiên có 2 tộc người 

đông nhất đó là M’nông và Ê Đê. 
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 Trường được thành lập theo QĐ 172 QĐUB của UBND tỉnh ngày 26 

tháng 1năm 2011. Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ huyện Krong Năng 

lần thứ VII, Đảng bộ xã Ea Đah, chị bộ trường THCS Chu Văn An đến 

2025 xác định rõ nhiệm vụ của nhà trường bằng chất lượng giáo dục toàn 

diện, đáp ứng nhu cầu xã hội, các bậc cha mẹ học sinh. 

 Nhà trường đã xây dựng kế hoạch hàng năm, có đánh giá tổng kết rút 

kinh nghiệm cho những năm sau. 

 Hiện nay, trường có chi bộ độc lập 16 đảng viên (3 nữ), trình độ 

chuyên môn đạt 100% trên chuẩn 13/16 (81,2%); Tổng số cán bộ viên chức 

là 37, nữ 18, cán bộ quản lý 02, cán bộ phục vụ 06, Gv trực tiếp giảng dạy 

29. Trình độ chuyên môn đạt 100% trên chuẩn 24/29 (87,7%).  

 Cán bộ quản lý nhà trường tâm huyết, BGH nhà trường gồm 2 đồng 

chí: Hiệu trưởng là cô giáo Hoàng Thị Hoa Hiên, Phó hiệu trưởng là thày 

giáo Trần Xuân Minh đoàn kết, nhiệt tình, quản lý có kế hoạch, quy lát, khá 

khoa học… được cán bộ, giáo viên trong trường trân trọng, tin tưởng. 

 Về cơ sở vật chất của nhà trường có 10 phòng học kiên cố, 2 phòng 

học tạm (1 phòng làm thư viện), 1 khu nhà vệ sinh dành cho GV và HS. 

 Đối tượng học sinh ở trường thuộc vùng 3 (vùng đặc biệt khó khăn), 

thuần túy và con em ở nông thôn, có HS giỏi, xuất sắc. Chủ yếu là con em 

các đồng bào dân tộc vùng Tây Nguyên như Ê Đê, Jrai, Banhna, Kinh, 

H’mong… nhưng người Kinh và Ê Đê chiếm tỷ lệ đông nhất. 

  Những năm gần đây, HS đến trường THCS Chu Văn An học tập 

liên tục tăng, hiện nay có 453 em, cụ thể như sau: 

STT Năm học 

2012-2013 
Năm học 

2013-2014 
Năm học 

2014-2015 
Năm học 

2015-2016 

Năm học 

2016-2017 
Số 

lượng 

HS 

110 HS 118 HS 222 HS 350 HS 453 HS 

 

                           [Số liệu do trường THCS Chu Văn An cung cấp]. 
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Như vậy thấy rõ, nhờ thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh con em hộ 

nghèo đi học của Nhà nước, nên số học sinh đến trường học tại đây đã tăng 

lên rõ rệt.  

Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế trên địa bàn 

nên công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân nói chung, cho học  

 HS của nhà trường nơi đây được quan tâm đặc biệt.  

Các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của HS 

trong trường luôn được phát huy, trong đó bản sắc của đồng bào được nhà 

trường luôn luôn chú trọng. Việc dạy học theo đúng nội dung chương trình 

của Bộ GD&ĐT ban hành, nhà trường tổ chức, thực hiện nghiêm túc và dã 

có phần quan tâm đến văn hóa địa phương cho HS nơi đây. 

1.4.4. Đặc điểm, khả năng hát dân ca của HS THCS Chu Văn An 

1.4.4.1. Đặc điểm tâm sinh lí   

Sự biến đổi về mặt giải phẩu sinh lí trong cơ thể của thiếu niên diễn 

ra mạnh mẽ nhưng không cân đối. Hoạt động tổng hợp của các tuyến nội 

tiết quan trọng nhất (tuyến yên, tuyến giáp trạng, tuyến thượng thận) tạo ra 

nhiều thay đổi trong cơ thể trẻ, trong đó sự nhảy vọt về chiều cao và sự 

phát dục.… đó là những yếu tố đặc biệt trong sự phát triển thể chất của trẻ.  

Ở giai đoạn dưới 14 tuổi vẫn còn có các đốt sụn hoàn toàn giữa các 

đốt xương sống, nên cột sống dễ bị cong vẹo khi đứng ngồi không đúng tư 

thế.  Sự tăng khối lượng các bắp thịt và lực của cơ bắp diễn ra mạnh nhất 

vào cuối thời kì dậy thì khiến các em khỏe ra rõ rệt. Tuy nhiên, sự phát 

triển cơ của các em trai khác biệt nhất định báo hiệu sự hình thành ở các 

em những nét khác biệt về cơ thể: con trai cao lên, vai rộng ra, con gái tròn 

trặn dần, xương chậu rộng ra… Ở tuổi thiếu niên, quá trình hưng phấn 

chiếm ưu thế rõ rệt, dẫn đến thiếu niên không làm chủ được cảm xúc của 

mình, không kiềm chế được xúc động mạnh. Các em dễ bị kích động, dễ 
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bực tức, cáu gắt, mất bình tĩnh… phản xạ có điều kiện đối với những tín 

hiệu trực tiếp được hình thành nhanh hơn những phản xạ có điều kiện đối 

với những tín hiệu từ ngữ. Do vậy, ngôn ngữ của các em cũng thay đổi. 

Các em nói chậm hơn, hay “nhát gừng”, “cộc lốc”… Vì thế, ta dễ có thể 

nhận thấy đặc điểm tâm sinh lý ở lứa tuổi này được hình thành và phát triển 

phong phú hơn so các lứa tuổi khác. 

Ở lứa tuổi này về cơ thể các em có sự biến đổi mạnh mẽ, các em 

không còn vô tư như lứa tuổi mầm non và tiểu học, các em bắt đầu có sự e 

ngại, không tự nhiên đặc biệt là múa hát trước bạn bè khác giới. Ở các em 

bắt đầu xuất hiện ý thức xem xét mình là một cá nhân, nguyện vọng có 

được một vị trí mới trong quan hệ với người lớn. Do vậy ưu điểm của các 

em là sự sẵn sàng với mọi hoạt động học tập, dễ thích nghi với mọi hoạt 

động tập thể, theo nhóm, khả năng tự xây dựng nhận thức của mình, dễ bị 

lôi cuốn theo những hoạt động có hình thức hấp dẫn, sôi nổi. Nhưng ngược 

lại dễ bị tổn thương nếu không đúng ý, không đúng sở thích của chúng. 

Đặc biệt, các em học sinh nơi đây phần lớn là con em các tộc người 

vùng Tây Nguyên, nên ngoài những nét chung của học sinh THCS (như kể 

ở trên) thì học sinh trường THCS Chu Văn An có những nét đặc biệt khác 

đó là: 

- Về ngôn ngữ: Khá nhiều em biết 2 đến 3 ngôn ngữ (Tiếng Kinh và 

2/3 tiếng tộc người ở Tây Nguyên). Tuy nhiên, sự biết đó cũng chỉ dừng lại 

ở trình độ có hạn, bập bõm, theo kiểu trao đổi một số ngôn ngữ thông 

thường, thông qua giao tiếp hằng ngày tại trường, các em học hỏi lẫn nhau 

mà thôi. 

- Về trang phục: Những ngày thường nhật, phần lớn các em mặc phổ 

biến trang phục của học sinh THCS như các trường phổ thông trên toàn 

quốc. Tuy nhiên, những ngày lễ đặc biệt như các ngày: Khai giảng, 20/11, 
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giải phòng Tây Nguyên… các em thường mặc trang phục của tộc người 

mình, nên những ngày này sắc màu đa dân tộc trong trường, nhất là những 

giờ ra chơi, trên sân trường nhìn tổng thể quang cảnh trường từ trên xuống, 

thấy rõ học sinh của trường THCS Chu Văn An rất đẹp và sinh động, đa 

sắc màu, lại giàu bản sắc văn hóa dân tộc. 

- Về một số tính cách đặc biệt: Phần lớn các em là con em các tộc 

người Tây Nguyên nên tính cách nổi trội của học sinh nơi đây là thật thà, 

chân thực, hiền hậu. Ngoài ra, các em cũng khá thông minh, hay hát, hay 

cười và hơi nhút nhát.     

1.4.4.2. Khả năng hát dân ca  

Sự hình thành giọng hát của học sinh THCS cũng phát triển, tuy 

nhiên quãng giọng vẫn chưa thống nhất, nhưng nhìn chung giọng của các 

em có âm vang tự nhiên.  

 Về năng khiếu âm nhạc của học sinh THCS nói chung không đồng 

đều. Ta có thể đề cập đến các em học sinh ở những vùng xa xôi hẻo lánh 

còn chưa được học môn này, vì thế mức độ cảm thụ âm nhạc của các em 

cũng không giống nhau. Trong quá trình giảng dạy môn Âm nhạc các thầy 

cô thường hay gặp trường hợp; học sinh hát sai lời ca, sai nhịp phách và 

chưa biết tự tư duy vận động âm nhạc.  

Cũng giống như học sinh các trường THCS khác, các em HS trường 

Chu Văn An đang ở tuổi phát triển sắp thành người lớn, không thích hoặc 

không biết nhiều những bài hát dân ca, mà ngược lại thích và biết/thuộc 

những bài hát ca khúc mới, có tính chất trẻ trung, rộn rã… thậm chí có em 

còn thích hát những ca khúc viết về sự lãng mạn trong tình yêu, bạn bè… 

Sự nhận thức của các em chưa sâu sắc về nhiệm vụ của mình học tập trong 

chương trình môn học âm nhạc ở trường THCS cần phải học toàn diện, 

ngoài ra những kiến thức văn hóa cơ bản, những bài hát dân ca của quê 

hương là giá trị cần được chính các em là chủ nhân trong lương lai sẽ tích 
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cực bảo tồn và phát huy, nhất là dân ca của các tộc người ở Tây Nguyên. 

Các hoạt động cũng như sinh hoạt của các em nơi đây, nhất là những hoạt 

động ngoại khóa thường là bổ ích, tuy nhiên điều kiện kinh tế và đường đi 

lối lại còn khó khăn, nên phần nào nội dung này trong môn học còn hạn 

chế. Từ đó, thấy rằng việc lĩnh hội những kiến thức âm nhạc của địa 

phương, trong đó có dân ca thông qua môn học âm nhạc của các em được 

lĩnh hội là rất ít. Mặc dầu về ngôn ngữ của các em có nhiều điều kiện để 

tiếp cận tốt dân ca nơi đây. 

 Như vậy có thể khẳng định rằng: Những diễn biến về tâm sinh lý của 

học sinh THCS nói chung, HS trường Chu Văn An nói riêng có lứa tuổi 

khá giống nhau, nhưng ngôn ngữ, trang phục, tính cách và nhận thức có 

khác nhau. Ở lứa tuổi này, nhìn chung các em có những hoạt động ảnh 

hưởng rất nhiều đến khả năng nhận thức văn hóa cũng như khả năng hoạt 

động âm nhạc.  

Ta có thể dễ nhận thấy rằng, HS ở trường THCS Chu Văn An, huyện 

Krong Năng, tỉnh Đak Lak hoàn toàn có khả năng tiếp cận học âm nhạc, 

nhất là học ngôn ngữ, dân ca của địa phương. Khảo sát thực tiễn, chúng tôi 

thấy các em rất hứng thú và ham thích hoạt động ngoại khóa âm nhạc. Tuy 

nhiên, với những hoàn cảnh và lý do khác nhau, nên khả năng nhận thức 

cũng như điều kiện học tập của các em cũng có khác nhau. Điều đó cũng dễ 

hiểu là dẫn đến kết quả việc lĩnh hội kiến thức và thể hiện kiến thức âm 

nhạc của các em cũng sẽ khác nhau. Cho nên dẫn đến sự không đồng đề về 

khả năng ở lứa tuổi này là tất yếu. Vì vậy việc các em chưa thường xuyên 

được trải nghiệm trong các hình thức hoạt động ngoại khóa âm nhạc khác 

nhau lại càng biểu hiện rõ việc cần thiết phải trang bị cho các em những 

kiến thức còn hổng (học sinh yếu), đồng thời khai thác khả năng, năng 

khiếu của những HS khá để phát triển tài năng, giáo dục toàn diện cho HS.  
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1.4.5. Dạy học hát dân ca trong trường THCS Chu Văn An  

1.4.5.1. Dạy học hát dân ca trong chính khóa 

Ở cấp học THCS, môn âm nhạc là môn học khá hấp dẫn HS. Bởi loại 

hình nghệ thuật này có khả năng biểu đạt tinh tế nhiều vấn đề của đời sống 

xã hội cũng như những cảm xúc của mỗi con người. Giáo dục âm nhạc đã 

trở thành một bộ phận hữu cơ trong hệ thống giáo dục của nước ta.  

Để hun đúc các em lớn lên có tâm hồn dân tộc, giáo dục âm nhạc cổ 

truyền, trong đó có hát dân ca đóng vai trò hết sức quan trọng. Trong bộ 

môn âm nhạc của các bậc học không thể thiếu các làn điệu dân ca. Những 

cái hay, cái đẹp, những nét đặc sắc của dân tộc từ đời này qua đời khác đã 

theo các làn điệu dân ca tác động đến nhiều thế hệ. Không chỉ riêng ở Việt 

Nam mà hầu hết các nước trên thế giới việc giáo dục phổ cập âm nhạc 

truyền thống trong chương trình âm nhạc là khá quan trọng. Vì vậy những 

âm điệu dân ca, những sáng tác mang sắc thái dân tộc cũng cần cho các em 

học sinh tiếp xúc, nhất là làn điệu dân ca của nơi chính các em sinh ra, lớn lên 

thì việc cho các em được tiếp cần càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, việc dạy cho 

HS thể hiện tốt các bài hát dân ca tại một số trường THCS hiện nay chưa được 

xem trọng, cũng như chưa có sự tập huấn cụ thể, sâu sắc (tính chất, lời ca, giai 

điệu, cấu trúc, cách hát luyến láy…) cho mỗi giáo viên âm nhạc. 

Qua nội dung chương trình của sách giáo khoa, thì môn học âm nhạc, 

mà trong đó hát dân ca của các địa phương phần nào còn hạn chế. 

Chưa kể, một số trường và không ít phụ huynh vẫn còn xem nhẹ, cho 

rằng đây là môn học phụ, các môn học văn hóa (toán, văn…) mới là chính. 

Còn một số cán bộ trong BGH trường THCS chưa thực sự quan tâm đến 

môn âm nhạc và nhất là việc đưa dân ca vào trường THCS. 

Dân ca Tây Nguyên nói chung, dân ca Ê Đê nói riêng tại trường 

THCS Chu Văn An đến nay vẫn chưa được đưa vào trường học. Để thực 
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hiện dạy học hát dân ca có chất lượng tại đây, thì đòi hỏi GV giảng dạy 

phân môn này phải có kiến thức rộng về văn hóa, phong tục, nhất là về kỹ 

năng phát âm ngôn ngữ dân tộc bản địa, kỹ thuật luyến láy, hát sao có 

“chất” dân ca Ê Đê là cả một vấn đề. 

Chưa kể trong chương trình sách giáo khoa, trải đều kiến thức hát 

dân ca cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Nên những kiến thức tổng hợp văn 

hóa cũng như hát dân ca các dân tộc thiểu số trên đất nước Việt Nam quả 

thực là rất khó đối với những GV dạy âm nhạc trên toàn quốc. 

 Thực tế dạy hát dân ca tại trường THCS Chu Văn An, thấy rằng đây 

là phân môn dạy học tích hợp, GV nơi đây đã có vận dụng cả PP thuyết 

trình cùng làm mẫu cho HS hát theo. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, thời 

gian dành cho hoạt động dạy và học hát dân ca chủ yếu ở trên lớp, còn hoạt 

động ngoại khóa hầu như không có hoặc rất ít. 

Kết quả khảo sát tại một số lớp ở trường THCS Chu Văn An cho 

thấy: có khoảng 21% học sinh biết được trên 10 bài dân ca Việt Nam, 

73,4% học sinh biết chưa đến 10 bài dân ca Việt Nam và khoảng 5% học 

sinh không biết một bài dân ca nào. 

 Như vậy, việc cần làm của những giáo viên bộ môn Âm nhạc chính 

là làm sao để nâng cao sự yêu thích, học hỏi của các em HS. Muốn vậy, 

GV phải có PP tạo cho giờ dạy hát các bài dân ca hấp dẫn và các em thích 

thú khi học môn này. 

Có thể nói, học sinh ngày nay đều lớn lên ở thành phố từ nhỏ, không 

có điều kiện tiếp cận với dân ca. Trong khi đó, các em bị tác động rất lớn 

bởi âm nhạc hiện đại qua các phương tiện thông tin đại chúng, băng đĩa 

nhạc tràn lan âm nhạc nước ngoài. Nhiều em cảm thấy dân ca Việt Nam xa 

lạ với thị hiếu âm nhạc hàng ngày các em vẫn được tiếp cận và cảm thấy 

không thích dân ca. 
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1.4.5.2. Dạy học hát dân ca trong ngoại khóa 

Hoạt động ngoại khóa là dạng hoạt động của Học sinh ngoài giờ lên 

lớp chính thức, ngoài phạm vi quy định của chương trình bộ môn, là sự tiếp 

nối hoạt động dạy – học trên lớp, là con đường gắn lý thuyết với thực tiễn, 

tạo nên sự thống nhất giữa nhận thức với hành động của học sinh, là việc tổ 

chức giáo dục thông qua hoạt động thực tiễn của học sinh về khoa học – kỹ 

thuật, lao động công ích, hoạt động xã hội, hoạt động nhân đạo, văn hóa 

văn nghệ, thẩm mĩ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí… để giúp các em hình 

thành và phát triển nhân cách (đạo đức, năng lực, sở trường). 

