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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài  

Trong quá trình đổi mới, phát triển đất nƣớc Việt Nam từ những năm 

80 trở lại đây, cùng với sự hòa nhập nhanh với các nƣớc trong khu vực 

ASEAN, châu Á, Âu và Mỹ, những sản phẩm công nghệ cao, tiên tiến trên 

thế giới đã xuất hiện ở Việt Nam với số lƣợng, chủng loại phong phú, đa 

dạng. Một trong số đó là đàn phím điện tử (Keyboard Electronic), loại nhạc 

khí tiêu biểu những ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến với hiệu quả 

quá trình tích hợp công nghệ số (digital) hiện đại nhằm tạo ra âm thanh mô 

phỏng tất cả nhạc khí trong dàn nhạc giao hƣởng, nhạc khí dân gian các 

nƣớc (đặc biệt ở châu Á) và rất nhiều tiếng động tự nhiên, điện tử (do con 

ngƣời sáng tạo). Đây không chỉ là đặc điểm của đàn phím điện tử mà còn 

điển hình cho xu hƣớng số hóa (hoặc điện tử hóa) các nhạc khí, tạo ra 

những tính năng và hiệu quả âm nhạc mới nhƣ: Digital Piano/Piano điện, 

Electric Guitar/Guitar điện, Digital Drum/Trống điện tử. 

Ở Việt Nam, sự phổ biến nhanh chóng đàn phím điện tử trong khoảng 

40 năm qua đã tạo nên phong trào dạy học đàn phím điện tử khắp các miền 

Bắc - Trung - Nam. Điều này cho thấy, đàn phím điện tử không chỉ dành 

riêng cho âm nhạc chuyên nghiệp mà còn là nhạc khí phổ cập cho mọi độ 

tuổi, tầng lớp từ các gia đình ra ngoài xã hội. Nếu nhƣ đàn phím điện tử 

đƣợc các em thiếu niên, nhi đồng yêu thích, học tập tại các câu lạc bộ , nhà 

văn hóa, thì tại các cơ sở đào tạo âm nhạc, đặc biệt các trƣờng có ngành Sƣ 

phạm Âm nhạc, từ Cao đẳng đến Đại học khắp cả nƣớc đã xác định đàn 

phím điện tử là loại nhạc khí cùng với môn Thanh nhạc tạo nên đặc trƣng 

của nghệ thuật thực hành âm nhạc, mục đích trang bị kỹ năng, kiến thức cơ 

bản về kỹ thuật, tác phẩm cho đối tƣợng HS học Sƣ phạm Mầm non, Sƣ 

phạm Âm nhạc (SPAN) để sau khi ra trƣờng có đầy đủ kiến thức đàn phím 

điện tử, đệm hát và hát. 
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Trƣờng ĐH Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh đang là cơ sở đào tạo đa 

ngành, xuất phát từ quá trình sáp nhập 2 trƣờng: Cao đẳng Sƣ phạm Quảng 

Ninh (CĐSPQN) và Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long 

(CĐVHNT&DLHL). Trong đó có hệ Trung cấp Mầm non, một trong 

những  nghề thu hút ngƣời học do hiện nay các trƣờng Mầm non ở Quảng 

Ninh đang có nhu cầu tuyển giáo viên Mầm non qua đào tạo (không lấy 

ngƣời chƣa qua đào tạo), đặc biệt phải biết đàn và hát, 2 tiêu chí mang tính 

bắt buộc, điều kiện tiên quyết để làm việc. Do đó, đàn phím điện tử là nhạc 

khí phù hợp với nội dung chƣơng trình đào tạo trình độ Trung cấp Mầm 

non, bởi tính đa dụng của loại đàn này trong các trƣờng Mầm non nhƣ: đệm 

hát, dạy hát, sử dụng tạo minh họa bằng âm nhạc sống động trong giờ kể 

chuyện cho trẻ nghe. Ngoài ra, đàn phím điện tử tham gia vào nhiều hoạt 

động, sinh hoạt văn nghệ do trƣờng Mầm non tổ chức nhƣ: chào mừng 

ngày 1/6, tết Trung thu. Với đặc điểm linh hoạt, gọn nhẹ, dễ di chuyển, có 

thể thay thế một dàn nhạc nhẹ, đàn phím điện tử là nhạc khí điển hình nếu 

so với piano, guitar để trở thành cây đàn phổ thông, hòa cùng thế giới đầy 

âm thanh của trẻ thơ. Ở mức độ lớn hơn, các nhà giáo dục âm nhạc còn cho 

rằng đàn phím điện tử góp phần vào quá trình phát triển trí tuệ, khả năng 

tƣởng tƣợng phong phú trẻ em, đặc biệt trong vai trò giáo dục nhân cách. 

Là giáo viên dạy đàn phím điện tử hệ trung cấp Mầm non tại trƣờng 

ĐH Hạ Long, ngƣời viết luận văn nhận thấy tầm quan trọng của đàn phím 

điện tử trong dạy học âm nhạc cho HS Trung cấp Mầm non. Thực tế cho 

thấy đại đa số HS gặp nhiều khó khăn khi bắt đầu tiếp xúc với đàn phím 

điện tử, Ngoài yếu tố nắm vững và thành thạo kỹ thuật 2 tay trên đàn thì 

phần mở rộng yêu cầu HS phải đệm đƣợc một số bài hát dành cho trẻ Mầm 

non, điều kiện bắt buộc để HS có thể triển khai những nội dung đƣợc học 

tập, rèn luyện để tiến hành đệm hát. Mặc dù chƣơng trình dạy học đàn phím 

điện tử hệ Trung cấp Mầm non tại trƣờng ĐH Hạ Long còn thiếu phần đệm 
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hát. Nhƣng đòi hỏi nghề nghiệp giáo viên Mầm non bắt buộc sử dụng 

thƣờng xuyên chức năng đệm của đàn phím điện tử. Với mục đích làm rõ 

thực trạng và đƣa ra biện pháp nâng cao chất lƣợng dạy học môn đàn phím 

điện tử cho HS Trung cấp Mầm non, trƣờng ĐH Hạ Long, qua đó HS có 

thể đệm hát thành thạo các bài hát Mầm non. Ngƣời viết chọn đề tài: Dạy 

học đệm hát trên đàn phím điện tử hệ Trung cấp Sư phạm Mầm non, 

trường Đại học Hạ Long làm luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và 

phƣơng pháp dạy học Âm nhạc. 

2. Lịch sử nghiên cứu  

Nhƣ trên đã trình bày, trong khoảng 40 năm qua xuất hiện nhiều loại 

sách, tài liệu, đề tài nghiên cứu đàn phím điện tử. Đáng kể nhất là khối 

lƣợng tác phẩm, bài kỹ thuật/etude, bài luyện ngón/exercise đƣợc xuất bản, 

biên dịch trong nƣớc và các nƣớc châu Âu, Mỹ, Nhật... Do đặc điểm phím 

đàn điện tử giữ nguyên dạng bàn phím piano, organ, nên ở Việt Nam các 

dạng bài kỹ thuật, tác phẩm viết cho đàn Piano, Organ từ tiền cổ điển đến 

hiện đại và theo phong cách nhạc nhẹ đều đƣa vào dạy học đàn phím điện 

tử mọi cấp độ: từ cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp đến phổ thông.  

Dựa theo các nguồn sách, tài liệu, công trình nghiên cứu về đàn phím 

điện tử, có thể phân thành 2 hƣớng chính: tác phẩm, hòa tấu, bài kỹ thuật 

và các nghiên cứu, luận văn về dạy học đàn phím điện tử. Nội dung đề tài 

tập trung vào đối tƣợng là HS hệ Trung cấp Mầm non, ngƣời viết luận văn 

trình bày phần lịch sử nghiên cứu những loại tài liệu, công trình liên quan 

trực tiếp, gần gũi hƣớng nghiên cứu về dạy học đệm hát của luận văn này. 

2.1. Sách, tài liệu dạy học đàn phím điện tử cho ngành Mầm non 

Chỉ trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây, những ấn phẩm (gọi chung 

là sách nhạc) về đàn phím điện tử xuất hiện liên tục. Đây là tín hiệu đáng 

mừng, bởi ngƣời dạy và ngƣời học đƣợc lựa chọn mọi trình độ khác nhau, 

từ bắt đầu học đến những tác phẩm của những nhạc sĩ nổi tiếng trên thế 
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giới với yêu cầu thể hiện và kỹ thuật rất khó. Với yêu cầu dạy học đàn 

phím điện tử cho ngành Mầm non nói chung, loại sách nhạc sử dụng 

thƣờng xuyên chủ yếu của một số nhạc sĩ trong nƣớc biên soạn, tuyển chọn 

từ nhiều sáng tác, bài kỹ thuật của nƣớc ngoài và do chính tác giả Việt Nam 

viết cho đàn phím điện tử độc tấu, biểu diễn. 

- Sách, tài liệu dạy học đàn phím điện tử do nhạc sĩ Việt Nam viết và 

biên soạn: Loại sách phù hợp với ngƣời bắt đầu học đàn phím điện tử của  

tác giả Ngô Ngọc Thắng với cuốn: Phương pháp học đàn Organ [27], Lê 

Vũ - Quang Đạt: Độc tấu trên đàn Organ, tập 1,2 [41]. Trong cuốn: 

Phương pháp học đàn Organ tác giả Ngô Ngọc Thắng bố cục gồm 3 phần, 

trong đó phần 3 có dung lƣợng dài nhất với 4 chƣơng. Tuy vậy, toàn bộ 

sách tập trung vào giới thiệu cấu tạo, tính năng và một số nội dung liên 

quan đến lý thuyết âm nhạc (viết theo văn phong phổ thông) nhƣ: quãng 

nhạc (phần 3, chƣơng 1), nhịp (phần 3, chƣơng 2). Với 2 cuốn sách: Độc 

tấu trên đàn Organ, tập 1, 2, các tác giả Lê Vũ - Quang Đạt tập trung vào 

biên soạn lại hoặc chuyển soạn một số tác phẩm của các nhạc sĩ nổi tiếng 

thế giới nhƣ: J.S. Bach, F. Chopin..., cho đàn phím điện tử độc tấu và 

những tác phẩm đƣợc sáng tác trên một số làn điệu dân ca Việt Nam nhƣ: 

Lý cây bông, Lý qua đèo, Lý chiều chiều, Liên khúc Lý ngựa Ô, hoặc sử 

dụng giai điệu trong ca khúc nổi tiếng nhƣ: Ngựa Ô thương nhớ (sáng tác: 

Trần Tiến) với cách viết ngẫu hứng rất phổ biến của nhiều nghệ sĩ phía 

Nam chơi đàn Electronic Keyboard soạn lại cho đàn phím điện tử độc tấu.  

Tuy vậy, nổi bật là 4 cuốn sách dạy học đàn phím điện tử của 

PGS.Xuân Tứ gồm: Hướng dẫn dạy và học đàn organ 1 [36], Hướng dẫn 

dạy và học đàn organ 2 [37], Phương pháp dạy và học đàn phím điện tử 

1[38] và Phương pháp dạy và học đàn phím điện tử 2 [39]. Đây là 4 cuốn 

sách đúc kết kinh nghiệm, phƣơng pháp sƣ phạm mẫu mực đƣợc PGS. 

Xuân Tứ đặt nền móng cách dạy học đàn phím điện tử dành cho các cơ sở 
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đào tạo ngành SPAN. Từ cuốn đầu tiên: Hướng dẫn dạy và học đàn organ 

1, tác giả đã xác định 3 tiêu chí dành cho đối tƣợng học đàn phím điện tử: 

“học có phƣơng pháp, học có hệ thống và học với niềm hứng thú say mê” 

[36,tr.4]. Cho đến nay, tại trƣờng ĐH Hạ Long, các giảng viên, học sinh, 

sinh viên vẫn sử dụng, coi đây là tài liệu chính trong dạy học môn đàn 

phím điện tử. Những nội dung trong 4 cuốn sách của PGS. Xuân Tứ đƣợc 

áp dụng và đạt kết quả tốt, giúp HS hệ Trung cấp Mầm non tiến bộ kỹ thuật 

ngón tay, cách sử dụng tính năng đàn trong học tập. 

Ngoài ra, còn nhiều tài liệu đƣợc giảng viên tham khảo, bổ sung nhằm 

phù hợp với đặc điểm ngón tay, khả năng tƣ duy của HS trong quá trình 

dạy học đàn phím điện tử nhƣ: Những tác phẩm chọn lọc cho đàn Organ 

Keyboard [25] do tác giả Việt Thanh biên soạn, tiêu biểu nhƣ: Hoa thơm 

bướm lượn, Qua cầu gió bay, Ngày đầu tiên đi học và nhiều chủ đề tác 

phẩm nổi tiếng trên thế giới soạn cho đàn phím điện tử độc tấu: Silent 

night, Hungarian dance N
0
5, Czardas. Năm 2000, nhóm tác giả Hoàng Văn 

Yến, Nguyễn Thị Nhung, Lƣu Quang Minh, Ngô Thị Nam, Đình Long biên 

soạn cuốn tài liệu: Bồi dưỡng âm nhạc cho giáo viên Mầm non [45], trong 

đó có phần 3 với tiêu đề: đàn Organ, mục đích tổ chức các lớp bồi dƣỡng 

ngắn hạn từ 2 - 3 tháng cho giáo viên Mầm non biết cách sử dụng đàn phím 

điện tử. 

Đáng chú ý là một số tiểu phẩm viết cho đàn piano do nhạc sĩ Việt 

Nam sáng tác rất phù hợp cho đàn phím điện tử độc tấu. Tất cả đƣợc tập 

trung trong những cuốn sách: Phương pháp học đàn piano [13] do NGND. 

Thái Thị Liên, nhà sƣ phạm đàn piano nổi tiếng Việt Nam biên soạn. Cuốn 

Những tác phẩm soạn cho piano [29] do nhóm tác giả: Nguyễn Văn 

Thƣơng, Ngô Sĩ Hiển, Nguyễn Hữu Tuấn biên soạn và cuốn Tuyển tập tác 

phẩm Việt Nam cho đàn piano [32] đƣợc nghệ sĩ piano nổi tiếng Việt Nam 

Nguyễn Hữu Tuấn tập hợp trong 2 tập: 1 và 2. Các cuốn sách nhạc trên đều 
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tập trung trình bày những sáng tác viết cho đàn piano. Điều này cho thấy 

tính nhất quán trong phƣơng pháp biên soạn sách của các nghệ sĩ, nhạc sĩ 

dạy đàn piano hàng đầu ở Việt Nam nhằm mục đích giới thiệu đầy đủ tác 

phẩm viết cho đàn piano đƣợc khai thác, sử dụng chất liệu, chủ đề âm nhạc 

dân gian với ý thức, niềm tự hào truyền thống âm nhạc Việt Nam có cội 

nguồn lịch sử hàng ngàn năm. 

Nhƣ vậy, sách nhạc trong dạy học đàn phím điện tử của nhạc sĩ Việt 

Nam viết, biên soạn liên tục xuất bản cho thấy loại nhạc khí này đƣợc tất cả 

các cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp, phổ thông từ trung ƣơng đến địa 

phƣơng tiếp nhận (trong dó có trƣờng ĐH Hạ Long) với ý nghĩa là những 

tài liệu chính, chủ yếu để đƣa vào dạy học đàn phím điện tử với nhiều 

phƣơng pháp kết hợp giữa đặc điệm đàn phím điện tử và piano. 

- Sách, tài liệu dạy học đàn phím điện tử nước ngoài: đƣợc du nhập 

vào Việt Nam từ những năm 70, thế kỷ XX, đàn phím điện tử là nhạc khí 

có nhiều tính năng hiện đại nhƣng cấu tạo bàn phím nhƣ piano, do đó 

những dạng kỹ thuật, cách xử lý tác phẩm chịu nhiều ảnh hƣởng của lối 

diễn tấu đàn piano. Điều này lý giải vì sao các sách viết cho đàn piano ở 

nƣớc ngoài khi vào Việt Nam đƣợc giảng viên lựa chọn làm bài dạy đàn 

phím điện tử rất hiệu quả, góp phần phát triển đúng mục đích đào tạo 

(chuyên nghiệp và phổ thông). Tại trƣờng ĐH Hạ Long, xuất phát từ tuyển 

sinh đầu vào hệ Trung cấp Mầm non với đối tƣợng là học sinh tốt nghiệp 

THPT, đại đa số bắt đầu học nhạc sau khi trúng tuyển. Do đó, các giảng 

viên đã tìm kiếm tài liệu nƣớc ngoài đúng trình độ, vừa sức học ở trình độ 

phổ cập. Một mặt đảm bảo tính đa dạng về bài kỹ thuật, tác phẩm, mặt khác 

có thể lựa chọn chính xác đúng năng lực cá nhân HS học đàn phím điện tử. 

Dƣới đây là một số sách tiêu biểu: 

+ Cuốn Musiques a chanter [47] đƣợc Jean - Paul Holstein và các 

đồng sự biên soạn tập trung vào trình bày những chủ đề âm nhạc lấy từ một 
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số bài hát dân gian nổi tiếng (của Pháp) và trích từ các tác phẩm của 

Debussy, Mozart, Richard Strauss (theo tiếng Pháp). Đây là cuốn tài liệu 

phù hợp với trình độ SV hệ Trung cấp Mầm non, trƣờng ĐH Hạ Long khi 

bắt đầu học đàn phím điện tử.  

+ Cuốn Jeux de Rythmes...et Jeux de Clés [48] đƣợc tác giả Jean - 

Clément Jollet viết với mục đích giúp ngƣời học đàn phím điện tử nắm 

vững tiết tấu, nhịp điệu để phát triển kỹ thuật diễn tấu giai điệu bên tay 

phải. Đây là cuốn sách bổ ích, thiết thực đối với dạy học đàn phím điện tử 

ở trình độ phổ thông. 

Ngoài ra còn rất nhiều loại sách nhạc của Đức, Mỹ đƣợc biên soạn 

công phu, chi tiết trong dạy học đàn phím nói chung, đàn phím điện tử nói 

riêng đƣợc tập thể giảng viên, trong đó có ngƣời viết luận văn sử dụng 

trong dạy học đàn phím điện tử cho SV hệ Trung cấp Mầm non, trƣờng ĐH 

Hạ Long. 

2.2. Công trình, luận văn nghiên cứu dạy học và đệm hát trên đàn phím 

điện tử 

Sự phát triển nhanh của trƣờng ĐHSP Nghệ thuật TW trong 10 năm 

qua (2007 - 2017) cùng với sự xuất hiện của khoa sau Đại học đã thu hút 

nhiều CB, GV các trƣờng đào tạo âm nhạc nói chung và ngành SPAN nói 

riêng đến học tập, nghiên cứu ở trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ. Qua đó đã hoàn 

thành một số luận văn, công trình nghiên cứu. Tiêu biểu những đề tài liên 

quan đến hƣớng nghiên cứu của luận văn này gồm: 

 - Luận văn cao học chuyên ngành LL&PPDHAN: Nâng cao chất 

lượng giảng dạy Keyboard cho sinh viên Đại học Sư phạm Âm nhạc tại Hà 

Nội (HVANQGVN, 2013) của tác giả Nguyễn Ngọc Anh đề cập đến sự cần 

thiết phải nâng cao chất lƣợng dạy học đàn phím điện từ ngành SPAN. 

- Luận văn cao học chuyên ngành LL&PPDHAN: Hướng dẫn soạn 

phần đệm ca khúc trên đàn phím điện tử trong chương trình đào tạo hệ 
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CĐSP Âm nhạc tại trường CĐ Vĩnh Phúc (ĐHSPNTTW, 2015) đƣợc tác 

giả Lê Văn Vũ trình bày cụ thể những thủ pháp soạn phần đệm trên đàn 

phím điện tử. Trong đó tác giả tập trung vào cách đệm các ca khúc thiếu 

niên, nhi đồng bậc Tiểu học và THCS (tại trƣờng CĐ Vĩnh Phúc). 

- Luận văn cao học chuyên ngành LL&PPDHAN: Soạn phần đệm ca 

khúc Mầm non trên đàn Electronic Keyboard (cho sinh viên trường ĐH 

Hồng Đức) (ĐHSPNTTW, 2016), tác giả Phạm Anh Tuấn trình bày thủ 

pháp soạn phần đệm hát trên đàn phím điện tử với trình tự từ mở đầu đến 

kết thúc. 

Ngoài ra còn rất nhiều luận văn khác nghiên cứu dạy học đàn phím 

điện tử tại những cơ sở đào tạo có ngành SPAN. Bên cạnh đó, có một số 

công trình của GV trƣờng ĐHSP Nghệ thuật TW nêu về soạn đệm hát trên 

đàn phím điện tử nhƣ: 

- Tác giả Phạm Thị Khanh (2001), Soạn bài hát truyền thống với phần 

đệm cho đàn Organ, đề tài NCKH, trƣờng ĐHSP Nghệ thuật TW. Tác giả 

sử dụng loại đàn PSR.550 - Yamaha để giới thiệu cách soạn đệm 5 bài hát. 

Do đây là model đàn rất cũ (cách đây gần 20 năm), nên tác giả chƣa nêu 

đƣợc tính năng hiện đại của những thế hệ đàn mới hiện nay.  

- Tác giả Đào Văn Kiên (2001), Soạn đệm đàn Organ các bài hát tiểu 

học lớp 5, đề tài NCKH, trƣờng ĐHSP Nghệ thuật TW. Đề tài chủ yếu 

trình bày cách đệm bài hát ở bậc Tiểu học (lớp 5) trên hệ đàn cũ nhƣ: 

PSR.550, 520, 630 - Yamaha. Do đó hiệu quả đệm hát bị hạn chế, ít tác 

dụng trong thực tế dạy học đệm hát trên đàn phím điện tử. 

- Tác giả Phạm Thị Thanh Phƣơng (2004), Soạn phần đệm Organ cho 

một số bài dân ca Tây Nguyên, ca khúc sử dụng chất liệu dân ca Tây 

Nguyên, đề tài NCKH, trƣờng ĐHSP Nghệ thuật TW. Trong đề tài này, tác 

giả Phạm Thị Thanh Phƣơng nêu một số âm hình trong làn điệu dân ca Tây 

Nguyên và những ca khúc có sử dụng chất liệu âm nhạc dân gian Tây 
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Nguyên. Tuy vậy, tác giả không đề cập đến những tích hợp tiên tiến trong 

chức năng đàn phím điện tử để tao hiệu ứng âm thanh và các thủ pháp đệm 

hát. Đây là điểm hạn chế của đề tài. 

- Tác giả Lại Thị Phƣơng Thảo (2009), Soạn đệm một số ca khúc 

trung học cơ sở sử dụng trong dạy học Organ cho hệ CĐSP âm nhạc 

trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương (không dùng bộ đệm tự động), đề tài 

NCKH, trƣờng ĐHSP Nghệ thuật TW. Đây là đề tài theo hƣớng phát triển 

lối chơi đàn Piano trên đàn phím điện tử với quan điểm không dùng bộ đệm 

tự động. Tuy có một số âm hình, cách đệm nhƣng còn đơn giản và chƣa 

phát huy đƣợc ƣu thế của đàn phím điện tử trong đệm hát.  

Tóm lại, quá trình nghiên cứu đề tài Dạy học đệm hát trên đàn phím 

điện tử hệ Trung cấp Mầm non, trường Đại học Hạ Long ngƣời viết luận 

văn đã tìm kiếm, sử dụng các loại sách, tài liệu, công trình nghiên cứu, luận 

văn để đối chiếu, so sánh và đánh giá bằng nhiều hƣớng khác nhau. Tất cả 

cho thấy, đây là đề tài mới, không trùng lặp và kế thừa với bất cứ công 

trình nghiên cứu nào trƣớc đó. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Xuất phát từ thực trạng dạy học đàn phím điện tử tại trƣờng ĐH Hạ 

Long, ngƣời viết luận văn nêu rõ mục đích cần nâng cao chất lƣợng dạy 

học đệm hát cho HS hệ Trung cấp Mầm non, hƣớng đến đạt hiệu quả hơn 

nữa chƣơng trình, giáo trình và phƣơng pháp, biện pháp đệm hát cho HS 

Mầm non tại trƣờng ĐH Hạ Long. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

 Nghiên cứu thực trạng dạy học đàn phím điện tử hệ Trung cấp Mầm 

non, trƣờng ĐH Hạ Long. 
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 Tìm hiểu các phƣơng pháp dạy học đàn phím điện tử của giảng viên 

và HS hệ Trung cấp Mầm non. Từ đó đề ra giải pháp đổi mới, nâng cao 

chất lƣợng dạy học đàn phím điện tử. 

 Đánh giá, ứng dụng các phƣơng pháp soạn đệm ca khúc trong dạy 

học đàn phím điện tử hệ Trung cấp Mầm non, trƣờng ĐH Hạ Long. 

 Đƣa ra giải pháp tích cực cho HS rèn luyện kỹ năng sử dụng đàn 

phím điện tử, kết hợp thực nghiệm sƣ phạm nhằm đạt hiệu quả đệm hát 

trong dạy học đàn phím điện tử tại trƣờng ĐH Hạ Long. 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

- HS hệ Trung cấp Mầm non học đàn phím điện tử, trƣờng ĐH Hạ 

Long. 

- Chƣơng trình dạy học đàn phím điện tử hệ Trung cấp Mầm non, 

trƣờng ĐH Hạ Long. 

- Nghiên cứu các vấn đề/ biện pháp dạy học đệm hát trên đàn phím 

điện tử của GV, HS Trung cấp Mầm non, trƣờng ĐH Hạ Long. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

 - Về thời gian: trong năm học 2016 - 2017 với môn học đàn phím 

điện tử trình độ Trung cấp Mầm non, trƣờng ĐH Hạ Long. 

- Về không gian: các lớp học đàn phím điện tử hệ Trung cấp Mầm non 

tại trƣờng ĐH Hạ Long. 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Phân tích, tổng hợp sách, tài liệu dạy học đàn phím điện tử (Phân 

tích sách, tài liệu nhằm so sánh mức độ của dễ và khó để từ đó chọn lọc ra 

những sách, tài liệu phù hợp với khả năng của HS)  

- Phƣơng pháp đánh giá, kiểm tra dạy học đàn phím điện tử (Đánh giá 

năng lực học tập của học sinh cũng nhƣ khả năng chơi đàn của từng học 

sinh để từ đó có các phƣơng pháp, biện pháp dạy học phù hợp) 
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- Phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm (Đánh giá kết quả dạy học đệm 

hát trên đàn phím điện tử dành cho HS hệ Trung cấp Mầm non.Phân tích 

năng lực đệm hát của HS hệ Trung cấp Mầm non) 

6. Những đóng góp của luận văn 

 Xác định vai trò, tầm quan trọng của đệm hát trên đàn phím điện tử 

trình độ Trung cấp Mầm non, trƣờng ĐH Hạ Long. 

 Đƣa ra những biện pháp nâng cao chất lƣợng dạy học đệm hát trên 

đàn phím điện tử trong đào tạo ngành Sƣ phạm Mầm non, trƣờng ĐH Hạ 

Long. 

Nếu luận văn đƣợc thông qua sẽ là tài liệu tham khảo cho GV, HS dạy 

học đệm hát trên đàn phím điện tử của trƣờng ĐH Hạ Long. 

 Đề tài có thể góp phần xác định đổi mới chƣơng trình dạy học đàn 

phím điện tử ngành Mầm non nói riêng và mở rộng cho sinh viên trình độ 

CĐSPAN nói chung tại trƣờng ĐH Hạ Long.  

7. Cấu trúc của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn 

gồm 02 chƣơng: 

Chƣơng 1: Lý luận và thực trạng dạy học đàn phím điện tử hệ Trung 

cấp Mầm non, trƣờng ĐH Hạ Long. 

Chƣơng 2: Biện pháp dạy học đệm hát trên đàn phím điện tử 
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Chƣơng 1 

LÝ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG DẠY HỌC ĐÀN PHÍM ĐIỆN TỬ  

HỆ TRUNG CẤP MẦM NON, TRƢỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG 

1.1. Khái niệm dạy học đàn phím điện tử 

Dạy học đàn phím điện tử có nhiều cách hiểu, giải thích. Trong nội 

dung này, ngƣời viết luận văn trình bày một số khái niệm về dạy học, đàn 

phím điện tử, đây là hai nội dung chủ đạo để dẫn đến khái niệm đƣợc tích 

hợp từ 2 khái niệm trên: dạy học đàn phím điện tử. Điều này xuất phát từ 

tính đặc thù của quá trình dạy học nhạc đàn với đặc điểm, phƣơng pháp tổ 

chức khác biệt so với các ngành đào tạo thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, 

khoa học xã hội và nhân văn. 

1.1.1. Dạy học 

Dạy học là quá trình hoạt động chủ đạo trong nhà trƣờng bao gồm hai 

chủ thể: ngƣời dạy và ngƣời học. Ở ý nghĩa chung nhất, 2 tác giả Nguyễn 

Sinh Huy và Nguyễn Văn Lê đƣa ra khái niệm: “xét theo quan điểm tổng 

thể dạy học chính là con đƣờng giáo dục (hiểu theo nghĩa tổng quát) tiêu 

biểu nhất” [9, tr.172]. Điều này đƣợc hiểu dạy học bao gồm những hoạt 

động đƣợc tổ chức chặt chẽ, đúng trình tự, phân bổ nội dung dạy học theo 

chiều thời gian (gọi là kỳ học, năm học). Nhƣ vậy, quá trình dạy học biểu 

hiện qua hai hoạt động đặc trƣng cơ bản: hoạt động dạy và hoạt động học.  

- Hoạt động dạy: Luôn tồn tại trong môi trƣờng, tiêu biểu là nhà 

trƣờng với những quy chuẩn về sƣ phạm, tổ chức, quản lý, còn gọi là quy 

trình đào tạo, điều này khác với cách dạy truyền nghề, bảo ban trong các 

cộng đồng xã hội. Mặc dù, tính phổ biến của phƣơng thức truyền nghề vẫn 

tồn tại bằng nhiều hình thái lao động thủ công nhƣ: thêu ren, rèn sắt, dệt 

cửi, làm nón..., nhằm hƣớng tới sự hoàn thiện kỹ năng, kỹ xảo một loại 

hình nghề nghiệp nào đó. Cách truyền dạy này phụ thuộc rất lớn vào kinh 

nghiệm cá nhân với kiến thức thực tế phong phú, lâu năm trong nghề. Khác 
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biệt với truyền nghề, hoạt động dạy đƣợc tổ chức chặt chẽ trong không 

gian, điều kiện của cơ sở đào tạo (còn gọi là phƣơng thức nhà trƣờng), mục 

đích trang bị hệ thống kiến thức đƣợc tổng kết thành quy luật, định lý mang 

tính khoa học, logic. Do đó, dạy học theo quan điểm hiện đại gồm hai chủ 

thể nhận thức: ngƣời dạy và ngƣời học. Trong đó, ngƣời dạy là chủ thể toàn 

bộ quá trình hoạt động dạy với ý nghĩa hƣớng dẫn, xác định cụ thể từng nội 

dung tri thức nhân loại theo tiến trình thời gian môn học để ngƣời học tiếp 

nhận bằng những phƣơng pháp học tập khác nhau. Ví dụ: khi dạy lý thuyết 

thƣờng tổ chức trong phạm vi lớp học hoặc giảng đƣờng, còn dạy thực 

hành có xu hƣớng tiếp cận thực tế với các thao tác hoàn thiện kỹ năng, kỹ 

xảo. Lê Văn Hồng nêu khái niệm dạy: “khi tiến hành hoạt động dạy, thày 

giáo không nhằm phát triển chính mình, mà nhằm tổ chức tái tạo nền văn 

hóa xã hội, nhằm tạo ra cái mới trong tâm lý học sinh” [8, tr.102]. Khái 

niệm trên chỉ rõ vai trò ngƣời dạy bắt buộc phải tổng hợp những tri thức mà 

nhân loại đã tích lũy trƣớc đó thông qua nguồn tài liệu khoa học do các tác 

giả chuyên sâu công bố, xuất bản. Từ đó hình thành bài giảng, giáo án, giáo 

trình để đƣa vào hoạt động dạy với ý nghĩa hệ thống hóa tri thức vừa đảm 

bảo tính truyền thống, mặt khác giúp ngƣời học tiếp cận nhanh chóng, đầy 

đủ những phát minh, sáng tạo mới nhất, hiện đại nhất trong xã hội hiện nay. 

