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MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Theo cuốn giáo trình Lí luận giáo dục, PGS. TS Phạm Viết Vượng
có nêu: “Giáo dục là quá trình tác động có mục đích, có hệ thống của nhà
giáo dục đến các đối tượng giáo dục, thông qua việc tổ chức các hoạt động
đa dạng, với những nội dung, những hình thức và các phương pháp giáo
dục phù hợp với đặc điểm tâm lí lứa tuổi” [41, tr.11]. Ngành giáo dục đào
tạo của chúng ta đang đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức. Một trong
những mục tiêu quan trọng là đổi mới về nội dung chương trình và phương
pháp giảng dạy, tất cả đều hướng tới mục đích góp phần tích cực hóa hoạt
động sáng tạo của học sinh. Học sinh là người chủ động lĩnh hội tri thức, tự
tìm tòi học hỏi nguồn kiến thức mới. Người giáo viên có nhiệm vụ tổ chức
các hoạt động giúp học sinh phát triển tư duy, thực hành áp dụng vào đời
sống thực tiễn. Đặc biệt với môn âm nhạc, nhiệm vụ này càng quan trọng
bởi nó góp phần không nhỏ vào quá trình giáo dục con người phát triển một
cách toàn diện.
Bậc học mầm non là bậc học rất quan trọng, là ngành học, bậc học
đầu tiên trọng hệ thống giáo dục quốc dân. Từ các cơ sở nền tảng của bậc
học này tiếp tục cho học sinh được học tập, rèn luyện giáo dục ở các trường
học phổ thông và sau này là ở các bậc đại học. Chính điều này góp phần
nâng cao nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại
hóa đất nước, hội nhập thế giới. Trong đào tạo cho ngành mầm non trong
các trường sư phạm rất quan trọng, trong đào tạo sư phạm với đặc thù nhận
thức ngành sư phạm mầm non là học tích hợp các nội dung, nhận thức trải
nghiệm qua đa giác quan các hoạt động. Do đó, lĩnh vực nghệ thuật trong
đó có âm nhạc là một môn học có vai trò quan trọng trong giáo dục cho sinh
viên ngành GDMN ngoài việc dạy học nghệ thuật mà còn dạy cách giao tiếp
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xã hội, dạy những năng lực phẩm chất làm người. Thông qua việc học các
phân môn âm nhạc, sinh viên được lĩnh hội tri thức và hình thành các kỹ năng
ca hát nhằm phục vụ tốt cho công việc dạy học mầm non sau khi ra trường. Ở
mỗi nơi, việc dạy học môn âm nhạc được thực hiện theo những cách khác
nhau, cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên cũng khác nhau. Bộ môn âm nhạc có
ý nghĩa quan trọng trong việc đào tạo cho sinh viên ngành GDMN. Người
giáo viên mầm non, ngoài những kiến thức chuyên môn còn phải am hiểu về
âm nhạc để góp phần định hướng, phát triển trí tuệ, hình thành nhân cách và
khả năng thẩm mỹ nghệ thuật cho trẻ.
Trường ĐHQN là trường đầu tiên và duy nhất trong tỉnh được phép
đào tạo ngành GDMN. Đối tượng sinh viên là con em trong tỉnh thuộc các
huyện miền núi, điều kiện tiếp cận với bộ môn âm nhạc còn hạn chế. Bên
cạnh đó, chất lượng tuyển sinh đầu vào thấp, dẫn đến việc dạy và học gặp
rất nhiều khó khăn. Kết quả khảo sát cho thấy, việc giáo dục âm nhạc cho
sinh viên mầm non còn tồn tại một số vấn đề như: Sinh viên chưa có
phương pháp học tập đúng đắn, kỹ năng đàn, hát còn hạn chế. Mặt khác,
phương pháp giảng dạy của giảng viên chưa đổi mới. Giáo trình còn hạn
chế và chưa thống nhất, thời lượng chương trình phân bổ chưa hợp lí.
Chính vì vậy, việc học tập các phân môn âm nhạc của sinh viên chưa thực
sự hiệu quả, chất lượng học tập chưa cao và năng lực thực hành nghề
nghiệp của sinh viên sau khi ra trường còn hạn chế và chưa đồng đều giữa
các khu vực và ngay trong phạm vi tỉnh Quảng Nam. Chính từ những vấn
đề bất cập đó mà chúng tôi lựa chọn việc nghiên cứu thời lượng, nội dung
chương trình và đề xuất một số biện pháp đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả
của môn học âm nhạc nói riêng và chất lượng đào tạo ngành học giáo dục
mầm non nói chung để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong thời kỳ hội
nhập với quốc tế. Qua đó, sinh viên ra trường có thể tiếp cận ngay với các
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mục tiêu giáo dục âm nhạc cho mầm non, giúp cho bậc học này ngày càng
phát triển, tạo những tiền đề cho sự phát triển của trẻ, đáp ứng mục tiêu và
yêu cầu đề ra của bậc học và của toàn ngành
Từ những vấn đề nêu trên, bản thân là một giảng viên đang giảng
dạy âm nhạc tại trường ĐHQN, tôi mong muốn góp công sức của mình vào
việc nâng cao chất lượng dạy học bộ môn âm nhạc cho sinh viên ngành
GDMN từ đó, tôi chọn đề tài: Dạy học môn âm nhạc cho sinh viên ngành
Giáo dục mầm non, Trường Đại học Quảng Nam cho luận văn tốt nghiệp
của mình.
2. Lịch sử nghiên cứu
Qua khảo sát, chúng tôi được biết từ trước tới nay, đã có khá nhiều
tài liệu đề cập tới vấn đề dạy học âm nhạc cho giáo viên mầm non. Có thể
điểm ra các tài liệu liên quan như sau:
- Năm 1999, Nhà xuất bản Giáo dục ban hành cuốn giáo trình Bồi
dưỡng âm nhạc cho giáo viên mầm non của nhiều tác giả và Hoàng Văn
Yến làm chủ biên. Giáo trình có 5 phần bao gồm: Nhạc lý cơ bản, xướng
âm, đàn organ, phương pháp ca hát và âm nhạc thường thức. Cuốn giáo
trình cũng đã khái quát tất cả về kiến thức cũng như kỹ năng âm nhạc cho
giáo viên mầm non. Tuy nhiên, phần xướng âm và thường thức âm nhạc
không thực sự cần thiết trong quá trình giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non.
- Năm 2014, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ban hành cuốn giáo
trình Các hoạt động âm nhạc của trẻ mầm non (theo chương trình giáo dục
mới) của các tác giả Lê Thị Đức – Lý Thu Hiền – Phạm Thị Hòa. Giáo
trình gồm 3 phần: Những vấn đề chung, hoạt động âm nhạc cho trẻ nhà trẻ
3-36 tháng tuổi, hoạt động âm nhạc cho trẻ mẫu giáo 3-6 tuổi. Cuốn giáo
trình cung cấp cho giáo viên mầm non những cơ sở lí luận về vai trò của
giáo dục âm nhạc trong sự phát triển toàn diện nhân cách cho trẻ, đặc điểm
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phát triển khả năng âm nhạc của trẻ mầm non, phương pháp và hình thức tổ
chức các hoạt động âm nhạc cho trẻ trong trường mầm non.
- Cũng trong năm 2014, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm xuất bản
cuốn giáo trình Phương pháp giáo dục âm nhạc trong trường mầm non của
tác giả Phạm Thị Hòa. Giáo trình có bốn chương bao gồm các nôi dung
như: Một số vấn đề chung về giáo dục âm nhạc trong trường mầm non,
phương pháp dạy các hoạt động âm nhạc, các hình thức tổ chức hoạt động
âm nhạc và hướng dẫn soạn giáo án và thực hành tập giảng. Ngoài ra, giáo
trình còn cung cấp các bài hát dạy trẻ hát và các bài hát bổ sung trong phần
cô hát cháu nghe.
- Ngoài ra, năm 2014, Nhà xuất bản Hà Nội xuất bản cuốn giáo
trình Hoạt động âm nhạc của hai tác giả Vũ Anh Tuấn và Trần Thị Thu
Dung. Giáo trình gồm 3 phần: Hoạt động dành cho trẻ 3-4 tuổi, 4-5 tuổi
và 5-6 tuổi được xây dựng theo dạng giáo án giảng dạy khá cụ thể và dễ
sử dụng.
- Năm 2015, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm ban hành 2 cuốn
giáo trình Giáo dục âm nhạc 1 của hai tác giả Phạm Thị Hòa, Ngô Thị
Nam và giáo trình Giáo dục âm nhạc tập 2 của tác giả Phạm Thị Hòa.
Ở cuốn giáo trình giáo dục âm nhạc 1 có 2 phần, phần lý thuyết hệ
thống các kiến thức theo từng chương gồm: Âm thanh và cách ghi chép
nhạc, tiết tấu và tiết nhịp, quãng, điệu thức và giọng, hợp âm, cách tìm
giọng điệu của bản nhạc và dịch giọng, giai điệu và một số từ kí hiệu
âm nhạc. Phần xướng âm gồm: giọng Đô trưởng, Son trưởng, Pha
trưởng, La thứ, Mi thứ, Rê thứ, bài học có đảo phách và chùm ba, gam
thứ hòa thanh và giai điệu. Ngoài ra còn có bài hát mầm non theo từng
giọng. Ở cuốn giáo trình Giáo dục âm nhạc 2 gồm 4 chương, cụ thể:
Một số vấn đề chung về giáo dục âm nhạc trong trường Mầm non,

5

phương pháp dạy các hoạt động âm nhạc, các hình thức tổ chức các
hoạt động âm nhạc và hướng dẫn soạn giáo án và tập dạy. Ngoài ra, có
một số luận văn thạc sĩ viết về thực trạng và các giải pháp góp phần
nâng cao chất lượng dạy và học âm nhạc ở một số trường. Một số đề tài
nghiên cứu về nâng cao chất lượng dạy học âm nhạc liên quan đến đối
tượng mầm non như:
- Đề tài luận văn: “Một số biện pháp hình thành khả năng cảm
thụ âm nhạc cho trẻ 5 - 6 tuổi” của tác giả Lê Đức Tuấn, Luận văn Thạc
sĩ khoa học, Trường Đại học sư phạm Hà Nội, năm 2006. Thông qua
luận văn, tác giả đề cập đến mức độ và khả năng cảm thụ âm nhạc cho
trẻ 5-6 tuổi. Qua đó đưa ra một số biện pháp nhằm hình thành và phát
triển khả năng cảm thụ âm nhạc.
- Đề tài luận văn: “Nghiên cứu biên soạn tài liệu dạy học đàn
phím điện tử cho sinh viên mầm non, Trường Cao đẳng Sư phạm Hà
Tây” của tác giả Trần Thị Mẫn (luận văn Thạc sĩ, trường Đại học Sư
phạm Nghệ thuật Trung ương, năm 2015). Luận văn đã đưa ra một số
biện pháp nhằm nâng cao năng lực thực hành ĐPĐT cho sinh viên mầm
non, các biện pháp hoàn toàn phù hợp với tình hình dạy học môn ĐPĐT
cho sinh viên mầm non hiện nay.
Nhìn chung, những công trình, tài liệu liên quan đến vấn đề giáo
dục âm nhạc ở hệ mầm non và một số đề tài luận văn trên đã phản ánh
tình hình thực tiễn ở một số trường đại học, cao đẳng trong việc giảng
dạy các môn âm nhạc, đồng thời nêu lên được một số phương hướng
đổi mới góp phần nâng cao chất lượng đào tạo âm nhạc cho sinh viên
mầm non trong các nhà trường này. Tuy vậy, những nghiên cứu khoa
học cụ thể, những hội thảo chuyên sâu về môn âm nhạc bàn về việc dạy
âm nhạc cho sinh viên nầm non tại trường ĐHQN đến nay vẫn còn là
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vấn đề bỏ ngỏ.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu và đề xuất nội dung chương trình dạy học các phân
môn âm nhạc nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn âm nhạc trong đào
tạo bậc đại học ngành Giáo dục Mầm non, trường ĐHQN.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu những vấn đề chung về lý luận dạy học đại học và dạy
học âm nhạc trong đào tạo ngành GDMN.
- Nghiên cứu việc phân phối thời lượng dành cho môn âm nhạc, nội
dung, chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy môn âm nhạc hiện
hành dành cho sinh viên ngành GDMN trường ĐHQN.
- Khảo sát thực tế về tình hình dạy và học môn âm nhạc của giảng
viên và sinh viên ngành GDMN tại trường ĐHQN.
- Nghiên cứu các văn bản chương trình khung môn âm nhạc cho
ngành GDMN của Bộ GD&ĐT.
- Đề xuất điều chỉnh, bổ sung chi tiết nội dung chương trình và
phương pháp dạy học âm nhạc, triển khai thực nghiệm và đưa ra các kết
luận khoa học.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học các phân môn
âm nhạc dành cho sinh viên hệ đại học ngành Giáo dục mầm non tại trường
đại học Quảng Nam là đối tượng nghiên cứu của luận văn.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
- Qui định chương trình khung môn âm nhạc dành cho hệ đại học
ngành GDMN của Bộ GD&ĐT.
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- Việc phân phối thời lượng dành cho các phân môn âm nhạc, nội
dung chương trình, giáo trình các phân môn Nhạc lý và hát, nhạc cụ - Đàn
phím điện tử, Lý luận và phương pháp hoạt động âm nhạc và phương pháp
giảng dạy học các phân môn âm nhạc đang thực hiện cho hệ đại học ngành
GDMN tại trường ĐHQN.
- Thời lượng, nội dung chương trình dành cho các phân môn âm
nhạc dành cho chuyên ngành GDMN ở trường Đại học sư phạm Đà Nẵng
và trường Đại học Qui Nhơn.
5. Phương pháp nghiên cứu
Đề tài sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau:
- Phương pháp khảo sát, điều tra, phỏng vấn:
Tìm hiểu việc phân phối thời lượng dành cho các phân môn âm
nhạc, nội dung chương trình, phương pháp dạy học đang thực hiện tại
trường ĐHQN để có những thông tin, số liệu xác thực.
Thu thập các thông tin liên quan, trao đổi với các giảng viên âm
nhạc và sinh viên ngành GDMN, ban lãnh đạo trường ĐHQN.
- Phương pháp thống kê, mô tả: Thống kê các tư liệu, số liệu khảo
sát, mô tả các tiến trình nội dung công việc liên quan đến hoạt động dạy
học âm nhạc được thực hiện tại trường ĐHQN
- Phương pháp phân tích tổng hợp: Phân tích các tài liệu liên quan
nhằm tìm ra các hướng nghiên cứu phù hợp, khả thi. Tổng hợp các kết quả
phân tích, nghiên cứu từ đó đưa ra những nhận định khoa học.
- Phương pháp thực nghiệm: Kiểm chứng lại các kết quả nghiên
cứu qua thực nghiệm tại Khoa TH – MN, trường ĐHQN.
6. Những đóng góp của luận văn
- Luận văn là công trình đầu tiên nghiên cứu và đề xuất điều chỉnh,
phân phối thời lượng, nội dung chương trình và đổi mới phương pháp dạy
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học môn âm nhạc cho sinh viên ngành GDMN tại trường ĐHQN.
- Luận văn là tài liệu tham khảo hữu ích trên lĩnh vực giảng dạy
môn âm nhạc cho giảng viên và sinh viên GDMN tại trường ĐHQN và các
cơ sở đào tạo khác trên địa bàn tỉnh cùng các đồng nghiệp quan tâm đến
vấn đề dạy học âm nhạc cho sinh viên ngành mầm non.
7. Bố cục của luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận
văn gồm 2 chương:
Chương 1: Cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài
Chương 2: Một số đề xuất và đổi mới phương pháp dạy học môn
âm nhạc cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non
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Chương 1
CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Một số khái niệm liên quan đến đề tài
1.1.1. Dạy học và phương pháp dạy học
1.1.1.1. Khái niệm dạy học
Về khái niệm dạy học, Theo PGS.TS Nguyễn Thu Tuấn: “Dạy
học là quá trình hoạt động tương tác của hai chủ thể giáo viên và học
sinh”. [38, tr. 28].
Còn theo GS.TS Phạm Viết Vượng, “Dạy học là hoạt động dạy và
học của thầy và trò trong nhà trường với mục tiêu giúp học sinh nắm vững
kiến thức khoa học hình thành hệ thống kỹ năng, kỹ xảo và thái độ tích cực
với hoc tập”. [42, tr. 110].
Với hai khái niệm nêu trên, có thể hiểu, dạy học là một hoạt động
nhằm truyền đạt các kiến thức khoa học cho người học (học sinh, sinh viên)
nhằm hình thành các kỹ năng, kỹ xảo. Hoạt động dạy học phải có một yếu
tố tương tác quan trọng, đó là người học. Hai chủ thể giáo viên và học sinh,
sinh viên cùng tương tác để nắm vững kiến thức khoa học và các kỹ năng
kỹ xảo.
1.1.1.2. Phương pháp dạy học
Theo cuốn giáo trình Lí luận dạy học ở trường trung học cơ sở
do PGS.TS Nguyễn Ngọc Bảo (chủ biên) thì, khái niệm phương pháp
dạy học là: “Hệ thống những hành động có chủ đích theo một trình tự
nhất định của giáo viên để tổ chức hoạt động nhận thức và hoạt động
thực hành của học sinh, nhằm đảm bảo cho họ lĩnh hội nội dung dạy
học và chính nhờ vậy mà đạt được những mục tiêu dạy học”.[7, tr. 63].
Còn theo TS. Nguyễn Văn Cường, “Phương pháp dạy học là
những hình thức và cách thức hoạt động của giáo viên và học sinh trong
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những điều kiện dạy học nhằm đạt mục đích dạy học” [9, tr. 46].
Như vậy, trong hoạt động dạy học thì phương pháp dạy học là
một hình thức trao đổi thông tin giữa người dạy và người học, người
dạy truyền đạt kiến thức và hoạt động thực hành còn người học lĩnh hội
nội dung dạy học nhằm đạt được những mục đích dạy học.
1.1.2. Phương pháp dạy và học tích cực
Từ trước đến nay, ngành giáo dục nước ta đã sử dụng phương pháp
dạy học truyền thống làm nền tảng trong quá trình dạy học. Đối với hoạt
động dạy học bộ môn âm nhạc, để người học có thể tiếp cận với môn học
một cách dễ dàng và hiệu quả thì cần phải lồng ghép giữa phương pháp dạy
học truyền thống kết hợp với các phương pháp dạy học tích cực nhằm tạo
hứng thú hơn cho người học. Vậy, phương pháp dạy và học tích cực là gì?
Thuật ngữ “Phương pháp dạy và học tích cực được dùng để chỉ những
phương pháp giáo dục/dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng
tạo của người học”.[6 , tr. 21]. Trong phương pháp dạy và học tích cực có
rất nhiều hình thức như: Hình thức học tập theo nhóm tại lớp, hình thức tổ
chức trò chơi, hình thức dạy học theo góc…Trong phạm vi nghiên cứu của
luận văn, chúng tôi chỉ tập trung vào hai hình thức trong phương pháp dạy
và học tích cực như sau:
1.1.2.1. Hình thức học tập theo nhóm tại lớp
Cũng theo cuốn giáo trình Lí luận dạy học ở trường trung học cơ sở
của Nguyễn Ngọc Bảo (chủ biên) – Trần Kiểm thì: “Hình thức học tập
theo nhóm tại lớp là hình thức dạy học có sự kết hợp tính tập thể và tính cá
nhân, mà trong đó học sinh trong nhóm dưới sự chỉ đạo của giáo viên trao
đổi những ý tưởng, nguồn kiến thức với nhau, giúp đỡ, hợp tác với nhau
trong việc lĩnh hội tri thức, hình thành kỹ năng, kỹ xảo”. [7, tr. 163].
Trong quá trình dạy học các phân môn âm nhạc, việc ứng dụng hình
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thức hoạt động theo nhóm không chỉ giúp cho người học có sự gắn kết
trong quá trình trao đổi thông tin mà còn giúp cho mỗi cá nhân hình thành
tinh thần trách nhiệm đối với tập thể, tránh tình trạng lười nhác, sao nhãng
nhiệm vụ được giao.
1.1.2.2. Hình thức tổ chức trò chơi âm nhạc
Theo cuốn giáo trình Âm nhạc và phương pháp giáo dục âm nhạc
tập 2 của nhóm tác giả Ngô Thị Nam, Trần Minh Trí, Trần Nguyên Hoàn
có viết: “Trò chơi âm nhạc được coi là hình thức hoạt động sáng tạo, tích
cực nhất, nhằm đến sự thể hiện nội dung cảm xúc âm nhạc, dưới các dạng
vận động, xây dựng hình tượng….” [28, tr. 131]