Trong những năm vừa qua, Nhà trường đã quan tâm đến hoạt động 

giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Ngoài ra, Nhà trường đã chú 

trọng đến chương trình ngoại khóa cho HS, các chương trình giao lưu văn 

nghệ theo chủ điểm được tổ chức định kỳ tại trường vào các ngày lễ 20/11, 

sinh hoạt ngoại khóa, khai giảng, kết thúc năm học… Tuy nhiên, các hình 

thức sinh hoạt ngoại khóa này chỉ phát huy tính tích cực ở một số HS trong 

nhà trường. Các bài hát đưa vào chương trình văn nghệ thường là những 

bài hát thuộc dòng nhạc mới, các bài hát mang âm hưởng dân ca và một số 

bài dân ca ba miền. Hầu như không thấy dân ca Tây Nguyên được đưa vào 

chương trình, đặc biệt là dân ca Ê Đê. 

Học sinh được học hát dân ca qua sự truyền đạt của thầy, nhưng GV  

giảng dạy học phần này thường được đào tạo chuyên ngành Sư phạm Âm 

nhạc nên khi giảng dạy dân ca về phương pháp sư phạm khá bài bản, tuy 

nhiên, cách dạy hát dân ca truyền thống lại có những PP khác biệt như 

truyền dạy, làm mẫu, thực tế- thực hành nhiều, phân tích, lý thuyết ít… 

Cho nên, những PP dạy học hát của GV cho HS nơi đây tuy quy lát, nhưng 

thiếu tính thực tiễn, chưa phù hợp với cách dạt học hát dân ca truyền thống. 

Nguyên nhân, có thể do GV học tại các cơ sở đào tạo Sư phạm Âm nhạc ít 

phát huy phương pháp dạy học truyền nghề, truyền ngón những luyến láy, 
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cách lấy hơi, nhã chữ của dân ca như các nghệ nhân dân gian đã từng dạy 

cho học trò của mình. Thực tế, phương pháp do cha ông ta để lại, nhưng 

đến hôm nay vẫn khá hữu hiệu trong dạy học hát dân ca. Một nguyên nhân 

nữa, có thể do GV chủ yếu lại là tộc người Kinh, nên kỹ năng thực hành 

dân ca các dân tộc thiểu số, cụ thể là dân ca Ê Đê còn hạn chế về thổ ngữ. 

Phần khác, HS ít được trải nghiệm thực tế về kỹ năng hát, luyến láy, cách 

phát âm, nhả chữ của người dân bản địa, trong đó có người Ê Đê cũng là 

một trở ngại, khó khăn dẫn đến dạy hát dân ca Ê Đê chưa được hiệu quả 

như mong muốn. 

Hiện nay, trong các giờ dạy hát dân ca cho HS phổ thông vẫn chủ 

yếu “dạy chay” là hiện tượng phổ biến tại các trường học: lên lớp tập thể, 

học thuộc lời, hát đúng giai điệu là xong. Phần lớn GV dạy theo sách giáo 

khoa, kết quả dừng lại ở việc thuộc lòng bài hát/làn điệu, do vậy kết quả 

tiết học dân ca có phần khô cứng. GV trường THCS Chu Văn An cũng 

không nằm ngoài tình trạng đó. 

Dựa vào tình hình, thực trạng môn học, luận văn đánh giá về những 

mặt ưu điểm và một số tồn tại của dạy học hát dân ca nơi đây. Từ đó sẽ 

nghiên cứu một số đặc điểm của dân ca Ê Đê, đưa ra các biện pháp nhằm 

nâng cao chất lượng dạy học hát dân ca Ê Đê ở trường THCS Chu Văn An. 

1.5. Đánh giá 

1.5.1. Ưu điểm 

Thứ nhất, việc tổ chức dạy học hát dân ca cũng như dạy học âm nhạc 

cho học sinh trường THCS Chu Văn An là khá quy lát, đúng chương trình 

của Bộ GD&ĐT ban hành.  

Thứ hai, cơ sở vật chất của nhà trường tuy còn hạn hẹp, chưa có 

phòng học đặc thù, nhưng GV nơi đây cũng đã cố gắng khắc phục một số 

khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ dạy học của mình. 
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Thứ ba, các PP dạy học đã đa dạng như có thuyết trình, làm mẫu, 

phân tích, luyện tập và hát khớp với đàn do thày giáo đệm. 

Thứ tư, các em HS nơi đây, tuy là con em các tộc người Tây Nguyên 

còn khó khăn cả về ngôn ngữ, năng lực và có sở vật chất, nhưng đã tích cực 

đến trường khá đầy đủ, ít bỏ học. Nhiều em là HS ngoan, rất hiền hậu, 

chăm học và cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ học tập. 

1.5.2. Tồn tại 

 Thứ nhất, GV dạy học âm nhạc nơi đây còn khá thụ động, rập 

khuôn, máy móc nên nhiều tiết học gây nhàm chán. GV ít hoạt động phối 

hợp tương tác, làm cho HS khó hứng thú, nhất là những bài hát dân ca có 

tầm cữ giọng rộng, nhiều luyến láy, khó hát… 

Thứ hai, các PP truyền dạy trong suốt quá trình, thấy GV chưa lồng 

ghép, tích hợp các kiến thức, các môn học khác. Các hoạt động dạy học lặp 

lại, không phong phú, làm mẫu, thực hành đôi lúc chưa thật hấp dẫn HS… 

Ít khen, khích lệ các em kịp thời, chưa có những biện pháp sửa sai triệt 

để… làm cho HS khó nhìn thấy những yếu điểm của mình mà tự rèn, tự 

nghe, điều chỉnh, tiếp thu bài sẽ tốt hơn. 

Thứ ba, PP lồng ghép giữa học và trình diễn để qua đó đánh giá, 

kiểm tra, cũng như thay đổi hoạt động trong học tập là rất cần thiết. Sự vận 

động cơ thể của HS vốn hiếu động là vô cùng cần thiết, nhưng chưa được 

các buổi học ngoại khóa khai thác.  

Thứ tư, hình thức tổ chức học tập thể quá đông, nên khá ồn ào, hầu 

như GV ít nghe được em nào hát đúng, em nào hát sai, nên khó khăn trong 

cách thức sửa sai triệt để cho HS khi học hát dân ca Ê Đê. 

Thứ năm, học sinh nơi đây chủ yếu là con em các tộc người Tây 

Nguyên, còn rất khó khăn về nhiều mặt, tuy được sống trong không gian 

văn hóa Tây Nguyên, những chính các em lại chưa được giáo dục và trau 

dồi nhiều kiến thức về văn hóa, dân ca Tây Nguyên. 
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Thứ sáu, các hoạt động CLB, trải nghiệm  thực tiễn về dân ca Ê Đê 

của HS còn khiêm tốn, nên cơ hội để các em được sáng tạo cũng như tiếp 

xúc dân ca, nghệ nhân… trên các phương tiện thông tin đại chúng mang 

tính văn minh là chưa có, hoặc rất ít. Nên phần nào đã giảm sự hào hứng 

học tập, trao đổi cũng như được giao lưu đó đây của HS là hạn chế. Ít nhiều 

có ảnh hưởng đến chất lượng học hát dân ca Ê Đê cũng như sự phát triển tố 

chất của từng em. 

Một số đánh giá nhận xét trên là bước đầu làm cơ sở thực tiễn cho 

học viên đề xuất một số biện pháp dạy học hát dân ca thiết thực, phù hợp  

hơn nhằm phát huy giá trị độc đáo của dân ca Ê Đê. 

 Tiểu kết 

Việc nghiên cứu, phân tích một số khái niệm, thuật ngữ về dạy học 

âm nhạc, dạy học hát dân ca, dân ca Ê Đê... tìm hiểu, giới thiệu khái quát 

về trường THCS Chu Văn An, huyện Krong Năng, tỉnh Đăl Lăk; Tìm hiểu 

đặc điểm của HS tại trường và tổng hợp một số lý luận về PP dạy học, dạy 

hát dân ca, vai trò, vị trí của dân ca Ê Đê đối với đời sống, học đường của 

HS nơi đây là cần thiết mà chương 1 của luận văn đã thực hiện. 

Luận văn khảo sát thực trạng dạy học hát dân ca nói chung và dân ca 

Ê Đê nói riêng trong đó, khảo sát kỹ hơn việc dạy học hát dân ca trong 

chương trình chính khóa và ngoại khóa tại nhà trường; Đánh giá, nguyên 

nhân và kết quả về năng lực dạy học hát dân ca của GV môn Âm nhạc và 

việc học hát dân ca của HS nơi đây. Từ đó, có những đánh giá khách quan 

thong qua việc nghiên cứu cơ bản (tổng hợp lý luận, tìm khái niệm, phân 

tích, đánh giá thực tế… một cách khách quan) làm cơ sở lý luận cho việc 

tiếp tục nghiên cứu một số đặc điểm của dân ca Ê Đê và và tìm ra các biện 

pháp nâng cao chất lượng dạy học hát dân ca cho HS trường THCS Chu 

Văn An ở chương 2 sao cho phù hợp. 
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Chương 2 

ĐẶC ĐIỂM DÂN CA Ê ĐÊ VÀ BIỆN PHÁP DẠY HỌC HÁT 

CHO HỌC SINH TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN 

2.1. Đặc điểm âm nhạc của dân ca Ê Đê  

  Âm nhạc của người Tây Nguyên xuất hiện khá nhiều trong các lễ 

hội, trong các nghi thức tín ngưỡng… Các làn điệu dân ca được hát lên xen 

lẫn với phần đệm là những nhạc cụ hết sức thô sơ nhưng rất độc đáo như 

Đing puôt, Đing năm… Không chỉ có vậy, đến với Tây Nguyên, ta còn có 

thể thưởng thức âm thanh trầm hùng, vang vọng với tiết tấu rộn ràng, khỏe 

khoắn của những dàn cồng chiêng Ê Đê.  

Người Ê Đê ở Đăk Lăk có nhiều làn điệu dân ca, phần lớn các điệu 

đó mang tính chất tự sự, mênh mang của văn hóa Tây Nguyên. Đồng thời 

tính chất tâm tình như trao gửi, bày tỏ cảm xúc bằng sự đối thoại thông qua 

những giai điệu vừa mộc mạc, thoáng đạt được lặp lại và có di biến đôi 

chút để phù hợp với lời ca. 

Hai thể loại khá tiêu biểu trong dân ca Ê Đê đó là, thể loại hát K’ưt, 

và hát Muynh. K’ưt thường có điệu hát không phân nhịp rõ ràng (thể tự do) 

hoặc gọi là Hát nói, như điệu hát khóc (Cŏk) thường gặp trong hát kể khan, 

trình bày nhịp điệu hát tự do, tính chất tự sự. Còn điệu hát có nhịp như hát 

Ei rei trong hát Muynh lại phân nhịp rõ ràng, hay được đệm bằng loại nhạc 

cụ như kèn Đinh năm, Đing tuk…  

Dân ca Ê Đê có hai thể loại chính là Hát nói và hát có giai điệu. Hát 

nói (K’ưt) mag tính chất dàn trải tự sự, nhịp điệu tự do, là sự bày tỏ tình 

cảm của một hoặc nhiều người trong một cuộc gặp mặt hoặc trong lẽ hội, 

đón khách. Cũng còn là lời dặn dò của người lớn đối với con cháu trong gia 

đình, hoặc dạy dỗ luật tục của người già trong buôn làng. Còn ngược lại, hát 

Muynh lại có nhịp điệu rõ ràng. 
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 Hát có giai điệu (Muynh) là những lời trao đổi, bày tỏ ý kiến của 

mình bằng sự đối thoại cộng đồng, giai điệu thường đơn giản, lặp đi lặp lại 

biến đổi theo vần điệu của lời hát ngẫu hứng”. 

Khác với làn điệu K’ưt (hát nói) mang tính dàn trải, tâm tình, kể lể 

bày tỏ tình cảm thường là những lúc buồn hay nhiều tâm trạng, điệu hát 

erei là loại hát có tiết tấu sôi động hay được sử dụng trong các cuộc vui , lễ 

hội, sau này người ta hay dùng kèn đinh năm để làm phần đệm cho điệu hát 

này [33, tr.270]. 

Như vậy thấy rằng, dân ca Ê đê có hai làn điệu chủ yếu là Muynh và 

K’ưt, cách gieo vần tương tự như trong khan, ca dao, tục ngữ. Giống như ở 

các dân tộc anh em, dân ca Ê Đê đặt câu đối xứng, đúng phương pháp 

tượng hình và so sánh để làm đẹp câu ca, có sức hút. Hát dân ca Ê Đê gồm 

những bài ca nghi lễ trong chu kỳ một năm và một đời người. Những bài ca 

nói lên lòng yêu quê hương xứ sở, khát vọng tự do và sau này, có những 

bài ca mang nội dung cách mạng chứa đựng tình yêu đất nước. Hai thể loại 

hát K’ưt và Muynh được xem như những thể loại vừa có tính chất đặc 

trưng, vừa như tiêu biểu mà tác giả luận văn lựa chọn sẽ trình bày chính 

trong phần đặc điểm của dân ca Ê Đê. 

2.1.1. Âm điệu đặc trưng của dân ca Ê Đê 

Trong âm nhạc, âm điệu được thể hiện bằng quãng, giai điệu, hòa 

âm. Qua khảo sát, phân tích các bài bản nhạc đàn cũng như nhạc hát, học 

viên nhận thấy các quãng trong phạm vi 1 quãng tám có trong âm nhạc dân 

gian Ê Đê, nhưng số lượng các quãng đặc trưng của âm nhạc dân gian Ê Đê 

thường xuất hiện và nổi bật nhiều hơn cả là các quãng 2 Trưởng và quãng 4 

Đúng, nó bao trùm lên các bài bản âm nhạc dân gian Ê Đê, các quãng này 

được sử dụng khá nhiều. Cách tiến hành đi ngang, đi lên hoặc đi xuống âm 

điệu của các quãng này thường xuyên xuất hiện. 
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Bên cạnh đó, trong các bài hát mang tính chất ngâm ngợi, hát ru thì 

quãng 3 Thứ, quãng 3 Trưởng có tỷ lệ xuất hiện trong ít hơn  

Ví dụ:  

(Trích bài dân ca Ê Đê Hát ru, Võ Đức Trí sưu tầm và Linh Nga Niê K’dăm dịch lời Kinh). 

 

 Quãng 3 thứ tuy ít gặp hơn, nhưng cũng xuất hiện trong bài dân ca Ê 

Đê “Hát đối đáp”.  Một ví dụ khác sau đây: 

 (Trích bài Hát đối đáp điệu Ei rei do nghệ nhân Y Kơ niê hát và phỏng dịch, do Võ Đức Trí kí âm).      

                                                                                                            

 

Quãng 4 Đúng, xuất hiện khá nhiều trong các bài hát, chẳng hạn như 

trong bài Chiêng Ê Đê “Ei Rey”. Bài hát này, khi thực tế, thấy nghệ nhân 

còn đệm Chiêng cho hát, chưa kể Chiêng đảm nhận vai trò ở bè “trầm”, khá 

dầy âm, thay đổi nhau màu âm. Cách đánh cũng có nhiều (ở giữa núm 

Chiêng hoặc cạnh núm…) tạo màu âm khác nhau, tạo quãng 4 Đúng liên 

tục từ 2 âm C1 – G1 lần lượt vang lên cùng và trùng với hát. 

Ví dụ: 

     (trích bài Chiêng Ei rey do đội Chiêng Ê Đê Buôn Kơ Sia diễn tấu, Võ Đức Trí ký âm). 

 

           Quãng 5 Đúng C2 – F1 cũng xuất hiện trong bài dân ca Ê Đê 

“Ciriria” trong ví dụ dưới đây nhưng không nhiều    
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Ví dụ: 

                                       (trích bài dân ca: Ei rei, người hát Y Nal B’ya, Ký âm Trầm Tích) 

                                                                          

 

Quãng 6 Trưởng, tuy xuất hiện không thường xuyên như âm điệu 

đặc trưng các quãng đã đưa ở những ví dụ trên, nhưng thỉnh thoảng, quãng 

này cũng có xuất hiện trong một số bài nhạc hát.  

 Ví dụ: 

                              (trích bài Hát đối đáp điệu hát Ey rey, người hát Y Thim B’Ya, Ký âm Võ đức Trí) 

 

          Qua các dẫn chứng minh họa trên, có thể nhận định âm điệu đặc 

trưng của các bài hát trong dân ca tộc người Ê Đê có đặc trưng chủ yếu là 

quãng 2 Trưởng và quãng 4 Đúng. Quãng này đã tạo sự phong phú cho giai 

điệu, đôi khi các quãng này được kết hợp và đan xen với nhau, tạo nên sự 

độc đáo của dân ca Ê Đê. 

Như đã nói ở trên, dân ca Ê Đê có hai làn điệu chủ yếu là Muynh và 

K’ưt, cách gieo vần tương tự trong khan, ca dao, tục ngữ. Giống như ở các 

dân tộc anh em, dân ca Ê Đê đặt câu đối xứng, đúng PP tượng hình và so 

sánh để làm đẹp câu ca, có sức hút.  

Hát dân ca Ê Đê gồm những bài ca nghi lễ trong chu kỳ một năm 

và một đời người. Những bài ca nói lên lòng yêu quê hương  xứ sở, khát 

vọng tự do và sau này, còn có những bài ca mang nội dung cách mạng 
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chứa đựng tình yêu quê hương, đất nước. Sau đây luận văn sẽ lần lượt 

nghiên cứu từng điệu.  

