
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG 

 

 

 

 

 

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 
 

 

 

 

 

DẠY HỌC MÔN ĐÀN PHÍM ĐIỆN TỬ CHO HỆ 

TRUNG CẤP SƯ PHẠM ÂM NHẠC, TRƯỜNG CAO 

ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT THÁI BÌNH 

 

 

 

 

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ 

LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ÂM NHẠC 

Khóa 6 (2015 - 2018) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, 2018 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG 

 

 

 

 

 

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 
 

 

 

 

 

DẠY HỌC MÔN ĐÀN PHÍM ĐIỆN TỬ CHO HỆ 

TRUNG CẤP SƯ PHẠM ÂM NHẠC, TRƯỜNG CAO 

ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT THÁI BÌNH 

 

 

 

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ 

Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc 

Mã số: 8140111 

 

 

 

        Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Trọng Toàn 

 

 

 

 

Hà Nội, 2018 



LỜI CAM ĐOAN 

 

 Tôi xin cam đoan, đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số 

liệu trong luận văn là trung thực. Những ý kiến khoa học trong luận văn 

chưa công bố trong bất kỳ công trình nào khác. 

   Hà Nội, ngày    tháng      năm 2018 

      Tác giả luận văn 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Huyền 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 

CĐ  Cao đẳng 

ĐH  Đại học 

GV              Giảng viên 

GD&ĐT Giáo dục và đào tạo 

HS                Học sinh 



LL&PP Lý luận và phương pháp 

NS  Nhạc sĩ 

NSƯT Nghệ sĩ ưu tú 

Nxb  Nhà xuất bản  

SP  Sư phạm 

SPAN          Sư phạm âm nhạc 

TC                Trung cấp  

TCSP             Trung cấp Sư phạm 

TCSPAN       Trung cấp Sư phạm Âm nhạc 

TH                Tiểu học 

THCS  Trung học cơ sở 

TW  Trung ương 

VHNT Văn hóa - Nghệ thuật 

 

 



MỤC LỤC 

MỤC LỤC .......................................................................................... 5 

MỞ ĐẦU............................................................................................. 1 

Chương 1............................................................................................. 8 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN .................................................... 8 

1.1. Một số khái niệm, thuật ngữ ............................................................... 8 

1.1.1. Giáo dục ...................................................................................... 8 

1.1.2. Dạy học. Dạy học đàn phím điện tử............................................ 9 

1.1.3. Phương pháp. Phương pháp dạy học. Phương pháp dạy học đàn 

phím điện tử. ....................................................................................... 11 

1.2. Đàn phím điện tử và vai trò, ý nghĩa của môn Đàn phím điện tử trong 

đào tạo Sư phạm Âm nhạc. ...................................................................... 15 

1.2.1. Vài nét về lịch sử đàn phím điện tử .......................................... 15 

1.2.2. Vai trò, ý nghĩa của môn Đàn phím điện tử trong đào tạo Sư 

phạm Âm nhạc .................................................................................... 17 

1.3. Khái quát về Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Thái Bình .... 19 

1.3.1. Vài nét về lịch sử Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Thái 

Bình ..................................................................................................... 19 

1.3.2. Cơ cấu tổ chức ........................................................................... 20 

1.3.3. Cơ sở vật chất của nhà trường ................................................... 21 

1.4. Thực trạng dạy học môn Đàn phím điện tử hệ Trung cấp Sư phạm 

Âm nhạc ................................................................................................... 22 

1.4.1. Nội dung chương trình môn Đàn phím điện tử ......................... 22 

1.4.2. Giảng viên dạy môn Đàn phím điện tử ..................................... 24 

1.4.3. Khả năng học đàn phím của học sinh hệ Trung cấp Sư phạm 

Âm nhạc .............................................................................................. 25 

1.4.4. Thực trạng dạy môn Đàn phím điện tử ..................................... 28 

1.4.5. Thực trạng học môn Đàn phím điện tử ..................................... 32 



1.4.6. Những ưu điểm và hạn chế trong dạy học môn Đàn phím điện tử

 ............................................................................................................. 33 

Tiểu kết ................................................................................................ 35 

Chương 2........................................................................................... 37 

BIỆN PHÁP DẠY HỌC MÔN ĐÀN PHÍM ĐIỆN TỬ ....................... 37 

2.1. Quan điểm về đổi mới phương pháp và việc sử dụng tài liệu trong 

dạy học môn Đàn phím điện tử ................................................................ 37 

2.1.1. Quan điểm về đổi mới  dạy học môn Đàn phím điện tử ........... 37 

2.1.1.6. Về cơ sở vật chất ................................................................... 42 

2.1.2. Đổi mới việc sử dụng tài liệu .................................................... 42 

2.2. Đổi mới phương pháp dạy học môn Đàn phím điện tử .................... 44 

2.2.1. Đổi mới phương pháp dạy học của Giáo viên .......................... 44 

2.2.2. Những yêu cầu khi dạy học luyện gam, luyện ngón và các thế 

bấm hợp âm ......................................................................................... 45 

2.2.3. Kết hợp dạy lý thuyết âm nhạc cơ bản trong dạy học đàn phím 

điện tử .................................................................................................. 53 

2.2.4. Kết hợp dạy lý thuyết hòa thanh trong dạy học đàn phím điện tử

 ............................................................................................................. 56 

2.2.5. Đổi mới hình thức tổ chức lớp học ........................................... 58 

2.2.6. Hướng dẫn cách dạy đệm và đặt hợp âm cho ca khúc .............. 60 

2.2.7. Hướng dẫn soạn  dạo đầu, dạo giữa, kết cho phần đệm ca khúc.

 ............................................................................................................. 66 

2.2.8. Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá ................................. 70 

2.3. Thực nghiệm sư phạm ....................................................................... 71 

2.3.1. Mục đích thực nghiệm .............................................................. 71 

2.3.2. Đối tượng thực nghiệm ............................................................. 72 

2.3.3. Nội dung thực nghiệm ............................................................... 72 

2.3.4. Thời gian thực nghiệm ............................................................. 72 



2.3.5. Tiến hành thực nghiệm .............................................................. 72 

2.3.6. Kết quả thực nghiệm ................................................................. 73 

Tiểu kết ................................................................................................ 74 

KẾT LUẬN ....................................................................................... 76 

TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................. 79 

PHỤ LỤC 1 ....................................................................................... 85 

PHỤ LỤC 2 ....................................................................................... 87 

 

 

 



 1 

MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài  

Âm nhạc là loại hình nghệ thuật tồn tại trong xã hội loài người từ 

thuở sơ khai đến khi phát triển, từ lúc chỉ là những viên đá va vào nhau tạo 

nên tiếng động cho đến lúc tìm ra trăm loại nhạc cụ thỏa mãn nhu cầu con 

người. Nghệ thuật âm nhạc tác động mạnh mẽ tới tình cảm và cảm xúc, 

khiến cho cuộc sống trở nên nhiều màu sắc sinh động hơn. 

 Đối với lứa tuổi học sinh Tiểu học (TH) và Trung học cơ sở (THCS) âm 

nhạc giúp cho trẻ phát triển trí tuệ, phát triển thể chất. Đặc biệt, giáo dục âm 

nhạc góp phần thiết yếu vào giáo dục thẩm mỹ, hoàn thiện nhân cách.   

Hiện nay trong các cơ sở đào tạo giáo viên trình độ Trung cấp 

(Trung học), Cao đẳng và Đại học chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc, không 

những môn Đàn phím điện tử có mối quan hệ với nhiều môn học như: 

Thanh nhạc, Dàn dựng chương trình tổng hợp… mà còn giúp học sinh, sinh 

viên tích lũy một số kiến thức tham gia vào các hoạt động biểu diễn. Vì vậy 

vai trò, ý nghĩa của môn Đàn phím điện tử là rất quan trọng trong chương 

trình đào tạo ngành Sư phạm Âm nhạc các hệ từ Trung cấp Sư phạm Âm 

nhạc đến Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc và Đại học Sư phạm Âm nhạc. 

Trong môn Đàn phím điện tử việc rèn luyện kỹ năng đệm cho ca 

khúc giúp học sinh, sinh viên tiếp cận với các bài hát trong chương trình 

môn Âm nhạc bậc Tiểu học (TH) và Trung học cơ sở (THCS) rất thiết thực. 

Tuy nhiên, để việc thực hành đệm cho hát tốt, đòi hỏi người học phải có kỹ 

năng chơi đàn thuần thục và kiến thức vững vàng về lý thuyết, có tính sáng 

tạo rồi vận dụng vào thực tiễn là vấn đề rất quan trọng.  

Trường Cao Đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Thái Bình đã có nhiều năm 

đào tạo hệ Trung cấp và Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc, cung cấp đội ngũ 

giáo viên dạy âm nhạc cho các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trong 

địa bàn tỉnh và một số địa phương khác. Trong số HS, SV ngành Sư phạm 
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Âm nhạc do Trường đào tạo, cơ bản đáp ứng được yêu cầu về kiến thức, kỹ 

năng để thực hành nhiệm vụ dạy môn Âm nhạc ở các Trường TH và 

THCS. Tuy nhiên, phần lớn HS, SV còn hạn chế trong việc sọan đệm ca 

khúc trên đàn phím điện tử, để phục vụ các hoạt động biểu diễn văn nghệ 

tại đơn vị công tác và địa phương sở tại. 

Trên thực tế, HS, SV chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc khi công tác 

không chỉ giảng dạy, mà còn tham gia vào các hoạt động văn hóa văn nghệ 

của nhà trường, của địa phương sở tại. Vì vậy, đào tạo ra một giáo viên vừa 

giảng dạy tốt vừa phục vụ tốt cho các hoạt động thực tiễn, đòi hỏi phải có 

một kiến thức âm nhạc toàn diện, cả thực hành và lý thuyết về đệm đàn cho 

ca khúc. Để góp phần đào tạo HS Trung cấp chuyên ngành Sư phạm Âm 

nhạc có năng lực tốt phục vụ được nhu cầu thực tế, tham gia vào các hoạt 

động âm nhạc của nhà trường, của địa phương thì việc chỉnh sửa, bổ sung 

nội dung chương trình và đổi mới phương pháp dạy học môn Đàn phím 

điện tử, góp phần nâng cao dạy học môn học này tại Trường Cao Đẳng Văn 

hóa - Nghệ thuật Thái Bình là hướng nghiên cứu của luận văn.  

Nhiều năm tham gia trực tiếp dạy học môn Đàn phím điện tử cho học 

sinh hệ Trung cấp chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc tại Trường Cao đẳng 

Văn hóa - Nghệ thuật Thái Bình, tôi thấy khả năng và năng khiếu học âm 

nhạc nói chung, môn Đàn phím điện tử nói riêng của HS không đồng đều, 

một bộ phận HS còn yếu kém. Những năm trước 2010, do có nhu cầu tuyển 

dụng giáo viên, khi ra trường thường được nhận công tác nên thí sinh 

nhiều, tuyển chọn được các em thực sự có khả năng, năng khiếu âm nhạc 

nói chung, năng khiếu học đàn phím điện tử nói riêng. Nhưng từ năm 2011 

đến nay số thí sinh dự tuyển ít, lại không có nhiều em thực sự có năng 

khiếu, do đó hạn chế chất lượng tuyển sinh đầu vào. Mặt khác học sinh 

hiện nay khi tuyển vào chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc chưa được học 

kiến thức về âm nhạc, phần lớn chưa biết sử dụng nhạc cụ, khi tuyển chỉ 
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hát một hai bài. Trên cơ sở thực tiễn và để đáp ứng được yêu cầu đổi mới 

giáo dục đào tạo theo chủ trương của Bộ Giáo dục & Đào tạo, nên tôi chọn 

đề tài Dạy học môn Đàn phím điện tử cho hệ Trung cấp Sư phạm Âm 

nhạc, Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Thái Bình, làm nội dung 

nghiên cứu cho luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp 

dạy học Âm nhạc. 

2. Lịch sử nghiên cứu  

Đã có các công trình, bài viết, sách liên quan đến hướng nghiên 

cứu của luận văn, có thể kể đến một số công trình tiêu biểu đề cập đến 

việc dạy học Đàn phím điện tử (Electronic keyboards, Organ, Organ điện 

tử) như sau: 

- Phạm Chỉnh (2001), Hướng dẫn thực hành phần đệm trên đàn 

Organ, Nxb Âm nhạc, Hà Nội. 

- Quang Hải (2000), Độc tấu đàn phím điện tử, tập 1,2,3. Trường 

Âm nhạc Suối nhạc, TP. Hồ Chí Minh. 

- Xuân Tứ (2001), Giáo trình đệm đàn phím điện tử, Nxb ĐHSP TP. 

Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh. 

- Xuân Tứ (2002), Hướng dẫn dạy và học đàn phím điện tử, tập 1,2, 

Nxb Âm nhạc, Hà Nội. 

- Xuân Tứ (2003), Phương pháp dạy và học đàn Organ, tập 1, Nxb 

ĐHSP TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh. 

- Xuân Tứ (2004), Phương pháp dạy và học đàn Organ, tập 2, Nxb 

ĐHSP TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh. 

- Xuân Trung (2001), Phương pháp học đàn Organ, Nxb Âm 

nhạc, Hà Nội. 

- Ngô Ngọc Thắng (1999), Organ măng non, Nxb Âm nhạc, Hà Nội. 



 4 

- Ngô Ngọc Thắng (2007), Phương pháp học đàn Organ - Organ lý 

thuyết và thực hành tập, 1,2, Nxb Âm nhạc, Hà Nội. 

- Ngô Ngọc Thắng (2007), Organ thực hành - Những bản đệm đàn 

cho ca khúc tập 1,2, Nxb Âm nhạc, Hà Nội. 

- Lê Vũ, Quang Đạt (2006), Phương pháp học đàn Organ Keyboard, 

tập 1,2, Nxb Trẻ, TP. Hồ Chí Minh. 

- Sơn Hồng Vĩ (2004), Tự đặt hợp âm cho đàn Guitar và Organ, 

Nxb Giao thông Vận tải, Hà Nội. 

- Leonard Vogler (Hoàng Phúc dịch 1994), Từ điển các thế bầm các 

hợp âm soạn cho đàn Piano và Organ, Nxb Trẻ, TP. Hồ Chí Minh. 

Các sách, tài liệu nêu trên trình bày khá chi tiết về các vấn đề dạy học 

đàn phím điện tử. Tuy nhiên, đối tượng học loại đàn này tùy từng hệ đào tạo, 

môi trường đào tạo sẽ có những đặc điểm khác nhau. Học sinh hệ Trung cấp 

Sư phạm Âm nhạc ở Trường Cao Đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Thái Bình 

cũng có những đặc điểm riêng. Chúng tôi vận dụng những kiến thức trong 

các sách, tài liệu này để nghiên cứu ứng dụng vào thực tế. 

Một số đề tài nghiên cứu khoa học và luận văn liên quan đến dạy học 

đàn phím điện tử: 

- Ngô Thị Việt Anh (2013), Biên soạn phần đệm hát cho THCS (Dùng 

bộ đệm tự động) ứng dụng trong dạy và học đàn phím điện tử ở Trường 

ĐHSP Nghệ thuật TW, đề tài Nghiên cứu khoa học của Trường ĐHSP Nghệ 

thuật TW. 

- Đinh Công Hải (2011), Soạn đệm một số ca khúc THCS cho hệ 

ĐHSP Âm nhạc vừa học vừa làm (Không dùng bộ đệm tự động), Nghiên 

cứu khoa học của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW. 

- Hà Trọng Kiều (2014), Đàn keyboard trong đào tạo sinh viên Sư 

phạm Âm nhạc Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, luận văn thạc sĩ chuyên 
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ngành Lý luận và phương pháp dạy học, Trường Đại học Sư phạm Nghệ 

thuật TW. 

- Vũ Thanh Xuân (2016), Biên soạn phần đệm ca khúc thiếu nhi 

trong chương trình dạy học đàn phím điện tử hệ Cao đẳng Sư phạm Âm 

nhạc, luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học, 

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW. 

- Liêu Văn Hiền (2017), Dạy học đàn phím điện tử cho sinh viên Cao 

đẳng Giáo dục Mâm non, Trường Đại học Bạc Liêu, luận văn thạc sĩ 

chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học, Trường Đại học Sư phạm 

Nghệ thuật TW. 

 Các tài liệu nêu trên đều trình bày những vấn đề cơ bản về dạy học 

đàn phím điện tử và áp dụng dụng vào từng đối tượng cụ thể của từng cơ sở 

đào tạo, đồng thời đều trình bày cách dạy học soạn đệm hát trên cây đàn 

này. Những đề tài nghiên cứu khoa học và những luận văn đã bảo vệ thành 

công rất gần và liên quan đến hướng đề tài tôi đang nghiên cứu. Đây là 

nguồn tư liệu quý báu để tôi tiếp cận, tham khảo cho nghiên cứu luận văn. 

Trong quá trình tìm hiểu, nghiên cứu chưa có đề tài nào đề cập đến 

Dạy học môn Đàn phím điện tử cho hệ Trung cấp Sư phạm Âm nhạc, 

Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Thái Bình. Vì thế, đề tài của tôi 

không trùng lặp với những đề tài khác.  

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu  

Dạy học môn Đàn phím điện tử cho hệ Trung học (Trung cấp) Sư 

phạm Âm nhạc tại Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Thái Bình. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Đề tài nghiên cứu những vấn đề liên quan đến dạy học môn Đàn 

phím điện tử (Nhạc cụ organ) cho học sinh hệ Trung cấp Sư phạm Âm 
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nhạc tại Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Thái Bình từ năm 2015 

đến năm 2017. 

4. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

4.1. Mục tiêu nghiên cứu 

Nghiên cứu đề xuất các biện pháp góp phần nâng cao chất lượng dạy 

và học môn Đàn phím điện tử cho học sinh hệ Trung cấp chuyên ngành Sư 

phạm Âm nhạc, tại Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Thái Bình. 

4.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Nghiên cứu về vai trò của Đàn phím điện tử trong đào tạo hệ Trung cấp 

Sư phạm Âm nhạc, tại Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Thái Bình. 

Nghiên cứu thực trạng việc dạy và học môn Đàn phím điện tử cho 

học sinh hệ Trung cấp chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc, tại Trường Cao 

đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình 

Đề xuất các biện pháp đổi mới nhằm nâng cao chất lượng dạy học 

môn Đàn phím điện tử cho học sinh hệ Trung cấp chuyên ngành Sư phạm 

Âm nhạc, tại Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Thái Bình.  

5. Phương pháp nghiên cứu 

Đề tài luận văn có nhiều tài liệu để tham khảo, từ đó chọn lọc những 

vấn đề phù hợp cho nghiên cứu. Do đó tôi sử dụng phương pháp nghiên 

cứu tài liệu 

 Những nghiên cứu trường hợp như đề tài của tôi thường phải trực 

tiếp tìm hiểu thực tế. Tuy là người trực tiếp tham gia dạy học môn Đàn 

phím điện tử, nhưng tôi phải đến dự giờ của các đồng nghiệp, vì thế việc sử 

dụng phương pháp khảo sát thực tế là cần thiết cho đề tài. 

 Cùng với việc nghiên cứu tài liệu, khảo sát thực tế tôi sẽ sử dụng 

phương pháp phân tích, tổng hợp, để tìm ra những vấn đề cần phát huy và 

những hạn chế phải khắc phục. 
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 Phương pháp thực nghiệm sư phạm là bắt buộc với một nghiên cứu 

trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, đề tài thuộc khoa học giáo dục, tôi sử 

dụng phương pháp này.  

6. Những đóng góp của luận văn  

Việc đưa ra một số đề xuất, biện pháp dạy học môn Đàn phím điện 

tử mang tính ứng dụng thực tiễn, sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy học 

môn học này với hệ Trung cấp Sư phạm Âm nhạc tại Trường Cao đẳng 

Văn hóa - Nghệ thuật Thái Bình.  

Luận văn bảo vệ thành công sẽ góp phần bổ sung tài liệu tham khảo 

cho công tác dạy học môn Đàn phím điện cho học sinh hệ Trung cấp 

chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc tại Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ 

thuật Thái Bình và các cơ sở đào tạo khác.  

7. Bố cục của luận văn 

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

văn gồm 02 chương: 

 Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn 

 Chương 2: Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Đàn phím 

điện tử.  
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Chương 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

1.1. Một số khái niệm, thuật ngữ 

Khái niệm là quá trình nhận thức hay tư duy của con người, bắt đầu từ 

những tri giác hay bằng những quan sát sự vật hiện thực tác động vào giác 

quan. Khái niệm được xem là luận cứ lý thuyết quan trọng của nghiên cứu. 

Trên cơ sở các sách, các công trình nghiên cứu đã xuất bản, chúng 

tôi nêu một số khái niệm được sử dụng trong đề tài. Đồng thời chúng tôi 

cũng nêu quan điểm của mình về khái niệm đó. 

1.1.1. Giáo dục 

Từ khi xuất hiện tiếng nói và ngôn ngữ, con người đã có hoạt động 

giáo dục. Khởi đầu của giáo dục là cử chỉ, tiếng nói. Sự trao truyền các 

kinh nghiệm, tri thức sống bằng ngôn ngữ nói rồi bằng chữ viết, ký hiệu đã 

làm cho việc giáo dục phát triển vượt bậc. Giáo dục giúp con người tiến 

hóa, văn minh.  

Từ điển Tiếng Việt (1996), Nxb Đà Nẵng do Viện Ngôn ngữ học biên 

soạn có viết:  

Giáo dục là hoạt động nhằm tác động một cách có hệ thống đến sự 

phát triển tinh thần, thể chất của một đối tượng nào đó, làm cho đối 

tượng ấy dần dần có được phẩm chất và năng lực như yêu cầu đề ra.  

II d. Hệ thống các biện pháp và cơ quan giảng dạy - giáo dục của 

một nước [19; 379]. 

Ngày nay ở mỗi quốc gia trên thế giới đều có một hệ thống giáo dục. Hệ 

thống giáo dục phổ thông ở nước ta được thực hiện với các bậc học như sau: 

 - Giáo dục Mầm non 

 - Giáo dục Tiểu học 

 - Giáo dục Trung học cơ sở 
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 - Giáo dục Trung học phổ thông. 

Trong luận văn tôi sử dụng khái niệm giáo dục trong Từ điển Tiếng 

Việt của Nxb Đà Nẵng. 

