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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Trong hơn 30 năm trở lại đây, đất nước ta đã và đang ngày 

càng phát triển, đổi mới sâu rộng trong nhiều lĩnh vực cũng như mọi 

mặt đời sống của người dân. Từ những lĩnh vực kinh tế - chính trị, 

khoa học, văn hóa, nghệ thuật và xã hội,… đều đã có những chuyển 

biến mạnh mẽ. 

Trường Đại học FPT là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất 

lượng cao trong giai đoạn hội nhập. Mục tiêu của Trường là đào tạo 

và cung cấp nguồn nhân lực các ngành Công nghệ thông tin, Thiết kế 

mĩ thuật số, Kinh tế, Ngôn ngữ, Quản trị khách sạn và các nhóm 

ngành khác... cho các doanh nghiệp trong nước cũng như các tập 

đoàn thế giới. Phương thức đào tạo của trường Đại học FPT là gắn 

kết chặt chẽ với các doanh nghiệp, đào tạo theo chương trình chuẩn 

công nghệ quốc tế, rèn luyện kĩ năng mềm và chú trọng phát triển 

con người toàn diện. Việc đưa nhạc cụ truyền thống, trong đó có đàn 

tranh vào chương trình giảng dạy là một trong những điểm mấu chốt, 

hướng tới đào tạo toàn diện cho SV của nhà trường. 

Nghị quyết Trung ương V khóa XIII đã hướng tới sự nghiệp 

xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời đại 

mới. Với phương châm “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, 

đậm đà bản sắc dân tộc”, văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh 

tế, chính trị, xã hội. Thực hiện theo chủ trương của Đảng và Nhà 

nước, trường Đại học FPT đã đưa vào chương trình giảng dạy cho 

SV của nhà trường môn học nhạc cụ truyền thống, gắn liền với 

những hoạt động tới Văn hóa - Văn nghệ truyền thống của dân tộc.  

Từ năm 2014, chương trình dạy học nhạc cụ truyền thống 

được đưa vào giảng dạy, đến nay đã thu hút được sự quan tâm của 

đông đảo SV. Trong các nhạc cụ đang giảng dạy hiện nay (đàn bầu, 

sáo, nhị, trống, nguyệt tỳ bà…), đàn tranh là một nhạc cụ có số lượng 
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SV đăng kí nhiều hơn cả. Đàn tranh “có thể đánh được bài nhạc cổ, 

nhạc dân ca, và cũng có thể tham gia dàn nhạc dân tộc hiện đại...”. 

Điều đó cho thấy sức lôi cuốn mạnh mẽ của cây đàn này. Tuy nhiên, 

đây là hình thức đào tạo đầu tiên cho đối tượng không chuyên của 

một trường đại học. Vì vậy, mặc dù đã đạt được một số kết quả ban 

đầu, nhưng vẫn còn nhiều những khiếm khuyết, những mặt còn tồn 

tại cần được tháo gỡ, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy cho SV 

của nhà trường. 

Chung tay hưởng ứng thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà 

nước, trường Đại học FPT đã nghiên cứu và đưa vào chương trình 

giảng dạy cho SV của nhà trường môn học nhạc cụ truyền thống 

cùng những hoạt động liên quan tới Văn hóa - Văn nghệ truyền 

thống của dân tộc.  

Được sự ủng hộ của BGH nhà trường đối với Tổ âm nhạc 

truyền thống. Bản thân tôi là một GV dạy học đàn tranh ở trường Đại 

học FPT, qua khảo sát, tìm hiểu trong thực tiễn môn học này, ngoài 

những ưu điểm và thành tựu đạt được còn có những một số vấn đề 

(Phân bố thời gian, chương trình đào tạo, nguồn lực GV chuyên môn, 

đặc biệt là phương pháp, cách thức  tổ chức dạy học cho SV) ở nơi 

đây cần được nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá những ưu nhược và tìm 

ra nguyên nhân để khắc phục nhằm nâng cao chất lượng dạy học đàn 

tranh cho SV tại trường Đại học FPT.  

Từ thực tế nói trên, học viên chọn đề tài Dạy học đàn tranh 

cho sinh viên Trường Đại học FPT làm luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ 

Lý luận và Phương  pháp dạy học Âm nhạc của mình. 

2. Tình hình nghiên cứu 

Là một nhạc cụ tiêu biểu trong di sản âm nhạc truyền thống 

nước nhà, đàn tranh đã được các GV, các nhà nghiên cứu qua tâm, 

khai thác dưới nhiều góc độ khác nhau. 

Nổi bật là những công trình liên quan đến lĩnh vực đào tạo. 
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Ttrong đó, một số sách đã được xuất bản đưa vào giảng dạy tại các 

trường âm nhạc chuyên nghiệp. 

Năm 1994, Sách học đàn tranh của Ngô Bích Vượng và 

Đinh Thị Nội được xuất bản và đưa vào sử dụng tại Nhạc viện Hà 

Nội (nay là Học viện ÂNQG Việt Nam).  

Năm 2006, Tuyển tập tác phẩm đàn tranh của Đinh Thị Nội. 

Đây cũng là cuốn sách do các GV, nghệ sĩ đàn tranh thế hệ đầu của 

Học viện ÂNQG Việt Nam biên soạn. Trong đó, nổi bật là các bài 

thực hành có trình độ cao dành cho HSSV học chuyên ngành đàn 

tranh. 

Cùng năm 2005, Bài tập kĩ thuật cho đàn tranh của Ngô 

Bích Vượng được xuất bản, đã bổ sung thêm những tác phẩm, bài tập 

kĩ thuật có giá trị, được so sánh với những bản Etudes của các nhạc 

cụ phương Tây trong chương trình đào tạo chuyên nghiệp. 

Bên cạnh các công trình dành cho HS, SV theo học chuyên 

nghiệp, sách dành cho đối tượng không chuyên cũng được một số 

GV, nghệ sĩ quan tâm. Trong đó, nổi bật là cuốn Tự học đàn thập 

lục - đàn tranh của tác giả Văn Luyện.  

Những năm gần đây, đàn tranh được quan tâm nhiều hơn 

trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là việc nghiên cứu phương pháp dạy 

học đàn tranh phù hợp với các cơ sở đào tạo.  

 Luận văn Thử bàn về phương pháp giảng dạy đàn tranh 

trong các trường chuyên nghiệp của Nguyễn Hải Phượng (2003) [35] 

đi sâu vào mảng cổ nhạc, được tác giả nghiên cứu đưa ra một số 

phương pháp giảng dạy tại Nhạc viện Thành phố HCM. 

 Biên soạn giáo trình và giảng dạy đàn tranh bậc Trung học 

dài hạn tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam của Phạm Trà My 

(2006) cũng là luận văn nghiên cứu về phương pháp dạy học đàn 

tranh cho HS học chuyên nghiệp.  

 Khai thác kỹ năng diễn tấu tác phẩm mới cho đàn tranh và 
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ứng dụng trong giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam 

của Mai Thị Lai (2008).  