Do đó, hoạt động dạy cần đến tƣ duy trình độ cao (Đại học, Thạc sĩ, Tiến 

sĩ) để hình thành những chuyên gia, chuyên sâu trong một chuyên môn hẹp 

của từng lĩnh vực khoa học. Điều này rất chính xác khi đối chiếu vào dạy 

các chuyên ngành biểu diễn âm nhạc nhƣ: giáo viên dạy thanh nhạc sẽ gặp 

khó khăn, hoặc không thể thực hiện đƣợc nếu phân công dạy nhạc đàn và 

ngƣợc lại. Vai trò ngƣời dạy trong các loại hình nghệ thuật đƣợc xác định 

cụ thể, chi tiết bởi tính chuyên môn hóa cao, thông qua sản phẩm là công 

trình nghiên cứu, bài viết khoa học đăng trên các tạp chí uy tín thuộc từng 

lĩnh vực, ngành chuyên biệt. Với một số khái niệm và dẫn giải nêu trên cho 
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thấy ngƣời dạy đƣợc hiểu là giáo viên, giảng viên trong các cơ sở đào tạo 

(không phải dạy học ở trƣờng phổ thông) với mục đích để ngƣời học lĩnh 

hội những tri thức nghề trình độ Trung cấp, Cao đẳng và Đại học ngày càng 

chuyên sâu.  

- Hoạt động học: cùng với quá trình dạy của giảng viên là hoạt động 

học tập của SV, là hoạt động đặc thù của con ngƣời, là quá trình lĩnh hội tri 

thức, rèn kĩ năng bằng nhiêu cách thức, Phƣơng pháp khác nhau. Hiện nay, 

ở Việt Nam và một số nƣớc khác vẫn phổ biến lời dạy của Lê Nin: Học, 

học nữa, học mãi với quan điểm học tập suốt đời, học mọi nơi, mọi lúc. 

Trong môi trƣờng giáo dục, đối tƣợng học luôn là chủ thể tiếp nhận tri thức 

từ ngƣời dạy một cách chủ động, điều này khác với cách học thụ động theo 

kiểu truyền nghề bằng kinh nghiệm. Khi là chủ thể nhận thức, ngƣời học 

đƣợc trang bị, phƣơng pháp và tổ chức cách học nhằm có thể tiếp nhận kiến 

thức một cách đa dạng nhƣ: ngoài việc đƣợc giảng viên dạy trên lớp, ngƣời 

học có thể tạo thành nhóm học tập kết hợp với tự học, tự rèn luyện kỹ năng, 

kỹ xảo cá nhân. Điều này hoàn toàn đúng đối với cách học đàn phím điện 

tử. Lê Văn Hồng nêu quan niệm học tập: “hoạt động học là hoạt động đặc 

thù của con ngƣời đƣợc điều khiển bởi mục đích tự giác là lĩnh hội những 

tri thức, kỹ năng, kỹ xảo mới, những hình thức hành vi và cả những dạng 

hoạt động nhất định” [8, tr.106]. Tuy vậy, sự khác biệt giữa học theo lối 

truyền nghề khác với học trong môi trƣờng đào tạo chuyên sâu qua những 

biểu hiện đặc trƣng cơ bản nhằm xác định cụ thể của hoạt động học: 

+ Khi đối tƣợng chủ đạo của hoạt động học là hệ thống kiến thức thì 

mục đích của ngƣời học là sử dụng các phƣơng pháp, cách học phù hợp với 

bản thân để lĩnh hội tối đa tri thức trong khoảng thời gian ngắn nhất. Do đó, 

vấn đề chính của hoạt động học là quá trình tự học, tự nhận thức từng cá 

nhân. Thực tế cho thấy mỗi cá nhân đều phát huy cơ cấu tâm lý, tính tình, 

khả năng tiếp thu để tiến hành hoạt động học, nói cách khác không có sự 
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giống nhau theo kiểu khuôn mẫu khi áp dụng phƣơng pháp học tập. Ví dụ: 

có SV rất thích học ban đêm và cho rằng học đêm tăng khả năng tập trung, 

không bị ảnh hƣởng tiếng ồn hoặc bị phân tâm bởi sinh hoạt thƣờng ngày. 

Với SV khác cho rằng học đêm không phù hợp vì mọi hoạt động diễn ra 

vào ban ngày, đêm dành cho ngủ, kết quả học tập tốt liên quan đến phân bổ 

thời gian giữa học, sinh hoạt và nghỉ ngơi. Điều này cho thấy, mỗi cá nhân 

cần xem xét vấn đề tự học vào khoảng thời gian phù hợp với bản thân để 

đạt hiệu quả học tập cao nhất. 

+ Hoạt động học là hoạt động có ý thức chỉ có ở con ngƣời, bằng con 

đƣờng học tập, con ngƣời lĩnh hội tri thức nhân loại mang tính nối tiếp, liên 

tục. Những kiến thức của thế hệ trƣớc đƣợc trao truyền cho thế hệ sau bằng 

học tập, sự kế thừa đó là một quá trình phát triển xã hội mang tính quy luật. 

Sự cộng hƣởng học tập sẽ tạo nên những tiến bộ nhanh hơn khi những 

phƣơng tiện khoa học, công nghệ, kỹ thuật hiện đại đóng vai trò ngày càng 

quan trọng, giúp ngƣời học sử dụng nhƣ một công cụ nhằm tìm hiểu, tham 

khảo, đánh giá những nội dung giảng dạy, kiến thức tiên tiến, từ đó rút ra 

các giá trị cho bản thân. Có thể nêu dẫn chứng, khi thế giới phát minh ra 

Internet và máy tính đã tạo nên sự biến đổi lớn lao trong dạy học hiện đại, 

trong đó ngƣời học sử dụng máy tính thành phƣơng tiện học tập kết nối 

Internet nhằm tiếp nhận lƣợng tri thức nhiều hơn, đa dạng hơn. Đây đƣợc 

gọi là cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ tại các nƣớc có 

trình độ học tập hiện đại. 

Tóm lại, dạy học trong nhà trƣờng đƣợc tổ chức chặt chẽ, có quy trình 

và tiêu chuẩn chuẩn mực (còn gọi là trƣờng quy), điều này khác với dạy 

học kiểu truyền nghề bằng kinh nghiệm trong dân gian ở Việt Nam. Từ 

những quan điểm về hoạt động dạy và hoạt động học nêu trên cho thấy dạy 

học luôn gắn liền với quy trình, tổ chức hoạt động trong nhà trƣờng nhằm 

đạt mục đích của giáo dục, đó là đào tạo con ngƣời bằng những phƣơng 
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pháp sƣ phạm vừa mang tính tổng thể, vừa mang tính đặc thù đƣợc Phạm 

Viết Vƣợng dẫn giải qua khái niệm dạy học: “Dạy học là một bộ phận của 

quá trình sƣ phạm tổng thể, là một trong những con đƣờng để thực hiện 

mục đích giáo dục. Quy trình dạy học đƣợc tổ chức trong nhà trƣờng bằng 

phƣơng pháp sƣ phạm đặc biệt” [43, tr.52]. 

1.1.2.  Đàn phím điện tử  

Sự xuất hiện một loại nhạc khí ứng dụng công nghệ kỹ thuật số tiên 

tiến, hiện đại với tên gọi  đàn Electronic Keyboard trên thế giới đã làm thay 

đổi các hình thái biểu diễn âm nhạc chuyên nghiệp, điển hình là các ban 

nhạc điện tử với cách hiểu là sử dụng 100% nhạc khí điện tử tạo âm thanh 

khi biểu diễn. Khi thâm nhập vào Việt Nam, vào giai đoạn đầu đàn  

Electronic Keyboard đƣợc gọi một cách ngắn gọn, phổ thông là đàn organ 

bởi những âm thanh đầu tiên đƣợc mô phỏng nhiều nhất là tiếng organ. 

Đến nay, đàn Electronic Keyboard đƣợc phiên âm theo tiếng Việt là đàn 

phím điện tử với 2 dòng đàn chính: thứ nhất là loại: Arrange Keyboard 

dành cho các nhà soạn nhạc, nghệ sĩ chuyên nghiệp biểu diễn. Đây là loại 

đàn thƣờng không có loa, âm thanh do tín hiệu điện tử theo các đƣờng 

truyền (giắc cắm) hoặc Midi (Musiccal Instrumental Digital Interface) (tạm 

dịch: giao tiếp khí nhạc bằng kỹ thuật số) đƣợc amply khuếch đại ra loa. 

Loại thứ hai có tên theo thuật ngữ tiếng Anh là Home Keyboard, đây là loại 

đàn phổ biến nhất ở Việt Nam hiện nay. Về nghĩa, Home Keyboard đƣợc 

các hãng nhƣ Yamaha, Casio, Roland..., thiết kế với mục đích dành cho các 

gia đình sử dụng, về sau cùng với sự tích hợp công nghệ số tạo nên nhiều 

tính năng hiện đại, đàn Home Keyboard đƣợc sử dụng trong sinh hoạt nghệ 

thuật cộng đồng tại các địa phƣơng. Sự đa dụng của đàn Home Keyboard 

phát huy rất hiệu quả trong đệm cho hát, do đó ở Việt Nam đàn Home 

Keyboard ngày càng phổ biến và đƣợc hiểu chung là đàn Electronic 

Keyboard, dịch sang tiếng Việt là đàn phím điện tử. Đặc điểm cấu tạo riêng 
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của đàn Home Keyboard khác với các loại đàn điện tử nhƣ Digital Piano, 

Electric Guitar ở cấu tạo có bộ đệm tự động, loa và các tính năng phong 

phú nhƣ thu, tạo tiếng hỗ trợ (Multipad) và nhiều chức năng khác phù hợp 

với lối chơi nhạc nhẹ, đặc biệt trở thành nhạc khí độc lập khi độc tấu, đệm 

hát và là thành viên chính trong ban nhạc, nhóm nhạc, nhạc điện tử. Đàn 

phím điện tử rất nổi bật khi thể hiện đƣợc nhiều phong cách âm nhạc khác 

nhau nhƣ: Jazz, Pop, Rock, Country/đồng quê, trong đó không thể không 

nhắc đến khả năng diễn tấu rất hay âm nhạc dân gian Việt Nam. Ví dụ nhƣ 

hiện nay khi các nhóm hát Quan họ biểu diễn, đàn phím điện tử là cây đàn 

chủ đạo tạo nhạc nền thay cho các nhạc cụ dân tộc.     

Tác giả Sơn Hồng Vỹ đã viết: “Organ điện tử là loại đàn điện tử, có 

bàn phím tựa nhƣ đàn Piano, nhƣng có rất nhiều kiểu dáng” [42, tr.9]. Từ 

những dẫn giải về đàn phím điện tử nêu trên, có thể đƣa ra khái niệm: đàn 

phím điện tử là nhạc khí tích hợp công nghệ số tiên tiến, hiện đại trên thế 

giới để trở thành loại đàn có khả năng thể hiện nhiều phong cách âm nhạc 

khác nhau, đặc biệt trong nhạc nhẹ và đệm hát.  

Khái niệm này phù hợp với quan điểm của PGS.Xuân Tứ, một nhà sƣ 

phạm nổi tiếng Việt Nam, đồng thời là nhạc sĩ chuyên sáng tác cho đàn 

phím điện tử đã in và xuất bản nhiều công trình, sách trong những năm gần 

đây: “đàn phím điện tử là một trong những phƣơng tiện truyền đạt và tiếp 

thu âm nhạc thuận lợi nhất. Sang thế kỷ XXI, với sự phát minh Âm thanh 

kỹ thuật số (Digital sound) đàn phím điện tử (Electronic Keyboard) đã ra 

đời. Với chức năng ƣu việt, đàn phím điện tử có thể ghi đƣợc hàng trăm 

đến hàng ngàn âm sắc đa dạng, phong phú của các nhạc cụ ở khắp các châu 

lục. Do vậy nó trở thành nhạc cụ cơ bản trong đời sống” [37, tr.5]. 

1.1.3. Dạy học đàn phím điện tử  

Từ những khái niệm về dạy học và đàn phím điện tử nêu trên cho thấy 

để hình thành một chƣơng trình đào tạo đàn phím điện tử là một công việc 
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khó khăn, phức tạp. Điều này thể hiện ở chỗ: đàn phím điện tử có hệ thống 

kỹ thuật, tác phẩm vừa tƣơng đồng vừa khác biệt với đàn Piano. Sự tƣơng 

đồng giữa đàn phím điện tử và Piano xuất phát từ cấu tạo bàn phím, ngay 

từ khi ra đời, đàn phím điện tử đã mô phỏng lại bàn phím của đàn Piano và 

Organ nhà thờ. Đến giai đoạn hiện nay, nguyên lý đó không thay đổi, điều 

này lý giải vì sao đàn phím điện tử có thể thể hiện đầy đủ sắc thái của 

những tác phẩm, tiểu phẩm viết cho Piano từ tiền cổ điển đến hiện đại. 

Khác biệt so với đàn Piano là đàn phím điện tử có thể mô phỏng, tái tạo lại 

âm sắc hầu hết các loại nhạc khí trên thế giới. Nhƣng nổi bật nhất vẫn là bộ 

đệm tự động (Auto accompaniment) đƣợc tích hợp liên tục các tiết tấu mới, 

hiện đại tạo nên âm hƣởng một dàn nhạc đệm phong phú, đa dạng. Các fill 

(dồn, chèn, làm đầy) ở các thế hệ đàn Home Keyboard hiện đại có từ 8 - 16 

biến thể, từ kiểu bổ sung nhịp trống tăng dần đến sự tham gia của các thành 

phần dàn nhạc nhƣ Bass, Guitar, Piano, dàn dây/strings, bộ kèn 

đồng/Brass...tạo nên âm hƣởng phong phú, giúp bộ đệm tự động mở rộng, 

đáp ứng các tiêu chuẩn của nhiều nhạc công chuyên đệm hát ở Việt Nam. 

Cũng nhƣ nhiều nhạc khí khác, quy trình và phƣơng pháp dạy học đàn 

phím điện tử có những đặc điểm riêng. Sự phát triển nhanh và tính phổ biến 

rộng rãi đàn phím điện tử trong xã hội dẫn đến nhiều phƣơng pháp dạy học 

khác nhau. Với các trƣờng nghệ thuật chuyên nghiệp, dạy học đàn phím 

điện tử có những đòi hỏi khắt khe, khối lƣợng bài, tác phẩm không chỉ có 

số lƣợng nhiều mà chất lƣợng cao, nghĩa là độ khó kỹ thuật đƣợc nâng dần 

theo từng học kỳ, năm học. Điều này yêu cầu ngƣời học phải trải qua các 

bậc học từ Trung cấp dài hạn đến Đại học. Một quá trình học tập lên tới 

hơn 10 năm với mục đích đào tạo nghệ sĩ biểu diễn đàn phím điện tử có 

trình độ, khả năng chuyên môn hóa sâu. Tại các trƣờng đào tạo giáo viên sƣ 

phạm, chuẩn đào tạo tập trung vào ngành nghề đƣợc xác định cụ thể, đó là 

đào tạo giáo viên dạy học âm nhạc phổ thông, từ Tiểu học đến THPT. Với 
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ngành Mầm non, đàn phím điện tử đƣợc lồng ghép trong môn học chung là 

âm nhạc, trong đó có: lý thuyết âm nhạc, xƣớng âm, đàn phím điện tử và 

thanh nhạc đóng vai trò chủ yếu. Ngoài ra có thể thấy dạy học đàn phím 

điện tử còn xuất hiện tại các trung tâm, nhà văn hóa, câu lạc bộ hoặc gia 

đình có nhu cầu để các em nhỏ làm quen với âm nhạc. 

Trong phần này, ngƣời viết luận văn tập trung vào trình bày dạy học 

đàn phím điện tử dành cho đối tƣợng là HS hệ Trung cấp Mầm non tại 

trƣờng ĐH Hạ Long nhằm nêu khái niệm dạy học đàn phím điện tử cụ thể, 

phù hợp đối tƣợng học tập. Ở trình độ Trung cấp, HS ngành Mầm non 

trƣờng ĐH Hạ Long cần hoàn thiện nhiều kỹ năng diễn tấu, sử dụng tính 

năng đàn thành thạo, từ đó có thể đƣa vào các bài đệm hát các dạng kỹ 

thuật, cách xử lý và tạo hiệu quả âm thanh khi đệm. PGS. Xuân Tứ đã nêu 

những nội dung cơ bản yêu cầu ngƣời học đàn phím điện tử cần: “hiểu biết 

cơ bản về lý thuyết âm nhạc đặc biệt là hòa thanh để ứng dụng trên đàn. 

Đồng thời phải rèn luyện kỹ năng diễn tấu, dần dần làm chủ đƣợc trên phím 

đàn” [37, tr.5]. Đồng thời đƣa ra những chỉ dẫn đối với ngƣời dạy phải thực 

hiện là dạy phải: “có phƣơng pháp, có hệ thống, học với niềm hứng thú say 

mê” [36, tr.3]. Đây là ý nghĩa quan trọng trong dạy học đàn phím điện tử.  

Nhƣ vậy, ngƣời viết luận văn đƣa ra khái niệm: dạy học đàn phím điện 

tử trình độ Trung cấp Mầm non nhằm trang bị cho người học hệ thống kiến 

thức, kỹ năng, phương pháp sử dụng đàn để đạt mục đích đệm hát thành 

thạo các bài hát sáng tác cho trẻ em Mầm non. 

1.1.4. Đệm hát trên đàn phím điện tử 

Là nhạc khí phổ biến ở Việt Nam, đàn phím điện tử đƣợc giảng dạy 

trong nhiều cơ sở đào tạo chuyên nghiệp, phổ thông, ngoài ra đàn phím 

điện tử còn là nhạc khí đƣợc dạy nhiều nhất trong các nhà văn hóa, câu lạc 

bộ, đặc biệt với đối tƣợng là các em thiếu nhi. Điều này có đƣợc nhờ vào 

tính năng đàn phím điện tử có nhiều bộ phận, chức năng khi các âm thanh 
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vang lên có âm hƣởng nhƣ một dàn nhạc, ban nhạc đang diễn tấu. Đây 

không chỉ là đặc điểm mà còn là ƣu thế của một nhạc khí hiện đại, đáp ứng 

nhu cầu mọi đối tƣợng, tầng lớp trong xã hội. Điều này lý giải vì sao, đàn 

phím điện tử xuất hiện trong hầu hết các cuộc biểu diễn, liên hoan văn 

nghệ, sinh hoạt văn hóa của ngƣời dân. Trong đó, thế mạnh nhất của đàn 

phím điện tử là đệm cho các tiết mục hát, múa, trò chơi... Nhƣ vậy, ngƣời 

viết luận văn cần giải nghĩa đệm hát là gì. Về thuật ngữ, ngay trên đàn 

phím điện tử, phía bên trái có cụm từ tiếng Anh: Auto accompaniment, 

chuyển ngữ tiếng Việt là bộ nhạc đệm tự động. Nhƣ vậy: accompaniment là 

phần nhạc đệm cho giai điệu một bài hát/song, ngƣời hát/singer hoặc nhạc 

khí nào đó đang cùng diễn tấu với đàn phím điện tử. Ở mức độ phổ biến, bộ 

đệm tự động thƣờng dùng để tạo phần nhạc nền tay trái, còn tay phải tạo 

giai điệu, hợp âm...thuật ngữ tiếng Anh: accompaniment giải nghĩa cụ thể 

nhạc đệm trên đàn phím điện tử với nhiều loại nhạc khí đƣợc cài đặt sẵn 

trên đàn, tạo nên tính thống nhất về tiết tấu, hòa thanh. Khi bấm một hợp 

âm bất kỳ, bộ đệm tự động sẽ vang lên đầy đủ theo chủ ý ngƣời chơi đàn. 

Ở mức độ rộng hơn, hiện nay đàn phím điện tử là loại nhạc khí đóng 

vai trò quan trọng trong các ban nhạc nhẹ, nhạc điện tử trên thế giới. Còn 

tại Việt Nam, đàn phím điện tử trở thành cây đàn không thể thiếu trong 

hoạt động văn hóa nghệ thuật với vai trò là cây đàn đệm hát, còn độc 

tấu/solo nhƣ Piano, Violin...rất ít gặp, nếu có chỉ là loại đàn electrone có 

cấu tạo 2, 3 bàn phím tƣơng tự nhƣ đàn organ nhà thờ. Nhƣ vậy, đệm hát 

trên đàn phím điện tử có khái niệm: sử dụng tính năng, cấu tạo đàn phím 

điện tử tạo nên âm hưởng dàn nhạc, ban nhạc để làm phần nhạc đệm cho 

người hát. Với khái niệm trên này, đàn phím điện tử là nhạc khí đệm hát 

hoàn chỉnh, phong phú, đa dạng hơn tất cả các loại nhạc khí khác đang có ở 

Việt Nam. Điều này có ý nghĩa rất lớn trong dạy học đàn phím điện tử với 



21 

 

mục đích ứng dụng một cách hiệu quả vào đệm hát trong đào tạo hệ Trung 

cấp Mầm non, trƣờng ĐH Hạ Long hiện nay.  

1.2. Thực trạng dạy học đàn phím điện tử hệ Trung cấp Mầm non 

1.2.1. Quá trình hình thành trường Đại học Hạ Long và khoa Sư phạm 

Mầm non  

1.2.1.1. Vài nét về trường đại học Hạ Long 

Trƣờng ĐH Hạ Long đƣợc thành lập theo quyết định số 1869/QĐ -

TTg ngày 13 tháng 10 năm 2014 của Thủ tƣớng Chính phủ trên cơ sở sát 

nhập trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Quảng Ninh và trƣờng Cao đẳng Văn hóa 

Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long. Trƣờng ĐH Hạ Long trong hệ thống các 

trƣờng là trƣờng công lập của tỉnh Quảng Ninh. Hiện nay có 2 cơ sở chính: 

cơ sở 1 tại thành phố Uông Bí, cơ sở 2 tại thành phố Hạ Long. Cả 2 cơ sở 

của trƣờng đều đang hoạt động, phát triển nhanh trong những năm qua.  

Trang Website của trƣờng ĐH Hạ Long [50] nêu rõ sứ mạng:  

    Đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, cung cấp nguồn nhân lực trình độ 

cao về khoa học, công nghệ, kinh tế, giáo dục và xã hội nhân văn; là trung 

tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghê năng động, có uy tín, 

phục vụ sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Quảng Ninh và khu vực. Tầm 

nhìn từ nay tới năm 2025, trƣờng ĐH Hạ Long nêu rõ: ổn định mô hình đào 

tạo đa ngành, đa lĩnh vực, là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao 

công nghệ năng động, có uy tín trong nƣớc. Các ngành đào tạo mũi nhọn 

của trƣờng: Du lịch, Thủy sản, Ngoại ngữ, Công nghệ thông tin, Sinh học 

ứng dụng, Công nghệ môi trƣờng và quản lý môi trƣờng; các ngành đào tạo 

truyền thống của trƣờng: Sƣ phạm, nghệ thuật, văn hóa... 

Đƣợc thành lập nhằm thực hiện lộ trình đào tạo nguồn nhân lực chất 

lƣợng, đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới, cùng với 

đầu tƣ nâng cấp cơ sở vật chất, xây dựng chƣơng trình đào tạo, Trƣờng ĐH 

Hạ Long chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên có trình độ ngày càng cao, 
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đầy đủ năng lực chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt các nhiệm vụ đào tạo 

theo định hƣớng, tầm nhìn của trƣờng trong giai đoạn 10 - 15 năm nữa. 

Trong năm đầu tiên đào tạo, trƣờng ĐH Hạ Long mở rộng, kêu gọi và 

nêu những chính sách tuyển dụng các nhà khoa học, giảng viên cao cấp về 

làm việc. Kết quả đã tiếp nhận 5 tiến sỹ các ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc, 

Ngôn ngữ Anh, Thủy sản và Môi trƣờng. Đến năm 2017, trƣờng thu hút 10 

tiến sỹ, trong đó có 4 tiến sỹ thuộc diện chính sách của tỉnh Quảng Ninh, 

góp phần nâng số giảng viên trình độ tiến sỹ của nhà trƣờng lên 18 tiến sỹ 

và 152 thạc sỹ. 

Bƣớc vào năm học mới (2017 - 2018), trƣờng ĐH Hạ Long mở thêm 6 

ngành đào tạo, vƣợt chỉ tiêu 6 mã ngành so với đề án thành lập, nâng tổng 

số mã ngành đào tạo lên 9, gồm: ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và lữ 

hành, Quản trị khách sạn, Quản lý văn hóa, Khoa học máy tính, Ngôn ngữ 

Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật, Nuôi trồng thủy sản, Quản lý 

tài nguyên và Môi trƣờng. Bên cạnh đó, trƣờng đã thực hiện ký kết hợp tác 

với hơn 20 tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế trong và ngoài 

nƣớc. Cụ thể: trƣờng ĐH Hạ Long làm việc, ký quan hệ hợp tác với ĐH 

vùng Norman (Pháp), ĐH Seegi (Malaysia), đồng tổ chức Hội thảo quốc tế 

về tin học với sự tham gia của nhiều trƣờng đại học trên thế giới…Qua đó, 

trƣờng ĐH Hạ Long tiếp thu, đúc kết kinh nghiệm các chƣơng trình đào tạo 

tiên tiến trong khu vực ASEAN và thế giới, đáp ứng nhu cầu thị trƣờng lao 

động của tỉnh Quảng Ninh. Trong quá trình hội nhập quốc tế, đất nƣớc Việt 

Nam đang phát triển nhanh kinh tế, thúc đẩy các cơ sở đào tạo nâng cao 

chất lƣợng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, đây là điều kiện 

trƣờng ĐH Hạ Long xây dựng, triển khai khẩn trƣơng Đề án tăng cường 

trình độ đào tạo ngoại ngữ cho SV, một trong những chuẩn đầu ra, mục 

tiêu: SV sau khi ra trƣờng đạt trình độ tiếng Anh tƣơng đƣơng nhƣ SV 

trƣờng ĐH Ngoại thƣơng. Trang bị kiến thức tiếng Anh đem lại nhiều cơ 
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hội tiếp cận với hệ thống kiến thức quốc tế, đồng thời để các nhà tuyển 

dụng tiếp nhận chính xác SV vào làm các công việc khác nhau. 

Từ lợi thế là một trƣờng ĐH, trƣờng ĐH Hạ Long chủ động quảng bá 

hình ảnh tới nhiều trƣờng PTTH trong, ngoài tỉnh, đẩy mạnh công tác tƣ 

vấn tuyển sinh, cung cấp đầy đủ thông tin các ngành đào tạo, tăng cƣờng 

thu hút ngƣời học. Kết quả tuyển sinh năm 2016 cho thấy: trƣờng ĐH Hạ 

Long tiếp nhận 1325 tân SV; đặc biệt trong đó có 42 SV đến từ 3 tỉnh Hủa 

Phăn, Xay Nhạ Bu Li, Luông Prabang nƣớc Lào. Điểm bình quân tuyển 

sinh đại học năm nay là 19,45 điểm, cao hơn năm học trƣớc 0,15 điểm, cao 

nhất là 23,75 điểm. Tại khoa Du lịch, điểm tuyển sinh năm nay: 17 điểm, 

cao hơn năm trƣớc 2 điểm [52]. Đây là minh chứng rõ ràng, thể hiện đúng 

đắn trong xác định chiến lƣợc trung hạn, dài hạn của trƣờng ĐH Hạ Long. 

Với quan điểm đào tạo gắn liền thực tế, yêu cầu SV ra trƣờng đạt trình 

độ ngoại ngữ chuẩn quốc tế, tay nghề thực hành cao, không lý thuyết, lý 

luận chung chung, trƣờng ĐH Hạ Long đang phát huy vai trò là trƣờng ĐH 

đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh nhận sứ mệnh đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, 

cung cấp nguồn nhân lực chất lƣợng cao phục vụ sự phát triển KT - XH của 

tỉnh Quảng Ninh cũng nhƣ các tỉnh trong cả nƣớc. Trong giai đoạn II (2017 

- 2020), tỉnh Quảng Ninh xác định đầu tƣ xây dựng trƣờng ĐH Hạ Long 

hiện đại, đáp ứng đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học nhằm đào 

tạo nguồn nhân lực chất lƣợng cao. Mục tiêu dự án phát triển trƣờng ĐH 

Hạ Long thành tổ hợp gồm nhiều công trình kiến trúc hiện đại, đồng bộ, 

đáp ứng yêu cầu chức năng, nhiệm vụ một trƣờng ĐH, đến năm 2020 sẽ 

đáp ứng nhu cầu dạy và học cho khoảng 7.000 SV, tiến tới năm 2025 đạt 

10.000 SV. Trong buổi gặp gỡ và giao nhiệm vụ cho trƣờng ĐH Hạ Long 

nhân dịp khai giảng năm học 2016 - 2017, chủ tịch UBND tỉnh Quảng 

Ninh, đồng chí Nguyễn Đức Long nêu rõ: bên cạnh việc tăng cƣờng đầu tƣ 

cơ sở vật chất, thiết bị giảng dạy, chăm lo đời sống giáo viên nhằm đảm 
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bảo chất lƣợng dạy và học, đáp ứng đƣợc yêu cầu giáo dục, đào tạo trong 

thời kỳ mới, trƣờng ĐH Hạ Long cần xây dựng thƣơng hiệu, trở thành cơ 

sở đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng cao, phấn đấu dạy tốt học tốt, giỏi 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt ngoại ngữ. 

Chính vì lẽ đó đòi hỏi GV và SV Khoa Mầm non càng phải đổi mới 

nhiều mặt về phƣơng pháp, biện pháp, nội dung để nâng cao hiệu quả, trình 

độ đáp ứng nhu đƣợc nhu cầu của nhà trƣờng cũng nhƣ của xã hội 

Đến nay, hệ thống cơ cấu tổ chức trƣờng ĐH Hạ Long gồm: 

- Ban giám hiệu: 1 hiệu trƣởng và 2 hiệu phó 

- Các phòng chức năng: phòng Đào tạo; phòng Tổ chức cán bộ, phòng 

Thanh tra, khảo thí và Đảm bảo chất lƣợng; phòng Hành chính Quản trị; 

phòng Học sinh Sinh viên; phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học; 

phòng Kế hoạch Tài chính. 