1.1.2. Dạy học. Dạy học đàn phím điện tử 

1.1.2.1. Dạy học  

Trong quá trình phát triển lịch sử, loài người không ngừng nhận thức 

và cải tạo thế giới khách quan, không ngừng tích lũy, hệ thống hóa, khái 

quát hóa những tri thức và truyền lại cho các thế hệ kế tiếp sau. Quá trình 

truyền thụ, lĩnh hội tri thức đó gọi là quá trình dạy học.  

Quá trình dạy học là quá trình hoạt động của hai chủ thể là người dạy 

và người học cùng thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ dạy học. Trong đó 

người học chủ động tích cực tự điều khiển mọi hoạt động nhận thức, dưới 

sự tổ chức và hướng dẫn của người dạy. Đây là một loạt hoạt động nhận 

thức của con người, là một quá trình hoạt động chung của thầy và trò với 

những tác động qua lại. Quá trình dạy học được chia làm hai loại chính: 

dạy học lý thuyết và dạy học thực hành. Do vậy nó có liên quan chặt chẽ 

với quá trình lao động và có tính phân hóa cao. Quá trình dạy học là một hệ 

thống bao gồm những nhân tố cơ bản là: 

- Mục đích, nhiệm vụ dạy học 

- Nội dung dạy học 

- Giáo viên với hoạt động dạy 

- Học sinh với hoạt động học 

- Các phương pháp, phương tiện dạy học 

- Kết quả dạy học 

Các nhân tố này tồn tại trong mối quan hệ biện chứng với nhau theo 

các quy luật tất yếu của chúng. Trong đó, hai nhân tố chính là người dạy và 

người học. Chỉ trong mối quan hệ tích cực giữa thày và trò thì quá trình dạy 

học mới thực sự xuất hiện.  
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Dạy : Truyền lại tri thức hoặc kĩ năng một cách ít nhiều có hệ thống, 

có phương pháp. Dạy học sinh. Dạy toán. Dạy nghề cho người học việc. 

Dạy hát [19; 236]. 

Dạy học: Dạy để nâng cao trình độ văn hóa và phẩm chất đạo đức, 

theo chương trình nhất định [19; 236].  

Dạy học là dạy cho người khác học. Mà học không phải là học thuộc, 

học thụ động, tiếp thu một chiều. Dạy học có nghĩa là làm cho người học 

thay đổi về trí tuệ, tình cảm, nhân cách, kiến thức, kỹ năng.... Dạy học lấy 

việc học của học sinh làm tiền đề. Vì thế, dạy học là hoạt động truyền đạt 

kiến thức, kỹ năng của người dạy đến hoạt động chủ động nhận thức của 

người học.  

Dạy học là quá trình không chỉ truyền thụ kiến thức mà còn truyền 

thụ kinh nghiệm của mọi vấn đề liên quan đến đời sống vật chất và tinh 

thần của con người từ người dạy đến người học. Dạy học là bộ phận của 

giáo dục, quá trình dạy học/giáo dục làm cho con người hoàn thiện dần về 

các mặt đức-trí-thể-mỹ. Dạy học là một hiện tượng xã hội có chức năng 

phát triển cá nhân và cộng đồng thông qua việc truyền thụ kinh nghiệm lịch 

sử - xã hội đến người học.  

Bản chất của dạy học chính là gây ảnh hưởng có chủ định đến 

hành vi học tập và quá trình học tập của người khác, tạo ra môi 

trường và những điều kiện để người học duy trì việc học, cải thiện 

hiệu quả, chất lượng học tập, kiểm soát quá trình học tập của 

mình [4; 35]. 

Trên cơ sở của các khái niệm nêu trên, tôi quan niệm: Dạy học là 

quá trình truyền thụ kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo của người dạy cho người 

học để đạt được mục đích đề ra.  

1.1.2.2. Dạy học đàn phím điện tử 
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Dạy học âm nhạc là một trong những phương tiện hiệu quả nhằm 

phát triển ở học sinh khả năng lĩnh hội và cảm thụ cái đẹp, từ đó hình thành 

ở các em nhu cầu thẩm mỹ, nhu cầu thưởng thức âm nhạc. Âm nhạc không 

chỉ đánh thức những tình cảm hồn nhiên, ngây thơ trong tâm hồn trẻ nhỏ 

mà còn tác động đến thế giới nội tâm của trẻ, giúp trẻ nhận thức được các 

giá trị chân - thiện - mỹ và có nhu cầu sống theo những giá trị tốt đẹp đó. 

Dạy học âm nhạc là hoạt động truyền thụ và hướng dẫn người học, 

cách học, cách tìm kiếm, tự bổ sung kiến thức và rèn luyện kỹ năng để hình 

thành phẩm chất và năng lực thực hành âm nhạc. Âm nhạc là một loại hình 

nghệ thuật phản ánh hiện thực khách quan bằng những hình tượng có sức 

biểu cảm của âm thanh. Âm nhạc là tiếng nói của tâm hồn. Cùng với sự 

phát triển của loài người, âm nhạc dần dần phát triển và trở thành món ăn 

tinh thần không thể thiếu đối với con người, làm giảm bớt những áp lực 

căng thẳng, mệt mỏi trong cuộc sống thường nhật. Theo các nhà sư phạm 

âm nhạc thì, âm nhạc có những vai trò rất quan trọng trong sự hình thành 

và phát triển nhân cách trẻ em ở nhiều phương diện. 

Từ khái niệm về dạy học, chúng tôi sử dụng khái niệm dạy học âm 

nhạc là: Dạy học âm nhạc là hoạt động truyền đạt kiến thức, kỹ năng âm nhạc 

của người dạy đến hoạt động chủ động nhận thức âm nhạc của người học. 

Trên cơ sở của khái niệm dạy học âm nhạc, chúng tôi có khái niệm về dạy 

học đàn phím điện tử: Dạy học đàn phím điện tử là hoạt động truyền đạt kiến 

thức, kỹ năng của người dạy đến hoạt động chủ động nhận thức kiến thức, kỹ 

năng của người học để đạt được mục đích đề ra. 

1.1.3. Phương pháp. Phương pháp dạy học. Phương pháp dạy học đàn 

phím điện tử. 

1.1.3.1. Phương pháp  

Trong sách Lý luận dạy học Đại học, Nxb Đại học Sư phạm (2003), 

do Đặng Vũ Hoạt chủ biên viết: “Thuật ngữ “phương pháp” bắt nguồn từ 
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tiếng Hy Lạp “Metodos” có nghĩa là con đường, cách thức để đạt tới mục 

đích nhất định” [ 9; 103]. 

1.1.3.2. Phương pháp dạy học. Phương pháp dạy học đàn phím điện tử. 

Trong cuốn Lý luận dạy học hiện đại, một số vấn đề về đổi mới 

phương pháp dạy học, trang 72, viết: “Phương pháp dạy học là tổ hợp các 

cách thức hoạt động của thầy và trò (trong đó thầy đóng vai trò chủ đạo) 

được tiến hành trong quá trình dạy học, nhằm thực hiện các nhiệm vụ dạy 

học” [4; 72]. 

Phương pháp của người dạy có vai trò rất quan trọng, nó quyết định 

tới kết quả của người học. Trong mỗi giờ nếu người dạy có phương pháp 

tốt, phù hợp với đối tượng, phù hợp với bài học, phù hợp với đặc điểm môn 

học thì giờ dạy có hiệu quả. 

 Phương pháp dạy học là cách thức, là con đường giải quyết vấn đề 

dạy học nhằm đạt đến mục tiêu dạy học, cụ thể là một hệ thống những hành 

động có mục đích của giáo viên nhằm tổ chức hoạt động nhận thức và thực 

hành của học sinh, 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 

tốt các nhiệm vụ dạy học.  

Trong cuốn Phương pháp dạy học âm nhạc của tác giả Lê Anh Tuấn, 

Nxb Đại học Sư phạm (2010) có nêu một số khái niệm phương pháp của 

các nhà khoa học:  

Phương pháp dạy học là cách thức làm việc của giáo viên và học 

sinh, nhờ đó học sinh nắm được kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo, hình thành 

thế giới quan và phát triển năng lực của mình (Kairov) [26; 39],  

Phương pháp dạy học là hệ thống những hành động có mục đích của 

giáo viên nhằm tổ chức hoạt động nhận thức và thực hành của học sinh, 

đảm bảo cho các em lĩnh hội nội dung học vấn (I.Y.Lerner) [26; 39]. 
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Có nhiều khái niệm về phương pháp dạy học, hiện nay sử dụng thiếu 

phân biệt rạch ròi về khái niệm phương pháp và phương pháp luận, biện 

pháp, thủ thuật…  

Phương pháp là một yếu tố trong quá trình hoạt động, phụ thuộc vào 

bản chất của hoạt động. Phương pháp bao gồm một hệ thống nguyên tắc, 

cách thức, biện pháp được sử dụng trong quá trình hoạt động của một lĩnh 

vực hay một công việc nào đó. Do đó, Phương pháp dạy học là một hệ 

thống nguyên tắc, cách thức, biện pháp của hoạt động dạy học được sắp 

xếp theo một trật tự nhất định, để đạt được mục tiêu dạy học. 

Các phương pháp dạy học rất phong phú, đa dạng. Việc phân loại 

hợp lý các phương pháp và khái quát thành hệ thống các phương pháp dạy 

học là cơ sở khoa học cho việc tìm, chọn và vận dụng hợp lý các phương 

pháp dạy học, là nền tảng cho sự sáng tạo, phong phú của người giáo viên 

về mặt phương pháp dạy học, nâng cao hiệu quả quá trình dạy học. 

1.1.3.3. Phương pháp dạy học đàn phím điện tử. 

Trên cơ sở khái niệm về phương pháp dạy học, chúng tôi có khái 

niệm về phương pháp dạy học đàn phím điện tử: Phương pháp dạy học đàn 

phím điện tử là một hệ thống nguyên tắc, cách thức, biện pháp của hoạt 

động dạy học được sắp xếp theo một trật tự nhất định, để đạt được mục 

tiêu dạy học đàn phím điện tử.  

Do đặc thù của dạy học âm nhạc, các phương pháp chính thường 

được sử dụng là:  

- Phương pháp trình bày tác phẩm 

- Phương pháp rèn luyện 

- Phương pháp dùng lời 

- Phương pháp sử dụng phương tiện dạy học âm nhạc 

- Phương pháp kiểm tra, đánh giá 
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Từ khái niệm về phương pháp dạy học nêu trên, phương pháp dạy 

học âm nhạc là hệ thống các phương pháp dạy học nhằm trang bị những 

kiến thức và rèn luyện các kĩ năng hoạt động âm nhạc từ người dạy đến 

người học nhằm đạt được mục tiêu đề ra.  

1.1.3.4. Hòa âm (Hòa thanh) 

Trong cuốn Từ điển Tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên, Nxb Đà 

Nẵng - Trung tâm Từ điển học xuất bản năm 1996 viết: Hòa âm. 1. Sự cấu 

tạo và liên kết hợp âm để nâng cao nội dung của giai điệu. Bản nhạc có 

những hòa âm phức tạp. 2. Môn học về hòa âm [19; 430]. 

 Môn học Hòa âm còn được gọi là Hòa thanh.  

Cùng với những phương tiện biểu hiện khác trong nghệ thuật âm 

nhạc như phức điệu, phối khí, cấu trúc và lịch sử âm nhạc.v.v… Hòa thanh 

được coi là bộ môn khoa học cơ bản để nghiên cứu những quy luật của sự 

kết hợp các âm thanh lại với nhau trong nguyên tắc tiến hành bè [11; 1]. 

Tác giả Phạm Tú Hương và Vũ Nhật Thăng, trong Sách Giáo khoa 

hòa thanh do Nhạc viện Hà nội và Nhà xuất bản Âm nhạc ấn hành năm 

1993, định nghĩa:  

Hòa thanh là sự kết hợp các âm thanh với nhau theo những quy luật 

nhất định. Mỗi chuỗi các âm thanh đó được sắp xếp lại với nhau một cách 

có nghệ thuật, tinh tế, nhằm tạo nên cơ sở của giai điệu. Sự hòa hợp cùng 

một lúc các âm thanh đó là cơ sở của hòa thanh [10; 3]. 

Các khái niệm nêu trên tuy không giống nhau về mặt từ ngữ nhưng 

đều cho biết hòa âm (hòa thanh) là sự hòa hợp của âm thanh theo những 

quy luật nhất định cùng vang lên và nối tiếp nhau vang lên trong các tác 

phẩm âm nhạc. Khi đệm đàn cho ca khúc, hòa âm là yếu tố quan trọng, 

không thể tách rời. Hòa âm không những tạo màu sắc mà còn làm tăng sự 

biểu đạt cho giai điệu, làm rõ hình tượng âm nhạc, định hình cấu trúc tác 

phẩm. Khi dạy học đệm trên đàn phím điện tử bao giờ người GV cũng 
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hướng dẫn cụ thể cho HS tìm hiều các đặc điểm của ca khúc hay bài hát đó. 

Đây là bước quan trọng để soạn đệm và thực hành đệm, mục đích là để HS 

hiểu biết và phân tích được giọng điệu, cấu trúc hình thức, phân tích hòa 

âm, phong cách của tác phẩm để có phần đệm phù hợp. Để đệm đàn được 

hiệu quả đòi hỏi HS phải có kiến thức tổng hợp, liên quan các môn: lý 

thuyết âm nhạc, hòa âm, phân tích tác phẩm… từ đó tìm ra những phương 

pháp đệm đàn hợp lý.  

1.2. Đàn phím điện tử và vai trò, ý nghĩa của môn Đàn phím điện tử 

trong đào tạo Sư phạm Âm nhạc. 

1.2.1. Vài nét về lịch sử đàn phím điện tử 

TK XX với sự bùng nổ của khoa học kỹ thuật nói chung, khoa học 

điện tử nói riêng, các nhà khoa học điện tử đã áp dụng khoa học, kỹ thuật 

chế tạo ra một loại nhạc cụ được gọi là Electronic Keyboards. Electronic 

Keyboards là tiếng Anh, dịch sang tiếng Việt là phím điện tử hay đàn phím 

điện tử, người ta còn gọi là đàn organ. Người đầu tiên phát minh ra một 

nhạc cụ sử dụng sóng Martenot (Onders Martenot) hay còn gọi là Sóng 

nhạc (Onders musical) là Maurice Martenot (1898 - 1980) một nhạc sĩ, kỹ 

sư người Pháp. Nhạc cụ mà Maurice Martenot sáng chế năm 1928 có bàn 

phím tương tự bàn phím piano và một ngân hàng máy tạo sóng giao động 

nối tới máy khuyếch đại và loa phóng thanh. Âm vực của sóng Martenot 

khá rộng tới bảy quãng 8 và có âm lượng từ cực nhỏ (ppp) đến cực to (fff). 

Âm thanh có thể biến đổi bởi một thiết bị đặc biệt và tạo nên những âm 

thanh khác nhau, mô phỏng được rất nhiều loại nhạc cụ phương Tây như 

Piano, Organ nhà thờ, Guitar, Violon, Violocello, bộ gõ giao hưởng… và 

các nhạc cụ truyền thống của một số dân tộc trên thế giới và Việt Nam như 

đàn tranh, đàn bầu, sáo trúc, bộ gõ dân tộc…. 
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Đàn phím điện tử có dạng bàn phím piano với những kiểu dáng, 

chủng loại và kích cỡ khác nhau.  Đàn phím điện tử du nhập vào Việt Nam 

qua con đường đầu tiên là theo chân những người nước ngoài sinh sống và 

làm việc tại Việt Nam, đó là những ban nhạc, nhóm nhạc biểu diễn trong 

các khách sạn, câu lạc bộ vào khoảng thập kỷ 70, thế kỷ XX ở Sài Gòn, rồi 

lan ra các tỉnh, thành miền Nam đến Huế. Sau năm 1975, đàn phím điện tử 

bắt đầu xuất hiện ở miền Bắc, đầu tiên ở Hà Nội và đến nay nó có mặt ở 

khắp nơi trên đất nước ta.  

Đàn phím điện tử xuất hiện ở nước ta thời gian đầu (1976) chưa nhiều 

chủng loại phong phú, hiện đại và nhiều chức năng như hiện nay: âm sắc 

mô phỏng các loại nhạc cụ, âm thanh chưa chuẩn, khô cứng và không có 

âm lượng tùy ý to hay nhỏ theo lực tay bấm… Đàn phím điện tử trong 

những năm của thập kỷ 80, TK XX chưa hoàn toàn phổ biến. Cuối những 

năm 1980 đến đầu 1990, đàn phím điện tử bắt đầu trở nên phổ biến và 

thông dụng. Ở nước ta, đàn phím điện tử được cho là một nhạc cụ rất hữu 

ích và đa dụng, những người đầu tiên phát hiện ra tiện ích và ưu điểm đa số 

là các nghệ sĩ chơi piano và accordeon. Trong đó có một số người học tập ở 

nước ngoài, được chứng kiến những điểm độc đáo và tính năng của đàn 

phím điện tử trong các dịp thưởng thức âm nhạc nên đã tìm hiểu, nghiên 

cứu, từ đó dần hình thành giáo trình viết riêng cho đàn phím điện tử và mở 

các lớp giảng dạy. Những người giảng dạy đàn phím điện tử đầu tiên 

thường là những lớp người trưởng thành từ chuyên ngành accordeon, vận 

dụng những kinh nghiệm thực tiễn để biên soạn từ sách vở, giáo trình của 

đàn piano, accordeon nước ngoài với dân ca, ca khúc Việt Nam từ đơn giản 

đến phức tạp. Sự phổ biến rộng rãi của đàn phím điện tử đã thúc đẩy nhu 

cầu học loại nhạc cụ này thành một trào lưu mạnh mẽ từ những năm 90, TK 

XX đến nay. Với nhiều đối tượng học đàn phím điện tử, có một lợi thế là 
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dễ dàng tiếp nhận những kiến thức âm nhạc phổ cập, cuốn hút, dễ hình 

dung, dễ sử dụng và dễ học hơn piano về tính phổ cập và kinh tế. 

Đa số các loại đàn phím điện tử hiện nay đều sử dụng công nghệ DSP 

và chia thành hai loại thông thường với 61 phím và Piano điện tử với 88 

phím. Đàn phím điện tử sử dụng nguồn điện để hoạt động hoặc dùng pin, 

do đó cũng là nhược điểm của nó so với các loại nhạc cụ truyền thống, vì 

không sử dụng được khi không có điện. 

Nguyên lý hoạt động của đàn phím điện tử dựa trên băng thu. Người 

ta thu âm thanh của các nhạc cụ khác rồi ghi vào trong đàn theo hệ thống 

phím. Với nguyên lý trên, về mặt lý thuyết, đàn phím điện tử có thể mô 

phỏng lại âm thanh của hầu hết các loại nhạc cụ phổ biến của nhiều dân tộc 

trên thế giới. Đàn phím điện tử thông dụng mô phỏng được từ 200 đến 600 

âm sắc các loại nhạc cụ, tùy thuộc vào bộ nhớ trong đàn. 

Đa số các loại đàn phím điện tử  hiện nay thường hỗ trợ các chức năng 

như tạo hiệu ứng âm thanh (mạnh/ nhẹ) như khi chơi Piano, tự động tạo 

quãng hòa âm, dịch cao độ tự động, ngoài ra còn một số các hiệu ứng âm 

thanh  như chorus, reverbe, pitch bend... các bài tập đạp, kéo, thả, giữ tiếng 

của Piano. 

Đàn phím điện tử là một nhạc cụ có tính ứng dụng cao, khả năng trình 

diễn đa dạng, nhiều lúc có thể thay thế cho cả một ban nhạc. Hiện nay tại 

Việt Nam đàn phím điện tử được sử dụng phổ biến và được nhiều người 

quan tâm, ưa thích. Đàn phím điện tử của các hãng thường được dùng hiện 

nay là Casio, Yamaha, Roland… 

1.2.2. Vai trò, ý nghĩa của môn Đàn phím điện tử trong đào tạo Sư phạm 

Âm nhạc 

Đào tạo Sư phạm Âm nhạc, một lĩnh vực chuyên nghiệp về dạy học 

âm nhạc, giáo viên sau này ra trường chủ yếu đảm nhận công tác giảng dạy 

ở trường phổ thông nên phải có những kiến thức tổng hợp, bao gồm kiến 
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thức về nghiệp vụ, về chuyên môn để dạy hát, đàn, tập đọc nhạc, nhạc lý; 

biết dàn dựng chương trình âm nhạc tổng hợp trong các hoạt động ngoại 

khóa… ở trường phổ thông. Đàn phím điện tử giúp HS nghe rõ được màu 

sắc của nhiều loại nhạc cụ, nghe được nhiều âm hòa hợp với nhau và không 

hoàn toàn hòa hợp với nhau sẽ có thẩm mỹ về âm nhạc đơn điệu một bè và 

âm nhạc nhiều bè. Đàn phím điện tử cũng giúp HS trung cấp sư phạm âm 

nhạc học các môn học âm nhạc khác như: lịch sử âm nhạc, phân tích tác 

phẩm, ký xướng âm, đệm đàn, phối hợp xướng, chỉ huy dàn dựng chương 

trình tổng hợp… được tốt hơn. Bởi vì giữa các môn học thuộc hệ thống lý 

thuyết âm nhạc với các môn thực hành đều có mối quan hệ tương hỗ, bổ trợ 

lẫn nhau. 

Đàn phím điện tử là một môn học quan trọng không thể thiếu trong 

chương trình đào tạo chuyên ngành sư phạm âm nhạc. Đàn phím điện tử có 

một vị trí rất đặc biệt đối với người giáo viên dạy môn âm nhạc ở trường 

phổ thông. Người giáo viên dạy âm nhạc ở phổ thông sử dụng đàn phím 

điện tử trong các giờ dạy trên lớp và hoạt động ngoại khóa. Vì vậy, việc 

cung cấp kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo sử dụng thành thục cây đàn sẽ góp phần 

tạo hiệu quả cao trong dạy học môn âm nhạc ở trường phổ thông.  

Đàn phím điện tử là một phương tiện giáo cụ trực quan trên lớp đã 

tạo ra sự cuốn hút, chú ý học tập của các em một cách tích cực và hiệu quả. 