Giảng dạy các bài bản âm nhạc truyền thống Huế cho đàn 

Tranh trong các cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp của Nguyễn 

Ngọc Huyền (2010) cũng là luận văn đi vào nghiên cứu một số kỹ 

thuật diễn tấu và phương pháp giảng dạy cho HS, SV học đàn tranh. 

Trọng tâm là giảng dạy những bải bản âm nhạc truyền thống Huế. 

 Giảng dạy các bài bản nhạc Chèo cho đàn tranh của Vũ Tô 

Sa Anh (2014) là luận văn nghiên cứu về âm nhạc Chèo.  

 Giảng dạy các bài bản dân ca Việt Nam cho đàn Tranh bậc 

Trung học 6 năm tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam của 

Phạm Thị Hồng Hạnh (2004).  

 Giảng dạy tác phẩm viết cho đàn tranh tại trường Cao đẳng 

Nghệ thuật Hà Nội của Nguyễn Khánh Chung (2016). 

Ngoài ra, còn một số bài báo viết về thường thức, giới thiệu 

Đàn tranh… Việc  nghiên cứu về Dạy học đàn tranh cho sinh viên 

Trường Đại học FPT là một đề tài không trùng lặp với các công 

trình kể trên. Đây là những tư liệu sẽ được luận văn khai thác, tìm 

hiểu, học hỏi, trích dẫn làm cơ sở lý luận của đề tài, phù hợp với 

đối tượng không chuyên tại trường Đại học FPT. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu  

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Nghiên cứu này nhằm mục đích làm rõ thực trạng dạy học 

đàn tranh cho SV trường Đại học FPT, về hiệu quả đạt được và 

những mặt còn tồn tại. Từ đó, đề xuất một số giải pháp thiết thực, 

nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dạy học đàn tranh, gợi mở cho 

SV thêm trân quý cây đàn này. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Nghiên cứu cơ sở lý luận phù hợp với đề tài nghiên cứu dạy 

học đàn tranh. 
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Tìm hiểu thực trạng dạy học đàn tranh tại trường Đại học 

FPT. 

Đề xuất các biện pháp hướng dạy học đàn tranh và tiến hành 

thực nghiệm với SV trường Đại học FPT. 

Khảo sát được thực trạng dạy và học đàn tranh tại trường 

Đại học FPT; Thu thập, tổng hợp và phân tích, đánh giá những ưu 

điểm, tồn tại, chỉ ra nguyên nhân và đề xuất các biện pháp nâng 

cao chất lượng dạy học đàn tranh tại trường Đại học FPT.   

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu  

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là các biện pháp nâng 

cao hiệu quả dạy học đàn tranh cho SV trường Đại học FPT. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

 Về không gian: 

- Đề tài nghiên cứu một số giải pháp dạy học đàn tranh cho 

SV trường Đại học FPT (thuộc đối tượng không chuyên). 

- Phạm vi nghiên cứu của luận văn tập trung vào các kỹ thuật 

tay phải, tay trái và các bài luyện ngón. 

  - Lựa chọn, biên soạn một số tiểu phẩm đàn tranh phù hợp 

với đối tượng SV trường Đại học FPT, tiến hành đề xuất bổ sung vào 

chương trình dạy học. 

Về thời gian: Từ tháng 1 năm 2020 - tháng 5 năm 2022 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu như: 

- Nghiên cứu lý thuyết: Khảo sát, sưu tầm, tổng hợp các tư 

liệu có liên quan để phân tích, so sánh để đưa ra các khái niệm, trình 

bày về cơ sở lý luận của đề tài hiệu quả. Đồng thời thông qua các tư 

liệu (sách nghiên cứu, luận văn, băng dĩa, bản nhạc, phỏng vấn, điều 

tra…) luận văn có dẫn chứng để phân tích, minh họa cho các luận 

điểm, phương pháp dạy học đàn tranh tại Đại học FPT khách quan và 
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phù hợp. 

- Nghiên cứu thực nghiệm: Việc sử dụng phương pháp này sẽ có 

nhóm đối chứng để xem xét biện pháp của luận văn có hiệu quả, khả 

thi không? (đối chứng giữa những SV đã học chương trình và 

phương pháp hiện có với SV được thử nghiệm việc nghiên cứu của 

luận văn về: bổ sung chương trình, chất lượng giảng dạy và nhất là 

đổi mới phương pháp cách thức thức dạy học đàn tranh: SV khóa 

K16, K17 năm học 2021 - 2022 tại trường Đại học FPT. 

6. Đóng góp của luận văn 

Về phương diện lý luận, luận văn đóng góp về việc khảo sát, 

đánh giá thực trạng việc dạy và học đàn tranh, đưa ra một số giải 

pháp dạy học hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn 

học nhạc cụ truyền thống nói chung tại trường Đại học FPT.  

Về thực tiễn, luận văn đưa ra một số biện pháp khắc phục 

những hạn chế còn tồn tại, phát huy những thành quả đã đạt được 

của môn đàn tranh tại trường Đại học FPT, không ngừng nâng cao 

chất lượng đào tạo bộ môn nhạc cụ truyền thống của nhà trường. 

Luận văn sẽ đóng góp làm tài liệu tham khảo cho các công trình 

nghiên cứu cho đồng nghiệp đang làm công tác dạy học nhạc cụ 

truyền thống tại trường Đại học FPT và các cơ sở đào tạo không 

chuyên tại Hà Nội. 

7. Bố cục của luận văn 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Phụ lục và Danh mục Tài liệu 

tham khảo, Luận văn được chia thành 2 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn 

Chương 2: Biện pháp dạy học đàn tranh cho sinh viên trường 

Đại học FPT 
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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

1.1. Một số khái niệm   

1.1.1. Dạy học, phương pháp dạy học 

1.1.1.1. Dạy học 

  Dạy học là quá trình tập hợp những hành động liên tiếp có tổ 

chức và định hướng của người dạy, nhằm giúp cho người học đạt 

được mục đích học tập và phát triển nhân cách, giải quyết các vấn đề 

đặt ra của người học. 

1.1.1.2. Phương pháp dạy học 

Dạy học có mục đích hướng tới trang bị cho người học những 

kỹ năng, tri thức, là hệ thống được sắp xếp có trình tự trong một hoạt 

động, thúc đẩy động cơ phấn đấu giúp cho người học đạt tới hiệu quả 

học tập. Đó là cách thức làm việc giữa người dạy và người học, nhờ 

đó người học sẽ nắm vững được kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo, hình 

thành được thế giới quan và năng lực. 

1.1.2. Phương pháp dạy học đàn tranh 

Phương pháp dạy học đàn tranh cũng là cách thức chuyển tải 

kiến thức từ người dạy đến người học. Tuy nhiên, đàn tranh là một 

loại nhạc cụ mang tính đặc thù, vì vậy dạy học Đàn tranh có một vài 

điểm khác trong quá trình dạy học.  

Phương pháp dạy học đàn tranh chính là cách dạy của giáo 

viên qua phương thức truyền miệng, truyền ngón, truyền nghề - là 

những phương pháp cơ bản của dạy học nhạc cụ truyền thống.  

 Dạy học đàn tranh là một quá trình có tổ chức và định hướng. 