- Các khoa: khoa Khoa học cơ bản; khoa Công nghệ thông tin;  khoa 

Du lịch; khoa Văn hóa; khoa Ngoại Ngữ;  khoa Sƣ phạm Mầm non; khoa 

Sƣ phạm Tiểu học; khoa Sƣ phạm Trung học; khoa Nghệ thuật;  khoa Môi 

trƣờng; khoa Thủy sản. 

- Các trung tâm: trung tâm Thực hành Nghệ thuật; trung tâm Thực 

hành dịch vụ Du lịch; trung tâm Bồi dƣỡng Cán bộ; trung tâm Ngoại ngữ 

Tin học; trung tâm Hỗ trợ Sinh viên. 

1.2.1.2. Khoa Sư phạm Mầm non 

Khoa Sƣ phạm Mầm non (SPMN), trƣờng ĐH Hạ Long tiền thân là 

trƣờng Sƣ phạm Nhà trẻ - Mẫu giáo Quảng Ninh. Năm 1993, sáp nhập vào 

trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Quảng Ninh thành khoa Giáo dục Mầm non. 

Tháng 10 năm 2014, khi trƣờng ĐH Hạ Long thành lập, khoa Giáo dục 

Mầm non đổi tên thành khoa Sƣ phạm Mầm non (SPMN). 

- Đội ngũ CB, GV: hiện nay, khoa SPMN có tổng số 12 ngƣời là CB, 

GV, trong đó: 2 nghiên cứu sinh, 9 Thạc sĩ, 1 đang học thạc sĩ.[50]. 
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- Chức năng, nhiệm vụ:  

+ Khoa SPMN thuộc trƣờng ĐH Hạ Long, dƣới sự điều hành, quản lý 

trực tiếp của Đảng ủy, BGH trƣờng. Về chức năng: hoàn thành các chỉ tiêu, 

kế hoạch hàng năm do BGH giao; phối hợp, liên kết với các khoa, phòng 

ban, trung tâm, phát triển đúng hƣớng, theo quy định trƣờng ĐH Hạ Long.  

+ Nhiệm vụ đƣợc giao gồm: đào tạo, bồi dƣỡng GVMN các trình độ: 

Trung cấp, Cao đẳng ở tất cả các hệ: chính quy, vừa làm vừa học, liên 

thông; bồi dƣỡng GVMN nói chung đạt trình độ chuẩn và GVMN chuyên 

ngành: Giáo dục hòa nhập với đối tƣợng là trẻ khuyết tật, tự kỷ, góp phần 

phát triển sự nghiệp Giáo dục Mầm non ở tỉnh Quảng Ninh. 

- Công tác đào tạo: 

Trong suốt quá trình phát triển, đội ngũ CB,GV Khoa SPMN luôn 

hoàn thành nhiệm vụ, phấn đấu trong chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất 

đạo đức, thực hiện đúng quy trình dạy học nhƣ: GV chuẩn bị từ đề cƣơng 

chi tiết đến giáo án, bài giảng. Khoa SPMN luôn chủ động xây dựng kế 

hoạch công tác (theo năm học, học kì, từng tháng và tuần). Trên cơ sở đó, 

mỗi GV cụ thể hóa kế hoạch công tác thành nhiệm vụ đƣợc tổ, nhóm 

chuyên môn thông qua. Mặt khác, khoa SPMN chú trọng tổ chức hội thảo 

khoa học, nâng cao chất lƣợng dạy học, rèn nghề; tăng cƣờng dự giờ các 

buổi thao giảng của GV; đổi mới phƣơng thức đánh giá năng lực học tập 

của HS; duy trì thƣờng xuyên nề nếp dạy học; phối hợp và quản lý chặt chẽ 

HS thông qua vai trò giáo viên chủ nhiệm, ban cán sự lớp, ban chấp hành 

chi đoàn, đội HS tự quản. 

Trong quá trình dạy học, HS Khoa SPMN đƣợc bố trí giờ thực tập tại 

các lớp ở trƣờng Thực hành Sƣ phạm, ngoài ra có thể tham gia thực tập tại 

trƣờng Mầm non đạt chuẩn ở thành phố Uông Bí. Đồng thời, HS liên tục 

rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp từ kỳ học đầu tiên. Vì vậy công tác đào tạo 
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kết hợp nhuần nhuyễn giữa lên lớp lý thuyết với thực hành rèn nghề của 

HSSPMN trong những năm qua đạt kết quả qua số liệu sau: 

+ Hơn 90%% HS có kết quả thực hành, thực tập đạt loại trung bình 

khá, khá, giỏi. 

+ Hàng năm tỷ lệ trên 90% HS đủ điều kiện tốt nghiệp. 

Sau khi ra trƣờng, HSSPMN nhanh chóng tham gia vào các cơ sở giáo 

dục Mầm non tại địa phƣơng, nhiều HS liên tục phấn đấu trở thành cán bộ 

quản lý, giáo viên giỏi, chiến sĩ thi đua cấp huyện, cấp tỉnh. Đặc biệt, một 

bộ phận HS mở trƣờng, lớp Mầm non tƣ thục, tổ chức hoạt động hiệu quả, 

đƣợc xã hội thừa nhận và đánh giá cao. 

- Hoạt động của các tổ chức, đoàn thể: 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo giáo viên Mầm non, khoa SPMN 

chú trọng phát huy vai trò hoạt động công đoàn, Đoàn thanh niên, hội Sinh 

viên, hội Chữ thập đỏ. Khoa SPMN luôn kết hợp chặt chẽ với các tổ chức 

xã hội nhằm động viên, đôn đốc kiểm tra thành viên thực hiện công việc; 

chỉ đạo đoàn thể, tổ chức hoạt động vào những ngày lễ lớn nhƣ: Nghiệp vụ 

sƣ phạm, câu lạc bộ 20/10, Câu lạc bộ 8/3, hội diễn văn nghệ chào mừng 

ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 để HS có nhiều điều kiện rèn nghề; khuyến 

khích HS tham gia hoạt động nhân đạo nhƣ: hiến máu tình nguyện, đền ơn 

đáp nghĩa, ủng hộ ngƣời nghèo, ủng hộ đồng bào bão lụt, qua đó giúp HS 

nhận thức đúng đắn trách nhiệm, nghĩa vụ đối với cộng đồng, tu dƣỡng đạo 

đức nghề nghiệp. Với những cố gắng nỗ lực trên, trong nhiều năm qua khoa 

SPMN vinh dự đƣợc công nhận là một trong đơn vị của trƣờng ĐH Hạ 

Long nhiều năm đạt danh hiệu: Tập thể lao động xuất sắc, liên tục đƣợc 

UBND tỉnh Quảng Ninh, BGDĐT tặng bằng khen. 

Những thành tích trên là sự ghi nhận các ban, ngành đối với sự cố 

gắng nỗ lực của nhiều thế hệ giáo viên trong công tác, tạo nên nền tảng, 

động lực để khoa SPMN tiếp tục phát triển vững chắc theo chủ trƣơng 
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chiến lƣợc: tầm nhìn đến năm 2025. Trong đó, ngành MN đƣợc tăng cƣờng 

hơn nữa về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đẩy mạnh và nâng cao học 

tập, bồi dƣỡng cho đội ngũ GV, phấn đấu đến năm 2020: 100% GV đạt 

trình độ sau ĐH (Thạc sĩ, Tiến sĩ). 

1.2.2. Chương trình dạy học đàn phím điện tử 

Xác định tầm quan trọng của đàn phím điện tử đối với ngành mầm 

non, trong nhiều năm qua trƣờng ĐH Hạ Long cùng với khoa SPMN tập 

trung xây dựng chƣơng trình giảng dạy đàn phím điện tử cho SVSPMN nói 

chung và trình độ Trung cấp SPMN nói riêng. Trong phân bổ chƣơng trình, 

môn đàn phím điện tử bắt đầu từ kỳ I năm thứ hai. Từ khung chƣơng trình 

do BGDĐT ban hành, trƣờng ĐH Hạ Long giao nhiệm vụ hoàn thành nội 

dung dạy học đàn phím điện tử cho khoa SPMN, đây là vinh dự và niềm tự 

hào của tập thể CB, GV khoa SPMN và các GV dạy học âm nhạc (thuộc 

khoa Nghệ thuật). Điều này tạo động lực để GV môn đàn phím điện tử 

nghiên cứu sách, tài liệu tìm tòi các phƣơng pháp dạy học nhằm đem lại 

hiệu quả cao. Với phƣơng châm: học đi đôi với hành, tập thể GV, HS 

Trung cấp SPMN đã cố gắng vƣợt qua nhiều khó khăn nhƣ: bố trí, tổ chức 

lại cách học đàn phím điện tử theo lớp (từ 30 - 40 HS/lớp/buổi), đánh giá, 

phân loại SV dựa theo năng lực cảm thụ âm nhạc và kỹ thuật hai tay, đƣa 

vào chƣơng trình dạy học soạn đệm hát trên đàn phím điện tử. Đây cũng là 

nội dung chính của luận văn này (sẽ trình bày chi tiết trong chƣơng 2). 

Hiện nay, chƣơng trình dạy học đàn phím điện tử cho HS hệ Trung 

cấp SPMN có tổng lƣợng 2 ĐVHT: 30 tiết (trƣờng ĐH Hạ Long chƣa áp 

dụng học chế tín chỉ). Mỗi ĐVHT: 15 tiết, trong đó SV học 26 tiết, 4 tiết 

dành cho ôn tập và kiểm tra, đánh giá, nội dung đƣợc trình bày trong phụ 

lục 1 của luận văn: Đề cương chi tiết học phần. [Phụ lục tr.107] 

Mục tiêu học phần đàn phím điện tử: sau khi học xong, HS đạt đƣợc: 
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- Kiến thức: Nắm đƣợc kiến thức cơ bản của đàn phím điện tử (organ), 

có khả năng thực hành những bài đơn giản trong chƣơng trình Mầm non. 

- Kỹ năng: Thực hành 2 tay một số dạng kỹ thuật luyện ngón. Hiểu và 

sử dụng tính năng đàn phím điện tử để ứng dụng vào: đệm hát, diễn tấu, 

hoà tấu… 

- Thái độ: Đúng mực, nghiêm túc trong học tập. Xác định rõ đàn phím 

điện tử góp phần hình thành nghề nghiệp giáo viên Mầm non. Chủ động tu 

dƣỡng, phấn đấu đạo đức, nhân cách trong giáo dục âm nhạc. 

Với một trƣờng ĐH mới đƣợc thành lập nhƣ trƣờng ĐH Hạ Long, 

những tiêu chí chuẩn trong đào tạo trình độ ĐH còn rất mới đối với đại đa 

số CB, GV (là ngƣời thuộc 2 trƣờng CĐ cũ). Nhƣng bằng nhận thức và sự 

cố gắng, chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ CB, GV khoa SPMN và tập thể 

trƣờng ĐH Hạ Long đã phấn đấu hoàn thiện các chƣơng trình đào tạo từ 

Trung cấp đến ĐH. Trong đó chƣơng trình học phần đàn phím điện tử đƣợc 

GV bộ môn Âm nhạc khoa Nghệ thuật thảo luận, viết và trình bộ môn, 

khoa SPMN và đƣợc BGH trƣờng ĐH Hạ Long phê duyệt đƣa vào giảng 

dạy. Nếu nhƣ trƣớc đây, tại các trƣờng CĐ cũ (chƣa sát nhập) chủ yếu 

dừng lại ở mức độ GV viết giáo án lên lớp, dạy theo khung chƣơng trình 

BGDĐT ban hành thì hiện nay chƣơng trình dạy học đàn phím điện tử đã 

có chuẩn mục tiêu đào tạo, nội dung phù hợp với đặc thù ngành Mầm non. 

Tát nhiên, đây chỉ bƣớc khởi đầu trong nhiệm vụ biên soạn giáo trình dạy 

học đàn phím điện tử trong một vài năm tới.  

Đánh giá chung: với đối tƣợng là HS hệ Trung cấp SPMN, thời lƣợng, 

nội dung chƣơng trình nhƣ trên giúp cho HS đƣợc học tập trung, phù hợp 

khả năng, năng lực HS ngành MN. Tuy vậy, trên thực tế khi triển khai còn 

gặp một số khó khăn, hạn chế. Cụ thể:  

- Điều kiện trang thiết bị, cơ sở vật chất thiếu thốn:  
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+ Khi lên lớp, HS học ghép 3 - 4 HS/1 đàn, điều này không chỉ HS 

gặp khó khăn trong luyện tập, trả bài mà đối với GV khi lên lớp thƣờng 

xuyên căng thẳng tâm lý, giảm sự hứng khởi, chỉ cố gắng hoàn thành 

nhiệm vụ giảng dạy. Bởi đặc thù của dạy học nhạc khí đòi hỏi ngƣời dạy và 

ngƣời học có sự tập trung tối đa. Khi âm thanh vang lên, HS đánh đàn theo 

các phần đã luyện tập, còn GV lắng nghe, hƣớng dẫn, nhận xét, phân tích 

các tiết nhạc, câu nhạc, đoạn nhạc mà HS chƣa thực hiện đƣợc. Về quy 

trình, dạy học đàn phím điện tử tại các cơ sở đào tạo chuyên nghiệp và 

không chuyên nghiệp đều diễn ra tƣơng đối nhƣ nhau, chỉ khác biệt ở trình 

độ, độ khó về chuyên môn. Với ngành Mầm non, dạy học đàn phím điện tử 

vẫn phải đảm bảo nội dung, hình thức theo đặc thù chuyên ngành. Việc 3 - 

4 HS/1 đàn là một trong nguyên nhân dẫn đến chất lƣợng giờ lên lớp chƣa 

đạt yêu cầu về chất lƣợng và khối lƣợng. 

+ Do HS phụ thuộc rất nhiều vào đàn nên các giờ luyện tập, hầu hết 

SV phải đăng ký đàn, phòng học với khoa Nghệ thuật (chịu trách nhiệm 

quản lý), trƣờng ĐH Hạ Long để đảm bảo giờ tự học. Thực tế hiện nay, HS 

ngành MN rất ít em có đàn cá nhân để có thể tập đủ khối lƣợng theo yêu 

cầu của GV, một điều kiện tiên quyết giúp HS phát triển ngón tay, tƣ duy 

âm nhạc và thành thạo sử dụng tính năng nhạc cụ. 

+ Từ quy định, bố trí lớp học đàn phím điện tử theo hình thức tập thể 

(trung bình từ 30 - 40 HS), trang thiết bị học tập thiếu dẫn đến tình trạng 

GV chỉ nghe HS trả bài trên lớp trong khoảng thời gian ngắn, các lỗi, tật 

ngón tay GV không đủ thời gian chỉnh sửa trực tiếp trên đàn. Đây là những 

vấn đề chính trong dạy học đàn phím điện tử, bởi trƣớc khi vào trƣờng, hầu 

hết HS ngành MN chƣa tiếp cận, làm quen đàn phím điện tử. Điều này gây 

khó khăn, trở ngại khi GV bắt buộc giới thiệu, trình bày về cấu tạo, hình 

thức và tính năng đàn vào các buổi học, để HS hiểu, biết cách đặt vị trí 
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ngón tay cũng nhƣ di chuyển trên bàn phím. Việc này đòi hỏi thời gian, sự 

kiên nhẫn, tỉ mỉ trong dạy học của GV, HS Mầm non. 

- Chƣơng trình dạy học đàn phím điện tử của bộ môn và khoa SPMN 

đƣợc trƣờng ĐH Hạ Long quy định 2 tiết/1 buổi/1 tuần. Với thời lƣợng dạy 

học nhƣ vậy, hầu hết không đủ thời gian để GV hƣớng dẫn chi tiết cho HS 

tập luyện ngón tay thuần thục, vững vàng. Nhƣ trên đã nêu, dạy học nhạc 

khí luôn có những đặc thù riêng, một trong số đó chính là yêu cầu khắt khe 

trong luyện tập để các ngón tay linh hoạt, phát triển độ khéo léo, tăng nhạy 

cảm khi bấm phím. Học đàn không đủ thời gian hoặc sai thế tay sẽ gặp bất 

lợi, khó khăn làm chủ cây đàn. Với HS ngành Mầm non, quan niệm học để 

biết sử dụng đàn phím điện tử chỉ là bƣớc đầu tiên, để thành thạo cần đến 

qua trình rèn luyện, sự hƣớng dẫn, chỉnh sửa của ngƣời dạy. Rất hiếm 

ngƣời có khả năng tự học đàn mà không có GV, đối với HS Mầm non, 

không đủ thời gian tự học, luyện tập để trả bài, học đúng phƣơng pháp sẽ 

không tiến bộ, gây tâm lý chán nản, sợ học.   

- Mặc dù có những thay đổi tích cực trong đào tạo môn âm nhạc, trong 

đó có học phần đàn phím điện tử. Tuy vậy, những hạn chế của chƣơng trình 

đang bộc lộ nhƣ: cách dạy và học chỉ tập trung vào yêu cầu HS hoàn thành 

bài hát Mầm non, phổ biến là tay phải bấm giai điệu, tay trái bấm hợp âm 

kết hợp bộ đệm tự động, điều này gây ra sự đơn điệu, làm hẹp các nội dung 

dạy học đàn phím điện tử. Trong đó, sự cần thiết trang bị cho HS nắm vững 

cách soạn phần đệm và thực hành đệm trôi chảy, thành thạo các bài hát 

Mầm non chƣa đƣợc chú trọng, mặc dù đây là nội dung đƣợc HS quan tâm, 

muốn học bởi sát với thực tế, nghiệp vụ giáo dục âm nhạc tại các trƣờng 

Mầm non. Do đó, tăng cƣờng giờ học đệm hát là một trong biện pháp sẽ 

trình bày ở chƣơng 2. 

- Với tổng số 2 ĐVHT (30 tiết), HS chƣa học và tập các bài kỹ thuật 

phối hợp 2 tay. Đây là một trong những hạn chế lớn nhất của chƣơng trình 
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đàn phím điện tử, bởi kỹ thuật diễn tấu đàn đóng vai trò quyết định đến khả 

năng thể hiện, xử lý bài. Kỹ thuật tạo nên tiếng đàn rõ ràng, mạch lạc do 

các ngón tay bấm đủ độ sâu, linh hoạt với nhiều tốc độ khác nhau, đặc biệt 

tốc độ từ chậm, nhanh đến rất nhanh. Đàn phím điện tử có cấu tạo bàn 

phím tƣơng tự nhƣ đàn Piano, do đó hệ thống kỹ thuật đàn Piano đƣợc áp 

dụng, tạo cho ngón tay khéo léo, nhạy bén. Ngoài ra kỹ thuật ảnh hƣởng, 

tác động trực tiếp đến khả năng đệm hát, bởi phải dùng nhiều dạng kỹ thuật 

để tạo âm thanh của dàn dây/strings, bộ kèn đồng/Brass, Guitar điện/ 

Electronic Guitar, Saxophone và nhiều nhạc cụ khác. Chƣa kể đến kỹ thuật 

sử dụng tính năng đàn phím điện tử.  

- Cùng với quy trình triển khai đào tạo ngành Mầm non theo khung 

chƣơng trình do BGDĐT ban hành, trƣờng ĐH Hạ Long đã phê duyệt 

chƣơng trình học phần đàn phím điện tử. Bên cạnh những thành tích đạt 

đƣợc, chƣơng trình hiện nay bắt đầu bộc lộ bất cập, xuất phát từ nội dung 

nhƣ: chƣa có bộ giáo trình làm cơ sở để GV căn cứ xây dựng hệ thống bài 

giảng. Những tài liệu, sách phù hợp với đối tƣợng đào tạo là HS hệ Trung 

cấp SPMN chủ yêu do GV tìm kiếm, vận dụng từ nhiều nguồn khác nhau. 

Dẫn đến mỗi ngƣời có cách dạy, phƣơng pháp, chƣa thống nhất về mức độ, 

chất lƣợng bài trong kiểm tra, đánh giá HS. Với đặc điểm dạy học đàn 

phím điện tử luôn phải thi bằng biểu diễn trực tiếp, HS khi thi hết 1 ĐVHT 

sẽ thực hiện bài thi trƣớc nhóm GV chấm thi, nếu không chuẩn bị tâm lý 

vững vàng, HS sẽ mất bình tĩnh, lo sợ, căng thẳng, không đảm bảo diễn tấu 

bài một cách hoàn chỉnh. 

Tóm lại, trong quá trình xây dựng, phát triển của trƣờng ĐH Hạ Long, 

đào tạo ngành SPMN đang đặt ra những thách thức, khó khăn từ các 

nguyên nhân khách quan, chủ quan. Những biện pháp nâng cao chất lƣợng 

đào tạo SPMN của khoa SPMN đƣợc ngƣời viết luận trình bày cụ thể trong 

chƣơng 2 nhằm hƣớng đến mục đích giúp HS Trung cấp SPMN đầy đủ khả 
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năng đệm hát, trang bị sâu hơn kiến thức âm nhạc liên quan đến học phần 

đàn phím điện tử nhƣ: Hòa thanh, kỹ thuật, soạn đệm trên bản phổ và lối 

chơi ngẫu hứng trên đàn phím điện tử. 

1.2.3. Đội ngũ giảng viên và phương pháp dạy đàn phím điện tử 

1.2.3.1. Đội ngũ giảng viên 

Hiện nay, trƣờng ĐH Hạ long có 340 CB, GV, trong đó hơn 80% là 

GV, số GV cơ hữu biên chế: 200 ngƣời, hợp đồng bảo hiểm khoảng 100 

ngƣời. Học hàm, học vị: 1 PGS.TSKH, 11 TS, 200 Th.S. Đạt danh hiệu 

NGUT: 11 ngƣời, 50 GV, CB là giảng viên, chuyên viên chính. 21 GV 

đang nâng cao trình độ sau Đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ). Nhiều CB, GV đang 

là Hội viên hội Mỹ thuật, hội Nhạc sĩ tỉnh Quảng Ninh [50]. Một số GV là 

chuyên gia sở GDĐT, tham gia dự án, đề tài, công trình khoa học cấp tỉnh. 

Nhằm tích cực giao lƣu hợp tác quốc tế, trƣờng ĐH Hạ Long liên tục cử 

CB, GV dự các khóa đào tạo tại Trung Quốc, Anh, New Zealan, Indonesia.  

Trƣờng ĐH Hạ Long có đội ngũ CB, GV tâm huyết với nghề, giỏi 

chuyên môn, gần gũi và hòa đồng với SV. Khi sát nhập từ 2 trƣờng CĐ 

thành trƣờng ĐH, BGH thúc đẩy, tạo điều kiện giúp đỡ GV học tập, bồi 

dƣỡng, điều này là động cơ để GV cố gắng tham gia các khóa học nâng cao 

trình độ chuyên môn. Tại khoa Nghệ thuật, nơi tập trung GV dạy âm nhạc, 

100% GV là thạc sĩ và đang học cao học. Cần nêu rõ, theo quy định của 

trƣờng ĐH Hạ Long, GV dạy đàn phím điện tử thuộc khoa Nghệ thuật 

đƣợc phân công, giao nhiệm vụ dạy đàn cho tất cả các ngành nhƣ: Năng 

khiếu, Mầm non, Tiểu học, THCS có môn âm nhạc nói chung và đàn phím 

điện tử nói riêng. Hiện nay, GV dạy đàn phím điện tử có 7 ngƣời, 1 ngƣời 

là Thạc sĩ, 6 ngƣời đang theo học cao học [xem PL3, tr.110]   

Với đội ngũ GV nghệ thuật có tuổi đời trẻ và nhiệt tình trong công tác, 

khoa Nghệ thuật đang phát huy vai trò, ảnh hƣởng các môn học nghệ thuật: 

âm nhạc, múa, mỹ thuật trong xây dựng văn hóa, nghệ thuật trong và ngoài 



33 

 

trƣờng. Hiện nay, khoa Nghệ thuật có tổng số CB, GV: 40 ngƣời, 6 bộ 

môn, hai tổ nhạc cụ gồm: nhạc cụ hiện đại và truyền thống, số GV dạy 

chuyên ngành nhạc cụ: 11 ngƣời, trong đó có 7 GV chuyên dạy đàn phím 

điện tử. Bằng sự tích cực, nỗ lực, các GV khoa Nghệ thuật ngoài thực hiện 

nhiệm vụ giảng dạy còn tham gia vào nhiều hoạt động chung của trƣờng. 

Tất cả GV dạy nghệ thuật đều có nhiều hoạt động trải nghiệm ngoài thực tế 

nhƣ: GV dạy Mỹ thuật đã mở các cuộc triển lãm theo nhóm, cá nhân và do 

tỉnh Quảng Ninh tổ chức. GV dạy âm nhạc tham gia vào chƣơng trình biểu 

diễn ca, múa, nhạc, các đợt vận động sáng tác do tỉnh Quảng Ninh tổ chức. 

GV múa là biên đạo có nhiều thành tích trong dàn dựng chƣơng trình nghệ 

thuật không chuyên của thành phố Uông Bí, Hạ Long, các huyện, thị xã ở 

Quảng Ninh. 

Tất cả GV dạy nghệ thuật nói chung đã góp phần xây dựng hình ảnh 

trƣờng ĐH Hạ Long ngày càng có vai trò trong đời sống xã hội, văn hóa, 

nghệ thuật của tỉnh Quảng Ninh. Đây là thế hệ GV trẻ, giàu khát vọng cống 

hiến, tích cực hoàn thiện và nâng cao trình độ, là nhân tố quan trọng của 

trƣờng ĐH Hạ Long giai đoạn hiện nay và trong tƣơng lai. 

1.2.3.2. Một số phương pháp giảng dạy đàn phím điện tử 

Đối với học phần đàn phím điện tử, vai trò GV rất quan trọng, đây là 

ngƣời hƣớng dẫn trực tiếp HS những kỹ năng trên đàn, bằng nhiều phƣơng 

pháp của dạy nhạc đàn nhƣ: thị phạm, thuyết trình, đánh giá, phân tích, 

soạn bài, biểu diễn. Nói chung, GV dạy đàn phím điện tử không nhƣ các 

GV dạy lý thuyết thông thƣờng, sự khác biệt xuất phát từ tính đặc thù đàn 

phím điện tử. Ví dụ: GV dạy lý thuyết hầu nhƣ không sử dụng phƣơng 

pháp biểu diễn, còn GV dạy đàn phím điện tử thì phƣơng pháp biểu diễn là 

một trong phƣơng pháp chính (cần biểu diễn toàn bộ tác phẩm sau đó có 

những phần thị phạm trong khi dạy) nhƣ: biểu diễn bài trƣớc lớp để HS 

cảm nhận đƣợc đƣờng nét giai điệu, kỹ thuật, cách xử lý sắc thái, từ đó nêu 
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cách luyện tập và từng bƣớc hoàn thành bài. Do đó các phƣơng pháp dạy 

đàn phím điện tử cho HSSPMN đóng vai trò chủ đạo. Hiện nay, ngƣời viết 

luận đang thực hiện dạy đàn phím điện tử cho HSSPMN theo phƣơng pháp 

sau: 

- Soạn bài: 

Soạn bài là một trong nhiệm vụ giảng dạy của GV, tuy vậy soạn bài 

đàn phím điện tử khác với GV dạy các môn lý thuyết ở các nội dung: 

+ Bài soạn căn cứ vào đặc điểm ngón tay, năng lực diễn tấu đàn phím 

điện tử của HS, mục đích: phát triển kỹ thuật, khả năng phối hợp 2 tay, tăng 

cƣờng cảm thụ âm nhạc không lời trên đàn. Đồng thời khắc phục nhƣợc 

điểm lỗi, tật ngón tay khi di chuyển trên bàn phím. Các bài khi soạn cho 

SV học đàn phím điện tử đƣợc lựa chọn làm phần thi từng cá nhân.  

+ Để soạn bài phù hợp với từng HS, trong buổi học đầu tiên GV cần 

đánh giá mức độ với khả năng phát triển ngón tay của HS, từ đó lựa chọn, 

tìm kiếm những bài giúp HS phát triển nhanh kỹ thuật ngón tay, khả năng 

diễn tấu. Đối với ngƣời viết luận văn, khi soạn bài (năm học 2016 - 2017) 

đã bổ sung một số yêu cầu đệm hát, tăng dần độ khó từ đơn giản đến tƣơng 

đối phức tạp, giúp HS biết đệm bài hát Mầm non sau khi hoàn thành 

chƣơng trình Trung cấp Mầm non. 

+ Phần đầu nội dung trong bài soạn đàn phím điện tử, GV phải đƣa ra 

những nội dung chính nhƣ: giới thiệu cấu tạo, chức năng, cách sử dụng 

từng hệ đàn, từ đó trình bày phƣơng pháp sử dụng từng tay nhƣ: tay trái 

phụ trách các phần: bộ đệm tự động, tốc độ (nhanh, vừa phải, chậm...), các 

fill (dồn, chèn) với nhiều dạng khác nhau. Bật, tắt, kết, chọn tiết tấu và bấm 

hợp âm, hợp âm rải. Ngoài ra, tay trái sử dụng phần thu/rec để bổ sung các 

loại nhạc khí khác làm phong phú bài, tác phẩm. Nhƣ vậy, soạn bài là một 

phƣơng pháp giảng dạy quan trọng trong học phần kĩ thuật đàn phím điện 

tử. 
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- Thị phạm và thuyết trình: 

Đây là 2 phƣơng pháp thƣờng xuyên sử dụng khi tiến hành giảng dạy 

đàn phím điện tử cho HSSPMN. 

+ Thị phạm: đƣợc hiểu là ngƣời dạy diễn tấu các tiết, câu, đoạn hoặc 

toàn bộ bài, tác phẩm trên đàn phím điện tử cho ngƣời học hiểu đƣợc lối 

chơi, phƣơng pháp luyện tập. Thị phạm đƣợc ngƣời dạy sử dụng để giao 

tiếp bằng ngôn ngữ âm nhạc với ngƣời học. Phƣơng pháp thị phạm tác 

động mạnh đến HS và đạt hiệu quả: HS nắm từng bƣớc lối chơi, cách chọn 

âm sắc, tốc độ, bộ đệm tự động, cách bấm hợp âm, làm theo thế bấm, di 

chuyển ngón tay trên bàn phím. Qua thị phạm, HS nghe đƣợc âm thanh 

chuẩn do ngƣời dạy diễn tấu, biết khắc phục, chỉnh sửa lỗi khi tập trên đàn. 

Đồng thời thị phạm gây hứng thú cho ngƣời học khi ngƣời dạy dùng 

phƣơng pháp biểu diễn để thị phạm toàn bộ bài, tác phẩm đã giao cho HS. 

Tùy theo đặc điểm, năng lực từng cá nhân, thị phạm trên lớp đƣợc tiến 

hành linh hoạt, đa dạng. Với ngƣời bắt đầu làm quen với đàn phím điện tử, 

thị phạm là cách tập phối hợp 2 tay, cách chuyển vị trí ngón và bấm phím, 

tạo âm thanh vang, to, đều, rõ ràng. Với ngƣời đã làm quen với đàn, thị 

phạm chính là làm mẫu các tiết, câu, đoạn nhạc để HS thực hiện theo yêu 

cầu của ngƣời dạy, tiết kiệm thời gian, công sức luyện tập, đạt hiệu quả hữu 

ích về kỹ thuật, xử lý tác phẩm. 