2.1.2. Làn điệu Hát Muynh 

Điệu hát Muynh là một kiểu hát nói, thường được sử dụng trong nhà 

ngay sau các nghi thức cúng lễ. Nội dung lời bài hát là những bài văn vần 

hoặc chỉ là những lời nói thường, nhưng có nhịp điệu rõ ràng và có sự ứng 

tác của người hát/nghệ nhân hợp với hoàn cảnh trình diễn. 

Ví dụ: 

 (trích bài dân ca Cúng bến nước Người hát và phỏng dịch A Ma Ngoan, ký âm Võ Đức Trí). 

 

Người Ê Đê có quan niệm tín ngưỡng đa thần (vạn vật hữu linh). Do 

vậy, nhìn ở một khía cạnh nào đó, hát khấn thần của tộc người Ê Đê có 

nhiều nét tương đồng với các làn điệu hát cúng của người Việt, hát mo của 

người Thái… Lời ca cũng thường có nội dung gọi hồn, nhập hồn, chuyện 

trò với các vị thần linh, cầu thần linh giúp cho mưa thuận gió hòa, mùa 

màng tươi tốt, con người luôn được khỏe mạnh, gia đình may mắn… 

2.1.2.1. Lời ca 

Nội dung thường ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên, buôn làng, tình cảm, 

hành động tốt đẹp của con người trong cuộc sống. Lời ca trong điệu hát 

Muynh là những ý kiến đối thoại, trao đổi nơi cộng đồng và hết sức gần 

gũi, giản dị: 

Em ơi, em gái xinh diệu hiền. 

Chớ có khóc lâu, khóc lâu 

Ami sáng sớm đã mang gùi vào rừng 

Khi hát sẽ thành: 
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                                               Bài RU EM 

                                                (Dân ca Ê-đê) 

 

2.1.2.1. Thang âm, điệu thức  

Qua việc tham khảo các bài dân ca Ê Đê, học viên thấy trong âm nhạc 

dân gian Việt Nam cũng như trong âm nhạc dân gian Ê Đê đều có hệ thống 

các âm trải dài từ thang 2 âm cho đến 6, 7 âm, ngoài ra còn chưa kể đến 

khoảng cách giữa các bậc trong thang âm ở mỗi một vùng, miền, tộc người 

còn có sự khác nhau. Việc tìm hiểu, nghiên cứu sự giống và khác nhau giữa 

thang âm, điệu thức các tộc người Tây Nguyên nói chung và thang âm,  

điệu thức âm nhạc dân gian Ê Đê nói riêng là rất cần thiết. Tuy nhiên, 

những bài hát dân ca mà luận văn thu thập được (xem phụ lục) thấy rằng, 

trong âm nhạc dân gian nói chung, dân ca nói riêng của tộc người Ê Đê ở 

tỉnh Đăk Lăk có xuất hiện các thang âm 2 âm, thang âm 3 âm (thang 3 âm 

chỉ có tại nhánh họ Bih), thang âm 4 âm, 5 âm và 6 âm.  

Còn điệu thức, theo tác giả Trịnh Hoài Thu, thang âm Tây Nguyên 

được chia làm 3 dạng đó là 

Điệu thức Tây Nguyên 1:   C1 - Es1 - F1 - G1 - H1  

 

 Điệu thức Tây Nguyên 2:     C1 - E1 - F1 - G1 - H1  
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Điệu thức Tây Nguyên 3:     C1 -  E1 - F1 - G1 - B1  

 

Nhưng trong luận văn, học viên chủ yếu chọn các bài thang 5 âm có 

tính chất phổ biến, để vừa minh họa, phân tích đồng thời cũng lựa chọn các 

bài, các điệu đặc trưng, phổ biến để đưa vào dạy học hát dân ca cho HS tại 

trường THCS Chu Văn An. 

Ví dụ: Bài hát Ru em sử dụng thang 5 âm 

    

 

2.1.2.3. Cấu trúc và tính chất 

Cấu trúc của loại hát Muynh khá tự do, tùy theo nội dung lời hát dài 

hay ngắn. Lời bài hát được ứng tác cho phù hợp với hoàn cảnh trình diễn. 

Hát Muynh thường sử dụng hình thức nói vần của người Ê Đê, nên lối nói 

vần đó cũng chi phối cấu trúc âm nhạc của bài hát. 

Hát nói Muynh là từ vừa để chỉ một lối hát vừa để chỉ hành động hát 

của người Ê Đê. Đặc biệt, thể loại hát Muynh thường là loại hát dành cho 

đàn ông. Người ta sử dụng loại hát này để bày tỏ ý kiến của mình trong các 

cuộc họp mặt, tiếp khách… 
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2.1.2.4. Giai điệu  

Giai điệu của điệu hát Muynh khá đơn giản, những dòng họ hay dùng 

điệu hát Muynh là Blô, Êpan, Đrao, Atham, Kpă… Trong các bài hát khấn 

thần, thường chỉ có một nốt chính, cao độ đi ngang đều đều, có lúc chuyển 

đi lên hoặc đi xuống, nhưng chỉ nhảy xuống hoặc lên một quãng 2.   

Ví dụ: 

             (trích bài Cúng bến nước, Người hát và phỏng A Ma Ngoan, ký âm Võ Đức Trí). 

 

 

Giai điệu của dân ca Muynh thường nồng nàn, mạnh mẽ, sâu đậm, 

thiết tha, vui - buồn, dễ đi vào lòng người, thường được tiến hành theo 

quãng 5  

Ví dụ:                                        Bài RU EM 

                                                (Dân ca Ê-đê) 

 

 

2.1.2.5. Nhịp điệu, tiết tấu  

Đại đa số các bài dân ca hát Muynh đều có nhịp điệu tiết tấu khá bình 

ổn, khoan thai, giai diệu tiến hành theo quãng 4, thường được thể hiện ở 

nhịp 2/4 hoặc 4/4. Nhịp độ chậm vừa phải. Tiết tấu thường từng nhịp một, 
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khi cuối bài dồn dập, gấp gáp rồi sau đó ngân dài để kết, điển hình như bài 

lễ Cúng bến nước. 

Ví dụ: 

                      (trích bài Cúng bến nước Người hát và phỏng A Ma Ngoan, ký âm Võ Đức Trí). 

 

Qua đó ta thấy rằng, sự tiến hành của các giai điệu có thể thay đổi 

nhưng tiết tấu thì ít khi thay đổi.  

 Ví dụ: 

 

Âm điệu của những bài dân ca Muynh đơn sơ, chất phác, phần lớn mô 

phỏng âm thanh của núi rừng, những dòng sông, thác nước hùng vĩ và cũng 

đôi khi lại trầm ấm, nhẹ nhàng và toát lên tính chân thực, hoang sơ, tuy 

vậy, tiết tấu hay nhịp điệu vẫn ít thay đổi [Xem thêm PL, trang 97-100].  

2.1.2.6. Không gian diễn xướng   

Hầu hết các bài dân ca Ê Đê đều có không gian diễn xướng (trừ các 

bài hát ru). Đó là không gian tại các nhà sàn chính của làng hoặc sân nhà 

của người dân trong làng. Sau lễ chọn đất, người Ê Đê bắt đầu dọn dẹp, 

cuốc tỉa, từ tháng hai đến tháng ba, họ tiến hành cúng thần gió để mong 

mưa thuận, gió hòa. Lễ cúng gồm một ống cơm lam, một ché rượu cần, một 
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con heo thiến… Lúc lễ vật đã bày xong, thầy cúng thường hát một số bài 

như bài Cầu mùa. Sau lễ cúng thần gió, thường đến lễ trỉa lúa (tiếng Ê Đê 

gọi là Prăp klei ngă Yang buh). Lễ này thường cúng chung cho cả buôn hay 

có thể tùy từng nhà. Lễ trỉa lúa thường được diễn ra vào tháng tư. Địa điểm 

được chọn để làm lễ trỉa lúa, cũng là nơi trước đây đã làm lễ cúng thần gió. 

Tại vị trí này, thanh niên trong buôn làng dựng hai chòi, lễ vật thường là 

một ché rượu cần, bốn con gà và một con heo…  

Nhìn chung, vì tín ngưỡng đa thần, nên ca hát hay nhạc đàn của người 

Ê Đê đều gắn với cuộc sống, vòng đời của họ. Việc cúng các vị thần ở 

vùng đất Tây Nguyên mà tộc người Ê Đê là một tộc khá đông đảo nơi đây 

đều được coi trọng. Đặc biệt, không gian diễn xướng để thực hành lễ, cúng, 

hát/đàn là sự gắn bó mật thiết với nhau.  

2.1.3. Làn điệu K’ưt 

Điệu hát K’ưt là lối hát nói, không rõ tiết tấu. Thường mang nặng 

tính tự sự, tâm tình hoặc kể lể. Có khi là câu hát chào mừng, hoặc tâm sự 

với người khách đến thăm gia đình. Cũng có thể là hát lễ chúc sức khỏe 

người già, cầu cho gia đình làm ăn may mắn. Hoặc lại hát để dặn dò gái trai 

trong lễ cưới hỏi... Tính ngẫu hứng của điệu hát k’ưt rất cao. Đây cũng 

chính là điệu hát dùng để kể trường ca, sử thi (tức hát- kể Khan) của người 

Ê Đê. 

 2.1.3.1. Lời ca  

Hát nói K’ưt có thể hát một mình, cũng có thể hát đối đáp giữa hai 

người, khi hát đơn, người hát thường giãi bày tâm sự của mình, gửi gắm lời 

dạy bảo, khuyên răn tới con cháu trong nhà, trong buôn làng… 

Khi hát đối đáp, người hát thường trao đổi với nhau. Khi hát ru em 

thì lời ca lại nhẹ nhàng êm ái, ru trẻ vào giấc ngủ. 
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 Ví dụ:  

Hỡi em bé xinh 

Ngủ ngoan em nhé 

Mẹ đi ra rừng, 

Cha đi làm rẫy 

Em ơi đừng khóc 

 Khi hát sẽ thành 

                                                                           (Trích trong bài “Ru em”, Lê Xuân Hoan Ký âm) 

 

Nhìn chung nội dung của lời ca điệu hát K’ưt thường nói về những 

chuyện đã qua, chuyện hiện tại và tương lai, về công việc, về gia đình, về 

xã hội. Theo nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Đỗ Hồng Kỳ thì “Khi người 

Ê Đê diễn xướng làn điệu dân ca K’ưt làm cho cuộc sống thường ngày của 

họ trở nên sống động, làm cho người ta phấn chấn và yêu đời hơn”. 

2.1.3.2. Giai điệu   

Bài hát vang lên gần với giọng thứ, điệu hát nói K’ưt còn dễ dàng 

nhận biết sự khá giống nhau về cao độ. Thực chất, điệu hát nói K’ưt chủ 

yếu chỉ có một giai điệu chính, sau đó được các nghệ nhân phát triển lệ 

thuộc vào nội dung ca từ. Các “câu nhạc” được lặp đi, lặp lại nhiều lần tùy 

óc sáng tạo của nghệ nhân, điều này rất giống với một số điệu hát dân ca ở 

các vùng miền khác. 
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Trong âm nhạc, âm điệu được thể hiện bằng quãng, giai điệu, hòa âm 

đều tính quãng. Tuy nhiên, qua khảo sát, phân tích các bài hát, học viên 

nhận thấy các quãng trong phạm vi một quãng tám có trong âm nhạc dân 

gian Ê Đê khá nhiều. Điệu hát K’ưt cũng như nhiều các điệu hát dân ca của 

tộc người Ê Đê, đều không có điệp khúc mà chỉ có các câu nhạc được thay 

đổi về nội dung ca từ ở mỗi câu, người hát thường thể hiện và xử lý sắc thái 

tình cảm khác nhau, rõ nhất là các luyến láy của âm/ chữ.  

Chẳng hạn (trích) trong bài hát K’ưt dưới đây thấy rõ các luyến láy 

khá nhiều, thậm chí là đậm đặc [Xem thêm PL, trang 97-100]. 

Ví dụ: 

                                                              (Ký âm Trầm Tích, tạm dịch lời Việt Y Nhoen Nyê). 

 

2.1.3.3. Thang âm, điệu thức và cấu trúc 

Như đã trình bày ở trên (chương 1), các quãng trong phạm vi một 

khoảng 8 đã cho phối giai điệu của điệu hát K’ưt. Đặc biệt điệu này có tính 

ngẫu hứng cao, đồng thời nhịp điệu tiết tấu không rõ ràng do ảnh hưởng 

của không gian, tình cảnh, nội dung diễn xướng. Nên thang âm, điệu thức 

của điệu hát K’ưt vô cùng phong phú, gần như phụ thuộc hoàn toàn vào 

ngôn ngữ, ngữ cảnh, hơi thở, không gian diễn xướng. Nên khó có thể ký 

âm được một cách chính xác cả giai điệu, tiết tấu theo kiểu ngôn ngữ hát - 

nói, một kiểu rất độc đáo của điệu hát K’ưt. Điều này càng khó khăn hơn 

nhiều khi ta lấy lý thuyết âm nhạc của Châu Âu để khẳng định là điệu thức, 

thang âm gì. 

Đặc biệt, nét rất đặc trưng của điệu hát K’ưt, đó là ở các nốt lặng 

(ngưng nghỉ dài, ngăn của âm thanh) trong bài, là những chỗ ngắt vô cùng 
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đặc biệt của từng nghệ nhân, vừa có tính chất lấy hơi, vừa tạo sự hấp dẫn 

của sắc thái câu chuyện khi kể. Đặc biệt hơn, đó là những khoảng không 

gian tuyệt diệu cho nhạc đàn Brô hay thổi sáo Đinh Puốt “lót”, đệm các 

câu nhạc.  

 

Đây là lối hát rất độc đáo trong ca hát dân ca của người Tây Nguyên 

nói chung, của người Ê Đê nói riêng. 

Như đã nói ở trên, điệu hát K’ưt không có điệp khúc mà chỉ có các 

câu nhạc có giai điệu gần giống nhau được lặp đi lặp lại, tuy nhiên, điểm 

nhấn của cao trào lại chính là những nốt nhạc đầu tiên kết hợp với những 

hư từ, hoặc nốt lặng rất gây chú ý. Hự ứ! Hay hà ư! hoặc Ha ư y ư ư y ư 

ư… nên sự độc đáo đó làm cho người nghe phải chăm chú, lắng nghe ngay 

từ các âm dạo đầu. Các câu nhạc được thay đổi về nội dung ca từ ở mỗi 

câu, người hát thường thể hiện và xử lý sắc thái tình cảm khác nhau.  

Từ đó, thấy rõ, ngôn ngữ, tính chất câu chuyện, ngữ cảnh, nhân vật 

truyện cùng với tình cảm, tài năng của nghệ nhân nó chi phối cấu trúc âm 

nhạc về sự ngắt nghỉ, lấy hơi tạo cuốn hút câu chuyện thơ/ nói/ hát từ chính 

con người nghệ nhân ngẫu hứng kể/hát cho người nghe càng thêm sự cuốn 

hút, tập trung. 

2.1.3.4. Không gian diễn xướng  

Như đã nói ở trên, điệu hát K’ưt thường được diễn tấu cùng với sáo 

Đing Puôt hoặc đàn B’rô, các nghệ nhân Êđê thường sử dụng cây sáo Đinh 

Puôt (còn gọi là đinh kliă) và nét rất đặc trưng của điệu hát K’ưt ở các nốt 

lặng đen. Trong không gian tĩnh lặng, cảnh rừng núi hùng vĩ, gió ngàn, với 
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ánh lửa bập bùng… Người nghệ nhân thường ngồi hoặc nằm nghiêng kể 

khan về những câu truyện có tính chất sử thi ngợi ca cội nguồn, mảnh đất, 

vị thần, rừng núi, con người…  

Thật khó có một không gian nào vừa linh thiêng lại vừa gần gũi đến 

thế. Trên mảnh đất bazan hùng vĩ, những câu chuyện, lời ca có ý nghĩa giáo 

dục con cháu, lớn hơn vậy là giáo dục các dân tộc anh em chung sống đoàn 

kết, thương yêu, tôn trọng nhau. Đó là những giá trị văn hóa dân tộc mà tộc 

người Ê Đê luôn được coi trọng, gìn giữ.  

Đặc biệt, mỗi câu chuyện lại một cách kể riêng của từng nghệ nhân. 

Tính ngẫu hứng, càng làm cho câu chuyện hấp dẫn hơn, sâu sắc hơn bởi 

những không gian đặc biệt, bởi cách kể, cách dạy cùng kết hợp lối kể, 

giọng kể đặc biệt của người kể. Lối kể ấy được các nghệ nhân thăng hoa, 

sáng tạo bởi khả năng, năng khiếu của từng người. 

Hầu hết mọi người dân trong bản làng, trong dòng tộc, với nhiều thế 

hệ, tuổi tác khác nhau khi đã được nghe điệu hát K’ưt trong một không gian 

đặc biệt như vậy, thì họ cùng bên nhau lắng nghe, thẩm thấu từng lời, giai 

điệu, hơi thở; nhịp điệu đa dạng ở sự ngắt nghỉ… của nghệ nhân. Đó có thể 

ví von như sự trình diễn hay cách thể hiện tài hoa của những diễn viên trên 

sân khấu đang trình diễn những màn diễn tự tự. Lối kể ấy có các nhân vật 

trong chuyện, được cùng một nghệ nhân tài tình xâu chuỗi, sáng tạo, nhào 

nặn… thể hiện với nhiều màu sắc khác nhau, tạo thành những nhân vật điển 

hình, tạo cho câu chuyện có sức cuốn hút kỳ lạ, để người nghe có thể 

nghe/xem thâu đêm suốt sáng mà không chán.  