Đặc biệt là trong các hoạt động nghiệp vụ, biểu diễn văn nghệ… diễn ra 

thường xuyên trong tuần, trong tháng, trong năm. Như chúng ta đã biết, 

hoạt động ngoại khóa âm nhạc đối với học sinh ở trường tiểu học, trung 

học cơ sở là hoạt động rất cần thiết, quan trọng trong nội dung học tập, sinh 

hoạt trong nhà trường . 
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1.3. Khái quát về Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Thái Bình  

1.3.1. Vài nét về lịch sử Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Thái 

Bình 

Tổng hợp trong cuốn Kỷ yếu 40 năm Trường Cao đẳng Văn hóa – 

Nghệ thuật Thái Bình xây dựng và phát triển. Đồng thời tham khảo trang 

website cdvhntthaibinh.edu.vn/, chúng tôi trình bày khái quát về lịch sử, cơ 

cấu tổ chức… của Trường Cao đẳng Văn hóa – Nghệ thuật Thái Bình.  

Thái Bình là một tỉnh ven biển thuộc vùng châu thổ sông Hồng, miền 

Bắc Việt Nam. Trung tâm tỉnh là thành phố Thái Bình, cách thủ đô Hà 

Nội 120 km về phía Đông Nam. Thái Bình là tỉnh thuần nông, được bao 

quanh là sông và biển, dân số có tới 70% làm nông nghiệp. Người dân Thái 

Bình cần cù, nhân hậu và ham học hỏi, yêu nghệ thuật, đặc biệt là nghệ 

thuật Chèo. Vấn đề này đã tác động đến sự phát triển văn hóa, giáo dục của 

tỉnh nói chung và công tác đào tạo của Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ 

thuật Thái Bình nói riêng. Vì thế, sứ mệnh của Nhà trường luôn luôn phải 

phấn đấu tích cực vào sự nghiệp văn hóa-giáo dục của quê hương.  

Tiền thân Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Thái Bình là 

Trường Nghiệp vụ Văn hóa - Thông tin, được thành lập năm 1975. Năm 

2015. Ngày 14 tháng 12 năm 1988, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã ký 

Quyết định số 606/QĐ-TC về việc nâng cấp và đổi tên Trường Nghiệp vụ 

Văn hóa - Thông tin là Trường Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật, trực thuộc 

Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh.  

        Ngày 21 tháng 12 năm 2005, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Quyết định 

số 7327/QĐ-BGD&ĐT về việc thành lập Trường Cao đẳng Văn hóa - 

Nghệ thuật Thái Bình, trên cơ sở Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật 

Thái Bình, trực thuộc sự quản lý của UBND tỉnh. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%89nh_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B9ng_duy%C3%AAn_h%E1%BA%A3i_B%E1%BA%AFc_B%E1%BB%99
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_b%E1%BA%B1ng_s%C3%B4ng_H%E1%BB%93ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Mi%E1%BB%81n_B%E1%BA%AFc_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Mi%E1%BB%81n_B%E1%BA%AFc_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_B%C3%ACnh_(th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91)
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i
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        Hiện nay, Trường đang đào tạo 12 ngành và chuyên ngành ở các trình 

độ trung cấp, cao đẳng, trong đó có chuyên ngành Trung cấp Sư phạm Âm 

nhạc.  

         Trong hơn 40 năm qua, chất lượng đào tạo của Trường không ngừng 

được nâng lên; học sinh hàng năm đạt tỷ lệ từ 55-60% khá, giỏi; học sinh 

tốt nghiệp đạt 96%. Chất lượng đào tạo của trường được ghi nhận với các 

dnh hiệu, thành tích: Cờ đơn vị dẫn đầu phòng trào thi đua năm 2010 của 

Thủ tướng Chính phủ, Huân chương lao động hạng Nhất của Chủ tịch 

nước, Bằng khen của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch… 

Về đào tạo trình độ Trung cấp Sư phạm Âm nhạc, cho đến nay Nhà 

trường đã đào tạo được 14 khóa (lớp) hệ 2 năm. Mục tiêu đào tạo giáo viên 

trình độ Trung cấp Sư phạm Âm nhạc phải đạt được những yêu cầu:  

- Giáo sinh đảm bảo được yêu cầu chuyên môn trong kế  hoạch dạy 

học của trường . 

- Có những phẩm chất, năng lực cơ bản, nhân cách đạo đức của 

người giáo viên trong nhà trường XHCN. 

- Có đủ trình độ và chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu đổi 

mới mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục - dạy học ở cấp trung học 

cơ sở đáp ứng yêu cầu phát triển quy mô, chất lượng hiệu quả phục vụ sự 

nghiệp công hoá, hiện đại hoá đất nước . 

1.3.2. Cơ cấu tổ chức  

Cơ cấu tổ chức Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Thái Bình 

hiện nay, lãnh đạo Trường là Ban giám hiệu có một hiệu trưởng phụ trách 

chung, một hiệu phó phụ trách công tác đào tạo và nghiên cứu khoa hoc, 

một hiệu phó phụ trách cơ sở vật chất. Các phòng, ban Nhà trường có 4 

đơn vị là:                                     

1. Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học 

2. Phòng Tổ chức - Hành chính 

http://cdvhntthaibinh.edu.vn/Tin-Tuc/phong/152_Danh-sach-phong-ban/158_PHONG-DAO-TAO-VA-NGHIEN-CUU-KHOA-HOC
http://cdvhntthaibinh.edu.vn/Tin-Tuc/phong/152_Danh-sach-phong-ban/160_To-chuc---Hanh-chinh
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3. Phòng Kế hoạch - Tài chính 

4. Ban Quản lý sinh viên  

 Các khoa và trung tâm Nhà trường có 5 đơn vị là: 

1. Khoa Sư phạm 

2. Khoa Sân khấu - Âm nhạc 

3. Khoa Mỹ thuật 

4. Khoa Quản lý văn hóa, du lịch và lí luận 

5. Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng 

Khoa Sư phạm có 2 tổ là tổ Sư phạm mỹ thuật và tổ Sư phạm Âm 

nhạc. Tham gia dạy môn Đàn phím điện tử có một giảng viên thuộc tổ 

Nhạc cụ nằm trong Khoa Sân khấu - Âm nhạc. 

1.3.3. Cơ sở vật chất của nhà trường 

Trong những năm qua Ban giám hiệu Nhà trường đã quan tâm xây dựng 

cơ sở vât chất và phương tiện cho dạy học, song hoàn cảnh thực tế của địa 

phương có những khó khăn, nên chưa hoàn toàn đầy đủ các phương tiện dạy 

học cho từng chuyên ngành.  

Bộ môn âm nhạc có những đặc thù riêng và cần có những điều kiện 

riêng về vật chất phục vụ cho việc giảng dạy và học tập. Các phưong tiện 

còn hạn chế, trường mới chỉ có hai đàn piano, hai đàn piano điện tử phục 

vụ chính cho việc giảng dạy. Đàn phím điện tử có 6. Hầu hết HS phải tự 

trang bị, nhưng do điều kiện của mỗi gia đình HS khác nhau, nên việc tự 

trang bị đàn thường không đầy đủ, hoặc nếu có đàn, thường là đàn không 

nhiều chức năng. Điều này cũng dẫn tới việc dạy học gặp khó khăn, không 

mang tính cập nhật.  

Tài liệu tham khảo phục vụ cho việc học tập còn thiếu, chưa đa dạng, 

chưa cập nhật, vừa ít về số lượng lại chưa đa dạng. Tài liệu của giảng viên 

hầu hết tự trang bị. Đặc biệt là các loại sách tài liệu cũng như băng đĩa nhạc 

http://cdvhntthaibinh.edu.vn/Tin-Tuc/phong/152_Danh-sach-phong-ban/161_Phong-Ke-hoach---Tai-chinh
http://cdvhntthaibinh.edu.vn/Tin-Tuc/phong/152_Danh-sach-phong-ban/163_Quan-ly-sinh-vien
http://cdvhntthaibinh.edu.vn/Tin-Tuc/phong/152_Danh-sach-phong-ban/166_KHOA-SU-PHAM
http://cdvhntthaibinh.edu.vn/Tin-Tuc/phong/152_Danh-sach-phong-ban/165_Khoa-San-khau---Am-nhac
http://cdvhntthaibinh.edu.vn/Tin-Tuc/khoa-trung-tam/154_Danh-sach-Khoa---Trung-tam/168_Khoa-My-thuat
http://cdvhntthaibinh.edu.vn/Tin-Tuc/phong/152_Danh-sach-phong-ban/167_Khoa-Quan-ly-van-hoa,-du-lich-va-li-luan
http://cdvhntthaibinh.edu.vn/Tin-Tuc/phong/152_Danh-sach-phong-ban/164_Trung-tam-Dao-tao---Boi-duong
http://cdvhntthaibinh.edu.vn/Tin-Tuc/phong/152_Danh-sach-phong-ban/166_KHOA-SU-PHAM
http://cdvhntthaibinh.edu.vn/Tin-Tuc/phong/152_Danh-sach-phong-ban/165_Khoa-San-khau---Am-nhac
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dùng cho sinh viên tham khảo còn thiếu, điều này cũng ảnh hưởng không 

nhỏ đến kết quả học tập của HS. 

Về phương tiện hoạt động chung, hiện tại trường đã trang bị được 

một hệ thống âm thanh loa máy, một đàn phím điện tử nhãn hiệu 

YAMAHA 3000. Hội trường có sân khấu để các em có điều kiện vận 

dụng các kiến thức, kỹ năng đã lĩnh hội được ở trên lớp thành các kĩ 

năng hoạt động âm nhạc thực hành tốt hơn. Điều này tác động không nhỏ 

đến việc nâng cao trình độ âm nhạc của các em và đảm bảo hơn trong 

công tác dạy học. 

1.4. Thực trạng dạy học môn Đàn phím điện tử hệ Trung cấp Sư phạm 

Âm nhạc 

1.4.1. Nội dung chương trình môn Đàn phím điện tử  

Trong cuốn chương trình đào tạo trung học chuyên nghiệp chuyên 

nghành sư phạm âm nhạc chính qui hệ 2 năm trường Trung học văn hóa 

nghệ thuật Thái Bình – 2004 chúng tôi xin khái quát  chương trình đào tạo 

hệ trung cấp sư phạm âm nhạc của nhà trường có các môn : 

     * Các môn chung : 455 tiết 

- Giáo dục quốc phòng 

- Chính trị  

- Thể dục- thể thao 

- Tin học 

- Ngoại ngữ 

- Giáo dục pháp luật + đường lối VH VN 

* Các môn nghiệp vụ chung :265 tiết 

- Tâm lý học 

- Giáo dục học 

- Rèn luyện N/V thường xuyên 
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- Đoàn đội 

 - Mỹ học đại cương 

* Các môn chuyên nghành :2112 tiết 

- Nhạc lý cơ bản 

- Kí - xướng âm 

- Thanh nhạc 

- Nhạc cụ 

- Hòa âm 

- Phân tích tác phẩm 

- Lịch sử âm nhạc 

- Nhạc khí phổ thông 

- Chỉ huy – dàn dựng hợp xướng 

- Hát dân ca 

- Phương pháp giảng dạy 

- Muá tập thể 

 Như vậy trong hai năm HS hệ Trung cấp Sư phạm Âm nhạc, HS                 

học 23 môn, với tổng số tiết là 2.832 tiết, chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc 

là 12 môn, với 2.112 tiết, chiếm 75% tổng số tiết trong toàn bộ chương 

trình. Đối với Đàn phím điện tử 60 tiết cho 3 học sinh.  

Nội dung chương trình môn Đàn phím điện tử có những nội dung 

chính như sau: 

Năm thứ nhất.  

- Giới thiệu tính năng nhạc cụ và cách sử dụng 

- Bài luyện ngón tay trái, tay phải 

- Hướng dẫn luyện gam Cdur, Amol. Hợp âm - Appe 

- Etude (2-3 bài) 

- Tác phẩm giải trí. 

Năm thứ hai.  



 24 

- Tiếp tục đánh gam trưởng và gam thứ hòa thanh từ 1 đến 5 dấu hóa. 

Luyện tập theo những yêu cầu (legato, stacato), các âm hình tiết tấu, appe, 

hợp âm. 

- Gam với các yêu cầu kỹ thuật 

- Tác phẩm piano 

- Tác phẩm nước ngoài soạn cho đàn organ 

- Đệm bài ca khúc tiểu học 

- Tác phẩm piano 

- Tác phẩm biến tấu 

Trên đây là những nội dung chính trong chương trình môn Đàn phím 

điện tử hệ Trung cấp Sư phạm Âm nhạc. Toàn bộ nội dung chương trình 

chi tiết môn Đàn phím điện tử, xin xem trong Phụ lục 1, trang 

 Thực tế dạy học môn Đàn phím điện tử về cơ bản thực hiện theo nội 

dung chương trình, song cũng có những nội dung có nêu, nhưng không có 

tài liệu sử dụng (như các bài Hanon). 

1.4.2. Giảng viên dạy môn Đàn phím điện tử  

Đội ngũ giảng viên thuộc các khoa trong nhà trường được chia thành 

nhiều tổ khác nhau. Khoa Sư phạm gồm 2 tổ: Sư phạm Mỹ thuật và Sư 

phạm Âm nhạc. Tổ Sư phạm Âm nhạc có 3 giảng viên là biên chế chính 

thức của Trường, trong đó một giảng viên có trình độ Trung cấp chuyên 

ngành nhạc cụ Accordeon và Đại học Sư phạm Âm nhạc, một giảng viên 

trình độ Đại học Sư phạm Âm nhạc, một giảng viên trình độ thạc sĩ Lý luận 

và phương pháp dạy học âm nhạc. Dạy môn Đàn phím điện tử cho hệ 

Trung cấp Sư phạm Âm nhạc, Tổ Sư phạm Âm nhạc có một giảng viên 

trình độ Trung cấp chuyên ngành nhạc cụ Accordeon và Đại học Sư phạm 

Âm nhạc, một giảng viên trình độ Cao đẳng chuyên ngành đàn phím điện 

tử, thuộc Tổ Nhạc cụ nằm trong Khoa Sân khấu - Âm nhạc. Ngoài hai 

http://cdvhntthaibinh.edu.vn/Tin-Tuc/phong/152_Danh-sach-phong-ban/165_Khoa-San-khau---Am-nhac
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giảng viên biên chế chính thức của Nhà trường, Tổ Sư phạm Âm nhạc còn 

mời hai giảng viên thỉnh giảng có trình độ Đại học Sư phạm Âm nhạc.  

Nhìn chung giảng viên Tổ Sư phạm âm nhạc đang giảng dạy tại 

Trường đáp ứng yêu cầu về chuyên môn cho loại hình đào tạo giáo sinh âm 

nhạc, cung cấp cho các trường TH và THCS trong tỉnh. Tuy nhiên còn một 

số hạn chế. Như do số lượng giảng viên chưa đủ, nên có người phải đảm 

nhiệm từ 2 đến 3 môn trong chương trình. Việc giảng dạy các môn như: Kí 

xướng âm, Nhạc lí cơ bản, Hát tập thể... có thể đảm nhiệm được, riêng môn 

Phân tích tác phẩm, Hoà thanh và nhất là môn Nhạc cụ đàn organ (đàn 

phím điện tử) không phải giảng viên nào cũng dạy học đạt chất lượng tốt. 

Để dạy học đạt chất lượng tốt môn Đàn phím điện tử, đòi hỏi giáo viên phải 

có kiến thức tổng hợp rộng, có kỹ năng chuyên môn sâu, có khả năng 

truyền đạt hấp dẫn và lôi cuốn học sinh. Nhưng thực tế hiện nay, dạy học 

đàn phím điện tử, chỉ có một giảng viên chuyên ngành, còn một số giảng 

viên khác tham gia dạy môn học này là không chuyên (Sư phạm Âm nhạc). 

Do đó những giảng viên này (không chuyên đàn) còn có hạn chế. Mặt khác 

những giảng viên này, chưa khi nào được cử đi tham gia vào một lớp tập 

huấn hay bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, để có thông tin mới về 

âm nhạc, về phương pháp dạy học mới. Nếu được tham gia tập huấn, bồi 

dưỡng thêm kiến thức, kỹ năng đàn phím điện tử thì sẽ thấy những hạn chế 

về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy. Yêu cầu của công tác đào tạo 

của Trường luôn phấn đấu có sản phẩm đạt chất lượng cao nhất. 

Những vấn đề nêu trên đòi hỏi Nhà trường phải có hướng giải 

quyết mới, khắc phục một số hạn chế đem lại kết quả dạy học đạt hiệu 

quả cao hơn.  

1.4.3. Khả năng học đàn phím của học sinh hệ Trung cấp Sư phạm Âm 

nhạc 

1.4.3.1. Khả năng âm nhạc của học sinh hệ Trung cấp Sư phạm Âm nhạc 
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Học sinh dự thi vào hệ Trung cấp Sư phạm Âm nhạc, Trường Cao 

đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Thái Bình đều đã tốt nghiệp Trung học phổ 

thông, phần đông sống ở ngoại thành và xuất thân từ nông thôn, vùng biển 

như Quỳnh Phụ, Đông Hưng, Tiền Hải, Thái Thuỵ … Vì thế, hầu hết HS ít 

đựợc tiếp xúc với các hoạt động âm nhạc. Năng khiếu âm nhạc của HS chỉ 

được phát triển một cách tự nhiên qua việc tiếp xúc với âm nhạc trên các 

phương tiện thông tin đại chúng. Năng khiếu âm nhạc là một dạng tiềm 

tàng của năng lực được biểu hiện trong lao động sáng tạo. So với các tỉnh 

và thành phố khác phát triển hơn về kinh tế chính trị-xã hội, ở Thái Bình 

ảnh hưởng của môi trưòng gia đình và môi trường xã hội đến việc phát 

triển năng khiếu âm nhạc của các em có hạn chế. Nhưng học sinh ở tỉnh 

Thái Bình có truyền thống học tập, yêu thơ ca, âm nhạc và các loại hình 

nghệ thuật khác. Vì vậy đây cũng là một ưu điểm đối với các em trong quá 

trình học tập .  

Học sinh được tuyển chọn hàng năm hệ Trung cấp Sư phạm Âm 

nhạc theo quy địch của Bộ GD & ĐT, vớí điều kiện dự thi là :  

- Tốt nghiệp THPT . 

- Thí sinh phải thi hai môn là văn và năng khiếu âm nhạc. 

 Phần thi năng khiếu âm nhạc bao gồm: 

+ Mỗi thí sinh hát hai bài, trong đó một bài dân ca và một ca khúc. 

+ Phần thi thẩm âm, tiết tấu: thực hiện theo mẫu đã soạn của hội 

đồng tuyển sinh . 

Điểm xét tuyển như sau :  

Điểm hát + Thẩm âm - Tiết tấu + Văn x 2 = Kết quả . 

Do kết quả tuyển sinh điểm văn ngang với điểm năng khiếu âm nhạc, 

nên khi vào trường nhiều em điểm văn cao, nhưng điểm năng khiếu âm nhạc lại 

thấp. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc học âm nhạc nói chung, đàn 

phím điện tử nói riêng của các em. 
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1.4.3.2. Khả năng học đàn phím điện tử của học sinh hệ Trung cấp Sư 

phạm Âm nhạc 

 Học các loại nhạc cụ nói chung, học đàn phím điện tử nói riêng 

người ta thường dạy cho học sinh ở độ tuổi từ đầu tiểu học (6 tuổi). Cá biệt 

có phụ huynh cho con đi học đàn từ 3-4 tuổi. Học các loại nhạc cụ, đặc biệt 

là các loại đàn dây như violon, Violocello... và các nhạc cụ đàn phím như 

piano, phím điện tử… học sinh ở lứa tuổi TH là phù hợp nhất. Bàn tay bình 

thường của các em học sinh TH tuy chưa khỏe, song rất mềm mại, nên khi 

học đàn luyện ngón, luyện gam… thuận lợi. Học sinh hệ Trung cấp Sư 

phạm Âm nhạc, Trường Cao đẳng Văn hóa – Nghệ thuật Thái Bình khi 

nhập học đều tốt nghiệp Trung học phổ thông, tuổi từ 17-18 trở lên, hầu hết 

chưa học đàn piano hay phím điện tử. Tuổi đời con người từ 17-18 là tuổi 

trưởng thành, các bộ phận cơ thể phát triển tương đối ổn định, trong đó có 

đôi bàn tay khỏe hơn, cứng cáp hơn tuổi thiếu nhi, nhưng không mềm mại 

dẫn đến khó khăn cho việc học đàn. Theo tìm hiểu, chúng tôi được biết, 

học sinh hệ Trung cấp Sư phạm Âm nhạc Trường Cao đẳng Văn hóa – 

Nghệ thuật Thái Bình có tới 90% là người nông thôn, gia đình làm nông 

nghiệp. Không chỉ các lúc mùa vụ, mà thường ngày vừa học phổ thông, các 

em vừa phải giúp đỡ gia đình làm vườn, làm ruộng. Công việc lao động 

chân tay giúp các em khỏe mạnh, dẻo dai nhưng bàn tay, ngón tay cứng, 

đây cũng là lý do về tay không thuận lợi cho việc học đàn phím điện tử. 

Mặc dù khả năng về tay, một yếu tố cơ bản, quan trọng của việc học đàn 

phím điện tử không thuận lợi, nhưng HS hệ Trung cấp Sư phạm Âm nhạc, 

Trường Cao đẳng Văn hóa – Nghệ thuật Thái Bình được sống trong không 

gian của một vùng quê rất yêu chuộng nghệ thuật Chèo. Những bài bản, làn 

điệu Chèo thấm đẫm tâm hồn các em từ thuở ấu thơ, đây là yếu tố thuận lợi 

cho việc học âm nhạc nói chung, học đàn phím điện tử nói riêng. Như đã 

nêu ở trên, mục đích môn học đàn phím điện tử hệ TC SPAN, không để 
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độc tấu, hòa tấu, mà chủ yếu sử dụng cho việc dạy học môn âm nhạc bậc 

tiểu học. Tuy bàn tay không thật thuận lợi, song cảm nhận âm nhạc tốt và 

đặc biệt tính cách cần cù, chịu khó giúp học sinh đạt được yêu cầu của môn 

học.  