+ Thuyết trình: nghĩa là ngƣời dạy dùng ngôn ngữ chuyển tải các nội 

dung cần truyền đạt cho ngƣời học. Phƣơng pháp thuyết trình đƣa ra những 

hƣớng dẫn cụ thể, chi tiết để ngƣời học hiểu, thực hiện chính xác thế tay, 

cách đặt và di chuyển ngón tay nhanh nhẹn. Thuyết trình đƣợc ngƣời dạy 

giải thích đầy đủ cách tạo từng âm sắc khác nhau. Ví dụ âm sắc Piano có; 

E.Piano/Piano điện, Grand Piano/Piano loại lớn; Guitar: Acoustic 

Guitar/Guitar gỗ, Classic Guitar/Guitar cổ điển, Electric Guitar/ Guitar 

điện...Phƣơng pháp thuyết trình đạt hiệu quả tích cực khi kết hợp với thị 



36 

 

phạm. Ngƣời dạy thuyết trình tính năng, tác dụng của voice/âm sắc, Auto 

accompaniment/bộ đệm tự động...đồng thời kết hợp giữa thuyết trình và thị 

phạm cách sử dụng, tạo màu sắc âm thanh. Điều này có ý nghĩa quan trọng 

trong dạy đàn phím điện tử cho HSSPMN. 

- Biểu diễn:  

Trong đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp, biểu diễn là thuật ngữ chỉ định 

một ngành, trong đó có các chuyên ngành nhƣ: biểu diễn Piano, Guitar, 

Violin, Viola, Cello, Trumpet, Thanh nhạc...mục đích đào tạo chuyên sâu 

nghệ sĩ có trình độ biểu diễn điêu luyện. Các ngành: sáng tác, lý luận vai 

trò biểu diễn ít, không mang tính đặc thù. Đàn phím điện tử là nhạc khí 

biểu diễn, do đó trong quá trình giảng dạy cho HSSPMN, GV sử dụng 

phƣơng pháp biểu diễn sẽ tạo nên ý nghĩa, động lực lớn trong luyện tập của 

HS. Qua biểu diễn, HS cảm nhận rõ ràng cách di chuyển bàn tay tạo nên 

đƣờng nét giai điệu ở mức độ tƣơng đối hoàn hảo, cách sử dụng tính năng 

nhạc cụ bằng các nút bấm trên mặt đàn. Hiệu quả biểu diễn thể hiện trong 

giảng dạy đàn phím điện tử trên một số phƣơng diện: 

+ Biểu diễn trở nên đơn giản, không gây áp lực tâm lý cho HS khi GV 

thực hiện dễ dàng, cuốn hút. Qua thực tế dạy học, ngƣời viết luận văn nhận 

thấy hầu hết HSSPMN gặp không ít khó khăn khi phải biểu diễn một tác 

phẩm nào đó. Điều này xuất phát từ nhiều lý do: chuẩn bị bài không kỹ, dễ 

bị tâm lý căng cứng trong biểu diễn, không tự tin, mạnh dạn. Để giải tỏa 

sức ép của biểu diễn đối với HS, ngƣời dạy luôn chuẩn bị tâm lý bằng 

chính hoạt động biểu diễn của bản thân trƣớc lớp. Chỉ bằng biểu diễn, HS 

nhận thức biểu diễn là hoạt động thƣờng xuyên đối với ngƣời học âm nhạc 

nói chung, đàn phím điện tử nói riêng. Đối với HSSPMN, khi dạy trên lớp 

GV biểu diễn đàn phím điện tử luôn lồng ghép các bài, tác phẩm HS đang 

học. Điều này giúp HS nắm chắc, hiểu bài sâu, tâm lý phấn khởi, chịu khó 

luyện tập. 
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+ Biểu diễn tạo động lực giúp HS hình thành khả năng ghi nhớ, thuộc 

bài, tăng sự tập trung, thúc đẩy tinh thần học tập. Do HS luôn coi GV là 

hình mẫu, HS sẽ làm theo lối chơi, khả năng diễn tấu, cách sử dụng âm sắc, 

tạo đƣợc hiệu quả tiếng đàn nhƣ khi GV biểu diễn. 

- Đánh giá, kiểm tra: 

Hình thức đánh giá, kiểm tra là hoạt động đƣợc tổ chức theo quy trình 

trong dạy học nói chung, đàn phím điện tử nói riêng. Trong các giờ lên lớp, 

GV thƣờng xuyên thực hiện kiểm tra các bài đã giao cho HS tập luyện. Do 

đó, cụm từ trả bài trong chuyên ngành biểu diễn rất phổ biến, tất cả HS đều 

hiểu đó là giờ học đàn. Đối với HS hệ Trung cấp Mầm non, trƣờng ĐH Hạ 

Long, giờ lên lớp đƣợc HS luôn nghiêm túc thực hiện với tinh thần cố 

gắng, nỗ lực cao nhất. Dƣới đây là nội dung đánh giá, kiểm tra đƣợc ngƣời 

viết luận văn sử dụng trong giảng dạy đàn phím điện tử cho HSSPMN. 

+ Kiểm tra: về ý nghĩa, kiểm tra đƣợc GV coi đây là một trong 

phƣơng pháp nhằm xác định chính xác những yêu cầu luyện tập của HS từ 

buổi học lần trƣớc. Kiểm tra vào các nội dung: các câu, đoạn nhạc mà HS 

phải tập, hoàn thành vỡ bài khi GV giao bài mới; những chỗ có độ kỹ thuật 

2 tay khó so với năng lực của HS; các sắc thái (to, nhỏ, mạnh, nhẹ...) ghi 

trong bài; cách sử sụng tính năng nhạc cụ, bộ đệm tự động, thế tay trái bấm 

hòa âm...nói chung, kiểm tra có rất nhiều nội dung khác nhau. Qua kiểm 

tra, GV hƣớng dẫn, chỉnh sửa hoặc thị phạm cho HS các câu, đoạn nhạc để 

HS xem, nghe và hiểu phƣơng pháp, cách tập đạt hiệu quả. Tóm lại, kiểm 

tra luôn là phƣơng pháp quan trong trong các giờ lên lớp của GV dạy đàn 

phím điện tử ngành SPMN, trƣờng ĐH Hạ Long. 

+ Đánh giá: nếu nhƣ kiểm tra đƣợc thực hiện thƣờng xuyên trên lớp, 

đánh giá thƣờng xem xét một quá trình học tập của HS qua từng đợt thi 

(cuối kỳ, hết môn). Đánh giá về ý nghĩa là buổi kiểm tra toàn diện từng HS 

qua phƣơng pháp biểu diễn. Thực tế cho thấy, sử dụng phƣơng pháp đánh 
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giá năng lực diễn tấu đàn phím điện tử của HSSPMN có các thành phần 

điểm: chuyên cần (đảm bảo số giờ học trên lớp và tự học); điểm biểu diễn 

số lƣợng bài, tác phẩm theo quy định của khoa, tổ bộ môn; Khả năng thể 

hiện, xử lý sắc thái bài; Các dạng kỹ thuật 2 tay nhƣ: Etude, bài luyện 

ngón/Exercise, gam, hợp âm, hợp âm rải. Trong đó, điểm xử lý sắc thái, 

đánh đàn lƣu loát, không vấp hoặc bỏ dở đƣợc chấm cao nhất. Bởi, mục 

đích học đàn phím điện tử yêu cầu HS thể hiện phẩm chất, khả năng biểu 

diễn những bài, tác phẩm theo chất lƣợng nghệ thuật.    

 Tóm lại, những phƣơng pháp dạy đàn phím điện tử đƣợc GV sử dụng 

mang tính đặc thù của nhạc đàn. Các phƣơng pháp không giữ vai trò độc 

lập mà cùng phối hợp chặt chẽ, tạo hiệu quả trong giảng dạy. Ví dụ, với HS 

bắt đầu làm quen với đàn phím điện tử, GV dùng phƣơng pháp thuyết trình 

để giảng giải, nêu rõ tính năng, thế tay bấm phím. Những HS đang học ở 

ĐVHT thứ 2, GV dùng phƣơng pháp biểu diễn, thị phạm trên đàn để HS 

hiểu và thực hiện theo. Mỗi phƣơng pháp đều có ƣu, nhƣợc điểm riêng. Tất 

cả đều bổ sung cho nhau để dạy đàn phím điện tử đem lại hiệu quả thực tế 

cho HSSPMN. 

1.2.4. Khả năng học đàn phím điện tử của học sinh Trung cấp Mầm non. 

Tại trƣờng ĐH Hạ Long, công tác tuyển sinh đƣợc chú trọng trong 

quảng bá hình ảnh, vị thế của trƣờng, cùng với sự nỗ lực của CB, GV đã 

dẫn đến lƣợng thí sinh tham gia tuyển sinh ngày càng đông vào các ngành, 

trong đó có SPMN. Đến năm học 2017 - 2018, khoa SPMN có khoảng 500 

HS đang theo học các trình độ Trung cấp và Cao đẳng, phân thành: 13 lớp. 

Sau khi ra trƣờng, HSSPMN sẽ trở thành GV Mầm non tại các trƣờng Mầm 

non trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh. Trong đó, môn âm nhạc luôn là điều 

kiện bắt buộc của chƣơng trình đào tạo giúp HS đầy đủ khả năng chuyên 

môn hát, đàn thành thạo, đáp ứng nhu cầu nghề nghiệp cao hiện nay. 
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Nhƣ trên đã trình bày những thuận lợi, khó khăn trong dạy học đàn 

phím điện tử tại trƣờng ĐH Hạ Long. Đối với HSSPMN, khi trúng tuyển 

mới bắt đầu làm quen cây đàn, do đó đặc điểm HS hệ Trung cấp SPMN 

học đàn phím điện tử xuất phát từ đối tƣợng tuyển sinh đầu vào; năng lực 

học âm nhạc nói chung và đàn phím điện tử nói riêng; điều kiện cơ sở vật 

chất; ý thức và khả năng tự học, tự luyện tập; tiếp thu bài giảng trên lớp; kỹ 

năng sử dụng đàn và phát triển ngón tay linh hoạt.  

- Tình thần, thái độ học đàn phím điện tử: qua quá trình dạy học đàn 

phím điện tử cho HS hệ Trung cấp Mầm non, có thể nhận xét tất cả HS đều 

ý thức học tập học phần đàn phím điện tử. Bởi đàn phím điện tử có vai trò 

quan trọng, là công cụ chủ đạo để HS làm việc tại các trƣờng Mầm non. 

Trong các đợt thực tập, HS đều đƣợc BGH các trƣờng Mầm non đặt thẳng 

vấn đề: có biết đánh đàn và hát không? Điều này cho thấy, sau khi ra 

trƣờng HS sử dụng đàn thành thạo, có khả năng hát là điều kiện tiên quyết, 

bắt buộc để làm việc. Nhƣ vậy, từ yêu cầu thực tiễn xã hội đã tác động 

mạnh đến thái độ, tinh thần học tập của HS, tất cả HS đều hiểu vai trò quan 

trọng của đàn phím điện tử. Từ đó thúc đẩy HS nỗ lực, cố gắng trong các 

buổi lên lớp. Là GV dạy đàn phím điện tử, ngƣời viết luận văn nhận thấy 

HSSPMN rất chăm chỉ,  lắng nghe và chịu khó tƣ duy. Gặp các bài có kỹ 

thuật vƣợt quá khả năng, HS đều tăng giờ tập để hoàn thành bài. Nhiều HS 

say mê, hứng thú với môn đàn phím điện tử, do đó có sự tiến bộ nhanh. 

Nhƣ vậy, tinh thần, thái độ học đàn của HSPSMN tại trƣờng ĐH Hạ Long 

có mục tiêu cụ thể, rõ ràng, đó là nhận thức nghề nghiệp, đáp ứng đòi hỏi 

cao của xã hội. Ngoài ra, HS còn ý thức tham gia vào nhiều hoạt động nghệ 

thuật do trƣờng và khoa tổ chức. Đặc biệt vào các dịp ngày lễ lớn nhƣ 

20/11, 8/3, 26/3, 3/2... 

 - Điều kiện học tập của HSSPMN:  
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Hiện nay, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đang đƣợc trƣờng ĐH 

Hạ Long tiếp tục bổ sung, tăng cƣờng. Tuy vậy số lƣợng đàn phím điện tử 

để lên lớp còn thiếu, đồng thời nhiệu loại đàn cũ, hỏng, ít tính năng sử 

dụng. Điều này gây khó khăn trong dạy học đàn, đặc biệt với HSSPMN 

chƣa đủ điều kiện tài chính mua đàn để chủ động học tập. Để giải quyết 

nhu cầu học đàn phím điện tử, trƣờng ĐH Hạ Long tổ chức cho HS đăng 

ký giờ tự học, điều này chỉ giải quyết mang tính tình huống, về lâu dài bắt 

buộc trƣờng ĐH Hạ Long phải trang bị các phòng học nhạc đàn có từ 15 - 

20 chiếc.  

Những khó khăn trong điều kiện học tập của HSSPMN mang tính 

khách quan, xuất phát từ điều kiện, hoàn cảnh trƣờng ĐH Hạ Long đang 

từng bƣớc hoàn thiện trang thiết bị trong những năm tới. Tuy vậy ý thức, 

thái độ tập luyện đàn của HS rất tích cực, phần lớn HS đều đăng ký lịch sử 

dụng đàn, phòng học để đảm bảo giờ tự học. Chính sự quyết tâm, vƣợt khó 

khăn đã hình thành phong trào học đàn trong HS. Ngoài giờ lên lớp, 

HSSPMN tích cực luyện tập các bài trong chƣơng trình và nâng cao hơn 

nữa kỹ năng, kỹ thuật để làm chủ cây đàn. Nhƣ vậy, điều kiện cơ sở vật 

chất, trang thiết bị là đàn phím điện tử còn thiếu, ảnh hƣởng lớn đến dạy và 

học của GV, HS hiện nay.  

Một trong đặc điểm HSSPMN, trƣờng ĐH Hạ Long xuất phát từ 

phƣơng thức tuyển sinh, chủ yếu từ nguồn phổ thông, các em học sinh học 

xong lớp 12 đƣợc tham gia dự tuyển và theo quy trình tuyển. Đại đa số 

trúng tuyển chƣa có kiến thức âm nhạc, biết âm nhạc qua các bài hát, giờ 

dạy âm nhạc còn sơ sài ở bậc Tiểu học và THCS. Đối tƣợng học SPMN có 

sự khác biệt lớn, SV xuất thân từ nhiều hoàn cảnh gia đình khác nhau nhƣ: 

thành phần gia đình công chức sống ở thành thị (Uông Bí, Hạ Long, Mạo 

Khê, Đông Triều), những HS này có điều kiện thuận lợi khi đƣợc tiếp xúc 

âm nhạc từ sớm. Một số gia đình khá giả đã cho các em học đàn từ nhỏ 
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hoặc tham gia sinh hoạt nghệ thuật trong các câu lạc bộ, nhà văn hóa, do đó 

nhận thức âm nhạc phát triển tƣơng đối tốt. Nhƣng số đông HS xuất thân từ 

gia đình nông dân, vùng sâu, vùng xa, hải đảo (Quan Lạn, Cô Tô, Cái 

Chiên, Bản Sen), ít có điều kiện tiếp xúc trực tiếp nghệ thuật âm nhạc. Trên 

thực tế, số SV này có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không đủ kinh phí tự 

mua đàn phím điện tử để học tập. Đây là các HS đăng ký đàn để tự học, tự 

rèn luyện. Từ đặc điểm nêu trên dẫn đến kết quả học tập đàn phím điện tử: 

số đạt loại khá, giỏi chiếm tỷ lệ khoảng 20%, còn lại ở mức trung bình khá 

và trung bình. Sự chênh lệch trong tiếp thu kiến thức âm nhạc nói chung và 

đàn phím điện tử của HSPSMN phản ánh trung thực từ trang thiết bị dạy 

học, nền tảng gia đình đang ảnh hƣởng đến sự phát triển nghề nghiệp. Đây 

cũng là thực trạng cảnh báo cho khoa SPMN trong đào tạo nhằm xây dựng, 

tìm tòi giải pháp hữu hiệu giúp HSSPMN có đầy đủ kiến thức, trình độ 

vững vàng hơn để trở thành những giáo viên tƣơng lai có chất lƣợng cao 

trong ngành Mầm non.  

- Tự học, tự rèn luyện: vƣợt qua những khó khăn khách quan nhƣ đã 

nêu, HSSPMN đƣợc trƣờng ĐH Hạ Long đánh giá là những ngƣời chịu 

khó, ham học hỏi, đặc biệt trong học đàn phím điện tử. Ngoài giờ lên lớp, 

các em đều cố gắng tự học, tự rèn luyện. Những bài giao về nhà có 2 dạng: 

thứ nhất là các bài trong chƣơng trình (bài hát Mầm non), HS tập giai điệu 

tay phải, tay trái dùng bộ đệm tự động và bấm theo hợp âm ghi trong bài. 

Những bài hát Mầm non giúp HS luyện tập cách bấm hợp âm tay trái kết 

hợp với bộ đệm tự động. Ở mức độ bắt đầu, HS đƣợc thực hiện trên đàn 

phím điện tử cách di chuyển ngón tay, thế tay phải theo giai điệu. Đây là 

cách dạy phù hợp với HS lần đầu tiên làm quen với đàn. Để hoàn thành bài 

học, SV bắt buộc phải tự luyện tập ở nhà đạt mức tƣơng đối thành thạo, lƣu 

loát, qua đó SV hiểu tính năng nhạc cụ, phối hợp 2 tay nhuần nhuyễn, đồng 

thời có thể thu âm bài học qua đƣờng ghi âm/rec. Số lƣợng bài học trong 1 
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tuần thƣờng đƣợc GV giao 2 - 3 bài để HS biết cách tạo các loại tiết tấu, 

tốc độ, vừa nghe âm thanh của các loại nhạc cụ trong bộ đệm tự động, vừa 

điều chỉnh ngón tay di chuyển trên bàn phím, hình thành thói quen bấm 

phím, đổi âm sắc đúng sắc thái, tính chất bài hát. Thứ hai là những bài 

đƣợc GV lựa chọn nhằm nâng cao trình độ mỗi cá nhân, loại bài này gồm: 

bài luyện ngón Hanon, Etude, tác phẩm viết cho đàn phím điện tử hoặc 

Piano, soạn phần đệm bài hát Mầm non. Hầu hết HS đều hứng thú, chịu 

khó tập các dạng bài thứ 2, bởi đây chính là nội dung đƣợc sử dụng nhiều 

và liên quan trực tiếp đến khả năng diễn tấu đàn phím điện tử của HS sau 

khi ra trƣờng. Mặc dù tuyệt đại đa số có tính thần, ý thức tự học, luyện tập 

đàn phím điện tử, nhƣng có một bộ phận không nhỏ HS chƣa nhận thức 

đúng đắn, tầm quan trọng môn nhạc đàn. Số HS này thƣờng so sánh giữa 

học và làm việc thực tế ngoài xã hội và cho rằng đàn phím điện tử không 

có nhiều vai trò quyết định đến xin việc, chỗ công tác sau này, do đó không 

quan tâm, để ý học tập, chỉ học để không bị điểm kém, tránh phải học lại. 

Ngƣời viết luận văn nhận thấy kết quả học đàn phím điện tử của HS có tỷ 

lệ điểm: Trung bình, trung bình khá trong những năm gần đây chiếm số 

lƣợng cao, mặc dù không có HS yếu kém nhƣng xét chung, thành tích học 

tập không cao. Kết quả cụ thể đƣợc trình bày ở bảng dƣới đây:  

Ví dụ 1:Bảng kết quả học tập đàn phím điện tử [ Phụ lục 1. tr106] 

- Nhận xét thực trạng học tập của HS học đàn phím điện tử: nhìn vào bảng 

kết quả học tập trên cho thấy: 30SV/400HS cả 3 khóa đạt loại giỏi, tỷ lệ: 7,5%. 

Loại khá: 145/400, tỷ lệ: 36,25%, trung bình khá và trung bình: 225HS/400HS, 

tỷ lệ: 56,25%. Có một số nguyên nhân gây ra tình trạng trên: 

+ Thời khóa biểu học tập của HS: ở trình độ Trung cấp Mầm non, 

trƣờng và khoa SPMN bố trí lịch học dày đặc, HS học cả ngày, ít thời gian 

tự học, luyện tập đàn phím điện tử. HS chỉ còn buổi tối, nhƣng bắt buộc 

hoàn thành nhiều môn học khác nhau, do đó HS phân tán sức lực, không 
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tập trung vào tập đàn phím điện tử, loại đàn cần rất nhiều công sức, thời 

gian để luyện kỹ năng. 

+ Trình độ âm nhạc không đồng đều, trong đó các lớp dạy đàn phím 

điện tử tổ chức theo mô hình dạy tập thể, một GV dạy đồng thời: 30 - 40 

HS/2 tiết/tuần. Cách tổ chức nhƣ vậy không phù hợp với đặc thù dạy học 

đàn phím điện tử, do GV bắt buộc phải nghe, kiểm tra từng HS để hƣớng 

dẫn, thị phạm và đƣa ra những phƣơng pháp, mức độ luyện tập khác nhau 

theo đặc điểm ngón tay, năng khiếu về trình độ chơi đàn của từng HS.  

+ Để có thể quản lý lớp, GV tổ chức dạy theo nhóm, nếu một HS 

trong nhóm không tập luyện đầy đủ sẽ ảnh hƣởng đến quá trình dạy học 

giữa GV và toàn bộ thành viên trong nhóm.  

+ Do điều kiện kinh tế, hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhiều HS không 

có đàn cá nhân dẫn đến tình trạng HS không chủ động luyện tập. Mặt khác 

những HS này không đăng ký đàn của trƣờng, chủ yếu học đàn tại lớp, 

không có thời gian luyện tập nên phát triển chậm, sức học kém dần đi, 

thƣờng xuyên không đáp ứng khối lƣợng bài.  

+ Nhƣ trên đã nêu, phƣơng pháp biểu diễn đóng vai trò quan trọng, 

học đàn phím điện tử hay thanh nhạc đều liên quan đến biểu diễn, đặc biệt 

khi thi cuối kỳ (15 tiết) và thi hết môn. Với cách dạy và học hiện nay, 

HSSPMN trƣờng ĐH Hạ Long không có điều kiện biểu diễn trong quá 

trình học tập. Điều này gây nên những khó khăn trong chuẩn bị tâm lý, khả 

năng tập trung thể hiện bài. Qua thực tế giảng dạy, ngƣời viết luận văn 

nhận thấy nhiều HS có quá trình học tập, tiếp thu bài tốt, tuy nhiên ít cọ sát 

thực tế biểu diễn nên vào thi thƣờng đánh vấp, lỗi, tâm lý căng cứng, sợ hãi 

nên không đạt điểm cao. Từ đó hình thành các phản vệ sợ biểu diễn trƣớc 

đám đông, mất tinh thần khi yêu cầu đánh đàn. Khi ra trƣờng, tâm lý sợ và 

ngại biểu diễn là nguyên nhân sâu sa HS không tự tin khi đƣợc yêu cầu 

đệm hát.  
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1.3. Dạy học đệm hát trên đàn phím điện tử 

Đệm hát trên đàn phím điện tử trong đào tạo giáo viên Mầm non đóng 

vai trò quan trọng, với các hoạt động âm nhạc phổ thông, đàn phím điện tử 

luôn là nhạc cụ đệm bởi khả năng đa dạng: thay thế một ban nhạc, tạo đƣợc 

phần có đệm nhiều phong cách khác nhau nhƣ nhạc nhẹ, thính phòng, dân 

gian. Mở rộng vấn đề, hầu nhƣ biểu diễn độc tấu đàn phím điện tử chỉ xuất 

hiện trong các cuộc thi do các hãng sản xuất tổ chức thi đàn Yamaha, 

Casio, mục đích quảng bá, thƣơng mại hóa sản phẩm âm nhạc. Còn phổ 

biến trong đời sống văn hóa, nghệ thuật (chuyên nghiệp, không chuyên 

nghiệp), đàn phím điện tử đóng vai trò đệm hát độc lập, hòa tấu trong dàn 

nhạc nhẹ.  

Đối với ngành Mầm non, với các bài hát viết cho trẻ em, đàn phím 

điện tử rất phù hợp do có khả năng thích ứng và chủ động lựa chọn tiết tấu, 

cài đặt bộ đệm tự động nhanh chóng, đƣợc trẻ yêu thích nếu so với đàn 

Guitar, Piano và nhiều loại nhạc cụ khác. Nhịp điệu đàn phím điện tử sinh 

động, trẻ Mầm non có thể vận động theo nhạc trên đàn phím điện tử mà 

không cần thiết bị âm thanh khác. Chính sự gọn, nhẹ, cơ động mà đàn phím 

điện tử trở thành nhạc cụ chủ đạo trong đào tạo giáo viên Mầm non tại 

trƣờng ĐH Hạ Long. Nhƣ vậy, dạy học đệm hát trên đàn phím điện tử 

ngành SPMN nhận đƣợc sự quan tâm, chú ý của tất cả HS. 

1.3.1. Dạy đệm hát trong giờ lên lớp 

Xuất phát từ cấu trúc chƣơng trình chi tiết học phần đàn phím điện tử 

cho SV hệ Trung cấp Mầm non tại trƣờng ĐH Hạ Long. Bắt đầu từ ĐVHT 

2, HSSPMN đƣợc lên lớp về đệm hát, nội dung chủ yếu gồm: cách chọn 

tiết tấu, thế tay trái bấm hòa âm, nghe và sắp xếp các thành phần (track) 

trong bộ đệm tự động. Tất cả dành cho tay phải bấm giai điệu bài hát Mầm 

non. Quy trình dạy đệm nhƣ sau: 
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- Phân loại các nhóm theo trình độ: giỏi, khá, trung bình sau khi HS 

hoàn thành 15 tiết (ĐVHT I). Nhƣ vậy, trong 1 lớp học từ 30 - 40 HS có 3 

loại trình độ, tuy vậy có GV chỉ xếp 2 nhóm theo trình độ: khá, giỏi và 

trung bình. 

- Sau khi phân loại nhóm, GV giao bài cho từng nhóm và thị phạm kết 

hợp với thuyết trình để HS hiểu lối chơi, phân tích các chỗ yêu cầu mở 

rộng bàn tay, chuyển ngón và phối hợp 2 tay. 

- Hƣớng dẫn HS trong các nhóm chọn tiết tấu, làm quen thế bấm hợp 

âm tay trái, chọn phần đệm tự động trên đàn. 

- Để HS chủ động tập kết hợp 2 tay từng tiết, câu nhạc. 

- Hƣớng dẫn và trả lời các câu hỏi của HS khi tập đệm bài trên lớp. 

- Cuối giờ học, GV đƣa ra những yêu cầu, phƣơng hƣớng, cách giải 

quyết kỹ thuật từng tay để HS hiểu và tự luyện tập. 

Với quy trình trên, khi lên lớp GV nêu một số phƣơng pháp chính, 

giúp HS kết hợp tay phải với tay trái, cách tập đệm hát ở mức độ đơn giản 

bài hát Mầm non.  

Do tổng thời lƣợng: 30 tiết, trong đó có 4 tiết đánh giá, kiểm tra, nên 

giờ lên lớp còn 26 tiết. Cách dạy đệm trên chỉ giúp HS hiểu sự phối hợp 2 

tay, chọn tiết tấu, bấm hợp âm trong 15 tiết (ĐVHT II). Với 2 ĐVHT (30 

tiết), để dạy học đệm hát tỉ mỉ, chi tiết hơn cho HSSPMN cần đổi mới, 

nâng cao các biện pháp dạy học (đƣợc nêu rõ trong chƣơng 2). 

 Một trong những nội dung cơ bản của dạy học đệm hát trên đàn phím 

điện tử cho HSSPMN là xây dựng phƣơng pháp đệm có đầy đủ các thành 

phần: mở đầu/intro, trình bày/present, dạo giữa/interlude, tái 

hiện/reprodution, kết/ending. Trong 15 tiết cuối của ĐVHT II dạy học đàn 

phím điện tử cho HSSPMN, GV sẽ không thể trình bày, hƣớng dẫn cấu trúc 

phần đệm theo trình tự nhƣ trên do không có đủ thời gian, mặt khác 2 HS 

dùng chung 1 đàn rất khó để HS thực hiện đƣợc ngay theo yêu cầu của GV. 
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Nhƣ vậy, dạy đệm hát trong chƣơng trình môn đàn phím điện tử có nhiều 

điểm bất cập, chƣa hợp lý, từ nội dung chƣơng trình, phân bổ lƣợng giờ lên 

lớp (2 tiết/buổi/tuần) đến điều kiện, phƣơng tiện dạy học của GV và 

hsSPMN. Những khó khăn, hạn chế đó đã ảnh hƣởng lớn đến tâm lý học 

tập của HS, hiện tƣợng hs chán, ngại học xuất hiện ngày càng nhiều, sự thu 

hút hấp dẫn của ngành Mầm non giảm sút trong tuyển sinh là lời cảnh báo 

để trƣờng ĐH Hạ Long, khoa SPMN đƣa ra những giải pháp sát với nhu 

cầu nghề nghiệp hiện nay. Điều này liên quan trực tiếp đến môi trƣờng làm 

việc, BGH các trƣờng Mầm non luôn hỏi trực tiếp HS tham gia tuyển dụng: 

có biết đàn và hát không? Do đó, học và thành thạo đệm hát là một tiêu chí 

cấp thiết, cần phải trang bị cho SVSPMN để các em đầy đủ kiến thức, đàn 

và hát tốt, đáp ứng điều kiện, đòi hỏi của xã hội đang đặt ra.   

1.3.2. Nhu cầu học đệm hát của học sinh 

Có thể khẳng định tại trƣờng ĐH Hạ Long, học đệm để đệm hát thành 

thạo trên đàn phím điện tử là mục đích chủ yếu của HSSPMN. Đó là lý do 

cần biên soạn, tăng cƣờng nội dung dạy học đệm ca khúc trong môn đàn 

phím điện tử. Tầm quan trọng của đệm hát trở nên cấp thiết trong thiết kế 

lại chƣơng trình, bài giảng đem lại hiệu quả học tập âm nhạc nói chung, 

đàn phím điện tử nói riêng của HSSPMN, trƣờng ĐH Hạ Long. Trong các 

giờ lên lớp, GV thƣờng xuyên nghe câu hỏi về làm thế nào để có thể đệm 

hát tốt? Phƣơng pháp và cách đệm ra sao? Để đệm hát đƣợc thì cần điều 

kiện gì? Tất cả HSSPMN đều quan niệm đàn phím điện tử dùng để đệm 

hát, do đó khi đƣợc giao bài đệm về nhà tự học, HS tỏ ra rất hứng thú, 

chăm chỉ luyện tập. Đây không chỉ là nhu cầu mà còn là nội dung đào tạo 

ngành Mầm non tại trƣờng ĐH Hạ Long. Đã đến lúc cần xây dựng chƣơng 

trình, tăng cƣờng giờ dạy học đệm hát trên đàn phím điện tử. Tuy vậy, 

ngƣời viết luận văn đồng thời là GV dạy đàn phím điện tử nhận thấy cần 

phải giải quyết mấy nội dung: 
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- Nhu cầu học đệm hát trên đàn phím điện tử của HSSPMN xuất phát 

từ những đòi hỏi cao của thực tiễn xã hội đang đặt ra về chất lƣợng nghề 

nghiệp. Để trả lời câu hỏi HSSPMN có biết đệm đàn và hát không, trƣờng 

ĐH Hạ Long, khoa SPMN, bộ môn âm nhạc (khoa Nghệ thuật) phải xác 

định xây dựng chƣơng trình đàn phím điện tử phù hợp, sát thực tiễn hơn 

nữa. Giúp HS có cơ hội tìm kiếm việc làm, đáp ứng đa dạng về chuyên 

môn, có thể vừa đàn vừa hát trong các giờ âm nhạc cho trẻ Mầm non. 