Đối với hoạt động dạy

học âm nhạc, việc tổ chức hoạt động trò chơi âm nhạc nhằm tạo sự hứng
thú và tăng khả năng cảm thụ âm nhạc. Do đó, trong quá trình dạy học các
học phần âm nhạc, giảng viên cần gợi ý và hướng dẫn sinh viên cách thức
hoạt động trò chơi và tiến hành tổ chức các trò chơi âm nhạc với nhiều
dạng khác nhau.
1.1.3. Khái niệm âm nhạc
Theo TS Ngô Thị Nam: Âm nhạc là một loại hình nghệ thuật, phản
ánh hiện thực khách quan bằng những hình tượng có sức biểu cảm của âm
thanh. Với các phương tiện diễn tả cơ bản như: giai điệu, cường độ, âm
sắc, hòa âm, cách cấu tạo, hình thức… bản chất thời gian trong âm nhạc
làm cho nó có thể truyền đạt sự vận động của các tình cảm và ý tưởng trong
tất cả những sắc thái tinh tế nhất [29, tr.5].
Còn theo GS.TSKH Phạm Lê Hòa có nêu: “Âm nhạc (Music) là
loại hình nghệ thuật sử dụng phương tiện biểu hiện âm thanh, được sinh ra
do chính đòi hỏi của cuộc sống khi cần biểu đạt những tình huống nhất
định của thế giới tình cảm – trí tuệ xã hội loài người” [18, tr.1].
Thật vậy, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, âm nhạc đóng
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một vai trò vô cùng quan trọng. Âm nhạc là một trong những văn hóa căn
bản quan trọng nhất của nhân loại, nghệ thuật nói chung và loại hình âm
nhạc nói riêng mang tính chất giải trí và nuôi dưỡng cảm xúc tâm hồn con
người, giúp con người hướng tới những giá trị chân thiện mỹ thông qua
các tác phẩm. Nó tạo nên sức liên tưởng, tưởng tượng và truyền tải những
thông điệp đến với người nghe. Bên cạnh đó, âm nhạc tạo sự đồng cảm và
mối liên hệ xã hội giữa người với người.
1.2. Vai trò của môn âm nhạc trong đào tạo sinh viên ngành giáo dục
mầm non
Trong chương trình đào tạo đại học nói chung, hầu hết các trường
đại học đều hướng tới mục tiêu giáo dục đào tạo cho sinh viên những
kiến thức cơ bản làm nền tảng cho hoạt động dạy học và rèn luyện các
kỹ năng mềm nhằm trang bị đầy đủ các yếu tố cần thiết của một người
giáo viên sau khi ra trường. Ở chương trình đào tạo cho sinh viên hệ đại
học ngành GDMN, ngoài các môn học thuộc về chuyên ngành mầm non
thì môn âm nhạc là một môn học bắt buột. Bởi trong chương trình giáo
dục cho trẻ mầm non thì hoạt động âm nhạc hầu như có mặt ở tất cả các
hoạt động trong ngày của trẻ, dẫn dắt trẻ đến thế giới quan của cuộc
sống. Chính vì thế, trong chương trình đào tạo sinh viên ngành GDMN ở
trình độ đại học, bộ môn âm nhạc đóng một vai trò vô cùng quan trọng
và hết sức cần thiết. Theo qui định chung của Bộ GD&ĐT thì yêu cầu
chuẩn đầu ra của học phần âm nhạc trong đào tạo cho sinh viên bậc đại
học ngành giáo dục mầm non đòi hỏi sinh viên phải hoàn thành tất cả các
phân môn âm nhạc.
Khác với chương trình đào tạo ở các cấp học dưới như tiểu học,
trung học cơ sở thì môn âm nhạc là một trong những phương tiện hiệu
quả để thực hiện nhiệm vụ giáo dục đạo đức, thẩm mỹ nhằm góp phần
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giáo dục toàn diện cho học sinh, trang bị cho các em những kiến thức cơ
bản, bước đầu hình thành khả năng cảm thụ, hiểu và thể hiện nghệ thuật
âm nhạc, khơi dậy cho các em những cảm hứng sáng tạo nghệ thuật. Còn
đối với chương trình đào tạo môn âm nhạc cho sinh viên ở trình độ đại
học nói chung và sinh viên hệ đại học ngành mầm non tại trường đại học
Quảng Nam nói riêng, môn học này không chỉ đòi hỏi tính chất về khả
năng năng khiếu âm nhạc mà bên cạnh đó, sinh viên ngoài việc học trên
lớp còn cần phải tăng cường hoạt động tự học, tự nghiên cứu, luyện tập
thêm sau giờ học nhằm trau dồi kiến thức và kỹ năng thực hành để đảm
bảo tính khoa học hiện đại và hệ thống các kỹ năng, kỹ xảo.
Trên cơ sở chương trình khung tại trường đại học Quảng Nam, bộ
môn âm nhạc gồm ba phân môn: Nhạc lý và hát, ĐPĐT, LL&PPHĐAN.
Thông qua hoạt động dạy học các phân môn âm nhằm cung cấp cho sinh
viên những kiến thức nền tảng về cơ sở lý thuyết âm nhạc như nhận biết
về âm thanh – âm nhạc, các thuộc tính của âm thanh có tính nhạc, nhận
biết cường độ; sắc thái; tiết tấu; giai điệu…, đồng thời tăng cường rèn
luyện kỹ năng thực hành các môn đàn và hát từ kỹ năng trở thành kỹ
xảo, giúp các em có năng lực thực hành tốt như biết hát chuẩn xác, biết
đệm đàn khi dạy hát... Sinh viên biết cách xây dựng những phương pháp
luận trong dạy học âm nhạc với nhiều hình thức dạy học đổi mới và tích
cực, trang bị năng lực xây dựng kế hoạch giáo dục âm nhạc phù hợp với
độ tuổi, thiết kế giáo án tổ chức hoạt động âm nhạc, rèn luyện kỹ năng
thực hành âm nhạc, biết cách tổ chức các hoạt động giáo dục âm nhạc
trong nhà trường và cộng đồng. Qua đó, nhằm trang bị đầy đủ kiến thức
và kỹ năng âm nhạc sau khi ra trường.
1.3. Thực trạng dạy học môn âm nhạc cho sinh viên ngành giáo dục
mầm non trường đại học Quảng nam
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1.3.1. Vài nét về trường đại học Quảng Nam
1.3.1.1. Cơ cấu tổ chức
Trường ĐHQN có tiền thân là Trường Trung học Sư phạm Quảng
Nam, được thành lập vào năm 1997 theo quyết định số 1686/QĐ-UBND
ngày 3/9/1997 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Năm
2000, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký quyết định số 4845/QĐBGD&ĐT-TCCB ngày 14/11/2000 nâng cấp từ trường Trung học Sư
phạm Quảng Nam lên thành Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam.
Đến năm 2007, Trường ĐHQN được hình thành trên cơ sở nâng cấp từ
Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam theo Quyết định số 722/QĐ –
TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Hiện tại, trường có 08 phòng, ban; 12 khoa và 04 trung tâm. Trường
đào tạo 13 ngành bậc Đại học, 13 ngành bậc Cao đẳng và 02 ngành bậc
Trung cấp. Bên cạnh đào tạo theo hình thức chính quy chủ lực, nhà trường
còn thực hiện đào tạo theo hình thức VLVH. Tổng số học sinh – sinh viên
của trường hiện nay là 6430. Đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường hiện
tại là 335 người với 327 cán bộ cơ hữu và 08 giảng viên thỉnh giảng; trong
đó có 08 giảng viên có trình độ tiến sĩ, 147 giảng viên có trình độ thạc sĩ.
Tổng số biên chế của trường đến thời điểm hiện tại là 180. (Nguồn:
Webside trường Đại học Quảng Nam).
Trong giai đoạn từ khi nâng lên thành lập trường Đại học (2007)
đến nay, nhà trường đã không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt
động về mọi mặt với mục tiêu trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu
khoa học chất lượng cao của tỉnh nhà, khẳng định được vị thế xứng đáng
trong hệ thống đại học cả nước. Trường đã đạt được nhiều kết quả nổi bật
trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, các mặt công tác khác và đã vinh dự
được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng III năm 2007.
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Trường ĐHQN là một trường Đại học đa ngành, đa cấp và đa hệ; là
Trung tâm đào tạo giáo viên và cán bộ khoa học trình độ Trung cấp, Cao
đẳng và Đại học; là cơ sở bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học có uy tín về
các lĩnh vực khoa học cơ bản, khoa học giáo dục; phục vụ đắc lực cho sự
nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và có vai trò đặc biệt
quan trọng đối với vùng Trung Trung Bộ và Tây Nguyên. Nhà trường tạo
cho người học môi trường giáo dục và nghiên cứu khoa học tốt nhất, có
tính chuyên nghiệp, đảm bảo cho người học sau khi tốt nghiệp có đủ năng
lực cạnh tranh và thích ứng với nền giáo dục của nước nhà.
Sau hơn 15 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, trường
ĐHQN luôn coi trọng tính năng động, sáng tạo, trung thực, tinh thần trách
nhiệm, khả năng sống và làm việc trong môi trường cạnh tranh đa văn hóa.
Năng động là phẩm chất mà đội ngũ cán bộ của trường cũng như người học
cần có trong một môi trường luôn thay đổi đầy thách thức. Sáng tạo là bản
chất và là mục tiêu của giáo dục Đại học nhằm kiến tạo tri thức trong một
xã hội tri thức và nền kinh tế tri thức. Sáng tạo vừa là mục đích vừa là
phương tiện phát triển của Đại học. Trung thực là một phẩm chất nhân bản
quan trọng. Đào tạo và nghiên cứu khoa học phải trung thực. Có như vậy,
giáo dục Đại học mới có ý nghĩa với sự phát triển và thịnh vượng của đất
nước. Tinh thần trách nhiệm là đức tính cần phải có trong công việc. Trách
nhiệm với chính sản phẩm con người, trách nhiệm với bản thân và với cộng
đồng. Khả năng sống và làm việc trong một xã hội cạnh tranh đa văn
hóa: thế giới ngày càng thu nhỏ không chỉ về không gian mà cả về thời
gian. Biên giới vật chất ngày càng mất ý nghĩa truyền thống của nó. Cạnh
tranh trong mọi mặt của cuộc sống cũng như trong giáo dục Đại học là một
thực tế. Đây cũng là một động lực để phát triển Đại học. Tuy nhiên, cạnh
tranh phải song hành với hợp tác, do vậy, khả năng sống và làm việc trong
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một môi trường cạnh tranh đa văn hóa cần thiết hơn bao giờ hết.
Giáo dục đại học là nơi con người phát triển năng lực, tri thức và
các kĩ năng cũng như phẩm chất cần thiết cho cuộc sống trong thế giới hiện
đại. Tuy nhiên, các yếu tố này không tự nhiên đến mà chúng cùng phải
được chung sức xây dựng và phát triển. Do vậy, triết lí cùng nhau kiến tạo
cơ hội để phát triển năng lực, tri thức hay các phẩm chất khác phải là sợi
chỉ đỏ xuyên suốt các hoạt động của nhà trường. Mọi người đến trường
ĐHQN đều có trách nhiệm cùng nhau tạo cơ hội để cùng phát triển. Nhiệm
vụ chủ yếu của nhà trường từ nay đến 2020 là đổi mới công tác quản lý
điều hành, hoàn thiện toàn bộ chương trình đào tạo và tổ chức đào tạo,
nâng cao chất lượng đào tạo theo hệ thống tín chỉ, đổi mới phương pháp
dạy học, thu hút đầu tư tài chính, hoàn thiện và phát triển cơ sở hạ tầng, mở
rộng quan hệ quốc tế, hoàn thiện bộ máy tổ chức của nhà trường phù hợp
với nhu cầu giai đoạn phát triển mới. Nhà trường thường xuyên tự điều
chỉnh các hoạt động nhằm đảm bảo chất lượng phục vụ người học, chất
lượng đào tạo trên cơ sở tự đánh giá, đánh giá ngoài theo yêu cầu kiểm
định chất lượng các trường Đại học.
Với quyết tâm cao và tinh thần đoàn kết của tất cả cán bộ, giảng
viên, hy vọng nhà trường sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình góp phần thực
hiện chiến lược phát triển giáo dục Quốc gia đến năm 2020, Nghị quyết số
12-NQ/TU ngày 28/12/2012 của Tỉnh ủy Quảng Nam, khóa XX về “Phát
triển, nâng cao giáo dục – đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020” đã được
Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13 (khóa XX) thông qua và Nghị quyết số 29NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản
Việt Nam, khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo,
đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, từng bước hội
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nhập với các trường Đại học trong nước và quốc tế.
Về các ngành đào tạo, hiện nay, trường có các ngành như sau:
- Đại học: Công nghệ thông tin, Giáo dục tiểu học, Giáo dục
mầm non, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh, Việt Nam học
(văn hóa- du lịch), Sư phạm Vật lý, Sư phạm Sinh, Sư phạm Ngữ văn,
Sư phạm Toán.
- Cao đẳng: Ngôn ngữ Anh, Công tác Xã hội, Việt Nam học, Tài
chính ngân hàng, Công nghệ thông tin, Kế toán, Quản trị kinh doanh,
Giáo dục Mầm non, Giáo dục thể chất, Giáo dục Tiểu học, Sư phạm
Hóa-Sinh, Sư phạm Lý- Kỹ thuật, Sư phạm Nhạc - CT Đội, Sư phạm
Toán, Sư phạm Văn.
- Trung cấp: Giáo dục Mầm non, Giáo dục tiểu học (Nguồn:
Webside trường Đại học Quảng Nam).
1.3.1.2. Đội ngũ giảng viên và khoa liên quan đến ngành GDMN
Hiện nay, toàn trường ĐHQN có 400 cán bộ, giảng viên, công nhân
viên phục vụ; trong đó:
- Giảng viên: 300; trong đó:
+ Thạc sĩ: 180 (Năm 2014 là: 149)
+ Tiến sĩ: 15 (Năm 2014 là: 08)
- Cán bộ phục vụ: 100.
Đến năm 2020 toàn trường có khoảng 700 cán bộ, giảng viên, công
nhân viên phục vụ; trong đó:
- Giảng viên: 450, trong đó:
+ Thạc sĩ: 300;
+ Tiến sĩ: 50;
- Cán bộ phục vụ: 150.
- Giảng viên dưới 40 tuổi phải có trình độ ngoại ngữ đủ điều kiện
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để gửi đi đào tạo ở nước ngoài;
- Cán bộ quản lý 100% có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, sử dụng thành
thạo 01 ngoại ngữ trong giao tiếp và làm việc với khách quốc tế, sử dụng
thành thạo máy vi tính trong công tác quản lý.
- Cán bộ phục vụ 80 % có trình độ Đại học – Cao đẳng, sử dụng
thành thạo máy vi tính trong công tác quản lý, phục vụ.
Riêng bộ môn âm nhạc cho sinh viên ngành GDMN do tổ âm nhạc Trường ĐHQN đảm nhận. Tổ âm nhạc hiện nay có 5 giảng viên, trong đó
có 2 giảng viên đã có trên 20 năm công tác, các giảng viên còn lại có tuổi
đời và tuổi nghề còn rất trẻ. Trường ĐHQN phát triển từ trường Trung học
Sư phạm, nên trước đây đội ngũ giảng viên âm nhạc được luân chuyển từ
nguồn giáo viên giảng dạy âm nhạc ở các trường Trung học cơ sở của địa
phương. Cùng với sự phát triển lớn mạnh của trường ĐHQN, các giảng
viên đã không ngừng học tập và nâng cao trình độ, hiện nay hầu hết các
giảng viên tổ Âm nhạc đã có bằng cử nhân các các chuyên ngành như: sáng
tác, thanh nhạc, sư phạm âm nhạc và biên đạo múa…, trong đó có 1 thạc sỹ
và 2 giảng viên tiếp tục theo học các lớp cao học.
Khoa chuyên môn liên quan đến ngành GDMN có các khoa như sau:
+ Khoa Tiểu học – Mầm non: Là Khoa được thành lập từ tháng 7
năm 2001, ngày đầu thành lập chỉ với 6 giáo viên và 5 lớp với tổng số 202
sinh viên. Từ đó đến nay, khoa không ngừng phát triển về số lượng và chất
lượng. Khoa hiện nay có 15 cán bộ giảng viên, nhân viên, trong đó có 1
Tiến sĩ, 14 Thạc sĩ. Các giảng viên được biên chế tại 2 tổ chuyên môn: Tổ
Tiểu học và Tổ Mầm non. Hiện nay khoa TH-MN có 30 lớp từ Trung cấp
đến Cao đẳng, Đại học. Khoa TH-MN có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo
viên Tiểu học, Mầm non, phục vụ cho sự nghiệp giáo dục của địa phương
và các tỉnh lân cận, góp phần thúc đẩy sự nghiệp kinh tế xã hội của tỉnh
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cũng như của đất nước. Từ năm 2000 đến nay, khoa tham gia đào tạo hàng
chục ngàn giáo viên mầm non, Tiểu học, ở các hệ khác nhau, đảm bảo chất
lượng được các đơn vị trong và ngoài tỉnh đánh giá cao, khẳng định được
vị thế của khoa nói riêng và nhà trường nói chung.
+ Khoa Nghệ thuật: Là Khoa được tách ra từ khoa TH-MN vào
tháng 7 năm 2013, khoa gồm có 2 tổ chuyên môn: Tổ Âm nhạc và tổ Mỹ
thuật. Tổ Âm nhạc gồm có 5 giảng viên, trong đó có một thạc sỹ và hai
giảng viên đang học cao học. Khoa hiện nay có 2 lớp chuyên ngành: 1 lớp
cao đẳng sư phạm âm nhạc và 1 lớp cao đẳng sư phạm mỹ thuật. Phần lớn,
giảng viên tập trung giảng dạy chủ yếu cho các lớp thuộc chuyên ngành
mầm non và tiểu học.
1.3.1.3. Vài nét sinh viên khoa Tiểu học - Mầm non
Trường ĐHQN đào tạo sinh viên ngành giáo dục Tiểu học và
giáo dục Mầm non bậc Đại học từ năm 2012. Hiện nay trường có 8 lớp
Đại học giáo dục Tiểu học và 8 lớp đại học giáo dục mầm non với
khoảng hơn 800 sinh viên đang theo học. Các sinh viên ngành này được
tuyển sinh chủ yếu ở hai khối A và C. Sinh viên mầm non được tổ chức
thi tuyển sinh đầu vào ở các môn năng khiếu về âm nhạc, tuy nhiên chất
lượng tuyển sinh còn thấp. Do đó có nhiều khó khăn cho công tác giảng
dạy bộ môn âm nhạc nói chung.
Sinh viên ngành GDMN hầu hết có độ tuổi từ 18 đến 23. Đây là độ
tuổi trưởng thành về phương diện nhận thức xã hội. Tuy nhiên, hầu hết các
em xuất thân từ các vùng nông thôn của tỉnh Quảng Nam nên ít năng động
và ngại giao tiếp. Mặc dầu vậy, khả năng tự ý thức, đánh giá về bản thân
mình của các em bắt đầu được biểu hiện. Sự tự ý thức ấy bao gồm cả sự
quan sát, phân tích, đánh giá, kiểm tra. Bởi vậy, hiệu quả giáo dục không
chỉ phụ thuộc vào khí chất, năng lực, tính cách, động cơ mà còn phụ thuộc
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vào sự tự ý thức của nhân cách theo nhu cầu xã hội. Sinh viên mầm non tại
trường ĐHQN phần lớn các em đều rất cần cù, chịu khó và ham học hỏi,
đây là yếu tố tích cực trong việc giảng dạy và học tập. Một ưu điểm nổi bật
của sinh viên GDMN là luôn sẵn sàng tham gia vào mọi hoạt động học tập,
dễ thích ứng với các hoạt động xã hội có khả năng tự xây dựng, tổ chức và
thường bị cuốn hút vào những hoạt động có hình thức hấp dẫn, sôi nổi.
Về khả năng nhận thức âm nhạc, đa phần các em đã có một số trải
nghiệm nhất định. Trong đời sống hiện đại, theo nhịp độ phát triển của
khoa học, kĩ thuật, công nghệ, văn hóa, xã hội, sinh viên được tiếp xúc với
âm nhạc theo nhiều luồng thông tin phong phú và đa dạng. Sự tiếp xúc ấy ít
nhiều đã ảnh hưởng đến tâm lý và thị hiếu nghệ thuật âm nhạc của các em.
Cảm thụ âm nhạc của sinh viên mang tính độc lập tương đối, có sự lựa
chọn và tương đối phức tạp. Sự hứng thú với mỗi thể loại âm nhạc, từng tác
phẩm hay phong cách âm nhạc của từng tác giả trong sinh viên cũng khác
nhau và có sự phân hóa rõ rệt tùy theo tính cách của mỗi người. Do có điều
kiện được tiếp xúc thường xuyên với âm nhạc nên nhìn chung, khả năng
nghe nhạc của sinh viên tương đối tốt, các em rất nhạy cảm, nhận biết
nhanh và dễ dàng nắm được cao độ, trường độ, âm hình tiết tấu và đường
nét giai điệu. Tuy nhiên, vẫn còn một số sinh viên do chưa được trang bị tốt
những kiến thức phổ thông về âm nhạc ở các cấp học dưới nên mức độ cảm
nhận âm nhạc của các em còn hạn chế. Nhiều em nghe nhạc, chơi nhạc chỉ
dừng lại ở mức độ giải trí. Các bài hát, bản nhạc mà các em nghe phần lớn
không mang giá trị thẩm mỹ hay hiệu quả về giáo dục tình cảm, đạo đức.
Như vậy, qua khảo sát thực tế về việc học các phân môn âm nhạc
(Nhạc lý và Hát, ĐPĐT), chúng tôi nhận thấy năng khiếu về thẩm âm
của sinh viên ngành GDMN trường ĐHQN là tương đối tốt nhưng khả
năng nhận biết về tiết tấu của các em còn hạn chế, đa số các em hát hoặc
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đàn còn bị sai nhịp, phách, không chuẩn xác về tiết tấu, phát âm vẫn sử
dụng tiếng địa phương, chưa biết cách lấy hơi đúng vị trí. Khi hát kết hợp
gõ phách thường bị sai ở những chỗ có đảo phách và trường độ ngân dài.
Đặc biệt là đối với những bài hát ở nhịp 3/4, khi hát sinh viên bị hạn chế,
chưa phân biệt phách mạnh và phách nhẹ, một số bài hát bắt đầu bằng nhịp
lấy đà khi hát kết hợp gõ phách thường bị sai nhịp. Bên cạnh đó, số lượng
sinh viên ở mỗi lớp đông nên việc thực hành luyện tập gặp rất nhiều khó
khăn, nhiều em hát còn sai cao độ và tiết tấu…
1.3.2. Thời lượng, nội dung chương trình, giáo trình môn âm nhạc dành
cho sinh viên ngành giáo dục mầm non
1.3.2.1. Phân phối thời lượng dành cho các phân môn âm nhạc
Thực hiện chủ trương và chính sách về đào tạo của tỉnh, trường
ĐHQN đã mở chuyên ngành GDMN bậc Đại học từ năm 2012, trong đó có
bộ môn âm nhạc thuộc chuyên ngành này. Trong khi chưa có chương trình
chính thức của Bộ, các giảng viên trong tổ âm nhạc đã chủ động biên soạn
dựa theo chương trình đào tạo của các trường, các học viện như Học viện
Âm nhạc Quốc gia, Học viện Âm nhạc Huế, Trường Đại học Sư phạm…
để áp dụng cho việc giảng dạy của mình.
Ngành GDMN tại Trường ĐHQN gồm có ba bậc: Trung cấp
GDMN, Cao đẳng GDMN và Đại học GDMN. Môn Âm nhạc dành cho
sinh viên Đại học GDMN được học tại Trường ĐHQN có tổng thời lượng
gồm 8 tín chỉ. Trong đó gồm các phân môn: Nhạc lý và hát, LL&PPHĐAN,
ĐPĐT, được phân bố ở cả hai bậc Cao đẳng GDMN và Đại học GDMN
với cùng thời lượng. Đây là sự phân chia cụ thể của Tổ âm nhạc dựa trên
tổng số tín chỉ của môn âm nhạc mà Bộ Giáo dục đã quy định cho sinh viên
ngành GDMN. Các học phần được phân bổ như sau:
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Bảng 1.1. Phân phối thời lượng giảng dạy các phân môn âm nhạc
STT