Theo giới nghiên cứu, lượng sử thi Tây Nguyên khá đậm đặc, chỉ 

riêng dân tộc Êđê đã có gần 80 sử thi, nổi bật là các sử thi như Đam San, 

Đăm Di, Khinh Dú, Đăm Đơ Roăn, Y Prao, Mhiêng, Đăm Di đi săn, Đăm 

Tiông, Đăm Trao - Đăm Rao… Người Ê Đê gọi sử thi là klei khan. Klei 
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nghĩa là lời, bài; khan nghĩa là hát kể. Hát kể klei khan không phải là hát kể 

thông thường mà bao gồm ý nghĩa ngợi ca. Thực chất đây là một hình thức 

kể chuyện tổng hợp được thông qua hát kể. Hát kể sử thi là loại hình sinh 

hoạt văn hóa dân gian đã có từ lâu đời của cộng đồng người Ê đê, được tồn 

tại bằng hình thức truyền miệng từ đời này qua đời khác [21, tr.36].   

2.2. Lựa chọn một số bài dân ca Ê đê vào chương trình dạy học âm nhạc 

Khai thác đưa dân ca Ê Đê vào chương trình giảng dạy môn âm nhạc 

ở trường THCS không ngoài mục đích giáo dục, bảo tồn nét văn hóa địa 

phương và qua đó tạo cho các em HS sự yêu thích về thể loại âm nhạc dân 

ca tại bản địa [Xem thêm các trang 99,100,101]. 

2.2.1. Tiêu chí lựa chọn 

- Tiêu chí thị phạm/làm mẫu: 

Đây là một tiêu chí dành cho GV khi dạy hát dân ca Ê Đê cho HS 

trường THCS Chu Văn An. Việc Trau dồi kiến thức, việc học lỏm theo 

cách truyền nghệ từ các nghệ nhân ở địa phương là vô cùng cần thiết, như 

một điều kiện tiên quyết đối với một GV dạy hát dân ca Ê Đê. 

 Khi hát dân ca nói chung, dân ca Ê Đê nói riêng thì các kỹ thuật 

luyến láy khó có thể ký âm hết được thành nhạc năm dòng kẻ. Cho nên việc 

học hỏi trong dân gian cần phải được GV trau dồi liên tục, kiên nhẫn và 

thực tế trải nghiệm. Điều này ở môi trường đào tạo chính quy về chuyên 

ngành sư phạm Âm nhạc hầu như không có. Nên việc thực tế, trải nghiệm 

và sự năng động của từng GV là vô cùng cần thiết. 

Trong quá trình dạy học hát dân ca, GV cần tăng cường khả năng 

thị phạm, làm mẫu nhiều lần, bên cạnh đó phải có trình độ phân tích lồng 

ghép bằng cách hát, đàn kết hợp để HS hiểu bài. 

Tiêu chí thị phạm, làm mẫu có thể không tốt với phân môn đọc 

nhạc, nhưng lại rất tốt với phân môn học hát, nhất là hát dân ca. 



55 

 

Có thể cho các em xem băng đĩa nhạc, nghe nhịp điệu, tiết tấu..., 

nghe âm thanh, âm sắc của nhạc cụ Chiêng, Cồng,… được xem hình ảnh 

video hoặc nhìn thấy trực tiếp nhạc cụ sáo Đinh Puốt,… Có thể tạo ra CLB 

dân ca, cho các em đi dã ngoại ở hoạt động ngoại khóa để được gặp gỡ trực 

tiếp các nghệ nhân, được nghe và học tập từ chính các nghệ nhân của quê 

hương. Tổ chức các buổi giao lưu về dân ca dành cho học sinh hoặc có thể 

đưa ra chủ đề cho học sinh tạo, đặt lời dựa trên lòng bản của một số bài hát 

dân ca Ê Đê. Quý hơn thế, HS được nghe các nghệ nhân hát điệu trực tiếp, 

và thị phạm, làm mẫu truyền dạy cho HS hai điệu hát K’ưt, Muynh…  

- Tính nội dung: 

Nội dung được lựa chọn trong các bài dân ca Ê Đê nên là những đề 

tài chủ yếu nói nói về gia đình, bạn bè, thiên nhiên, con người, nhất là 

phong tục văn hóa tốt đẹp của quê hương… giúp cho các em hiểu sâu sắc 

hơn về tình cảm giữa cha mẹ với con cái, cũng như sự gắn bó mật thiết 

giữa tình cảm anh em trong gia đình, kinh nghiệm trong cuộc sống, giá trị 

văn hóa cha ông để lại...  

Những bài hát/ điệu hát có nội dung tốt sẽ góp phần định hướng cho 

HS, giúp các em phát triển nhân cách, lối sống, khả năng sáng tạo, tự học, 

khuyến khích việc học tập và phải vận dụng trong thực tiễn cuộc sống, đáp 

ứng yêu cầu của xã hội. Đây cũng chính là mục tiêu giáo dục nhân cách 

cho các em. Qua đó, phát huy tính tích cực, sáng tạo, nhằm đáp ứng được 

mục tiêu giáo dục toàn diện cả về kiến thức, kĩ năng, thái độ tình cảm đáp 

ứng mục tiêu giáo dục toàn diện. 

 - Tính nghệ thuật và Văn hóa địa phương/bản sắc: 

 Lựa chọn bài hát phải mang những nét âm nhạc đặc trưng của dân ca 

Ê Đê. Ngoài hai điệu hát K’ưt, Muynh,có thể chọn một số ca khúc mới 

mang âm hưởng, bản sắc dân ca Ê Đê (có những  giai điệu ở quãng hẹp, tiết 



56 

 

tấu, nhịp điệu phổ biến ở nhịp 2/4 hoặc 4/4…). Tổ chức cho HS được nghe, 

được xem trực tiếp thông qua những buổi dã ngoại, tìm hiểu thêm qua lễ 

hội, gia đình, dòng họ về nguồn cội bài hát, không gian hát, đặc biệt ý 

nghĩa của bài hát.  

Khi được hát, nghe, thưởng thức các làn điệu dân ca Ê Đê, các em sẽ 

hiểu biết thêm về sự đa dạng nền âm nhạc dân gian Việt Nam, sự độc đáo 

của dân ca địa phương. Biết thêm về các tập tục, đời sống sinh hoạt, văn 

hóa của quê hương mình. Để sau mỗi nội dung môn học âm nhạc, các em 

ghi nhớ, phân biệt được một số đặc điểm âm nhạc trong dân ca Ê Đê, dần 

hình thành những đặc trưng, bản sắc ca hát, lối hát, cách luyến láy, độc đáo 

của từng nghệ nhân ở địa phương nơi các em đang sinh sống và học tập. 

- Phù hợp tâm sinh lý lứa tuổi và Tính vừa sức: 

Lựa chọn bài hát vứa sức với lứa tuổi HS là điều kiện tiên quyết. Bởi 

khi lựa chọn bài hát có nội dung lời ca, tầm cữ giọng,… phù hợp sẽ giúp 

HS phát triển về giọng hát, trau dồi thêm cho HS những cảm xúc thẩm mỹ 

tốt đẹp; giúp các em vừa có thể hát, vừa có thể nắm được nét đặc trưng của 

âm nhạc dân ca Ê Đê, tạo tiền đề phục vụ cho việc học tập, phát triển khả 

năng nhận thức và nghiên cứu văn hóa, xã hội đồng thời biết trân trọng giá 

trị của quê hương mình. 

Các bài hát được lựa chọn đưa vào chương trình phải đảm bảo được 

tính vừa sức với lứa tuổi HS, nội dung phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi của 

của các em, chủ đề cần đa dạng thì các em dễ ấn tượng và thích thú học 

hơn. Đặc biệt nhất là các bài hát phải chú ý đến tầm cữ giọng cho phù hợp 

với lứa tuổi các em. Hạn chế lựa chọn những bài hát có ngôn ngữ khó hiểu, 

gò ép, nhồi nhét và yêu cầu HS phải hát thật đúng các luyến láy, ngữ điệu, 

ngắt hơi, ngắt nhịp… ngay tức thì. Cần tạo khoảng trống cho các em được 

sáng tạo, bởi lứa tuổi này HS rất thích khám phá, sáng tạo và phần lớn các 

em có lòng tự trọng cao, dễ bị tổn thương… Cần có biện pháp khích lệ  
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động viên, khen thưởng kịp thời để từng HS thấy được vai trò, vị trí của 

mình với bạn bè, gia đình lớn hơn thế là với cộng đồng.   

2.2.2. Lựa chọn bài hát dân ca Ê Đê vào chương trình học 

Như đã nói ở trên, tiêu chí quan trọng nhất là các làn điệu phải mang 

được thang âm điệu thức đặc trưng của dân ca tộc người Ê Đê. GV phải lựa 

chọn bài hát phù hợp với đặc điểm HS và nội dung phù hợp, bài dân ca 

phải nói lên được tính đặc trưng của dân ca Ê Đê. Các bài hát phải phù hợp 

với đối tượng HS, bài hát không quá khó, cấu trúc ngắn gọn, giai điệu dễ 

thuộc, dễ nhớ… 

GV phải cần tăng cường luyện tập, hát nhuần nhuyễn các làn điệu hát, 

hướng dẫn các em nghe nhịp điệu, tiết tấu, nghe nhiều, đi nhiều, học hỏi 

nhiều từ các nghệ nhân về cách hát, luyến láy… Tăng cường các hoạt động 

trong lớp như: trò chơi, thảo luận, tổ chức học nhóm, học theo góc…; thành 

lập câu lạc bộ hát dân ca, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, thực tế… 

nhiều hơn về văn hóa, dân ca Tây Nguyên cho HS. 

2.2.2.1. Lựa chọn bài và dạy học hát dân ca cho HS trong chính khóa 

Nhìn tổng thể các bài dân ca Ê Đê được chọn để đưa vào nội dung 

dạy học chính khóa cho các em HS đều có giá trị nội dung và nghệ thuật 

cao: đầy đủ, phong phú về các nội dung và điệu thức. Giai điệu và lời ca 

đẹp, dễ hát, dễ thuộc, dễ nhớ, giàu hình ảnh, có sức biểu cảm, mang đậm 

bản sắc dân tộc. Có cấu trúc không quá khó, thường được viết ở hình thức 

một đoạn đơn, hai đoạn đơn, ít trường hợp ở dạng ba đoạn đơn. Điệu thức 

chủ yếu viết ở điệu thức 5 âm của âm nhạc dân tộc Việt Nam, phổ biện và 

hiện đang được các em yêu thích. Giai điệu, tiết tấu phù hợp với tầm cữ 

giọng trong một khoảng tám, phù hợp với tầm cữ giọng của các em.  

Tuy nhiên, các bài hát dân ca trong chương trình lại dàn trải đều tất 

cả các miền, mà không có bài/điệu hát K’ưt, Muynh dân ca Ê Đê dành riêng 
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cho HS trường THCS Chu Văn An. Cho nên, việc lựa chọn bài hát có nội 

dung cả về lời ca, giai điệu, cấu trúc… phù hợp với HS cần được chọn lựa 

kĩ lưỡng. Trong luận văn, học viên đề xuất 4 bài dân ca Ê Đê để đưa vào 

giảng dạy cụ thể. 

- Bài hát: Buôn làng của em  

Hầu hết các ca khúc/bài hát trong môn Âm nhạc bậc THCS là những 

bài hát thiếu nhi và dân ca (bao gồm cả Việt Nam và nước ngoài) được lựa 

chọn đưa vào trong chương trình hiện hành ở phổ thông, từ lớp 6 đến lớp 9. 

Đó là những bài hát thiếu nhi tiêu biểu, có chất lượng về nội dung và nghệ 

thuật, có tính giáo dục và tính thẩm mỹ cao, thường gắn với các chủ đề nhà 

trường, gia đình, bạn bè, thiên nhiên, quê hương, đất nước… phù hợp với 

tâm sinh lý lứa tuổi học sinh THCS. 

Bài: Buôn làng của em được lựa chọn bởi tính chất dân gian và đậm 

màu sắc đặc trưng của âm nhạc dân ca Ê Đê [Xem PL trang 97].  

Lời ca của bài hát: Đơn giản, mộc mạc, ca ngợi về thiên nhiên, thể 

hiện tình yêu quê hương, yêu con người nơi mình đang sinh sống. Ca ngợi 

vẻ đẹp của đất nước. Những ngọn núi, cánh rừng bạc ngàn, con suối róc 

rách như tiếng hát, cánh đồng lúa tươi tốt… Đặc biệt, hình ảnh người mẹ 

thân yêu đang vất vả với công việc nhưng vẫn hăng say lao động… 

Tiết tấu giai điệu: Bài hát có tiết tấu không quá phức tạp phù hợp 

với  lứa tuổi HS THCS, nhưng vẫn mang được nét nhạc đặc trưng của 

dân ca Ê Đê. 

 

Thang âm đặc trưng: Thang 3 âm đặc trưng trong dân ca Ê Đê. 
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- Bài hát ru 

 Về lời ca của bài hát ru được thể hiện êm ái, mộc mạc, dễ hiểu và 

gần gũi  

Ve rừng đang ru, ngủ đi con hỡi! 

Ve rừng đang ru, ngủ ngon hỡi con. 

Con ăn, con chơi, con ngủ cho ngoan 

Bông hoa xinh xinh, yêu thương bé xíu của mẹ đây hãy ngủ,  

Tiếng suối hát róc rách, tiếng gió hát vi vu… 

Con ngủ ngoan mẹ yêu, cha con đi lên rẫy  

Kiếm trái bí, trái bắp đem về cho con… [Xem PL, trang 98]. 

Nội dung:  Cũng  như hát ru của các tộc người khác ở Việt Nam, hát ru 

của người Ê Đê cũng mang tính chất nhẹ nhàng, êm ái…. Làn điệu hát ru 

mà con người khi được sinh ra thì đại đa số ai cũng đã và từng được mẹ, 

được bà ru, vỗ về khi hát. 
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Phương pháp:  Với tính chất đặc biệt của bài hát ru, GV cần phân tích 

tạo cảm xúc yêu thương da diết, tình cảm vô bờ bến của người mẹ dành cho 

người con. Những giai điệu này thường đi vào lòng người, đặc biệt lời ru 

ấy lại được cất lên từ chính quê hương, ngọn núi, cỏ cây và đặc biệt vang 

lên những âm sắc đặc trưng, âm hưởng của dân tộc mình. Hơn thế nữa, 

những lời ru, câu hát mang tình yêu, ca ngợi về quê hương, con người, bày 

tỏ nỗi niềm của chính mình, hay là lời nhắn nhủ nuôi dưỡng tâm hồn ta đẹp 

hơn, trong sáng, thánh thiện hơn… khi được cất lên với giọng hát đẹp, làm 

mẫu chuẩn, thể hiện tốt tính chất của bài hát từ cô giáo thì chắc chắn việc 

lựa chọn bài hát sẽ có ý nghĩa thiết thực. 

Với giai điệu nhẹ nhàng, thư thái và tính chất khoan thai, không xuất 

hiện các bước nhảy ở các quãng xa… tạo nên nét nhạc thiết tha, êm ái, đưa 

bé vào giấc ngủ và kết quả của hiệu ứng bài hát sẽ tốt khi các em được 

nghe và cảm nhận bài hát ru từ chính cô giáo hoặc người mẹ, người chị, 

người bà. 

 

- Bài hát Cùng múa vui 

 Lời ca mang đậm chất liệu Tây Nguyên bởi ca từ mộc mạc. Qua 

những lời ca ta có thể cảm nhận được nhưng âm thanh của cồng, chiêng vui 
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nhộn, thể hiện không khí vui tươi, náo nhiệt, ngợi ca cảnh thanh bình, hoan 

hỉ của dân làng. Chất âm nhạc Tây Nguyên từ trong ca từ đã vang lên:  

Với lời ca: 

Cùng múa vui đêm nay tưng bừng 

Cùng múa vui liên hoan tưng bừng 

Bước đều chân tay đưa theo nhịp nhàng 

Tiếng chiêng, trống đánh vang buôn làng ca 

Toong loong tùng ca, toong loong tùng ca 

Toong loong tùng ca, toong loong tùng … [Xem PL, trang 99]. 

Về Phương pháp dạy hát: 

Với giai điệu của bài hát vui tươi với tiết tấu rộn ràng, GV cần có 

phân tích gợi mở trước khi dạy thực hành bài hát. Khi hát mẫu, cần cho HS 

nghe băng, xem video trước về cách thể hiện bài hát, không gian hát, nhất 

là thể hiện đúng tính chất vui tươi rộn ràng của bài hát. Những âm thanh 

của nhạc cụ đệm cho bài hát (cồng, chiêng) là rất cần thiết. Nên GV cần 

nghiên cứu kỹ lưỡng, lựa chọn và sử dụng âm thanh đệm cho lời hát sao 

cho phù hợp, nổi bật lời ca, giai điệu của bài hát.  
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- Bài hát Sáng trong buôn 

Với lời ca: 

Ơi Giút In Rin ơi dậy mau sáng rồi em ơi 

Ơi Giút In Rin ơi dậy mau sáng rồi em à 

Sáng rồi em ơi, sáng rồi em à 

 Kìa mau mau lên nào 

Gà đã gáy sáng nhịp chày 

Khua vang lên rộn ràng 

Tiếng sáo con trai làng 

Và kìa chị em buôn mình cười đùa trên nương dãy 

Dậy mau mau lên… [Xem PL, trang 100]. 

Nội dung: Đây là một bài hát mang đậm chất Tây Nguyên và đậm 

chất dân ca Ê Đê từ lời ca đến giai điệu. Các quãng đặc trưng (2 và 4) được 

thể hiện khá rõ. Bài hát Sáng trong buôn có lời ca gần gũi, mộc mạc và rất 

trong sáng, gợi cho người nghe có có cảm nhận chất hùng tráng, bao la rất 

phóng khoáng của Tây Nguyên.  