- Học đệm hát trên đàn phím điện tử hỗ trợ, tăng cƣờng cho HS hiểu 

bài, nhớ lại kiến thức đã học các môn học âm nhạc khác nhƣ lý thuyết, 

xƣớng âm. Là một trong những cây đàn tiêu biểu cho nhạc không lời, âm 

thanh đàn phím điện tử luôn đóng góp vai trò quan trọng cho một dàn nhạc 

đang diễn tấu, điều này giúp HS phát triển tai nghe thuận lợi, tăng cƣờng 

khả năng lựa chọn chính xác âm sắc dành cho tác phẩm một cách chính 

xác. 

- HSSPMN khi hiểu, nắm vững cách đệm hát trở nên mạnh dạn, biểu 

diễn trƣớc mọi ngƣời tự tin, hứng thú. Đây là cơ sở hình thành nên phẩm 

chất giáo viên dạy nhạc cho trẻ mầm non. Mặt khác, HSSPMN biết đệm 

đàn sẽ tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật khác nhau do trƣờng mầm non 

tổ chức vào các dịp, ngày lễ nhƣ: Quốc tế thiếu nhi 1/6, rằm Trung thu... 

Nhƣ vậy, nhu cầu học đệm hát trên đàn phím điện tử của HSSPMN, 

trƣờng ĐH Hạ Long là kết quả của quá trình nhận thức nghề nghiệp, ý chí, 

quyết tâm vƣợt khó khăn của các em. Trên thực tế khả năng, trình độ của 

HSSPMN hiện nay còn thấp, cần đƣa ra những biện pháp đổi mới chƣơng 

trình, trong đó tập trung vào giải quyết cơ bản kỹ thuật, kết hợp nhuần 

nhuyễn 2 tay, chủ động chọn tiết tấu và bộ đệm tự động. Quan trọng là biết 

sáng tạo các câu, tiết nhạc làm phong phú bài đệm.. Trƣớc nhu cầu học 

đệm hát của HS hệ Trung cấp Mầm non, trƣờng ĐH Hạ Long, phần dạy 
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học đệm hát đƣợc triển khai trong chƣơng 2 với một số nội dung về ứng 

dụng kỹ thuật, cấu trúc bài đệm. 

Tiểu kết 

Dạy học đàn phím điện tử hệ Trung cấp Mầm non tại trƣờng ĐH Hạ 

Long đang đặt những yêu cầu mới nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội, nghề 

nghiệp của HSSPMN sau khi ra trƣờng. Là trƣờng ĐH mới đƣợc thành lập 

trên cơ sở của 2 trƣờng CĐ sát nhập lại, trƣờng ĐH Hạ Long đang cố gắng 

phát triển theo hƣớng đa dạng hóa các loại hình đào tạo. Trong đó ngành 

Mầm non từ trƣớc đến nay vẫn là một trong thế mạnh của trƣờng, nhƣng để 

duy trì và giải quyết tốt những tiêu chí của các trƣờng Mầm non, nơi làm 

việc của HS sau khi ra trƣờng, vấn đề nổi lên là biết đệm đàn và hát.  

Chƣơng trình môn đàn phím điện tử dành cho SPMN đang có nhiều 

bất cập, trƣớc hết điều kiện trang thiết bị dạy học là đàn phím điện tử còn 

thiếu (10 chiếc), HS khi lên lớp phải dùng chung đàn (3 - 4HS/đàn), đây là 

khó khăn khách quan chƣa thể khắc phục đƣợc ngay. Thời lƣợng dạy học 

đàn phím điện tử có 30 tiết (2 ĐVHT) cả kiểm tra, đánh giá, còn quá ít so 

với mục đích của môn học đặt ra. Trong đó, nhu cầu chủ yếu của HS là học 

đệm hát trên đàn phím điện tử thì trƣờng ĐH Hạ Long, khoa SPMN chƣa 

đƣa ra giải pháp cụ thể. Đây là vấn đề đang tồn tại, vƣớng mắc đối với 

ngƣời dạy và ngƣời học.  

Để giải quyết, ngƣời viết luận văn, đồng thời là GV dạy đàn phím điện 

tử thuộc khoa Nghệ thuật, trƣờng ĐH Hạ Long chủ động kiến nghị xây 

dựng một số phƣơng pháp dạy học đệm hát nhằm đáp ứng nhu cầu của 

HSSPMN hiện nay. Đƣợc bộ môn âm nhạc, khoa và trƣờng đống ý, ngƣời 

viết luận văn đã triển khai trong kỳ I năm thứ 2 hệ Trung cấp Mầm non 

trong năm học 2016 - 2017. Những nội dung, biện pháp dạy học đệm hát 

đƣợc trình bày ở chƣơng 2 trong luận văn này. 
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Chƣơng 2 

BIỆN PHÁP DẠY HỌC ĐỆM HÁT TRÊN ĐÀN PHÍM ĐIỆN TỬ 

2.1. Ứng dụng kỹ thuật vào đệm hát trên đàn phím điện tử 

Để đệm hát trên đàn phím điện tử, điều kiện tiên quyết đối với HS hệ 

Trung cấp Mầm non, trƣờng ĐH Hạ Long phải luyện tập tỉ mỉ, chi tiết 

những bài kỹ thuật/Etude và các bài luyện ngón Hanon nhằm giải quyết 

thành thạo ngón tay phải, trái. Đây là phần học mang tính ứng dụng vào 

đệm hát, do chƣơng trình đàn phím điện tử hiện nay chủ yếu là các bài hát 

Mầm non, ít bài kỹ thuật. Trong quá trình lên lớp, ngƣời viết luận văn đã 

giao các bài kỹ thuật, luyện ngón để HS phối hợp 2 tay lƣu loát. Các bài kỹ 

thuật, luyện ngón căn cứ vào 3 loại trình độ đã qua kiểm tra, đánh giá sau 

khi HS học 15 tiết (ĐVHT 1): giỏi, khá, trung bình. Bài luyện ngón Hanon 

luôn kết hợp với gam, đặc biệt là gam C major (trong nội dung dƣới, ngƣời 

viết luận văn sử dụng thuật ngữ, tên gọi hợp âm, điệu thức theo tiếng Anh). 

2.1.1. Bài luyện ngón Hanon 

Trong dạy học đàn phím điện tử, bài luyện ngón của tác giả Hanon 

đóng vai trò rất quan trọng. Đây là phƣơng pháp luyện tập theo một âm 

hình chủ đạo, từ đó phát triển ngón tay (phải và trái) qua các bƣớc lần đi 

lên và đi xuống. Trên đàn phím điện tử thông thƣờng trong khoảng 2 quãng 

8. Cùng với âm hình chủ đạo, bài luyện ngón Hanon có nhiều biến thể qua 

sự biến đổi nhóm tiết tấu, nhịp điệu. Do đó, bài luyện ngón Hanon rất đa 

dạng, giúp ngƣời học phát triển độ linh hoạt của ngón tay vì đƣợc sắp xếp 

theo một cấu trúc cố định. 

Ví dụ 2: bài luyện ngón Hanon N
0
 1 [36,tr.86] 
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Ví dụ 3: âm hình chủ đạo bài luyện ngón Hanon N
0
 1. 

 

Dựa trên âm hình chủ đạo, các ngón tay đƣợc quy định, đánh theo số 

thứ tự (phải: trên, trái: dƣới) để ngƣời học phối hợp đồng thời 2 tay cách 

nhau một quãng 8. Ở bƣớc lần đi lên, các quãng không thay đổi, chỉ khác ở 

vị trí bậc âm. Khi lên đến quãng 8 thứ 2, ngón tay phải và trái theo thứ tự 

bƣớc lần đi xuống. 

Ví dụ 4: bƣớc lần đi xuống bài luyện ngón Hanon N
0
 1. 

 

Trên cơ sở âm hình chủ đạo gốc với các nốt móc kép, những biến thể 

chuyển bằng nhiều dạng âm hình tiết tấu khác nhau để ngƣời học luyện tập. 

Phƣơng pháp phát triển ngón tay của bài luyện Hanon đem lại những kết 

quả tích cực, cần thiết cho ngƣời học đàn phím điện tử. Dƣới đây là một số 

biến thể điển hình. 

Ví dụ 5: biến thể đổi âm hình sử dụng chùm 3 [36,tr.86] 

 

Biến thể âm hình sử dụng chùm 3 tạo sự khác biệt rõ rệt, ngƣời học 

chuyển từ lối chơi không ngừng nghỉ do các nốt móc kép yêu cầu phải di 

chuyển ngón tay liên tục sang lối chơi tạo rõ trƣờng độ âm thanh chia 3 do 

chùm 3 tạo ra. Nếu không hƣớng dẫn tỉ mỉ, GV thị phạm trực tiếp trên đàn, 
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HS sẽ không hiểu cách bấm nốt với sự phân chia trƣờng độ bằng nhau của 

3 nốt trong chùm 3. 

Khi luyện tập thành thạo một số dạng bài luyện ngón Hanon (có hàng 

trăm bài) tiêu biểu, HS nắm đƣợc sự phối hợp 2 tay, từ đó triển khai các 

dạng nhịp điệu, âm hình vào bài đệm hát một cách tự nhiên, nhuần nhuyễn, 

cách ứng dụng này đƣợc phát triển theo năm tháng qua sự tích lũy kinh 

nghiệm diễn tấu đàn phím điện tử. Trong quá trình dạy đệm hát, ngƣời viết 

luận văn luôn giao bài luyện Hanon cho tất cả các HS có học lực từ giỏi 

đến trung bình, bởi các dạng bài Hanon phù hợp cho tất cả mọi đối tƣợng, 

trình độ khác nhau. Với HS giỏi, khá, mức độ và phƣơng pháp tập có yêu 

cầu cao hơn nhƣ: tạo lối chơi liền tiếng/legato, rời tiếng/non legato và nảy 

tiếng/staccato, luôn thực hiện bài ở tốc độ nhanh. Với HS ở trình độ trung 

bình tập ở tốc độ từ chậm đến vừa phải. Cách phối hợp 2 tay tạo độ lƣu 

loát, trôi chảy, trong đó phải thể hiện liên tục, không bị vấp, lỗi ngón tay 

khi trả bài luyện Hanon trên lớp. Để làm đƣợc, HS cần dành niều thời gian 

tự học ở nhà để hoàn thiện những kỹ năng mà GV yêu cầu.  

Bài luyện Hanon luôn cùng với tập gam thành hệ thống rèn luyện 

ngón tay bổ trợ cho nhau rất hữu ích. Do đặc điểm bài Hanon luôn tiến 

hành tuần tự 2 tay từ các nốt dƣới thấp lên cao dần, tƣơng tự nhƣ tập gam C 

major. 

Ví dụ 6: gam C major 

 

Sự tƣơng tác, kết hợp giữa bài luyện ngón Hanon với gam đem lại 

hiệu quả nhanh chóng, bởi các ngón tay đƣợc sắp xếp thuận lợi, giúp HS dễ 

thực hiện và giản hóa sự phức tạp khi các nốt nhạc chỉ ghi trong 5 dòng kẻ. 
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Khó khăn chủ yếu của bài luyện Hanon kết hợp với gam là HSSPMN bắt 

buộc phải học nhạc lý cơ bản, xƣớng âm để đọc nốt nhạc. 

2.1.2. Các dạng kỹ thuật 

Nếu nhƣ bài luyện ngón Hanon giúp HS sắp đặt ngón tay phải và trái 

trong âm hình chủ đạo thì bài kỹ thuật (gọi chung là etude) có nhiều nhân 

tố đa dạng hơn. Về ý nghĩa, bài Etude tập trung giải quyết từng dạng kỹ 

thuật khác nhau, từ đơn giản đến khó và rất khó, theo trình độ, năng lực của 

ngƣời học. Trong các cuốn sách dạy đàn phím điện tử, Etude luôn đƣợc chú 

trọng đặc biệt, bởi đây là cơ sở hình thành nên kỹ thuật diễn tấu, khả năng 

thể hiện tác phẩm cũng nhƣ diễn tả âm nhạc theo tƣ duy của ngƣời biểu 

diễn nói chung và các loại nhạc đàn nói riêng. Những dạng kỹ thuật nhằm 

hoàn chỉnh, phát triển khả năng nhạy bén, linh hoạt ngón tay có rất nhiều 

trong các sách, tài liệu về đàn phím. Là loại đàn có bàn phím tƣơng tự nhƣ 

piano, do đó đàn phím điện tử sử dụng chủ yếu kỹ thuật viết cho piano. Với 

đối tƣợng là HSSPMN, trƣờng ĐH Hạ Long, các loại kỹ thuật dùng trong 

dạy học đàn phím điện tử chủ yếu ở mức độ cơ bản và một số bài Etude 

nâng cao trình độ dành cho những HS giỏi, khá.  

- Etude ở mức độ cơ bản: Đƣợc hiểu là những dạng etude nhằm giải 

quyết những yếu tố kỹ thuật bắt buộc khi diễn tấu trên đàn phím điện tử. 

Trong đó gồm: kỹ thuật móc kép tay phải hoặc tay trái ở tốc độ nhanh; kỹ 

thuật âm hình tay trái giữ âm thanh nền cho giai điệu tay phải; kỹ thuật 

quãng 6 tay phải; kỹ thuật rải hợp âm tay trái và bấm giai điệu hoặc hợp âm 

tay phải. Ngoài ra có các dạng kỹ thuật chùm 3, chùm 6 tay phải ở tốc độ 

chậm. Tất cả những dạng kỹ thuật này đều ứng dụng hiệu quả trong đệm 

hát trên đàn phím điện tử.  

+ Kỹ thuật móc kép tay phải: Đây là kỹ thuật cơ bản nhất nhằm phát 

triển ngón tay nhanh nhẹn, linh hoạt với nhiều cách chuyển ngón ở tay phải 
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theo tốc độ nhanh. Với HSSPMN, dạng bài kỹ thuật này đóng vai trò quan 

trọng và bắt buộc phải học. 

 

Ví dụ 6: Etude kỹ thuật móc kép tay phải [36,tr.72] 

 

Trong khoảng quãng 5, các nốt móc kép đƣợc 5 ngón (tay phải) đặt 

xuống bàn phím theo vị trí tự nhiên tạo đƣờng nét giai điệu. Chƣa xuất hiện 

chuyển ngón, đảo ngón tạo độ phức tạp trong di chuyển ngón tay. Tay trái 

bấm hợp âm tạo nhịp qua các dấu luyến từ: D7 - T, sử dụng các dấu lặng 

đen để giai điệu hiện lên rõ ràng. Đây là dạng Etude tập trung vào bấm 

phím chắc chắn, âm thanh vang rõ ràng, giúp ngƣời học luyện tập ngón tay 

với thế tay tự nhiên. Trọng tâm là các nốt kép tạo đƣờng nét giai điệu liên 

tục không ngừng nghỉ bên tay phải. Với Etude này, ngƣời học cơ bản ở 

trình độ trung bình có thể tiếp cận, hiểu rõ kỹ thuật ngón tay và biết điều 

chỉnh, khắc phục những hạn chế nhƣ: bấm không chính xác, âm thanh 

không đều, các ngón tay chƣa hoạt động liên tục. 

Kỹ thuật móc kép có các dạng phối hợp 2 tay tạo nên các nét giai điệu 

để ngƣời học tập làm quen, thích nghi nhanh với sự chuyển động của ngón 

tay khi cùng phối hợp. 

Ví dụ 7: móc kép kết hợp 2 tay [37,tr.138] 

 



54 

 

Với HSSPMN học kỹ thuật móc kép nhằm tăng cƣờng khả năng di 

chuyển ngón tay thì bài kỹ thuật trên phù hợp. Các nốt kép quay xuống 

thuộc tay trái, tay phải hƣớng lên trên, 2 tay cùng tiến hành tạo giai điệu. 

+ Kỹ thuật sử dụng âm hình tay trái: Về ý nghĩa, đây là dạng Etude 

tạo các âm hình bên tay trái, giữ nhịp, hòa âm, tiết tấu để tay phải thể hiện 

giai điệu. Để HSSPMN hiểu đƣợc kỹ thuật này, GV bắt buộc phải thị phạm 

và hƣớng dẫn tỉ mỉ, chi tiết với yêu cầu HS tập riêng từng tay, ghép 2 tay 

chậm. 

Ví dụ 8: âm hình tay trái kết hợp giai điệu tay phải [36,tr.76] 

 

Âm hình tay trái trong etude trên rất hữu ích trong đệm hát, bởi tính 

ứng dụng cao khi sử dụng âm hình, hiệu quả có thể cùng bộ đệm tự động 

tạo hợp âm, các thành phần nhạc cụ cùng vang lên. Đây là phƣơng pháp tập 

đàn phím điện tử đem lại nhiều hứng thú cho HSSPMN bởi HS hiểu, thực 

hiện ngay trên đàn. 

+ Kỹ thuật bấm các quãng hợp âm: Cùng với kỹ thuật móc kép, âm 

hình tay trái, quãng hợp âm là dạng kỹ thuật cơ bản. Tùy theo trình độ 

ngƣời học, kỹ thuật bấm hợp âm từ những dạng đơn giản đến phức tạp. 

Học bấm hợp âm (tay phải, trái) giúp các ngón tay chủ động phối hợp 

nhằm tạo âm thanh hợp âm vang đều, gọn gàng, phát ra đồng thời nghe nhƣ 

1 nốt. Ở trình độ cơ bản, HSSPMN tập từ cách bấm các quãng 6, 3 ở tốc độ 

vừa phải để làm quen dần. 



55 

 

Ví dụ 9:  kỹ thuật tay phải bấm quãng 6 [36,tr.77] 

 

Kỹ thuật bấm quãng 6 (đảo ngƣợc là quãng 3) trong bài Etude trên 

đƣợc sử dụng ở mức độ đơn giản, để ngƣời học làm quen với thế tay bấm 

hợp âm. Do tính ứng dụng vào bài đệm hát cao nên dạng kỹ thuật này 

thƣờng xuyên giao cho HSSPMN luyện tập nhằm hình thành thế tay khác 

nhau khi cần tạo hợp âm (cùng với các loại tiết tấu) trong bài đệm.  

+ Kỹ thuật bấm hợp âm rải tay trái: Cùng với dạng kỹ thuật hợp âm 

tay phải, loại bài kỹ thuật tay trái bấm các nốt trong hợp âm rải, tay phải 

thực hiện bấm giai điệu là dạng kỹ thuật có sự ứng dụng hiệu quả trong 

đệm hát trên đàn phím điện tử. 

Ví dụ 10:  kỹ thuật hợp âm rải tay trái [36,tr.80] 

 

Nhƣ vậy, trong dạy học đệm hát trên đàn phím điện tử dành cho đối 

tƣợng là HSSPMN, trƣờng ĐH Hạ Long, ở mức độ cơ bản HS làm quen 

với một số dạng kỹ thuật tiêu biểu, điển hình để ứng dụng vào đệm hát. Do 

khả năng kỹ thuật của HSSPMN hạn chế, ít HS có đàn cá nhân nên ngƣời 

viết luận văn cố gắng đƣa vào chƣơng trình dạy học đàn phím điện tử 

những dạng kỹ thuật nêu trên. Với một số HS có khả năng hoàn thành đƣợc 

các kỹ thuật có độ khó hơn, GV đƣa ra dạng kỹ thuật liên hệ trực tiếp với 
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phần đệm hát để HS áp dụng. Cách làm này giúp HS hào hứng, phấn khởi 

trong giờ lên lớp (sẽ trình bày kỹ ở nội dung sau). 

- Etude nâng cao trình độ: Với những HSSPMN đã học đàn trƣớc khi 

vào trƣờng, phần lớn đều có trình độ kỹ thuật ở mức tƣơng đối thành thạo, 

nghĩa là thực hiện một bài gam (chạy gam cả 2 tay, bấm hợp âm và hợp âm 

rải) chắc chắn, trôi chảy. Do khả năng hơn các HS ở trình độ cơ bản, GV 

đƣa ra bài kỹ thuật có độ khó với một số dạng kỹ thuật phức tạp hơn. Mục 

đích giúp HS luyện tập phát triển nhanh ngón tay, tạo câu, tiết nhạc đệm 

hát theo ý tƣởng sáng tạo trên đàn phím điện tử. 

Ví dụ 11: kỹ thuật hợp âm rải móc kép tay phải [37,tr.141] 

 

So sánh với kỹ thuật móc kép ở mức độ cơ bản (ví dụ 6,7), dạng kỹ 

thuật móc kép hợp âm rải trong ví dụ 11 có độ khó hơn về kỹ thuật. Điều 

này thể hiện ở độ mở rộng bàn tay để ngón tay bấm chính xác các nốt trong 

hợp âm rải, đồng thời thực hiện trong các chùm 6 móc kép liên tục từ dƣới 

thấp lên cao và quay trở về trong 2 quãng 8. Tuy vậy, hợp âm rải là một 

trong dạng kỹ thuật phổ biến, đƣợc ứng dụng rất nhiều vào các bài đệm, 

bởi tạo đƣợc các hình dạng âm nền của hợp âm trải dài qua các ô nhịp, diễn 

tả nhiều kiểu sắc thái khác nhau nhƣ: tiếng suối chảy, gió và các âm hình 

chen giữa các câu, đoạn nhạc hát. 

Ví dụ 12: hợp âm tay phải kết hợp với âm hình tay trái (q3,6) [37,tr.136] 
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Đây là dạng kỹ thuật có độ khó hơn so với mức độ cơ bản, loại kỹ 

thuật hợp âm tay phải cùng âm hình tay trái đòi hỏi ngƣời học có sự phối 

hợp 2 tay thành thạo, đặc biệt ở tay trái cùng với âm hình theo nhịp 6/8 còn 

yêu cầu giữ nhịp ổn định, âm thanh vang đều đặn, nghe rõ trọng âm. Phách 

mạnh tạo thành bè bass, hiệu quả nhƣ các âm nhấn có chủ đích, sắc thái bên 

tay phải phân biệt âm thanh giữa legato và staccato.  

Sự đa dạng và số lƣợng Etude lên tới hàng trăm bài giúp cho GV có 

nhiều lựa chọn, sử dụng nhằm giúp HS hoàn chỉnh ngón tay chơi đàn. Với 

nhóm HS khá, giỏi, kỹ thuật tập trung vào phát triển độ nhanh, linh hoạt, 

tăng cƣờng khả năng bấm hợp âm, hợp âm rải tay trái, đây là phần quan 

trọng bởi liên quan trực tiếp đến cách dùng bộ đệm tự động một cách hiệu 

quả. Các bài kỹ thuật tăng cƣờng tay trái điển hình các loại sau: âm hình 

hợp âm rải, bấm hợp âm kết hợp với bộ đệm tự động. 

+ Tăng cƣờng tập các bài kỹ thuật hợp âm rải tay trái: dạng kỹ thuật 

này tập trung vào mở rộng bàn tay, độ giãn ngón tay để bấm chính xác các 

quãng rộng, một tiêu chí của học đàn phím điện tử đối với HS đạt mức độ 

tƣơng đối thành thạo. Hợp âm rải tay trái có nhiều ứng dụng trong đệm hát 

bởi các âm hình từ hợp âm rải rất phong phú, do các hợp âm chuyển động 

theo tiết tấu nghe hài hòa, sinh động. 

Ví dụ 13: hợp âm rải tay trái kết hợp bấm quãng tay phải [49,tr.53] 

 

Âm hình hợp âm rải dài luôn yêu cầu ngón tay trái có độ giãn rộng 

giúp HS hình thành thói quen mở lòng bàn tay. Ngoài ra với các bài kỹ 

thuật viết ở nhiều điệu thức khác nhau (ví dụ 13 là Cb major) HSSPMN 
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đƣợc tiếp cận, hiểu các nốt thăng, giáng một cách chủ động, không bị bỡ 

ngỡ. Điều này khác với chƣơng trình đàn phím điện tử ngành mầm non dạy 

học không quá 2 - 4 dấu hóa (thăng, giáng). Khi ứng dụng vào đệm hát, 

hợp âm rải dài (hoặc ngắn) tạo phần nền âm thanh đan xen với giai điệu, 

âm hƣởng sinh động và tạo cảm hứng cho ngƣời hát, bài đệm có nhiều 

cách giải quyết mới, đa dạng hơn.  

+ Thế tay trái bấm hợp âm kết hợp bộ đệm tự động: Đây là phần học 

dành cho HSSPMN để HS nắm vững các thế bấm tạo hòa âm tay trái. 

Nhiều tài liệu dạy học đàn phím điện tử đều nêu tầm quan trọng của thế tay 

trái bấm hợp âm để tạo hòa âm chính xác. Trong dạy đệm hát, nội dung 

này ứng dụng trực tiếp vào các bài đệm. PGS.Xuân Tứ nêu cụ thể cách 

luyện tập riêng cách bấm hợp âm tay trái và giải thích trong mục: Luyện 

tập vòng hòa thanh (Progresion) xuống quãng 5 (hệ Diatonic) với yêu cầu 

cho ngƣời học đàn phím điện tử: “cần luyện tập và nắm vững vòng hòa 

thanh này để vận dụng vào phối ca khúc sẽ tạo hiệu quả cao về hòa âm” 

[38,tr.86]: C
Δ
- F

Δ
- B

ϕ
- E- A- D- G7- C (ký hiệu: Δ: hợp âm bảy trƣởng; ϕ 

là hợp âm 7 át có âm 5 giáng). Nguyễn Bách đƣa ra nội dung quan trọng: 

Bài tập pha trộn hợp âm trên các phím trắng và xác định cụ thể: “ đàn hợp 

âm bằng tay trái” [3,tr.22]. 

Ví dụ 14: biểu đồ thế tay trái bấm hợp âm trên đàn phím điện tử 

 
                                                                                                      Nguồn: Internet 
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Cùng với các thế tay đƣợc ghi trong biểu đồ trên, các hợp âm có nốt 7 

đƣợc ghi và xác định HSSPMN tập với 4 ngón tay ở chế độ nhiều 

ngón/Fingers. 

Ví dụ 15: thế tay trái bấm hợp âm 7 [3,tr.32] 

 

Trong các giờ lên lớp, hƣớng dẫn bấm hợp âm tay trái luôn là những 

tiết học HS đƣa ra nhiều câu hỏi cần GV giải thích về quy luật công năng 

hòa thanh. Điều này liên quan đến chƣơng trình âm nhạc dành cho đối 

tƣợng là HSSPMN, trƣờng ĐH Hạ Long đã lƣợc bỏ môn hòa âm ứng dụng, 

một nội dung cần thiết trong đệm hát. 

Tóm lại, kỹ thuật/Etude, bài luyện ngón/Exercise và gam là hệ thống 

có mối quan hệ hữu cơ trong dạy học đàn phím điện tử, không chỉ là những 

loại kỹ thuật nhằm phát triển ngón tay mà còn ứng dụng vào các kiểu, lối 

đệm hát hiệu quả. Khi HS phối hợp 2 tay nhuần nhuyễn, thành thạo, các em 

sẽ chủ động đƣa ra những câu, đoạn nhạc dạo mở đầu, giữa, hoàn chỉnh 

đƣợc một bài đệm với các âm hình nền giàu ý tƣởng, từ đó phát huy khả 

năng sáng tạo những bài đệm hay, hấp dẫn. 

2.1.3. Ứng dụng kỹ thuật ngón tay trong đệm hát  

Trong chƣơng trình dạy học đàn phím điện tử hệ Trung cấp Mầm non, 

trƣờng ĐH Hạ Long, các bài hát Mầm non là đối tƣợng dạy học chính. Nhƣ 

chƣơng 1 đã nêu, mục đích giúp HS biết diễn tấu giai điệu, chọn tiết tấu 

trong bộ đệm tự động và tay trái bấm đúng hòa âm trong các bài hát Mầm 

non. Để xây dựng đƣợc phần đệm đúng nghĩa, cần trang bị rất nhiều kỹ 

năng khác nhƣ phần kỹ thuật trên đã nêu. Khi ứng dụng kỹ thuật ngón tay 

(phải và trái) vào bài đệm, các yếu tố bắt buộc đối với HSSPMN là: chọn 

hợp âm, bấm chính xác các hợp âm để cho bộ đệm tự động hoạt động theo 
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công năng hòa thanh đã đƣợc chuẩn bị. Những kỹ thuật nhƣ: bấm hợp âm 

theo âm hình nền tay trái, kỹ thuật móc kép với các âm sắc khác nhau, để 

hợp âm bên tay phải chuyển động theo từng loại tiết tấu là những phần cơ 

bản nhất. Giữa trình độ: giỏi, khá, trung bình, GV giao bài, hƣớng dẫn cách 

ứng dụng cụ thể vào từng bài, khơi dậy khả năng sáng tạo trong đệm hát 

của SV. Khi SV hiểu và nắm đƣợc cách tiến hành, các em rất phấn khởi, 

chịu khó luyện tập. 

2.1.3.1. Cách lựa chọn hòa âm cho bài hát Mầm non:  

Thực tế cho thấy nhiều bài hát Mầm non không có phần soạn hòa âm. 

Do đó khi dạy đệm hát, GV hƣớng dẫn xây dựng trƣớc phần hòa âm, đây là 

điều kiện tiên quyết để bài đệm hình thành. Nếu không chọn hoặc đặt hòa 

âm và chuẩn bị trƣớc, ngƣời đệm chỉ đệm theo kiểu giai điệu đến đâu thì 

bấm hợp âm đến đó theo cảm nhận hoàn toàn bằng tai nghe.  

Chọn hòa âm cho bài hát Mầm non có mấy dạng sau: các bài do nhạc 

sĩ Việt Nam sáng tác, làn điệu dân ca, ngoài ra có một số bài hát nƣớc 

ngoài thƣờng có phần hòa âm ghi trong bản nhạc. Trong phần này, ngƣời 

viết luận văn trình bày những hƣớng dẫn cho HS chọn hòa âm cho các bài 

hát mầm non và làn điệu dân ca trong chƣơng trình dạy học âm nhạc ngành 

mầm non. 

- Chọn hòa âm cho bài hát mầm non: bài hát Mầm non đƣợc hiểu là 

những bài hát đƣợc quy định trong các cuốn sách nhạc dành cho các cháu 

trong độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo. Với giai điệu ít khi vƣợt quá quãng 9, nhịp 

điệu vui tƣơi, phù hợp với tâm sinh lý trẻ. 

Ví dụ 16: hòa âm bài hát Những em bé ngoan  

                                             (sáng tác: Phan Huỳnh Điểu)     
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Chọn hòa âm luôn là nội dung khó đối với HSSPMN bởi HS cần trang 

bị kiến thức hòa thanh tƣơng đối đầy đủ (thƣờng học hết cấu tạo, nối tiếp 7 

hợp âm trƣởng, thứ và các thể đảo). Để hƣớng dẫn cho HS hiểu cách chọn 

hòa âm, GV trình bày các thế bấm hợp âm bên tay trái nhƣ trong bảng biểu 

đồ (ví dụ 14), phân tích đƣờng nét giai điệu, phách mạnh, nhẹ trong bài hát. 