TÊN PHÂN MÔN

TỔNG SỐ TIẾT
Lý thuyết

Thực hành

KỲ HỌC

01

Nhạc lý và hát

25

20

IV

02

LL&PPHĐAN

30

15

VI

03

Nhạc cụ - ĐPĐT

10 tiết/Nhóm

20 tiết /Nhóm

VII

( Nguồn: Phòng Đào tạo trường Đại học Quảng Nam)
- Phân môn Nhạc lý và hát: Theo khung chương trình của Bộ
GD&ĐT qui định là 45 tiết (3 tín chỉ) cho cả lý thuyết và thực hành, được
phân bổ vào kỳ IV của khóa học. Qua thực tế giảng dạy, chúng tôi nhận
thấy việc phân phối thời lượng dành cho phân môn này chưa thật phù hợp.
Cụ thể là, số tiết cho phần lý thuyết nhiều, trong đó số tiết cho phần thực
hành chưa đảm bảo do khối lượng bài hát mầm non khá phong phú. Thời
lượng cho phần thực hành trên lớp ít, giảng viên không thể hướng dẫn nhiều
bài hát, trong khi khối lượng bài hát mầm non rất đa dạng và phong phú ở
nhiều loại giọng khác nhau, trong quá trình dạy, giảng viên không thể dạy tất
cả các bài hát. Trên thực tế, thời lượng cho phần dạy hát chỉ có 20 tiết,
không đảm bảo cho nội dung giảng dạy. Chính vì vậy, cần giảm bớt số tiết
ở phần lý thuyết và tăng số tiết cho phần thực hành nhằm hướng tới mục
đích rèn luyện về kỹ năng thực hành cho sinh viên.
- Phân môn Lý luận và phương pháp hoạt động âm nhạc: Thời
lượng cho phân môn này gồm 3 tín chỉ (45 tiết) được học vào kỳ VI của
khóa học. Chương trình được phân bổ như sau: Phần lý thuyết: 30 tiết,
phần thực hành: 15 tiết. Trong khi đó, số lượng sinh viên ở mỗi lớp đông
(70-80 sinh viên). Do đó, số tiết dành cho phần lý thuyết chiếm nhiều thời