Phương pháp dạy học: Khi dạy hát bài hát này, GV cần phải chú ý để 

nhấn mạnh, nhắc cho HS hiểu biết được giá trị đặc trưng của nó. Đặc biệt ở 
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bài này, có những âm ngân dài (thể tự do, ngân dài tiết tấu) ở các nốt có 

khu âm cao (E2) thì GV cần dạy cho HS thể hiện khẩu hình mềm hàm, mở 

rộng khoang miệng, môi trên như cười nhẹ, mềm môi, cơ thể thả lỏng… để 

dễ hơn trong khi thể hiện âm thanh cao sao cho có độ vang, sáng. Đồng 

thời trước khi hát âm thanh này, cần có hơi thời cần đầy đặn, bằng cách lấy 

hơi sâu, đầy/phồng bụng… và biết cách điều tiết hơi thở mới có thể thực 

hiện được âm thanh khó này. 

 GV dạy cho HS thể hiện tính chất của bài hát cũng cần phân tích, 

làm mẫu nhiều lần cho HS nắm được tính chất của bài hát, hiểu được ý 

thơ/văn về sự mộc mạc của nó. Đồng thời GV có thể hát mẫu hoặc cho HS 

xem/nghe băng bài hát, từ đó có thể thảo luận, đặt câu hỏi, thực hành… gợi 

cho HS có cảm nhận, để sáng tạo được chất hùng tráng, bao la rất phóng 

khoáng của Tây Nguyên.  
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2.2.2.2. Dạy học hát dân ca trong các hoạt động ngoại Khóa 

Hoạt động ngoại khóa là một trong những mảng hoạt động quan trọng 

và có ý nghĩa hỗ trợ cho hoạt động nội khóa. Đặc biệt học hát dân ca, việc 

trải nghiệm thực tiễn như một việc làm tiên quyết. Nếu công đoạn này bỏ 

qua, thì học hát dân ca chưa thực có kết quả sâu sắc, chưa giáo dục được 

nhiều cho HS những giá trị thực sự của dân ca.  

Các hình thức HĐNK phong phú và đa dạng được thể hiện qua các 

hoạt động tham quan, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chứa các câu 

lạc bộ hát dân ca… tại địa phương, để các em phần nào biết và hiểu rõ 

thêm về nền âm nhạc đạm đà bản sắc dân tộc. Đặc biệt là dân ca của tộc 

người Ê Đê, nơi các em HS trường THCS Chu Văn An đang sinh sống, thì 

việc trải nghiệm thực tiễn tại quê hương mình vừa gần gũi với các em đồng 

thời việc giáo dục những giá trị bản sắc văn hóa cổ truyền cho HS không 

trở nên xa lạ, khó hiểu và thiên cưỡng. Qua đó góp phần phát triển và hoàn 

thiện nhân cách, nâng cao hiểu biết, bồi dưỡng năng khiếu, tài năng sáng 

tạo và lòng tự tôn dân tộc cho HS. 

Ngoài ra, có thể cho các em sẽ được tham gia trải nghiệm một số hoạt 

động ở các đơn vị khác như ở các trung tâm văn hóa (nhà rông), công ty tổ 

chức sự kiện, lễ hội, kỷ niệm ngày lễ trong năm, tham quan, dã ngoại… để 

HS có cơ hội học hỏi và cập nhật các thông tin, phương pháp tổ chức học 

theo nhóm, cách thức tổ chức hoạt động, ứng xử cộng đồng…  

Để tổ chức thành công các buổi sinh hoạt ngoại khóa về học âm nhạc 

nói chung, dân ca Ê Đê nói riêng, trước hết đòi hỏi người GV cần phải 

tham tích cực tham gia các hoạt động văn hóa dân gian do cộng đồng đang 

sinh sống ở Tây Nguyên/ người Ê-đê tổ chức. Các hoạt động khác có liên 

quan đến văn hóa dân gian như các cuộc thi liên hoan dân ca dân vũ, liên 

hoan văn hóa dân tộc các địa phương, lễ hội buôn làng,… GV cũng cần 
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được phải tiếp xúc với nghệ nhân để có thêm hiểu biết về văn hóa dân gian 

của dân tộc thiểu số này. Tham gia lễ hội, trải nghiệm thực tiễn nhiều lần, 

tìm tòi, sáng tạo, học lỏm, học chính thống nghiêm túc hát dân ca Ê Đê từ 

các nghệ nhân; trực tiếp tham gia tổ chức HĐNK cho HS và thường nhật 

cập nhật thông tin thực tiễn cũng như lý luận để trau dồi kiến thức về văn 

hóa địa phương. 

Để tổ chức các chương trình HĐNK đạt chất lượng, phụ thuộc vào khả 

năng tổ chức của người GV. Người GV không chỉ dạy tốt môn Âm nhạc 

trong giờ chính khóa, mà còn tổ chức tốt các hoạt động Âm nhạc ngoại 

khóa. Cụ thể là ngoài những bài học đã dạy trong chương trình chính khóa 

thì người GV cũng phải chọn lựa thêm một số bài dân ca Ê Đê, nội dung 

ngoài việc bổ trợ thêm kiến thức đã học, còn phải biết lựa chọn bài hát có 

nội dung phù hợp với hoạt động ngoại khóa. Vì vậy, việc bồi dưỡng kỹ 

năng tổ chức HĐNK của mỗi GV Âm nhạc là cần thiết và phải được GV 

coi là vấn đề quan trọng, luôn tự tin, khiêm tốn học hỏi.  

2.3. Đổi mới các biện pháp dạy học hát dân ca Ê Đê 

Các phương pháp và cách tổ chức dạy học hiện nay rất phong phú, đòi 

hỏi người GV phải sáng tạo, tìm tòi các phương pháp và hình thức hoạt 

động dạy học phù hợp với mục tiêu, đối tượng. Cần rèn luyện phát triển các 

khả năng, linh hoạt và năng động trong các hoạt động học. 

GV cần chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học chi tiết, xác 

định mục tiêu, mục đích của hoạt động, linh động trong cách khai thác nội 

dung nhằm đảm bảo kết quả đạt được theo mục tiêu đã đề ra. 

2.3.1. Luyện một số kỹ năng hát dân ca Ê Đê 

Nhìn chung việc dạy hát dân ca ở Tiểu học và Trung học cơ sở cũng 

khá tương đồng như việc dạy bài hát thiếu nhi hoặc bài hát nhạc nước 

ngoài. Tuy nhiên, đi sâu vào kĩ thuật thì có một số điểm cần lưu ý sau. 
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2.3.1.1. Luyến láy  

 Âm nhạc dân gian tộc người Ê Đê có nhiều âm luyến, láy trong cao 

độ, những yếu tố này đã tạo đường nét giai điệu mềm mại, uyển chuyển 

phù hợp với tiếng của người Ê Đê. Các âm hình luyến, láy nhằm truyền tải 

cho giai điệu trở nên sống động và “ăn khớp” giữa lời ca với cao độ hơn. 

GV khi dạy cần phân tích kĩ các quãng, âm đặc trưng. 

Ví dụ: Các dấu luyến, quãng trong bài Hát Ru. Ta thấy trong bài mang 

thang âm đặc trưng của dân ca Ê Đê, tuy chỉ có 3 âm chủ yếu (G1 - A1 và 

E1). Nhưng các âm luyến láy xung quanh các âm này khá nhiều. Nên ngôn 

ngữ địa phương phải được GV tìm hiểu kỹ lưỡng. Cách phát âm, lấy hơi 

nhả chữ sao cho hợp lý. Việc điều tiết hơi thở để thể hiện cho ra chất của 

dân ca Ê Đê là rất khó, cho nên GV cần phải được trải nghiệm thực tiễn, 

truyền dạy từ các nghệ nhân về bài bát này.  
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2.3.1.2. Thể hiện sắc thái và cùng nhạc cụ 

Như học viên đã phân tích ở chương 1, thì Điệu hát K’ưt hay Muynh 

thường được diễn tấu cùng với sáo Đing Puôt hoặc đàn B’rô, các nghệ nhân 

Ê Đê thường sử dụng cây sáo Đinh Buôt (còn gọi là đinh kliă). Nét rất đặc 

trưng của điệu hát K’ưt ở các nốt lặng (đen, trắng…) ngắt lời, ngắt cấu 

trong bài, tạo sắc thái riêng biệt, vô cùng độc đáo của dân ca Ê Đê. Đặc biệt 

hơn là chỗ nghệ nhân nghỉ, ngắt ấy lại có âm thanh của nhạc cụ Brô hay 

của sáo Đinh Puốt “lót” cho các câu hát. Nhạc cụ đệm này đa số được rút 

tỉa từ nét giai điệu trong bài hát nên nghe rất hòa quện.  

Tuy nhiên, người GV cũng cần phải hiểu, sáo Đing Puôt thường 

được dùng để đệm cho các bài bản nhạc hát, thường gặp nhất là trong 

những bài bản các điệu hát khóc (Cok), điệu hát nói (Muyhn), hai điệu hát 

hay được dùng trong đám tang. Đing Puôt còn dành cho đàn ông thổi đệm 

cho phụ nữ hát các bài bản trong điệu K’ưt, trong hát kể Khan, chẳng hạn 

câu hát K’ưt sau:  

           Ví dụ:  
(Trích bài Hát K’ưt, người hát Y Gông B’dap, ký âm Trầm Tích). 

 
          Câu sáo Đing Puôt đệm lót khi nghệ nhân hát dứt câu nhạc thông 

thường có nét giai điệu như sau: 

          Ví dụ:  (Trích câu nhạc sáo Đing Puôt đệm, người thổi sáo, nghệ nhân Y Thim B’ya, người kí 

âm Võ Đức Trí). 

 

Thực ra, các câu nhạc của sáo Đing Puôt đa phần là những nét nhạc 

mô phỏng lại giai điệu của các bài bản nhạc hát của các điệu hát dân ca Ê 
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Đê, đặc biệt rất dễ nhận ra khi các nghệ nhân thổi đệm hát thì tính ngẩu 

hứng cao, cùng đệm một bài bản cho hát nhưng không lần nào giống nhau 

hoàn toàn, vùng này khác vùng kia, Buôn gần khác Buôn xa.  

          Như vậy, có thể khẳng định sáo Đing Puôt là một loại nhạc cụ phổ 

biến và độc đáo, nhưng chỉ thấy xuất hiện và làm nhiệm vụ đệm lót trong 

các bài bản nhạc hát.  

2.4. Ứng dụng vào biểu diễn một số bài dân ca Ê Đê  

2.4.1. Lựa chọn bài hát (Cùng múa vui, Buôn làng của em). 

Việc chọn lựa bài dân ca Ê Đê ứng dụng vào biểu diễn mục đích là 

tạo cho chương trình hay và đặc sắc. Nội dung ca từ chặt chẽ, các bài hát 

mang phong cách nhất định và đậm màu sắc dân tộc. Các bài hát lựa chọn 

phải phù hợp với trình độ HS, như vậy sẽ đem lại hiệu quả cao.  

Những bài dân ca Ê Đê đã chọn ở phần trên, đều nằm trong âm vực 

giọng của HS, với tính chất nhẹ nhàng, giai điệu và cấu trúc không quá 

phức tạp, nhưng bài hát này vẫn đảm bảo được tính nghệ thuật, có một số 

giá trị thẩm mỹ. 

 Việc chọn bài dân ca Ê Đê gắn với việc biểu diễn, đòi hỏi GV phải 

có khả năng phân tích tác phẩm âm nhạc và có nhiều sáng tạo trong nghệ 

thuật. Có khả năng dàn dựng (múa, hát, nhạc cụ, biểu diễn…) hiểu sâu về ý 

nghĩa của bài hát đồng thời phải biết bao quát tổng thể chương trình để dàn 

dựng, biểu diễn bài hát đó sao cho không bị lạc lõng, mà ngược lại phải 

nhuẫn nhuyễn, hòa cùng với chương trình. Bên cạnh đó, việc biểu đối với 

những tiết mục có nội dung là dân ca, cần quan tâm đến trang phục và đạo 

cụ. Bởi những yếu tố nghệ thuật này cũng góp sức cho bản sắc dân ca Ê Đê 

được đậm đà hơn. 

2.4.2. Kế hoạch và chương trình biểu diễn (ngày lễ, chủ đề…) 

Dàn dựng chương trình âm nhạc tổng hợp là sự tập hợp các tiết mục 

nghệ thuật ở nhiều thể loại âm nhạc khác nhau theo chủ đề mà người GV 
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(biên đạo hay đạo diễn) cần phải sắp xếp, lên kế hoạch chi tiết cho từng nội 

dung: Chọn bài, chọn nhóm ca, nhóm múa; chọn trang phục, đạo cụ; chuẩn 

bị âm thanh, ánh sáng, sân khấu,… để có một chương trình đạt chất lượng 

nghệ thuật tốt.  

Tùy theo mục đích và yêu cầu và quy mô của chương trình biểu diễn 

mà GV có thể chọn những em HS có khả năng, năng lực làm nhóm trưởng 

của nhiều lĩnh vực khác nhau. 

2.4.2.1. Ý tưởng và xây dựng kế hoạch 

  Xây dựng ý tưởng và viết kịch bản một chương trình nghệ thuật, đặc 

biệt là chương trình có những bài hát dân ca Ê Đê, đòi hỏi người GV phải 

có kiến thức sâu rộng về văn hóa dân gian, văn hóa bản địa. Hiểu về âm 

nhạc, trang phục, đạo cụ; về múa của người Ê Đê thông qua thực tiễn trải 

nghiệm và tìm tòi nghiên cứu của GV ở lẽ hội, các chương trình biểu diễn, 

sách báo, đài, iternet… chưa kể về trang trí sân khấu, biểu diễn… phù hợp 

với bài hát là rất cần thiết. 

  Lên kế hoạch tìm tư liệu, viết kịch bản, trình BGH duyệt. Xây dựng 

kế hoạch chi tiết từ con người đến địa điểm, cơ sở, vật chất, đến âm thanh, 

ánh sáng… Các chương trình luyện tập cho đến biểu diễn. Việc lựa chọn 

học sinh, hát chính, hát phụ, chơi nhạc cụ, đệm lót, múa phù họa… tất cả 

đòi hỏi người GV phải suy nghĩ, lên kế hoạch cho chính mình, đồng thời 

phải luôn sáng tạo, tùy tình hình thực tiễn mà lựa chọn, xây dựng, triển 

khai, tổ chức chương trình sao cho hiệu quả. Bên cạnh đó còn đặt giả 

thuyết cho các tình huống xảy ra như thế nào, phương án giải quyết các 

tình huống đó ra sao… 

2.4.2.2. Tổ chức luyện tập 

Ở đây người GV chính là người chịu trách nhiệm dàn dựng chương 

trình, điều đầu tiên là phải chú ý đến yếu tố con người, phải biết tập hợp 
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lực lượng, năng lực và phát huy năng lực  của các em HS. Biết tổ chức cho 

HS làm việc cá nhân, nhóm, sao cho phát huy tối đa khả năng của các em. 

Sao cho hòa hợp các em có khả năng, năng lực âm nhạc tốt với các em có ít 

khả năng âm nhạc hơn để trong tập thể HS có điều kiện hổ trợ nhau trong 

mỗi tiết mục hay trong tiết học.  

Để việc dàn dựng có hiệu quả, GV cần chủ động bố trí thời gian tập 

luyện hợp lý. Họp các em HS lại, thông báo mục đích chương trình, thông 

báo kế hoạch thời gian tập luyện, phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho 

từng cá nhân hoặc nhóm; ca, múa, nhạc; tập vỡ bài các tốp ca, các phần 

đệm lót, các điệu múa phù họa, nhóm, tập thể… 

Người GV phải nắm vững khả năng và năng lực của các em HS, phát 

huy thế mạnh từng em, và quan trọng là không nên ép các em HS làm 

giống hệt, theo hoàn toàn ý của mình, mà cần phải khơi gợi, khuyến khích 

HS sáng tạo trên cơ sở GV chỉ định hướng, hạn chế bắt tay chỉ việc. Tránh  

tình trạng dàn dựng chương trình hát dân ca, trong đó có chủ đề về dân ca 

Ê Đê, nhưng GV bắt ép HS phải đi theo lối mòn, các tiết mục giống nhau, 

chương trình pha tạp. Các bài tập, bài hát không cho HS tìm hiểu thông qua 

các tư liệu, kể cả tư liệu dân gian. Bởi dân ca mang tính truyền miệng, dị 

bản… nên có thể có những HS đã được tắm mình trong ca hát dân ca của 

dòng tộc mà GV không khéo léo khai thác. 

Nói chung, GV nên hướng cho các HS phát huy được năng lực âm 

nhạc đồng thời giữ được nét hồn nhiên, trong sáng của tuổi HS và 

làm/học theo khả năng của bản thân. Các động tác, bước đi, ánh mắt, nụ 

cười, thể hiện tình cảm sao cho phù hợp với nội dung bài hát là được. 

Tuy nhiên những Hs có khả năng hát dân ca tốt, GV cần khích lệ các em 

học hỏi them từ các nghệ nhân để trau dồi những kỹ thuật luyến láy độc 

đáo của dân ca Ê Đê. 
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2.4.2.3. Luyện tập phần hát 

Việc chọn HS phù hợp với từng tiết mục có ý nghĩa mấu chốt, đôi khi 

vì khả năng và trình độ của các em mà GV phải thay đổi cách chọn bài 

cũng như dàn dựng tác phẩm để phù hợp với năng lực của HS. 

Sau khi đã chọn được các em có khả năng âm nhạc để hổ trợ các em 

yếu thì GV tiến hành cho các em tập luyện và việc đầu tiên muốn biểu diễn 

thì các em phải hát được bài dân ca đó. 