Ví dụ, trong bài Những em bé ngoan, 8 ô nhịp đầu tạo thành 1 câu nhạc 

(không kể nhịp lấy đà), tác giả dùng thủ pháp phát triển âm hình để phát 

triển thành câu 2, toàn bộ bài hát có 2 câu (hình thức 1 đoạn), viết ở điệu 

thức F. 

Ví dụ 17: âm hình bài hát Những em bé ngoan 

 

Với âm hình chủ đạo, hòa âm chuyển động theo giai điệu. Câu 1 có 

vòng công năng: F (I) - Gm (II) - C7 (V). Hòa âm câu 2 mở rộng theo cấu 

trúc giai điệu: Am7 (III) - Dm7 (VI) - Gm (II) - C7 (V) - F (I). Phƣơng 

pháp chọn hòa âm cho bài hát áp dụng nguyên tắc: giai điệu trong ô nhịp 

đƣợc xây dựng bằng những vị trí cao độ nào liên quan trực tiếp đến các âm 

trong hợp âm thì sử dụng hợp âm đó. Nguyên tắc này giúp HSSPMN dễ 
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hiểu, có thể đặt các hợp âm 3 (chính, phụ) theo các vòng công năng trong 

điệu thức Diatonic (trƣởng, thứ). Chƣa sử dụng những lối tiến hành hòa âm 

phức tạp trong nhạc nhẹ nhƣ các hợp âm 7, 9, sus...  

Các hợp âm trong bài Những em bé ngoan  đƣợc quy định theo thế tay 

bấm phím bên trái đàn phím điện tử, do đo HS vừa tiến hành đặt hòa âm 

vừa có thể chọn những âm ngoài hợp âm để tạo màu sắc cho hợp âm. 

Trong bài, GV hƣớng dẫn, khuyến khích HS tạo các hợp âm 7 (Am7- 

Dm7...) để tạo âm hƣởng nghe có sức hút nhiều hơn giữa các hợp âm. Điều 

này xuất phát từ sự phổ biến lối bổ sung âm 7 vào các hợp âm 3 trong cách 

soạn hòa âm cho ca khúc Việt Nam hiện nay. 

- Chọn hòa âm cho các làn điệu dân ca Việt Nam: với làn điệu dân ca 

Việt Nam, lựa chọn hòa âm cho giai điệu trong dạy học đệm hát trên đàn 

phím điện tử cho HSSPMN về nguyên tắc vẫn áp dụng tƣơng tự nhƣ các 

bài hát mầm non do nhạc sĩ Việt Nam sáng tác. Sự khác biệt ở chỗ, GV 

hƣớng dẫn cho HS các loại hợp âm đảo và hợp âm VI do có 2 âm chung 

với hợp âm bậc I. Ví dụ: hợp âm Am thƣờng xuyên hoán đổi với hợp âm C, 

điều này tạo hiệu quả là xuất hiện những âm hƣởng dân gian đặc trƣng 

trong một số làn điệu dân ca Việt Nam. 

Ví dụ 18: hợp âm trong làn điệu Quê hương tươi đẹp (dân ca Nùng) 
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Trong làn điệu dân ca Nùng Quê hương tươi đẹp, hợp âm Dm hoán 

chuyển, thay thế cho hợp âm F, đồng thời sử dụng thể đảo 1 (để F làm âm 

gốc), khi nghe trực tiếp trên đàn phím điện tử, hiệu quả của hợp âm Dm/F 

rất thú vị, mang đầy âm hƣởng dân ca Nùng. 

Nhƣ vậy, chọn hợp âm trong đệm hát trên đàn phím điện tử là một kỹ 

năng đòi hỏi HSSPMN đƣợc GV hƣớng dẫn tỉ mỉ về phƣơng pháp lựa chọn 

cũng nhƣ sử dụng, bởi đây là phần hòa thanh ứng dụng phù hợp với điều 

kiện thực tiễn trong dạy học đàn phím điện tử cho HS hệ Trung cấp Mầm 

non, trƣờng ĐH Hạ Long hiện nay. 

2.1.3.2. Ứng dụng kỹ thuật hợp âm rải trong đệm hát 

Nếu nhƣ chọn hòa âm để các ngón tay trái bấm chủ động, chính xác 

trong đệm hát trên đàn phím điện tử thì kỹ thuật rải hợp âm là một trong 

thủ pháp tiêu biểu đƣợc nhiều nhạc sĩ từ tiền cổ điển đến hiện đại sử dụng. 

Cách đây hàng trăm năm, J.C.Bach đã sáng tác một số tác phẩm nổi tiếng 

bằng những hợp âm rải, một trong số đó là bản Prelude in C Major. 

Ví dụ 19: Ave Maria (trích) 
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Hợp âm rải trong đệm hát đặc biệt hiệu quả khi đƣợc vận chuyển liên 

tục theo các vòng công năng cùng các thể đảo. Chính các nốt trong hợp âm 

rải tạo nên một mạng lƣới đƣợc dệt ở nhiều vị trí cao độ khác nhau để làm 

nền cho giai điệu, lời ca thể hiện sắc thái của bài hát. Hiệu quả hợp âm rải 

trong đệm hát giúp âm hình đệm đƣợc dàn trải đều đặn, không ngừng nghỉ. 

Đối với bài hát mầm non, hợp âm rải đƣợc phát triển từ chính màu sắc hòa 

âm đƣợc biến đổi liên tục theo vòng công năng. 

Ví dụ 20: ứng dụng kỹ thuật hợp âm rải trong bài hát Cả tuần đều 

ngoan (sáng tác: Phạm Tuyên) 

 

 

Sự phát triển kỹ thuật hợp âm rải trong đệm hát trên đàn phím điện tử 

không chỉ bên tay phải. Ở lối diễn tấu kiểu đàn piano, hợp âm rải thƣờng 
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xuyên trở thành âm hình chủ đạo bên tay trái, tay phải tạo các câu chèn, 

chêm hoặc hợp âm rất sinh động. Trên đàn phím điện tử, cách đệm này chỉ 

dành cho những HS đặc biệt xuất sắc, hoàn chỉnh về kỹ thuật mức độ khó 

nhƣ trong ví dụ 13 đã nêu ở trên.  

2.1.3.3. Bấm hợp âm phối hợp với âm hình tiết tấu 

Một trong ƣu điểm của đàn phím điện tử là bộ đệm tự động, để bộ 

đệm phát huy hiệu quả trong đệm hát cần đến phƣơng pháp bấm hợp âm 

bằng nhiều ngón/Fingers. Tính năng đàn phím điện tử cho phép ngƣời chơi 

có thể dùng 1, 2 ngón (gọi là dùng ngón đơn/Finger) để tạo hợp âm. Cách 

làm này chỉ hạn chế trong phạm vi hợp âm trƣởng, thứ, bảy át. Nếu bài 

đệm có hòa âm tạo ra bè bass vang lên nhƣ một thành phần dàn nhạc thì bắt 

buộc phải sử dụng cách bấm nhiều ngón/Fingers. Khi sử dụng nhiều ngón, 

hợp âm vang lên nghe hiệu quả phong phú hơn so với dùng ngón đơn/ 

Finger. Nhƣ phần trên (ví dụ 14, 15) đã nêu kỹ thuật bấm hợp âm bên tay 

trái trên đàn phím điện tử, hợp âm chỉ vang lên chính xác khi bấm đúng thế 

tay. Do đó, trong dạy học đệm hát, GV dành nhiều thời gian hƣớng dẫn SV 

cách đặt thế tay trái tạo hợp âm. Ví dụ: hợp âm C đảo 2 (C/G) khi bấm 

Fingers, bè bass vang lên ở nốt sol. Đây là thủ pháp để bè bass di chuyển 

cùng với bộ trống/drums giữ nhịp tiết tấu trong bộ đệm tự động, tạo nên 

những hiệu ứng nghe nhƣ 1 dàn nhạc nhẹ đang diễn tấu. Trong ví dụ 20, 

ngƣời viết luận văn đã tạo vòng công năng hòa âm có bè bass di chuyển (6 

ô nhịp đầu): F/C - Dm7 - Gm/D - Gm7/D - C/E. Các âm của bè bass đƣợc 

diễn tấu vào phách mạnh từng ô nhịp, cụ thể ở các nốt: C - D - D - D - E. 

 Tại trƣờng ĐH Hạ Long, các lớp học đƣợc trang bị 1 số đàn phím 

điện tử với nhiều chủng loại, đa số là các hệ đàn cách đây nhiều năm. 

Trong giờ dạy học đệm hát, ngƣời viết luận văn luôn hƣớng dẫn cách chọn 

tiết tấu cùng bộ đệm tự động. Với HS bắt đầu học đàn, GV dạy lồng ghép 

giữa bài luyện ngón tay với nhịp tiết tấu. Cách làm này tỏ ra hiệu quả khi 
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có nhịp điệu ổn định giúp HS luyện tập. Khi dạy đệm hát, cách bấm hợp 

âm phối hợp với âm hình tiết tấu đƣợc HS chọn nhiều nhất là nhóm tiết tấu 

pop, disco, cha cha. Với HS đã học chƣơng trình cơ bản, đến phần học đệm 

hát GV luôn yêu cầu học thuộc biểu đồ thế tay trái bấm hợp âm (ví dụ 14), 

khi đã luyện tập thành thạo, HS có thể nhìn ký hiệu hợp âm và bấm chính 

xác từng hợp âm. Đây là một quá trình nhận thức đòi hỏi HS kiên trì, chịu 

khó tự rèn luyện ở nhà. 

Các âm hình tiết tấu trên đàn phím điện tử rất mẫu mực, mang tính 

điển hình, tiết tấu luôn cùng bộ đệm tự động tạo nên âm thanh nền. Về cấu 

tạo, bộ đệm có từ 8 - 16 nhạc cụ tham gia, tùy theo số thứ tự fill A, B, C, 

D...trên đàn phím điện tử hiện đại có thể lên tới 16 fill (tiếng Việt là dồn, 

lấp đầy) vẫn đƣợc gọi theo cách nói phổ thông hiện nay là dồn tiếng. Về 

hiệu quả, mỗi tiết tấu đều có âm hình riêng qua nhịp trống, bass, các 

track/đƣờng tiếng Piano, Guitar, strings/dàn dây và nhiều loại nhạc cụ 

khác. Nhƣ vậy, trong đệm hát trên đàn phím điện tử phƣơng pháp bấm hợp 

âm theo thế tay đƣợc quy định khi bật bộ đệm tự động cùng tiết tấu đã tạo 

nên phần đệm sống động mà chƣa cần sử dụng tay phải bấm theo giai điệu 

hoặc bổ sung các câu nhạc mới.  

Kỹ thuật bấm hợp âm sẽ trở nên đặc biệt hiệu quả khi HS áp dụng chế 

độ full, có nghĩa là tạo thành hợp âm trên toàn bộ phím đàn, không phân 

biệt tay phải hay trái bấm hợp âm. Trong các ví dụ (8, 9, 12) đã trình bày 

về vai trò quan trọng của kỹ thuật hợp âm ở tay phải và trái. Nếu nhƣ tay 

trái bấm hợp âm kết hợp với bộ đệm tự động cùng tiết tấu, đàn phím điện 

tử sẽ vang lên toàn bộ các âm thanh bộ đệm đƣợc cài sẵn trên đàn. Khi 

triển khai kỹ thuật hợp âm theo chế độ full, 2 tay sẽ tạo ra âm hƣởng nghe 

sinh động, nhƣ một dàn nhạc đang diễn tấu trực tiếp. Ngƣời đệm có thể chủ 

động sáng tạo những kiểu đệm mới, nghe hấp dẫn và tạo hứng khởi cho 

ngƣời hát. Với HSSPMN, dạng kỹ thuật này ít HS thực hiện đƣợc bởi 
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những hạn chế về kỹ thuật 2 tay. Tuy vậy, khi dạy học đệm hát, GV cần 

biểu diễn, thị phạm để HS hiểu và nỗ lực học đàn. 

2.1.3.4. Sử dụng các nốt móc kép tạo giai điệu trong đệm hát 

Kỹ thuật móc kép ứng dụng vào đệm hát rất nhiều kiểu, dạng, đồng 

thời ngƣời đệm có thể khoe khả năng chơi đàn điêu luyện, bởi phối hợp 2 

tay chạy các nốt móc kép luôn là dạng kỹ thuật khó trong học đàn phím 

điện tử. 

Ứng dụng vào đệm hát, kỹ thuật móc kép đạt hiệu quả khi tạo giai 

điệu bắc cầu giữa các câu, đoạn nhạc hoặc làm thành âm hình nền cho 

ngƣời hát. Là dạng kỹ thuật tƣơng đối khó với HSSPMN, trƣờng ĐH Hạ 

Long, do đó khi ứng dụng kỹ thuật móc kép vào đệm hát, GV luôn hƣớng 

dẫn cách thực hiện, đƣa ra những giải pháp theo khả năng của HS. Dƣới 

đây là một số ứng dụng kỹ thuật móc kép trong đệm hát trên đàn phím điện 

tử đuwọc HS áp dụng tƣơng đối hiệu quả. 

- Kỹ thuật móc kép tạo giai điệu bắc cầu giữa các câu, đoạn nhạc: 

Trong các ca khúc Việt Nam hiện nay, giữa các câu, đoạn nhạc thƣờng có 

sự ngừng nghỉ đƣợc ký hiệu bằng dấu lặng. Trên thực tế, khi biểu diễn, ban 

nhạc đệm bổ sung các câu nhạc làm nhiệm vụ bắc cầu, để âm nhạc liền 

mạch giữa các đoạn, đồng thời giúp ca sĩ chuẩn bị giọng, hơi thở hát phần 

tiếp theo, đây là thủ pháp phổ biến trong nghệ thuật biểu diễn. Tại các chỗ 

chuyển đoạn, phần đệm tạo 1 hoặc 2 câu nhạc gồm các nốt móc kép với 

đƣờng nét giai điệu hoa mỹ. Tính chất âm nhạc do kỹ thuật móc kép luôn 

mang âm hƣởng gấp gáp, khẩn trƣơng bởi sự vận động liên tục, không 

ngừng nghỉ của các nốt móc kép tạo ra nhằm nối liền giữa các câu, đoạn 

trong ca khúc.  

Ứng dụng kỹ thuật ngón tay chạy các nốt móc kép trên đàn phím điện 

tử luôn gây nên hiệu ứng âm nhạc có âm hƣởng tƣơng đối phức tạp, bởi tại 

các chỗ ngừng nghỉ (dấu lặng) hoặc trƣờng độ nốt nhạc ngân dài, kỹ thuật 
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móc kép bổ sung các câu chen với nhiều màu sắc khác nhau. Độ khó của 

kỹ thuật móc kép đòi hỏi ngƣời đệm hát có kỹ năng thành thạo, chủ động 

diễn tấu để ngón tay lƣu loát, trôi chảy. Nếu chƣa hoàn thiện kỹ thuật sẽ 

khó thể hiện, với HSSPMN, trƣờng ĐH Hạ Long, cách giải quyết các câu 

theo kiểu cầu nối bằng kỹ thuật móc kép đƣợc GV hƣớng dẫn tập luyện ở 

tốc độ chậm. Đồng thời giúp HS chủ động sáng tạo theo năng lực từng cá 

nhân, giúp HS tự tin hơn trong học tập.   

Ví dụ 21: Kỹ thuật móc kép tạo giai điệu bắc cầu trong bài hát Sông 

Lô (sáng tác: Văn Cao) đƣợc ngƣời viết luận văn soạn đệm mẫu trên đàn 

phím điện tử trong dạy học đệm cho HS hệ Trung cấp Mầm non.  
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Kỹ thuật sử dụng các nốt móc kép tạo cầu nối, bắc cầu giữa các câu, 

đoạn khi đệm hát trên đàn phím điện tử là phƣơng pháp ứng dụng của các 

phần đệm của một dàn nhạc nhẹ hoặc ban nhạc. Thủ pháp này luôn đóng 

vai trò dẫn dắt chuyển tiếp câu, đoạn nhạc. Ở trình độ cao hơn, có thể là các 

đoạn độc tấu/solo của đàn piano, electric guitar/guitar điện, violin. Tuy vậy 

kỹ thuật móc kép luôn đòi hỏi ngƣời đệm hát phải hoàn thiện những kỹ 

thuật cơ bản 2 tay, đặc biệt ở tay phải để câu nhạc đƣợc diễn tấu tự nhiên, 

bộc lộ đa dạng cảm xúc con ngƣời một cách sâu sắc đầy tính thẩm mỹ. 

- Kỹ thuật móc kép tạo âm hình nền: Trong phần đệm ca khúc Sông 

Lô, bên cạnh các nét nhạc sử dụng các nốt móc kép làm tính chất bắc cầu 

còn thấy kỹ thuật móc kép tạo âm hình nền, từ đó xây dựng nên cách đệm 

có chủ ý. Âm hình nền đƣợc hiểu là âm hình cơ bản, chi phối, xuyên suốt 

phần đệm. Từ âm hình nền ban đầu, những biến thể âm hình đƣợc phát 

triển, mở rộng qua các thủ pháp: thay đổi âm vực, cao độ, tạo nhịp điệu 

mới, âm sắc, co giãn (thu hẹp hoặc giãn rộng nhân tố âm hình) và nhiều thủ 

pháp khác. 

Trong ô nhịp 1, 2, ngƣời viết luận văn xây dựng âm hình chủ đạo bằng 

kỹ thuật móc kép trong ví dụ 22. 

Ví dụ 22: âm hình nền sử dụng kỹ thuật móc kép 2 ô nhịp đầu ca khúc 

Sông Lô. 
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Đối với bài hát Mầm non, kỹ thuật móc kép tạo âm hình nền giúp cho 

phần đệm sinh động, mới lạ, gây hứng thú cho cô hát cho trẻ nghe hoặc do 

các cháu hát. Tại trƣờng ĐH Hạ Long, khi dạy đệm hát trên đàn phím điện 

tử cho HS hệ Trung cấp Mầm non, ngƣời viết luận văn luôn khuyến khích 

những HS giỏi, khá soạn bài đệm ứng dụng kỹ thuật móc kép tạo âm hình 

nền. Lúc đầu, các em rất lúng túng vì chƣa biết cách sáng tạo, ngẫu hứng 

mặc dù kỹ thuật ngón tay có thể thực hiện đƣợc. Những gợi ý nhƣ: sau khi 

chọn hòa âm cho bài, tìm hiểu âm hình chủ đạo toàn bài trên cơ sở tiết tấu, 

nhịp điệu, cấu tạo giai điệu để vận dụng làm âm hình đệm. Sau khi hiểu, 

nắm đƣợc nguyên tắc, HS đã sáng tạo một số âm hình nền có sử dụng kỹ 

thuật móc kép, qua đó HS cố gắng, nỗ lực hơn trong học đệm hát, đồng 

thời bắt đầu hình thành tƣ duy xây dựng âm hình nền cho bài đệm bằng kỹ 

thuật móc kép ở tay phải. Dƣới đây là cách sử dụng âm hình nền bằng kỹ 

thuật móc kép tay phải của bài đệm hát Những em bé ngoan (sáng tác: Phan 

Huỳnh Điểu). 

Ví dụ 23: âm hình nền bằng kỹ thuật móc kép tay phải 

 

Âm hình nền trong bài Những em bé ngoan sử dụng các nốt móc kép 

theo hòa âm ghi trên từng ô nhịp. Đồng thời âm hình nền có dấu luyến yêu 

cầu liền tiếng/legato. Từ âm hình nền, phát triển thành một bài đệm hát nhƣ 

dƣới đây. 
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Ví dụ 24: âm hình nền và toàn bộ phần đệm bài hát   

 

Nhƣ vậy, ứng dụng kỹ thuật vào đệm hát trên đàn phím điện tử luôn là 

nội dung đƣợc nhiều HSSPMN, trƣờng ĐH Hạ Long quan tâm. Bởi có khả 

năng và biết đệm hát đồng nghĩa với có nhiều cơ hội làm việc tại các 

trƣờng Mầm non, các trung tâm, nhà văn hóa, lớp tƣ thục.... Nhƣ phần trên 

đã trình bày thực trạng thực tập của HS đều nhận đƣợc câu hỏi từ phía các 

trƣờng Mầm non: có biết đệm đàn và hát đƣợc không? Đây là câu hỏi 

không dễ trả lời do liên quan đến chƣơng trình đào tạo, hệ thống kiến thức, 

năng lực cá nhân, tinh thần học tập của HS. Với đàn phím điện tử, kỹ thuật 

2 tay đóng vai trò cơ bản, mang tính chất quyết định đến lối chơi, khả năng 

diễn tấu, đệm hát. Do đó, ngƣời viết luận văn là GV trực tiếp dạy đàn phím 

điện tử hệ Trung cấp Mầm non, trƣờng ĐH Hạ Long luôn ý thức hƣớng 

dẫn, tìm tòi các phƣơng pháp dạy học khác nhau để áp dụng vào giờ lên 
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lớp, tạo điều kiện để HS chủ động đệm đƣợc bài hát Mầm non. Mặc dù còn 

nhiều khó khăn do khách quan, chủ quan đem lại, nhƣng để đáp ứng mục 

tiêu môn học, ngƣời viết luận văn đã dạy đệm hát cho HSSPMN năm học 

2016 - 2017, trong đó chú trọng đến những dạng kỹ thuật/Etude, bài luyện 

ngón Hanon, gam cùng cách bấm hợp âm tay trái phối hợp với âm hình tiết 

tấu. Tất cả đem đến cho HS nhận thức về hệ thống kiến thức mới nhƣ chọn 

hợp âm theo giai điệu bài hát, kỹ thuật móc kép để tạo cầu nối và âm hình 

nền. Qua đó, HS tích cực, cố gắng học tập để HS từ trình độ trung bình đến 

khá, giỏi có thể đệm hát trên đàn phím điện tử theo khả năng, sự sáng tạo 

bản thân. 

Ứng dụng kỹ thuật ngón tay vào đệm hát luôn gắn bó với xây dựng 

cấu trúc một bài đệm, điều này khác với hình thức của một ca khúc Mầm 

non đƣợc viết ở 1 đoạn, 2 đoạn hoặc 3 đoạn đơn. Cấu trúc bài đệm hát 

thƣờng đƣợc tiến hành tuần tự từ mở đầu đến kết thúc, đƣợc phân thành các 

phần khác nhau, mỗi phần có chức năng, nhiệm vụ thực hiện riêng biệt, 

những đều tổng hòa thành bài đệm trên đàn phím điện tử. 

2.2. Cấu trúc bài đệm hát 

Để đệm hát, ngƣời đệm luôn có đánh giá tổng quan về bài hát đó nhƣ: 

hát ở giọng nào? tiết tấu, nhịp điệu ra sao? Cách tiến hành, trình tự của bài 

hát khi biểu diễn. Trong thực tế ở Việt Nam, một ca khúc thƣờng đƣợc 

trình bày theo sơ đồ dƣới đây. 

Ví dụ 25: sơ đồ trình tự bài đệm hát 

 

Theo sơ đồ nêu trên, cấu trúc phổ biến một bài đệm thƣờng có 5 thành 

phần, mỗi thành phần có đặc điểm riêng. Ví dụ: phần mở đầu bài đệm là 1 

câu hoặc đoạn nhạc do đàn phím điện tử đảm nhiệm nhằm chuẩn bị, dẫn 
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dắt ngƣời hát thể hiện. Phần mở đầu còn xác định chủ âm, điệu thức 

(trƣởng, thứ) Diatonic và các nhân tố, âm hình chủ yếu của bài hát. Đây là 

cấu trúc bài đệm đƣợc sử dụng nhiều ở Việt Nam hiện nay, phù hợp với 

dạy học đệm trên đàn phím điện tử cho HSSPMN, trƣờng ĐH Hạ Long. 

Ngƣời hát (cô dạy trẻ hoặc các cháu Mầm non) hát ở phần trình bày, tái 

hiện và kết. Còn mở đầu, dạo giữa và âm nhạc kết bài đƣợc đàn phím điện 

tử thực hiện. Khi bài hát có những chỗ chuyển đoạn hoặc ngừng nghỉ, đàn 

phím điện tử sẽ tạo các câu chèn, chêm bổ sung những âm hƣởng khác 

nhau. Nhƣ vậy, để có bài đệm hát hoàn chỉnh, HSSPMN, trƣờng ĐH Hạ 

Long cần nắm vững cách tạo phần mở đầu, dạo giữa, kết. 

2.2.1. Mở đầu, dạo giữa, kết 

2.2.1.1. Mở đầu 

Nhƣ tên gọi: mở đầu (tiếng Anh: Introdution, gọi tắt là intro) luôn 

chứa đựng: chất liệu âm nhạc, âm hình, nhân tố, nhịp điệu, tiết tấu, điệu 

thức trƣởng hoặc thứ từ bài hát. Trong biểu diễn chuyên nghiệp, phần mở 

đầu một số tác phẩm đôi khi là một đoạn nhạc tƣơng phản với các nhân tố 

trong ca khúc, mục đích tạo sự đối lập về màu sắc, tốc độ, âm vực, tính 

chất âm nhạc...nhằm khắc họa chủ đề, ý tƣởng nhạc sĩ sáng tác. 

Xuất phát từ thực tế dạy học đàn phím điện tử cho HS hệ Trung cấp 

Mầm non, trƣờng ĐH Hạ Long, khả năng kỹ thuật còn hạn chế, HS bắt đầu 

làm quen và học đàn, do đó những yêu cầu cao hơn trình độ HS đƣợc GV 

giới thiệu để HS hiểu, còn trong nội dung này tập trung vào 2 thủ pháp 

chính tạo phần mở đầu, đó là: xây dựng âm hình đệm và phát triển chất liệu 

âm nhạc trong bài hát. 2 thủ pháp này phù hợp với trình độ, năng lực của 

HSSPMN, trƣờng ĐH Hạ Long. 

- Xây dựng âm hình đệm trong phần mở đầu: nhƣ trên đã trình bày 

ứng dụng kỹ thuật đàn phím điện tử vào đệm hát, âm hình đệm luôn có mối 

quan hệ hữu cơ với tiết tấu, nhịp điệu, tốc độ và âm hình chủ đạo của bài 
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hát. 2 thủ pháp tạo âm hình trong bài đệm phổ biến: lấy âm hình trong bài 

hát và tạo âm hình theo tiết tấu trên đàn phím điện tử. 

+ Mở đầu sử dụng âm hình chủ đạo của bài hát: các bài hát mầm non 

thƣờng có giai điệu đẹp, âm vực quãng toàn bài không quá quãng 9, viết ở 

hình thức 1 đoạn, phù hợp với tâm sinh lý trẻ em. Trong đó các nhạc sĩ 

luôn sử dụng thủ pháp xây dựng âm hình, từ đó phát triển thành bài hát 

nhƣ: Đội kèn tí hon (sáng tác: Phan Huỳnh Điểu), Múa cho mẹ xem (sáng 

tác: Xuân Giao), Cháu đi Mẫu giáo (sáng tác: Phạm Minh Tuấn), Múa với 

bạn Tây Nguyên (sáng tác: Phạm Tuyên)... Dƣới đây ngƣời viết luận văn 

sử dụng âm hình chủ đạo bài: Chú ếch con (sáng tác: Phan Nhân) để phát 

triển thành âm hình đệm trên đàn phím điện tử. 

Ví dụ 26: âm hình chủ đạo bài Chú ếch con 

 

Trên cơ sở âm hình chủ đạo, phần mở đầu sử dụng thành âm hình 

đệm. Với thủ pháp này, bài đệm đƣợc thống nhất về âm hình, tạo sự ổn 

định làm nền cho giai điệu bài hát vang lên rõ ràng. 

Ví dụ 27: sử dụng âm hình bài hát làm âm hình phần mở đầu 
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Trong âm hình phần mở đầu bài Chú ếch con có sử dụng đƣờng nét 

giai điệu bài hát để dẫn dắt, để ngƣời hát biết và chuẩn bị vào bài dễ dàng, 

tự nhiên. Điều này đặc biệt quan trọng khi cô giáo đệm bằng đàn phím điện 

tử cho trẻ Mầm non hát. Tính chất gợi mở, định hƣớng cụ thể khi tạo phần 

mở đầu bằng âm hình chủ đạo rất phù hợp với các cháu. Đây còn gọi là sử 

dụng kỹ thuật bấm hợp âm tạo âm hình đệm đã trình bày ở nội dung ứng 

dụng các dạng kỹ thuật ngón tay để xây dựng bài đệm. Khi đã hình thành 

âm hình đệm, ngoài sự phối hợp với hòa âm, tiết tấu, âm hình mở đầu sẽ 

vang lên cùng bộ đệm tự động trên đàn, tất cả hòa trộn trong một tổng thể 

âm nhạc hoàn chỉnh.  

+ Tạo âm hình theo tiết tấu trên đàn phím điện tử: cùng với xây dựng 

âm hình đệm theo thủ pháp sử dụng âm hình chủ đạo của bài hát. Trong 

chức năng đàn phím điện tử luôn có phần mở đầu đƣợc cài đặt sẵn (ký hiệu 

bằng tiếng Anh trên đàn là Intro), chủ yếu là làm mẫu/demo để ngƣời đệm 

làm căn cứ, chủ động sáng tạo các kiểu mở đầu theo đặc điểm tiết tấu, nhịp 

điệu trên đàn. Những gợi ý đó làm cơ sở hình thành nên thủ pháp tạo âm 

hình đệm theo tiết tấu đƣợc lựa chọn nhằm phù hợp tính chất giai điệu, nội 

dung thể hiện của bài hát. Điều này thực hiện tƣơng đối đơn giản bởi hệ 

thống tiết tấu/style trên đàn phím điện tử phong phú, đa dạng, nhiều phong 

cách nhạc nhẹ, từ nhạc Jazz, Blues đến Pop, Ballad, Disco, Rock...và các 

loại nhịp điệu dancing nhƣ Valtz, Tango, Rumba...Tất cả đều có âm hình 

tiết tấu riêng nhằm thể hiện các lối chơi khác nhau. Khi dạy học đệm hát 

cho HSSPMN, ngƣời viết luận văn hƣớng dẫn HS khai thác nhóm tiết tấu 

Pop, do các loại tiết tấu này phù hợp với bài hát Mầm non trong chƣơng 

trình quy định của BGDĐT. Với bài hát Chú ếch con, ngoài cách sử dụng 

âm hình chủ đạo của bài, thủ pháp tạo âm hình theo tiết tấu trên đàn phím 

điện tử giúp HSSPMN nắm vững nhiều cách khác nhau khi xây dựng phần 

mở đầu nhằm đạt hiệu quả bài đệm.   
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Ví dụ 28: âm hình mở đầu theo tiết tấu Pop 

 

Trong nhóm tiết tấu Pop, có nhiều loại tiết tấu khác nhau, ví dụ 28 chỉ 

nêu 1 loại tiết tấu, điều này cho thấy thủ pháp tạo âm hình theo tiết tấu 

đƣợc cài đặt sẵn trên đàn phím điện tử luôn là cách làm bài đệm phổ thông 

hiện nay, luôn đạt hiệu quả khi kết hợp cùng hòa âm và bộ đệm tự động. 