1.4.4. Thực trạng dạy môn Đàn phím điện tử 

Hầu hết GV dạy môn Đàn phím điện tử ở Khoa Sư phạm đều thực 

hiện đúng quy trình dạy học (lập kế hoạch, ra đề thi - đáp án…), sử dụng 

các phương pháp dạy học truyền thống như: GV thị phạm làm mẫu trước, 

HS thực hành theo với mục tiêu của từng bài học. Nhưng hiện tại, GV dạy 

môn nhạc cụ này đúng chuyên ngành chỉ có một người, còn các giảng viên 

khác tham gia dạy không đúng chuyên ngành (Đàn phím điện tử), do đó 

cũng có những khó khăn nhất định. Mặc dù nội dung môn Đàn phím điện 

tử hệ Trung cấp Sư phạm Âm nhạc không đòi hỏi mục đích cao như độc 

tấu, hòa tấu, song nếu học chuyên ngành nhạc cụ này, GV sẽ có nhiều 

thuận lợi hơn. Mặt khác, vì thiếu GV cơ hữu chuyên ngành nên Nhà trường 

phải hợp đồng GV thỉnh giảng, đều không chuyên đàn phím điện tử, kinh 

nghiệm giảng dạy còn hạn chế. Đối với đối tượng học hệ Trung cấp Sư 

phạm Âm nhạc, cần áp dụng một số phương pháp dạy học mới, nhưng GV 

chưa cập nhật những phương pháp dạy học mới, chưa ứng dụng công nghệ 

thông tin, chưa chia nhóm theo khả năng học sinh… Ví dụ như chia nhóm, 

giáo viên chỉ chia theo danh sách lớp, không lựa chọn theo khả năng tiếp 

thu của từng học sinh. Vì thời gian trên lớp ít nên GV không sửa được 

nhiều lỗi cho HS. Không đủ thời gian sửa lỗi trực tiếp cho từng HS, dẫn tới 

tình trạng kết quả học tập của học sinh không đồng đều. Sự phân nhóm 

chưa khoa học nên chưa phát huy được năng lực học theo nhóm, hỗ trợ lẫn 

nhau trong nhóm còn kém, chưa tạo được sự hứng thú trong học tập. Số 

lượng học sinh mỗi lớp hệ Trung cấp Sư phạm Âm nhạc những năm qua 

trung bình là 30 HS/lớp. Do đó, chia nhóm trong đào tạo hệ Trung cấp Sư 



 29 

phạm Âm nhạc là cần thiết, phù hợp thực tế, góp phần khắc phục tình trạng 

học không đồng đều. 

Một đặc điểm nữa là, GV ít chú trọng đến các bài tập cơ bản mà 

thường chú trọng đến việc dạy ngay vào đệm hát. Vì kỹ năng cơ bản chưa 

vững vàng nên khi thực hành đệm hát HS rất lúng túng. Cùng với đó, khi 

dạy đệm GV không chú ý đến việc phân tích tác phẩm và đặc biệt không 

chú ý dạy đặt hợp âm phù hợp trên đàn, nên HS lại càng khó khăn khi thực 

hành. Đây là một nội dung tương đối phức tạp trong dạy thực hành đàn 

phím điện tử, hầu hết GV dạy môn này ở Trường đều có hạn chế. Xin được 

mô tả tiết dạy dưới đây: 

 1. Giảng viên ổn định tổ chức lớp (lớp có 03 HS). Thời gian dạy học 

3 phút. 

      2. Giảng viên yêu cầu học sinh mở sách có bài học.  

Học luyện ngón  

Bài luyện ngón mở rộng ngón tay phải và tay trái (sử dụng bài luyện 

Hanon) 

 

Giảng viên thị phạm trên đàn bài học 02 lần. Trong lúc GV thị phạm, 

HS quan sát. Tiếp theo GV nói với HS bài học hôm nay đã được giao từ 

giờ học trước, các em hãy luyện tập trên đàn như thầy vừa làm mẫu. Học 

sinh luyện bài trên đàn. Giảng viên theo dõi việc luyện tập của HS, uốn nắn 

các ngón tay, thế tay cho đúng kỹ thuật. Thời gian dạy học là 10 phút 

3. Giảng viên yêu cầu học sinh thứ nhất thực hiện bài học, sau đó 

nhận xét. Giảng viên yêu cầu học sinh thứ hai, thứ 3 thực hiện bài học, sau 

đó nhận xét. Thời gian dạy học là 5 phút. 

4. Tiếp theo GV yêu cầu HS mở bài hát Bài ca đi học. Nhạc và lời: 

Phan Trần Bảng. Giảng viên vừa hát vừa đệm trên đàn cho HS theo dõi. 
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Giảng viên làm thị phạm vừa hát, vừa đệm đàn 02 lần, sau đó hướng dẫn 

học sinh làm theo. Giảng viên theo dõi việc luyện tập của HS. Khi chuyển 

các hợp âm cho phù hợp với hòa thanh giai điệu bài hát, GV bấm trực tiếp vào 

đàn của HS. Khi tiến hành dạy xong toàn bài, giảng viên yêu cầu học sinh thứ 

nhất thực hiện bài học, sau đó nhận xét. Giảng viên yêu cầu học sinh thứ hai 

thực hiện bài học, sau đó nhận xét. Thời gian dạy học là 20 phút. 

5. Giảng viên củng cố bài bằng việc yêu cầu HS đánh lại bài luyện ngón 

và vừa hát vừa đệm đàn bài hát Bài ca đi học. Thời gian dạy học là 5 phút. 

6. Giảng viên nhận xét và đánh giá, dặn HS về nhà ôn lại bài học, thời 

gian là 2 phút. 

Chúng tôi bấm giờ tiết dạy học của GV là 45 phút. Theo quy định 

thời gian dạy học 01 tiết/45 phút, GV thực hiện đúng quy định. 

Nhìn chung quy trình dạy học đàn phím điện tử hệ Trung cấp Sư 

phạm Âm nhạc, tại Trường CĐ Văn hóa - Nghệ thuật Thái Bình đều gồm 6 

bước. Phương pháp dạy chủ yếu là thực hành luyện tập. Giảng viên là trung 

tâm của việc dạy học, HS thụ động làm theo sự hướng dẫn của GV.        

 Phương pháp dạy học đàn phím điện tử như mô tả ở trên đã và đang 

thực hiện còn tồn tại hiện tượng HS thường chấp nhận tuyệt đối tất cả 

những điều từ GV. Học sinh rất ít được tự tìm tòi, trao đổi, chưa phát huy 

tính tích cực.  

Theo kết quả quan sát, dự giờ tiết dạy học đàn phím điện tử hệ Trung 

cấp Sư phạm Âm nhạc, tại Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Thái 

Bình cho thấy, giảng viên sử dụng chủ yếu là phương pháp thực hành luyện 

tập. Hoạt động trong giờ học thường diễn ra một cách đơn điệu như giảng 

viên làm mẫu, học sinh đàn theo… Tuy phương pháp dạy học đàn nói 

chung, đàn phím điện tử nói riêng sử dụng phương pháp dạy truyền ngón là 

quan trọng, song tùy theo thời lượng, đối tượng học mà có thể áp dụng 

nhiều cách dạy truyền ngón, nhằm tăng thời gian học cho học sinh. Theo 
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tìm hiểu của chúng tôi, nếu học chuyên đàn phím điện tử ở các trình độ từ 

trung cấp đến cao đẳng, đại học thì phương pháp tổ chức học nhóm có thể 

không cần áp dụng, vì hình thức học là 1 thầy/1 trò. Quan niệm dạy học 

đàn phím điện tử của GV chỉ có học cá nhân, không thể tổ chức học theo 

nhóm trong thực tế dạy môn học này ở hệ Trung cấp Sư phạm Âm nhạc, 

Trường Cao đẳng Văn hóa – Nghệ thuật Thái Bình cũng là một hạn chế, 

không mang tính thực tiễn. Bởi thời gian đào tạo hệ trung cấp Sư phạm Âm 

nhạc chỉ có 2 năm, môn học Đàn phím điện tử chỉ có 4 ĐVHT (60 tiết). 

Vấn đề này chúng tôi đề cập trong chương 2. Hiện tại, học sinh được tổ 

chức học và luyện tập 3 HS/tiết, một HS được học tổng là 30 tiết cá nhân 

trong toàn bộ chương trình, trả bài theo từng người. Khi trao đổi với một số 

GV về thực tế dạy học môn đàn phím điện tử cho học sinh hệ Trung cấp Sư 

phạm Âm nhạc, hầu hết đều cho biết chưa sử dụng các phương pháp dạy 

học mới, phát huy tính cực của học sinh. Chính vì vậy, giờ học chưa 

thực sự sinh động, chưa có nhiều đổi mới trong phương pháp dạy học.  

 Trong thực tế, cùng với sự lúng túng về kỹ năng cơ bản của HS, khi 

dạy đệm GV không chú ý đến việc phân tích tác phẩm và đặc biệt không 

chú ý dạy đặt hợp âm phù hợp trên đàn, nên HS lại càng lúng túng khi thực 

hành. Đây là một nội dung tương đối phức tạp trong dạy thực hành đàn 

phím điện tử, hầu hết GV dạy môn này ở Trường đều có hạn chế. Quỹ thời 

gian môn học cũng như thời gian một tiết dạy trên lớp (45 phút cho 3 HS) 

môn học này quá ít, nên GV tuy đảm bảo tương đối các bước tiến hành 

trong dạy học, nhưng hầu như HS không chú ý đến việc rèn luyện kỹ năng 

làm bài tập dài, thường phức tạp hơn những bài tập ngắn, nhỏ mà chỉ áp 

dụng vào làm những bài tập nhỏ, không phức tạp. Những bài tập nhằm 

nâng cao khả năng thực tiễn (đệm hát) GV thường không biên soạn theo hệ 

thống để dạy học, nên tính logic không liên tục, chặt chẽ. Quan điểm của 
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GV là dạy môn học này cho HS hệ TC SPAN không cần giỏi, mà chỉ cần 

biết cũng là một hạn chế hiệu quả trong dạy học. Vì thế, GV ít khi giao 

những bài tập ngoài chương trình học cho các em thực hành thêm, không 

có thời gian trên lớp nhiều để kiểm tra bài tập của HS, không có thời gian 

để sửa bài tập về nhà cho từng HS, mà chủ yếu các em xem bạn sửa bài và 

tự rút kinh nghiệm để sửa bài của mình. Vì vậy có hiện tượng bài tập đã 

được giao về nhà chuẩn bị trước, nhưng hầu như HS trong giờ học trên lớp 

không hoàn thành được bài học.  

Về việc sử dụng tài liệu và phương tiện dạy học. 

Việc sử dụng tài liệu dạy học, GV chỉ thực hiện theo chương trình, 

chưa có sự sáng tạo trong việc thực hiện nội dung.  

Qua khảo sát thực tế, chúng tôi nhận thấy GV chưa có sự tham khảo 

nhiều tài liệu để đúc rút ra những nội dung phù hợp hơn, tốt hơn với đối 

tượng, đặc biệt là tài liệu về đệm và soạn đệm trên đàn phím điện tử, mà 

chỉ sử dụng tài liệu dưới đây:  

- Sách hướng dẫn dạy và học đàn organ của Xuân Tứ tập 1, tập 2. 

- Tuyển tập etude – Czerny 

- Những tác phẩm cổ điển cho đàn piano 

- Những tác phẩm độc tấu trên đàn organ của Lê Vũ – Quang Đạt 

- Tác phẩm Việt Nam viết cho đàn organ của các tác giả. 

Tuy những tài liệu dạy học ở trên, về cơ bản phù hợp nội dung chương 

trinh, nhưng cần cập nhật thêm những tài liệu khác, đặc biệt các tài liệu hướng 

dẫn luyện kỹ thuật ngón, gam … của các tác giả nước ngoài và tài liệu soạn 

phần đệm cho ca khúc đã xuất bản. 

1.4.5. Thực trạng học môn Đàn phím điện tử 

Hầu hết HS hệ Trung cấp Sư phạm Âm nhạc, Trường Cao đẳng Văn 

hóa - Nghệ thuật Thái Bình, khi thi đầu vào chưa biết về nhạc lý, nên 
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không tránh khỏi việc các em còn bỡ ngỡ trong quá trình học đàn phím 

điện tử. Mặt khác do yêu cầu tuyển sinh đầu vào về năng khiếu không cao, 

không thi đàn, chỉ thi thẩm âm, tiết tấu đơn giản và hát bài hát phổ thông. 

Vì vậy chất lượng tuyển sinh đầu vào để học âm nhạc nói chung học đàn 

phím điện tử nói riêng thấp.  

 Khi được phỏng vấn khoảng hơn 50 HS đang học tại trường về mục 

đích thi vào học chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc, có hơn nửa trả lời là do 

không thi được nghành khác, những sinh viên thực sự yêu thích nghề giáo 

viên dạy nhạc phổ thông âm nhạc rất ít. Đây là lĩnh vực năng khiếu nên có 

những HS ham thích nhưng năng khiếu hạn chế, thực tế có nhiều ngành 

nghề hiện nay thi đầu vào khó, nên có HS nghĩ rằng học các ngành khác 

khó vào, thi học sư phạm âm nhạc sẽ dễ hơn. Trong những năm gần đây, 

HS hệ TCSP Âm nhạc khi ra trường xin được việc làm rất khó, vì các 

trường TH và THCS ở tỉnh Thái BÌnh không những đủ mà còn thừa giáo 

viên dạy. Vấn đề này là một thực tế cho công tác tuyển sinh để chọn những 

HS có năng khiếu và nguyện vọng làm giáo viên âm nhạc. Trong số hơn 50 

HS được phỏng vấn, qua tìm hiểu quá trình học tập của các em cho biết tỉ 

lệ học tập như sau: 

- Học lực giỏi  có 5 em/50 em, tỉ lệ 10%. 

- Học lực khá 10 em/50 em, tỉ lệ 20%. 

- Học lực trung bình khá 20 em/50 em, tỉ lệ 40%. 

- Học lực trung bình 15 em/50 em, tỉ lệ 30%. 

Trong tỉ lệ học tập của HS nêu trên, một điều đáng mừng là không có 

HS học lực kém. Nhưng tỉ lệ HS đạt loại giỏi và khá còn khiêm tốn.  

1.4.6. Những ưu điểm và hạn chế trong dạy học môn Đàn phím điện tử 

- Những ưu điểm 

Công tác quản lý chất lượng của Nhà trường của Khoa và Tổ chuyên 

môn rất tốt, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ học tập trên lớp tương 
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đối đầy đủ. GV có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức rõ về tầm quan trọng của 

môn học, đáp ứng được mục tiêu đào tạo. 

- Những hạn chế  

Chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc là chuyên ngành năng khiếu, 

điều này đòi hỏi thí sinh trúng truyển vào ngành phải có năng khiếu, 

năng lực hoạt động âm nhạc, nhưng chất lượng tuyển sinh đầu vào của 

Trường chưa cao.  

Tính tự học của HS thấp, dẫn đến sự thụ động trong học tập. Trong 

quá trình học cho thấy, phần lớn các em xuất thân từ nông thôn nên gần 

như chưa có kiến thức về âm nhạc, chính vì vậy các em đã gặp không ít 

những khó khăn. Thời gian học bị hạn chế và không chủ động trong việc 

luyện tập vì còn rất nhiều em chưa trang bị được đàn riêng. 

Cũng qua thực tế khảo sát việc dạy học của học sinh hệ Trung cấp 

Sư phạm Âm nhạc khi ra trường, dạy ở cơ sở, một số không làm chủ được 

cây đàn trong giờ lên lớp, chủ yếu lấy giọng hát làm công cụ, vì vậy chưa 

tạo ra các ví dụ minh hoạ hấp dẫn với học sinh phổ thông. Khả năng sử 

dụng đàn trong dạy học, trong hoạt động ngoài giờ lên lớp của giáo viên hệ 

Trung cấp Sư phạm Âm nhạc của Nhà trường còn hạn chế, không phải 

hoàn toàn do lỗi của HS, mà điều này còn thể hiện rõ trong quá trình dạy 

học của GV, chưa phát huy hết được các mặt mạnh của nghệ thuật âm nhạc 

nói chung, đàn phím điện tử nói riêng. Giảng viên chưa giúp học sinh nhận 

thức được tầm quan trọng của môn học và đặc thù của bộ môn. Trong 

những năm qua, Trường Cao đẳng Văn hóa – Nghệ thuật Thái Bình đã 

cung cấp một đội ngũ giáo viên âm nhạc đáp ứng được nhu cầu dạy học 

môn Âm nhạc ở các trường phổ thông. Tuy vậy mới chỉ là đáp ứng về mặt 

số lượng, về chất lượng và đặc biệt là khả năng sử dụng đàn phím điện tử 

còn hạn chế. 
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Qua thực tế cho biết số HS sau khi tốt nghiệp làm giáo viên âm nhạc  

ở trường tiểu học, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn chưa cao. Khi hoạt động 

ngoại khoá hay tham gia biểu diễn văn nghệ thì giáo viên không tự đệm 

đàn được, mà phải nhờ người đệm đàn. Giáo viên âm nhạc chỉ đóng vai trò 

tổ chức chương trình văn nghệ. Điều này đã tạo nên nhiều bất cập và làm 

giảm đi tính hiệu qủa của chương trình biểu diễn. Nguyên nhân là trong 

chương trình đào tạo giáo viên âm nhạc cho truờng TH, phần học đệm ca 

khúc chưa thực sự được quan tâm thích đáng. Nội dung chương trình và 

thực trạng dạy học đàn phím điện còn có những hạn chế. Vì thế cần có 

những biện pháp mang tính thực tiễn khắc phục những hạn chế, phát huy 

những ưu điểm để đào tạo một đội ngũ giáo viên âm nhạc cho các trường 

tiểu học có chất lượng cao hơn. 

Tiểu kết  

Chương 1 cùng với việc trình bày một số khái niệm, nội dung luận 

văn đã phản ánh thực trạng dạy học môn Đàn phím điện tử hệ Trung cấp 

Sư phạm Âm nhạc, tại Trường Cao đẳng Văn hóa – Nghệ thuật Thái Bình. 

Đàn phím điện tử là một môn học không thể thiếu trong chương trình đào 

tạo hệ Trung cấp Sư phạm Âm nhạc. Môn Đàn phím điện tử giúp học sinh 

củng cố các môn lý thuyết âm nhạc, ứng dụng vào các hoạt động ngoại 

khóa, hoạt động biểu diễn ở nhà trường và ngoài nhà trường.  

Qua việc điều tra, phân tích thực trạng dạy và học đàn phím điện tử 

cho sinh viên hệ Trung cấp Sư phạm Âm nhạc, Trường Cao đẳng Văn hóa 

– Nghệ thuật Thái Bình cho thấy có những ưu điểm và còn bộc lộ những 

hạn chế. Thời gian học chuyên ngành nói chung, môn Đàn phím điện tử nói 

riêng trong chương trình đào tạo hệ Trung cấp Sư phạm Âm nhạc ngắn, do 

đó để đào tạo ra đội ngũ giáo viên xuất sắc cung cấp cho các trường tiểu 

học trong tỉnh có những khó khăn. Vì thế, nâng cao chất lượng đào tạo, 
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phần quan trọng là phải đổi mới nội dung, đổi mới hình thức tổ chức dạy 

học, đổi mới phương pháp dạy của giảng viên và học của học sinh. Mặc dù 

dạy học đàn phím điện tử chủ yếu là thực hành luyện tập, nhưng trên cơ sở 

thực tế về thời gian đào tạo, thời lượng môn học, để nâng cao chất lượng 

đào tạo cần phải ứng dụng phương pháp dạy học mới, ứng dụng công nghệ 

thông tin trong dạy học. Nhiệm vụ chủ yếu của giảng viên trong quá trình 

dạy học là phải tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh. Tích cực 

hoá theo quan điểm của giáo dục học hiện đại là một tập hợp các hoạt 

động, nhằm biến vị trí của người học từ thụ động sang chủ động, từ đối 

tượng tiếp nhận tri thức sang chủ thể tìm kiếm tri thức, để nâng cao hiệu 

quả học tập. Đồng thời tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh, là 

quan điểm, chủ trương của lí luận và thực tiễn dạy học hiện đại. Các nhà 

giáo dục học từ xưa đến nay đã trao đổi bàn luận nhiều về vấn đề này và 

hiện nay là vẫn là một vấn đề quan trọng nhất của giáo dục và đào tạo.  
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Chương 2 

BIỆN PHÁP DẠY HỌC MÔN ĐÀN PHÍM ĐIỆN TỬ  

2.1. Quan điểm về đổi mới phương pháp và việc sử dụng tài liệu trong 

dạy học môn Đàn phím điện tử 

2.1.1. Quan điểm về đổi mới  dạy học môn Đàn phím điện tử 

Qua thực tiễn dạy học môn Đàn phím điện tử cho HS hệ TCSP Âm 

nhạc, ở Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Thái Bình, chúng tôi nhận thấy 

quan điểm về việc dạy học môn học này ở Khoa Sư phạm không đề cập đến 

mối quan hệ hữu cơ của nó với các môn chuyên ngành khác. Do đó, khi xây 

dựng nội dung các môn học thuộc chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc như Lý 

thuyết âm nhạc, Hình thức âm nhạc, Ký- Xướng âm, Nhạc cụ (Đàn phím điện 

tử)… không có tính liên kết nối tiếp giữa lý thuyết và thực hành. Sở dĩ chúng 

tôi đề cập đến vấn đề này là vì, dạy học môn Đàn phím điện tử cho HS hệ 

TCSP Âm nhạc ở Khoa Sư phạm, Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Thái 

Bình có đặc thù riêng, so với việc dạy học môn Đàn phím điện tử cho HS 

chuyên ngành nhạc cụ này.  

 Như đã nêu trong nội dung thực trạng, thời gian đào tạo hệ TC 

SPAN chỉ có hai năm, thời gian học này đối với việc sử dụng thành thạo 

đàn phím điện tử trong việc đáp ứng thực tiễn hoạt động của người giáo 

viên dạy âm nhạc ở cấp TH là không khả thi. Quan điểm mỗi môn học 

mang tính riêng biệt trong hiện tại, sẽ không đáp ứng được việc ứng dụng 

thực tiễn. Do đó cần xây dựng nội dung chương trình một số môn học như 

Lý thuyết âm nhạc, Hòa thanh, Ký- Xướng âm, Đàn phím điện tử… thành 

một chuỗi kiến thức, kỹ năng. Cụ thể nội dung chúng tôi sẽ trình bày ở 

phần sau.  