GV từng bước giúp người học hình thành tư duy và năng lực thực 

hành. Trên cơ sở đó, người học hình thành những thói quen luyện 

tập, nhằm hướng tới mục đích đạt được khả năng độc tấu một số tiểu 

phẩm âm nhạc.  

1.2. Giới thiệu khái quát về đàn tranh 

1.2.1. Vai trò của đàn tranh trong đời sống văn hóa Việt Nam 

Đàn tranh (chữ Nôm: 彈箏, tiếng Trung: 古箏; bính âm: 

Gǔzhēng, Hán Việt: cổ tranh) Đàn tranh có 16 dây nên còn được gọi 
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là đàn thập lục, ngoài ra còn được gọi là “đàn có trụ chắn”. Đàn tranh 

thuộc họ dây, chi gảy, là một nhạc cụ truyền thống của người Việt. 

Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, đàn tranh đã khẳng định vị trí 

quan trọng trong nền âm nhạc truyền thống Việt Nam. 

Đàn tranh Việt Nam có cấu tạo và hình dáng giống với đàn 

sắt (Se) và cổ tranh (Guzheng) của Trung Quốc. “Khoảng từ đời 

Trần, những dòng đàn sắt và đàn cổ tranh được du nhập từ Trung 

Quốc sang nước Việt.  

1.2.2. Vai trò của đàn tranh trong hoạt động âm nhạc 

 Trong kho tàng âm nhạc dân tộc, đàn tranh được xem là nhạc 

cụ độc đáo. Cấu tạo của đàn tranh tuy đơn giản, nhưng âm thanh lại 

rất quyến rũ, dễ đi vào lòng người. Tiếng đàn tranh du dương, tình 

cảm, có thể thể hiện được những tác phẩm có giai điệu trữ tình, êm 

dịu, cũng có thể diễn tả tính chất tươi vui, dí dỏm.     

1.2.3. Cấu tạo, cách lên dây đàn tranh 

1.2.3.1. Cấu tạo đàn tranh 

Đàn tranh là nhạc cụ họ dây, chi gảy. Trải qua quá trình phát 

triển, cây đàn đã được thay đổi phù hợp với văn hóa của dân tộc. 

Hiện nay, ở Việt Nam phổ biến loại 16, 17 và 19 dây, ngoài ra còn có 

loại đàn tranh 21 dây (ít sử dụng). Đàn có khung hình chữ nhật, dài 

từ 110 đến 120 cm. Phần đầu của đàn có thanh chốt dùng để mắc 

dây, rộng từ 25 - 30 cm, phần cuối đàn nhỏ hơn, khoảng 15 - 20 cm, 

có chức năng gắn khóa đàn (khoảng 16 - 25 khóa). Trước đây, dây 

của đàn là loại dây tơ, sau đó chuyển sang dây cước, dây đồng và 

dây thép.  

1.2.3.2. Cách lên dây đàn tranh 

 Dây của đàn tranh rất nhỏ nên tạo nên âm thanh mảnh mai, 

trong sáng. Đàn tranh có âm vực rộng đến 3 quãng 8 nên có thể diễn 

đạt nhiều cung bật cảm xúc khác nhau. Cách lên dây của đàn tranh 

theo thang 5 âm không có bán âm, nên những bản nhạc của đàn tranh 

thể hiện rất rõ ràng tính chất dân tộc.  

1.3. Kỹ thuật đàn tranh 

1.3.1.   Tư thế chơi đàn tranh 
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Tư thế ngồi dưới đất là cách ngồi chơi đàn “theo kiểu cổ”. 

Tư thế này thường được diễn tấu trong phòng. Khi diễn tấu, người 

chơi đàn ngồi dưới đất, hai chân co lại, cổ chân hướng sang bên trái, 

đầu gối chân hướng sang bên phải.   

  Tư thế ngồi trên ghế được sử dụng khi diễn tấu trên sân 

khấu. Ghế có độ cao vừa phải, đầu đàn to để trên đùi, đầu đàn nhỏ để 

trên giá đỡ hoặc cọc gỗ có độ cao thấp hơn hoặc ngang bằng với độ 

cao của đùi ở tư thế ngồi ghế.  

Tư thế đứng được sử dụng khi diễn tấu trên sân khấu cùng 

với dàn nhạc trong các tác phẩm hòa tấu. Với tư thế này, phải để đàn 

trên ghế cao.  

1.3.2. Kỹ thuật tay phải 

Gảy: Là kỹ thuật truyền thống, dùng để chơi liền bậc, cách 

bậc, gảy đi lên và đi xuống. Có các kiểu gảy ở ngón búng, gảy bằng 

ngón tay cái, gảy song thanh (gảy cùng lúc hai dây khác nhau).  

Lướt dây: Là kỹ thuật thường xuất hiện ở phách yếu, dùng 

để xen kẽ các câu nhạc.  

 Chặn: GV thực hiện tay trái để chặn trên đầu “nhạn đàn” để 

làm cho dây đàn bị ngắt câm tiếng.  

Vê: Là kỹ thuật tạo âm thanh vang rền liên tục không ngừng 

của các đơn âm.  

1.3.3. Kỹ thuật tay trái 

Rung (ngón rung): Rung hay ngón rung còn gọi là rung âm, 

là một kỹ thuật quan trọng trong diễn tấu đàn tranh.  

Nhấn (ngón nhấn): Là một trong kỹ thuật tạo được sự “non 

già” đặc trưng trong âm nhạc truyền thống.  

- Nhún (ngón nhún): là cách nhấn liên tục trên một dây nào 

đó làm cho âm thanh cao lên không quá một cung liền bậc.  

1.4. Khái quát về trƣờng Đại học FPT  

1.4.1. Giới thiệu mô hình giáo dục hiện đại của trường Đại học 

FPT 

 Đại học FPT được thành lập ngày 8/9/2006 theo Quyết định số 

208/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hoạt động theo Quy 
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chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học tư thục theo Quyết 

định số 61/2009/QĐ-TTg ban hành ngày 17/4/2009 của Chính phủ.  

 Trong giai đoạn hội nhập, trường Đại học FPT hướng tới đào 

tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo chương trình chuẩn của quốc 

tế. Với phương thức giáo dục hiện đại, gắn đào tạo với thực tiễn, với 

nghiên cứu và triển khai và các công nghệ hiện đại nhất để đào tạo 

con người toàn diện, trường liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp, 

với tập đoàn FPT và các tập đoàn trên thế giới.  

Các ngành đào tạo của trường gồm có 3 khối: Khối ngành 

Công nghệ thông tin, khối ngành Quản trị Kinh doanh và khối ngành 

Ngôn ngữ.  Ngoài ra, trường còn đào tạo các ngành Sư phạm khối Tự 

nhiên như: Toán, Lý, Hoá, Sinh, Tin học.    

1.4.2. Công tác tuyển sinh  

Hàng năm, trường Đại học FPT tuyển sinh các ngành: Quản 

trị kinh doanh (Digital Marketing, Kinh doanh quốc tế, Quản trị 

khách sạn, Quản trị truyền thông đa phương tiện, Quản trị dịch vụ du 

lịch & lữ hành), Công nghệ thông tin (Kỹ Thuật Phần mềm, Trí tuệ 

nhân tạo, IoT, An toàn thông tin, Thiết kế mỹ thuật số, Hệ thống 

thông tin, Hệ thống ô tô và điều khiển), Ngôn ngữ Anh, Nhật, Hàn. 