23

lượng, trong khi đó phần ứng dụng thực hành tập giảng ít, chưa đảm bảo
cho sinh viên được cọ xát với thực tế giảng dạy. Sinh viên cần được chia
thành nhiều nhóm nhỏ khi tập giảng và dự giờ tại trường Mầm non thực
hành để tích lũy được nhiều phương pháp dạy học.
- Phân môn Nhạc cụ - Đàn phím điện tử: Thời lượng cho phân môn
này gồm 2 tín chỉ (30 tiết) được học vào kỳ VII của khóa học. Hiện nay,
phòng học nhạc cụ tại trường được trang bị 18 cây đàn phím điện tử, mỗi
lớp được chia thành nhiều nhóm và mỗi nhóm học 2 tiết/tuần. Việc tiếp cận
với nhạc cụ của sinh viên còn khá mới mẻ nên quá trình học gặp nhiều khó
khăn. Mặt khác, do số lượng sinh viên ở mỗi nhóm đông nên giảng viên
không đủ thời gian để hướng dẫn cho từng sinh viên trong mỗi buổi học. Vì
vậy, thời lượng cho phân môn này chưa đảm bảo. Cần phân bố lại số lượng
sinh viên ở mỗi nhóm khoảng 12-15 sinh viên/nhóm nhằm đảm bảo chất
lượng học tập.
Với thời lượng và cách phân bố nêu trên chúng tôi nhận thấy: Việc
sắp xếp phân môn ĐPĐT học sau phân môn LL&PPHĐAN là chưa phù
hợp, bởi phân môn ĐPĐT rất quan trọng trong việc giúp sinh viên có thể
thực hành giai điệu và đệm các bài hát trong chương trình âm nhạc mầm
non trong quá trình thực hành tập giảng ở phân môn LL&PPHĐAN. Bên
cạnh đó, sinh viên mầm non bắt đầu chương trình thực tế kiến tập vào kỳ V
và thực tập vào kỳ VII nên việc phân bố học phần âm nhạc nằm ở kỳ VII là
chưa thật hợp lý.
1.3.2.2. Nội dung chương trình, giáo trình
a. Các học phần thuộc phân môn Nhạc lý và hát
Phân môn này cung cấp cho sinh viên những kiến thức lý thuyết
âm nhạc cơ bản và ca hát.
Học phần Nhạc lý cơ bản bao gồm: Hệ thống các ký hiệu âm nhạc
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thường dùng; những khái niệm về thuộc tính của âm thanh; các phương
tiện diễn tả âm nhạc như giai điệu, tiết tấu, nhịp độ, cường độ và hòa âm,
các loại nhịp thông dụng, hình thức âm nhạc chủ yếu trong ca khúc phổ
thông; các khái niệm về quãng, gam, giọng, hợp âm; các phương pháp dịch
giọng, chuyển giọng vv…nội dung của học phần này giúp sinh viên nắm
được những kiến thức cơ bản về âm nhạc làm cơ sở, nền tảng cho việc học
tập các học phần khác thuộc bộ môn âm nhạc.
Qua khảo sát, chúng tôi thấy, nội dung chương trình học sắp xếp chưa
hợp lý, đó là tập trung sâu vào một số kiến thức, có những kiến thức không
mang tính ứng dụng như đi sâu vào tìm hiểu điệu thức, quãng, cung, dịch
giọng, chuyển giọng… Do đó, một số bài học không thực sự cần thiết đối với
chuyên ngành GDMN. Đối với sinh viên chuyên ngành mầm non, hầu hết
sinh viên chưa được tiếp cận với việc học âm nhạc ở các cấp học dưới nên khả
năng âm nhạc còn hạn chế. Mặt dù có tổ chức thi tuyển sinh đầu vào nhưng
chất lượng tuyển sinh rất thấp. Chính vì vậy, khả năng tiếp thu những kiến
thức về môn lý thuyết âm nhạc cơ bản còn nhiều hạn chế trong khi đó khối
lượng kiến thức nhiều, có những nội dung mang tính trừu tượng giảng viên
giảng giải chưa sâu để sinh viên có thể hiểu rõ vấn đề. Nhiều định nghĩa và
các ký hiệu âm nhạc khó hiểu, khó nhớ nên việc giảng giải mất rất nhiều thời
gian. Do đó, sinh viên không nắm vững được kiến thức. Đối với sinh viên
chuyên ngành mầm non, kiến thức về quãng, điệu thức, cung, dịch giọng nên
giới thiệu sơ lược mà cần tập trung thời lượng ở những nội dung cần thiết như
Nhịp, Phách, Tiết tấu, giai điệu, giọng, sơ lược về Hợp âm…
Nội dung của học phần thực hành học hát chủ yếu bao gồm các bài
hát trong tập tài liệu Trẻ mầm non ca hát. Ở đây, chủ yếu chọn lựa các bài
hát theo các giọng Đô trưởng (C-dur), Pha trưởng (F-dur), Son trưởng (Gdur) và các bài hát bổ sung, thay thế. Như đã đề cập, đối với nội dung của
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phần thực hành học hát, số lượng bài hát mầm non chưa phong phú ở nhiều
loại giọng khác nhau và các bài hát dành cho cô hát cháu nghe chưa phong
phú.
b. Phân môn Lý luận và phương pháp hoạt động âm nhạc
Phân môn LL&PPHĐAN giúp sinh viên hiểu rõ được vai trò của
môn học trong lĩnh vực GDMN nói chung, ngoài ra còn giúp sinh viên nắm
vững được chương trình và sách giáo khoa, hiểu rõ được những phương
pháp dạy học mới của môn học trong lĩnh vực GDMN. Cùng với đó, phân
môn này giúp cho sinh viên có thể phát huy được tính tự lập, sáng tạo trong
việc soạn bài giảng bên cạnh sự phối hợp của nhóm, tập thể trong việc thảo
luận, xây dựng kế hoạch bài dạy cũng như trong quá trình tập giảng trên lớp.
Đây là phân môn trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng soạn
giáo án, phương pháp dạy học, tiến trình của 1 tiết dạy và kỹ năng dạy âm
nhạc cho trẻ mầm non. Phần lý thuyết cung cấp cho sinh viên những kiến
thức về đặc điểm và khả năng của trẻ mầm non ở từng lứa tuổi, các nội dung
dạy học âm nhạc, cách trình bày và biên soạn giáo án, kỹ năng tổ chức các
hoạt động âm nhạc trong chương trình giảng dạy môn âm nhạc từ đó ứng
dụng tốt trong việc giáo dục âm nhạc ở các trường mầm non. Phần thực
hành, giảng viên phân chia theo nhóm, mỗi nhóm tập giảng từ 1 đến 2 tiết
âm nhạc. Do số lượng sinh viên ở mỗi lớp rất đông nên việc chia nhóm tập
giảng gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, sinh viên cần được dự giờ học tập
kinh nghiệm ở các tiết âm nhạc tại trường Mầm non thực hành. Tuy nhiên,
việc phân phối thời lượng cho các học phần âm nhạc không đảm bảo. Hiện
nay vẫn chưa có một giáo trình chính thống để làm tư liệu giảng dạy cho học
phần này. Hàng năm, tổ âm nhạc biên soạn giáo trình phân môn
LL&PPHĐAN dựa trên một số tài liệu của Bộ GD&ĐT ban hành nên cho
đến nay trường ĐHQN vẫn giảng dạy theo bài giảng do tổ âm nhạc biên
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soạn. Mặt khác, hiện nay chương trình GDMN được tiếp cận với nhiều
phương pháp dạy học hiện đại, đổi mới theo dự án…giáo viên giảng dạy tại
các trường mầm non trên địa bàn được tham gia các lớp tập huấn về đổi mới
phương pháp dạy học, cập nhật theo chương trình mới. Trong khi đó, giảng
viên dạy các môn phương pháp ở các trường đại học thì không được tập
huấn và tiếp cận. Chính vì vậy, trong chương trình giảng dạy cho sinh viên
mầm non vẫn còn dựa theo chương trình cũ, chưa phù hợp với thực tiễn. Bài
giảng chưa có sự thống nhất giữa các giảng viên dạy cùng phân môn, điều
này sẽ gây không ít khó khăn trong việc ra đề kiểm tra chung cho các lớp khi
kết thúc môn học và dễ làm cho sinh viên suy nghĩ chệch hướng khi làm bài.
Các bài giảng chưa thật sự gần gũi, phù hợp với sinh viên GDMN. Bên cạnh
đó, các bài giảng ấy còn nặng tính lý thuyết, ít có sự vận dụng tổng hợp các
phương pháp dạy học dẫn đến sự nhàm chán, không có hứng thú học tập ở
sinh viên dẫn đến hiệu quả tiếp thu bài học của sinh viên chưa cao.
c. Phân môn Nhạc cụ - Đàn phím điện tử
Nhạc cụ - ĐPĐT là phân môn thực hành khá quan trọng trong bộ
môn âm nhạc dành cho sinh viên ngành GDMN. Trên cơ sở đã học phân
môn Nhạc lý và hát, phân môn Nhạc cụ - ĐPĐT rèn luyện cho sinh viên một
số kỹ năng chủ yếu như: Cách thị tấu một tác phẩm âm nhạc ở trình độ đơn
giản, cách lựa chọn Tiết điệu (Style), âm sắc (voice) hợp lý, phù hợp với tính
chất âm nhạc và nội dung của tác phẩm. Trên cơ sở đó, sinh viên có thể thực
hành đàn giai điệu của các ca khúc dành cho lứa tuổi mầm non hỗ trợ việc
dạy hát cho trẻ. Ngoài ra, sau khi học xong học phần này, sinh viên có thể
diễn tấu được một số tác phẩm độc tấu ĐPĐT đơn giản. Trên thực tế, chúng
tôi nhận thấy phân môn Nhạc cụ - ĐPĐT còn tồn tại nhiều khó khăn cho
sinh viên, cụ thể là: Hầu hết sinh viên không có đàn cá nhân nên không
luyện tập thêm ở nhà sau giờ học. Mặt khác, sinh viên không thường xuyên
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tiếp cận với nhạc cụ nên ngón tay rất cứng và thao tác các chức năng trên
đàn chậm chạp. Khi đi thực tập tại cơ sở, hầu hết sinh viên không biết đệm
đàn cho học sinh hát. Nhìn chung, nội dung chương trình của phân môn
này chưa phân loại, hệ thống bài tập theo đối tượng và khả năng sinh viên.
1.3.3. Phương pháp dạy của giảng viên
Trong xu thế hiện nay, việc đổi mới phương pháp dạy học là vấn đề
quan trọng, là mục tiêu hàng đầu của nhà trường trong xu thế hội nhập. Vì
vậy đòi hỏi người giáo viên phải không ngừng nâng cao năng lực, kịp thời
lĩnh hội những tri thức mới để đáp ứng được nhu cầu học tập ngày một
năng động của sinh viên. Hơn nữa, từ năm 2010 trường ĐHQN đã chuyển
đổi phương thức đào tạo từ niên chế sang tín chỉ theo quyết định số
43/2007/QĐ-BGD &ĐT của Bộ GD&ĐT đòi hỏi giảng viên và sinh viên
phải đổi mới phương pháp dạy và học cho phù hợp với yêu cầu đặt ra. Dạy
học hướng vào người học, lấy người học làm trung tâm là luận điểm then
chốt của lý luận dạy học hiện đại và cũng chính là bản chất của đổi mới
phương pháp dạy học. Theo đó, người học phải là chủ thể của việc học.
Người học không chỉ được lĩnh hội tri thức chuyên môn, kỹ năng nghề
nghiệp mà còn được cung cấp một cách dạy và học sáng tạo. Qua đó rèn
luyện sự tự tin, phát huy tính độc lập, tự chủ và quan trọng nhất là rèn
luyện tư duy sáng tạo tích cực. Tuy nhiên, vấn đề này chưa được triển khai
đồng bộ tại trường ĐHQN, đặc biệt là ở tổ âm nhạc. Nhìn chung, qua khảo
sát điều tra lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên về phương pháp giảng dạy của
giảng viên( Phiếu khảo sát và phiếu tổng hợp xin xem ở phụ lục số 10, tr.
122) và dự giờ lên lớp của các giảng viên âm nhạc tại trường, chúng tôi
thấy nổi lên một số ưu điểm và hạn chế như sau:
Ưu điểm: Giảng viên có trình độ chuyên môn vững vàng, tâm huyết
với nghề, luôn có thái độ thân thiện và hòa nhã đối với sinh viên trong
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giảng dạy. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như:
- Phương pháp giảng dạy của giảng viên chưa thật hiệu quả, đặc
biệt, việc vận dụng giáo trình còn mang tính máy móc, rập khuôn. Khi dạy,
giảng viên ít sử dụng các phương pháp, kỹ năng dạy học tích cực.
- Nhìn chung, khả năng sử dụng công nghệ thông tin của các giảng
viên âm nhạc nhìn chung còn hạn chế, ít ứng dụng các phần mềm tương tác
phục vụ cho việc dạy học âm nhạc, từ đó làm mất đi sự hứng thú học tập
trong sinh viên. Khi dạy các phân môn âm nhạc, giảng viên chưa có những
phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học, phần lý thuyết âm nhạc
thường cho sinh viên ghi nhớ kiến thức theo kiểu học thuộc lòng mà không
nhấn mạnh vào việc học khái niệm hoặc ở mức độ cao như phân tích, tổng
hợp. Từ thực trạng này dẫn đến kết quả là các kiến thức, kỹ năng của sinh
viên GDMN còn hạn chế.
- Đối với các học phần thực hành, giảng viên chưa có phương pháp
dạy phù hợp giúp cho sinh viên tiếp cận với môn học một cách dễ dàng và
hứng thú. Có thể nói, đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn khá vững
vàng, cơ sở vật chất được trang bị khá đầy đủ nhưng trong quá trình giảng
dạy, giảng viên lại ít chú trọng tới khả năng của sinh viên, chưa phân hóa
được đối tượng người học. Việc kiểm tra và đôn đốc sinh viên tập luyện
chưa kịp thời, do đó việc sinh viên tự học, tự rèn luyện còn khá hạn chế.
Bên cạnh phương pháp dạy học của giảng viên, có thể thấy hoạt
động học tập của sinh viên ngành GDMN hiện nay còn khá thụ động. Chủ
yếu vẫn là kiểu nghe giảng, ghi chép, nhớ lại những thông tin đã học thuộc
lòng khi đi thi. Việc tự học, tự ôn luyện ở nhà của sinh viên hầu như chưa
thành nề nếp và thói quen. Đối với phân môn Nhạc cụ - ĐPĐT, sinh viên
hầu như không tập ở nhà nên chất lượng học tập còn hạn chế. Khi nhà
trường chuyển sang phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ, số giờ dành
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cho lý thuyết và thảo luận đã giảm khá nhiều so với đào tạo theo niên chế.
Vì vậy đào tạo theo tín chỉ yêu cầu số giờ tự học của sinh viên tăng lên gấp
đôi nhưng trên thực tế, đa số sinh viên không biết cách tự học, họ vẫn còn
mang nặng cách học thụ động, chăm chú ghi chép mà không hề đặt câu hỏi,
chưa mạnh dạn trao đổi thông tin, bài học với giáo viên và tiếp cận với cách
học năng động, sáng tạo, tích cực.
Tiểu kết
Từ cơ sở lý luận, có thể thấy vai trò của dạy học môn âm nhạc trong
đào tạo sinh viên ngành GDMN là rất quan trọng. Thông qua hoạt động dạy
học các phân môn âm nhạc giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ sở
về lý thuyết âm nhạc và rèn luyện những kỹ năng thực hành nhạc cụ, hát.
Qua đó khẳng định, bộ môn âm nhạc đóng vai trò quan trọng và không thể
thiếu trong chương trình đào sinh viên ngành GDMN.
Chúng tôi cho rằng, hoạt động giáo dục âm nhạc ở trường mầm non
tích hợp trong tất cả các hoạt động, người giáo viên ngành mầm non cần
được trang bị đầy đủ kiến thức cũng như kỹ năng thực hành âm nhạc, biết
ứng dụng linh hoạt các phương pháp dạy phù hợp nhằm giúp trẻ tiếp cận
với âm nhạc dễ dàng và hiệu quả. Chính vì thế, trong chương trình đào tạo
cho sinh viên ngành GDMN, khi giảng dạy các học phần âm nhạc cần phải
trang bị cho sinh viên đầy đủ các kiến thức, kỹ năng cũng như phương pháp
dạy học tiên tiến, cập nhật, hiệu quả. Nội dung giảng dạy các môn âm nhạc
cần phải gắn liền với thực tiễn, chủ yếu là rèn luyện kỹ năng đàn và hát,
phương pháp dạy học âm nhạc nhằm phục vụ tốt cho công việc dạy học của
mình ở các trường mầm non.
Thông qua việc khảo sát thực trạng hoạt động dạy học môn âm
nhạc cho sinh viên ngành GDMN tại trường ĐHQN, chúng tôi nhận thấy
nổi lên một số hạn chế đó là:
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- Việc phân phối thời lượng dành cho các phân môn chưa thật hợp
lý, nội dung chương trình, giáo trình, các tài liệu phục vụ cho việc giảng
dạy môn âm nhạc dành cho sinh viên ngành GDMN còn chưa có sự thống
nhất. Giáo trình các phân môn âm nhạc mới chỉ dừng lại ở dạng bài giảng
của giảng viên dựa trên các giáo trình chuyên ngành âm nhạc nên chưa thật
phù hợp với yêu cầu thực tế giảng dạy cho sinh viên GDMN tại trường.
- Giảng viên có trình độ chuyên môn vững vàng và tâm huyết với
nghề. Tuy nhiên, trong quá trình giảng dạy chưa có phương pháp giảng dạy
đổi mới, tích cực, chưa ứng dụng CNTT linh hoạt trong giờ dạy và chưa
chịu khó tìm tòi, nghiên cứu nhiều phương thức dạy học tích hợp. Phương
pháp dạy của giảng viên còn mang nặng tính lý thuyết, dạy học còn rập
khuôn và máy móc, ít chú trọng đến việc thiết kế bài giảng và hạn chế sử
dụng công nghệ thông tin trong dạy học.
- Về phía sinh viên, do các em chủ yếu sống ở vùng nông thôn và dân
tộc thiểu số nên năng khiếu âm nhạc còn hạn chế. Các em chưa có phương
pháp học tập âm nhạc đúng đắn và hiệu quả, đa phần còn thụ động, chưa hình
thành thói quen tự học, tự nghiên cứu.
Từ những vấn đề đã nêu, chúng tôi cho rằng, để nâng cao chất
lượng dạy học các phân môn âm nhạc cho sinh viên ngành GDMN cần có
những đề xuất điều chỉnh thời lượng, nội dung chương trình và đổi mới
phương pháp dạy học. Những đề xuất và đổi mới này sẽ được chúng tôi
trình bày cụ thể trong nội dung chương tiếp theo của luận văn.
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Chương 2
MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VÀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
MÔN ÂM NHẠC CHO SINH VIÊN NGÀNH
GIÁO DỤC MẦM NON
2.1. Phân phối thời lượng và nội dung chương trình
Như đã trình bày ở chương 1, việc phân phối thời lượng của các
phân môn âm nhạc dành cho sinh viên ngành GDMN tại trường hiện nay
còn chưa thật hợp lý. Tìm hiểu, tham khảo nội dung chương trình khung
đào tạo môn âm nhạc cho ngành GDMN tại một số trường như: trường Đại
học sư phạm Đà nẵng chúng tôi thấy: gồm 9 tín chỉ, trong đó, phân môn
Nhạc lý và hát (4 tín chỉ), thời lượng cho phần lý thuyết là 20 tiết và phần
thực hành là 40 tiết, phân môn LL&PPHĐAN (3 tín chỉ), thời lượng cho lý
thuyết là 20 tiết và thực hành là 25 tiết, Nhạc cụ - ĐPĐT (2 tín chỉ), riêng
phân môn ĐPĐT đưa vào môn tự chọn. Tại trường Đại học Qui Nhơn, nội
dung chương trình khung đào tạo môn âm nhạc cho ngành mầm non gồm
11 tín chỉ, trong đó: phân môn Âm nhạc cơ bản (3 tín chỉ), thời lượng cho
phần nhạc lý cơ bản là 30 tiết và xướng âm là 15 tiết, phân môn Hát (2 tín
chỉ), phân môn Nhạc cụ - ĐPĐT (3 tín chỉ), phân môn LL&PPHĐAN (3 tín
chỉ). Qua đối chiếu, so sánh với thời lượng, nội dung chương trình của
trường ĐHQN chúng tôi thấy rằng, việc phân phối thời lượng cho các phân
môn âm nhạc tại trường Đại học sư phạm Đà Nẵng và Đại học Qui Nhơn
dành cho phần lý thuyết ít hơn phần thực hành, chú trọng đến rèn luyện về
kỹ năng thực hành hơn. Nội dung cho phần lý thuyết chỉ tập trung vào
những vấn đề cơ bản. Như thế sẽ giúp sinh viên có tay nghề thực hành tốt
hơn, thực tế hơn. Chính vì thế, chúng tôi đề xuất điều chỉnh phân phối thời
lượng và điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của các phân môn âm nhạc
tại trường ĐHQN như sau:
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2.1.1. Phân môn Nhạc lý và hát
Theo chương trình hiện đang sử dụng tại trường, phân môn Nhạc lý
và hát gồm 3 tín chỉ (45 tiết), trong đó có 25 tiết lý thuyết và 20 tiết thực
hành được phân bổ trong học kỳ IV của toàn khóa học. Từ thực tế giảng
dạy, chúng tôi thấy, việc phân phối thời lượng dành cho phân môn này
chưa hợp lí, do đó cần thay đổi để phù hợp với thực tế hiện nay. Cụ thể
như sau:
Cần giảm thời lượng phần nội dung kiến thức lý thuyết âm nhạc
xuống còn 15 tiết. Ở đây, nội dung dạy học cần chú trọng đến những mảng
kiến thức trọng tâm, mang tính thực tế. Cần điều chỉnh nội dung của bài
học một cách hệ thống nhằm giúp cho sinh viên có thể tiếp thu kiến thức
một cách thuận lợi nhất, đồng thời giúp các em dễ học, dễ hiểu và dễ nhớ
hơn. Giảng viên cần sử dụng nhiều ví dụ cụ thể ở mỗi bài học trên cơ sở
vận dụng kiến thức làm nền tảng. Trong nội dung chương trình cũ có bài
học về dịch giọng, chúng tôi thiết nghĩ, đối với sinh viên không chuyên về
âm nhạc như sinh viên mầm non việc học tập kiến thức lý thuyết âm nhạc
chỉ dừng lại ở mức nắm bắt các khái niệm cơ bản và tiếp cận các bài tập
đơn giản. Trong bài Hợp âm chỉ cần giới thiệu các dạng hợp âm phổ biến
như hợp âm ba, hợp âm bảy, chủ yếu trên các giọng đô trưởng, pha trưởng,
son trưởng, la thứ, rê thứ....
Khác với nội dung kiến thức lý thuyết nhạc lý, nội dung thực hành
(luyện tập ca hát) lại cần phải được tăng thêm thời lượng thành 30 tiết. Nội
dung học hát các bài hát ở một số giọng khác nhau và nhiều loại nhịp khác
nhau (từ đơn giản đến phức tạp). Cần bổ sung thêm các làn điệu dân ca các
vùng, miền trong phần “Cô hát cháu nghe”. Ngoài ra, cần chú trọng đến
hoạt động luyện tập gõ đệm theo một số âm hình tiết tấu khi kết hợp với
hát. Việc sử dụng các nhạc cụ gõ khi luyện tập nhằm mục đích tăng sự
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hứng thú trong học tập.
Trên cơ sở thời lượng, nội dung của chương trình Nhạc lý và hát cũ,
chúng tôi xin đề xuất chỉnh sửa đổi mới chương trình nhằm phù hợp với
đối tượng học là sinh viên mầm non. Cụ thể là: Giảm thời lượng dành cho
phần lý thuyết âm nhạc cơ bản xuống còn 15 tiết và tăng phần thực hành
lên thành 30 tiết, tăng cường thời gian luyện tập bài hát ở nhiều giọng khác
và các bài hát bổ sung. (Nội dung chi tiết chương trình đề xuất bổ sung,
điều chỉnh phân môn Nhạc lý và hát xin xem ở phụ lục số 1,Tr. 84)
Như vậy, việc điều chỉnh phân phối thời lượng và nội dung chương
trình phù hợp và thiết thực. Nội dung chương trình chi tiết cần phải hợp lý,
có tính khoa học phù hợp với thực tiễn, từ đó là cơ sở để cải tiến chất lượng
nhằm đạt được mục tiêu dạy và học âm nhạc cho sinh viên. Khi sắp xếp nội
dung chi tiết học phần Nhạc lý và hát cần đảm bảo tính khoa học, tính hệ
thống, tính vừa sức và có sự liên kết chặt chẽ nhằm giúp người học dễ học,
dễ nhớ hơn.
2.1.2. Phân môn Nhạc cụ - Đàn phím điện tử
Như đã trình bày ở chương 1, nhằm phát huy khả năng thực hành
phân môn Nhạc cụ - ĐPĐT cho sinh viên mầm non với mục đích sử dụng
nhạc cụ như một phương tiện hỗ trợ trong dạy học âm nhạc và thực hành
biểu diễn ca hát, chúng tôi xin đưa ra một số đề xuất phân phối thời lượng,
nội dung chương trình như sau:
Về phân phối thời lượng: Cần tăng thời gian luyện tập sau giờ học
và tăng số lượng chia nhóm cho phân môn này. Đặc biệt, cần xếp phân môn
Nhạc cụ - ĐPĐT học trước phân môn LL&PPHĐAN (tức là học vào kỳ V
của khóa học).
Về nội dung: Hiện nay, Bộ GD&ĐT chưa ban hành một giáo trình
thống nhất dạy học Nhạc cụ cho sinh viên ngành GDMN. Do đó, Tổ bộ
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môn Âm nhạc tại trường cần biên soạn nội dung giáo trình cho phù hợp với
đối tượng học. Cần đưa thêm vào nội dung dạy các bài luyện ngón (Etude)
và các bài tác phẩm độc tấu ĐPĐT. Bên cạnh đó là các bài hát dành cho
học sinh lứa tuổi mầm non. Mỗi bài hát mầm non cần đặt sẵn phần hợp âm
và có câu nhạc dạo đầu (intro). Đặc biệt, cần bổ sung thêm nội dung dạy
đệm hát các bài hát mầm non với một số cách đệm phù hợp với năng lực
của sinh viên GDMN (Đề xuất bổ sung nội dung chương trình ĐPĐT xin
xem ở phụ lục số 2, Tr.87)
2.1.3. Phân môn Lý luận và phương pháp hoạt động âm nhạc
Đối với phân môn LL&PPHĐAN, hiện nay thời lượng dạy học
được phân bổ 45 tiết (3 tín chỉ). Điều kiện tiên quyết của phân môn này là
sau khi đã học xong phân môn Nhạc lý và hát, ĐPĐT. Trong phân môn
này, sinh viên tìm hiểu về các phương pháp dạy học âm nhạc cho trẻ ở các
độ tuổi, soạn giáo án và tập giảng đòi hỏi phải chia thành nhiều nhóm nhỏ.
Trong khi đó, số lượng sinh viên/lớp đông (khoảng 70 đến 80 sinh viên).
Phần lý thuyết chiếm 30 tiết, thực hành 15 tiết, do phần thực hành phân bổ
thời lượng ít nên sinh viên chưa có nhiều cơ hội để luyện tập thực hành
giảng dạy. Do đó, chúng tôi đề xuất: giảm thời lượng số tiết dành cho phần
lý thuyết xuống còn 20 tiết và tăng phần thực hành tập giảng lên thành 25
tiết để đảm bảo hiệu quả và chất lượng dạy học, phân bổ vào kỳ VI của
khóa học. Do phân môn này cũng chưa có giáo trình cụ thể, giáo án mẫu
cũng chưa có sự thống nhất. Chính vì vậy, cần biên soạn nội dung dạy học
phù hợp với tình hình thực tế qua việc cập nhật các tài liệu mới nhất và nội
dung dạy học ở các trường mầm non trên địa bàn, thống nhất trong việc
biên soạn giáo án mẫu tiết dạy âm nhạc cho mầm non ở các hoạt động. Bên
cạnh đó, giảng viên cần cho sinh viên quan sát một số tiết dạy mẫu tại lớp
hoặc dự các tiết dạy mẫu tại trường Mầm non Thực hành. Qua đó, hướng
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dẫn sinh viên cách thức tiến hành hoạt động dạy học môn âm nhạc một
cách hiệu quả. (Nội dung chi tiết phân môn LL&PPHĐAN đề xuất xin xem
ở phần phụ lục số 3,Tr. 93).
Bảng 2.1: Đề xuất phân phối thời lượng dành cho các phân môn âm nhạc
STT

TÊN PHÂN MÔN

01

Nhạc lý và hát

02

Nhạc cụ - ĐPĐT

03

LL&PPHĐAN

TỔNG SỐ TIẾT

KỲ HỌC

Lý thuyết

Thực hành

15

30

IV

10/nhóm

20/nhóm

V

20

25

VI

Như vậy, sau khi điều chỉnh phân bố thời lượng dành cho các phân
môn âm nhạc, chúng tôi thấy, các phân môn đã được sắp xếp một cách hợp
lí và khoa học hơn trong từng kỳ học. Đối với kiến thức lý thuyết, số tiết
được giảm bớt và nội dung dạy học chú trọng vào các vấn đề cơ bản, chủ
yếu là lồng ghép các ví dụ minh họa sau mỗi bài học để sinh viên có thể
hiểu sâu vào bài học. Đối với học phần thực hành hát; đàn, sinh viên có
nhiều thời gian luyện tập ở lớp, giảng viên có nhiều thời gian để hướng dẫn
và chỉnh sửa bài cho từng sinh viên. Việc bố trí phân môn Nhạc cụ - ĐPĐT
học trước phân môn LL&PPHĐAN giúp sinh viên có thể vận dụng kỹ năng
sử dụng nhạc cụ (ĐPĐT) để đệm hát trong quá trình thực hành tập giảng.
2.2. Đổi mới phương pháp dạy học
2.2.1. Ứng dụng một số hình thức dạy học trong phương pháp dạy và học
tích cực khi dạy học các phân môn âm nhạc
2.2.1.1. Hình thức hoạt động nhóm tại lớp
Trong quá trình học tập, hoạt động học theo nhóm chính là hình
thức tổ chức trao đổi các nhiệm vụ học tập đòi hỏi sự kết hợp nhiều sinh
viên cùng tham gia hoạt động nhóm, học theo nhóm thúc đẩy quá trình trao
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đổi thông tin giữa các thành viên trong nhóm nhằm đưa ra những ý kiến,
những việc làm mang tính tập thể. Đối với các môn lý thuyết âm nhạc, hoạt
động nhóm được thực hiện trong các tiết học, giảng viên giao nhiệm vụ và
yêu cầu các nhóm thảo luận, luyện tập sau đó mỗi nhóm trao đổi ý kiến,
nhận định hoặc trình bày hoạt động của nhóm mình trước lớp. Thảo luận
nhóm và luyện tập theo nhóm khắc phục tình trạng thụ động, lười suy nghĩ
và thiếu hẳn sự phản hồi từ phía người học. Khi những vấn đề được nhóm
đưa ra thảo luận, bàn bạc đòi hỏi các thành viên phải tự sưu tầm tài liệu,
phải động não cố gắng tìm hiểu và đưa ra ý kiến của mình, cùng nhau giải
quyết nhiệm vụ học tập. Qua đó, hình thành ở sinh viên khả năng tìm tòi,
quan sát, so sánh, nghiên cứu tài liệu, nhận xét, đánh giá, tổng hợp và sáng
tạo. Ngoài ra, tinh thần hợp tác, thông cảm, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau cũng
được phát huy giữa các thành viên trong nhóm. Nhờ không khí thảo luận
cởi mở, sôi nổi sẽ tạo cơ hội cho các thành viên nhút nhát mạnh dạn hơn
khi trình bày ý kiến của mình, học được cách tôn trọng và lắng nghe người
khác, tạo cho sinh viên sự tự tin hứng thú trong học tập. Hơn nữa, thảo luận
nhóm sẽ làm cho kiến thức của sinh viên bớt phần chủ quan, phiến diện,
ngược lại sẽ tăng tính khách quan và khoa học, kiến thức trở nên sâu sắc
bền vững, dễ nhớ và nhớ lâu hơn. Trong phương pháp hoạt động nhóm có
rất nhiều kỹ thuật dạy học tích cực, chúng tôi xin đưa ra một số kỹ thuật
dạy học phù hợp với các môn lý thuyết âm nhạc như sau:
+ Kỹ thuật khăn trải bàn
Kỹ thuật Khăn trải bàn được hiểu “Là hình thức tổ chức hoạt động
mang tính hợp tác kết hợp giữa hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm
nhằm: Kích thích, thúc đẩy sự tham gia tích cực. Tăng cường tính độc lập,
trách nhiệm của cá nhân học sinh. Phát triển mô hình có sự tương tác giữa
học sinh với học sinh”.[47]. Dưới đây là mô hình kỹ thuật khăn trải bàn.
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Hình số 1.