2.1.1.1. Tính kế thừa 
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Nội dung chương trình dạy học đàn phím điện tử cho HS hệ TCSP Âm 

nhạc ở Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Thái Bình hiện nay, về cơ bản 

là phù hợp. Để bổ sung một số nội dung trong chương trình phải đảm bảo tính 

kế thừa. 

Phương pháp dạy học đàn phím điện tử cho HS hệ TCSP Âm nhạc ở 

Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Thái Bình đang thực hiện theo phương 

pháp dạy học truyền thống: 

- Phương pháp dùng lời 

Dùng lời trong dạy học đàn phím điện tử không phải là phương pháp 

cơ bản nhưng cần thiết vì nó hỗ trợ các phương pháp khác để nắm các kiến 

thức cơ sở, các kỹ năng. Ở đây bao gồm thuyết trình và vấn đáp. Nó được 

dùng để giới thiệu tác phẩm, giải thích nội dung, cách thể hiện, các yếu tố 

diễn tả tác phẩm, trò chuyện về nội dung, đặt câu hỏi, gợi mở, nhắc nhở 

học sinh. 

- Phương pháp sử dụng phương tiện dạy học âm nhạc 

Nằm trong nhóm phương pháp trực quan, phương pháp này thứ 

nhất là sử dụng các giáo cụ trực quan như tranh ảnh, mô hình… Khi sử dụng 

giáo cụ trực quan, giảng viên thường kết hợp với phương pháp dùng lời. 

Thứ hai là sử dụng các trang thiết bị điện tử như máy tính, máy chiếu, băng 

đĩa… Đây là một loại phương tiện trực quan mang tính chất động. Sử dụng 

phương tiện dạy học điện tử đòi hỏi phải có cơ sở vật chất, chuẩn bị chu 

đáo, thành thạo và tránh lạm dụng. Phương pháp này được sử dụng rất 

nhiều trong những môn đặc thù có cả lý thuyết và thực hành. Việc sử dụng 

phương tiện dạy học trực quan, đặc biệt là phương tiện nghe nhìn là rất cần 

thiết. Cùng một nội dung dạy học nếu sử dụng phương pháp trực quan thì 

hiệu quả dạy học sẽ tốt hơn rất nhiều. 

- Phương pháp kiểm tra, đánh giá 



 39 

Đây là phương pháp giúp giảng viên nắm rõ tình hình, chất lượng học 

sinh để kịp thời củng cố, bổ sung; giúp học sinh có phương pháp, cách thức 

trình bày tri thức, kỹ năng.   

Trong dạy học đàn phím điện tử, do đặc thù nên sử dụng rất đa dạng 

các phương pháp và phương tiện dạy học, nhằm điều khiển hoạt động 

nhận thức của học sinh, giúp học sinh lĩnh hội được tri thức, kỹ năng, kỹ 

xảo; giúp cho quá trình dạy học đàn phím điện tử diễn ra sôi nổi, phong 

phú hơn.  

Các phương pháp trên là những phương pháp phải có trong dạy học đàn 

phím điện tử. Kế thừa các phương pháp này, nhưng sử dụng biến đổi, tích 

hợp sẽ tạo sự đa dạng trong quá trình dạy học. 

Ngày nay, trong dạy học hiện đại, thì nhóm hoạt động thực hành có 

vị trí chủ đạo, nhóm lời nói và trực quan là phụ trợ, lấy học sinh làm trung 

tâm, học sinh là chủ thể. Học sinh phát huy tinh thần tự học để có những 

bài học kinh nghiệm, lấy hoạt động thực hành làm chủ yếu, từ đó hình 

thành tri thức, kỹ năng.  

2.1.1.2. Thống nhất giữa lý thuyết và thực hành 

Dạy học đàn phím điện tử không chỉ là luyện tập, mà chỉ ra cách 

luyện tập khái quát nhất, khoa học nhất, hiệu quả nhất. Để tiết dạy học luôn 

tạo hứng thú học tập cho học sinh, đòi hỏi một sự lao động sáng tạo nghiêm 

túc, lòng nhiệt tình, yêu nghề của người GV. Dạy học đàn phím điện tử cần 

sự tích hợp của kiến thức, kỹ năng với các phương pháp truyền thống và 

hiện đại, phù hợp.   

2.1.1.3. Phát huy tính tích cực  

Phương pháp dạy học đàn phím điện tử đã và đang thực hiện còn tồn 

tại hiện tượng HS thường chấp nhận tuyệt đối tất cả những truyền đạt từ 

GV. Học sinh rất ít được tự tìm tòi, chất vấn, thảo luận. Phương pháp dạy 

học này không giúp học sinh phát triển được khả năng sáng tạo. Vì thế, 
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nguyên tắc đảm bảo phát huy tính tích cực, lấy học sinh làm trung tâm là 

tạo mọi điều kiện để học sinh chủ động tham gia vào quá trình dạy học. 

Phát huy tính tích cực của học sinh. 

Giảng viên cần tạo lập môi trường học tập bình đẳng, cởi mở, tôn 

trọng ý kiến của HS, nếu ý kiến đó có những vấn đề mới, không áp đặt chỉ 

duy nhất ý của GV là đúng. 

2.1.1.4. Ứng dụng công nghệ thông tin  

Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học là xu 

thế phát triển tất yếu của giáo dục - đào tạo hiện đại. 

 Chuẩn bị kế hoạch dạy học có ứng dụng CNTT cần đảm bảo sự phù 

hợp về mặt tâm sinh lí HS, tính thẩm mĩ của trang trình chiếu, sự thể hiện 

nhuần nhuyễn các nguyên tắc dạy học và các PPDH. Vì vậy, GV dạy đàn 

phím điện tử khi sử dụng CNTT để dạy học có hiệu quả không những phải 

có các phần mềm, mà phải có kiến thức tin học, kiến thức về các PPDH 

tích cực. Từ đó sáng tạo thiết kế các trang trình chiếu sao cho phù hợp nội 

dung bài học, tiết học mà lại mang tính thẩm mỹ, hấp dẫn HS. Công nghệ 

thông tin đóng vai trò hỗ trợ cho quá trình giảng dạy, giúp GV cung cấp 

cho HS nhiều nguồn tư liệu khác nhau để tự tìm ra tri thức cho mình, phát 

huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo trong học tập. 

Ứng dụng công nghệ thông tin góp phần hiện đại hóa các phương 

tiện dạy học, tạo ra sự tương tác hai chiều giữa giảng viên với học sinh và 

học sinh với giảng viên. 

2.1.1.5. Ứng dụng các phương pháp dạy học hiện đại  

 - Phương pháp dạy học nêu vấn đề. 

Thực tế dạy học môn Đàn phím điện tử hệ TCSP Âm nhạc ở Trường 

Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Thái Bình hiện nay chưa sử dụng phương 

pháp dạy học nêu vấn đề. Bởi quan niệm của GV là phương pháp dạy học 

nêu vấn đề chỉ áp dụng cho dạy học các môn lý thuyết. Dạy học môn Đàn 
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phím điện tử là dạy thực hành nên không ứng dụng phương pháp dạy học 

nêu vấn đề. Tuy nhiên với bất cứ một hình thức dạy học nào dù lý thuyết 

hay thực hành, phương pháp dạy học nêu vấn đề đều có hiệu quả cao. 

Giảng viên là người tạo ra tình huống nêu vấn đề, tổ chức, điều khiển HS 

phát hiện vấn đề, học sinh tích cực, chủ động, tự giác giải quyết vấn đề 

thông qua đó mà lĩnh hội tri thức, kĩ năng, kĩ xảo nhằm đạt được mục tiêu 

dạy học.  

Dạy học nêu vấn đề nằm trong hệ PPDH tích cực với quan điểm học 

sinh là trung tâm. Trong quá trình dạy học, GV tạo các vấn đề phải phù hợp 

với khả năng cuả HS, có tỷ lệ hợp lý giữa cái đã biết và cái chưa biết. Vấn 

đề nêu ra phải vừa sức, để HS có khả năng giải quyết vấn đề đó. Nếu vấn 

đề đặt ra cho HS quá dễ hoặc quá khó đều không mang lại hiệu quả. GV 

bằng phương pháp đàm thoại yêu cầu HS trình bày lại những kiến thức đã 

học, để làm cơ sở cho HS phát hiện vấn đề mới và đề xuất giả thuyết giải 

quyết vấn đề đó. Phương pháp dạy học nêu vấn đề tác động tích cực vào 

việc rèn luyện tư duy phê phán, tư duy sáng tạo cho HS. Đây là phương 

pháp phát triển được khả năng tìm tòi, xem xét dưới nhiều góc độ khác 

nhau. Thông qua việc giải quyết vấn đề, HS được lĩnh hội tri thức, kĩ năng.  

 -  Sử dụng phương pháp dạy học theo nhóm. 

Hiện nay, học tập theo nhóm là phương pháp học được khuyến khích 

áp dụng rộng rãi, góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học.  

Dạy học theo nhóm là giáo viên tổ chức những nhóm học sinh nhỏ 

trong một lớp để thực hiện các hoạt động như: thảo luận, nêu vấn đề, giải 

quyết vấn đề,... Học sinh thực hiện sự phối hợp trong nhóm, hoàn thành 

nhiệm vụ học tập. Giáo viên hướng dẫn học sinh tự tìm hiểu kiến thức và 

rèn luyện khả năng làm việc tập thể để thấy được vai trò của mình đối 

với tập thể, bước đầu thành thạo được một số kỹ năng. Học tập theo 

nhóm tạo cơ hội cho HS được tự thể hiện, hình thành sự tự tin và tinh thần 

trách nhiệm cao.  
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2.1.1.6. Về cơ sở vật chất 

Cùng với thay đổi quan điểm dạy học môn Đàn phím điện tử, vấn đề 

cơ sở vật chất trong dạy học môn học này cực kỳ quan trọng. Như đã nêu, 

một số HS hệ đào tạo TC SPAN vì những hoàn cảnh gia đình khác nhau, có 

HS chưa trang bị được đàn cá nhân. Quan điểm của chúng tôi về môn học 

này là: học trên lớp là quan trọng, song chỉ để tiếp thu kiến thức, kỹ năng 

do GV truyền đạt, đồng thời nhận được sự chỉ bảo ưu, nhược điểm sau việc 

tự luyện tập. Để đạt hiệu quả học tập theo đặc thù môn học, phần quyết 

định là việc tự rèn luyện của HS. Việc tự rèn luyện môn học này đòi hỏi 

phải có phương tiện, đó là cây đàn. Vì thế, về cơ sở vật chất, Nhà trường 

cần có phòng học ngoài giờ lên lớp, trong phòng học có trang bị các 

phương tiện như máy tính, mạng Internet… đặc biệt là những cây đàn phím 

điện tử. 

  Về phía HS cũng cần thay đổi quan điểm học tập của mình, đó là: 

đàn phím điện tử là một công cụ hữu hiệu nhất của người giáo viên âm 

nhạc ở trường phổ thông, đáp ứng yêu cầu hoạt động thực tiễn thành công. 

Quan điểm học trên lớp để giảng viên truyền đạt kỹ năng, kiến thức là chủ 

yếu, sẽ không phù hợp. HS cần xác định rõ đặc thù môn học này cần một 

sự tự học, sẽ quyết định thành công. Vì thế, HS cần sắp xếp lịch học tập, 

sinh hoạt của từng cá nhân sao cho phù hợp nhất.  

2.1.2. Đổi mới việc sử dụng tài liệu   

Thực trạng tài liệu dùng làm giáo trình dạy học môn Đàn phím điện 

tử cho HS hệ TCSP Âm nhạc ở Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Thái 

Bình, chúng tôi đã nêu ở chương 1. Nhằm khắc phục hạn chế về tài liệu trong 

chương trình dạy học đàn phím điện tử hệ Trung cấp Sư phạm Âm nhạc, 

Trường Cao đẳng Văn hóa – Nghệ thuật Thái Bình, chúng tôi đề xuất bổ sung 

những bài tập mang tính kinh điển về luyện ngón, luyện gam của tác giả nước 

ngoài trong một số sách của các tác giả nước ngoài và Việt Nam dịch, biên 

soạn về dạy học và soạn đệm ca khúc trên đàn phím điện tử: 
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- Charles-Louis Hanon C.L Hanon (1957), The Virtuoso Pianist Sixty 

Exercises, Nxb Carl Fischer, Inc Boston Harvard Dictionary of Music 

(1963), Nxb Harvard Univercity Press.  

- Charles Czerny Op 636 (sưu tầm).  

- Leonard Vogler (Hoàng Phúc soạn dịch 1994), Từ điển các thế bấm 

các hợp âm soạn cho đàn Piano và Organ, Nxb Trẻ, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

- Phạm Chỉnh (2001), Hướng dẫn thực hành phần đệm trên đàn 

Organ, Nxb Âm nhạc, Hà Nội. 

- Xuân Tứ (2001), Giáo trình đệm đàn phím điện tử, Nxb ĐHSP TP. 

Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh. 

- Ngô Ngọc Thắng (2007), Organ thực hành - Những bản đệm đàn 

cho ca khúc tập 1,2, Nxb Âm nhạc, Hà Nội. 

- Sơn Hồng Vĩ (2004), Tự đặt hợp âm cho đàn Guitar và Organ, 

Nxb Giao thông Vận tải, Hà Nội. 

  Những bài tập luyện ngón Hanon dùng phát triển khả năng kỹ thuật, 

giúp HS tăng cường độ nhạy và phản xạ tự nhiên của các ngón tay, điều  

chỉnh  được  âm  lượng và tiết tấu nhịp điệu khi diễn tấu đàn. Những  âm  

hình  tiết  tấu  thay  đổi ở từng bài tập, giúp HS rất hiệu quả trong phát triển 

kỹ thuật luyện ngón. Những Etude Op 636, của Charles (Phụ lục), thường 

dùng  cho  một  kỹ  thuật  như luyện gam, luyện hợp âm rải, luyện quãng  

tám, các âm  luyến láy, hoa mỹ, tremolo…  Những etude giữ vai trò quan 

trọng giúp HS nắm bắt các kỹ thuật để áp dụng khi thể hiện tác phẩm. 

Ngoài ra GV còn giới thiệu với HS tìm hiểu tuyển tập etudes cổ điển, của 

các tác giả J.B. Crammer,  F.  Burgmuller,  S. Heller … được biên soạn với 

mục đích phát triển một dạng kỹ thuật nào đó nhằm phát  triển kỹ thuật 

chơi đàn. Tuy các tuyển tập etude này được biên soạn cho đàn Piano, 

nhưng ứng dụng rất tốt cho học đàn phím điện tử.   
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Những sách hướng dẫn soạn phần đệm cho ca khúc mà chúng tôi bổ 

sung cho tài liệu tham khảo ở trên, được biên soạn từ những vấn đề cơ bản 

nhất như cấu tạo của các hợp âm đến soạn đệm cho từng loại ca khúc như 

mang tính trữ tình, tính hành khúc, theo phong cách cổ điển, theo phong 

cách nhạc nhẹ…  

Những tài liệu trên có đầy đủ tất cả các phần lý thuyết, thực hành 

phục vụ cho việc dạy và học, trong đó có nội dung dạy soạn đệm trên đàn 

phím điện tử khá chi tiết. Trong quá trình lên lớp giáo viên lựa chọn các bài 

học phù hợp ở các tài liệu trên sao cho phù hợp để bổ sung thêm kiến thức 

cho HS. Đối với phần lý thuyết và hướng dẫn thực hành, GV vừa giảng giải 

vừa phân tích thực hành, HS theo dõi làm theo và tự ghi vào vở các nội 

dung của bài học. Đối với các bài tập thực hành, HS được giao bài do GV 

và tự lựa chọn để thuận tiện trong việc học tập.  

Cùng với các tài liệu bổ sung, chúng tôi bổ sung các ca khúc viết về 

Thái Bình như Bài ca năm tấn (nhạc và lời: Nguyễn Văn Tý), Hai chị em 

(sáng tác: Hoàng Vân); Nắng ấm quê hương (nhạc và lời: Vĩnh An)… vào 

thực hành đệm và soạn đệm, trong dạy học đàn phím điện tử cho HS hệ 

TCSP Âm nhạc, Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Thái Bình 

2.2. Đổi mới phương pháp dạy học môn Đàn phím điện tử 

2.2.1. Đổi mới phương pháp dạy học của Giáo viên 

Để có thể nâng cao chất lượng dạy học cho HS chuyên nghành đàn 

phím điện tử, GV chính là một trong những yếu tố quan trọng, để thực hiện 

được điều này yêu cầu GV phải có đổi mới trong phương pháp giảng dạy 

như: 

Thực hiện đúng lịch trình giảng dạy, mục tiêu, yêu cầu, nội dung của 

chương trình. 
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Chuẩn bị tốt giáo trình, giáo án bài giảng…và thường xuyên chỉnh 

sửa, bổ sung. 

Có sổ điểm cá nhân, thực hiện tốt công tác kiểm tra và đánh giá, xếp 

loại  HS 

Giao bài tập phù hợp với khả năng từng sinh viên. 

Luôn cập nhật thông tin để có phương pháp giảng dạy phù hợp với 

học sinh. 

Trong mỗi buổi học đàn, giảng viên phải kiểm tra bài cũ, sau đó 

hướng dẫn cách vỡ bài mới, có thể đánh mẫu câu khó; hướng dẫn cách 

chọn tiếng (Voice), chọn tiết điệu (Style), chọn nhịp độ (Tempo) cho từng 

bài. Cuối buổi học cần đánh giá, nhận xét và động viên người học. 

2.2.2. Những yêu cầu khi dạy học luyện gam, luyện ngón và các thế bấm 

hợp âm 

   Thực tế dạy học đàn phím điện tử ở Trường, cũng như trong các tài liệu 

dạy học nhạc cụ này, đều nêu rõ những nội dung từ khởi đầu cho đến kết thúc 

môn học theo từng hệ, từng đối tượng. Những nội dung cụ thể, chi tiết các tài 

liệu đều nêu rõ, đồng thời qua tham khảo một số đề tài nghiên cứu khoa học, 

luận văn chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc ở Trường 

Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW, cũng như ở một số cơ sở đào tạo khác, 

chúng tôi không trình bày trong nội dung luận văn này. Tuy nhiên, chúng tôi 

chỉ lưu ý, nhấn mạnh một số vấn đề về quy tắc dạy học môn nhạc cụ này. 

2.2.2.1. Những chú ý khi dạy học luyện gam 

  Để người học thuận lợi khi học đàn phím điện tử, người ta quy ước ký 

hiệu năm ngón tay bằng các số ở tay phải và tay trái. Tương ứng với các ngón 

tay từ ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út, ngón út của tay phải và tay trái 

là các số 1, 2, 3, 4, 5.  
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      Khi học đàn, HS phải thả lỏng cơ thể, tập theo phương châm từ rất 

chậm - chậm - vừa phải - nhanh - rất nhanh. Học sinh phải thật chú ý từ tư 

thế ngồi (lưng thẳng, thoải mái) đến sự thả lỏng cánh tay, khủy tay, cổ tay, 

bàn tay, ngón tay một cách tự nhiên, không căng cứng. HS tập chạy gam bắt 

đầu bằng chia gam thành hai phần từ nốt 1 đến nốt 5 và từ nốt 4 đến nốt 7.  

 Ví dụ 1.  

 Chạy gam Cdur, các ngón trên tay phải và tay trái, từ nốt 1 đến 

nốt 5. 

   

 Ví dụ 2.  

 Chạy gam C dur, các ngón trên tay phải và tay trái, từ nốt 4 đến nốt 

1. 

   

Luyện từng tay nhuần nhuyễn rồi ghép hai tay phối hợp tập chạy 

các gam trưởng, từ đô trưởng (C dur) không dấu hóa đến gam một dấu hóa 

F dur, G dur rồi đến gam hai dấu hóa D dur, Bb dur. Tập chạy các gam thứ 

cũng từ không dấu hóa (amoll) đến một dấu hóa (e moll. D moll) và đến hai 

dấu hóa (B moll, G moll). Trên lớp chỉ dạy tập gam C dur, GV giao bài về 

cho HS tự học các gam khác. Các bài luyện gam khi giao cho HS, từ trường 

độ là nốt đen, chuyển sang nốt đơn, nốt kép…, từ không có nhóm tiết tấu 

đến có các nhóm tiết tấu. 

  Ví dụ 3. 

  Chạy gam đô trưởng (C dur) với trường độ không theo nhóm tiết tấu. 
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  Ví dụ 4. 

  Chạy gam đô trưởng (C dur) với trường độ theo nhóm tiết tấu. 

 

  Luyện tập gam nhiều là yêu cầu bắt buộc trong quá trình dạy học 

đàn phím điện tử. Chạy gam, ngón tay được luyện tập mềm mại, nhịp 

nhàng sẽ thực hiện các kỹ thuật luồn ngón, các thế tay bấm hợp âm… thuận 

lợi, ứng dụng vào việc diễn tấu tác phẩm.   

2.2.2.2. Những yêu cầu khi dạy học luyện ngón và các thế bấm hợp âm 

Trong dạy học đàn phím điện tử thì dạy luyện ngón thuộc kỹ năng, 

kỹ thuật cơ bản, là nền tảng để diễn tấu các tác phẩm âm nhạc.  

Cùng với luyện gam, GV cần chú trọng đến việc dạy luyện ngón 

cho HS. Bài luyện ngón đều có những yêu cầu tập ở hai dạng kỹ thuật là 

luyện những âm liền tiếng (legato) và những âm nảy (Staccato). Quy tắc 

luyện cũng từ rất chậm - chậm - vừa phải - nhanh, luyện tập tay phải thuần 

thục rồi luyện sang tay trái thuần thục, sau đó luyện ghép hai tay. Luyện từ 

dạng chưa chia tiết nhịp đến các loại tiết nhịp, tiết tấu khác nhau… riêng 

từng tay thuần thục rồi mới ghép 2 tay. Khi dạy luyện ngón GV cần lưu ý 

HS là trên bàn tay người thì ngón áp út (số 4) và ngón út (số 5) không 

khỏe, không linh hoạt như các ngón khác, cần tăng cường luyện các ngón 

tay 4, 5 trên đàn nhiều hơn. Bài tập luyện ngón liền bậc phải luyện thành 

thạo trước rồi mới chuyển sang bài luyện tập mở rộng ngón. 

Ví dụ 5.  