1.4.3. Đặc điểm tâm sinh lý của sinh viên và mục tiêu dạy học đàn 

tranh tại trường Đại học FPT 

1.4.3.1. Đặc điểm tâm lý của sinh viên 

SV của trường Đại học FPT là các bạn ở khắp nơi, trên mọi 

miền của đất nước. Phần lớn các em có mục đích thi tuyển vào 

trường để có cơ hội học tập ở môi trường có nhiều hướng mở, nhiều 

cơ hội phát triển, đặc biệt là nhiều cơ hội được du học ở nước ngoài. 

   

 Ngoài phục vụ mục đích học tập và công việc, trường Đại học 

FPT còn giúp các bạn SV mở rộng tầm mắt về thế giới, hướng cho 

các em bết trân quý bản sắc văn hóa dân tộc ở mỗi quốc gia.  

1.4.3.2. Mục tiêu dạy học đàn tranh 

Đưa nhạc cụ truyền thống vào giảng dạy trong trường Đại 

học FPT là một trong những điểm nổi bật trong những năm qua. 
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Chương trình giảng dạy Nhạc cụ truyền thống đã góp phần tạo nên 

thương hiệu, chất lượng và sản phẩm đào tạo của trường Đại học 

FPT. Việc dạy học nhạc cụ truyền thống, trong đó có đàn tranh đã 

tạo nên môi trường học tập thân thiện, nhiều màu sắc.  

1.5. Hiện trạng dạy học đàn tranh tại trƣờng Đại học FPT 

1.5.1. Chương trình và mô hình dạy học  

1.5.1.1. Chương trình dạy học  

Chương trình dạy học môn đàn tranh cho SV trường Đại học 

FPT tương đương trình độ sơ cấp. Thời gian học: 60 tiết. Về kiến 

thức, SV được trang bị một số kiến thức nền tảng về lí thuyết và thực 

hành. Làm quen với nhạc lí và những kĩ thuật cơ bản của đàn tranh, 

gồm: gảy 3 ngón tay phải và kĩ thuật rung tay trái. Về kĩ năng, SV 

biết vận dụng đúng các kĩ thuật cơ bản của đàn tranh. Mỗi SV tối 

thiểu phải chơi được 3 bài tiểu phẩm, trong đó có 1 bài dân ca, 1 bài 

nhạc cung đình và 1 bài ca khúc hoặc nhạc nước ngoài. Cụ thể như 

sau: 

          Phần lý thuyết: Giới thiệu, hướng dẫn tìm hiểu và thực hành 

về các nội dung: Lịch sử phát triển của đàn tranh ở Việt Nam; Cấu 

trúc và đặc điểm của đàn tranh; Tư thế đánh đàn; Tìm hiểu về hệ 

thống chữ nhạc;  

Phần thực hành: Gảy ngón ở tay phải; Rung ở tay trái; Kết 

hợp tay gảy và kỹ thuật rung; Luyện tập thực hành bài Việt Nam: 

Vào rừng hoa, Xảng xê, Mã vũ, Lý cây đa. Nhạc nước ngoài: Auld 

lang syne (dân ca Scotland), hoặc Biến tấu trên chủ đề dân ca Pháp 

của Mozart. 

1.5.1.2. Mô hình dạy học 

1.5.2. Tình hình dạy và học đàn tranh 

Chương trình dạy học đã định hướng mỗi SV sau khi kết 

thúc sẽ đàn được ít nhất 3 tiểu phẩm. Khi dạy học đàn tranh, GV đã 

bám sát mục tiêu đó để tập trung vào việc rèn luyện bài tập cho SV.  

 Ở phần lí thuyết, để truyền đạt cho SV về các nội dung cần 

thiết theo yêu cầu của chương trình, GV chủ yếu sử dụng phương 

pháp thuyết trình để truyền đạt về lịch sử phát triển của đàn tranh qua 



12  

từng giai đoạn, về tên gọi của nhạc cụ; các phần giới thiệu cấu tạo 

cây đàn, tư thế ngồi chơi đàn, cách gảy đàn và các tư thế tay phải, tư 

thế tay trái cũng được giới thiệu cho trước khi hướng dẫn cho SV 

luyện tập.  

Ở phần thực hành tiểu phẩm, GV thường sử dụng phương 

pháp thực hành, đan xen với thuyết trình. Theo đó, SV được hướng 

dẫn cách đeo, cầm móng và thực hành một số tiểu phẩm có quy mô 

nhỏ. 

Tiểu kết 

Đến nay, đàn tranh không chỉ là một nhạc cụ được dạy tại 

các học viện, nhạc viện, các cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp, 

mà còn được phổ biến rộng rãi cho nhiều đối tượng khác nhau, trong 

đó có cả đối tượng không chuyên.  

Đại học PFT tự hào là một trong những trường có phương 

thức đào tạo chuẩn theo quốc tế tại Việt Nam.  

Việc đưa nhạc cụ truyền thống, trong đó có đàn tranh nhằm 

đáp ứng mục đích đào tạo con người toàn diện, giúp cho SV của nhà 

trường không chỉ được trang bị kiến thức chuyên ngành, mà còn 

nhằm nâng cao nhận thức và thẩm mỹ nghệ thuật.  

 Trong chương I, chúng tôi nghiên cứu cơ sở lý luận và thực 

tiễn nhằm đưa ra những luận điểm khoa học. Đó chính là nội dung 

cần thiết cần giúp chúng tôi đi đến một số bàn luận về phương pháp, 

biện pháp dạy học đàn tranh đạt hiệu quả hơn. 
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Chƣơng 2 

BIỆN PHÁP DẠY HỌC ĐÀN TRANH CHO SINH VIÊN 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC FPT 

2.1. Định hƣớng cho giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học đàn 

tranh 

2.1.1. Định hướng cụ thể hóa chương trình chi tiết và biên soạn 

bài tập thực hành  

2.1.1.1. Định hướng cụ thể hóa chương trình chi tiết 

Thể hiện được tiểu phẩm đàn tranh ở mức độ đơn giản là 

mục tiêu cần đạt được sau khi kết thúc môn học. Để đạt được mục 

tiêu này, cần có những định hướng thiết thực và cụ thể, giúp cho GV 

chủ động trong quá trình dạy học.   

2.1.1.2. Định hướng biên soạn bài tập thực hành  

Đối tượng SV ở trường Đại học FPT  là những người yêu thích 

âm nhạc. Đa số, các em chưa có điều kiện và cơ hội tiếp xúc và tìm hiểu 

về âm nhạc truyền thống. Khi môn học nhạc cụ truyền thống được đưa 

vào chương trình dạy học chính khóa, các em đã có cơ hội được học tập, 

được thực hành nhạc cụ, được trau dồi kiến thức âm nhạc dân tộc nói 

dung.  