- Phát triển chất liệu trong bài hát làm phần mở đầu: cùng với cách tạo 

phần mở đầu bằng âm hình đệm thông qua âm hình chủ đạo và âm hình tiết 

tấu trên đàn phím điện tử, thủ pháp phát triển chất liệu trong bài hát là một 

trong những thủ pháp đƣợc ứng dụng phổ biến. Chất liệu âm nhạc trong bài 

hát Mầm non đƣợc hiểu qua những đặc trƣng điển hình: quãng, âm điệu, 

hòa âm, câu trúc giai điệu...Trong các bài hát Mầm non, để xây dựng phần 

mở đầu bài đệm hát phong phú, cách sử dụng chất liệu âm nhạc để phát 

triển thành câu hoặc đoạn nhạc mở đầu thƣờng biểu hiện ở 2 thủ pháp, thứ 

nhất: nhắc lại giai điệu cùng tiết tấu, hòa âm của một câu nhạc, sau đó có 

phát triển. Thủ pháp thứ 2: sử dụng các quãng đặc trƣng của giai điệu bài 

hát, bổ sung và phát triển. Môi thủ pháp có nhiều cách làm khác nhau phụ 

thuộc rất nhiều vào khả năng sáng tạo, tƣ duy và trình độ kỹ thuật của 
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ngƣời đệm đàn. Tất nhiên, 2 thủ pháp này đều phối hợp với các thủ pháp 

khác nhƣ âm hình, tiết tấu đã nêu trên. 

+ Nhắc lại giai điệu cùng tiết tấu, hòa âm trong bài hát: tạo phần mở 

đầu bằng thủ pháp nhắc lại nguyên vẹn giai điệu cùng tiết tấu, hòa âm là 

cách làm phổ biến, đặc biệt khi đệm các bài hát Mầm non. Nhắc lại giai 

điệu bài hát trong phần mở đầu đƣợc HSSPMN thƣờng xuyên áp dụng, bởi 

âm hƣởng bài hát hiện lên rõ ràng, trực tiếp. Với trẻ Mầm non, cách làm 

này giúp các em nhanh chóng nhận ra diện mạo bài hát, hƣớng sự chú ý, 

tập trung để hát vào bài đƣợc ngay. Nói chung, thủ pháp mở đầu này tƣơng 

đối đơn giản, dễ thực hiện đối với HSSPMN khi học đệm hát trên đàn phím 

điện tử. 

Dƣới đây là câu mở đầu bài: Bạn thích nhất chim gì (nhạc: Hoàng 

Lân, lời: đồng dao) sử dụng thủ pháp nhắc lại giai điệu cùng tiết tấu, hòa 

âm của bài. Bộ đệm tự động bật tiết tấu Pop Rock với nhịp điệu vui vẻ, dí 

dỏm theo tính chất yêu cầu của bài. Giai điệu mở đầu nhắc lại câu 1 (8 ô 

nhịp đầu), trong đó ô nhịp 7, 8 có biến đổi để dẫn vào lời hát. 

Ví dụ 29: nhắc lại giai điệu cùng tiết tấu, hòa âm 
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+ Sử dụng các quãng đặc trƣng trong bài hát để phát triển phần mở 

đầu: thủ pháp này đòi hỏi ngƣời đệm có khả năng sáng tạo, hiểu đƣợc 

quãng đặc trƣng để từ đó phát triển thành câu hoặc đoạn mở đầu. Đây là 

cách tạo phần mở đầu phổ biến đối với các nhạc công đệm đàn phím điện 

tử chuyên nghiệp, bởi kỹ thuật tƣơng đối hoàn hảo, có thể thực hiện nhiều 

dạng kỹ thuật khác nhau. Đối với HSSPMN, trƣờng ĐH Hạ Long thủ pháp 

này chỉ dành cho SV có học lực loại khá, giỏi, biết vận dụng một số kỹ 

thuật cơ bản để tạo phần mở đầu. 

Ví dụ 30: sử dụng quãng đặc trƣng làm phần mở đầu 

  

Các quãng (đƣợc khoanh tròn) trong bài hát Bạn thích nhất chim gì là 

quãng đặc trƣng, chứa đựng nhân tố phát triển thành phần mở đầu. Những 

quãng 2 ở đầu các tiết nhạc đƣợc tác giả bài hát sử dụng nhiều lần, hình 

thành nên giai điệu chung toàn bộ bài hát. Để tạo âm hƣởng vui, dí dỏm, 

phần mở đầu dùng kỹ thuật móc kép phát triển quãng 2 đặc trƣng xuất hiện 

ở các âm vực khác nhau. 

Vídụ 31: sử dụng quãng đặc trƣng làm phần mở đầu 
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Nhƣ vậy, để có phần mở đầu trong bài đệm hát trên đàn phím điện tử, 

HSSPMN, trƣờng ĐH Hạ Long đƣợc học các thủ pháp tạo các câu, đoạn 

nhạc từ âm hình chủ đạo của bài, âm hình theo tiết tấu, nhịp điệu. Những 

thủ pháp này phù hợp với trình độ, khả năng thực tế của HS. Đồng thời HS 

cũng đƣợc học cách tạo phần mở đầu bằng cách nhắc lại giai điệu cùng tiết 

tấu, hòa âm trong bài, từ đó chủ động sáng tạo những câu, đoạn mở đầu từ 

quãng đặc trƣng dựa theo trình độ, kỹ thuật đạt đƣợc trên đàn phím điện tử.  

2.2.2.2. Dạo giữa 

Trong bài đệm hát, cùng với mở đầu/Intro, dạo giữa (tiếng Anh: 

Interlude) là một thành phần quan trọng. Ngoài mục đích để ngƣời hát có 

khoảng thời gian ngừng nghỉ để chuẩn bị sức lực trình bày phần tái hiện 

một lần nữa, dạo giữa còn làm cầu nối, liền mạch các phần: mở đầu, trình 

bày, tái hiện và kết. Về ý nghĩa, dạo giữa tƣơng tự nhƣ mở đầu, nhƣng khác 

biệt trong chức năng. Nếu nhƣ mở đầu hƣớng đến tạo một không gian âm 

nhạc, dẫn nhập ngƣời hát vào bài thì dạo giữa biểu hiện nhiều nét biến hóa 

giai điệu hoặc tạo nhịp điệu mới với nhiều thủ pháp khác nhau. Đây là phần 

để nhạc công chuyên nghiệp có thể phô diễn các dạng kỹ thuật khó, phức 

tạp dựa vào tài năng chơi đàn ngẫu hứng. Đối với HSSPMN, trƣờng ĐH 

Hạ Long, do trình độ, khả năng có hạn nên GV dạy đệm hát tập trung 

hƣớng dẫn cách sử dụng phần mở đầu có biến đổi để tạo dạo giữa và dùng 

âm hình, hòa âm.  

- Sử dụng phần mở đầu để phát triển thành dạo giữa: đây là cách tạo 

phần dạo giữa trên cơ sở nhắc lại giai điệu, quãng của phần mở đầu để phát 

triển thành câu, đoạn nhạc dạo giữa. Âm hƣởng dạo giữa luôn gần gũi, có 

mối liên hệ với phần mở đầu do cùng nguồn, cùng gốc chất liệu. Trong dạy 

đệm hát cho HSSPMN, GV thƣờng nêu 2 cách tạo phần dạo giữa để HS có 

thể thực hiện đƣợc. Hạn chế những thủ pháp vƣợt quá khả năng, không phù 
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hợp với trình độ của HSSPMN nhƣ phát triển mở rộng (xa, gần), tƣơng 

phản, đối lập.  

Dạo giữa nhắc lại phần mở đầu có biến đổi đƣợc hiểu để HSSPMN có 

thể tạo phần dạo giữa 1 bài đệm hát, thông thƣờng GV sẽ cho HS diễn tấu 

nhắc lại nguyên vẹn phần mở đầu, điều này giúp HS không mất thời gian, 

sức lực để xây dựng phần dạo giữa mới. Từ đó, GV gợi ý, hƣớng dẫn thủ 

pháp phát triển phần dạo giữa có nhắc lại phần mở đầu nhƣng có biến đổi 

giai điệu trong các ô nhịp. Ngoài ra, có thể biến đổi âm sắc nhƣ: dạo đầu sử 

dụng đàn Tính, sáo thì dạo giữa dùng Guitar, Violin... 

Trong bài Quê hương tươi đẹp (dân ca Nùng, đặt lời: Việt Hoàng), 

phàn mở đầu sử dụng âm thanh đàn Tính tạo giai điệu kết hợp giữa các nốt 

đơn và kép, có sử dụng hòa âm câu 1 của bài nhằm tạo sự thống nhất giữa 

phần mở đầu với bài hát. Ở dạo giữa/Interlude dùng thủ pháp nhắc lại mở 

đầu và biến đổi theo các âm chính (đặc biệt ở phách mạnh) nhằm nhấn 

mạnh vào đƣờng nét giai điệu theo hòa âm. Hiệu quả âm thanh đƣợc đổi 

mới về âm sắc, đƣờng nét giai điệu. 

Ví dụ 32: mở đầu/intro bài Quê hương tươi đẹp 
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Ví dụ 33: dạo giữa/inerlude nhắc lại phần mở đầu có biến đổi 

 

- Dạo giữa dùng âm hình, hòa âm: sử dụng âm hình, hòa âm trong bài 

hoặc phần mở đầu để xây dựng dạo giữa, mục đích nhấn mạnh vào chức 

năng cầu nối giữa phần trình bày và phần tái hiện của bài hát. Căn cứ đặc 

điểm, tính chất âm nhạc của bài hát để dạo giữa đạt hiệu quả. Bài Quê 

hương tươi đẹp có cấu trúc giai điệu dân ca Nùng, đƣợc đặt lại lời Việt cho 

các cháu Mầm non dễ hát, dễ thuộc. Với chủ ý giới thiệu các làn điệu dân 

ca dân tộc Việt Nam, do đó phần đệm dạo giữa cần lƣu ý đến các vị trí nốt 

trong thang 5 âm của ngƣời Nùng phia Bắc Việt Nam. 

Ví dụ 33: dạo giữa dùng âm hình, hòa âm bài Quê hương tươi đẹp 

 

Trong ví dụ 33, dạo giữa đƣợc lấy từ âm hình quả xóc nhạc của ngƣời 

Tày, Nùng phát triển thành. Âm sắc đƣợc tạo tiếng đàn Guitar loại bỏ cộng 

hƣởng vang/effect để có tiếng khô, ngắn giống đàn Tính đang diễn tấu. 
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Nhƣ vậy, âm nhạc dạo giữa có những nét tƣơng đồng với phần mở 

đầu, nhƣng có nhiều khác biệt về chức năng. Để tạo các câu, đoạn nhạc dạo 

giữa hay, mới cần đến nhiều thủ pháp, kiến thức âm nhạc, đặc biệt là kỹ 

thuật chơi đàn phím điện tử. Với nhạc công chuyên nghiệp đƣợc học bài 

bản, chính quy, khi đệm hát độc lập hoặc cùng ban nhạc nhẹ, đàn phím 

điện tử luôn phát huy những khả năng vƣợt trội về kỹ thuật trong phần mở 

đầu, dạo giữa. Đây cũng là phần có những đoạn nhạc solo, ngẫu hứng nổi 

tiếng, bộc lộ khả năng sáng tạo âm nhạc của ngƣời nghệ sĩ trong nhiều ca 

khúc quốc tế và Việt Nam. Đối với HSSPMN, trƣờng ĐH Hạ Long, trong 

khuôn khổ, giới hạn chƣơng trình dạy học, nên ngƣời viết luận văn chỉ tập 

trung vào những nội dung đệm hát trên đàn phím điện tử phù hợp với trình 

độ, giúp HS từ biết đến tƣơng đối thành thạo đệm hát nhằm đáp ứng yêu 

cầu, đòi hỏi cao về năng lực làm việc tại các trƣờng Mầm non ở tỉnh Quảng 

Ninh. Dạo giữa trong các bài đệm hát Mầm non thƣờng từ 8 - 12 ô nhịp, 

không vƣợt quá độ dài (số ô nhịp) của một bài hát viết cho trẻ Mầm non.   

2.2.2.3. Kết 

Phần kết (tiếng Anh: Ending) luôn đóng vai trò tổng kết toàn bộ bài 

đệm. Câu hoặc đoạn nhạc kết đƣa ra những âm hƣởng, sắc thái khác nhau 

theo tính chất bài hát nhƣ: tƣơi vui, dí dỏm, êm ái, nhẹ nhàng...Trên đàn 

phím điện tử đƣợc cài sẵn bộ phận chuyên dùng tạo kết, thƣờng có độ dài 

từ 2 - 8 ô nhịp để kết tự động nếu nhƣ ngƣời đệm chƣa có sự chuẩn bị phần 

kết của bài đệm. Cách kết đƣợc cài sẵn trên đàn chỉ đƣợc nêu trong giờ dạy 

đệm để HSSPMN hiểu đƣợc thủ pháp kết qua các fill ending (bộ tạo kết) 

với mức độ tham gia từ 4 - 16 nhạc cụ trong bộ đệm tự động. Âm thanh của 

phần kết tự động luôn cùng với tiết tấu trong đàn, do đó không biểu hiện 

đặc thù riêng từng bài hát. Khi dạy đệm, ngƣời viết luận văn hƣớng dẫn HS 

tiến hành lối kết theo vòng hòa âm: II - V7 - I để HSSPMN có thể thực 

hiện. Vòng hòa âm II - V7 - I rất phổ biến trong các Ending trên đàn phím 
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điện tử, do các nhóm tiết tấu theo phong cách nhạc nhẹ cài trên đàn, đƣợc 

diễn tấu với nhiều kiếu khác nhau rất đa dạng. Ở tiết tấu tốc độ nhanh nhƣ: 

Disco, Techno, Foxtrot, Folka...vòng hòa âm II - V7 - I có nhiều biến thể 

nhƣ: II7 - V7 - I, II6 - V7
-5 

- I...Ở các loại nhịp điệu chậm: Ballad, Slow, 

đặc biệt là trong nhạc Blues, vòng hòa âm II - V7 - I đƣợc tiến hành với 

nhiều biến thể có cấu trúc hợp âm phức tạp hơn nhƣ: II
9 
- V7

+5 
- I, hoặc II

9 
- 

V7
-5 

- I. Với HSSPMN, để giản hóa và phù hợp với trình độ, kiến thức SV, 

trong nội dung này sử dụng vòng hòa âm II7 - V7 - I để xây dựng phần kết 

với 2 kiểu: mở rộng (còn gọi là kéo dài) và rút ngắn (hay rút gọn). 

- Kết theo vòng hòa âm II7 - V7 - I mở rộng: đƣợc hiểu là tạo cho 

phần kết từ 8 - 16 ô nhịp, đối lập với rút ngắn không quá 4 - 6 ô nhịp. Khi 

phần kết đƣợc kéo dài, có nghĩa vòng hòa âm II7 - V7 - I có sự phát triển 

lối chơi, tạo cho phần kết diễn tả đầy đủ, phong phú chất liệu, âm hình, 

nhịp điệu...của bài hát hơn so với kết kiểu rút ngắn.   

Ví dụ 34: kết mở rộng theo vòng hòa âm II - V7 - I bài hát Cả tuần 

đều ngoan (sáng tác: Phạm Tuyên) 

 

Kết mở rộng theo vòng hòa âm II - V7 - I luôn tạo nên những câu 

nhạc có âm hƣởng nghe rất thú vị vì có điều kiện triển khai giai điệu, âm 

hình theo sự biến hóa từng hợp âm. Trong kết bài Cả tuần đều ngoan, trong 
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4 ô nhịp đầu sử dụng lối tiến hành: Gm
9 
- Gm7 - C7 - I với 2 hợp âm 9 và 7 

bậc II, sau đó ô nhịp 5, 6 dùng Gm7M (có quãng 7 trƣởng) tạo sự căng 

thẳng hút về V7 (C7). Sự mở rộng của kết đƣợc đẩy mạnh theo hƣớng tăng 

các âm 7, 9 trong các hợp âm để hút dần về hợp âm chủ (F). 

- Kết theo vòng hòa âm II - V7 - I rút ngắn: đƣợc hiểu là co gọn lại, 

mang tính chắt lọc, âm nhạc kết tạo nên sự dứt khoát, không kéo dài. 

Thông thƣờng chỉ từ 4- 6 ô nhịp, vòng hòa âm II - V7 - I thƣờng xuất hiện 

kiểu kết sử dụng âm hình chủ đạo có biến đổi. 

Ví dụ 35: kết rút ngắn vòng hòa âm II - V7 - I  bài hát Cả tuần đều 

ngoan (sáng tác: Phạm Tuyên) 

 

Cũng nhƣ các phần: mở đầu, dạo giữa, kết/ending trong đệm hát rất đa 

dạng về cách tiến hành với nhiều thủ pháp phong phú. Điều này xuất phát 

từ thực tế biểu diễn âm nhạc chuyên nghiệp trên thế giới và Việt Nam. 

Những ca khúc nổi tiếng (hit) thƣờng đƣợc cover/thu âm và phối khí lại 

hay còn gọi theo tiếng Việt phổ thông là soạn lại phần đệm. Điều này có 

nghĩa 1 ca khúc đƣợc yêu thích thƣờng có nhiều cách đệm hát khác nhau. 

Do đó, những thủ pháp xây dựng phần đệm hát luôn giàu tính sáng tạo. 

Chính sự phát triển các phƣơng pháp tạo bài đệm hay, mới đã đem lại cho 

đàn phím điện tử những tích hợp trong bộ đệm tự động nhiều tiết tấu, nhịp 

điệu đa dạng, đây là ƣu điểm của cây đàn này. Đồng thời đòi hỏi ngƣời 

đệm hát phải có kiến thức âm nhạc đƣơng đại nhƣ màu sắc âm nhạc cùng 

ứng dụng hòa âm, tiết tấu để tạo cho phần đệm nhiều đổi mới. Với 

HSSPMN, trƣờng ĐH Hạ Long đệm đƣợc 1 bài hát Mầm non ở mức độ 

đơn giản cũng gặp nhiều khó khăn. Do đó, với trách nhiệm của ngƣời giảng 
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dạy môn đàn phím điện tử, sự cố gắng truyền đạt cách đệm hát cho HS 

luôn là động lực phấn đấu trong thời gian qua. Tuy vậy, với thời lƣợng giờ 

dạy môn đàn phím điện tử có hạn (30 tiết), tập thể GV và HSSPMN đang 

nỗ lực đi từng bƣớc nhằm cụ thể hóa mục đích môn học, tạo điều kiện cho 

HS đủ kiến thức, năng lực sử dụng đàn phím điện tử sau khi ra trƣờng trong 

giai đoạn hiện nay. 

2.2.2. Chèn và chêm   

Trong thuật ngữ tiếng Anh: fill khi dịch sang tiếng Việt với cách hiểu: 

thêm vào, lấp đầy một khoảng lặng của bài hát. Trên đàn phím điện tử, fill 

là các nút bấm theo thứ tự tên gọi: fill A, fill B...tùy theo từng loại đàn có 

từ 4 - 8 fill. Tác dụng của fill là chèn, chêm vào các âm hình tiết tấu trong 

bộ đệm tự động âm thanh trống/drum, bass và nhiều nhạc cụ khác. Do đó, 

trong bài đệm hát bằng đàn phím điện tử, câu chèn hoặc chêm (theo nghĩa 

bổ sung) làm thay đổi âm hình, nhịp điệu.  

Từ các fill mẫu trên đàn, cách chèn, chêm thêm vào bài đệm những 

khoảng lặng trong ca khúc đƣợc ứng dụng rộng rãi và phổ biến trong các 

kiểu đệm từ ban nhạc nhẹ, dàn nhạc điện tử, nhóm nhạc đến đàn phím điện 

tử. Khi dạy đệm hát cho HSSPMN, trƣờng ĐH Hạ Long, nội dung mà HS 

tiếp thu khó khăn nhất chính là các câu chèn, chêm. Cách HS sử dụng để 

chèn, chêm vào bài đệm là dùng các fill cài sẵn trên đàn, cách này thuận 

tiện, đơn giản và dễ thực hiện, chỉ dùng động tác đơn giản bấm nút fill A, 

B..., âm thanh bộ đệm tự động sẽ vang lên các phrase/tiết nhạc chèn hoặc 

chêm vào mà không cần bất cứ thao tác nào khác. Tuy vậy, cách dùng fill 

chỉ đáp ứng khi bài đệm cần các tiết có trống dồn, hoặc biến đổi thành phần 

bộ đệm tự động (bổ sung thêm nhiều loại nhạc cụ có sẵn trên đàn), không 

có chức năng dẫn dắt, nối liền các khoảng lặng theo đặc điểm riêng từng 

bài hát. Trong nội dung này, ngƣời viết luận văn trình bày 2 kiểu chèn và 
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chêm trong quá trình dạy đệm hát trên đàn phím điện tử cho HSSPMN, 

trƣờng ĐH Hạ Long. 

2.2.2.1. Bổ sung nhạc chèn trong bài đệm 

Nhƣ tên gọi, chèn là đƣa các thành phần nhạc cụ trong hệ thống âm 

sắc trên đàn phím điện tử ( từ 1- 2 ô nhịp) bổ sung vào bài đệm, mục đích 

tăng cƣờng hoặc biến đổi âm hình, tiết tấu, nhịp điệu...gây bất ngờ nhằm 

làm mất đi sự ổn định, đều đều của bộ đệm tự động đang hoạt động. Về ý 

nghĩa, chèn đƣợc sử dụng tạo sự đột biến trong khoảng thời gian ngắn, 

thƣờng không kéo dài quá 2 ô nhịp. Những fill trong bộ đệm tự động làm 

nhiệm vụ chèn nhịp trống cùng thành phần nhạc cụ khác tạo sự thay đổi tiết 

tấu, tạo hiệu quả khác biệt trong âm nhạc bài đệm. 

Khi dạy đệm cho HSSPMN, để chèn đƣợc các thành phần nhạc vào 

bài đệm cần đến kỹ thuật ngón tay, do chèn có thể là những hợp âm (tay 

phải) nhấn đổi nhịp, hoặc một nét nhạc mới để thúc đẩy các chỗ cao trào. 

Nhƣng phổ biến nhất là làm liền mạch giữa các câu nhạc trong bài hát.   

Ví dụ 36: chèn các nốt theo hòa âm trong phần đệm bài hát Chú ếch 

con (sáng tác: Phan Nhân) 
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Trên nền nhịp điệu Disco, khi phần đệm ổn định với các hợp âm tay 

phải, các nốt nhạc chèn ở cuối câu 1(ô nhịp 4 trong bài hát, không tính nhịp 

lấy đà) xuất hiện gây sự xáo trộn trong ô nhịp, phá vỡ sự ổn định và gây đột 

biến trong phần đệm bằng các nốt hợp âm rải móc kép F7 kết hợp với 2 

hợp âm F7 làm chức năng nối sang câu 2. 

 Kiểu chèn nhƣ trong ví dụ 36 rất phổ biến, tạo cho phần đệm sinh 

động, biến hóa. Đối với HSSPMN, trƣờng ĐH Hạ Long khi thực hiện các 

tiết nhạc chèn, GV yêu cầu chỉ chèn các nốt trong hợp âm giúp HS làm 

quen và nắm đƣợc thủ pháp chèn tiết nhạc trong bài đệm.  

2.2.2.2. Chêm và hiệu quả trong đệm hát  

Nếu nhƣ chèn tiết nhạc có chức năng làm liền mạch giữa các câu hát 

thì chêm có nghĩa bổ sung những yếu tố âm nhạc mới, có thể là âm sắc của 

dàn kèn đồng, Guitar điện, Piano...hoặc thêm vào một tiết nhạc khác. Chêm 

thƣờng xuất hiện khi đệm ở phần tái hiện, nghĩa là ngƣời hát có thể hát 1, 2 

lần sau dạo giữa, nhân tố âm nhạc mới của chêm góp phần cho bài đệm có 

sự khác biệt, không theo bản phổ quy định. Trên đàn phím điện tử, chêm 

thƣờng ở bộ phận Multipad, trong đó có nhiều âm sắc nhạc cụ khác nhau 

đƣợc diễn tấu theo phần hòa âm và bộ đệm tự động. Hiệu quả của chêm có 

giá trị làm âm nhạc phần đệm đặc sắc, bởi chêm là sự bổ sung, làm mới bài 

đệm với những âm sắc khác biệt. 

Trong bài Chú ếch con, chêm xuất hiện ở câu 2 (ô nhịp 6,7) với một 

nét giai điệu nhằm tạo cho phần đệm có bè đối vị với giai điệu, đến ô nhịp 

8 chềm và chèn (tiết tấu và hợp âm) để chuyển sang câu 3. 

Ví dụ 37: chêm tiết nhạc tạo bè bổ sung trong phần đệm bài hát Chú 

ếch con. 
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Nhƣ vậy, chèn và chêm mặc dù có những tƣơng đồng trong thủ pháp 

nhằm biến đổi âm hình, tiết tấu trong bài đệm. Nhƣng xét về chức năng 

chèn và chêm có những khác biệt cơ bản, bởi chêm có ý nghĩa thêm vào 

những nét giai điệu hoặc âm sắc mới bổ sung cho phần đệm các thành phần 

âm nhạc, còn chèn tập trung đảo cấu trúc nhịp điệu, làm cầu nối và liền 

mạch giữa các câu hát. Giá trị của chèn, chêm rất lớn, không thể thiếu trong 

xây dựng bài đệm hát trên đàn phím điện tử. 

2.3. Thực nghiệm sƣ phạm 

2.3.1. Mục đích, nhiệm vụ thực nghiệm 

Trong quá trình dạy học đệm hát năm học 2016 - 2017, những nội 

dung yêu cầu HS thực hiện: ứng dụng các dạng: kỹ thuật/etude, luyện 

ngón/exercise vào phần mở đầu bài đệm. Ngƣời viết luận văn đã tổ chức 

tiến hành thực nghiệm sƣ phạm nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực đệm hát 

giữa 2 nhóm: nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng. 

2.3.1.1. Mục đích thực nghiệm 

- Đánh giá kết quả dạy học đệm hát trên đàn phím điện tử dành cho 

HS hệ Trung cấp Mầm non. 

- Phân tích năng lực đệm hát của HS hệ Trung cấp Mầm non 
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- Đƣa ra những kết luận, đề xuất với bộ môn, khoa Nghệ thuật và 

trƣờng ĐH Hạ Long để xây dựng phƣơng hƣớng dạy học môn đàn phím 

điện tử phù hợp với nguyện vọng của HS, đáp ứng đòi hỏi của xã hội, tăng 

cƣờng cơ hội làm việc cho HS sau khi ra trƣờng. 

2.3.1.2. Nhiệm vụ thực nghiệm 

Trong quá trình thực nghiệm sƣ phạm, ngƣời viết luận văn thực hiện các 

nhiệm vụ sau: 

- Tổ chức lên lớp HS cách tạo phần mở đầu bài đệm: Chú ếch con 

(sáng tác: Phan Nhân) 

- Giao bài hát Chú ếch con cho 2 nhóm: thực nghiệm và đối chứng. 

- Phát huy tính sáng tạo, chủ động của HS khi ứng dụng kỹ thuật ngón 

tay vào làm phần mở đầu. 

- GV soạn giáo án dạy phần mở đầu cho nhóm thực nghiệm với các 

nội dung: lựa chọn hòa âm, ứng dụng kỹ thuật hợp âm rải, bấm hợp âm 

phối hợp với âm hình tiết tấu, sử dụng các nốt móc kép tạo giai điệu trong 

đệm hát. Trong đó, đƣa ra những gợi ý cụ thể cho từng HS tạo phần mở 

đầu theo năng lực kỹ thuật cá nhân. 

- Với nhóm đối chứng, HS đƣợc dạy theo giáo án trong chƣơng trình 

chi tiết học phần đàn phím điện tử. 

- Giờ lên lớp, số tiết đƣợc tiến hành theo tiến độ của trƣờng ĐH Hạ 

Long và khoa Nghệ thuật do Bộ giáo dục và đào tạo quy định. 

2.3.2. Đối tượng thực nghiệm 

Căn cứ mục đích thực nghiệm sƣ phạm, GV sử dụng 2 lớp HS: 

MGK28M1 (mẫu giáo khối 28 m 1) và MGK28M2 (mẫu giáo khối 28 m 2 

có đặc điểm tƣơng đồng về năng lực, trình độ chung [xem PL3,tr.111]. 

- MGK28M1:     

+ Nhóm thực nghiệm: 20HS 

+ Nhóm đối chứng: 20HS        



90 

 

- MGK28M2:     

+ Nhóm thực nghiệm: 20 HS 

+ Nhóm đối chứng: 20 HS 

2.3.3. Địa điểm, thời gian thực nghiệm 

- Địa điểm: phòng học nhạc A201, Trƣờng ĐH Hạ Long 

- Thời gian: từ tháng 2/2017 đến tháng 5/2017 (từ tuần 5)  trong học 

kỳ 2 năm học 2016 - 2017. 

2.3.4. Tiến hành thực nghiệm 

2.3.4.1. Chuẩn bị thực nghiệm 

 Tiến hành theo các bƣớc sau: 

- GV chọn HS, phân thành nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng. 

Các nhóm có số lƣợng thành viên tham gia thực nghiệm nhƣ nhau. 

- Khả năng, năng lực HS đƣợc lựa chọn có đầy đủ trình độ: giỏi, khá, 

trung bình. 

- Giờ lên lớp: 2 tiết/ tuần. (15 tiết riêng cho đệm đàn, một số các kỹ 

thuật đã đƣợc học ở cuối ĐVHT1) 

- GV chịu trách nhiệm thực nghiệm: Phạm Trung Kiên. 

Quá trình thực nghiệm sƣ phạm đƣợc khoa và bộ môn đồng ý. 

Khi chuẩn bị thực nghiệm, GV lựa chọn đồng đều trình độ theo tỷ lệ 

tƣơng đƣơng để tiến hành thực nghiệm chính xác, khoa học  

Ví dụ 38: phân loại năng lực kỹ thuật của HS thành 2 nhóm  

[Phụ lục 1 tr.106] 

Qua kết quả trong ví dụ 38 cho thấy, năng lực thực hành đàn phím 

điện tử của HS giữa nhóm thực nghiệm và đối chứng tƣơng đƣơng nhau, 

đảm bảo khách quan để tiến hành thực nghiệm sƣ phạm. 

2.3.4.2. Nội dung thực nghiệm   

       - Nhóm thực nghiệm ứng dụng: lựa chọn hòa âm, kỹ thuật hợp âm rải, 

bấm hợp âm phối hợp với tiết tấu, sử dụng nốt móc kép tạo giai điệu phần 
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mở đầu trong bài đệm hát Chú ếch con (sáng tác: Phan Nhân).   

     - Nhóm đối chứng: thực hiện theo tiến độ chƣơng trình chi tiết. 2 nhóm 

thực nghiệm, đối chứng thực hiện nội dung dƣới đây. 

Ví dụ 39: bảng thực hiện đệm hát giữa 2 nhóm [Phụ lục 1 tr.105] 

2.4.5. Kết quả thực nghiệm 

Sau khi thực nghiệm, kết quả ở nhóm đối chứng không thay đổi do 

học theo nội dung chƣơng trình chi tiết. Ở nhóm thực nghiệm có kết quả rõ 

rệt, HS hào hứng và chăm chỉ luyện tập do đã ứng dụng tƣơng đối hiệu quả 

vào xây dựng phần mở đầu trong bài đệm Chú ếch con.   