Trước hết, GV phải chia các em thành các nhóm/ đội để tiện cho việc 

tập luyện. Mỗi nhóm, cần có tổ trưởng để quán xuyến về chuyên môn hoặc 

tổ chức. Cũng cần khéo léo lựa chọn nhóm năng khiếu. Nhóm này sẽ là 

những con chim đầu đàn, lực lượng nòng cốt vừa chủ đạo luyện tập biểu 

diễn, vừa có trách nhiệm tổ chức kèm cặp giúp bạn.  

Cách luyện hát trong dàn dựng dân ca cũng khác với cách luyện hát 

khác. Bởi dân ca Ê Đê cũng như nhiều thể loại dân ca của Việt Nam bản 

chất dạy hát chính là truyền khẩu. Lối dạy học này đã có hàng vài trăm 

năm, rất hiện hữu trong dân gian. Ngày nay lối dạy hát truyền khẩu vẫn là 

chủ công tại các trường THCS trên toàn quốc. Như vậy, không có cớ gì mà 

dạy học hát dân ca GV lại không phát huy dạy truyền khẩu. Tuy nhiên, 

cách dạy này đòi hỏi người GV phải làm mẫu thật chuẩn, hát hay, hát đúng, 

luyến láy hợp lý, giàu chất dân ca Ê Đê. Cho nên, muốn dạy truyền từng 

câu hát cho HS, và thành công bài hát dân ca thì GV không chỉ thuộc bài, 

mà còn phải giàu kiến thức (kỹ thuật hát và hiểu biết về dân ca) để truyền 

cảm hứng cho HS từng lời, từng chữ. 

Chú ý, khi dàn dựng, dạy hát dân ca Ê Đê cũng không quá lạm dụng 

phương pháp này, mà nên kết hợp không gian có bản sắc của diễn xướng 

để dàn dựng cho các em một số động tác phù hợp với lời ca, tính chất âm 

nhạc cùng kết hợp trang phục, đạo cụ (nếu có) để HS có hứng thú, hiểu ý 

nghĩa của bài hát hơn. 
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Hát đối đáp, hát bè cũng là một trong lối hát đặc biệt có từ lâu đời của 

người Tây Nguyên. Cho nên, trong quá trình dàn dựng, rất cần trí lực của 

người GV xem xét, nghiên cứu để đưa lối hát vào dàn dựng sao cho có hiệu 

quả. Muốn vậy (ở ca khúc mang âm hưởng dân ca Ê Đê) cần phải chia 

nhóm, phân công bè hát cụ thể. Có lĩnh xướng, có tốp phù họa. Những HS 

có khả năng âm thanh, hơi thở tốt mới giao cho hát lĩnh xướng đồng thời 

GV dành nhiều thời gian luyện tập cho HS được nghe, được hát, thực hành 

nhiều ở các bè riêng lẻ. Sau đó ghép các bè lại, GV cần cho HS đứng thành 

nhóm bè với nhau để các em hỗ trợ, nghe nhau cùng hát. 

Cũng cần luyện tập riêng cho từng nhóm có ít năng khiếu âm nhạc để 

biết cách lựa chọn động tác (diễn xướng, múa minh họa, di chuyển đội 

hình,…) để sao cho tất cả các em được học tập theo hướng hoạt động trong 

giờ học tập của mình. Điều này sẽ tránh được sự mặc cảm, tự ti cho một số 

HS trong qua trình học. Thậm chí khẳng định được vai trò vị trí của mình 

trong buổi học hoặc một chương trình biểu diễn. Đồng thời nâng cao nhận 

thức cách làm việc tập thể, làm việc theo nhóm. Các em “vai chính” là 

những HS có năng khiếu âm nhạc thấy được, không thể thiếu những “vai 

phụ” là HS ít có năng khiếu trong giờ học hay buổi biểu diễn. 

2.4.2.4. Phối hợp nhạc cụ 

Phần âm nhạc (nhạc cụ) Đing Puôt, Đinh Năm thường được dùng để 

đệm cho các bài bản nhạc hát, nhất là trong những bài bản các điệu hát 

K’ưt, điệu hát nói Muyhn, hai điệu hát này tuy có một số tính chất rất khác 

nhau (đa trình bày ở phần trên) nhưng quá trình diễn xướng lại rất cần yếu 

tố nhạc cụ đệm lót. Cho nên, cần phát huy những đặc trưng tính âm nhạc 

giàu bản sắc dân ca Ê Đê sao cho phù hợp. Cần chú ý, nhạc cụ Đing Puôt 

thường chỉ dành cho đàn ông thổi đệm cho phụ nữ hát trong điệu K’ưt nên 

trong quá trình dàn dựng cũng cần phải chú ý đến nét văn hóa âm nhạc đặc 
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biệt này. Ngoài ra, có thể cho các em cùng hòa đệm cho bài hát cùng với 

tiếng đệm của Cồng, Chiêng để tô đậm âm hưởng núi rừng bạt ngàn của 

Tây Nguyên, đó chính là tô đậm thêm bản sắc, đặc trưng của dân ca Tây 

Nguyên nói chung, dân ca Ê Đê nói riêng. 

Ngoài ra, trong quá trình học hoặc biểu diễn, có thể cho các em nghe 

nhiều lần âm thanh của các nhạc cụ này, hay khi HS hát thì GV hoàn toàn 

cho thể sử dụng âm sắc để đệm lót cho HS hát. 

2.4.2.5. Tổng duyệt và biểu diễn 

Việc tổng duyệt chương trình là động thái để tổng hợp báo cáo lại 

kết quả tập luyện của cả lớp, đội văn nghệ, nhóm…có sự góp ý, đánh giá 

nhận xét của những người có chuyên môn và tổ chức. Đồng thời đây cũng 

là buổi tập dượt biểu diễn chính thức để chạy lượt chương trình cho chính 

các em HS được trải nghiệm toàn bộ hoạt động của buổi biểu diễn. Cho 

nên, đây là một buổi học tập, tập duyệt không thể thiếu. Nếu có tổng duyệt, 

được đánh giá, rút kinh nghiệm từ chi tiết đến tổng thể sẽ rất bổ ích cho 

buổi diễn chính thức ít sai sót. 

Hầu hết dàn dựng chương trình nghệ thuật hiện nay đều không thể 

thiếu buổi tổng duyệt. Biểu diễn là các hoạt động được thực tế hóa. Các bài 

dân ca Ê Đê, đã được học ở chính khóa, nay được kết hợp với tổng thể các 

thể loại, loại hình nghệ thuật như: Mỹ thuật (trang trí, trang phục, ánh sáng, 

đạo cụ…) cùng với âm nhạc (hát, nhạc cụ, âm thanh…), văn học (kịch bản, 

dẫn chương trình, giới thiệu, phân tích…) múa, biểu diễn,… chắc chắn HS 

sẽ ham mê, hứng thú học hát dân ca Ê Đê hơn là học ở hình thức ngồi tại 

bàn, khoanh tay nghe cô hát, rồi hát nhại lại theo cô ở trên lớp.  

2.4.2.6. Đánh giá, rút kinh nghiệm 

 Sau mỗi chương trình biểu diễn thường có những vấn đề được và 

chưa được, rất cần đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm, … từ đó có những 
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góp ý ở tất cả các khâu thể loại, loại hình nghệt huật kể trên của những vị 

khách mời, từ những người có chuyên môn, hoặc tổ chức, quản lý…cho 

GV và HS tiếp thu, rút kinh nghiệm để các buổi biểu diễn sau được hoàn 

thiện hơn.  

Đánh giá, rút kinh nghiệm hoạt động thực tiễn cũng là để tìm ra 

nguyên nhân, giải pháp tốt nhất trong cả quá trình học tập, trải nghiệm của 

chính khóa và ngoại khóa, để từ đó các em HS có tư duy hình thành và phát 

triển kiến thức lý thuyết cũng như thực hành trong các hoạt động học tập và 

biểu diễn dân ca sau này. 

2.5. Câu lạc bộ và thảo luận  

2.5.1. Câu lạc bộ 

Đây là hình thức sinh hoạt tự nguyện của những nhóm HS cùng sở 

thích, nhu cầu, năng khiếu,…CLB là nơi phát huy những năng khiếu, sáng 

kiến của các hội viên nhằm đạt được những mục đích kiến thức và trải 

nghiệm thực tiễn nhất định.  

Thông qua hoạt động của các CLB, học sinh được chia sẻ, thảo luận 

những kiến thức, hiểu biết của mình và học hỏi bạn bè về các lĩnh vực mà 

các em quan tâm, qua đó phát triển các kĩ năng như: kĩ năng giao tiếp; kĩ 

năng thực hành; kĩ năng hợp tác, làm việc nhóm; kĩ năng lắng nghe và biểu 

đạt ý kiến; kĩ năng trình bày suy nghĩ, ý tưởng; kĩ năng dàn dựng; kĩ năng 

tổ chức sự kiện; kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề… 

Hiện nay, các CLB về văn hóa dân gian nói chung, CLB dân ca Ê Đê 

của nhà trường chưa được thành lập, mà chỉ có CLB văn nghệ của nhà 

trường. CLB văn nghệ của nhà trường tuy đã có, nhưng hoạt động bập 

bõm, cầm chừng, kém hiệu quả. Cho nên ít nhiều có những khó khăn cho 

việc tổ chức dạy học hát dân ca Ê Đê của các em HS trường THCS Chu 

Văn An. 
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 Việc định hướng tổ chức các CLB văn nghệ nơi đây, nhất là mảng 

Âm nhạc dân gian, dân ca Ê Đê cần có định hướng, có kế hoạch cụ thể như 

mục đích, yêu cầu, danh sách, chủ đề các bài hát, kế hoạch luyện tập, tìm 

hiểu, giao lưu… kết hợp với các trò chơi dân gian, kể chuyện,… 

 Có tổ chức CLB hát dân ca Ê Đê cho HS trường THCS Chu Văn An 

thì HS nơi đây mới có cơ hội tham gia tìm hiểu thêm về những nét văn hóa 

độc đáo của các tộc người bản địa, nơi mình đang sống. Chính từ CLB, các 

em có cơ hội được thể hiện mình, được trải nghiệm thực tiễn, được giao lưu 

với các nghệ nhân, nghệ sĩ để nghe chính từ họ nói, kể, hát cho các em 

nghe. Thông quan CLB, sẽ tiếp thêm niềm đam mê và nuôi dưỡng tình yêu 

quê hương, yêu dân ca bản địa, mong muốn được hiểu biết, được cống hiến 

sức lực của mình cho cộng đồng, cho dân tộc quê hương mình. 

 CLB cũng chính là sân chơi, tạo môi trường giao lưu thân thiện, tích 

cực giữa các các em với nhau, giữa HS với thầy cô giáo. Hoạt động của 

CLB là nơi để HS tham gia học tập, vui chơi giải trí và tham gia các hoạt 

động văn hóa, văn nghệ, nâng cao nhận thức về văn hóa dân gian Tây 

Nguyên nói chung, dân ca Ê Đê nói riêng. 

2.5.2. Giao lưu thảo luận và thực tế 

Tham quan, giao lưu, dã ngoại là một hình thức tổ chức HĐNK thực 

tế hấp dẫn đối với HS ở Tây Nguyên, nơi có nền văn hóa dân gian phong 

phú với các tộc người bản địa như Ê Đê, Jrai, M’nông…Với mục đích của 

tham quan, dã ngoại là để HS được đi thăm, tìm hiểu và học hỏi kiến thức, 

tiếp xúc với các di tích lịch sử, các hoạt động văn hóa… giúp các em có 

được những hiểu biết và kinh nghiệm qua trải nghiệm thực tế, từ đó có thể 

áp dụng vào cuộc sống thường nhật một cách linh hoạt và hiệu quả.  

Các lĩnh vực tham quan, dã ngoại có thể được tổ chức như: Tham 

quan các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa, các công trình công 
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cộng, các viện bảo tàng, dã ngoại theo các chủ đề học tập, dã ngoại theo 

các hoạt động nhân đạo…  

Qua các hoạt động tham quan, dã ngoại, phát huy tính giáo dục tổng 

hợp đối với HS như: giáo dục lòng yêu thiên nhiên, quê hương, đất nước, 

giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống lịch sử, truyền thống văn 

hóa của quê hương, bản làng nơi các em sinh sống hoặc nơi khám phá 

những nơi mới. Đặc biệt, trước hết cho các em tìm hiểu về dân ca Ê Đê. 

Tham quan dã ngoại để ứng dụng vào học hát dân ca Ê Đê, tốt nhất là 

hình thức tham quan dưới dạng nội dung bảo tàng di sản văn hóa vật thể và 

phi vật thể. Tây Nguyên là một kho tàng văn hóa sống động, mà nó nằm 

trong chính đời sống văn hóa, không gian văn hóa của các dân tộc anh em. 

GV cần có hiểu biết về kho tàng văn hóa này một cách căn bản, từ đó 

sáng tạo, lên kế hoạch, tổ chức linh hoạt các hoạt động dã ngoại cho HS 

được đi thực tế đến tận nơi nhìn thấy, nghe thấy những vấn đề xung quanh 

các giá trị của dân ca Ê Đê. Trong đó cần chú ý đến không gian diễn 

xướng, cách hát, ngôn ngữ, phong tục, tập quán, trang phục, cách ứng xử… 

của tộc người, đặc biệt của các nghệ nhân, già làng hiện đang nắm giữ 

những giá trị văn hóa âm nhạc trong dân ca Ê Đê.   

2.6. Thực nghiệm sư phạm 

2.6.1. Mục đích và Nhiệm vụ thực nghiệm 

Với một số phương pháp dạy học được nêu ở trên, Luận văn sẽ tiến 

hành thực nghiệm sư phạm, nhằm mục đích: Kiểm định tính khả thi và 

đánh giá hiệu quả của một số giải pháp, trong đó chỉ thực nghiệm về một số 

phương pháp dạy hát dân ca cho cho HS của trường THCS Chu Văn An, 

Huyện Krong Năng, Tỉnh Đăk Lăk. Cụ thể là PP luận văn thực nghiệm đó 

là PP truyền dạy, thuyết trình và trò chơi. 



77 

 

2.6.2. Nội dung thực nghiệm 

Nội dung chính sẽ thực hiện là dạy cho HS bài hát dân ca “Buôn 

làng của em”.  

Bài hát có nội dung cấu trúc âm nhạc gọn gàng và súc tích. Cấu trúc, 

giai điệu không nhảy quãng xa. Tính chất âm nhạc vui tươi, dí dỏm, hồn 

hậu. Nhịp điệu ở tiết tấu trường canh, không biến đổi nhịp mà đều, tốc độ 

nhanh vừa phải. 

2.6.3. Đối tượng và Phạm vi thực nghiệm 

Học viên tiến hành thực nghiệm với HS thuộc lớp 6A, Trường  

THCS Chu Văn An, huyện Krong Năng, tỉnh Đăk Lăk.  

Giáo viên thực hiện: thày giáo Lê Hữu Toàn cùng tác giả luận văn sẽ 

trực tiếp dạy học thực nghiệm 2 tiết, mỗi tiết 45 phút. Dạy học tiết thực 

nghiệm này, nhằm vừa quan sát, thực hành, đồng thời một số GV trong bộ 

môn tham dự vừa để đánh giá, vừa bổ trợ góp ý, ghi chép, … từ đó luận 

văn sẽ rút ra từ những kết quả thực nghiệm, đánh giá xem xét, kiểm chứng 

các giải pháp trong luận văn mà học viên đưa ra có khả thi không. 

2.6.4. Tổ chức quá trình thực nghiệm 

2.6.4.1. Các bước tiến hành thực nghiệm 

Hoạt động 1: Giáo viên đàm thoại với HS và hỏi trong lớp có HS nào 

nghe tên và biết về bài hát dân ca này. GV nghe và nhận xét sau đó GV 

giới thiệu khái quát về bài hát dân ca “Buôn làng của em” như: Thuộc thể 

loại dân ca nào, tính chất, giai điệu, cấu trúc, lời thơ và ý nghĩa trọng tâm 

về âm nhạc, văn hóa, không gian diễn xướng … 

Hoạt động 2: GV cho HS nghe mẫu 

Giáo viên mở băng, đĩa nhạc hoặc hát mẫu cho HS nghe bài hát 

“Buôn làng của em”. Hoạt động này nằm trong PP thuyết trình và PP 

truyền dạy. Nó như một hoạt động tiên quyết, đòi hỏi người GV thao tác 
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nhanh, chuẩn ở các khâu chuẩn bị phương tiện, giáo án, đồ dùng dạy học 

thật tốt.   

Sau đó GV hướng dẫn HS nhận diện, phân tích nhanh, chia câu và 

thực hành hát theo thày. GV hát toàn bài, hát từng câu. Nhất thiết kiến thức 

âm nhạc phải khá đồng bộ với kiến thức khi cho HS nghe mẫu trước. 

Hoạt động 3: Dạy hát 

- Giáo viên đọc lời ca cho cả lớp nghe một lần. Hát mẫu một lần. 

- Cho HS nghe đĩa/băng nhạc 1 lần. Sau đó gọi một HS nói về cảm 

nhận khi nghe bài hát.  

- Dạy hát theo phương thức truyền khẩu từng câu một, sau đó nối các 

câu với nhau. Kết hợp vừa đàn, vừa hát tạo không khí nhiều màu sắc, thay 

đổi hoạt động, kích thích tai nghe cho HS phát huy tối đa. GV đánh trên 

đàn giai điệu của từng câu bằng những âm sắc như: Cồng, Chiêng,…  

Sau khi học xong cả các câu và ghép lại thành một bài hát hoàn 

chỉnh, giáo viên bắt nhịp cho cả lớp hát nối các câu cho thật nhuần nhuyễn. 

Trong quá tình dạy hát từng câu, GV chú ý những tiếng có luyến láy, ngắt 

ngưng, lấy hơi độc đáo và khó của các bài hát dân ca Ê Đê. 