(Nguồn: Internet)
Với mô hình khăn trải bàn, hình thức hoạt động sẽ là theo nhóm 4
người một nhóm (Hoặc có thể nhiều hơn), cách thực hiện như sau:
- Mỗi người ngồi vào vị trí như hình vẽ minh họa.
- Tập trung vào câu hỏi (Hoặc chủ đề).
- Viết vào ô mang số của bạn câu trả lời hoặc ý kiến của bạn (về
chủ đề...). Mỗi cá nhân làm việc độc lập trong khoảng vài phút.
- Kết thúc thời gian làm việc cá nhân, các thành viên chia sẻ, thảo
luận và thống nhất các câu trả lời.
- Viết những ý kiến chung của cả nhóm vào ô giữa tấm khăn trải
bàn (giấy A0 hoặc trình bày trên slide).
Đối với các phân môn lý thuyết âm nhạc thì việc ứng dụng kỹ thuật
Khăn trải bàn là một hoạt động giúp cho hoạt động nhóm đạt nhiều hiệu
quả hơn khi trao đổi thông tin giữa các cá nhân trong nhóm, mỗi sinh viên
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đều phải đưa ra ý kiến của mình về chủ đề đang thảo luận, không ỷ lại vào
các bạn học khá, giỏi. Kỹ thuật này áp dụng cho hoạt động nhóm với một
chủ đề nhỏ trong tiết học, toàn thể sinh viên cùng nghiên cứu một chủ đề.
Sau khi các nhóm hoàn tất công việc giảng viên có thể gắn các mẫu giấy
“khăn trải bàn” lên bảng để cả lớp cùng nhận xét. Có thể dùng giấy nhỏ
hơn, dùng máy chiếu phóng lớn. Có thể thay số bằng tên của sinh viên để
sau đó giảng viên có thể đánh giá được khả năng nhận thức của từng sinh
viên về chủ đề được nêu.
Ví dụ số 1: Khi dạy học phần LL&PPHĐAN, giảng viên chia lớp
thành nhiều nhóm, mỗi nhóm tối đa 5 người. Yêu cầu thực hiện nhiệm vụ
như sau: Trình bày một số phương pháp rèn luyện kỹ năng cảm thụ âm
nhạc cho trẻ 3-4 tuổi, sau đó trình chiếu nội dung bằng slide và thuyết trình.
Các nhóm tiến hành thảo luận theo mô hình ở trên, mỗi cá nhân tự
xây dựng ý tưởng, kết thúc thời gian, mỗi nhóm sẽ thống nhất ý kiến
chung, đại diện nhóm lên trình chiếu slide nội dung và thuyết trình trước
lớp. Giảng viên nhận xét và cho điểm hoạt động nhóm.
Trong hình thức hoạt động nhóm tại lớp, có thể áp dụng cho các
môn thực hành như đàn, hát.
Ví dụ 2: Trong hoạt động dạy hát, giảng viên chia lớp thành nhiều
nhóm, mỗi nhóm tối đa 10 người, mỗi nhóm luyện tập bài hát kết hợp với
một hoạt động gõ đệm trong vòng 10 phút, sau đó trình bày hát bài hát kết
hợp gõ đệm theo nhịp, phách, tiết tấu trước lớp.
Nhóm 1,2,3 trình bày bài hát “Nhà của tôi”
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Nhóm 4,5,6 trình bày bài hát Em đi qua ngã tư đường phố

Các nhóm tiến hành tập luyện ở mỗi góc, sau đó lần lượt trình bày
bài hát trước lớp, giảng viên nhận xét và cho điểm.
Ví dụ 3: Đối với học phần LL&PPHĐAN, giảng viên tổ chức cho
sinh viên tiến hành hoạt động theo nhóm. Yêu cầu: Mỗi nhóm chọn một bài
hát theo chủ đề, sau đó tiến hành tập giảng tiến trình dạy hát cho trẻ mẫu
giáo trên bài hát đó. Mỗi nhóm tối đa 15 người và chuẩn bị trong vòng 15
phút, sau đó một sinh viên đại diện trong nhóm lên đóng vai cô và các
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thành viên còn lại trong nhóm làm trẻ, tiến hành dạy trong vòng 15 phút/
nhóm.
Tiến trình dạy hát cho trẻ cần đảm bảo các bước:
Bước 1: Sử dụng phương tiện trực quan và phương pháp để giới
thiệu về bài hát.
Bước 2: Giáo viên hát mẫu hoặc cho trẻ nghe qua băng đĩa.
Bước 3: Hướng dẫn chia câu, cách lấy hơi ở từng câu hát, chú ý
phát âm nhã chữ.
Bước 4: Tập cho trẻ hát từng câu, chú ý sửa sai cho trẻ về cao độ,
trường độ…
Bước 5: Cho trẻ ôn luyện theo nhóm, cá nhân.
Trong khi một nhóm lên tập giảng thì các nhóm khác ghi chép lại ý
kiến nhận xét. Kết thúc buổi học, giảng viên tiến hành nhận xét chung cho
hoạt động dạy học ở mỗi nhóm.
Đối với hoạt động dạy học môn ĐPĐT, việc áp dụng hình thức hoạt
động theo nhóm tại lớp và hoạt động nhóm sau giờ học là một điều cần
thiết. Giảng viên cần sắp xếp các đối tượng học theo khả năng cùng một
nhóm để có những phương pháp dạy phù hợp, bài tập cũng phân hóa cụ thể
theo từng đối tượng. Cho sinh viên tăng cường thời gian tự học, tự luyện
tập sau giờ học theo nhóm và phân công các nhóm trưởng phụ trách.
Trên đây là một số biện pháp đổi mới phương pháp dạy học trong
các phân môn âm nhạc, với các phương pháp dạy học tích cực, giảng viên
truyền đạt kiến thức rõ ràng, dễ hiểu. Sau mỗi khái niệm, giảng viên thường
đưa ra những ví dụ minh họa cụ thể mang tính trực quan, giải quyết các
dạng bài tập ứng dụng sau mỗi bài học. Phương pháp dạy lôi cuốn và tạo
nhiều hứng thú cho người học.
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2.2.1.2. Hình thức tổ chức trò chơi âm nhạc
Để thay đổi không khí học tập, tạo hứng thú cho sinh viên, giảng
viên tổ chức hoạt động dạy học âm nhạc thông qua các hoạt động trò chơi.
Dạy học thông qua trò chơi cũng là một hình thức nhằm hệ thống kiến thức
và kỹ năng của nội dung bài học. Dạy lý thuyết kết hợp với ứng dụng các ví
dụ, bài tập sau mỗi khái niệm bằng các trò chơi sẽ giúp cho sinh viên có thể
hiểu bài tại lớp, tạo sự hứng thú khi học, tiếp thu bài học hiệu quả hơn.
Chẳng hạn có thể đưa ra một số trò chơi như sau:
Trò chơi 1: Áp dụng cho phần nhạc lý trong phân môn Nhạc lý và
hát có tên là Nghe và nhận biết giai điệu. Mục đích của trò chơi là rèn
luyện kỹ năng nghe, nhận biết giọng trưởng, thứ và mô phỏng âm thanh
bằng âm la khi học bài về Điệu thức, Giọng, Gam. Mục đích của trò chơi là
giúp sinh viên biết cách phân biệt giọng trưởng, thứ dựa vào tính chất âm
nhạc khác nhau của giai điệu. Cách tiến hành như sau:
Giảng viên chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm sẽ nghe giảng viên
đàn giai điệu một câu nhạc gồm 6 ô nhịp ở các giọng trưởng và giọng thứ,
giai điệu có thể tiến hành liền bậc dạng lướt hoặc cách bậc dạng thêu ở
nhiều loại giọng. Mỗi mẫu nghe tối đa là 3 lần, các nhóm hội ý và nhóm
nào có thể trả lời và mô phỏng lại cao độ của giai điệu vừa nghe thì giơ tay
và thị phạm lại câu nhạc.
Một số mẫu âm như sau:
Mẫu 1:

Mẫu 2:
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Mẫu 3:

Giảng viên nhận xét, giải thích và cho điểm.
Hoạt động này được tiến hành trong giờ học Nhạc lý và hát, mỗi
nhóm sẽ được tích lũy điểm cộng của nhóm ở hoạt động trò chơi này.
Trò chơi 2: Áp dụng cho phân môn LL&PPHĐAN. Tiến hành dạy
hoạt động vận động vỗ đệm theo bài hát
Mục đích của trò chơi là rèn luyện phương pháp dạy trẻ hoạt động
vận động vỗ đệm theo bài hát. Cách tiến hành như sau:
Giảng viên chia lớp thành 3 nhóm, mỗi nhóm chuẩn bị một loại
nhạc cụ gõ, giảng viên chuẩn bị một bài hát, mỗi nhóm sẽ hát nối tiếp nhau
theo trình tự từng đoạn của bài hát, nhóm nào hát đến câu hát của nhóm
mình sẽ gõ đệm theo tiết tấu đã cho. Mỗi nhóm chuẩn bị 3 phút và thực
hiện nhiệm vụ trước lớp.
Ví dụ: Thực hành hát kết hợp gõ đệm nối tiếp trên bài hát “Ông
cháu”:
Nhóm 1: Hoạt động gõ đệm theo nhịp
Nhóm 2: Hoạt động gõ đệm theo phách
Nhóm 3: Hoạt động gõ đệm theo tiết tấu lời ca.
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Trò chơi 3: Áp dụng cho học phần Nhạc lý trong phân môn Nhạc lý
và hát: Nghe và mô phỏng âm hình tiết tấu bằng hình thức vỗ tay. Mục
đích của trò chơi là rèn luyện kỹ năng nghe và nhận biết âm hình tiết tấu,
phát triển khả năng cảm thụ âm thạnh
Cách tiến hành: Giảng viên gõ đệm một số âm hình tiết tấu, yêu cầu
sinh viên nghe và mô phỏng lại bằng tiếng vỗ tay.
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Một số mẫu âm hình tiết tấu:
Mẫu 1:

Mẫu 2:

Mẫu 3:

Mẫu 4:

Mẫu 5:

Giảng viên nhận xét và cho điểm.
Trò chơi 4: Áp dụng cho học phần nhạc lý trong phân môn Nhạc lý
và hát: Ô chữ bí mật
Mục đích: Củng cố hệ thống kiến thức nhạc lý giữa kỳ, cuối kỳ
hoặc nội dung ôn tập. Cách tiến hành như sau:
Giảng viên chia lớp thành 4 nhóm, tiến hành chơi trò chơi ô số bí
mật, ô số gồm 6 câu hỏi theo hệ thống hàng ngang, trong đó sẽ có từ khóa
là các ô số ở hàng dọc. Các nhóm tiến hành chọn các ô số hàng ngang và
trả lời các câu hỏi. Bắt đầu từ câu hỏi số 4, nhóm nào tìm được từ khóa thì
có thể rung chuông. Kết thúc trò chơi, giảng viên sẽ cho điểm nhóm trả lời
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được từ khóa của ô chữ. Ví dụ: Ô chữ gồm có 6 hàng ngang dành cho 6 câu
hỏi phụ, khi các nhóm chọn lựa vào các ô hành ngang sẽ hiển thị câu hỏi,
các nhóm lựa chọn đáp án và giơ bảng. Khi kết thúc 6 dãy ô hàng ngang thì
tìm ra từ chìa khóa cho hàng dọc (Có thể sau 4 câu hỏi ở hàng ngang, nhóm
nào tìm được từ khóa thì có thể rung chuông và trả lời). Ở mỗi câu trả lời,
giảng viên gợi ý cho sinh viên nhắc lại các khái niệm đã học, qua đó củng
cố kiến thức bài học cho sinh viên.
Câu hỏi trong các ô hàng ngang như sau:
Câu 1: Khoảng cách từ âm Đô đến âm Đố gọi là gì?
Đáp án: Quãng tám
Câu 2: Hệ thống các âm thanh được sắp xếp theo thứ tự từ thấp đến
cao gọi là gì?
Đáp án: Hàng âm
Câu 3: Âm hình nốt nào có trường độ dài nhất?
Đáp án: Nốt tròn
Câu 4: Tăng nốt nhạc lên nửa cung gọi là dấu hóa gì?
Đáp án: Dấu thăng
Câu 5: Khoảng cách về cao độ giữa hai âm gọi là gì?
Đáp án: Cung
Câu 6: Điền từ còn thiếu: “Ô nhịp là phần khuông nhạc nằm giữa
hai…”
Đáp án: Vạch nhịp
Từ khóa: Âm nhạc (Các ô chữ có thể đảo vị trí)
Trên đây là một số trò chơi có thể áp dụng đưa vào kết hợp trong dạy
âm nhạc cho sinh viên mầm non. Bên cạnh đó, giảng viên có thể sưu tầm
hoặc đưa ra những sáng kiến kinh nghiệm về tổ chức trò chơi âm nhạc cho
phù hợp với môn học cũng như đối tượng dạy học. Qua đó, giúp sinh viên có
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những phương pháp học tập tích cực, hứng thú đối với bộ môn âm nhạc.
2.2.2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học âm nhạc
Hiện nay, việc ứng dụng CNTT trong dạy học là một vấn đề hết sức
cần thiết. Ứng dụng CNTT trong dạy học tạo ra một môi trường giáo dục
hiện đại, có sự tương tác giữa người dạy và người học. Đối với việc dạy các
môn lý thuyết âm nhạc, đòi hỏi người giáo viên cần sử dụng CNTT trong
việc biên soạn bài giảng, tạo các hiệu ứng về trò chơi… chúng tôi xin đưa
ra một vài ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học âm nhạc sau:
2.2.2.1. Ứng dụng phần mềm Microsoft Powerpoint
Trong quá trình giảng dạy các phân môn lý thuyết, giảng viên sử
dụng phần mềm Microsoft powerpoint trong việc thiết kế biên soạn nội
dung bài giảng là một điều cần thiết. Qua đó, bài giảng được hệ thống kiến
thức theo từng nội dung cụ thể giúp sinh viên theo dõi nội dung bài học
hiệu quả và hứng thú hơn. Chúng tôi đã sử dụng phần mềm này trong việc
thiết kế nội dung bài giảng cho các phân môn lý thuyết như:
Ví dụ 2: Thiết kế nội dung bài giảng nhạc lý (phân môn Nhạc lý và hát)
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Giảng viên trình chiếu slide nội dung bản nhạc chỉ ghi nốt nhạc
chưa có vạch nhịp, sau đó phân tích từng ý nghĩa của các ký hiệu tiết nhịp
như vạch nhịp dùng để chia khuông nhạc thành nhiều ô nhịp, mỗi ô nhịp
chứa các âm hình nốt nhạc, các nốt nhạc ở đầu mỗi ô nhịp là những phách
có trọng âm (ký hiệu >). Dựa vào âm hình nốt nhạc ở các ô nhịp có giá trị
trường độ bằng nhau là 3 phách, mỗi phách có giá trị độ dài bằng một nốt
đen. Do đó bài hát được viết ở nhịp 3/4, riêng ô nhịp đầu tiên không đủ 3
phách nên được gọi là ô nhịp lấy đà. Giảng viên sử dụng lời nói giảng giải
khi trình chiếu.
Ngoài ra, có thể sử dụng Microsoft Powerpoint trong thiết kế nội
dung bài giảng phân môn LL&PPHĐAN. Cách làm như sau: Giảng viên
trình chiếu lên màn hình các hình ảnh sinh động về phương pháp dạy hoạt
động gõ đệm và giảng giải:
Ví dụ 3: Thiết kế nội dung bài giảng phân môn LL&PPHĐAN

Ngoài ra, để tạo sự hứng thú cho sinh viên khi củng cố kiến thức
môn học, giảng viên có thể sử dụng phần mềm để thiết kế các câu hỏi dưới
dạng trò chơi ô chữ bí mật. Ô chữ bí mật được thiết kế như sau:
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Ví dụ số 4: Thiết kế trò chơi ô chữ bí mật

2.2.2.2. Sử dụng Bản đồ tư duy ( Edraw mindmap)
Bản đồ tư duy (Mindmap) là “Phương pháp được đưa ra như là một
phương tiện mạnh để tận dụng khả năng ghi nhận hình ảnh của bộ não. Đây
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là cách để ghi nhớ chi tiết, để tổng hợp, hay để phân tích một vấn đề ra
thành một dạng của lược đồ phân nhánh”. [52]
Trong các phân môn Nhạc lý và hát, LL&PPHĐAN giảng viên có
thể sử dụng Bản đồ tư duy làm công cụ để hệ thống lại nội dung kiến thức
sau mỗi bài học, giúp cho sinh viên có thể ghi nhớ nội dung một cách khoa
học, dễ hiểu, dễ nhớ hơn.
Để hệ thống kiến thức bài học về trường độ trong phần nhạc lý,
giảng viên có thể trình bày theo dạng bản đồ tư duy nhằm giúp sinh viên dễ
nhớ bài học hơn.
Sử dụng bản đồ tư duy để hệ thống nội dung kiến thức sau mỗi bài
học trong phân môn LL&PPHĐAN.
Ví dụ số 5: Bản đồ tư duy trong phân môn LL&PPHĐAN

Bên cạnh việc sử dụng các phương pháp dạy học truyền thống,
trong xu thế hiện nay, việc đổi mới phương pháp nhằm đem lại hiệu quả
tích cực cho người học là một vấn đề rất cần thiết, đó chính là dạy học theo
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hướng đổi mới. Phương pháp dạy học theo hướng đổi mới là phương pháp
tích cực hóa các hoạt động học tập của người học. Sinh viên phải đặt ở vị
trí trung tâm của hoạt động dạy học. Đối với các phương pháp dạy học
truyền thống, vị trí trung tâm là người giáo viên với vai trò truyền thụ tri
thức, trình bày tri thức. Với phương pháp dạy học theo hướng đổi mới, sinh
viên được đặt trước không phải là những kiến thức, những bài giảng có sẵn
mà là những vấn đề, những tình huống thực tế cuộc sống. Sinh viên rèn
luyện cách tự giải quyết vấn đề, tự tìm ra cái chưa biết, tự tìm ra chân lý.
2.2.3.

Xây dựng kế hoạch bài dạy
Đối với các phân môn lý thuyết, việc xây dựng qui trình kế hoạch

bài dạy (Giáo án) là một việc hết sức quan trọng của người giảng viên.
Bởi nó như một kịch bản chương trình diễn ra của một tiết học, tùy thuộc
vào mỗi môn học, giảng viên xây dựng cấu trúc nội dung của một tiết
học theo trình tự kết hợp với việc ứng dụng công nghệ thông tin và sử
dụng trang thiết bị dạy học nhằm hỗ trợ tối đa, mang lại hiệu quả cao
trong quá trình giảng dạy. Chúng tôi xin đưa ra một ví dụ mẫu khi xây
dựng kế hoạch bài dạy (Khung giáo án), kế hoạch bài dạy này cũng được
áp dụng cho phần lý thuyết âm nhạc.
Ví dụ số 7: Xây dựng kế hoạch bài dạy phân môn LL&PPHĐAN
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
Giảng viên: Nguyễn Thị Hồng Hải (Đại học Quảng Nam)
Tên bài: Hướng dẫn tiến trình dạy vận động âm nhạc cho trẻ mầm non
Thời gian: 50 phút
Lớp: DT14SMN01
I. Mục tiêu
Sau khi học xong tiết học, sinh viên cần đạt một số yêu cầu sau:
1. Kiến thức
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– Trình bày được tiến trình dạy học ở hoạt động vận động âm nhạc
cho trẻ mầm non.
– Sinh viên nắm được kiến thức khi xây dựng tiến trình dạy học
vận động theo nhạc.
– Trình bày các lưu ý khi sử dụng phương pháp trên.
2. Kĩ năng
− Vận dụng các kiến thức và kỹ năng thực hành luyện tập hoạt
động vận động gõ đệm.
– Có kỹ năng tổ chức hoạt động dạy học vận động âm nhạc cho trẻ
mầm non.
– Lắng nghe, phản hồi tích cực.
3. Thái độ:
− Tích cực tham gia góp ý, nhận xét những hoạt động đã quan sát được.
− Có ý thức vận dụng phương pháp dạy học đã được tìm hiểu vào
thiết kế và tổ chức các hoạt động dạy học của cá nhân.
II. Phương tiện, đồ dùng dạy học
1. Giảng viên:
– Giáo trình, tài liệu liên quan
– Máy vi tính, máy chiếu.
2. Sinh viên:
– Giáo trình, tài liệu liên quan
– Máy vi tính, đồ dùng dạy học.
III. Phương pháp dạy học
– Thảo luận.
– Trực quan.
– Thực hành.
IV. Các hoạt động dạy học

52

Thời
gian

Nội dung

5
Hoạt động 1:
phút Ôn tập nội dung
dạy học ở tiết trước
và việc thực hiện
nhiệm vụ tự học
của sinh viên.

Hoạt động của giảng viên

Hoạt động của
sinh viên

Tổ chức thành trò chơi học
tập: trò chơi ô chữ. Các từ
hàng ngang liên quan đến
các kiến thức đã học/ đã
nghiên cứu ở tiết trước.

Sinh viên tham
gia tìm từ hàng
ngang, là những
từ liên quan đến
các kiến thức đã
học, đã nghiên
cứu.

Kiểm tra bài soạn nội dung
dạy vận động cho trẻ mầm
non (đã giao cho các nhóm
thực hiện trước đó)

Sinh viên nộp
bài soạn theo
nhóm.

2
Hoạt động 2: Giới Sử dụng bản đồ tư duy để
phút thiệu bài
củng cố từng tiến trình dạy
vận động (Múa, nhún nhảy,
gõ đệm).