2.1.2. Định hướng về phương pháp dạy học đàn tranh 

Có nhiều hình thức khác dạy học khác nhau đối với nhạc cụ 

truyền thống, trong đó có đàn tranh. Khác với đối tượng học chuyên 

nghiệp, SV ở trường Đại học FPT học đàn tranh với mục đích để giải 

trí, để hiểu biết thêm về một nhạc cụ truyền thống, để được nâng cao 

cảm thụ và giảm bớt căng thẳng trong học tập nói chung. 

Là một nhạc cụ truyền thống có những đặc trưng về âm 

thanh và phương thức diễn xướng. Vì vậy, các phương pháp dạy học 

đàn tranh phải đảm bảo hai yếu tố cần thiết: Vừa đáp ứng được mục 

tiêu dạy học Đàn tranh phổ cập với số lượng đông người, vừa phải 

đảm bảo các tiêu chí thể hiện đúng tính chất của đàn tranh.  

2.2. Cụ thể hóa chƣơng trình chi tiết và biên soạn tài liệu dạy học  

2.2.1. Cụ thể hóa chương trình chi tiết 

 Trên cơ sở chương trình khung của nhà trường, chúng tôi 

thiết nghĩ, cần điều chỉnh một vài nội dung chưa hoàn toàn hợp lý. 
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Việc điều chỉnh dựa trên mục tiêu dạy học, từ đó bổ sung những kiến 

thức cần thiết và phải có sự nối tiếp hợp lý để tạo nên sự hoàn chỉnh, 

phong phú cho môn học. Với 60 tiết theo quy định, nên tách biệt 

thành 4 tín chỉ, có nội dung liên kết chặt chẽ với nhau. Trong đó, 

trọng tâm là phần thực hành, chiếm tỉ lệ số tiết chủ yếu, phần lí 

thuyết chỉ mang tính giới thiệu, bổ khuyết nên không nên bố trí nhiều 

tiết trong tổng thể của cả chương trình. Trên cơ sở chương trình 

chung của nhà trường, cần chi tiết nội dung dạy học theo tiến trình từ 

dễ đến khó, từ thấp đến cao.  

2.2.2. Biên soạn tài liệu dạy học 

Trên cơ sở của chương trình dạy học và quan điểm biên soạn 

của tác giả, tập tài liệu dạy học gồm ba phần:  

 Phần thứ nhất: Giới thiệu khái quát về đàn tranh 

 Phần thứ hai: Bài tập luyện kĩ thuật cơ bản (gảy, rung, vuốt, 

luyến, nhấn, vỗ). 

Phần thứ ba: Tiểu phẩm (dân ca, nhạc cung đình, ca khúc 

hoặc nhạc nước ngoài). 

2.3. Phƣơng pháp dạy học 

2.3.1. Kết hợp phương pháp truyền thống với những phương tiện 

dạy học mới 

GV chủ yếu sử dụng phương pháp thuyết trình để truyền đạt 

những nội dung ở phần lí thuyết và thực hành để hướng dẫn SV 

luyện tập. Về cơ bản là đã đáp ứng đầy đủ nội dung theo chương 

trình dạy học, nhưng giờ học chưa thực sự thu hút, chưa tạo ra sự 

phong phú sinh động cần có đối với môn học nhạc cụ.  

Nhạc cụ truyền thống nói chung, đàn tranh nói riêng có 

nhiều kĩ thuật đến nay vẫn chưa hoàn toàn thể hiện được trên bản 

phổ một cách chính xác.  

2.3.2. Hướng dẫn bằng phương pháp dạy học tích hợp  

Dạy học tích hợp là việc liên kết nhiều nội dung, nhiều lĩnh 

vực khác nhau để thực hiện kế hoạch dạy học, nhằm định hướng cho 

SV phát triển năng lực thực hành, nâng cao cảm thụ và phát triển khả 

năng học tập. Từ đó, giúp các em tự giác rèn luyện các kĩ thuật cần 

thiết của đàn tranh và ứng dụng thực hành đạt hiệu quả.  



15  

2.3.3. Một số giải pháp khác 

2.3.3.1. Sử dụng phương tiện công nghệ thông tin hỗ trợ dạy học 

2.3.3.2. Khơi nguồn cảm hứng học tập, giúp sinh viên trở nên tự tin 

hơn 

Dạy học đàn tranh ngoài mục đích dạy cho SV có thể chơi 

được một số bản nhạc quen thuộc, GV còn có trách nhiệm giúp các 

em thêm phần tự tin, khẳng định bản lĩnh của mình.  

2.4. Hƣớng dẫn dạy phần lí thuyết 

2.4.1. Giới thiệu nhạc cụ  

Giới thiệu nhạc cụ nhằm giúp cho SV nắm được tổng quan 

được cấu tạo cây đàn. Phần giới thiệu nhạc cụ cũng đồng thời nhằm 

gợi mở, thu hút, hướng cho SV thêm yêu quý cây đàn này. Với hoạt 

động dạy học này, chúng tôi sẽ sử dụng các phương pháp thuyết 

trình, thị phạm để dẫn chứng cụ thể cho SV. Công cụ dạy học là cây 

đàn 17 dây.  

Về tên gọi, GV nên giải thích do đàn có 16 dây nên được gọi 

là đàn tranh hoặc đàn thập lục.  

Về cấu tạo của đàn, khi giới thiệu từng bộ bộ phận như: Hộp 

đàn, mặt đàn, trục lên dây, ngựa đàn...  

2.4.2. Quy định số ngón tay và tư thế chơi đàn tranh 

2.4.2.1. Quy định số ngón tay 

Như đã trình bày ở trên, ngày xưa, các nghệ nhân đàn tranh 

thường để móng tay dài để gảy đàn, còn ngày nay, các nghệ sĩ thay 

thế bằng móng gảy. Đối với đàn tranh Việt Nam, GV nêu quy định 

và hướng dẫn SV sử dụng 3 ngón: ngón cái (số 1), ngón trỏ (số 2), 

ngón giữa (số 3), còn ngón áp út (ngón 4) không dùng để gảy mà đặt 

nhẹ lên cầu đàn. 

2.4.2.2. Hướng dẫn tư thế chơi đàn tranh 

Có hai tư thế chơi đàn tranh là tư thế đứng và tư thế ngồi. Tư 

thế ngồi được áp dụng khi chơi với các ban nhạc truyền thống như: 

tư thế ngồi bệt dưới chiếu để hòa tấu cùng ban nhạc tài tử, cung văn; 

tư thế ngồi trên ghế, đàn có giá đỡ được áp dụng trong những ban 

nhạc nghi lễ; khi chơi độc tấu thường ngồi trên chiếu hoặc trên sập 

để với hình ảnh mềm mại, trữ  tình.  
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Tư thế đứng phù hợp khi chơi nhạc mới: tác phẩm có giai 

điệu của ca khúc, nhạc nước ngoài, ban nhạc mới. Đàn để trên giá 

đỡ, có độ cao ngang hông, phù hợp với tay của người chơi khi đặt lên 

dây đàn.   