Dƣới đây, ngƣời viết luận văn thống kê chỉ số 2 nhóm thực nghiệm 

của lớp K28M1 và K28M2. 

Ví dụ 40: kết quả ứng dụng thực nghiệm đệm hát 

Kết quả chỉ rõ mức độ HS hiểu, biết cách ứng dụng kỹ thuật, lựa 

chọn hòa âm, tiết tấu, tạo giai điệu phần mở đầu bài đệm Chú ếch con. 

- Loại giỏi: 27,5% (11/40HS). 

- Loại khá: 40% (16/40HS) 

- Trung bình khá: 25% 

- Trung bình: 7,5% 

Đây là những kết quả đáng ghi nhận đối với HSSPMN, trƣờng ĐH Hạ 

Long khi tiếp cận với phƣơng pháp dạy học đệm mới trên đàn phím điện 

tử. Điều này cho thấy cần phải tăng cƣờng, mạnh dạn đổi mới chƣơng trình 

học phần đàn phím điện tử cho HS hệ Trung cấp Mầm non, bởi mục đích 

của học phần này hƣớng tới đệm đƣợc các bài hát Mầm non. Kết quả này 

chỉ là bƣớc đầu trong quá trình thực nghiệm một số nội dung, phƣơng pháp 

dạy học đàn phím điện tử. Còn nhiều khó khăn, thách thức mà GV, 

HSSPMN nói chung và hệ Trung cấp Mầm non nói riêng phải cố gắng, nỗ 

lực vƣợt qua. Trong đó, đổi mới chƣơng trình với số tiết nhiều hơn, bổ 

sung các loại đàn phím điện tử mới, tăng cƣờng trang thiết bị, cơ sở vật 
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chất nhƣ: sàn biểu diễn, ánh sáng, trang âm để phục vụ các môn học nghệ 

thuật âm nhạc và đàn phím điện tử. 

Tiểu kết  

Dạy học đệm hát trên đàn phím điện tử cho đối tƣợng là HS hệ Trung 

cấp Mầm non, trƣờng ĐH Hạ Long đang đặt ra những yêu cầu mới, đặc 

biệt là vai trò của ngƣời giảng viên và ý thức học tập của HS. Để thực hiện 

và cụ thể hóa mục đích môn học đàn phím điện tử, trong những năm qua, 

trƣờng ĐH Hạ Long, khoa Nghệ thuật đã cố gắng, tạo điều kiện để GV và 

HS có đầy đủ phòng học và một số đàn. Tuy vậy, nhu cầu và đòi hỏi trình 

độ, khả năng, kiến thức của HS ngành Mầm non ngoài xã hội ngày càng 

cao. Để trả lời câu hỏi: HS học ngành Mầm non có biết đàn (nghĩa là đệm 

đƣợc hát) và hát không? Chƣơng trình đào tạo âm nhạc, đặc biệt là đàn 

phím điện tử cần đổi mới, sát với thực tế đang đặt ra.  

Trong chƣơng 2, ngƣời viết luận văn đang là GV dạy đàn phím điện 

tử, khoa Nghệ thuật, trƣờng ĐH Hạ Long đã đƣa ra những biện pháp thiết 

thực để dạy học đệm hát cho SV hệ Trung cấp Mầm non. Xuất phát từ đặc 

điểm cấu tạo đàn phím điện tử cùng giải pháp ứng dụng kỹ thuật vào những 

thành phần bài đệm với phƣơng châm phù hợp năng lực HS ngành Mầm 

non. Trong năm học 2016 - 2017, ngƣời viết luận văn đã triển khai những 

nội dung: nêu những ứng dụng các dạng kỹ thuật 2 tay vào bài đệm nhƣ: 

bài luyện Hanon, một số dạng kỹ thuật cơ bản nhƣ: móc kép, quãng, hợp 

âm rải...để HS hoàn thiện ngón tay, từ đó ứng dụng kỹ thuật vào bài đệm. 

Cùng với ứng dụng kỹ thuật, HS nắm đƣợc cấu trúc một bài đệm với các 

thành phần chính: mở đầu, trình bày, dạo giữa, tái hiện, kết. Trong đó phần 

mở đầu, dạo giữa và kết đƣợc trình bày tỉ mỉ để HSSPMN có thể thực hiện 

chủ động, sáng tạo. Ngoài ra, các bộ phận chèn, chêm giúp HS hiểu các thủ 

pháp bổ sung câu hoặc tiết nhạc nhằm thay đổi nhịp điệu, âm hình, tiết tấu 

bài đệm. Đây là những thủ pháp đệm phổ biến, thông dụng hiện nay. Tất cả 
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những biện pháp dạy học đệm hát trên đàn phím điện tử trong chƣơng 2 

đƣợc ngƣời viết luận văn tiến hành tổ chức thực nghiệm trong năm học 

2016 - 2017 với các lớp MGK28M1 và MGK28M2 thuộc khoa SPMN, 

trƣờng ĐH Hạ Long. Sau khi thực nghiệm, những kết quả đạt đƣợc cho 

thấy dạy học đệm hát với các nội dung: lựa chọn hòa âm, ứng dụng kỹ 

thuật hợp âm rải, bấm hợp âm phối hợp với âm hình tiết tấu, sử dụng các 

nốt móc kép tạo giai điệu trong đệm hát đã bổ sung nhiều kiến thức đệm 

hát, giúp HS chủ động sáng tạo trong khi đệm, đồng thời khai thác các tính 

năng nhạc cụ trên đàn pím điện tử một cách hiệu quả. 
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  KẾT LUẬN 

Trƣờng ĐH Hạ Long là một trong cơ sở đào tạo giáo viên trung học 

cơ sở, tiểu học, mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Mặc dù đƣợc hình 

thành từ hai trƣờng: CĐSP Quảng Ninh và trƣờng CĐ Văn hóa Nghệ thuật 

và Du lịch Hạ Long, ngay từ khi thành lập năm 2014, trƣờng ĐH Hạ Long 

đã nhanh chóng phát huy những ƣu thế của một trƣờng ĐH vùng phía 

Đông Bắc Việt Nam.  

Khoa Mầm non từ ngày đầu thành lập cho đến nay đã trải qua chặng 

đƣờng dài phát triển với nhiều thăng trầm, thử thách, song vẫn không 

ngừng phấn đấu, trở thành khoa đào tạo tạo ngành Sƣ phạm Mầm non uy 

tín, cung cấp nguồn nhân lực chất lƣợng cao cho các trƣờng Mầm non cho 

tỉnh Quảng Ninh và các nơi khác. Bộ môn âm nhạc (nay là khoa Nghệ 

thuật) có nhiệm vụ dạy các môn âm nhạc cho các khoa trong trƣờng ĐH Hạ 

Long, đặc biệt khối SPAN. Các GV âm nhạc hiện nay luôn ý thức, trách 

nhiệm, cố gắng nỗ lực phấn đấu từ công tác chuyên môn đến nâng cao trình 

độ nhằm hoàn thành khối lƣợng công việc đƣợc giao. Tuy nhiên vẫn còn 

không ít khó khăn, tồn tại cần khắc phục, đặc biệt là quá trình lựa chọn tài 

liệu dạy học đàn phím điện tử nhằm phù hợp với yêu cầu đổi mới, đáp ứng 

đòi hỏi của thực tiễn xã hội hiện nay. 

Học sinh hệ Trung cấp Mầm non không phải không có năng khiếu âm 

nhạc, tuy vậy khả năng kỹ thuật 2 tay trên đàn phím điện tử có nhiều hạn 

chế, một trong nguyên nhân là thi tuyển đầu vào không kiểm tra kiến thức 

âm nhạc và năng khiếu đàn hoặc hát. Còn đối với bộ môn Âm nhạc, khoa 

Nghệ thuật, GV mất nhiều công sức sƣu tầm, tìm kiếm nguồn tài liệu giảng 

dạy nhằm phù hợp đối tƣợng học tập. Trên thực tế, khoa Nghệ thuật, bộ 

môn Âm nhạc chƣa có bộ giáo trình đàn phím điện tử thống nhất, vì thế 

GV chỉ căn cứ vào khung chƣơng trình của BGDĐT, từ đó biên soạn giáo 

án giảng dạy. Điều này ảnh hƣởng tới học tập của HS học môn đàn phím 
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điện tử, đặc biệt khi đáp ứng yêu cầu của HS đƣợc học đệm hát để ra 

trƣờng phục vụ cho hoạt động nghề nghiệp.   

Với mong muốn khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, ngƣời viết 

luận văn đã xác định mục đích dạy học đàn phím điện tử để đệm hát, nên 

hệ thống hóa các dạng bài kỹ thuật, luyện ngón, âm hình tiết tấu và nêu một 

số phƣơng pháp soạn đệm. Mặt khác, ngƣời viết luận văn cũng soạn những 

bài đệm mẫu để hƣớng dẫn HS, góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học môn 

đàn phím điện tử, giúp HS hoàn thiện kỹ năng sử dụng đàn, đáp ứng yêu 

cầu đa dạng của hoạt động giáo dục âm nhạc tại các trƣờng Mầm non. 

Trong khuôn khổ luận văn, tác giả chỉ tập trung trình bày chƣơng trình 

dạy học đàn phím điện tử dành cho đối tƣợng HS hệ Trung cấp Mầm non, 

trƣờng ĐH Hạ Long với những đặc điểm, năng lực, hạn chế của HS khi bắt 

đầu vào trƣờng. Qua đó, khẳng định tầm quan trọng của đệm hát trên đàn 

phím điện tử đối với HS sau khi ra trƣờng. Để giải quyết, ngƣời viết luận 

văn đã đề nghị khoa Nghệ thuật, bộ môn Âm nhạc cho thực nghiệm giảng 

dạy đệm hát năm học 2016 - 2017 với các nội dung: ứng dụng các dạng kỹ 

thuật 2 tay vào đệm hát nhƣ: bài luyện ngón Hanon, bài kỹ thuật nhƣ hợp 

âm rải, hợp âm, tạo âm hình, chọn tiết tấu cùng bộ đệm tự động, bài kỹ 

thuật móc kép. Đây là những kỹ thuật cơ bản, giúp ngón tay linh hoạt, di 

chuyển dễ dàng trên bàn phím, từ đó ứng dụng vào các phần đệm trong bài 

đệm. GV cũng hƣớng dẫn cho HS nắm đƣợc cấu trúc 1 bài đệm hát ở mức 

độ phổ thông với 5 phần chính: mở đầu, trình bày, dạo giữa, tái hiện, kết. 

Đồng thời đƣa ra những thủ pháp chèn, chêm để HS thực hiện ở mức độ 

đơn giản. 

Trong suốt thời gian thực nghiệm, ngƣời viết luận văn đã tổ chức 2 

nhóm: thực nghiệm và đối chứng. Sau khi hoàn thành thực nghiệm, kết quả 

chỉ rõ nhóm HS tham gia thực nghiệm đạt những tiến bộ trong xây dựng 

phần mở đầu, dạo giữa, kết để đệm cho bài hát Chú ếch con (sáng tác: Phan 
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Nhân). Khi phát biểu cảm tƣởng, HS tham gia thực nghiệm đều mong 

muốn đƣợc học tập nhiều hơn nữa cách đệm để có đầy đủ năng lực, tự tin 

vào bản thân, phát huy những kiến thức đƣợc học trong trƣờng để công tác, 

làm việc ngoài môi trƣờng xã hội. 

Qua thực nghiệm, ngƣời viết luận văn đƣa ra một số đề xuất để dạy 

học đàn phím điện tử hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng HS: 

- Thứ nhất: Tăng cƣờng trang thiết bị, cơ sở vật chất (số phòng đàn và 

số lƣợng đàn) để ngoài giờ học chính khóa, HS có thể mƣợn đàn và tự 

luyện tập. Cách làm này tƣơng tự nhƣ HS đọc sách trên thƣ viện, vì nhiều 

HS chƣa đủ điều kiện tự trang bị đàn phím điện tử. 

- Thứ 2: Điều chỉnh số lƣợng HS trong mỗi nhóm từ 5 - 10 ngƣời, tạo 

điều kiện cho công tác tổ chức hoạt động lên lớp, GV có thể theo dõi, 

hƣớng dẫn luyện tập từng cá nhân, HS có nhiều thời gian trả bài tại chỗ. 

- Thứ 3: Tăng cƣờng số giờ (niên chế hoặc tín chỉ) cho môn đàn phím 

điện tử, sắp xếp giờ dạy học trong 2 học kỳ: kỳ 1 (2 ĐVHT hoặc 2 tín chỉ), 

kỳ 2 (2 ĐVHT hoặc 2 tín chỉ). Mỗi kỳ có nội dung liên kết chặt chẽ nhƣ kỳ 

1: học kỹ thuật, bài luyện ngón và gam; kỳ 2: học kỹ năng soạn đệm và 

đệm đàn. 

- Thứ 4: Tăng cƣờng các hoạt động ngoại khóa trong tổ, khoa, nhà 

trƣờng để HS có nhiều cơ hội đƣợc cọ sát thực tế, HS đƣợc thực tập kiến 

thức, kỹ năng diễn tấu đàn phím điện tử. Đồng thời, giúp HS mạnh dạn, tự 

tin sử dụng đàn phím điện tử, phát huy khả năng sáng tạo, khơi dậy niềm 

đam mê học đàn phím điện tử. 

Để nâng cao năng lực đệm đàn, HS cần tự xác định tinh thần, ý thức 

học tập, tăng cƣờng các giờ tập đàn cá nhân. Bởi học đàn nói chung, để tiến 

bộ nhanh chỉ có một con đƣờng, đó là luyện tập với niềm say mê, không 

ngừng nghỉ. Ngoài ra, HS cần tham gia các hoạt động nghệ thuật trong và 

ngoài trƣờng.Với giảng viên, trau dồi, nâng cao trình độ, tự nghiên cứu là 
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phẩm chất của nghề dạy học, tiếp cận những phƣơng pháp giảng dạy tiên 

tiến, áp dụng khoa học, công nghệ hiện đại hiện nay.  

Dạy học đệm hát trên đàn phím điện tử cho HS hệ Trung cấp Mầm 

non, trƣờng ĐH Hạ Long mang tính thực tiễn cao, liên quan và gắn bó với 

nghệ thuật biểu diễn. Để dạy học đệm hát, GV và HS trƣờng ĐH Hạ Long 

đã và đang cùng nhau cố gắng, phấn đấu tạo nên những kết quả đƣợc thực 

tiễn xã hội đón nhận với giá trị đích thực.  
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PHỤ LỤC 1 

 

1. 1. Bảng kết quả học tập đàn phím điện tử 

TT Khóa học Kết quả học tập 

Giỏi Khá TB khá Trung bình Yếu kém 

1 
MG 25 

(150SV) 

 15 SV 

(10 %) 

50 SV 

(33 %) 

60 SV 

(40 %) 

25 SV 

(16%) 

0 SV 

(0%) 

2 
MG 26 

(130SV) 

5 SV 

(3,8 %) 

45 SV 

(34,6 %) 

66 SV 

(50,7 %) 

14 SV 

(10,7 %) 

0 SV 

(0 %) 

3 
MG 27 

(120SV) 

10 SV 

(8,3 %) 

50 SV 

(41,6 %) 

40 SV 

(33,3 %) 

20 SV 

(16,6 %) 

0 SV 

(0 %) 

 

 

1. 2. Bảng phân loại năng lực kỹ thuật giữa 2 nhóm 

Lớp Số SV 

Kết quả trình độ kỹ thuật, bài luyện ngón, hợp âm 

Giỏi khá TB khá Trung 

bình 

K28M1 

Nhóm thực nghiệm 
2 SV 

(10%) 

6 SV 

(30%) 

9 SV 

(45%) 

3 SV 

(15%) 

Nhóm đối chứng 
2 SV 

(10%) 

6 SV 

(30%) 

7 SV 

(35%) 

5 SV 

(25%) 

K28M2 

 

Nhóm thực nghiệm 
2 SV 

(10%) 

6 SV 

(35%) 

8 SV 

(40%) 

4 SV 

(20%) 

Nhóm đối chứng 
2 SV 

(10%) 

6 SV 

(35%) 

8 SV 

(45%) 

4 SV 

(20%) 
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1. 3. Bảng thực hiện đệm hát giữa 2 nhóm 

 

1. 4. Kết quả ứng dụng thực nghiệm đệm hát 

Lớp 
Số 

SV 

Kết quả học tập 

Giỏi Khá TB khá Trung bình Yếu 

MGK28m1 20 
5 HS 

(25%) 

8 HS 

(40%) 

5 HS 

(25%) 

2 HS 

(10%) 

0 HS 

(0%) 

MGK28m2 20 
6 HS 

(30%) 

8 HS 

(40%) 

5 HS 

(25%) 

1HS 

(5%) 

0 HS 

(0%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần Nhóm thực nghiệm Số tiết Nhóm đối chứng 

T5 Cách lựa chọn hòa âm 2 Luyện ngón gam C major 2 tay    

T6 Kỹ thuật hợp âm rải 2 Xếp ngón cho giai điệu bài hát 

T7 
Bấm hợp âm phối hợp tiết tấu 

2 Chạy gam, hợp âm G major 2 

tay 

T8 Sử dụng móc kép tạo giai điệu 2 Soạn đệm: bấm hợp âm 
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PHỤ LỤC 2 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

NHẠC CỤ (Đàn phím điện tử) 

( Ban hành kèm theo quyết định số 256. QĐ - CĐSPQN ngày 12 tháng 3 

năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh) 

1. Tên học phần: Nhạc cụ (Đàn phím điện tử)            Mã số: 04  

2. Số đơn vị học trình: 02 

3. Phân bố thời gian:  30 tiết 

                        + Lý thuyết 4 tiết. 

                           + Thực hành 24 tiết 

                                  + Xemina: 0 

      + Kiểm tra 2 tiết 

4. Trình độ: Sinh viên trung cấp Sƣ phạm Mầm non năm thứ hai 

5. Điều kiện tiên quyết: Học xong học phần Âm nhạc. 

6. Mục tiêu của học phần. 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên sẽ đạt đƣợc: 

6.1. Kiến thức: Biết những kiến thức cơ bản của nhạc cụ, đàn phím điện tử 

(organ) và  có khả năng thực hành những bài đàn đơn giản trong chƣơng 

trình mầm non. 

6.2. Kỹ năng: Biết đƣợc một số kỹ năng luyện ngón, sử dụng thành thạo 

các chức năng của đàn nhƣ: đệm hát, diễn tấu, hoà tấu… 

6.3. Thái độ: Có tình cảm và thị hiếu nghệ thuật đúng đắn, góp phần hình 

thành nhân cách nghề nghiệp cho cô giáo mầm non trong tƣơng lai. 

7. Mô tả vắn tắt nội dung học phần. 

Học phần nhạc cụ chứa đựng những  kiến thức cơ bản về nhận biết nốt 

trên phím đàn, phím đen và phím trắng nhƣ nốt Đồ, Rê, Mi, Pha thăng, Si 

giáng…, cách sử dụng đàn (biết cách chọn tiếng, chọn tiết tấu, biết cách 

bảo quản đàn và đàn đƣợc những bài hát đơn giản) đánh đƣợc đúng giai 
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điệu bài hát, biết cách sử dụng các hợp âm đơn giản cho đệm bài hát phần 

tay trái....  

8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Dự lớp đầy đủ các phần lý thuyết và thực hành. 

- Chuẩn bị dụng cụ học tập. 

- Chuẩn bị bài ở nhà 

9. Tài liệu học tập: 

- Giáo trình chính: Âm nhạc và phƣơng pháp giáo dục âm nhạc 1 (Nhà 

xuất bản giáo dục 1996) 

- Tài liệu tham khảo:  

+ Tập “trẻ mầm non ca hát” (Vụ giáo dục mầm non - Nhà xuất bản âm 

nhạc 2002) 

+ Tự học đàn phím organ (Xuân Tứ) 

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên.  

- Quy chế 40, thực hiện theo hƣớng dẫn của trƣờng Cao đẳng Sƣ 

phạm Quảng Ninh. 

- Số bài kiểm tra, thi: 4 bài 

+ Bài kiểm tra 15 phút, hệ số 1(1 bài). Hình thức kiểm tra: Thực hành. 

+ Bài kiểm tra 45 phút, hệ số 2(1 bài). Hình thức kiểm tra: Thực hành. 

+ Bài thi hết học phần – Hình thức thi: Vấn đáp thực hành. 

- Điểm TBM = (TBKT+Thi)/2 

11. Thang điểm: 10. 

12. Nội dung chi tiết học phần. 

Bài 1: Giới thiệu về đàn phím điện tử và các tính năng thông dụng  

(4T - LT) 

1. Vài nét lịch sử, vị trí tác dụng của cây đàn phím điện tử. (2t) 

a. Giới thiệu lịch sử cây đàn phím điện tử. 

b. Tính năng sử dụng của cây đàn phím điện tử.  
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c. Công tác bảo quản. 

d. Thực hành 

2. Kĩ thuật luyện ngón tay phải và tay trái - Bài tập. (2t) 

a. Giới thiệu nốt nhạc trên phím đàn. 

b. Bài tập thực hành. 

Bài 2: Kĩ thuật gam đô trƣởng (C Dur) - Thực hành (7T - TH). 

1. Gam Đô trƣởng. (2t) 

a. Gam Đô trƣởng trong phạm vi 2 quãng 8 – Tay phải, tay trái. 

b. Cách sắp xếp ngón cho giai điệu bài hát (tay phải) 

c. Các hợp âm chính giọng C dur, cách đặt các hợp âm chính trong 

phần đệm. 

2. Thực hành: (5t) 

a. Luyện ngón gam Đô trƣởng trong phạm vi 2 quãng 8 – Tay phải, 

tay trái. Thực hành bài: Hoa bé ngoan  

b. Xếp ngón cho giai điệu bài hát (tay phải) 

Bài 3: Kĩ thuật gam Son trƣởng (G Dur) - Tập đệm ca khúc (7T - TH) 

1. Gam Son trƣởng. (2t)  

a. Gam Son trƣởng trong phạm vi 2 quãng 8 – Tay phải, tay trái. 

b. Các hợp âm chính giọng Son dur, cách đặt các hợp âm trong phần 

đệm. 

2. Tập đệm bài hát: (5t) 

a. Soạn hợp âm và tập chuyển hợp âm.     

b. Đặt các hợp âm chính trong phần đệm bài. 

Ứng dụng bài cụ thể 

Bài 4: Kĩ thuật gam Fa trƣởng (F Dur) (6T - TH) 

1. Gam Fa trƣởng. (2t)  

a. Gam Fa trƣởng trong phạm vi 2 quãng 8 – Tay phải, tay trái. 
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b. Các hợp âm chính giọng Fa dur, cách đặt các hợp âm trong phần 

đệm. 

2. Thực hành: (4t) 

a. Soạn hợp âm và tập chuyển trên tiết tấu    

b. Ứng dụng bài cụ thể     

Bài 5: Kĩ thuật gam (a moll, emoll, dmoll) (6T - TH) 

1. Gam la thứ. (2t)  

a. Gam Am, Em, Dm trong phạm vi 2 quãng 8 – Tay phải, tay trái. 

b. Các hợp âm chính các giọng , cách đặt các hợp âm trong phần đệm. 

2. Thực hành (4t) 

a. Tập đệm bài từng tay 

b. Ứng dụng vào cac bài hát tính chất khác nhau  

                                          Ngày ……tháng…….năm 2014 

TRƢỞNG BỘ MÔN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.HIỆU TRƢỞNG 
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PHỤ LỤC 3 

DANH SÁCH SV HỆ TC MẦM NON HỌC ĐÀN PHÍM ĐIỆN TỬ 

3.1. Lớp K28M1: 

tt Họ và tên  Ngày sinh 

Điểm tổng kết 

học kì I 

Ghi 

chú 

    

HK1 HK2 TK 

 1 Vũ Thị Mai Anh 18/11/1997  7.0       

2 Ng. Th. Lan Chi 20/08/1997  6.8       

3 Đoàn Thị Duyên 20/08/1994  6.7       

4 Mai Thu Hà 23/08/1994  7.1       

5 Dƣơng Thị Hải 19/01/1997  7.2       

6 Điệp Thị Hằng 14/04/1996  7.0       

7 Nguyễn Thị Hằng 13/02/1997  6.9       

8 Phạm Thúy Hạnh 08/07/1994  6.6       

9 Đặng Thị  Hiền 25/07/1997  6.5       

10 Đồng Thị Hiền 26/10/1997  6.6       

11 Vũ Thị Hồng 27/03/1997  6.0       

12 Đặng Xuân Hƣơng 15/01/1997  6.4       

13 Tr. ThịThanh Hƣờng 26/01/1995  6.6       

14 Nông Thị Kiên 28/03/1997  7.0       

15 Giản ThThùy Linh 10/02/1990  6.5       

16 Lê Thị Linh 29/07/1996  6.3       

17 Vy Thị Diệu  Linh 18/11/1996  6.0       

18 Tạ Thị Mai 06/06/1997  5.5       

19 Phu Quay Mùi 21/10/1996  6.6       

20 Cao Trà My 28/02/1995  6.5       
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21 Nguyễn Kim Ngân 23/02/1997  6.0       

23 Nguyễn Thị Ngọc 13/12/1996  6.8       

24 Trần Thị Ngọc 19/03/1996  6.9       

25 Nguyễn Thị Oanh 20/09/1991  6.6       

26 Bùi  Thanh Tâm 15/07/1996  6.1       

27 Nguyễn Thị Thơm 18/09/1996  6.3       

28 Lê Thị Hồng Thúy 14/03/1991  6.8       

29 Lê Thị Thủy 01/09/1997  5.0       

30 Đỗ  Quỳnh Trang 03/09/1992  5.9       

31 Ng. Quỳnh Trang 17/08/1997  6.3       

32 Nguyễn Thị Trang 10/10/1997  5.1       

33 Phan Thu Trang 06/08/1994  6.9       

34 Vũ T Huyền Trang 14/02/1996  6.8       

35 Bùi Diệu Trinh 10/12/1997  7.0       

36 Phạm Thị Tuyến 18/09/1996  6.6       

37 Hoàng Ánh Tuyết 21/09/1996  6.4       

38 Phạm  Minh Uyên 09/08/1997  6.2       

39 Hoàng Hải Yến 20/10/1996  6.6       

40 Vũ Thị Yến 25/02/1997  6.1       
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3.2. Lớp K28M2: 

St

t Họ và tên Ngày sinh 

Điểm tổng kết 

học kì I 

Ghi 

chú 

    

HK1 HKII TK 

 1 Ng. Thị Phƣơng Anh 30/07/1997  6.3       

2 Trƣơng  Vân Anh 23/10/1992  6.8       

3 Lỷ Thị Dung 23/10/1997  5.0       

4 Nguyễn Hồng Giang 19/03/1997  5.9       

5 Nguyễn Thị Hà 27/12/1997  6.3       

6 Vũ Thị Thu Hải 01/08/1996  5.1       

7 Ngô Thị Hằng 10/07/1997  6.9       

8 Trần Thị Thúy Hằng 20/05/1993  6.8       

9 Đặng Thị Tuyết Hạnh 26/12/1997  7.0       

10 Hoàng Thị Thu Hiền 02/07/1997  5.1       

11 Trƣơng Phƣơng Hoa 02/08/1994  6.9       

12 Trần Thị Hòa 20/11/1996  6.8       

13 Lê Thị Hồng 06/09/1997  7.0       

14 Nguyễn Thị Huế 11/04/1996  6.6       

15 Nguyễn Hồng  Lê 11/08/1991  6.4 

 

    

16 Trần Thị Hồng Lệ 21/12/1997  6.2 

 

    

17 Ng. Thị Thùy Liên 20/08/1997  6.6 

 

    

18 Trần Thị Mai 06/07/1996  6.1 

 

    

19 Nguyễn Thị Mơ 04/03/1997  6.4 

 

    

20 Đinh Thị Nga 25/04/1993  5.9 

 

    

21 Nguyễn Thị  Ngọc 23/08/1997  6.8 

 

    

22 Đoàn Thị Nguyệt 22/03/1995  6.6 

 

    

23 Trƣởng Thị Nguyệt 10/09/1996  6.5 
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24 Nguyễn Thị Nhàn 02/07/1997  6.6 

 

    

25 Lƣơng Thị  Oanh 25/09/1997  6.3 

 

    

26 Vũ Thị Phƣợng 22/12/1997  6.8 

 

    

27 Phùng Thị Quyên 23/08/1996  7.1 

 

    

28 Vũ Thị Thanh 26/12/1997  7.0 

 

    

29 Ngô Thị Thảo 20/06/1997  6.6 

 

    

30 Vũ Thanh Thảo 06/05/1997  6.2 

 

    

31 Đặng Thị Thu 26/07/1997  6.4 

 

    

32 Lý Thị Thƣơng 10/07/1997  6.6 

 

    

33 Bùi Phƣơng Thùy 16/07/1997  5.1 

 

    

34 Ng. Thị Phƣơng Thùy 24/02/1991  6.9 

 

    

35 Phạm Thanh Thủy 11/04/1996  6.8 

 

    

36 Nguyễn Thị Vy 07/06/1997  7.0 

 

    

37 Ngô Hà Xuân 17/11/1997  6.6 

 

    

38 Nguyễn  Mai  Yên 24/03/1995  6.4 

 

    

39 Hoàng Thị Hà Trang 12/10/1996  6.2 

 

    

40 Triệu Thị  Trinh 14/05/1997  6.6 
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PHỤ LỤC 4 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN DẠY ĐÀN KEYBOARD 

TT Họ và tên Trình độ Ghi chú 

1 Nguyễn Bá Quyền Cử nhân SPAN Đang học cao học 

2 Trần Đức Nhâm Cử nhân SPAN Đang học cao học 

3 Bùi Thế Khƣơng Cử nhân SPAN Đang học cao học 

4 Hoàng Văn Thành Cử nhân SPAN Đang học cao học 

5 Nguyễn Mai Ngân Cử nhân SPAN Đang học cao học 

6 Trần Đức Toàn Cử nhân sáng tác Đang học cao học 

7 Phạm Trung Kiên Cử nhân SPAN Đang học cao học 
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PHỤ LỤC 5 

(một số hình ảnh dạy học đàn phím điện tử) 

      Giảng viên: Phạm Trung Kiên 

 

5.1. Giảng viên đang thuyết trình (nguồn: chụp ngày 6/2/2017)  

 

 5.2. Sinh viên tập đàn trả bài trên lớp (nguồn: tác giả chụp ngày 6/2/2017) 
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5.3. Cá nhân luyện tập đàn (nguồn: tác giả chụp ngày 14/2/2017) 

 

5.4. Lớp học đàn phím điện tử, trƣờng ĐH Hạ Long  

(nguồn: chụp ngày 14/2/2017) 
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5.5. SV say mê tập đàn (nguồn: tác giả chụp 23/2/2017) 

 

 5.6. Hƣớng dẫn SV trên đàn (nguồn: chụp ngày 23/2/2017) 
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5.7. Buổi dạy học đàn phím điện tử của thày trò TC Mầm non  

(nguồn: tác giả chụp ngày 23/2/2017) 

 

  5.8. Tập các bài kỹ thuật (nguồn: tác giả chụp ngày 23/2/2017) 