Quan sát bản đồ
tư duy

Giúp Sinh viên xác định
Xác định nhiệm
mục tiêu và nội dung của tiết vụ học tập của
học (bước 1)
tiết học.
4- 5 Hoạt động 3:
Hướng dẫn sinh viên thực
phút Hướng dẫn các
hiện hoạt động tập giảng
bước tiến hành tập trước lớp:
giảng.
Đối với người tập giảng:
trình bày mục tiêu hoạt động,
sau đó tiến hành hoạt động
dạy học, và tự rút kinh
nghiệm sau khi dạy.
Đối với người quan sát:
Quan sát các hoạt động của
bạn tổ chức và nhận xét về:
+ Quy trình thực hiện

Lắng nghe và
ghi các yêu cầu
cho cả hai đối
tượng:
Sinh viên tập
giảng

Sinh viên quan
sát
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+ Hiệu quả của hoạt động
+ Chuẩn bị
+ Phong cách
+ Ngôn ngữ
+ Trình bày bảng
….
20 – Hoạt động 4:
25
Sinh viên tập
phút giảng sử dụng
phương pháp thực
hành luyện tập

Yêu cầu sinh viên:
- Trình bày mục tiêu hoạt
động dạy học sẽ tổ chức

Sinh viên trình
bày mục tiêu của
hoạt động dạy
học mình sẽ
thực hiện.

- Tiến hành giảng: mỗi nhóm Sinh viên tiến
hành tập giảng
trong thời gian 5-7 phút
Chọn 3 đại diện của ba nhóm
lên thực hiện, 3 nhóm còn lại
có nhiệm vụ nhận xét, góp ý.

thảo luận rút kinh

Yêu cầu sinh viên tự đưa ra Sinh viên trình
ý kiến, cảm tưởng của mình bày:
sau khi thực hiện hoạt động
dạy học (bước 2)

nghiệm

+ Mục tiêu của em?

+ Mục tiêu.

+ Em cảm thấy thế nào?

+ Cảm nhận của
bản thân.

+ Em cảm thấy điều gì đã
thành công?

+ Những điều tự
nhận thấy đã
làm tốt.

5 -10 Hoạt động 5:
phút Tổ chức trao đổi,

+ Em đã đạt được mong đợi + Tự đánh giá
của mình chưa sau khi thực chung về hoạt
hiện tiết dạy?
động dạy học đã
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thực hiện.
Yêu cầu các thành viên
trong lớp cho ý kiến nhận
xét, góp ý; giáo viên nhận
xét chung và đưa ra kết luận
về những ưu điểm và hạn chế
của từng sinh viên (3 sinh
viên tập giảng, góp ý lần
lượt) (bước 3)

Sinh viên nhận
xét bạn về các
tiêu chí đã nêu ở
hai phương diện:
ưu điểm và
những điểm cần
khắc phục.

Yêu cầu sinh viên tập giảng
lần lượt phản hồi ý kiến mà
giảng viên và các bạn học đã
trình bày. (bước 4)

+ Sinh viên tập
giảng ghi lại cụ
thể những ý kiến
đóng góp.

+ Lớp góp ý lần
lượt cho từng
bạn tập giảng.

Yêu cầu: cả lớp thảo luận và Sinh viên tập
tìm ra cách cải thiện một số giảng đưa ra ý
hạn chế (bước 5)
kiến phản hồi.
Kết luận chung và vạch kế
hoạch tiếp theo (bước 6)

- Thảo luận và
đưa ra ý kiến để
khắc phục hạn
chế.
- Sinh viên ghi
lại kế hoạch tiếp
theo (một số lưu
ý khi sử dụng
phương pháp
trên, rèn thêm
những kĩ năng
sư phạm gì)

Hoạt động 6: Giao Tìm hiểu về: quan niệm, ưu
phút nhiệm vụ tự nghiên điểm và hạn chế, cách tiến
hành phương pháp dạy vận
1

Sinh viên ghi
nhiệm vụ và
thực hiện theo
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cứu

động theo nhạc cho trẻ mầm nhóm.
non.
Yêu cầu:
- Trình bày nội dung trên
powerpoint hoặc trên giấy
A0.
- Sưu tầm một số tiết dạy: kế
hoạch dạy học hoặc video
tiết dạy có sử dụng phương
pháp trực quan.

1’

Nhận xét, tổng kết
tiết học

2.2.4. Đổi mới phương pháp dạy học các phân môn thực hành
2.2.4.1. Phân môn Nhạc cụ - Đàn phím điện tử
Với phân môn Nhạc cụ - Đàn phím điện tử, qua khảo sát chúng tôi
thấy, trong nội dung chương trình cũ, chủ yếu giảng viên chỉ dạy cho sinh
viên thực hành diễn tấu những giai điệu các bài hát mầm non, chưa bổ sung
kiến thức, kỹ thuật về ĐPĐT đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Do đó, như đã đề
cập, khi đi thực tập tại các cơ sở, rất ít sinh viên biết sử dụng nhạc cụ, đặc biệt
là đệm hát khi dạy trẻ hát. Chính vì thế, chúng tôi đề xuất bổ sung thêm phần
nội dung dạy các bài tập luyện ngón (Etude) để bổ trợ kỹ thuật ngón tay và
dạy đệm, soạn đệm vào chương trình dạy phân môn Nhạc cụ - ĐPĐT cho sinh
viên ngành GDMN tại trường ĐHQN.
Để dạy tốt phân môn này, trước hết giảng viên cần phân hóa nội
dung dạy học theo khả năng của đối tượng học. Phân chia 2 dạng bài tập:
dạng bài tập cơ bản và dạng bài tập nâng cao, khi chấm điểm cũng sẽ phân
loại theo khả năng và dạng bài tập. Ví dụ: Các bài tập cơ bản thang điểm 8-
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9, các bài tập nâng cao thang điểm 9 -10. Sắp xếp theo nhóm trên cùng một
đối tượng học ở các buổi học để giảng viên có thể dễ dàng quan sát và
hướng dẫn. Trước khi thực hành đàn các tác phẩm, giảng viên cho sinh
viên luyện tập một số mẫu luyện ngón (Etude) của Zecny ở tốc độ chậm,
sau đó tăng dần tốc độ nhanh hơn, qua đó giúp ngón tay linh hoạt và nhạy
bén hơn. Một số mẫu luyện ngón như:
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Đối với phần dạy đệm, soạn đệm hát, khi dạy, giảng viên viên cần
hướng dẫn cho sinh viên qui trình khi soạn và đệm các bài hát như: Xác
định giọng, loại nhịp, cách chọn tiết điệu, âm sắc, cách viết nhạc dạo đầu
(intro), cách đặt hợp âm cho ca khúc. Trình tự của các bước trong quy trình
dạy đệm, soạn đệm như sau:
Bước 1: Xác định giọng của ca khúc (dựa vào hóa biểu và nốt
kết bài)
Bước 2: Xác định loại nhịp, tính chất giai điệu để chọn tiết điệu
(Style) phù hợp cho bài hát
Bước 3: Chọn tốc độ (tempo): tùy thuộc vào tính chất và nhịp độ
của ca khúc.
Bước 4: Chọn âm sắc (voice) cho các câu nhạc dạo và các âm hình
đệm hợp âm.
Bước 5: Đặt hợp âm cho giai điệu ca khúc.
Bước 6: Soạn câu nhạc dạo đầu (Intro). Hướng dẫn soạn câu nhạc
dạo đầu đơn giản. Thông thường, có thể lấy điệp khúc hoặc sáng tạo giai
điệu trên các vòng hợp âm cho trước.
Ví dụ: Soạn đệm cho bài hát “Em chơi đu” (xin xem phụ lục số
4, tr. 107)
Bước 1: Xác định giọng: Dựa vào hóa biểu và tiến hành giai điệu,
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bài hát viết ở giọng đô trưởng (C-dur)
Bước 2: Chọn tiết điệu: Bài hát được viết ở loại nhịp 3/8, thể hiện
tính chất trong sáng, nhịp nhàng: Chọn tiết điệu waltz.
Bước 3: Chọn tốc độ (Tempo): 80
Bước 4: Chọn âm sắc (Voice): Harmonica cho câu nhạc dạo đầu
Bước 5: Đặt hơp âm cho giai điệu ca khúc: đặt hợp âm ở các phách
mạnh của nhịp 3/8 các âm của giai điệu có chứa thành phần âm trong hợp
âm chính: C - F và G.
Bước 6: Soạn câu nhạc dạo đầu (Intro): có thể sử dụng hai cách:
Cách 1: Lấy giai điệu câu cuối của bài:

Cách 2: Dựa vào chất liệu âm nhạc của ca khúc sáng tạo câu nhạc
dạo đầu:
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Trong quá trình hướng dẫn tập luyện, giảng viên cần phân chia
nhóm học dựa trên khả năng của sinh viên, bài tập cần phân loại từ đơn
giản đến phức tạp và có định mức về thời gian luyện tập. Do hầu hết sinh
viên không có đàn ở nhà nên việc luyện tập thường xuyên rất khó khăn.
Cần chia nhóm và phân công trưởng nhóm phụ trách, tăng cường thời gian
luyện tập ngoài giờ học chính qui tại lớp. Thường xuyên kiểm tra định kỳ
về mức độ luyện tập của sinh viên trong quá trình diễn ra môn học.
2.2.4.2. Phân môn nhạc lý và hát
Đối với phần dạy thực hành ca hát, ngoài các kỹ thuật thanh nhạc
như luyện thanh (khởi động giọng), xử lý các thuật ngữ sắc thái, kỹ thuật
thanh nhạc cơ bản, giảng viên cần tăng cường cho sinh viên về khả năng
nghe và nhận biết cao độ, trường độ ở mỗi bài hát. Cần hệ thống các bài hát
theo giọng và phân loại bài hát dạy cho trẻ hát và cô hát cháu nghe, cần bổ
sung các là điệu dân ca địa phương và các làn điệu dân ca vùng miền.
Hướng dẫn cho sinh viên biết cách lấy hơi khi ca hát, rèn luyện kỹ năng
đọc cao độ và tiết tấu của các bài hát. Trước khi đi vào tiến hành dạy hát,
để sinh viên có thể hát chuẩn xác theo giọng điệu của bài hát, giảng viên
cần hướng dẫn cho sinh viên đọc trục âm và gam theo giọng của bài hát,
xướng âm những chỗ cao độ nốt nhạc ở những quãng nhảy, kết hợp gõ
phách và ghép lời ca của bài hát. Phần luyện tập được tiến hành theo nhóm
5 sinh viên và kiểm tra luân phiên trong các giờ học. Giảng viên cần hướng
dẫn sinh viên những phương pháp tự luyện tập theo nhóm sau giờ học.
Trình tự của hoạt động dạy hát được tiến hành như sau:
Bước 1: Khởi động giọng hát bằng một số mẫu âm luyện thanh,
một số mẫu âm cơ bản như:
Mẫu 1:

60

Mẫu 2:

Bước 2: Giảng viên đàn và hát mẫu bài hát
Bước 3: Xác định giọng của bài hát (Dựa vào hóa biểu và nốt kết thúc)
Bước 4: Đọc trục và gam theo giọng của bài hát.
Bước 5: Hướng dẫn chia câu, vị trí lấy hơi ở từng câu hát.
Bước 6: Xướng âm cao độ kết hợp gõ phách ở từng câu nhạc (Chú ý
cao độ nhảy quãng, đảo phách, trường độ ngân dài).
Bước 7: Hướng dẫn ghép lời ca (Chú ý phát âm nhả chữ, những chỗ
luyến âm…)
Bước 8: Ôn luyện củng cố theo nhóm.
Ví dụ: Khi dạy hát bài “Chú bộ đội – Nhạc và lời: Hoàng Hà” (Bài
hát nguyên bản xin xem ở phụ lục số 12, tr. 127), trình tự được tiến hành
như sau:
Bước 1: Khởi động giọng bằng các mẫu âm luyện thanh.
Bước 2: Giảng viên đàn và hát mẫu bài hát.
Bước 3: Xác định giọng cho bài hát: Dựa vào hóa biểu có một dấu
thăng sẽ có hai giọng song song là G-dur hoặc e-moll, nốt kết thúc của bản
nhạc là nốt son. Do đó bài hát được viết ở giọng G-dur.
Bước 4: Đọc trục và gam theo giọng của bài hát:
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Bước 5: Hướng dẫn chia câu, vị trí lấy hơi ở từng câu hát: Bài hát
được chia làm 4 câu. Khi hát cần lấy hơi ở cuối câu hát (Dấu lặng đen) và
chú ý nhấn vào các chữ ở phách mạnh nhằm thể hiện tính chất khỏe khoắn
khi thể hiện bài hát. Ví dụ:
Câu 1:

Câu 2:

Bước 6: Xướng âm cao độ kết hợp gõ phách ở từng câu nhạc: Chú ý
các âm nhảy quãng như: mí – xi – rê, rê – xi – rê, xi – la – rê, rê – la – xi.
Bước 7: Hướng dẫn ghép lời ca. (Chú ý phát âm nhả chữ)
Bước 8: Ôn luyện theo nhóm: giảng viên chia lớp thành nhóm 5 sinh
viên, mỗi nhóm hát kết hợp gõ phách, nhịp hoặc vỗ tay theo tiết tấu của bài
hát.
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Ví dụ: Hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu một câu hát trong bài hát “Chú bộ
đội”

Hoặc vỗ tay theo phách của nhịp:

2.2.4.3. Phân môn lý luận và phương pháp hoạt động âm nhạc
Trong phân môn này, sau khi sinh viên được học các kiến thức cơ
sở lý luận về phương pháp dạy học, cách soạn giáo án, cách thức thức tiến
hành dạy học âm nhạc cho trẻ. Sinh viên cần được thường xuyên tập luyện
theo nhóm về qui trình dạy học 1 tiết âm nhạc cho các độ tuổi. Để giúp sinh
viên có thể vận dụng linh hoạt các kiến thức trong thực hành tập giảng tại
lớp và ứng dụng khi đi kiến tập, thực tập tại các trường mầm non, giảng
viên cần định hướng cho sinh viên những phương thức học tập đúng đắn.
Trong quá trình phân nhóm tập giảng, giảng viên cần phân chia đối tượng
sinh viên ở nhiều mức độ khả năng, tránh tình trạng những sinh viên yếu
kém ở một nhóm, sinh viên khá giỏi ở một nhóm, nhằm giúp cho sinh viên
tương trợ lẫn nhau trong học tập, có thể kể ra một số biện pháp như sau:
- Phân chia mỗi nhóm khoảng từ 10-12 sinh viên/nhóm, phân công
nhóm trưởng phụ trách và chịu trách nhiệm chính tronng nhóm, nhóm
trưởng có trách nhiệm đôn đốc các bạn trong nhóm thực hiện nhiệm vụ.
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- Giảng viên tổ chức cho sinh viên thảo luận nhóm về các chủ đề
dạy học và các nhiệm vụ thực hiện tại lớp, trao đổi và trình bày ý kiến của
nhóm mình.
- Sau mỗi hoạt động, giảng viên tiến hành cho sinh viên thực hành
tập giảng ở hoạt động đó, khi một nhóm lên tập giảng thì các nhóm khác
ghi chép và tiến hành nhận xét lẫn nhau.
- Giảng viên hướng dẫn các hình thức tổ chức tiến trình dạy học,
cách soạn giáo án điện tử và phong thái sư phạm khi đứng lớp.
2.3. Thực nghiệm sư phạm
2.3.1. Thực nghiệm dạy Nhạc lý và hát
2.3.1.1. Mục đích thực nghiệm
- Hiện thực hóa và kiểm tra tính đúng đắn các giả thuyết khoa học
mà tác giả luận văn đã xây dựng
- Triển khai vận dụng bài giảng mà tác giả luân văn đã trình bày.
- Đánh giá tính khả thi và hiệu quả của những phát kiến được nêu
trong luận văn
- Thăm dò ý kiến của giảng viên và sinh viên về những đổi mới
được nêu trong luận văn
2.3.1.2. Đối tượng thực nghiệm
- SV lớp DT14SMN01 và DT14SMN02
- Giảng viên thực nghiệm: Lê Xuân Trúc
- Lớp thực nghiệm (DT14SMN01): Dạy học theo phương pháp
đổi mới.
- Lớp đối chứng (DT14SMN02): Dạy học theo phương pháp cũ.
2.3.1.3. Thời gian thực nghiệm
- Lớp thực nghiệm DT14SMN01: Tiến hành dạy học theo hướng
đổi mới được trình bày trong luận văn, áp dụng trong năm học 2015-2016.
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Tiết học được thực hiện vào ngày 27/03/2016. (Tiết dạy đạt giải nhì
trong hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường).
2.3.1.4. Tổ chức thực nghiệm
Tiến hành dạy:
Phần nhạc lý: Điệu thức, giọng, gam, phần thực hành: học bài hát:
Cháu vẫn nhớ trường mầm non. (Có nội dung dự giờ kèm theo xin xem chi
tiết ở phần phụ lục số 6, tr.116).
Nội dung giờ dạy được thực hiện như sau:
1. Kiểm tra kiến thức cũ
2. Giới thiệu bài dạy
3. Phương pháp tiến hành:
Phần lý thuyết:
1. Các khái niệm, cho ví dụ
2. Điệu thức trưởng, điệu thức thứ
3. Hóa biểu các giọng trưởng, thứ
4. Tổ chức hoạt động thảo luận nhóm
Bài tập ứng dụng: sinh viên trình bày nhiệm vụ trên bảng kẻ phụ
theo nhóm, giảng viên nhận xét.
Phần thực hành:
Giảng viên giới thiệu về bài hát: tên bài hát, tác giả, nhịp, giọng,
chia câu và hướng dẫn cách lấy hơi.
Cho sinh viên đọc trục âm và gam của giọng
Hướng dẫn phát âm một số từ khó
Hướng dẫn đọc nốt chưa có tiết tấu sau đó ghép tiết tấu vào cao độ
đã đọc.
Hướng dẫn ghép lời hát từng câu và sửa sai.
Thực hành theo nhóm
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4. Kết thúc: Dặn dò, nhắc nhở
5. Hướng dẫn tự học: giao bài tập nhạc lý và thực hành thể hiện bài
hát kết hợp gõ đệm.
Trong tiết học, giảng viên đã sử dụng phương pháp thuyết trình,
trực quan (Trình chiếu slide, bản đồ tư duy, đàn piano), so sánh (các ví dụ
minh họa), hoạt động nhóm, thực hành luyện tập, trò chơi.
2.3.1.5. Kết quả thực nghiệm
*Phương pháp đánh giá kết quả thực nghiệm
Trong khi thực nghiệm, chúng tôi đánh giá kết quả khảo sát bằng 2
phương pháp:
a. Sử dụng kết quả bài tập tổng hợp cuối học phần để so sánh giữa
hai lớp thực nghiệm và đối chứng.
b. Thăm dò ý kiến của giảng viên giảng dạy và sinh viên hai lớp để
rút ra kết luận.
Bảng tỉ lệ điểm kiểm tra hết học phần Nhạc lý và hát của sinh viên
lớp DT14SMN01 và DT14SMN02 (Xin xem ở phụ lục số 11, tr.126).
Về kết quả bài tập kiểm tổng hợp khi kết thúc môn học của lớp
DT14SMN02 (Đã khảo sát trong quá trình thực tế) và lớp DT14SMN01 ta
thấy tỉ lệ về điểm số đã thay đổi một cách đáng kể của hai lớp.
Bảng 2.2. Nhận định của Sinh viên về tính ứng dụng của đề tài
Số ý
kiến
tán
thành

Tỉ
lệ,
%

Bài giảng được xây dựng dễ hiểu, phù hợp với đối tượng

47

94

Phương pháp giảng dạy mới, gây hứng thú trong học tập

40

80

Các phần mềm ứng dụng cho việc giảng dạy phù hợp, dễ
tiếp cận

35

70

Các tiêu chí
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Tạo sự năng động, phát huy tính tự lập và khả năng làm
việc nhóm