2.5. Hƣớng dẫn thực hành kỹ thuật đàn tranh 

2.5.1. Hướng dẫn kỹ thuật tay phải 

2.5.1.1. Kỹ thuật gảy  

Gảy là kỹ thuật cơ bản của đàn tranh. Trước tiên GV hướng 

dẫn SV tập tư thế của ngón tay. Khi gảy, ngón tay hơi chếch, 

nghiêng góc 45 độ từ trên xuống, tác động vào dây đàn, các ngón tay 

cần chuyển động một cách tự nhiên.  

Để nắm vững kỹ thuật gảy, GV nên đi theo trình tự từ dễ đến 

khó, từ luyện gảy một ngón, hai ngón đến ba ngón (ngón 2, ngón 2 

và 3, ngón 1, 2 và 3). Riêng ngón áp út để tự nhiên, hỗ trợ bàn tay và 

giữ cho bàn tay mềm mại. Do giáo trình không đi vào chi tiết từng 

loại, nên chúng tôi đã biên soạn một số bài tập để dạy, giúp các em 

thực hành dễ hơn. 

 2.5.1.2. Kỹ thuật vê (ngón vê):  

 GV giảng về tác dụng của ngón vê, về cách tạo nên âm 

thanh vang rền liên tục không ngừng của các đơn âm. Cùng với đó là 

việc giới thiệu và thực hiện một số kỹ thuật vê: vê ngón cái, vê ngón 

trỏ, vê ngón giữa và vê ngón áp út. Sau khi SV quan sát, lắng nghe, 

GV lựa chọn kỹ thuật vê     ngón cái để hướng dẫn luyện tập. Vê 

ngón cái là kỹ thuật được sử dụng phổ biến hơn cả. Vì vậy, SV luyện 

tập sẽ được ứng dụng vào bài thực hành một cách thiết thực.  

2.5.1.3. Kỹ thuật vuốt (ngón Á): Các ký hiệu:  , ,  Á, Á . 

Đàn tranh có hai kỹ thuật vuốt: vuốt cả vòng và vuốt nửa 

vòng. Kỹ thuật vuốt cả vòng được thực hiện ở ngón 1 và, động tác 

ngón 2 vuốt từ dưới lân, nối tiếp ngón 1 vuốt từ trên xuống; Kỹ tuật 

vuốt nửa vòng được dùng lực của ngón 1, vuốt từ trên xuống. Với 

đối tượng học đàn tranh không chuyên, chúng tôi lựa chọn kỹ thuật 

vuốt nửa vòng, giúp cho SV dễ luyện tập trong khoảng thời gian 

ngắn.  
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2.5.2. Hướng dẫn kỹ thuật tay trái 

2.5.2.1. Tư thế tay trái 

 Để thực hiện đúng các động tác kỹ thuật của tay trái, SV cần 

phải chuẩn bị về tư thế của bàn tay. GV cần hướng dẫn và chỉnh sửa 

sao cho tay trái của các em đạt được mức độ yêu cầu về tư thế.   

2.5.2.2. Kỹ thuật rung (ngón rung):  

Để dạy cho SV thực hiện đúng kỹ thuật rung, trước tiên, cần 

hướng dẫn kỹ thuật nhún (ngón nhún). Đây là kiểu rung nhẹ là, được 

thực hiện bằng cách nhấn liên tục trên một dây nào đó, làm cho âm 

thanh cao lên không quá một cung liền bậc. Ngón tay “nhún” tạo 

thành những làn sóng có dao động lớn hơn ở rung.  

2.5.2.3. Kỹ thuật vỗ: v 

 Vỗ cũng là một kỹ thuật được sử dụng để tạo nên hiệu quả 

âm thanh phong phú của đàn tranh. Có hai cách vỗ được sử dụng là 

vỗ vào phách mạnh và vỗ vào phách yếu hoặc phần yếu của phách. 

Với đối tượng SV không chuyên, chúng tôi lựa chọn cách vỗ vào 

phách mạnh, là kỹ thuật dễ sử dụng hơn. 

 Với kỹ thuật này, GV hướng dẫn, làm mẫu cho các em quan 

sát trước khi thực hành.  

2.5.2.4. Kỹ thuật nhấn (ngón nhấn):   

Nhấn còn được gọi là luyến, là kỹ thuật được sử dụng trong 

các trường hợp mượn tiếng từ một âm thấp hơn sang một âm cao 

hơn, hoặc một âm cao hơn sang một âm thấp hơn. Đó là cách làm 

mượt tiếng từ âm này sang âm khác một cách mượt mà, uyển 

chuyển. Chẳng hạn, khi muốn có cao độ nốt son1, người chơi sẽ 

nhấn để tạo âm luyến thấp hơn, từ nốt pha1 lên son1. Cách tạo nên 

tiếng đàn như vậy là do mượn từ một âm thấp hơn.  

2.5.3. Hướng dẫn thực hành luyện ngón trên thang 5 âm 

2.5.3.1. Hướng dẫn di chuyển ngựa đàn   

2.5.3.2. Hướng dẫn luyện thang 5 âm  
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2.6. Hƣớng dẫn thực hành tiểu phẩm đàn tranh 

2.6.1. Giới thiệu tiểu phẩm và hướng dẫn đọc giai điệu 

2.6.1.1. Giới thiệu tiểu phẩm 

Giới thiệu là bước đầu tiên nhằm giúp cho SV nắm được vài 

nét khái quát về tiểu phẩm. Gà gáy le te là bài dân ca Cống Khao, 

được tác giả Huy Trân sưu tầm và đặt lời mới. Bài dân ca sau đó 

được chuyển soạn thành nhiều tác phẩm có quy mô lớn nhỏ khác 

nhau như: chuyển soạn thành tác phẩm Hợp xướng, chuyển soạn 

thành tiểu phẩm đàn Tranh và các nhạc cụ truyền thống khác...  

2.6.1.2. Hướng dẫn đọc giai điệu bài thực hành 

 Khác với SV học chuyên nghiệp, SV trường Đại học FPT 

không được trang bị các kiến thức âm nhạc cơ bản. Các em cũng 

không có quá trình rèn luyện lâu dài để đạt được mức độ thị tấu để có 

thể tự vỡ bài và hoàn thiện bài. Theo chúng tôi, với mục đích giúp 

cho SV đàn được một số bài đơn giản trong thời gian 6 tuần, GV 

không nên áp đặt theo khuôn mẫu và cách dạy của SV học chuyên 

nghiệp. Ở đây, cần nghiên cứu giản lược từ khâu chọn bài đến tiêu 

chí cần đạt.  