           Bài luyện ngón liền bậc. 
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Ví dụ 6.  

Bài luyện ngón mở rộng ngón tay phải và tay trái. 

 

Nguyên tắc luyện ngón kỹ thuật liền tiếng (legato) và kỹ thuật ngắt 

tiếng, nảy (staccato) là phải luyện thành thục liền tiếng rồi mới chuyển sang 

luyện ngắt tiếng hay nảy tiếng. 

Ví dụ 7. 

Bài luyện ngón kỹ thuật legato và staccato cho các ngón bàn tay phải. 

 

 

Ví dụ 8.  

Bài luyện ngón kỹ thuật legato và staccato cho các ngón bàn tay trái. 

 

Thực tế dạy học luyện ngón hệ TCSP Âm nhạc, Trường Cao đẳng 

Văn hóa - Nghệ thuật Thái Bình với các bài tập chưa phong phú, GV cần bổ 

sung những bài tập làm tăng sự linh hoạt của các ngón tay, sự mềm mại của 

cổ tay bằng một số bài của tác giả Hanon như: 

 Ví dụ 9. 



 49 

 

Nhiều bài luyện ngón của tác giả Hanon rất khoa học giúp học sinh 

tăng cường các hoạt động của ngón tay, trở nên linh hoạt, chính xác. 

Chúng tôi lựa chọn một số bài luyện Hanon trong Phụ lục (trang 81). 

Phương châm sắp xếp các bài trong phụ lục từ đơn giản đến phức tạp, từ 

dễ đến khó.  

2.2.2.3. Một số yêu cầu khi dạy bấm hợp âm trên đàn phím điện tử 

  Thao tác bấm hợp âm trên đàn phím điện tử có nhiều cách. Trong tài 

liệu của các tác giả nước ngoài như Czerny; C.gurlitt; F.Couperin, Hanon... 

biên soạn rất nhiều những bài luyện bấm hợp âm viết cho đàn piano. 

Những bài luyện này, áp dụng cho đàn phím điện tử đệm ca khúc theo 

phong cách piano rất hiệu quả. Khi dạy bấm hợp âm theo phong cách 

piano, GV cần chú ý nhắc HS vị trí, thứ tự các ngón tay. Hợp âm thường 

dùng trong đệm hát các bài trong chương trình TH, chủ yếu là hợp âm ba T 

– S - D (I - IV - V) và các thể đảo của nó.  

  Thế tay khi bấm hợp âm có hai kiểu là bấm hợp âm trước, sau đó 

bấm hợp âm rải và bấm hợp âm rải trước, sau đó bấm hợp âm. 

  Ví dụ 10. 

   Bấm hợp âm rồi bấm rải hợp âm với cả tay phải và tay trái: 
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     Ví dụ 11. 

  Bấm rải hợp âm rồi bấm hợp âm với cả tay phải và tay trái: 

 

  Bấm hợp âm tay trái trên đàn phím điện tử với phần hợp âm tự động 

có hai dạng, là hợp âm ba và hợp âm bảy. GV cần chú ý hướng dẫn HS cả 

hai thế bấm hợp âm ba: 

  - Thế bấm ngón đơn (single fingered) là chỉ ấn vào một nốt trên đàn. 

Ví dụ muốn vang lên hợp âm đô trưởng (Cdur), dùng ngón út tay trái ấn 

vào nốt đô (c) là thế bấm ngón đơn, áp dụng cho các hợp âm ba trưởng 

nguyên vị. Thế bấm ngón đơn áp dụng cho giọng thứ trên đàn phím điện tử 

gồm hai nốt, nốt chính là tên hợp âm, nốt phụ ở dưới nốt chính ½ cung. Ví dụ 

muốn vang lên hợp âm đô thứ (C moll), dùng ngón tay út ấn nốt si giáng (b), 

ngón áp út ấn nốt đô. Thế bấm hợp âm bảy trên đàn phím điện tử gồm hai nốt, 

nốt chính là tên hợp âm, nốt phụ ở dưới nốt chính 1 cung. Ví dụ muốn có hợp 

âm son bảy (G7), ngón út ấn nốt pha (F), ngón áp út ấn nốt son (G). 

  - Thế bấm ngón kép (fingered) về cơ bản giống thế bấm theo phong 

cách piano. Tuy nhiên, với đối tượng HS hệ TCSP Âm nhạc, Trường Cao 

đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Thái Bình, GV chỉ giới thiệu trên lớp, không 

kiểm tra thực hành, vì thời lượng môn học, cũng như khả năng HS chưa 

hoàn toàn ứng dụng được.  

2.2.2.4. Những thao tác cơ bản và luyện tập với phần đệm tự động. 

Thao tác cơ bản. Thao tác cơ bản khi sử dụng đàn phím điện tử để 

diễn tấu hay đệm hát trên đàn phím điện tử sau khi đã ấn nút khởi động, 

gồm 5 bước: 
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Bước 1: Tìm âm sắc loại nhạc cụ nhấn Voice, rồi nhấn số trên bảng số.   

Bước 2: Chọn tiết điệu, tiết tấu nhấn nút Style, sau đó nhấn số trên 

bảng số.   

Bước 3: Chọn tốc độ và điều chỉnh tốc độ của tiết tấu nhấn nút 

Tempo, sau đó nhấn số hoặc nút + hoặc nút -. 

Bước 4: Nhấn nút Acmp On/Off để chọn chế độ bấm hợp âm. 

Bước 5: Nhấn nút Synchro start để đàn ở trạng thái chuẩn bị. 

 Những chú ý này thường sử dụng khi bắt đầu học đàn phím điện tử. 

Khi sử dụng thành thạo, các bước thay đổi tùy vào người sử dụng.  

Luyện tập với phần đệm tự động 

Hiện nay các hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp và không chuyên 

nghiệp, cũng như hoạt động dạy học âm nhạc ở các trường phổ thông trong 

nước ta, đàn phím điện tử được sử dụng phổ biến, bởi tính phổ cập cho việc 

sử dụng và tính năng của đàn. Các hãng sản xuất đàn phím điện tử luôn 

luôn cho ra đời những sản phẩm mới với mẫu mã mới, chức năng ngày 

càng phong phú, đa dạng, hiện đại. Tùy từng hoạt động âm nhạc chuyên 

nghiệp hay không chuyên nghiệp, người ta trang bị những loại đàn phím 

điện tử khác nhau để hoạt động. Trong thực tế hoạt động dạy học ở hệ 

TCSPAN, Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Thái Bình trang bị một 

số đàn do hãng Yamaha, Nhật Bản sản xuất từ những năm 2010. Về tính 

năng chung, các loại đàn phím điện tử do hãng Yamaha, Nhật Bản sản xuất 

từ 2010 đến nay có những tính năng chung là cài sẵn các loại tiết tấu rất 

phong phú, đa dạng thuận lợi  cho diễn tấu hoặc sử dụng vào đệm cho ca 

khúc. Ngoài những tiết tấu đã có sẵn trong bộ nhớ của đàn, có thể tạo ra 

những tiết tấu mới. Khi luyện tập hoặc diễn tấu hay khi đệm cho ca khúc, 

GV cần hướng dẫn cụ thể, chi tiết việc sử dụng bộ nhớ các loại tiết tấu. 

Trước khi phối hợp sử dụng bộ đệm tiết tấu tự động, GV yêu cầu HS luyện 

tập từng tiết, từng câu nhạc thật chắc nhịp. Khi bắt đầu với việc đàn giai 
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điệu bằng tay phải, dùng tay trái lựa chọn tiết tấu, tiết điệu nhiều HS còn 

lúng túng, GV nên sử dụng thay đổi cách hướng dẫn, có thể cho HS đàn 

giai điệu rồi GV chơi phần đệm và ngược lại. Luyện tập với phần đệm tự 

động trên đàn phím điện tử rất quan trọng, bởi từng phách, từng nhịp, từng 

loại tiết điệu, tiết tấu trên đàn có tính chính xác cao. Học sinh luyện tập với 

phần đệm tự động sẽ tạo được kỹ năng chắc nhịp, thường không có hiện 

tượng lỡ nhịp, lệch nhịp khi tham gia các hoạt động biểu diến âm nhạc như 

đàn, hát, múa… Giảng viên cần hướng dẫn kỹ cho HS cách lựa chọn tiết 

tấu theo số chỉ nhịp. 

Với các loại nhịp có ba phách như 3/4, 3/8… dùng tiết tấu: waltz, 

boston… Với các loại nhịp có 4 phách như 4/4; 4/8… dùng tiết tấu: march, 

cha cha cha, rumba…Với các loại nhịp 6 phách 6/4; 6/8… dùng tiết tấu: 

slow rock, ober walzer… 

Việc lựa chọn tiết tấu cho luyện tập và cho đệm hát ở phần tự động 

của đàn rất phong phú, nhưng để có những tiết tấu phù hợp và hay, HS phải 

luôn tìm tòi, học hỏi.   

2.2.2.5. Sử dụng bộ nhớ (memory) trên đàn 

Trên đàn phím điện tử người ta lắp đặt một bộ phận điện tử đề ghi lại 

những tiết tấu, tốc độ, âm sắc… mà người sử dụng lập sẵn để diễn tấu hay 

đệm cho hát thuận tiện hơn, nhanh hơn. GV cần hướng dẫn cho HS cách sử 

dung bộ nhớ (memory) trên đàn bằng các thao tác: 

- Chọn âm sắc loại nhạc cụ mà ý đồ của người sử dụng cần diễn đạt 

(violon, kèn, tranh, bầu…). 

- Chọn loại tiết điệu, tiết tấu tùy ý sao cho phù hợp với tác phẩm cần 

diễn tấu hay bài đệm cho hát. 

- Ấn và giữ nút Memory, rồi bấm vào vị trí số 1 trên bank tiếng, làm 

tương tự với các vị trí số 2 hay số 3 hoặc số 4…. 
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- Nếu chỉ sử dụng một loại tiết điệu, tiết tấu, một loại tốc độ, một loại 

giọng thì bật chức năng Freeze để khoá bank tiếng. Nếu sử dụng nhiều loại 

tiết điệu, tiết tấu, thay đổi giọng, thay đổi tốc độ và âm thì không ấn nút sử 

dụng chức năng Freeze, như: 

- Để nhớ tiếng koto ấn giữ memory và ấn bank số 1. 

- Để nhớ tiếng violon ấn giữ memory và ấn bank số 2. 

- Để nhớ tiếng flute ấn giữ memory và ấn bank số 3. 

Lập bảng memory để sử dụng cho diễn tấu, cho đệm hát trên đàn 

phím điện tử giúp HS lược bớt thao tác, tập trung vào âm thanh tiếng đàn 

diễn tả tư tưởng, tình cảm sâu sắc hơn.     

2.2.3. Kết hợp dạy lý thuyết âm nhạc cơ bản trong dạy học đàn phím điện 

tử 

  Thông thường khi dạy học một nhạc cụ nào đó, người ta thường dạy 

cho người học nắm vững kiến thức nhạc lý cơ bản. Từ đó người học sử 

dụng kiến thức nhạc lý cơ bản trong học đàn. Tuy nhiên, như đã trình bày, 

chương trình đào tạo hệ TCSP Âm nhạc ở Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ 

thuật Thái Bình chỉ có hai năm. Thời gian đào tạo ngắn, thời lượng môn Đàn 

phím điện tử có hạn, nếu không song song dạy các môn học trong khoảng thời 

gian hai năm, mục tiêu đào tạo sẽ không hoàn thành. Cùng với việc học môn 

Lý thuyết âm nhạc cơ bản, trong chương trình đào tạo hệ TCSP Âm nhạc ở 

Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Thái Bình thì học song song môn Đàn 

phím điện tử và một số môn chuyên ngành khác như Thanh nhạc, Ký - Xướng 

âm… Do đó HS không hiểu, không nắm vững về nhạc lý nên khá lúng túng  

khi học môn Đàn phím điện tử. Để khắc phục vấn đề này trong thực tế dạy học 

môn Đàn phím điện tử ở Trường, chúng tôi sử dụng phương pháp dạy kết hợp 

môn Lý thuyết âm nhạc cơ bản trong dạy học môn Đàn phím điện tử. Ngay 

những giờ học đầu tiên dạy học đàn phím điện tử như luyện gam, luyện ngón 

cần kết hợp giữa lý thuyết âm nhạc cơ bản vào dạy học. 
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  Tại Trường CĐ VHNT Thái Bình, khi bắt đầu tập chạy gam, HS hệ 

TC SPAN không hề biết các khái niệm gam là gì, thậm chí chưa biết rõ vị 

trí nốt nhạc, giá trị trường độ các nốt nhạc trên khuông nhạc… Để việc vừa 

chạy gam theo nội dung học đàn được tốt thì cùng với việc hướng dẫn thực 

hành, GV sử dụng công nghệ thông tin trình chiếu một số vấn đề về nốt 

nhạc, khuông nhạc… gam đô trưởng (C dur) trên màn hình. GV không đi 

sâu vào giảng giải, mà yêu cầu HS công nhận, sau đó có thể giảng giải 

thêm một số yếu tố liên quan đến học đàn. Nội dung trang trình chiếu với 

yêu cầu: 

- Nhớ vị trí nốt nhạc trên khuông nhạc 

- Chú ý cách ghi các nốt trên khuông nhạc 

- Hình dáng khóa nhạc 

- Ký hiệu độ dài… 

Ví dụ về nội dung một trang trình chiếu: 

- Các kí hiệu ghi cao độ của âm thanh 

Hiện nay phổ biến trên toàn thế giới, người ta dùng bảy tên chữ và 

bảy chữ cái để ghi cao độ từ thấp lên cao là: 

ĐÔ (đô), RÊ (rê), MI (mi), PHA (pha), SON (son), LA (la), SI (si). 

C    (c),  D    (d),  E    (e),   F       (f),     G       (g),      A   (a),   B (B). 

Khuông nhạc. Khuông nhạc gồm 5 dòng kẻ song song và cách đều 

nhau. Năm dòng kẻ này tạo nên bốn khe. Các dòng, khe được tính theo thứ 

tự từ dưới lên trên. 

Khóa nhạc. Có nhiều loại khóa nhạc, nhưng có ba loại khóa nhạc 

thường được sử dụng là: khóa Son, khóa Pha, khóa Đô, trong đó thông 

dụng nhất là khóa Son.  

Khóa son. Khóa son được viết bắt đầu từ dòng 2, tính từ dưới lên (dòng 

2 chính là vị trí nốt son). 
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Khóa pha. 

 

… 

Khi dạy chạy gam đô trưởng (C dur) trên đàn phím điện tử, GV 

trình chiếu cấu tạo gam đô trưởng, đồng thời cho âm thanh vang lên: 

 

Nhận biết các nốt trên khuông nhạc khóa son và khóa fa ở các quãng 

8: quãng 8 nhỏ, quãng tám thứ nhất, quãng tám thứ hai… 

 

      ......quãng 8 nhỏ                  quãng 8 thứ nhất              quãng 8 thứ 2 .... 

… 

Trên đây là ví dụ về việc lồng ghép dạy lý thuyết âm nhạc cơ bản 

trong đổi mới dạy học môn Đàn phím điện tử hệ TCSP Âm nhạc, Trường 

Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Thái Bình. Toàn bộ các nội dung liên quan của 

lý thuyết âm nhạc như quãng, điệu thức…, GV biên soạn để lồng ghép trong  

dạy học đàn phím điện tử sẽ có tác dụng kép, vừa hiểu rõ thêm về lý thuyết 

âm nhạc cơ bản, vừa ứng dụng lý thuyết âm nhạc cơ bản trong học đàn. 
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2.2.4. Kết hợp dạy lý thuyết hòa thanh trong dạy học đàn phím điện tử 

Như đã nêu về tình hình học môn Đàn phím điện tử tại Trường CĐ 

VHNT Thái Bình, khi bắt đầu tập chạy gam, học sinh hệ TC SPAN không 

hề biết các khái niệm gam là gì và hợp âm là gì, cấu tạo như thế nào khi thể 

hiện trên đàn…. 

Ví dụ 12.  

Hợp âm đô trưởng (C dur) trong bài luyện gam. 

  

Trên đây là ví dụ về một bài luyện gam trong chương trình học của 

HS hệ TC SPAN, Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Thái Bình hiện nay. 

Bài luyện gam trên thể hiện, khi bắt đầu dạy luyện gam, luyện ngón đều liên 

quan đến hợp âm trong môn Hòa thanh. Tuy nội dung chương trình hệ TC 

SPAN của Trường có học về hòa thanh, song khi học những giờ đầu tiên là 

luyện gam trên đàn phím điện tử đã có những vấn đề liên quan đến hòa thanh. 

Vì thế, cùng với việc hướng dẫn thực hành luyện gam, để HS có sự hình 

dung về khái niệm hợp âm và những vấn đề liên quan đến nó trong bài học, 

GV cần lồng ghép một số vấn đề kiến thức môn Hòa thanh trong dạy học 

đàn phím điện tử. Trước khi cho HS thực hành luyện chạy gam, GV sử 

dụng phần mềm, chiếu trên màn những vấn đề tóm tắt khái quát về hợp âm, 

chồng âm, công năng….  

Ví dụ về nội dung trang trình chiếu minh họa cho việc sử dụng kiến 

thức hòa thanh trong lồng ghép dạy đàn phím điện tử: 
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- Chồng âm -  Hợp âm  

Chồng âm. Chồng âm là sự kết hợp của những âm bất kỳ nào đó 

vang lên cùng một lúc 

Hợp âm. “Sự kết hợp cùng một lúc ba âm thanh (hoặc nhiều hơn 

nữa) sắp xếp theo quãng ba hoặc có thể xếp theo quãng ba gọi là hợp âm” [ 

; 141]. Trật tự quãng ba cũng có thể thay đổi, khi đảo vị trí của các âm 

trong đó và các chồng âm này vẫn được xem là những hợp âm. Hiện nay 

dùng phổ biến là các dạng hợp âm có các âm chồng theo quãng ba. 

Hợp âm và mối liên kết giữa chúng với nhau đóng một vai trò rất 

quan trọng trong âm nhạc. Nó không những được dùng làm phần đệm cho 

giai điệu mà nó còn tạo nên giai điệu bằng các dạng âm hình hóa… 

Ví dụ 13.  

                            Hợp âm đô trưởng (C dur) 

                                       

                                  Hợp âm đô thứ (c moll) 

                                                                                

- Công năng. Công năng là công dụng - chức năng của một nhóm, 

hoặc một hợp âm dùng để xác định vị trí, vai trò, ý nghĩa của hợp âm trong 

điệu thức. Công năng T-S-D là công dụng - chức năng của nhóm ba bậc 

chính của điệu trưởng tự nhiên, gồm những hợp âm ba trưởng. Công năng 

t-s-d là công dụng - chức năng của nhóm ba bậc chính của điệu thứ tự 

nhiên, gồm những hợp âm ba thứ. Mỗi hợp âm đều có tên gọi riêng, lấy từ 

tên bậc của âm gốc các hợp âm trong điệu thức. 

VD:  Hợp âm ba xây dựng trên bậc I là hợp âm chủ  

   Hợp âm ba xây dựng trên bậc IV là hợp âm hạ át 
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  Hợp âm ba xây dựng trên bậc V là hợp âm át… 

Những trình bày ở trên minh họa về việc sử dụng lồng ghép môn 

Hòa thanh trong dạy học đàn phím điện tử. Ứng dụng công nghệ thông tin, 

tích hợp các nội dung trong dạy học là xu hướng mới của dạy học hiện đại. 

Không chỉ các môn thuộc hệ thống lý thuyết thuần túy mới áp dụng sự tích 

hợp này, mà các môn học mang tính thực hành nhiều như dạy học đàn 

phím điện tử cũng có tác dụng kép. HS học đàn phím điện tử sẽ rất dễ nhận 

biết, dễ nhớ trong những bài luyện gam, luyện ngón. Đặc biệt khi dạy học 

đệm hát, soạn đệm cho ca khúc, bài hát việc lồng ghép kiến thức môn Hòa 

thanh trong dạy học môn Đàn phím điện tử sẽ phát huy tốt hiệu quả giờ dạy 

học trên lớp, cũng như hướng dẫn tự học của người GV. 

2.2.5. Đổi mới hình thức tổ chức lớp học  

          Hiện tại dạy học đàn phím điện tử hệ TC SPAN tại Trường Cao đẳng 

Văn hóa - Nghệ thuật Thái Bình, một giờ lên lớp dạy 03 học sinh, một buổi 

dạy 05 tiết. Vì thời gian học cũng như thời lượng học rất ít, để khai thác 

triệt để thời gian quy định cho việc dạy học trên lớp, chúng tôi đổi mới 

hình thức tổ chức lớp như sau: 

          - Có tiết học cả lớp. Khi giới thiệu, hướng dẫn về một nội dung học 

mới gồm lý thuyết và thực hành, HS học tập trung cả lớp. GV giới thiệu, 

hướng dẫn kiến thức, kỹ năng bằng thuyết trình, bằng ứng dụng công nghệ 

thông tin, bằng thị phạm. Học sinh nghe giảng và thực hành trên đàn.  

            Ví dụ: Tiết học đầu dạy luyện gam, GV tập trung học cả lớp vừa 

giảng về lý thuyết, vừa thị phạm trên đàn, HS thực hành trên đàn. Những 

thao tác thực hành của HS ở những tiết học tập trung chỉ nhằm tiếp nhận, 

GV không sửa bài. Từng HS hoặc một nhóm trao đổi, thảo luận những câu 

hỏi của GV nêu ra hoặc câu hỏi của chính HS nêu ra. 

              Tổ chức hình thức học tập trung cả lớp với những nội dung mang 

tính chung, góp phần vào việc thay đổi hoạt động thường đơn lẻ của HS, 

tăng khả năng trao đổi, vấn đáp, phát huy tính chủ động, tích cực. 
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           - Có tiết học theo nhóm. Học theo nhóm đã và đang thực hiện khi 

dạy đàn phím điện tử. Tuy nhiên các nhóm ở lớp chưa được phân theo khả 

năng, năng lực của HS dẫn đến tình trạng GV không khai thác được năng 

lực chung của nhóm, không khắc phục được những nhược điểm của nhóm. 