 Khi dạy hát, GV Toàn thường hướng dẫn cho HS tập kỹ những 

tiếng, câu hát có nhiều luyến láy ở trong bài. Chúng tôi đã có ý thức tránh 

được tình trạng các em hát mất nốt (ví dụ: luyến 3 nốt nhưng chỉ hát thành 

2 nốt và lỗi luyến chưa đúng tiết tấu…). 

Hoạt động 4: Luyện tập 

Khi tổ chức học tập và luyện tập hát bài hát dân ca “Buôn làng của 

em” , học viên thấy GV Toàn đã phối hợp nhuần nhụy (với nhiều hình thức 

tổ chức học khác nhau: theo tổ, nhóm, cá nhân…) như những giải pháp 

trong phần trên của luận đưa ra. Cụ thể như: GV đã mời các em HS lên hát 

cá nhân, nhóm đồng thời triển khai cho HS thảo luận. Các hình thức tổ 
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chức học khá phong phú (thày và trò hát lại toàn bài, thày và trò hát bè 

cung nhau…) nên HS khá hứng thú học tập. Bài hát vừa được học, GV tổ 

chức cá nhân, nhóm cho các em HS sáng tạo các động tác diễn xướng/vận 

động theo bài hát…  

Hoạt động 5: Củng cố, dặn dò 

 Giáo viên mở lại băng, đĩa nhạc cho HS nghe lại bài “Buôn làng của 

em”. Sau đó nhắc nhở và lồng ghép hát lại một lượt những chỗ khó, đồng 

thời có hướng dẫn cách học, luyện hát ở nhà cho HS biết. 

 Giáo viên Toàn cũng không quên dặn dò HS về nhà học hát bài hát 

“Buôn làng của em” và tổ chức gọi nhau luyện tập, sáng tạo những động 

tác diễn xướng sao cho phù hợp với bài hát dân ca. GV Toàn còn khuyến 

khích các em tự học hoặc có thể nhờ bố, mẹ, người thân, già làng hỗ trợ 

cho các em những chỗ luyến láy, khó hát.Thày còn khuyến khích HS tìm 

tòi để đệm nhạc cụ, suy nghĩ nếu biểu diễn thì HS sẽ lựa chọn trang phục 

như thế nào cho phù hợp? Đặc biệt, thày đã gợi mở cho HS tìm hiểu những 

giá trị và không gian diễn xướng của bài hát này trong lễ hội của buôn làng 

trong những ngày sắp tới. 

2.6.4.2. Kết quả thực nghiệm 

Kết quả thực nghiệm được đánh giá qua bảng tổng hợp ý kiến của GV 

dành cho HS về việc học hát dân ca Ê Đê tại trường THCS Chu Văn An. 

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các em HS và đánh giá của GV trong 

quá trình dạy học, học viên rút ra một số nhận xét như sau: 

Các em HS rất thích học các bài hát dân ca Việt Nam nói chung nhất 

là dân ca của các tộc người ở Tây Nguyên, trong đó có dân ca Ê Đê. 

- Về kiến thức: Các em HS hiểu được nội dung bài hát, biết được 

kiến thức về nguồn gốc, thể loại, một số đặc điểm âm nhạc của các bài hát 

dân ca Ê Đê. 
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- Về kỹ năng: HS hiểu được câu từ, cách nhấn nhá, nhất là cách lấy 

hơi và cần dành nhiều thời gian và trí lực để hiểu, hát được những chỗ 

luyến láy trong các bài dân ca Ê Đê. 

  Ngoài ra, các em còn biết được một số giá trị âm nhạc trong dân ca, 

đặc biệt là sự ngắt, nghỉ của điệu hát K’ưt, sự vui nhộn, trong sáng, khỏe 

khoắn của điệu hát nói Muyhn… Các em đã biết vận dụng kiến thức âm 

nhạc vào quá trình rèn luyện kỹ năng thực hành học hát dân ca Ê Đê. 

Kết quả thực nghiệm cho thấy, các bài hát dân ca trong mục bổ sung 

và điều chỉnh chương trình có tính khả thi cao. Sau quá trình học, các em 

HS được nâng cao kiến thức về một số nét văn hóa truyền thống của tộc người 

Ê Đê. Qua đó, học viên có thể tổng hợp những vấn đề chính khi thực nghiệm 

dạy hát bài “Buôn làng của em” cho HS tại trường Trường THCS Chu Văn 

An, huyện Krong Năng, tỉnh Đăk Lăk và rút ra được một số kết luận như sau: 

Phương pháp dạy truyền khẩu cần phát huy tối đa đối với dạy hát, 

nhất là dạy học các bài dân ca. Quá trình dạy học cần phối hợp nhiều PP, 

tránh cứng nhắc chỉ sử dụng một PP sẽ làm cho các em dễ chán nản trong 

quá trình khám phá kiến thức. Tổ chức dạy học, cần phân loại HS thật tốt 

để có cách thức ứng xử khéo léo và phát huy cũng như có PP riêng cho 

từng trường hợp cụ thể. Sao cho phát huy tối đa năng lực của từng HS. 

Nhưng nhất thiết thông qua học hát dân ca HS phải được trải nghiệm thực 

tiễn về văn hóa của tộc người nơi đây, mới hiểu được giá trị đặc trưng quý 

giá của nó. Đồng thời việc lựa chọn âm sắc của nhạc cụ đệm lót cho hát 

dân ca Ê Đê là cần thiết. Việc cho cho HS nghe, nhìn, thực tế cũng như 

được trải nghiệm để sáng tạo về hát dân ca Ê Đê là phù hợp. Từ đó sẽ tạo 

hứng thú cho HS khi học hát dân ca, một thể loại khó. Những đổi mới PP 

dạy học và hình thức tổ chức dạy phong phú, có thực tiễn sẽ chắc chắn 

mang lại hiệu quả học tập tốt, góp phần giáo dục toàn diện, đưa dân ca Ê 

Đê gần gũi với HS trường THCS Chu Văn An hơn.  
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Tiểu kết  

Việc nghiên cứu một số đặc điểm âm nhạc (giai điệu, cấu trúc, thang 

âm, điệu thức, lời ca, nhịp điệu, không gian diễn xướng…), giá trị nghệ 

thuật và văn hóa đặc trưng của dân ca Ê Đê làm cơ sở kiến thức âm nhạc 

của học viên. Từ đó, lựa chọn, ứng dụng đưa các làn điệu dân ca Ê Đê vào 

dạy học cho học sinh THCS tại địa bàn Tây Nguyên nói chung và ở Đăk 

Lăk nói riêng, cụ thể là trường THCS Chu Văn An nhằm duy trì và từng 

bước xây dựng cho các em HS sự hứng thú, yêu thích, hiểu biết trân trọng 

các làn điệu dân ca Ê Đê.  

Việc nghiên cứu các PP dạy học nhằm đổi mới phát huy những PP 

dạy hát dân ca truyền thống (truyền dạy) và một số PP khác hiện đại hôm 

nay để đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục tại trường THCS Chu Văn An 

là vấn đề hết sức cần thiết của nhà trường trong giai đoạn hiện nay. Việc 

kết hợp nhuần nhụy các PP dạy học với nhau để khuyến khích động viên 

HS sáng tạo, tổ chức nhiều các hoạt động dạy học để các em được phát huy 

năng lực của mình là việc làm cần thiết, phù hợp với dạy học hiện nay. Qua 

đó, các em HS được học hát các làn điệu, học múa, được tham gia học tập 

chính khóa và ngoại khóa (được gặp gỡ, giao lưu với nghệ nhân, tìm hiểu 

giá trị của dân ca trong thực tế…) giúp các em được tiếp cận, dần sẽ hiểu 

sâu sắc hơn về âm nhạc (dân ca Ê Đê) của chính quê hương mình. 
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KẾT LUẬN 

 Dân ca Ê Đê là một trong thể loại dân ca tiêu biểu của các tộc người ở 

Tây Nguyên, ở đó có chứa đựng nhiều giá trị văn hóa dân tộc. Dân ca đóng 

một vai trò đặc biệt quan trọng trong kho tàng dân ca Việt Nam, do đó vấn 

đề bảo tồn và phát huy văn hóa, trong đó có dân ca Ê Đê ngay trên mảnh 

đất sinh ra nó là phương pháp tốt nhất, bền lâu nhất. 

Hiện nay, với sự giao lưu văn hóa xã hội hiện đại, âm nhạc mới lan 

truyền rộng rãi trong đời sống của người dân, các em HS được tiếp cận 

nhiều loại hình nghệ thuật mới, do đó không gian văn hóa của người Ê Đê 

ít được HS quan tâm và tìm hiểu. Việc lựa chọn dân ca Ê Đê để dạy cho HS 

trường THCS Chu Văn An, nơi sinh ra và nuôi dưỡng những điệu hát này 

là một biện pháp hữu hiệu để bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. 

Tuy nhiên, các em HS nơi đây vẫn chưa được tiếp cận ở mái trường 

của mình đang học, nên việc dạy học hát dân ca ở địa phương cho các em 

HS tại các trường phổ thông nói chung là việc làm cấp bách.  

Dạy học hát dân ca Ê Đê mang ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao 

nhận thức và trách nhiệm của HS trước cộng đồng về những di sản văn hóa 

của dân tộc tại tỉnh Đăk Lăk nói riêng và của dân tộc Việt Nam nói chung. 

Trường THCS Chu Văn An thuộc huyện Krong Năng, tỉnh Đăk Lăk là một 

trường hiện nay đang phát triển cả về quy mô và chất lượng giáo dục. Học 

viên là người con quê hương, rất trăn trở mong muốn được nghiên cứu các 

biện pháp nâng cao chất lượng dạy học hát dân ca cho HS nơi đây, đó cũng 

là sự khát khao của bản thân được cống hiến và góp sức nhỏ bé cho việc 

bảo tồn phát huy giá trị dân ca tại quê hương của mình. 

Với bố cục là 2 chương, chương 1 của luận văn đã nghiên cứu về lý 

luận của các khái niệm, nghiên cứu về khái quát nét văn hóa tiêu biểu của 

tộc người, cũng như dân ca tiêu biểu ở vùng Tây Nguyên như Bahna, Jarai, 
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Ê Đê. Cùng với nghiên cứu thực trạng việc dạy học dân ca tại trường 

THCS Chu Văn An (cơ cấu tổ chức, năng lực, đội ngũ giáo viên, đặc điểm, 

khả năng học hát dân ca của HS, phương pháp và tổ chức dạy học hát dân 

ca… của GV). Đồng thời có một số nhận xét, đánh giá về thực trạng dạy 

học hát dân ca nơi đây để có cơ sở lý luận và thực tiễn nghiên cứu các biện 

pháp phù hợp về dạy học hát dân ca ở chương 2. 

 Việc nghiên cứu một số giá trị, đặc điểm của dân ca Ê Đê thông qua 2 

làn điệu tiêu biểu đó là, Muynh và K’ưt đã được chương 2 trình bày như 

một nguyên cớ có cơ sở để học viên thực hiện mong muốn của mình về 

việc nghiên cứu triển khai và lựa chọn một số bài hát dân ca và đưa ra các 

biện pháp dạy học hát dân ca cho các em học sinh trường THCS Chu Văn 

An hiệu quả hơn, thực tiễn hơn, phù hợp hơn.  

Như đã đề cập ở trên, âm nhạc dân gian nói chung, dân ca Ê Đê nói 

riêng được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác chủ yếu bằng phương 

pháp truyền miệng, truyền ngón, truyền nghề.  Mặc dù thời đại hiện nay với 

những tiến bộ của khoa học, kỹ thuật đã có nhiều cách để phổ biến và lưu 

giữ những giá trị VHNT đó, nhưng PP truyền miệng, truyền nghề, truyền 

ngón vẫn là hữu hiệu nhất bởi đặc tính dân gian của nó. 

Những thang âm, điệu thức, luyến láy, sắc thái tình cảm hoặc không 

gian diễn xướng… còn tùy theo tình cảm, tâm trạng nghệ nhân mỗi lúc mỗi 

khác để diễn tả… mà trong chừng mực nào đó, sự tân tiến của PP khoa học 

hiện đại không thể chuyển tải được. Tuy nhiên, việc sử dụng PP khoa học 

trong chừng mực nào đó cũng có hiệu quả nhất định. Các PP dạy học như 

tổ chức trò chơi, thảo luận, đánh giá, thực hành, làm mẫu, thuyết trình, 

phân tích, trải nghiệm, câu lạc bộ… là những PP khá phù hợp hiện nay có 

thể ứng dụng vào dạy học hát dân ca cho học sinh THCS Chu Văn An. 

Việc tạo điều kiện và môi trường tiếp xúc cũng như tìm hiểu dân ca Ê 

Đê vào các giờ chính khóa và ngoại khóa giúp HS trường THCS Chu Văn 
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An cũng là quyền được trau dồi thêm những kiến thức rất căn bản về văn 

hóa, âm nhạc của quê hương. 

Việc phát huy được khả năng sáng tạo và cách thức tổ chức hoạt động 

dạy học của GV sẽ góp phần cho các em HS tự tin hơn, không bỡ ngỡ khi 

hiểu, giới thiệu và tự hào với bạn bè trong nước và quốc tế về giá trị âm 

nhạc tại Tây Nguyên nơi các em đang và sẽ sinh sống. 

Trong quá trình thực hiện đề tài, bằng các PP khác nhau như phân 

tích, tổng hợp, điều tra, đối chiếu, trao đổi, quan sát… luận văn đã bám sát 

mục đích nghiên cứu để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu đã đặt ra.  

Dạy học hát một số làn điệu dân ca Ê Đê cho HS của trường THCS 

Chu Văn An, huyện Krong Năng, tỉnh Đăk Lăk với mục đích nâng cao chất 

lượng dạy học nơi đây, góp phần giáo dục nhân cách, thẩm mĩ cho HS toàn 

diện hơn, hiểu về cội nguồn, trân quý các giá trị cha ông để lại từ đó góp 

phần bảo tồn, phát huy, ứng dụng vốn âm nhạc quý hiếm đó vào cuộc sống, 

học tập của các em hiện tại và mai sau. 
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PHỤ LỤC 1 

Một số hình ảnh của trường THCS Chu Văn An, huyện Krong Năng, 

tỉnh Đăk Lăk 

1.1. Trường THCS Chu Văn, huyện Krong Năng, tỉnh Đăk Lăk 

   (Nguồn: Tác giả chụp tại trường THCS Chu VĂn An, tháng 4/2017) 
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1.2. Hoạt động dạy học âm nhạc học sinh lớp 7 

(Nguồn: Tác giả chụp tại trường THCS Chu VĂn An, tháng 4/2017) 
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1.3. Kế hoạch công tác, lịch học của trường 

(Nguồn: Tác giả chụp tại trường THCS Chu VĂn An, tháng 4/2017) 
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(Nguồn: Tác giả chụp phòng truyền thống trường THCS Chu VĂn An, tháng 4/2017) 

 

1.4. Một số thành tích nhà trường đạt được trong hoạt động âm nhạc  

(Nguồn: Tác giả chụp tại trường THCS Chu VĂn An, tháng 4/2017) 
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 (Nguồn: Tác giả chụp phòng truyền thống trường THCS Chu VĂn An, tháng 4/2017) 
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1.5. Một số hoạt động hát dân ca Ê Đê  

của học sinh trường Chu Văn An 
(Nguồn: Tác giả chụp tại trường THCS Chu VĂn An, tháng 4/2017) 

 

Tiết mục hát dân ca của học sinh lớp 9A 

 

 

 

Tiết mục hát dân ca của học sinh lớp 6B 
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Tiết mục hát dân ca của học sinh lớp 8A 

 

 

Tiết mục hát dân ca của học sinh lớp 7C 
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Phụ lục 2 

Một số bài hát được sử dụng trong đề tài 
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Phụ lục 3 

Kế hoạch giảng dạy 

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG NĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

E.DĂH, ngày 06 tháng 9 năm 2015 

KẾ HOẠCH 

“Về việc Đổi mới phương pháp dạy học Âm nhạc” 

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường năm học 2014 – 2015. 

Nay tôi xin xây dựng kế hoạch “Đổi mới phương pháp dạy học môn 

Âm nhạc” như sau: 

I.  Thực trạng vấn đề: 

    Như chúng ta đã biết việc dạy hát thông thường thì chủ yếu Giáo viên 

truyền thụ kiến thức cho Học sinh thông qua phương pháp thực hành, làm 

mẫu; dạy hát kiểu truyền miệng. như vậy sẽ không phát huy được tính chủ 

động, tích cực của học sinh, giờ học sẽ nhàm chán vì Học sinh chỉ nghe 

từng câu rồi hát lại dẫn đến không có nhiều hứng thú đối với môn học. Do 

đó đòi hỏi Giáo viên phải chủ động thay đổi và vận dụng linh hoạt các 

phương pháp dạy học nhằm phát huy tính chủ động, tích cực và sáng tạo 

của Học sinh trong giờ học hát để giờ học đạt kết quả tốt hơn, học sinh 

hứng thú hơn.  

Trong khi đó ở cấp tiểu học các em chưa được tiếp cận với mốn âm 

nhạc, nên khi lên THCS các em rất khó khăn trong việc nghe và cảm thụ 

Âm nhạc: 

II. Chỉ tiêu của năm học 2014 – 2015: 

+ Chỉ tiêu điểm thi môn Âm nhạc: 

Lớp Điểm thi từ trung bình trở lên Ghi chú 

6A 100% 100%  

6B 100% 100%  
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6C 100% 100%  

6D 100% 100%  

7A 100% 100%  

7B 100% 100%  

7C 100% 100%  

7D 100% 100%  

8A 100% 100%  

+ Chỉ tiêu điểm trung bình môn Âm nhạc: 

Lớp Điểm thi từ trung bình trở lên Ghi chú 

8B 100% 100%  

8C 100% 100%  

8D 100% 100%  

9A 100% 100%  

9B 100% 100%  

9C 100% 100%  

 100% 100%  

 100% 100%  

 100% 100%  

 

III. Giải pháp: 

1. Công tác giảng dạy: 

 -  Kết hợp các phương pháp dạy học đặc thù của bộ môn với các 

phương pháp học khác có tác dụng kích thích tư duy của học sinh như: 

+ Thực nghiệm trực quan 

+ Nối tiếp 

+ Dạy học nêu vấn đề.  