 Để giúp cho SV đạt được nhanh nhất mục tiêu đàn được tiểu 

phẩm đàn tranh trong thời gian ngắn, GV nên giúp các em nắm vững 

giai điệu của bài trước khi thực hành đàn. Chẳng hạn, với bài Gà gáy 

le te, GV nên hướng dẫn các em đọc xướng âm theo giai điệu. Để 

giảm bớt độ khó của bài, GV chỉ nên lấy giai điệu của bè chính, bỏ 

bớt đi phần bè còn lại. GV cũng nên đọc mẫu cho SV đọc theo. Khi 

hướng dẫn, nên chia thành từng cú đoạn nhỏ, mỗi tiết tương ứng với 

một câu thơ. Theo đó, các câu xướng âm được chia như sau: 

2.6.2. Hướng dẫn thực hành 

2.6.2.1. Hướng dẫn luyện kỹ thuật trong tiểu phẩm 

Trước tiên, GV nhắc lại và làm mẫu cách gảy đàn để giúp cho 

SV nắm vững hơn các động tác của hai tay. Theo đó, GV nên làm 
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mẫu, tay phải gảy đàn tạo ra âm thanh, tay trái thực hiện một số kỹ 

thuật: rung, nhấn,…  

2.6.2.2. Hướng dẫn thực hành từng tiết, từng câu 

 Sau khi SV nắm được các kỹ thuật, phần thực hành giai điệu 

cũng sẽ được chia thành từng tiết như phần đọc xướng âm, mỗi tiết 

tương ứng với một câu thơ. 

 Ở tiết 1, câu 1, khi đàn giai điệu có sự nối tiếp của các kỹ 

thuật, GV cần nhắc nhở SV chú ý sự chuyển động luân phiên của các 

ngón tay, tránh để sai tư thế khi luyện tập. Đây cũng là điều cần lưu 

ý khi luyện tập các tiết của cả bài. Khi chuyển từ kỹ thuật gảy một 

nốt (cuối nhịp 2) sang gảy hai nốt (đầu nhịp 3), cần phải có sự phối 

hợp nhịp nhàng chuyển cách gảy từ một ngón sang hai ngón sao cho 

thật tự nhiên, lưu loát, không làm cho tiếng đàn bị chững lại. Kỹ 

thuật vuốt đan xen giữa gảy hai nốt cũng là một điểm nhấn của tiểu 

phẩm.  

2.6.2.3. Hướng dẫn thực hành cả bài  

Sau khi luyện tập từng tiết nhạc của tiểu phẩm với những 

yêu cầu về kỹ thuật, GV hướng dẫn SV thực hành cả bài. Lưu ý các 

em đàn đúng kỹ thuật và ngân đủ số phách ở cuối mỗi câu.  Ở đây, 

GV có thể chia nhóm nhỏ để có thể quan sát và chỉnh sửa dễ dàng 

hơn. Chia nhóm nhỏ cũng là một hoạt động tạo cho SV có thể học 

hỏi, tương tác, giao lưu với nhau. Từ đó, các em có thêm động cơ 

học tập, nỗ lực sửa chữa để hoàn thiện bài tập theo yêu cầu của GV.  

2.7. Thực nghiệm sƣ phạm 

2.7.1. Mục đích, đối tượng, nội dung thực nghiệm 

2.7.1.1. Mục đích 

Mục đích thực nghiệm nhằm đánh giá mức độ tiếp thu kiến 

thức của SV trong học tập và thực hành đàn tranh. Quá trình đáng giá 

kết quả thực nghiệm là cơ sở đánh giá, hướng tới đề xuất triển 

phương pháp dạy học đàn tranh cho SV trường Đại học FPT.  
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2.7.1.2. Đối tượng và nhiệm vụ của thực nghiệm 

  Như đã trình bày ở trên, đối tượng học đàn tranh ở trường 

Đại học FPT là những người học không chuyên, không đồng đều về 

năng khiếu nghệ thuật nhưng có chung sở thích về âm nhạc. Vì vậy, 

chúng tôi đã nghiên cứu đưa ra một số giải pháp dạy học phù hợp với 

đối tượng này. Ở đây, chúng tôi áp dụng phương pháp đối chứng để 

làm rõ kết quả thực nghiệm. 

      Để triển khai phương pháp đối chứng, chúng tôi lựa chọn đối 

tượng thực nghiệm là SV Khoa Quản trị kinh doanh, Thiết kế đồ họa, 

Công nghệ thông tin, gồm 2 nhóm SV ở lớp K16 (nhóm 1 và 2) và 2 

nhóm SV ở lớp K17 (nhóm 3 và 4) với số lượng bằng nhau.  

         - Nhóm “Thực nghiệm” là nhóm 1 và 3, có thực hiện các giải 

pháp mới được đưa ra trong luận văn.  

 GV dạy thực nghiệm: Phan Thị Lan Hương  

- Nhóm “Đối chứng” là nhóm 2 và 4, là nhóm không thực 

hiện giải pháp các giải pháp mới.  

 GV dạy đối chứng: Nguyễn Thị Thùy Linh 

2.7.1.3 Đối tượng, địa điểm và nội dung thực nghiệm 

 - Đối tượng: Hưởng ứng các phương pháp dạy học mới, lãnh 

đạo nhà trường đã tạo điều kiện cho chúng tôi lựa chọn SV thuộc lớp 

K16 (nhóm 1) và K17 (nhóm 3), với tổng số 15 SV/nhóm làm đối 

tượng thực nghiệm.  

 - Thời gian thực nghiệm:  

 + Nhóm 1 lớp K16: tín chỉ 3 (15 tiết), từ ngày 5 tháng 2 năm 

2022 đến ngày 20 tháng 2 năm 2022: dạy tiểu phẩm Múa đàn (7 tiết), 

Long phụng xum vầy (8 tiết). 

 + Nhóm 3 lớp K17: tín chỉ 4 (15 tiết), từ ngày 25 tháng 2 

năm 2022 đến ngày 15 tháng 3 năm 2022: dạy tiểu phẩm: Đăng đàn 

cung (7 tiết), Cò lả - trống cơm (8 tiết).  

 - Địa điểm: phòng 402 - trường Đại học FPT 
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- Nội dung:  

+ Lựa chọn các tiểu phẩm thực nghiệm phù hợp với khả 

năng của từng nhóm SV. Nhóm 1 (lớp K16) các em đã được học kỹ 

thuật cơ bản qua tín chỉ 1 và 2, vì vậy chúng tôi lựa chọn các bài thực 

nghiệm thuộc thể loại ca khúc. Với nhóm 3 (lớp K17), đã học quan 3 

tín chỉ, chúng tôi lựa chọn bài thuộc nhóm dân ca và nhạc cung đình, 

có những yêu cầu khó hơn về kỹ thuật và cách thể hiện. Ngoài ra, để 

mở ra hướng phát triển cho SV, sau khi các em tương đối thành thạo 

bài thực hành, chúng tôi đã hướng dẫn hòa tấu cùng GV và cùng 

nhạc cụ khác.  

+ Tổ chức thực nghiệm: Thực nghiệm theo đúng quy trình 

dạy học đã đề ra trong quá trình thực hiện luận văn. Sau thực 

nghiệm, đưa ra kết quả đánh giá khách quan quá trình tiếp thu của 

SV trường Đại học FPT. 

 2.7.1.4. Quy trình dạy thực nghiệm: 

Bước 1: Giới thiệu tác phẩm (1 tiết) 

Bước 2: Hướng dẫn đọc giai điệu của tiểu phẩm (1 tiết) 

Bước 3: Hướng dẫn luyện kỹ thuật trong tiểu phẩm (2 tiết) 

Bước 4: Hướng dẫn thực hành từng câu (2 tiết) 

Bước 5: Hướng dẫn thực hành cả bài (1 tiết)   

2.7.2. Kết quả thực nghiệm 

Sau khi kết thúc quá trình thực nghiệm sư phạm, kết quả 

đánh giá mức độ như sau: 

* Đánh giá về phương pháp và nội dung dạy học của GV: 

Đánh giá về phương pháp: 5/5 GV bỏ phiếu đạt loại xuất sắc; tỷ lệ 

100%; Đánh giá về nội dung dạy học: 5/5 GV bỏ phiếu đạt loại xuất 

sắc; tỷ lệ 100%. 