            Ví dụ trong nhóm có HS giỏi, khá tiếp thu nhanh, nhưng lại có HS 

kém, tiếp thu chậm nên GV phải sửa bài nhiều thời gian hơn. Vì thế ảnh 

hưởng đến thời gian học của HS giỏi, khá. Thay đổi tổ chức nhóm bằng 

việc phân loại năng lực học tập của nhóm, có khả năng tương ứng nhau, sẽ 

làm cho từng cá nhân HS thấy tự tin hơn, thảo luận trao đổi học tập thuận 

lợi hơn, tiết học không lãng phí thời gian chung... 

            Về phương pháp dạy học, GV vừa duy trì, kế thừa các phương pháp 

dạy học truyền thống của môn học chủ yếu là thực hành. Tuy nhiên, trong 

dạy thực hành hiện nay, người ta sử dụng công nghệ thông tin dạy thực 

hành rất có hiệu quả. Vì thế, GV phải thiết kế các phần mềm dạy học để 

ứng dụng vào dạy học môn Đàn phím điện tử. 

          Ví dụ: khi dạy luyện ngón, cùng với việc GV thị phạm trên đàn thì, 

GV trình chiếu những thao tác kỹ năng chi tiết từ ngón tay, bàn tay, cánh 

tay, tư thế ngồi... học đàn cho HS quan sát và lắng nghe âm thanh vang lên. 

GV giảng giải những vấn đề HS đề nghị và thao tác thực hành làm mẫu, 

từng cá nhân HS được trang bị đàn, tai nghe... luyện tập. Giảng viên yêu 

cầu HS lập kế hoạch học tập với sự giám sát của nhóm, trên tinh thần tự 

giác. GV khuyến khích HS tự chọn bài trong quỹ bài GV biên soạn, bổ 

sung trong các học phần, vừa tạo được hứng thú, vừa tăng tính trách nhiệm 

trong học tập của HS. Giảng viên tăng cường tổ chức cho HS  tham gia các 

hoạt động thực hành ngoại khóa. Các hoạt động thực hành đàn ngoại khóa 

cần tăng cường tính chất vui tươi, sôi nổi tạo không khí cộng đồng.  
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2.2.6. Hướng dẫn cách dạy đệm và đặt hợp âm cho ca khúc 

          Nội dung chương trình môn Đàn phím điện tử hệ TC SPAN, Trường 

Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Thái Bình có dạy đệm và soạn đệm, nhưng 

còn một số hạn chế như không hệ thống hóa các bước tiến hành đệm, soạn 

đệm, chưa khái quát một số mẫu đệm, chưa bổ sung một số hợp âm sử 

dụng cho ca khúc nhạc nhẹ, ca khúc mang chất liệu dân ca và dân ca...  

          Khắc phục những hạn chế trong dạy học môn học này, với những nội 

dung được trình bày tiếp sau đây.  

2.2.6.1. Các bước trong tiến trình dạy học đệm và soạn phần đệm cho ca 

khúc. 

         1. Nắm vững các tính năng, chức năng đàn. 

          2. Xác định giọng, điệu.   

          3. Phân tích hình thức, cấu trúc. 

         4. Đặt hợp âm cho ca khúc. 

          5. Soạn dạo đầu, cầu nối, dạo giữa và kết. 

         5. Chọn tiết điệu (Style) cho ca khúc. 

         6. Chọn âm sắc (voice) phù hợp.  

        Những yêu cầu khi thực hành các bước trong tiến trình dạy học đệm. 

          - Khi thực hành bước 1. GV yêu cầu HS nắm vũng các tính năng, 

chức năng của loại đàn đang sử dụng. Đàn do hãng YAMAHA sản xuất với 

mẫu mã, chủng loại khác nhau, nhưng có chung những tính năng, chức 

năng chúng tôi đã giới thiệu ở phần trên. Thực tế dạy học môn Đàn phím 

điện tử ở hệ TC SPAN của Nhà trường hiện sử dụng đàn YAMAHA cùng 

chủng loại (YAMAHA - 2000). 

         -  Khi thực hành bước 2 xác định giọng, điệu ca khúc, GV hướng dẫn 

HS căn cứ vào hóa biểu, vào nốt kết và giai điệu của ca khúc để xác định 

giọng điệu chính xác, làm cơ sở đặt hợp âm cho ca khúc. 
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          - Khi phân tích hình thức, cấu trúc ca khúc, GV yêu cầu HS vận dụng 

kiến thức đã học trong môn Phân tích tác phẩm để phân tiết, phân câu, phân 

đoạn... trong tổng thể một hình thức, một cấu trúc của ca khúc. Từ đó, sử 

dụng các thủ pháp đệm, soạn đệm (sử dụng hợp âm trước rồi rải hợp âm 

hay ngược lại...) 

 2.2.6.2. Đặt hợp âm cho ca khúc.  

          Tiến hành đặt hợp âm cho ca khúc có nhiều cách. Phổ biến và đơn 

giản phù hợp với HS hệ TCSP AN ở Trường có mấy cách : 

         Đặt hợp âm theo kiểu cổ điển châu Âu.  

         Hợp âm cổ điển châu Âu với ba hợp âm ở bậc I; IV; V là những hợp 

âm chính của điệu trưởng, thứ. Hầu hết ca khúc ở TH mà khi ra trường HS 

hệ TC SPAN phải đệm cho dạy hát, cho dàn dựng có điệu thức trưởng, thứ 

rõ ràng, nên thuận lợi cho việc đặt hợp âm theo phong cách cổ điển. Cùng 

với sử dụng các hợp âm ba chính, sử dụng các hợp âm phụ khi đặt hợp âm 

theo phong cách cổ điển.   

          Ví dụ ca khúc ở giọng G dur, các hợp âm ba chính là: G (bậc I); C 

(bậc IV); D7 (bậc V7). Các hợp âm ba phụ là: am (bậc II); bm (bậc III); em 

(bậc VI); F#dim7 (bậc 7)...  

        Ví dụ 14.                          

                                           ĐẾM SAO (trích) 

                                                                   Nhạc và lời: Văn Chung. 

                                                 Soạn đặt hợp âm: Nguyễn Thị Thanh Huyền 
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            Một số vòng hòa âm cơ bản của giọng trưởng, lấy giọng đô trưởng 

làm ví dụ, là: 

        - C - F - G7 - C 

        - C - Am - Dm - F - G7 - Em - Am - Dm - G7 - C 

        - C - Em - Am - F - Dm - C - Am - Em - Fm - G7 - C 

        - C - G7 - E7 - Am - F - G7 - C - A7 - Dm - G7 - C 

        - C - A7 - Dm - G7 - E7 - Am F - D7 - G7 - C 
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             Trên cơ sở của giọng đô trưởng (c dur) nêu trên, GV hướng dẫn HS 

dịch sang các loại giọng trưởng khác.  

              Ví dụ: 

              Một số vòng hòa âm cơ bản của giọng thứ, lấy giọng la thứ (Am) 

làm ví dụ, là: 

        - Am - Dm - Em - Am 

        - Am - Dm - E7 - Am 

        - Am - Dm - G - C - F - Bdim - E7 - Am 

        - Am - Bdim - C - A7 - Dm - G7 - C - B7 - E7 - Am 

        - Am - B7 - E - F - G7 - C - C#dim - Dm - D#dim - E7 - Am 

             Trên cơ sở của giọng la thứ (Am) nêu trên, GV hướng dẫn HS dịch 

sang các loại giọng trưởng khác.  

             Nhiều ca khúc ở chương trình giáo dục âm nhạc TH chỉ đặt hợp âm 

theo ví dụ vừa nêu cũng đảm bảo hiệu quả. 

          Đặt hợp âm theo kiểu nhạc nhẹ, có một số cách dưới đây: 

  - Sử dụng hợp âm sus2; sus4. Cùng với việc sử dụng những hợp âm 

chính, phụ theo phong cách âm nhạc cổ điển châu Âu thì sử dụng thêm 

những hợp âm mà nhạc nhẹ thường dùng là sus2; sus4. Sus được viết tắt từ 

chữ suspended - hợp âm treo. 

Khác với cấu tạo của những hợp âm ba trưởng, ba thứ thì việc thành 

lập hợp âm sus2, có một sự khác biệt ở nốt giữa bậc I và bậc V. Thông 

thường thì hợp âm ba trưởng hoặc hợp âm ba thứ được cấu tạo theo dạng I-

III-V. Nhưng trong cấu tạo của hợp âm sus2 thì bậc “III” được thay thế 

bằng bậc “II”. Như vậy để thành lập hợp âm sus2 chúng ta cần nắm công 

thức thành lập là: I-II-V. Hợp âm sus2 gồm quãng 2 trưởng và quãng 5 

đúng.  
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            Hợp âm Csus2 có cấu tạo gồm 3 nốt C - D - G: Đô-Rê-son. D là nốt 

treo. 

             Song song với việc sử dụng hợp âm sus2, đặt hợp âm theo phong 

cách nhạc nhẹ còn sử dụng hợp âm sus4.  

Hợp âm sus4 có cấu tạo là thay thế âm 3 bằng âm 4.  Thành lập hợp 

âm sus4 là giữ nguyên bậc I và bậc V, thay đổi bậc III thành bậc IV. Hợp 

âm sus4 gồm quãng 4 đúng và quãng 5 đúng.  

                          

Hợp âm Csus4 gồm các nốt: Đô-Fa-Son. Nốt F là nốt treo. 

2. Sử dụng hợp âm add2, add4 

Đặt hợp âm theo phong cách nhạc nhẹ ngoài việc sử dụng hợp âm 

sus2, sus4 còn sử dụng hợp âm add2, add4 

Hợp âm add2, add4có cấu tạo như hợp âm ba trưởng, thứ trong hòa 

âm cổ điển phương Tây, nhưng được chồng thêm quãng 2 hoặc quãng 4 

vào thành phần hợp âm. Nếu hợp âm ba được chồng thêm âm 2 vào thì ghi 

là add2.  

           Csus4                  C add2 

 

Nếu hợp âm ba được chồng thêm âm 4 vào thì ghi là add4.  

        C                  …..                         Dm add4   

          

Ví dụ ở trên là hợp âm Dm được chồng thêm âm quãng 4 (son) nên 

ký hiệu là Dm add4. Hợp âm add2, add4 không chỉ sử dụng trong hòa thanh 
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nhạc nhẹ, mà sử dụng đệm cho ca khúc mang âm hưởng, chất liệu dân ca 

và dân ca. 

Đặt hợp âm cho ca khúc có thể đặt theo ô nhịp, trong đó mỗi ô nhịp 

là một hợp âm hoặc một hợp âm cho nhiều ô nhịp, tùy vào thẩm mỹ của 

người đặt. Đặt hợp âm theo ô nhịp, cần xem trong đó đa phần các âm thuộc 

về hợp âm nào của giọng thì chọn hợp âm đó. Đây là cách đặt hòa âm theo 

chiều dọc khá đơn giản, dễ dàng, phù hợp với HS TC SPAN. Ngoài cách 

đặt hợp âm theo chiều dọc còn có cách đặt hợp âm theo chiều ngang (các 

hợp âm có mối liên quan với nhau). 

            Đặt hợp âm cho những ca khúc trữ tình, dàn trải, tốc độ chậm thường sử 

dụng nhiều hợp âm hơn những ca khúc vui tươi, sôi nổi, tốc độ nhanh. 

2.2.6.3. Chọn tiết điệu (Style) cho ca khúc. 

Khi xác định được tốc độ và tính chất trữ tình, dàn trải hay rộn 

ràng, vui tươi của ca khúc thì tiến hành chọn tiết điệu (Style). Như đã nêu, 

đàn phím điện tử được cài đặt hệ thống tiết điệu dùng để đệm cho hát hay 

cho diễn tấu nhạc cụ rất phong phú. Người sử dụng đàn thuận lợi trong việc 

lựa chọn tiết điệu, tiết tấu sao cho phù hợp với thẩm mỹ, phù hợp với tính 

chất, nhịp độ của bài. 

Thực tế dạy trên lớp hệ TC SPAN, Trường CĐ VHNT Thái Bình, 

GV thường chọn tiết điệu, tiết tấu trên đàn cho HS, dẫn đến sự thụ động. 

Thay đổi lối hướng dẫn này, GV hướng dẫn thiết kế trang trình chiếu trên 

màn hình, đồng thời thực hành hướng dẫn kỹ càng cho HS. Trên cơ sở 

những đặc điểm về thể loại, loại nhịp, tốc độ… của ca khúc, chọn những 

tiết điệu phù hợp. 

Những ca khúc phổ biến thường được các tác giả sáng tác bằng một 

số loại nhịp như: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8. Mỗi loại nhịp đều có thể ứng dụng 

nhiều loại tiết tấu khác nhau. Như đã nêu ở phần trên, GV hướng dẫn HS 

nắm vũng sự tương ứng của các loại tiết điệu với loại nhịp: 2/2; 2/4/… nên 
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chọn tiết điệu Polka, Disco, Contry, March…, loại nhịp  3/4; 3/8… nên 

chọn tiết điệu Waltz, Boston…, loại nhịp 4/4; 4/8… nên chọn tiết điệu Cha 

cha cha; Rumba…, nhịp 6/8 nên chọn tiết điệu Slow rock… 

2.2.6.4. Chọn âm sắc (voice). 

Chọn âm sắc (voice) trên đàn sao cho phù hợp với tính chất, đặc 

điểm thể loại của ca khúc vô cùng quan trọng. Khi đệm, soạn đệm cho ca 

khúc mang âm hưởng, chất liệu dân ca vùng, miền nào đó nên chọn âm sắc 

trên đàn gần với các loại nhạc cụ truyền thống. Ca khúc mang âm hưởng, 

chất liệu dân ca người Việt nên chọn các âm sắc gần với tiếng đàn tranh, 

đàn bầu, đàn nguyệt hay sáo... Ca khúc mang âm hưởng, chất liệu Tây 

Nguyên nên chọn âm sắc mô phỏng tiếng t`rưng.... Những ca khúc nhạc 

nhẹ nên chọn âm sắc electric piano; strings, saxophon; guitar... 

2.2.7. Hướng dẫn soạn  dạo đầu, dạo giữa, kết cho phần đệm ca khúc. 

2.2.7.1. Soạn đệm dạo đầu (Introduction)  cho ca khúc. 

  Tổng thể một bản nhạc dùng làm phần đệm cho ca khúc thường gồm 

ba phần: 

- Phần dạo đầu (Introduction) + phần đệm. 

- Phần dạo giữa (Interlude) + phần đệm 

- Phần kết (Ending).   

Có nhiều kiểu cách biên soạn phần dạo đầu, dưới đây là những cách 

phổ biến, đơn giản nhất: 

- Sử dụng nguyên vẹn câu nhạc đầu hay câu nhạc cuối của ca khúc 

để dạo đầu.  

- Sử dụng không nguyên vẹn câu nhạc đầu hay câu nhạc cuối kết 

thúc của ca khúc để dạo đầu. Trên cơ sở giai điệu của câu nhạc đầu hay câu 

nhạc cuối của ca khúc, biến đổi một số âm. 

- Sử dụng nguyên vẹn câu nhạc đầu của đoạn điệp khúc làm nhạc 

dạo đầu. Tiết tấu của dạo đầu và tiết tấu của điệp khúc giống nhau, sau đó 
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xử lý tiết tấu (chậm hoặc vừa phải...) theo nội dung, tính chất được ghi trên 

bản nhạc. 

 - Sử dụng không nguyên vẹn câu nhạc đầu của đoạn điệp khúc làm 

nhạc dạo đầu. Trên cơ sở giai điệu của câu nhạc đầu của đoạn điệp khúc 

biến đổi một số âm. Tiết tấu của kiểu dạo đầu này cũng như việc sử dụng 

nguyên vẹn câu nhạc. 

- Sử dụng một số âm tạo giai điệu theo vòng công năng hòa thanh 

trên giọng điệu chính của ca khúc như:  

I - IV - V - I; I - VI - III - V; I - V - VII - III; VI - II - V 7... 

2.2.7.2. Soạn đệm dạo giữa (gian tấu - Interlude) cho ca khúc. 

Khi trình diễn một ca khúc, người ta thường có một số kiểu cách thể 

hiện nội dung như sau: 

- Trình bày toàn bộ ca khúc lần thứ nhất, sau đó là nhạc dạo giữa rồi 

trình bày toàn bộ nội dung lần thứ hai, về kết. 

- Trình bày toàn bộ ca khúc lần thứ nhất, sau đó là nhạc dạo giữa rồi 

trình bày đoạn điệp khúc của ca khúc, về kết. 

Với hai kiểu cách trình diễn ca khúc ở trên, người đệm đàn phải soạn 

phần dạo giữa. Có một số cách soạn phần dạo giữa như sau: 

- Đơn giản nhất là lấy ngay phần dạo đầu sử dụng làm phần dạo giữa. 

Cách sử dụng này phù hợp với những người mới học đệm, chưa nhiều kinh 

nghiệm, khả năng tiến hành, biến đổi, phát triển giai điệu. 

- Trên cơ sở giai điệu của ca khúc tạo giai điệu theo vòng công năng 

hòa thanh trên giọng điệu chính của ca khúc như đã nêu ở trên. 

- Trên cơ sở giai điệu ca khúc, sáng tạo một giai điệu mới, rồi kết 

phần dạo giữa ở hợp âm có quan hệ gần với hợp âm có chứa nốt nhạc ở 

phách mạnh của nhịp đầu ca khúc (hợp âm I, hợp âm III, hợp âm V) 

2.2.7.3. Soạn đệm kết (Ending) cho ca khúc. 
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Trình diễn kết thúc một ca khúc, người ta có nhiều cách thể hiện 

khác nhau. Có kiểu trình diễn không ngân dài nốt kết, mà ngắt ngay ở 

phách mạnh nhịp cuối bài. Có kiểu trình diễn ca khúc, người ta ngân dài 

nốt kết của ca khúc. Vì thế soạn đệm phần kết cho ca khúc cũng có một số 

kiểu cách: 

- Nét nhạc đệm trước nốt kết sử dụng vòng công năng I - IV - V - I. 

Hợp âm I ở phách mạnh đầu nhịp kết cùng với nốt kết của giai điệu ca khúc 

(trên đàn dùng chức năng Sync stop). 

- Khi trình diễn, hát vào phách mạnh nhịp đầu nốt kết, soạn câu nhạc 

nối theo vòng công năng hòa thanh cổ điển về kết, hoặc soạn câu nhạc gần 

với giai điệu câu cuối ca khúc, về kết... 

- Sáng tạo giai điệu đoạn nhạc dựa trên cơ sở của giai điệu ca khúc 

để kết. Soạn kiểu kết này đòi hỏi người soạn, người đệm có kinh nghiệm, 

có khả năng sáng tác, ứng tác phát triển, biến đổi giai điệu. Lối kết này 

thường của một phong cách, một ban nhạc (các bài Still loving you của 

Scopions, Hotell California của EaGles...).  

Để học sinh thực hành soạn đệm ca khúc, ngoài ca khúc trong 

chương trình giáo dục tiểu học, chúng tôi còn hướng dẫn biên soạn một số 

ca khúc viết về quê hương Thái Bình trên đàn phím điện tử. Mục đích giúp 

học sinh thêm tự hào về truyền thống quê hương. 
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Ví dụ 15            BÀI CA NĂM TẤN 

                                       (trích) 

                                                      Nhạc và lời: Nguyễn Văn Tý 

                                                 Soạn đặt hợp âm: Nguyễn Thị Thanh Huyền 
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Ví dụ 16:                     NẮNG ẤM QUÊ HƯƠNG 

                                                   (trích) 

                                                                                 Nhạc và lời: Vĩnh An 

                                                          Soạn đặt hợp âm: Nguyễn Thị Thanh Huyền 

 

              Trên cơ sở thực tế dạy học môn Đàn phím điện tử hệ Trung cấp Sư 

phạm Âm nhạc ở Trường Cao dẳng Văn hóa - Nghệ thuật Thái Bình, với 

thời gian chỉ có hai năm, thời lượng môn học ít (60 tiết). Thời gian đào tạo 

ngắn, thời lượng môn học ít, do đó nội dung hướng dẫn soạn đệm dạo đầu, 

dạo giữa, kết cho ca khúc, chúng tôi hệ thống hóa những vấn đề cơ bản 

nhất để đổi mới phương pháp dạy học, đồng thời khắc phục được hạn chế 

của HS.  

2.2.8. Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá 

Kiểm tra, đánh giá tiết học, chương trình học hay môn học… là vấn 

đề diễn ra trong quá trình dạy học. Quy trình kiểm tra, đánh giá đối với 

môn Đàn phím điện tử có thể thực hiện bất cứ lúc nào, cả trước, trong và 

sau tiết học, ngay khi HS vừa học nội dung mới...  

Trong kiểm tra, đánh giá GV gợi mở để HS phản ánh những suy nghĩ 

và tự đánh giá năng lực học tập theo mục tiêu, HS không chỉ là người bị 

đánh giá mà còn là người được tham gia đánh giá. HS tự nhận xét ưu điểm, 

hạn chế để điều chỉnh hoạt động học của bản thân. 

Kiểm tra, đánh giá là một hoạt động học tập, GV cần hình thành 

năng lực đánh giá và tự đánh giá cho HS, từ đó phát triển năng lực tự học 
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của từng cá nhân. Trong hệ thống các phương pháp dạy học đàn phím điện 

tử dùng lời, thực hành luyện tập, trình bày tác phẩm, kiểm tra đánh giá… 

thì phương pháp thực hành luyện tập là quan trọng nhất. Với đặc thù của 

môn học, GV phải sửa bài và kiểm tra bài của học sinh thường xuyên, là 

biện pháp hiệu quả nâng cao chất lượng. Vì thời lượng, thời gian học tập có 

hạn nên đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá môn học này GV phải 

hướng dẫn cho HS tự kiểm tra, đánh giá theo tiêu chí mà GV đưa ra. Từng 

tiết học, từng nội dung đơn vị học trình môn học đều có mục tiêu, căn cứ 

vào mục tiêu, GV đánh giá và yêu cầu HS tự đánh giá. Cùng với việc GV 

đánh giá, cá nhân HS đánh giá thì phương pháp nhóm học tập và nhóm tự 

đánh giá là phương pháp dạy học hiện đại, kết quả đạt được cao. Việc đánh 

giá kết quả học tập không chỉ dựa vào kết quả thi học kỳ, thi hết môn mà  

cả quá trình học tập của từng HS. Việc đánh giá kết quả học tập môn Đàn 

phím điện tử hiện nay chỉ lấy kết quả điểm thi, không phản ánh trung thực 

tình hình học tập của HS. Bởi vì do những nguyên nhân khách quan, nhiều 

HS học lực trên lớp khá, giỏi điểm thi lại trung bình. Đơi mới kết quả thi 

bằng việc tính điểm học tập thực tế trên lớp cộng kết quả thi, sẽ  chính xác, 

công bằng, khách quan từng HS. Ý thức tự tin luôn vươn trong học tập của 

HS tốt hơn, hạn chế được sự chán nản, tiêu cực. Sử dụng đề xuất, biện pháp 

trong nội dung luận văn để kiểm chứng kết quả dạy học môn Đàn phím 

điện tử hệ Trung cấp Sư phạm Âm nhạc, Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ 

thuật Thái Bình. 