+ Vấn đáp gợi mở. 
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+ Hướng dẫn chung trên lớp. 

+ Hợp tác nhóm nhỏ. 

- Thực hiện tốt nề nếp chuyên môn:  soạn giảng có chất lượng; chấm 

chữa bài kiểm tra nghiêm túc, công bằng, có sự  phê bình và động viên cho 

mỗi học sinh; tích cực trong việc đổi mới phương pháp dạy học bộ môn. 

- Không ngừng rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ nhằm sử dụng linh 

hoạt các phương pháp dạy học của bộ môn, sử dụng các phương pháp dạy 

học đúng với đặc trưng của từng bài dạy tiến tới từng bước hình thành kỹ 

năng trong đổi mới PPDH, VD:  Giáo viên tạo ra tình huống có vấn đề, có 

hệ thống câu hỏi gợi mở để học sinh được nhận thức theo trình tự lôgic: 

+ Quan sát.                                                                                   

+ Tìm tòi phát hiện. 

+ Thực hành. 

+ Tư duy trên giấy. 

+ Thu thập thông tin. 

+ Xử lí thông tin. 

- Tăng cường sử dụng các đồ dùng và thiết bị dạy học,  tuyệt đối không 

dạy chay theo lối đọc - chép,  tích cực sáng tạo trong việc sử dụng và làm 

đồ dùng dạy học. Chuẩn bị phương tiện dạy học đầy đủ, chu đáo cho mỗi 

tiết dạy như:  thước, phấn màu, đàn organ, máy CD, tranh ảnh, bảng phụ…. 

-  Luôn sáng tạo trong việc đổi mới PPDH bằng nhiều hình thức khác 

nhau, xây dựng được những tiết học sôi nổi, hứng thú giúp HS phát huy 

tính tích cực, chủ động trong học tập. 

-  Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học, đầu tư nghiên cứu xây 

dựng các phần mềm phục vụ cho bộ môn. Tích cực thiết kế các mô  hình 

trên máy vi tính, chọn lọc và xây dựng kho tư liệu bộ môn có chất lượng để 
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tích lũy thành hệ thống phục vụ thường xuyên, lâu dài và thuận lợi cho việc 

đổi mới PPDH. 

- Tạo hứng thú, lôi cuốn HS yêu thích bộ môn, Âm nhạc.  Định hướng 

cho học sinh sự cần thiết của việc đổi mới phương pháp dạy học, hướng 

dẫn học sinh thay đổi cách  học chuyển từ  thụ động sang chủ động, tạo cho 

học sinh tính tự giác trong học tập và rèn luyện. 

-  Đầu tư vào hoạt động bồi dưỡng học sinh có năng khiếu phát huy tốt 

nhất năng lực của mình, hướng dẫn học sinh tự vỡ bài, nhằm giúp học sinh 

tích cực, chủ động trong quá trình học tập. 

- Tham dự các chuyên đề về đổi mới PPDH của  phòng hoặc trường tổ 

chức. 

- Đối với học sinh yếu kém:  

+ Luôn kiểm tra hướng dẫn các em,  tích cực đọc SGK;  trong nhóm 

xây dựng ý kiến của mình. 

- Đối với học sinh khá giỏi:  

+ Luôn nhắc nhở kiểm tra, tìm một số câu hỏi có tính chất suy luận 

để phát triển tính độc lập, tư duy sáng tạo. 

+ Biết quan sát nhận xét các hiện tượng ở ngoài thực tế. 

-  Kỹ năng tự học ở nhà:          

+ Biết sử dụng các thao tác tư duy vào việc xử lí các thông tin và rút 

ra kết luận. 

+  Sử dụng SGK để tự học, đọc các tài liệu tham khảo để mở rộng 

kiến thức. 

+ Có hứng thú trong việc học tập môn Âm nhạc cũng như áp dụng 

các kiến thức và kĩ năng vào hoạt động trong cuộc sống gia đình và cộng 

đồng. 

2.  Đổi mới kiểm tra đánh giá, chấm chửa bài kiểm tra học sinh. 
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- Thường xuyên quan tâm đến các học sinh thuộc các đối tượng, đặc 

biệt là học sinh thuộc đối tượng khá giỏi và yếu kém, tăng cường kiểm tra 

học sinh về việc chuẩn bị bài ở nhà, tăng cường kiểm tra miệng đầu giờ, 

tăng cường kiểm tra 15 phút….  

- Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá cho phù hợp với đổi mới 

phương pháp dạy học bằng nhiều hình thức khác nhau, rèn luyện kỹ năng 

tự đánh giá cho học sinh 

- Hướng dẫn thật kỹ phần lý thuyết, nhấn mạnh trọng tâm của bài học. 

Tùy từng đối tượng học sinh của mỗi lớp mà giáo viên có những biện pháp 

cụ thể để giúp học sinh khắc sâu phần trọng tâm ngay tại lớp. 

- Chấm chữa bài thường xuyên, kịp thời, bổ sung kiến thức mà các em 

còn chưa nắm chắc. 

- Kiểm tra vở ghi, vở bài tập của HS thường xuyên, yêu cầu các em có 

đầy đủ SGK, dụng cụ học tập đầy đủ cho từng tiết học, đặc biệt là vở nháp. 

3. Tham gia dự giờ, thao giảng, báo cáo chuyên đề. 

- Tích cực dự giờ thăm lớp để học học hỏi kinh nghiệm các đồng nghiệp 

trong việc đổi mới PPDH. 

- Tích cực hơn nữa trong học tập và giảng dạy, tích cực tham gia trao 

đổi đóng góp ý kiến trong các buổi chuyên đề của tổ và của cấp lãnh đạo tổ 

chức nhằm rút ra các kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình dạy học 

theo phương pháp mới. 

- Thực hiện chuyên đề, thao giảng để được sự trao đổi, đóng góp ý kiến 

từ đồng nghiệp. 

 4. Công tác tự học, tự rèn để nâng cao trình độ CMNV  

- Tăng cường tự học tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn và 

trình độ lý luận, tích cực học tập thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng. Thành 

thục phương pháp kiểm tra đánh giá học sinh. 
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- Luôn tìm tòi, tham khảo các tài liệu liên quan đến bộ môn, tài liệu 

hướng dẫn kĩ năng nghiệp vụ sư phạm, tài liệu chuẩn kiến thức kỹ năng ... 

- Viết báo cáo khoa học, làm đề tài sáng kiến về đổi mới PPDH. 

 

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT  

 

 

 

 

 

 

  

E.Dăh, ngày… tháng… năm 2015 

NGƯỜI VIẾT 

 

 

Lê Hữu Toàn 
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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO 

TẠO HUYỆN KRÔNG NĂNG 

TRƯỜNG: THCS Chu Văn An                                     

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Thạnh Lợi, ngày…. tháng 9 năm 2015 
 

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN 

 NĂM HỌC 2015 - 2016 

  

 Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ năm học 2015-2016 của 

Trường THCS  

 Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 2015-2016 của tổ AV-ÂN-

MT; 

 Căn cứ vào chuyên ngành đào tạo và hoàn cảnh cá nhân. 

 Bản thân tôi xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2015-2016 của 

mình như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: 

 1. Thuận lợi (mạnh/ thời cơ của bản thân) 

 - Là giáo viên còn trè nên  dễ dàng truyền thụ những kiến thức mới 

cho học sinh. 

- Nhiệt tình, năng động và có trách nhiệm trong công việc của trường 

và cấp trên giao, được BGH quan tâm về mọi mặt 

 - Nhà trường đã trang bị kịp thời SGK, SGV và mọi cơ sở vật chất 

khác để phục vụ cho việc dạy và học. 

 2. Khó khăn (yếu/ thách thức của bản thân) 

- Còn kiêm nhiệm thêm công tác đội 

 - Trong xã còn một số gia đình chưa chú ý đến việc học hành của 

con cái, do đó một số học sinh còn lười học, còn bỏ học. 

II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC: 

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh” của Bộ Chính trị gắn liền với việc thực hiện cuộc 
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vận động“Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong 

giáo dục” của ngành. 

- Thực hiện tốt nội dung chương trình, tích cực đổi mới phương pháp 

giáo dục. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở tất cả các khối lớp. 

- Đẩy mạnh viêc bồi dưỡng nâng cao chất lượng giảng dạy. Tăng  

cường chất lượng mũi nhọn, quan tâm phụ đạo cho học sinh yéu kém, hạn 

chế tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp. 

III. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: 

1. Các chỉ tiêu thi đua trong năm học 

       1.1. Về cá nhân 

- Đăng kí danh hiệu thi đua năm học: Lao động tiên tiến cấp 

trường 

- Xếp loại đạo đức: Tốt 

- Xếp loại chuyên môn: Tốt 

- Tên đề tài đổi mới phương pháp dạy học: “Đổi mới dạy hát 

trong môn âm nhạc ở trường THCS”. 

1.2. Về chất lượng giảng dạy 

TT 

  

Môn Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 

G K TB Y k’ G K TB Y k’ G K TB Y k’ 

1 Âm nhạc                

 

 1.3. Về công tác kiêm nhiệm 

- Thực hiện tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tổ trưởng chuyên 

môn. 

2. Các biện pháp thực hiện 

- Thực hiện nghiêm túc chương trình và kế hoạch giáo dục; thực hiện 

quy chế, quy định chuyên môn 
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- Công tác tự bồi dưỡng chuyên môn, bồi dưỡng và thực hiện chuẩn kỹ 

năng chương trình GDPT 

- Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá. Thực hiện 

chủ trương: “ Mỗi giáo viên, mỗi cán bộ quản lý giáo dục thực hiện một đổi 

mới trong phương pháp dạy học và quản lý” 

- Công tác phụ đạo học sinh yếu kém, tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi; 

dạy thêm, học thêm; tham gia công tác hội giảng 

- Ứng dụng tích cực công nghệ thông tin trong dạy học 

      - Tham gia đầy đủ các buổi sinh họat nhóm chuyên môn, tổ chuyên 

môn. 

IV. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN: 

Thời 

gian 

Nội dung công việc Mục đích, Yêu cầu, 

biện pháp thực hiện 

Người thực 

hiện 

Tháng 

8/2015 

- Ổn định nề nếp dạy 

và học . 

- Chuẩn bị các điều 

kiện cần thiết để tiến 

hành dạy và học theo 

phân phối chương 

trình 

- Học tập nhiệm vụ 

năm học 

- Khảo sát chất lượng 

đầu năm 

 

- HS đi vào nề nếp học 

tập , có đầy đủ SGK và 

các phương tiện cần 

thiết khác phục vụ cho 

môn học . 

- Các em đến lớp tích 

cực tham gia vào bài 

giảng , về nhà có ý thức 

tự học . 

- GV nghiên cứu SGK, 

SGV và các tài liệu 

tham khảo khác. 

- Kiểm tra sát sao việc 

học tập của HS ở trường 
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và ở nhà. 

Tháng 

9/2015 

- Duy trì nề nếp dạy và 

học học. 

- Dạy học theo PPCT 

thời khóa biểu   

- Thực hiện dự giờ để 

học hỏi kinh nghiệm 

nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ  

 

- Ổn định tổ chức, đi 

vào nề nếp học tập, nắm 

được chất lượng giáo 

dục của học sinh, học 

sinh có hứng thú học tập 

sau khi được dự lễ khai 

giảng. 

- Tự học, tự sáng tạo để 

nâng cao nghiệp vụ 

chuyên môn. 

- Kiểm tra đánh giá HS 

 

Tháng 

10/2015 

- Duy trì nề nếp dạy và 

học học. 

- Dạy học theo PPCT 

thời khóa biểu   

 

- Ổn định tổ chức, đi 

vào nề nếp học tập, 

hăng say học tập, thi 

đua lập thành tích.  

- HS tích cực học tập, có 

ý thức làm bài kiểm tra, 

có hoài bão phấn đấu để 

trở thành học sinh giỏi. 

- Giáo viên chuẩn bị bài 

kỹ bài giảng trước khi 

lên lớp, hưởng ứng tham 

gia hội giảng cấp tổ 

.phát động tới HS phong 

trào thi đua. 

 

Tháng - Duy trì nề nếp dạy và - Bồi dưỡng học sinh  
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11/2015 học học. 

- Dạy học theo PPCT 

thời khóa biểu   

- Hội giảng cấp trường  

 

giỏi , học sinh yếu kém, 

duy trì nề nếp học tập 

của học sinh. 

- Giáo viên tiến hành 

hội giảng cấp trường 

- Giáo viên bồi dưỡng 

HS giỏi  

- Chuẩn bị kỹ bài trước 

khi lên lớp. 

- Phát động phong trào 

thi đua trào mừng ngày 

20/11 

Tháng 

12/2015 

- Duy trì nề nếp dạy và 

học học. 

- Dạy học theo PPCT 

thời khóa biểu   

- Hội giảng cấp trường  

- Duy trì nề nếp học tập 

- Giáo viên và HS thi 

đua dạy tốt học tốt . 

- HS Tập trung  tích cực 

trong học tập . 

- GV chuẩn bị bài kỹ 

trước khi lên lớp. 

- Ra đề kiểm tra và cho 

điểm học sinh. 

- Phát động phong trào 

thi đua chào mừng ngày 

22/12 

 

Tháng 

01/2016 

- Duy trì nề nếp dạy và 

học học. 

- Dạy học theo PPCT 

- Duy trì nề nếp học tập 

- HS  ôn tập thi học kỳ I  

- GV tổ chức ra đề kiểm 
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thời khóa biểu   

- Tổ chức ôn thi học 

kỳ cho HS 

- Cộng tính điểm, đánh 

giá kết quả học tập của 

HS trong học kỳ I 

tra học kỳ I đánh giá kết 

quả học tập của HS. 

- Tự đánh giá kết quả 

giảng dạy của giáo viên  

trong học kỳ I 

- GV ra đề chấm chữa 

bài cho học sinh, đánh 

giá kết quả học tập của 

HS 

Tháng 

02/2016 

- Duy trì nề nếp dạy và 

học học. 

- Dạy học theo PPCT 

thời khóa biểu   

- Bồi dưỡng HS giỏi. 

- Tiếp tục thăm lớp dự 

giờ theo kế hoạch của 

tổ để nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ 

- HS duy trì nề nếp học 

tập trước khi nghỉ tết , 

ổn định định nề nếp học 

tập sau tết nghuyên đán. 

- HS tích cực học tập thi 

đua trào mừng ngày 8/3 

- HS đi học đều tích cực 

học tập thi đua lập thành 

tích trào mừng ngày 8/3 

- Tổ chức ôn thi HS giỏi 

có hiệu quả  

 

Tháng 

3/2016 

- Duy trì nề nếp dạy và 

học học. 

- Dạy học theo PPCT 

thời khóa biểu   

- Bồi dưỡng HS giỏi. 

- Tiếp tục thăm lớp dự 

giờ theo kế hoạch của 

tổ để nâng cao trình độ 

- Duy trì nề nếp học tập 

- Phát động phong trào 

thi đua chào mừng ngày 

8/3 và 26/3  

- Tổ chức ôn thi HS giỏi 

có hiệu quả 

- Tự bồi dưỡng nâng 

cao trình độ chuyên 
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chuyên môn nghiệp vụ môn nghiệp vụ. 

Tháng 

4/2016 

- Duy trì nề nếp dạy và 

học học. 

- Dạy học theo PPCT 

thời khóa biểu   

- Phụ đạo HS yếu kếm 

. 

 

- Duy trì nề nếp học tập 

- Phát động phong trào 

thi đua trào mừng ngày 

30/04. 

- Tổ chức phụ đạo HS 

yếu kém có hiệu quả .  

- Tự bồi dưỡng nâng 

cao trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ. 

- Rà soát chương trình 

dạy và học, nếu chậm 

thì có kế hoạch dạy bù 

cho kịp chương trình 

 

Tháng 

5/2016 

- Duy trì nề nếp dạy và 

học học. 

- Dạy học theo PPCT 

thời khóa biểu 

- Phụ đạo HS yếu kếm 

. 

- Tiếp tục thăm lớp dự 

giờ . 

- Tổ chức ôn thi học 

kỳ cho HS 

- Tổ chức tốt việc kiểm 

tra đánh giá HS học kỳ 

II. 

- Tổ chức tốt việc ôn thi 

học kỳ II, bồi dưỡng 

những em còn yếu kém. 

- Yêu cầu HS có ý thức 

tự học , tự ôn thi  

 

 

V. NHỮNG ĐỀ XUẤT: 

 1. Đối với BGH nhà trường: 
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-Cần trang bị đồ dùng dạy học, tài liệu tham khảo để giáo viên có thể dễ 

dàng truyền thụ kiến thức đến học sinh. 

-Tạo mọi điều kiện để giáo viên có thể đến các trường khác để học hỏi kinh 

nghiệm. 

 2. Đối với các tổ chuyên môn: 

-Tạo mọi điều kiện để giáo viên dự giờ thăm lớp nhiều hơn. 

-Hằng tháng cần có một hội thảo chuyên đề trong tổ để những giáo viên 

trong tổ trao đổi kinh nghiệm với nhau. 

 

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT  

 

 

 

 

 

 

  

E.Dăh, ngày… tháng… năm 2015 

NGƯỜI VIẾT 

 

 Lê Hữu Toàn 

 

 

 