* Đánh giá về mức độ tiếp thu của SV:  

- Mức độ đánh giá đàn đúng giai điệu: Đạt loại xuất sắc (9-

10): 25,00%; đạt loại giỏi (8- 8,9): 50%; đạt loại khá (7-7,9): 15%; 
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đạt loại trung bình (5-6,9): 10% 

- Mức độ đánh giá đàn đúng nhịp phách: Đạt loại xuất sắc 

(9-10): 25,00%;  đạt loại giỏi (8- 8,9): 50%; đạt loại khá (7-7,9): 

15%; đạt loại trung bình (5-6,9): 10%. 

- Mức độ đánh giá đàn đúng kỹ thuật:  Đạt loại xuất sắc (9-

10): 15%; đạt loại giỏi (8- 8,9): 75%; đạt loại khá (6- 7,9): 35%. 

Tiểu kết 

Về chương trình dạy học, trong 60 tiết của môn học, chúng 

tôi chia thành 4 tín chỉ, mỗi tín chỉ 15 tiết. Trong đó có 2 tiết dạy lý 

thuyết, được sắp xếp dạy ở tín chỉ 1 và 2. Các số tiết còn lại tập 

chung vào phần thực hành.  

Chương trình đã ấn định, mỗi SV sau khi kết thúc sẽ đàn 

được ít nhất 3 tiểu phẩm. Bám sát mục tiêu đó, trong dạy học, chúng 

tôi sẽ lựa chọn đan xen cho SV các tiểu phẩm theo đúng quy định, 

bao gồm: nhạc dân ca, cung đình, ca khúc hoặc nhạc nước ngoài. Ở 

đây, quan điểm của chúng tôi là bài thực hành và tiểu phẩm phải 

phong phú, không nên chỉ áp dụng 3 bài cho tất cả các lớp. Vì vậy, 

chúng tôi đưa ra đề xuất biên soạn Tập tài liệu dạy học đàn tranh, 

bao gồm hệ thống các bài luyện tập và tiểu phẩm thuộc ba mảng như 

trên.  

Về phương pháp dạy học, chúng tôi cho rằng, để dạy học âm 

nhạc dân tộc nói chung, Nhạc cụ truyền thống, trong đó có đàn tranh 

nói riêng, sẽ hiệu quả hơn khi ứng dụng phương pháp truyền ngón, 

truyền nghề.  
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KẾT LUẬN 

 Là một trong những trường Đại học có mô hình đào tạo theo 

chuẩn quốc tế, trường Đại học FPT theo phương thức đào tạo tiên 

tiến, hướng tới đào tạo con người toàn diện. Cùng với sự phát triển 

chung của nhà trường, bộ môn Nhạc cụ dân tộc, mà đàn tranh là một 

phần trong đó đã trở thành một môn học chính khóa, dành cho tác cả 

các ngành đào tạo. 

Việc đưa Nhạc cụ truyền thống, trong đó có đàn tranh vào 

chương trình dạy học là một trong những thay đổi, phù hợp với từng 

giai đoạn phát triển của nhà trường.  

Bước khởi đầu dạy đàn tranh khá thuận lợi do mục tiêu trọng 

tâm của nhà trường, cùng với sự ủng hộ đông đảo của SV. Hiệu quả 

đạt được trong những năm qua đã được Ban lãnh đạo nhà trường ghi 

nhận và khuyến khích các GV trong tổ tiếp tục mạnh dạn phát triển, 

đẩy mạnh phong trào học tập cho SV của nhà trường.  

Từ chương trình khung của nhà trường, chúng tôi nghiên cứu 

đề xuất cụ thể hóa chương trình chi tiết, từ đó ứng dụng các phương 

pháp, biện pháp dạy học hiệu quả. Chương trình chi tiết dựa trên tiêu 

chí những kiến thức không nằm quá mục tiêu chung, đặc biệt là phải 

phù hợp đối tượng học không chuyên. Từ đó, các kỹ thuật cơ bản của 

đàn tranh được chúng tôi lựa chọn, bao gồm: kỹ thuật gảy, rung, 

nhấn, vê... là những kỹ thuật cần được trang bị cho các em. Đây là 

những kỹ thuật nền tảng, không quá khó nhưng lại rất hiệu quả trong 

việc ứng dụng để chơi các tiểu phẩm đàn tranh. 

Về hệ thống bài luyện tập kỹ thuật và bài thực hành tiểu 

phẩm cũng được chúng tôi phân tích làm rõ những thiếu hụt. Hiện 

nay, trường đang sử dụng hai bộ giáo trình của Học viện ÂNQG Việt 

Nam, lẽ dĩ nhiên là không phù hợp với đối tượng không chuyên. 

Điều đó dẫn đến những bất cập trong dạy học.  

Để minh chứng về hiệu quả của Tập tài liệu dạy học, chúng 

tôi đã tiến hành biên soạn mẫu một số bài (phần Phụ lục). Quá trình 

thực hiện luận văn và thực nghiệm sư phạm, chúng tôi đã ứng dụng 
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Tập bài giảng vào thực tế dạy học, nhận được sự hưởng ứng rất lớn 

từ phía đồng nghiệp và đông đảo SV.     

Về phương pháp dạy học, chúng tôi đưa thêm phương pháp 

truyền ngón, truyền nghề, là phương pháp truyền thống của dân tộc. 

Để dạy học âm nhạc dân gian nói chung, dạy học Nhạc cụ truyền 

thống, trong đó có đàn tranh, không nên chỉ áp dụng các phương 

pháp mới mà bỏ qua phương pháp truyền thống, vốn có ưu điểm 

mang tính ưu việt.  

Việc đẩy mạnh phong trào dạy học Nhạc cụ truyền thống, 

trong đó có đàn tranh được coi là quan trọng trong công thúc đẩy đào 

tạo con người toàn diện. Đây cũng là biện pháp gìn giữ và quảng bá 

nền âm nhạc nước nhà một cách thiết thực. 

Vấn đề thực nghiệm sư phạm được chúng tôi thực hiện đạt 

hiệu quả. Các GV trong tổ đánh giá cao về nội dung và phương pháp 

dạy học của GV. Điều đó cũng được kiểm trức trên kết quả học tập 

của SV. Phần lớn, các em đều tiếp thu tốt và thực hành đạt hiệu quả.  

Trong giới hạn của đề tài, chúng tôi mong muốn góp phần 

trong công cuộc đẩy mạnh công tác đào tạo của nhà trường. Những 

phương pháp, biện pháp dạy học đàn tranh cho SV trường Đại học 

FPT cũng đồng thời góp phần bảo tồn gìn giữ và phát huy âm nhạc 

truyền thống Việt Nam. 

 