2.3. Thực nghiệm sư phạm  

2.3.1. Mục đích thực nghiệm 

         Sử dụng đề xuất, biện pháp trong nội dung luận văn để kiểm chứng 

kết quả dạy học môn Đàn phím điện tử hệ Trung cấp Sư phạm Âm nhạc, 

Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Thái Bình.  
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2.3.2. Đối tượng thực nghiệm 

Học sinh lớp K16, hệ Trung cấp Sư phạm Âm nhạc, Trường Cao 

đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Thái Bình. 

Giảng viên tiến hành thực nghiệm: Nguyễn Thị Thanh Huyền. 

2.3.3. Nội dung thực nghiệm 

Từ những biện pháp đổi mới dạy học môn Đàn phím điện tử trong 

luận văn, ứng dụng vào thực nghiệm dạy học. 

 Thực nghiệm một buổi dạy 3 tiết/nhóm cho 9 học sinh. Nội dung dạy 

lý thuyết về kỹ năng các ngón tay, thế tay, luyện gam C dur và thực hành 

luyện gam C dur trên đàn. 

 Nhóm đối chứng thực nghiệm được tiến hành song song với nhóm 

thực nghiệm với một buổi dạy 3 tiết, 01 tiết/03 HS. Nội dung dạy thực hành 

luyện gam C dur trên đàn. 

2.3.4. Thời gian thực nghiệm 

Ngày 20/10/2017 tại phòng học chuyên ngành lớp TC SPAN K 16. 

Nhóm thực nghiệm thực hiện 3 tiết, 1 tiết/45 phút dạy một nhóm 9 

HS, sau 1 tiết nghỉ 15 phút.  

Giảng viên tiến hành thực nghiệm: Nguyễn Thị Thanh Huyền. 

Nhóm đối chứng thực nghiệm thực hiện 3 tiết, 1 tiết/45 phút dạy 3 

HS, sau 1 tiết nghỉ 15 phút.  

Giảng viên tiến hành thực nghiệm: Nguyễn Công Phước 

2.3.5. Tiến hành thực nghiệm 

  Phương tiện dạy học thực nghiệm: 

 - Phòng học được trang bị đàn phím điện tử cho từng HS, có tai 

nghe riêng. 

 - Màn hình, loa, máy tính, máy chiếu… 

 Tiến hành thực nghiệm: 
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Sau khi ổn định lớp. GV sử dụng công nghệ thông tin trình chiếu 

hình ảnh gam C dur, vị trí các ngón tay, bàn tay, khủy tay, cánh tay… chi 

tiết, đồng thời cho các nốt nhạc ở các vị trí ngón tay vang lên cao độ gam C 

dur. HS vừa theo dõi trên màn hình vừa thực hành trên đàn. Phương pháp 

dạy kết hợp giảng giải lý thuyết với thực hành luyện tập và sử dụng công 

nghệ thông tin luôn xen kẽ nhau trong tiết học. Trong quá trình dạy học, 

GV đặt những câu hỏi, HS thay nhau trả lời, đồng thời HS đặt câu hỏi, GV 

hoặc HS trả lời. Lớp học diễn ra cởi mở, vui vẻ. 

Ví dụ câu hỏi của GV: Gam đô trưởng (C dur) có mấy nốt, được bắt 

đầu từ nốt nào đến nốt nào? 

Học sinh 1, trả lời: Gam đô trưởng (C dur) có 7 nốt, được bắt đầu từ 

nốt đô thứ nhất (c1)  đến nốt si (B). 

Học sinh 2, trả lời: Gam đô trưởng (C dur) có 8 nốt, được bắt đầu từ 

nốt đô thứ nhất (c1)  đến nốt đô thứ hai (c2). 

Giảng viên vừa dùng lời, dùng hình ảnh chiếu trên màn hình, vừa 

thị phạm trên đàn phím điện tử dạy học. Các nội dung giờ học nối tiếp nhau 

trong thời gian 3 tiết, trong không gian học tập sôi nổi, HS là trung tâm, 

phát huy tính tích cực. 

   Thực nghiệm đối chứng. 

  Giảng viên thị phạm chạy gam C dur, HS thực hiện theo. GV sửa lỗi 

thực hành cho HS. Nội dung giờ học trong thời gian 1 tiết/03 HS (3 tiết dạy 

09 HS), trong không gian tĩnh. 

2.3.6. Kết quả thực nghiệm 

Sau khi tiến hành dạy học thực nghiệm theo nội dung, phương pháp 

đổi mới với đối chứng dạy học theo phương pháp dạy học truyền thống, kết 

quả thực nghiệm như sau: 

 Học sinh ở nhóm thực nghiệm nắm vững cấu tạo gam đô trưởng, 

đồng thời chạy gam trôi chảy, nhanh nhẹn, ngón tay mềm mại, ít mắc lỗi 



 74 

hơn so với nhóm đối chứng. Theo quan sát của chúng tôi, đồng thời trên cơ 

sở thực tế của thực nghiệm, nguyên nhân đạt kết quả của đề xuất đổi mới là 

hình ảnh thị phạm được trình chiếu nhiều lần, rõ ràng dễ làm theo và đồng 

thời bởi thời gian thực hành trên lớp nhiều gấp 3 lần so với hình thức tổ 

chức học truyền thống là 1 tiết dậy 03 HS. Phỏng vấn các em tham gia thực 

nghiệm đều trả lời: học tập theo phương pháp đổi mới tinh thần rất phấn 

khởi, tiếp thu nhanh và dễ dàng, nhớ kiến thức, kỹ năng  bài học sâu sắc 

hơn… 

Qua kết quả thực nghiệm đã chứng minh, tuy chỉ tiến hành một nội 

dung trong đề xuất biện pháp đổi mới dạy học môn Đàn phím điện tử, cho 

học sinh hệ TCSP Âm nhạc, đã có kết quả cao hơn phương pháp dạy học 

truyền thống. 

Tiểu kết  

Trong nội dung chương 2 trình bày về quan điểm trong việc đổi 

mới và những biện pháp đổi mới dạy học môn Đàn phím điện tử cho hệ 

Trung cấp Sư phạm Âm nhạc, Trường Cao đẳng văn hóa- Nghệ thuật Thái 

Bình. Trên cơ sở thực tế dạy học môn học này, người viết luận văn đã đề 

xuất việc bổ sung tài liệu dạy học, bài tập trong dạy học. Các tài liệu dạy 

học chúng tôi đề xuất bổ sung, trong đó có cuốn giáo trình Cao đẳng Sư 

phạm Phương pháp dạy và học Đàn phím điện tử của PGS. NSƯT, Xuân 

Tứ có các nội dung không chỉ dạy học mà còn tự học. Giáo trình Phương 

pháp dạy và học Đàn phím điện tử, tuy biên soạn cho hệ CĐSP, song nhiều 

vấn đề dùng làm tài liệu tham khảo rất tốt. Trong đề xuất biện pháp, tất cả 

nội dung từ những bài tập cơ bản đến đệm cho hát, các tài liệu trình bày cụ 

thể, rõ ràng, học viên khái quát, hệ thống các vấn đề lại một cách hợp lý, 

khoa học, đồng thời đề xuất các nội dung đổi mới. Phương pháp dạy học 

tích hợp không chỉ áp dụng cho dạy học lý thuyết, mà áp dụng cho dạy thực 

hành rất có hiệu quả. Dạy học đàn phím điện tử quan trọng nhất là dạy thực 
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hành, tuy nhiên sử dụng tích hợp cả lý thuyết đồng thời ứng dụng công 

nghệ thông tin trong dạy học sẽ có hiệu quả kép, vừa nắm vững lý thuyết 

vừa thực hành tự tin, chắc chắn hơn. Cùng với nội dung dạy học, học viên 

cũng bổ sung một số vấn đề phù hợp với đối tượng trong việc soạn đệm 

cho ca khúc.  

Về hình thức tổ chức nhóm học với năng lực của HS trong nhóm 

tương đối đồng đều, có giờ học tập trung cả lớp, có giờ học theo nhóm, tiết 

kiệm được thời gian không hợp lý, phát huy tính tích cực của HS là những 

biện pháp mang tính khả thi.  

Qua tiến hành thực nghiệm sư phạm, bước đầu kết quả cho thấy 

việc đề xuất biện pháp đổi mới dạy học môn Đàn phím điện tử có kết quả 

tốt hơn trước.  
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KẾT LUẬN 

Trong hoạt động thực tế, học sinh - sinh viên chuyên ngành Sư phạm 

Âm nhạc khi ra trường công tác không chỉ giảng dạy, mà còn tham gia vào 

các hoạt động văn hóa - văn nghệ của nhà trường, của địa phương sở tại. Vì 

vậy, đào tạo ra một giáo viên vừa giảng dạy tốt vừa phục vụ tốt cho các 

hoạt động thực tiễn, đòi hỏi phải có một kiến thức âm nhạc toàn diện cả 

thực hành và lý thuyết. Đàn phím điện tử là một nhạc cụ, là một công cụ 

phục vụ rất có hiệu quả cho hoạt động âm nhạc nói chung, hoạt động giáo 

dục âm nhạc trong trường phổ thông nói riêng. Chương trình đào tạo 

chuyên ngành sư phạm âm nhạc từ trình độ trung cấp đến đại học đều có 

môn học đàn phím điện tử. Với tính năng, chức năng cây đàn phím điện tử 

người học có thể chỉ một thời gian ngắn khoảng 2 năm, cũng có thể ứng 

dụng vào dạy học và tham gia các hoạt động đệm đàn biểu diễn văn nghệ. 

Nhưng để dạy tốt, tham gia các hoạt động âm nhạc tốt, người học nhạc cụ 

chuyên nghiệp cần thời gian từ 4 năm trở lên. Chương trình môn đàn phím 

điện tử hệ TC SPAN, Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Thái Bình 

học 60 tiết (4 ĐVHT) là quá ít. Để góp phần đào tạo HS hệ Trung cấp 

chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc này có năng lực tốt phục vụ được nhu cầu 

thực tế, tham gia vào các hoạt động âm nhạc của nhà trường, của địa 

phương thì việc chỉnh sửa, bổ sung nội dung chương trình và đổi mới 

phương pháp dạy học môn Đàn phím điện tử, góp phần nâng cao dạy học 

môn học này tại Trường Cao Đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình là hướng 

nghiên cứu của luận văn.  

Nhiều năm tham gia trực tiếp dạy học môn Đàn phím điện tử cho học 

sinh hệ Trung cấp chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc tại Trường Cao Đẳng 

Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình, học viên thấy khả năng và năng khiếu học 

âm nhạc nói chung, môn Đàn phím điện tử nói riêng của HS có nhiều hạn 

chế. Công tác tuyển sinh trước năm 2010 tuyển được nhiều thí sinh có năng 
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khiếu. Từ sau năm 2010 đến nay, vì điều kiện khách quan do không có nhu 

cầu tuyển dụng giáo viên ở các cơ sở giáo dục phổ thông trong toàn tỉnh. 

Dẫn đến thí sinh có năng khiếu không dự thi tuyển, mà thi ngành nghề khác 

để có thể còn tìm được việc làm. Mặt khác, nếu có thí sinh thi tuyển thì, 

hoặc là không có khả năng thi vào các ngành nghề khác, thi tuyển vào sư 

phạm âm nhạc chỉ để lấp khoảng trống, trong khi không thi được vào các 

ngành nghề khác. Hoặc là có số ít thí sinh có năng khiếu, khi thi vào học tư 

tưởng cũng rất hoang mang, không hy vọng tìm được việc làm khi ra 

trường. Tất cả những vấn đề vừa nêu làm hạn chế chất lượng tuyển sinh 

đầu vào. Cũng nằm trong những vấn đề về hạn chế đầu vào, trước năm 

2010 hầu hết thí sinh thi tuyển đầu vào đều có ý thức quyết tâm theo nghề 

giáo viên dạy nhạc, nên chuẩn bị kiến thức, kỹ năng thực hành đàn, hát rất 

tốt. Việc tuyển chọn thí sinh thuận lợi. Hiện nay khi thi tuyển vào chuyên 

ngành Sư phạm Âm nhạc, hầu hết thí sinh không có kiến thức, kỹ năng đàn, 

hát. Nghiên cứu đề xuất các biện pháp dạy học âm nhạc nói chung, dạy học 

đàn phím điện tử nói riêng ở Trường gặp nhiều khó khăn, trở ngại.  

  Trong xu thế giáo dục - đào tạo trên thế giới cũng như ở nước ta hiện 

nay, phải không ngừng thay đổi các phương pháp dạy học. Ứng dụng các 

phương pháp dạy học hiện đại là yêu cầu bắt buộc trong đổi mới phương 

pháp giảng dạy ở mọi lĩnh vực khoa học, nghệ thuật. Tuy nhiên, khi thay 

đổi các phương pháp dạy học, về nguyên tắc phải kế thừa các phương pháp 

dạy học truyền thống. Dạy học môn Đàn phím điện tử cũng trên tinh thần 

kế thừa dạy học truyền thống. Những ưu điểm của phương pháp dạy học 

truyền thống đàn phím điện tử như, GV hướng dẫn thị phạm, HS luyện tập 

thực hành. Đây là phương pháp dạy học đặc thù, dù đổi mới bằng mọi 

phương pháp khác thì phương pháp truyền thống này luôn được duy trì. 

Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Đàn phím điện tử là kết hợp 

những môn học có mối quan hệ sâu với nó, từ đó ứng dụng vào dạy học. 
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Thực tế với thời gian đào tạo hai năm, thời lượng môn học chỉ có 60 tiết, 

đối tượng học lại hầu như chưa có kiến thức lý thuyết âm nhạc, khả năng, 

năng khiếu hạn chế như học sinh hệ Trung cấp Sư phạm Âm nhạc, Trường 

Cao đẳng Văn hóa – Nghệ thuật Thái Bình, việc nghiên cứu tìm ra những 

biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế để nâng cao chất lượng dạy 

học môn học này rất khó khăn. Nhưng là giảng viên tham gia dạy học môn 

Đàn phím điện tử tại Trường nhiều năm, đặc biệt được học tập tại Trường 

Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW, tôi đã nghiên cứu những biện pháp, bước 

đầu thực nghiệm tại nhà trường có kết quả tốt. Trên cơ sở kết quả thực 

nghiệm, trong quá trình dạy học những thế hệ HS tiếp theo, sẽ ứng dụng 

những kết quả nghiên cứu để góp phần nâng cao sự nghiệp đào tạo giáo 

viên âm nhạc của Nhà trường, góp phần vào sự nghiệp đổi mới toàn diện 

giáo dục - đào tạo của nước nhà.  
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PHỤ LỤC 1 

                         Chương trình chi tiết môn Đàn phím điện tử (Organ) 

                                   hệ Trung cấp Sư phạm Âm nhạc,  

                     Trường Cao đẳng Văn hóa – Nghệ Thuật Thái Bình 

Năm học thứ nhất: Gồm một học phần hai đơn vị học trình ( 30 tiết)  

Học trình một : (15 tiết)  

Học trình này các giáo sinh phải thực hiện các mục tiêu như sau :  

- Làm quen với cây đàn organ ( tìm hiểu cà sử dụng các tính năng, 

cách bảo quản .)  

- Bài tập luyện ngón tay phải, tay trái với trường độ nốt ( nốt tròn, trắng)  

- Bài tập luyện ngón kết hợp hai tay với trường độ (nốt trắng, đen, 

đơn )  

- Tập các gam cơ bản (Gam C Dur- Hợp âm, appe, tiết tấu )  

- Bài kĩ thuật No1, No 2. 

- Gam Amoll (Hợp âm, hợp âm rải, tiết tấu)  

- Bài tập kĩ thuật No3, No 4 . 

- Tập tiểu phẩm đơn giản (Lên đàng – Lưu Hữu Phước )  

Học trình hai : ( 15 tiết)  

Học trình này các giáo sinh phải thực hiện các mục tiêu như sau :  

-Tập gam cơ bản (G Dur –Emoll.D Dur –Hmoll ) 

- Làm quen với hợp âm, Appe luyện với các tiết tấu . 

- Etude No 1 , No 2, No 3 .No 4 .`No 5 . 

- Chạy kĩ thuật non – legato, legato. 

- Tập kĩ thuật Stacatto . 

- Học các kiểu đệm (Valse, Dissco, Folka )  

- Ưng dụng đệm các ca khúc tiểu học lớp 1, lớp 2 . 

- Tập các ca khúc truyền thống.  

+ Quốc ca, Quốc tế ca  
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- Tập tác phẩm : Love story . 

Năm học thứ hai:  Gồm một học phần hai đơn vị học trình .(30 tiết )  

Học trình ba : (15 tiết ) 

Học trình này giáo sinh phải thực hiện các bài tập sau :  

-Tập gam cơ bản : F Dur-Dmoll- Gmoll. 

- Etude No1,No 2, No 3. 

- Dựng tác phẩm : Acome A mour. 

- Làm quen và sử dụng tiết tấu tự động :  

+ Em là bông hồng nhỏ. 

+ Lí chiều chiều. 

- Đệm các tiết tấu: Ballat - Cha cha cha – Slow rock . 

- Ứng dụng vào ca khúc tiểu học ( Lớp 3, 4, 5)  

- Tập các bài ca khúc truyền thống. 

+ Đoàn ca - Đội ca – Bài ca sinh viên . 

 Học trình bốn : ( 15 tiết )  

Học trình này giáo sinh phải tập và dựng bài thi hết môn của mình như :  

+ Bài : Valse Favorite- Maria D Mour. 

          Tiếp tục sử dụng các tiết tấu điện tử tự động  

+ Trống cơm – Lí cây bông . 

Tập đệm ca khúc theo chủ đề  

+ Bài ca người giáo viên  

+ Ước mơ xanh . 

+ Đảng đã cho ta cả một mùa xuân. 

Thi hết môn. 
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PHỤ LỤC 2 

PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN HỌC SINH  

- Họ và tên…………………………………… 

- Lớp………………………………………… 

Câu 1: Trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật ở nhà trường, đàn phím điện 

tử thường làm công việc nào nhất dưới đây (tích dấu X):  

 Độc tấu                Đệm cho hát       

 Đệm cho múa           Đệm cho nhạc cụ khác 

Câu 2: Học đàn phím điện tử luyện kỹ năng nào là quan trọng nhất(tích dấu 

X):  

 Luyện gam                Luyện ngón    

                           Luyện gam + Luyện ngón      

Câu 3: Khi soạn đệm bằng đàn phím điện tử, lý thuyết âm nhạc quan trọng 

nhất là gì (tích dấu X):  

       Lý thuyết âm nhạc cơ bản               Phân tích tác phẩm  

                                   Hòa thanh     

Trân trọng cảm ơn em! 
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PHỤ LỤC 3 

CÁC BẢN NHẠC MINH HỌA NỘI DUNG LUẬN VĂN  

3.1. BÀI CA ĐI HỌC 

                                                               Nhạc và lời: Phan Trần Bẳng. 

                                               Soạn đặt hợp âm: Nguyễn Thị Thanh Huyền 
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3.2. ĐẾM SAO 

                                                                     Nhạc và lời Văn Chung 

                                            Soạn đặt hợp âm: Nguyễn Thị Thanh Huyền 
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3.3. BÀI CA NĂM TẤN 

                                                               Nhạc và lời Nguyễn Văn Tý 

                                            Soạn đặt hợp âm: Nguyễn Thị Thanh Huyền 
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3.4. NẮNG ẤM QUÊ HƯƠNG 

                                                                  Nhạc và lời Vĩnh An 

                                             Soạn đặt hợp âm: Nguyễn Thị Thanh Huyền 

                                                Em                                               C 
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3.5. 
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3.6. 

LONG LONG AGO (trích) 

                                         Nhạc nước ngoài 
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3.7. Hanon                               

3.7. 1. Hanon – Nº 1  
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3.7.2. Hanon – Nº 2 
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3.7.3. Hanon – Nº 3  
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3.7.4. Hanon – Nº 4  
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3.7.5. Hanon – Nº 5 

 

 

 

 

 



 104 

3.7. 6. Hanon – Nº 6 
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3.7. 7. Hanon – Nº 7                          
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3.7.8. Hanon – Nº 8 
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3.7.9. Hanon – Nº 9 
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3.7.10. Hanon – Nº 10 
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3.8. Etude Czerny Op 636                                 

3.8.1. Etude Czerny Op 636 – Nº 1 

 

 

 



 110 

3.8.2. Etude Czerny Op 636 – Nº 2  
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3.8.3. Etude Czerny Op 636 – Nº 3  
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3.8.4. Etude Czerny Op 635 – Nº 4  
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3.8.5. Etude Czerny Op 636 – Nº 5  
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3.8.6. Etude Czerny Op 636 – Nº 6  
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3.8.7. Etude Czerny Op 636 – Nº 7 
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3.8.8. Etude Czerny Op 636 – Nº 8 
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3.8.9. Etude Czerny Op 636 – Nº 9 
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3.8.10. Etude Czerny Op 636 – Nº 10 
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Phụ lục 3 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH DẠY HỌC ĐÀN PHÍM ĐIỆN TỬ 

 

3.1. Một tiết lên lớp cho 2 học sinh  

[Nguồn: Sinh viên Nguyễn Ngọc Hà chụp tháng 11/2017] 

 

3.2. Lớp học nhóm 

[Nguồn: Tác giả chụp tháng 11/2017] 
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3.1. Một tiết lên lớp cho 3 học sinh  

[Nguồn: Sinh viên Nguyễn Ngọc Hà chụp tháng 11/2017] 

 

3.1. Một tiết lên lớp cho 3 học sinh  

[Nguồn: Tác giả chụp tháng 11/2017] 