40

80

Tự tin đạt điểm cao khi kiểm tra hết môn học

38

76

Dựa vào kết quả phân tích và so sánh ở bảng trên có thể thấy: kết
quả về bài kiểm tra tổng hợp hết môn và ý kiến thăm dò của sinh viên ở hai
lớp được tăng lên theo hướng tích cực.
2.3.2. Thực nghiệm dạy Nhạc cụ - Đàn phím điện tử
Tương tự thực nghiệm dạy học theo hướng đổi mới trong học phần
Nhạc lý và hát cho sinh viên GDMN. Về mục đích, đối tượng, nội dung, thời
gian thực ngiệm, chúng tôi cũng tiến hành trên 2 lớp DT14SMN01 (Lớp thực
nghiệm) và DT14SMN02 (Lớp đối chứng) trong suốt quá trình học học phần
ĐPĐT, năm học 2016-2017. Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Văn Phin.
2.3.2.1. Tiến hành thực nghiệm
Tiến hành dạy bài: Phương pháp đệm hát các ca khúc nhịp 4/4.
(Nội dung chi tiết xin xem chi tiết ở phần phụ lục số 7, tr. 118).
Nội dung bài dạy được tiến hành như sau:
1. Củng cố kiến thức: Cho sinh viên nhắc lại khái niệm nhịp 4/4.
2. Nội dung bài mới: Phương pháp đệm bài hát ở nhịp 4/4
2.1. Các tiết điệu thông dụng cho nhịp 4/4
2.2. Qui trình đệm một bài hát ở nhịp 4/4
3. Ứng dụng thực hành trên một số bài hát mầm non ở nhịp 4/4.
4. Hướng dẫn phương pháp tự học
5. Kết thúc: củng cố, dặn dò.
Trong tiết dạy, chúng tôi đã sử dụng phương pháp dùng lời, phương
pháp hướng dẫn, thực hành luyện tập.
2.3.2.2. Kết quả thực nghiệm
Kết thúc học phần, chúng tôi tiến hành phỏng vấn giảng viên dạy thực
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nghiệm, giảng viên âm nhạc trong tổ bộ môn và sinh viên được học thực nghiệm.
Kết quả phỏng vấn:
Giảng viên Nguyễn Văn Phin (giảng viên dạy thực nghiệm phân môn
Nhạc cụ - ĐPĐT) đã nhận xét: “Dựa trên những đổi mới về mặt nội dung
cũng như phương pháp dạy học của tác giả đưa ra, tôi thấy rằng trong quá
trình dạy học, sinh viên hứng thú và yêu thích môn học hơn, kết quả học tập
khá hơn rất nhiều, các em đã sử dụng đàn thành thạo và phương pháp hoạt
động ngón tay linh hoạt hơn, có thể đệm được những bài hát mầm non đơn
giản”. Giảng viên Trần Cao Vân, giảng viên âm nhạc nhận xét: “Với việc áp
dụng nội dung bài giảng phù hợp với đối tượng không thuộc chuyên ngành
âm nhạc, sinh viên giáo dục mầm non không còn cảm thấy bị áp lực khi học.
Qua việc thực hiện phương pháp học tập theo nhóm và luyện tập thường
xuyên ngoài giờ học tại lớp, sinh viên đã có nhiều tiến bộ khi học phân môn
ĐPĐT”.
Sinh viên A lăng thị Mận học lớp DT14SMN01: “Chúng em rất ít
được tiếp xúc với âm nhạc, đặc biệt là đàn organ, nên việc học gặp rất
nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với phương pháp dạy và học đổi mới, bài giảng
phân loại từ dễ đến khó và được luyện tập theo nhóm ngoài giờ học, chúng
em thấy rất thích học môn ĐPĐT, giờ học không còn gò bó. Chúng em đã
có thể đệm những bài hát đơn giản trong chương trình mầm non”.
Bảng 2.3. Tổng hợp kết quả học tập của 2 lớp DT14SMN01 và
DT14SMN02 sau khi thực nghiệm
Lớp

Giỏi

Khá

Trung bình

DT14SMN01

38 SV (53%)

22 SV (31%)

12 SV (16%)

DT14SMN02

21 SV (29%)

31 SV(43%)

20 SV (28%)

(Nguồn: Tác giả tổng hợp ngày 25/12/2016)
2.3.3. Thực nghiệm dạy Lý luận và phương pháp hoạt động âm nhạc
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Tương tự như hoạt động thực nghiệm dạy học theo hướng đổi mới
trong 2 học phần Nhạc lý và hát và ĐPĐT cho sinh viên GDMN. Về mục
đích, đối tượng, nội dung, thời gian thực nghiệm, chúng tôi cũng tiến hành
trên 2 lớp DT14SMN01 (Lớp thực nghiệm) và DT14SMN02 (Lớp đối
chứng) trong suốt quá trình học phân môn LL&PPHĐAN, năm học 20162017. Giảng viên: Nguyễn Thị Hồng Hải
2.3.3.1. Tiến hành thực nghiệm
Tiến hành dạy bài: Phương pháp dạy vận động gõ đệm. (Nội dung
chi tiết xin xem chi tiết ở phụ lục số 8, tr. 120).
Nội dung bài dạy được tiến hành như sau:
1. Củng cố kiến thức: Sử dụng bản đồ tư duy để nhắc lại kiến thức
về hoạt động vận động và các hình thức gõ đệm thông dụng.
2. Nội dung bài mới:
2.1. Giới thiệu phương pháp dạy vận động theo nhạc
2.2. Quan sát cách tiến hành
2.3. Thực hành theo nhóm
2.4. Củng cố kiến thức
Tiết dạy được sử dụng phương pháp dùng lời, phương pháp trực
quan (Trình chiếu slide, bản đồ tư duy, đàn piano, bộ gõ đệm), phương
pháp hoạt động nhóm.
2.3.3.2. Kết quả thực nghiệm
Sau khi tổ chức dạy thực nghiệm theo nội dung và phương pháp
mới, chúng tôi nhận thấy hiệu quả của việc dạy và học được nâng cao hơn,
sinh viên có nhiều thời gian hơn trong quá trình thực hành tập giảng theo
nhóm và được dự giờ các tiết học tại trường mầm non. Qua đó, các em có
nhiều kinh nghiệm và trang bị tốt kiến thức cũng như kỹ năng soạn giáo án,
tập giảng. Kết quả học tập được thể hiện như sau:
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Bảng 2.4. Tổng hợp kết quả học tập của 2 lớp DT14SMN01 và
DT14SMN02 sau khi thực nghiệm
LỚP

XẾP LOẠI
Sĩ số

Giỏi%

Khá%

Trung

Yếu%

bình%

SV

Không
đạt%

DT14SMN01

72 SV

21,5

46,1

32,4

0,00

0,00

DT14SMN02

72 SV

12,3

31,4

56,3

0,00

0,00

(Nguồn: Tác giả tổng hợp ngày 27/04/2017)
Tiểu kết
Trong chương 2 của luận văn chúng tôi đã đề xuất phân phối thời
lượng, bổ sung nội dung và đổi mới phương pháp dạy học các phân môn
thuộc môn âm nhạc cho sinh viên ngành GDMN tại trường ĐHQN. Có thể
tóm lại một số vấn đề cơ bản như sau:
a. Về phân phối thời lượng, nội dung chương trình
Tùy theo từng phân môn (cụ thể, việc phân phối thời lượng và nội
dung chương trình) được thay đổi phù hợp với thực tiễn cũng như khả năng
tiếp thu của sinh viên ngành GDMN. Phân bổ thời lượng phù hợp ở từng
chương, từng bài học. Nội dung bám sát nhu cầu của đối tượng học.
Hệ thống kiến thức các phân môn được xây dựng một cách khoa
học và giảm tải một số nội dung không cần thiết nhằm giúp sinh viên tiếp
thu bài học dễ dàng nhất, đồng thời giúp các em dễ học, dễ nhớ. Tăng
cường thời gian luyện tập trên lớp nhiều hơn giúp sinh viên thực hành bài
tập hiệu quả hơn và hứng thú hơn đối với bộ môn âm nhạc.
b. Về phương pháp dạy học
Phương pháp mà chúng tôi đề xuất đổi mới bao gồm: Phương pháp
dạy và học theo hướng tích cực bao gồm hình thức hoạt động nhóm tại lớp,
hình thức tổ chức trò chơi âm nhạc… Có thể nói, mỗi hình thức đều có
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những ưu điểm, hạn chế riêng, vì vậy trong quá trình giảng dạy, người
giảng viên phải biết kết hợp và vận dụng các phương pháp ấy một cách linh
hoạt, tinh tế, phù hợp với từng đối tượng người học để việc giảng dạy các
phân môn âm nhạc đạt chất lượng cao. Giảng viên có thể tự thiết kế và sử
dụng các ứng dụng công nghệ thông tin cho dạy học theo hướng mà chúng
tôi đã thiết kế và giới thiệu. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là những phần mềm
ứng dụng mang tính điển hình để giảng viên tham khảo và thực hiện theo,
bằng kiến thức và kinh nghiệm của mình với điều kiện giảng dạy cụ thể,
giảng viên có thể sử dụng các ứng dụng này trong giảng dạy một cách sáng
tạo và phù hợp đáp ứng yêu cầu tích cực hóa trong hoạt động dạy học nói
chung trong xu thế hiện nay. Việc tăng cường rèn luyện kỹ năng thực hành
(vừa hát vừa đệm đàn, trau dồi các phương pháp dạy học âm nhạc thông
qua các buổi dự giờ học tập ở trường Mầm non thực hành) đã giúp sinh
viên cọ xát với thực tế, tích lũy được nhiều kinh nghiệm cho hoạt động dạy
học sau khi ra trường. Hi vọng rằng, những đề xuất và đổi mới mà chúng
tôi đưa ra sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn âm nhạc cho
sinh viên ngành GDMN tại trường ĐHQN. Qua quá trình thực nghiệm,
bước đầu đã có những kết quả đáng khích lệ, sinh viên hứng thú với môn
học hơn, kết quả học tập tốt hơn, các em đã khắc phục được những hàn chế
về đàn, hát và nắm vững các kiến thức nhạc lý.
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KẾT LUẬN
Âm nhạc đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của con người
nói chung và đối với trẻ em nói riêng. Giáo dục âm nhạc hình thành cho trẻ
lòng yêu thiên nhiên, Tổ quốc, tình yêu thương con người, hình thành và
phát triển ở trẻ những thói quen tốt trong sinh hoạt tập thể như: Tính tổ
chức kỷ luật, tự chủ, tự tin. Giáo dục âm nhạc còn là phương tiện nâng cao
khả năng trí tuệ, phát triển thể chất, giúp trẻ phát triển trí tưởng tượng, củng
cố kiến thức trẻ qua học tập, vui chơi. Quá trình trẻ tiếp xúc và hoạt động
âm nhạc như học hát, nghe hát, vận động theo nhạc, chơi trò chơi âm
nhạc... sẽ hình thành ở trẻ những yếu tố của một nhân cách phát triển toàn
diện, hài hoà, là sự phát triển về thẩm mỹ, đạo đức, trí tuệ và thể lực. Giáo
dục âm nhạc cho trẻ lứa tuổi mầm non là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng
hiện nay. Chính vì thế, người giáo viên ngành GDMN cần được trang bị
đầy đủ kiến thức và kỹ năng giảng dạy âm nhạc.
Hiện nay, phần lớn đội ngũ giáo viên dạy mầm non trong địa bàn
tỉnh Quảng Nam đều tốt nghiệp tại trường ĐHQN. Tuy nhiên, việc giảng
dạy và học tập môn âm nhạc còn gặp rất nhiều khó khăn, đa phần, các sinh
viên còn hạn chế về khả năng nhạc cụ và ca hát. Sự hạn chế này xuất phát
từ nhiều nguyên nhân trong đó, một phần do năng khiếu của sinh viên còn
hạn chế, các em chủ yếu sống ở vùng nông thôn nên ít có điều kiện tiếp cận
với âm nhạc. Bên cạnh đó, thực trạng dạy học bộ môn âm nhạc tại trường
ĐHQN còn tồn tại nhiều vấn đề bất cập như phân phối thời lượng, giáo
trình, nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy…
Từ thực tế dạy học âm nhạc tại trường ĐHQN, chúng tôi đã mạnh
dạn đề xuất một số điều chỉnh, bổ sung và đổi mới phương pháp dạy học
các phân môn âm nhạc. Thông qua quá trình đổi mới dạy thực nghiệm tại
trường, bước đầu, chúng tôi thấy đã có những chuyển biến tích cực về chất
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lượng học tập, sinh viên bắt đầu hứng thú học tập với các phân môn. Các
em đã nắm vững kiến thức về nhạc lý, đồng thời có đã tiến bộ hơn trong
học tập thực hành Nhạc cụ - Đàn phím điện tử đặc biệt là đã biết soạn đệm
và đệm các bài hát trong chương trình GDMN khi đi thực tập, giảng dạy tại
các cơ sở. Sinh viên được thường xuyên cọ xát với thực tế, lồng ghép công
nghệ thông tin và sử dụng kết hợp các phương pháp khi thực hành giảng
dạy môn các phân môn âm nhạc.
Nâng cao chất lượng dạy học là một trong những nhiệm vụ quan
trọng hàng đầu trong nhà trường hiện nay và việc đổi mới nội dung chương
trình cũng như xây dựng một số phương pháp giảng dạy là một việc làm
thiết thực và mang ý nghĩa sâu sắc so với yêu cầu thực tế của nhà trường.
Chính vì thế, với khuôn khổ của một luận văn thạc sĩ, chúng tôi tập trung
chú trọng vào đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng đến những mảng
kiến thức trọng tâm, liên quan đến chuyên ngành học của sinh viên, tăng
cường rèn luyện các kỹ năng về nhạc cụ và hát nhằm phục vụ tốt việc dạy
học của sinh viên sau khi ra trường.
Với mục tiêu đặt ra, luận văn đã giải quyết được một số vấn đề cơ
bản như sau:
1. Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc nâng cao chất lượng
giảng dạy các phân môn âm nhạc cho sinh viên ngành GDMN tại trường
ĐHQN.
2. Tìm hiểu, nêu ra thực trạng về công tác giảng dạy các phân môn
âm nhạc cho sinh viên ngành GDMN trường ĐHQN để làm cơ sở cho việc
xây dựng nội dung và phương pháp giảng dạy đổi mới và khả thi.
3. Nghiên cứu đề xuất phân phối thời lượng và nội dung chương
trình chi tiết dành cho các phân môn âm nhạc ngành GDMN tại trường
ĐHQN.
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4. Sử dụng phương pháp giảng dạy đổi mới, nêu ra một số sáng
kiến trong việc ứng dựng công nghệ thông tin với các phần mềm phổ biến
phù hợp cho việc dạy học các phân môn âm nhạc dành cho sinh viên ngành
mầm non tại trường ĐHQN.
5. Tiến hành thực nghiệm để kiểm tra tính khả thi và hiệu quả của
nội dung, phương pháp đổi mới.
Với các vấn đề nghiên cứu đề ra, luận văn đã khẳng định tính đúng
đắn của giả thuyết khoa học: Nếu đổi mới nội dung chương trình và xây
dựng hệ thống phương pháp giảng dạy phù hợp, khả thi, áp dụng vào công
tác giảng dạy các phân môn âm nhạc chắc chắn sẽ đem lại những kết quả
tốt, từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo môn âm nhạc cho sinh viên
ngành GDMN tại trường ĐHQN. Dưới đây chúng tôi xin có một số kiến
nghị như sau:
- Đối với Ban Giám hiệu Nhà trường: cần tạo điều kiện cho các
giảng viên tham gia các lớp tập huấn nâng cao chất lượng giảng dạy, bồi
dưỡng công nghệ thông tin, rèn luyện các kỹ năng cần thiết để vận dụng
các nội dung đổi mới cho việc giảng dạy của mình. Bên cạnh đó phải
khuyến khích, tạo điều kiện cũng như kiểm tra và đánh giá thường xuyên
hơn nữa việc thực hiện nâng cao chất lượng giảng dạy các môn học trong
nhà trường nói chung và bộ môn âm nhạc nói riêng. Ngoài ra cần quan tâm
và tôn trọng những ý kiến phản hồi từ người học để từ đó có những thay
đổi hợp lý về nội dung giảng dạy sao cho có giá trị thiết thực nhất, gắn
với nghề nghiệp sau khi ra trường của người học. Tiếp tục thực hiện việc
đào tạo các môn học theo hệ thống tín chỉ nhằm tạo sự thông thoáng hơn
cho quá trình tự nghiên cứu, tự học của sinh viên. Nâng cao chất lượng
tuyển sinh, phân bố số lượng sinh viên 50 sinh viên/lớp để đảm bảo hiệu
quả dạy và học.
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- Đối với Tổ chuyên môn: Tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện giáo
trình các môn học cụ thể là vận dụng bài giảng mẫu mà đề tài đã xây
dựng nhằm cung cấp cho người học những tài liệu phục vụ học tập tốt
nhất, bên cạnh phải có sự thống nhất, đồng thuận cao trong các giảng viên
dạy cùng phân môn.
- Đối với các giảng viên âm nhạc: Cần nâng cao nhận thức cũng như
kĩ năng thiết kế bài giảng nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các phân
môn âm nhạc, lựa chọn các phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực,
giúp người học chủ động, sáng tạo trong việc lĩnh hội tri thức góp phần
nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường nói chung theo xu hướng
đổi mới hiện nay.
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PHỤ
PHỤLỤC
LỤC1
ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG NỘI DUNG CHI TIẾT PHÂN
MÔN NHẠC LÝ VÀ HÁT
(Dành cho chuyên ngành Đại học giáo dục mầm non, trường ĐHQN)
Lý thuyết âm nhạc (15 tiết)
Bài 1: Khái niệm về âm thanh-Âm nhạc, các ký hiệu ghi cao độ (2 tiết)
1.1. Khái niệm âm thanh, âm nhạc
1.1.1. Cơ sở vật lý của âm thanh
1.1.2. Các thuộc tính của âm thanh
1.2. Hệ thống âm thanh-Âm nhạc
1.2.1. Hàng âm
1.2.2. Thang âm 7 bậc
1.2.3. Quãng 8
1.3. Các ký hiệu dùng để ghi cao độ
1.3.1. Nốt nhạc
1.3.2. Khuông nhạc
1.3.3. Khóa nhạc
1.3.4. Vị trí ghi nốt nhạc trên khuông
Bài 2: Trường độ, Nhịp-Phách-Tiết tấu-Giai điệu (4 tiết)
2.1. Khái niệm trường độ
2.2. Các ký hiệu để ghi trường độ
2.2.1. Các hình nốt cơ bản
2.2.2. Các dấu lặng
2.2.3. Các ký hiệu thay đổi trường độ
2.2.3.1. Dấu nối
2.2.3.2. Dấu luyến
2.2.3.3. Dấu chấm dôi
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2.3. Nhịp-Phách-Tiết tấu-Giai điệu
2.3.1. Số chỉ nhịp
2.3.2. Phách
2.3.3. Tiết tấu
2.3.4. Giai điệu
2.3.5. Sự lặp lại giai điệu
Bài 3: Dấu hóa, hóa biểu (2 tiết)
3.1. Dấu thăng
3.2. Dấu giáng
3.3. Dấu hoàn
3.4. Dấu hóa-Hóa biểu
3.4.1. Dấu hóa thường xuyên
3.4.2. Dấu hóa bất thường
3.4.3. Hóa biểu
Bài 4: Quãng (2 tiết)
4.1. Khái niệm về quãng
4.1.1. Quãng hòa âm
4.1.2. Quãng giai điệu
4.2. Độ lớn và tên gọi của quãng
4.2.1. Độ lớn số lượng
4.2.2. Độ lớn chất lượng
4.2.3. Tên gọi của quãng
4.3. Các quãng cơ bản
4.4. Bài tập ứng dụng
Bài 5: Điệu thức - Giọng - Gam (2 tiết)
5.1. Các khái niệm
5.1.1. Âm chủ
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5.1.2. Điệu thức
5.1.3. Giọng
5.1.4. Gam
5.1.5. Tên gọi và ký hiệu
5.2. Cách xác định giọng – Hóa biểu của các giọng trưởng thứ
Bài 6: Sơ lược hợp âm (3 tiết)
6.1. Khái niệm về hợp âm
6.2. Các hợp âm cơ bản
6.3. Các hợp âm thường dùng trong một giọng
Thực hành (30 tiết)
1. Thực hành các bài hát ở giọng đô trưởng (4 tiết)
2. Thực hành các bài hát ở giọng pha trưởng (4 tiết)
3. Thực hành các bài hát ở giọng son trưởng (4 tiết)
4. Thực hành các bài hát ở các giọng khác (10 tiết)
5. Thực hành các bài hát dân ca (6 tiết)
6. Ôn tập và kiểm tra (2 tiết)
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PHỤ LỤC 2
ĐỀ XUẤT BỔ SUNG MỘT SỐ BÀI HÁT
TRONG PHÂN MÔN NHẠC LÝ VÀ HÁT
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PHỤ LỤC 3
ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NỘI DUNG PHÂN MÔN
NHẠC CỤ - ĐÀN PHÍM ĐIỆN TỬ
(Dành cho chuyên ngành Đại học Giáo dục Mầm non, trường ĐHQN)
Phần 1: Lý thuyết (10 tiết)
Bài 1: Hướng dẫn sử dụng tính năng trên Đàn phím điện tử (2 tiết)
Bài 2: Phương pháp soạn đệm trên Đàn phím điện tử (8 tiết)
2.1. Các loại nhịp tương ứng với các tiết điệu sử dụng đệm ca khúc
mầm non:
- 2/4: polka, fox, pasodoble
- 4/4: Disco, chachacha, pop, march
- 3/4, 3/8: Waltz
2.2. Các âm hình tiết tấu của các tiết điệu:
- Polka 2/4:
+ Âm hình 1:

+ Âm hình 2:

- Pop: 2/4, 4/4
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+ Âm hình 1:

+ Âm hình 2:

+ Âm hình 3:

- March 4/4:
+ Âm hình 1:

+ Âm hình 2:

- Waltz: 3/4, 3/8
+Âm hình 1:

+ Âm hình 2:
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- Âm hình 3:

- Disco: 2/4, 4/4
+ Âm hình 1:

+ Âm hình 2:

2.3. Cách xác định giọng và đặt hợp âm cho ca khúc mầm non
+ Cách nhận biết giọng:
- Dựa vào dấu hóa biểu của ca khúc
- Dựa vào âm kết thúc bài
- Dựa vào tiến hành giai điệu toàn bài
+ Cách đặt hợp âm
- Xác định các hợp âm ba chínhn của giọng chủ và các hợp âm phụ
- Đặt hợp âm ở đầu các phách mạnh của ô nhịp
- Xác định các thành phần âm có trong giai điệu để lựa chọn hợp âm
Bảng giọng và vòng chuyển hợp âm
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Hóa biểu

Nốt
kết
thúc

Giọng

Đô

C-dur

La

Sol

Mi

Rê

Si

La

Fa

Vòng chuyển hợp âm

a-moll

G-dur

e-moll

D-dur

b- moll

A-dur

fis-moll

F

G/G7

C

Dm

Em/E7/Em7

Am

Dm

Em/E7/Em7

Am

F

G/G7

C

C

D/D7

G

Am

Bm/Bm7/B7

Em

Am

Bm/Bm7/B7

Em

C

D/D7

G

G

A/A7

D

Em

F#m/F#m7/ F#7

Bm

Em

F#m/ F#m7/ F#7

Bm

G

A/A7

D

D

E/E7

A

Bm

C#m/ C#m7/
C#7

F#m

Bm

C#m/ C#m7/
C#7

F#m

D

E/E7

A

A

B/B7

E

F#m

G#m/ G#m7/
G#7

C#m

F#m

G#m/ G#m7/
G#7

C#m

C

Am

G

Em

D

Bm

A

F#m

Mi

E-dur

E

Đô

cis-moll

C#m
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Fa

Rê

Si

Sol

Mi

Đô

La

Fa

F-dur

d-moll

Bes-dur

g-moll

Es-dur

f-moll

B/B7

E

Bb

C/C7

F

Gm

Am/ Am7/ A7

Dm

Gm

Am/ Am7/ A7

Dm

Bb

C/C7

F

Eb

F/F7

Bb

Cm

Dm/Dm7/D7

Dm

Cm

Dm/Dm7/D7

Dm

Eb

F/F7

Bb

Ab

Bb/Bb7

Eb

Fm

Gm/Gm7/G7

Cm

Fm

Gm/Gm7/G7

Cm

Ab

Bb/Bb7

Eb

Db

Eb/ Eb

Ab

Bbm

Cm/Cm7/C7

Fm

Bbm

Cm/Cm7/C7

Fm

Db

Eb/ Eb

Ab

F

Dm

Bb

Gm

Eb

c-moll

As-dur

A

b

A

Fm

2.4. Cách soạn nhạc dạo đầu, dạo giữa cho ca khúc mầm non
- Nhạc dạo đầu (Intro): Thông thường từ 4 – 8 ô nhịp, đối với những
bài hát mầm non thì nên chọn câu nhạc điệp khúc làm câu dạo đầu.
- Nhạc dạo giữa: có thể sử dụng lại câu dạo đầu hoặc câu nhạc mới
từ 4 – 8 ô nhịp.
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Phần 2: Thực hành đệm ca khúc mầm non (20 tiết)
Các bài tập bổ trợ kỹ thuật

94

95

96

97

98

99

STT

DANH MỤC CÁC BÀI HÁT DÀNH CHO

LỚP

LỨA TUỐI MẦM NON
1

Cháu đi mẫu giáo
Đàn vịt con
Trường chúng cháu là trường mầm non
Ai cũng yêu chú mèo
Sắp đến tết rồi
Con chim non
Hoa thơm tay ngoan

Mầm

100

Làm chú bộ đội
Chiếc khăn tay
Hoa bé ngoan
Quà 8-3
Đội kèn tí hon
Đi học về
Tập đi đều
Chú gà trống gọi
Thương con mèo
2

Mẹ yêu không nào
Hòa bình cho bé
Thật là hay
Vui đến trường
Cá vàng bơi
Chú bộ đội
Tập đếm
Hoa trường em
Cháu vẽ ông mặt trời
Cháu thương chú bộ đội
Yêu Hà Nội
Một con vịt
Sáng thứ hai
Gác trăng
Vườn trường mùa thu
Cho tôi đi làm mưa với
Đường và chân

Chồi
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3

Rước đèn dưới ánh trăng
Lá xanh
Chú bộ đội đi xa
Mùa xuân đến rồi
Lớn lên cháu lái máy cày
Múa với bạn Tây Nguyên
Em chơi đu
Ông cháu
Cả tuần đều ngoan
Múa cho mẹ xem
Cô giáo miền xuôi
Em thêm một tuổi
Nhớ ơn Bác
Dâng hoa lên ông và Bác
Cháu vẫn nhớ trường mầm non
Vì sao mèo rửa mặt
Múa đàn

Lá
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PHỤ LỤC 4
MỘT SỐ BÀI HÁT DÀNH CHO LỨA TUỔI MẦM NON
CÓ PHẦN ĐỆM ĐÀN PHÍM ĐIỆN TỬ
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PHỤ LỤC 5
ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NỘI DUNG CHI TIẾT
PHÂN MÔN LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC
(Dành cho chuyên ngành Đại học giáo dục mầm non, trường ĐHQN)
Chương 1: Một số vấn đề về phương pháp giáo dục âm nhạc ở lứa
tuổi mầm non (4 tiết)
1.1.

Âm nhạc đối với trẻ thơ

1.1.1. Phát triển thể chất
1.1.2. Phát triển trí tuệ
1.1.3. Phát triển thẩm mỹ
1.1.4. Phát triển đạo đức
1.2.

Đặc điểm âm nhạc ở trẻ mầm non liên quan đến việc giáo dục âm

nhạc
1.2.1. Đặc điểm tâm lí
1.2.2. Đặc điểm phát triển khả năng âm nhạc ở trẻ
1.2.2.1. Trẻ dưới 12 tháng tuổi
1.2.2.2. Trẻ 3-24 tháng tuổi
1.2.2.3. Trẻ 25-36 tháng tuổi
1.2.2.4. Trẻ 3-4 tuổi
1.2.2.5. Trẻ 4-5 tuổi
1.2.2.6. Trẻ 5-6 tuổ
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Chương 2: Hoạt động âm nhạc cho trẻ nhà trẻ 3-36 tháng. (04 tiết)
2.1. Phương pháp và các hình thức tổ chức các hoạt động âm nhạc
2.1.1. Một số đặc điểm hoạt động âm nhạc của trẻ lứa tuổi nhà trẻ.
2.1.2. Phương pháp và hình thức tổ chức các hoạt động âm nhạc
2.1.2.1. Phương pháp
a. Nghe nhạc, nghe hát
b. Dạy Hát
c. Vận động theo nhạc
2.1.2.2. Hình thức tổ chức các hoạt động âm nhạc cho trẻ 24-36 tháng
a. Hoạt động âm nhạc tiến hành trong giờ chơi tập có chủ định
b. Hoạt động âm nhạc tiến hành ơ mọi lúc mọi nơi
2.2.

Gợi ý tổ chức các hoạt động âm nhạc
2.2.1. Hoạt động âm nhạc cho trẻ 3-18 tháng
2.2.2. Hoạt động âm nhạc cho trẻ 19-24 tháng
2.2.3. Hoạt động âm nhạc cho trẻ 25-36 tháng
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Chương 3: Hoạt động âm nhạc cho trẻ mẫu giáo từ 3-6 tuổi. (5 tiết)
3.1. Phương pháp và hình thức tổ chức các hoạt động âm nhạc
3.1.1. Một số đặc điểm cho trẻ 3-6 tuổi
3.1.2. Phương pháp và hình thức tổ chức các hoạt động âm nhạc
3.1.2.1. Phương pháp
a. Hát
b. Nghe nhạc, nghe hát
c. Vận động theo nhạc.
3.1.2.2. Hình thức tổ chức
a. Hoạt động âm nhạc tiến hành trên hoạt động học
b. Hoạt động âm nhạc tiến hành ở mọi lúc, mọi nơi
3.1.2.3. Gợi ý tổ chức các hoạt động âm nhạc
a. Các hoạt động âm nhạc cho trẻ 3-4 tuổi
b. Hoạt động âm nhạc cho trẻ 4-5, 5-6 tuổi
3.2. Thực hiện nhiệm vụ theo nhóm
Chương 4: Hoạt động chung-Hoạt động góc (2 tiết)
4.1. Hoạt động chung
4.2. Hoạt động góc

110

Chương 5: Hướng dẫn soạn giáo án (5 tiết)
5.1. Các bước tiến hành
5.2. Trình bày hình thức giáo án
5.3. Phân công nhiệm vụ cho các nhóm
5.4. Xem các tiết dạy mẫu
Chương 6: Thực hành: 25 tiết
Mỗi nhóm soạn 2 giáo án và tiến hành tập giảng theo nhóm sau đó thực
hành giảng trước lớp và đánh giá.
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PHỤ LỤC 6
NỘI DUNG DỰ GIỜ PHÂN PHÂN MÔN NHẠC LÝ VÀ HÁT
NỘI DUNG

NHẬN XÉT

Bài 5: Điệu thức - Giọng – Gam
1. Kiểm tra kiến thức cũ
Giảng viên sử dụng trò chơi ô chữ bí
mật, tạo các câu hỏi ở các ô số củng
cố kiến thức liên quan
2. Giới thiệu bài dạy
2.1. Phần lý thuyết:
2.1.1. Các khái niệm (Giảng viên trình
chiếu slide nội dung bài mới)
Điệu thức

Khả năng nhận biết âm thanh của
sinh viên còn hạn chế

Giọng
Gam
2.2.4. Điệu thức trưởng, điệu thức thứ
Cho sinh viên nghe giai điệu của
giọng Đô trưởng và đô thứ, cho sinh
viên nhận xét về tính chất âm nhạc
của 2 giọng.
Giảng viên giải thích tính chất để
nhận biết điệu thức trưởng và điệu
thức thứ

Phương pháp dạy trực quan sinh
động, dễ hiểu

-
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Hóa biểu các giọng trưởng, thứ
Bài tập ứng dụng theo nhóm, trình Bài tập phù hợp với khả năng của
bày bằng bảng kẻ phụ, nhận xét.

sinh viên

2.2. Phần thực hành: Học hát: Em đi
qua ngã tư đường phố. Nhạc và lời:
Hoàng Văn Yến
- Giảng viên giới thiệu về bài hát:
tên bài hát, tác giả, nhịp, giọng, chia
câu và hướng dẫn cách lấy hơi.

Phương pháp hướng dẫn thực hành
đảm bảo, sinh viên khắc phục được
hạn chế cao độ và lỗi phát âm

- Cho sinh viên đọc gam và trục âm
của giọng
- Hướng dẫn phát âm một số từ khó
- Hướng dẫn đọc nốt chưa có tiết tấu
sau đó ghép tiết tấu vào cao độ đã
đọc.
- Hướng dẫn ghép lời hát từng câu
và sửa sai.
- Thực hành theo nhóm

Phương pháp học theo nhóm hiệu

Kết thúc: Dặn dò, nhắc nhở

quả

Hướng dẫn tự học: giao bài tập về
giọng trưởng, thứ và hát thuộc lời
bài hát.
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PHỤ LỤC 7
NỘI DUNG DỰ GIỜ PHÂN MÔN NHẠC CỤ - ĐÀN PHÍM ĐIỆN TỬ
NỘI DUNG

NHẬN XÉT

Bài: Phương pháp đệm bài hát ở
nhịp 4/4
1. Củng cố kiến thức: Cho sinh viên - Sinh viên nắm được khái niệm về
nhắc lại một số loại nhịp và nêu khái nhịp 4/4
niệm nhịp 4/4
2.Giới thiệu bài mới
Tiến hành dạy bài: Phương pháp
đệm bài hát ở loại nhịp 4/4
Giới thiệu các tiết điệu thông dụng
cho nhịp 4/4: March, pop
Hướng dẫn qui trình soạn, đệm một
bài hát ở nhịp 4/4

Phương pháp hướng dẫn rõ ràng,

Ứng dụng thực hành trên một số bài Sinh viên nắm được phương pháp
soạn đệm một cách hiệu quả, sinh
hát mầm non ở nhịp 4/4.
Hướng dẫn phương pháp tự học theo
nhóm
Kết thúc: củng cố, dặn dò.

viên mạnh dạn trao đổi với giáo
viên.
Phần bài tập được chọn lọc phù hợp
theo đối tượng học.
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PHỤ LỤC 8
GIÁO ÁN PHÂN MÔN LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP
HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC
Tiến hành dạy bài: Phương pháp dạy vận động gõ đệm theo bài hát cho trẻ
mầm non.
1. Mục đích – Yêu cầu
1.1. Kiến thức: Nắm vững các hình thức gõ đệm, phương pháp tiến hành
dạy hoạt động vận động gõ đệm theo bài hát khi dạy trẻ.
1.2. Kỹ năng: Sinh viên thực hành tập giảng hoạt động vận động gõ đệm
theo bài hát.
1.3. Thái độ: Có tinh thần và ý thức học tập.
2. Phương tiện dạy học:
- Máy chiếu
- Không gian thực hành
- Bộ nhạc cụ gõ
- Đàn organ
3. Phương pháp tiến hành
3.1. Củng cố kiến thức: Giảng viên sử dụng bản đồ tư duy để củng cố kiến
thức về các hình thức gõ đệm thông dụng.
- Gõ theo nhịp
- Gõ theo phách
- Gõ theo tiết tấu: nhanh, chậm, kết hợp, lời ca
3.2. Nội dung bài mới:
3.2.1. Giới thiệu phương pháp và tiến trình dạy vận động gõ đệm theo bài
hát
3.2.1.1. Các phương pháp dạy học
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- Phương pháp trực quan
- Phương pháp dùng lời
- Phương pháp làm mẫu
- Phương pháp thực hành luyện tập
- Phương pháp ôn luyện củng cố
3.2.1.2. Tiến trình dạy vận động gõ đệm
- Giới thiệu hình thức vận động
- Giáo viên làm mẫu
- Hướng dẫn trẻ thực hiện
- Sử dụng bộ gõ khi thực hiện
- Hướng dẫn thực hành trên bài hát kết hợp gõ đệm
- Ôn luyện củng cố theo nhóm, các nhân.
3.3. Hoạt động quan sát
Giảng viên hướng dẫn cách thức tổ chức hoạt động vận động gõ
đệm trên bài hát ở các loại hình gõ đệm, sinh viên quan sát và thực hành
luyện tập.
3.4. Thực hành theo nhóm
Mỗi nhóm sẽ chọn một hình thức gõ đệm, tiến hành áp dụng các
phương pháp dạy vận động gõ đệm trên một bài hát theo chủ đề.
3.5. Củng cố kiến thức
3.6. Hướng dẫn phương pháp tự học
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PHỤ LỤC 9
PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP NHÓM
Họ và tên người đánh giá:
Nhóm:
TIÊU CHÍ

Sự

Biết

nhiệt

Đóng

những

Tên thành

tình,

góp ý

gì được

viên

nghiêm

tưởng

mong

túc

đợi

Tổ
chức và
quản lý
nhóm

Làm

Tính

việc

hiệu

nhóm

quả

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Mức điểm đánh giá
3 = Tốt hơn các thành viên khác trong nhóm
2 = Trung bình
1 = Không tốt bằng các thành viên khác trong nhóm
0 = Không giúp gì cho nhóm
- 1= Là trở ngại đối với nhóm
Hệ số đánh giá cá nhân = Tổng điểm của các thành viên cho : (số lượng
thành viên x sô lượng tiêu chí x 2)
Điểm cá nhân = Điểm số nhóm (GV) x hệ số đánh giá
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PHỤ LỤC 10
PHIẾU ĐIỀU TRA
Phiếu khảo sát Sinh viên
Họ và tên sinh viên: ........................................... Sinh năm: .............
Khoa: ......................... Ngành học: ......................... Lớp: ..............
Nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn âm nhạc cho sinh viên ngành
giáo dục mầm non tại trường Đại học Quảng Nam, đề nghị các em sinh
viên (SV) vui lòng cộng tác và cho biết thêm ý kiến về một số vấn đề sau
đây:
Câu 1: Em thấy bộ môn âm nhạc có quan trọng trong quá trình dạy
học cho sinh viên mầm non không?
 a. Rất quan trọng

 b. Quan trọng

 c. Ít quan trọng

 d. Không quan trọng

Câu 2: Em có yêu thích môn âm nhạc không?
 a. Có

 b. Bình thường

 c. Không

Câu 3: Giảng viên có đảm bảo thời gian lên lớp không?
 a. Đảm bảo

 b. Chưa đảm bảo

 c. Không đảm

bảo
Câu 4: Giảng viên có cung cấp đầy đủ tài liệu học tập phù hợp với
môn học không?
 a. Có

 b. Chưa đầy đủ

 c. Không

Câu 5: Giảng viên có phương pháp truyền đạt dễ hiểu không?
 a. Dễ hiểu

 b. Bình thường

 c. Khó hiểu

Câu 6: Giảng viên có thường xuyên sử dụng phương pháp dạy học
tích cực trong quá trình dạy học môn âm nhạc không?
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 a. Rất thường xuyên

 b. Thường xuyên

 c. Ít thường xuyên

 d. Không sử dụng

Câu 7: Giảng viên có sử dụng hiệu quả các phương tiện dạy học có
trong phòng học (Máy chiếu, bảng) không?
 a. Thường xuyên

 b. không thường xuyên

 c. Không sử

dụng
Câu 8: Giảng viên có khuyến khích tổ chức các hoạt động nhóm
trong quá trình học không ?
 a. Có

 b. Rất ít

 c. Không

Câu 9: Phương pháp giảng dạy của giảng viên có phát huy tính tự
học, tự nghiên cứu của sinh viên không?
 a. Có
 b. Rất ít
 c. Không
Câu 10: Em có hứng thú đối với môn học không?
 a. Có

 b. Bình thường

 b. Không

Quảng Nam, ngày

tháng

năm 2017
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Phiếu tổng hợp kết quả khảo sát Sinh viên
Số lượng

Tỉ lệ

Rất quan trọng

48

60%

Quan trọng

24

30%

Ít quan trọng

8

10%

Không quan trọng

0

0%

Câu 1

Câu 6

Rất thường
xuyên
Thường
xuyên
Ít thường
xuyên
Không sử
dụng

Số lượng

Tỉ lệ

0

0%

0

0%

100

100%

0

0%

Tổng

80

100%

Tổng

80

100%

Câu 2

Số lượng

Tỉ lệ

Câu 7

Số lượng

Tỉ lệ

Có

56

70%

Bình thường

16

20%

Không

8

10%

Tổng

80

Câu 3

Thường
xuyên
Không
thường xuyên
Không sử
dụng

0

0%

64

80%

16

20%

100%

Tổng

80

100%

Số lượng

Tỉ lệ

Câu 8

Số lượng

Tỉ lệ

80

100%

Có

8

10%

0

0%

Rất ít

56

70%

0

0%

Không

16

20%

Tổng

80

100%

Tổng

80

100%

Câu 4

Số lượng

Tỉ lệ

Câu 9

Số lượng

Tỉ lệ

64

80%

16

20%

16

20%

Có
Rất ít

56

0

0%

Không

8

70%
10%

80

100%

80

100%

Đảm bảo
Chưa đảm
bảo
Không đảm
bảo

Có
Chưa đầy đủ

Không
Tổng

Tổng
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Số lượng

Tỉ lệ

Dễ hiểu

16

20%

Bình thường

24

Khó hiểu
Tổng

Câu 5

Số lượng

Tỉ lệ

Có

16

20%

30%

Bình thường

40

50%

40

50%

Không

24

30%

80

100%

80

100%

Câu 10

Tổng

121

PHỤ LỤC 11
BẢNG TỈ LỆ ĐIỂM KIỂM TRA HẾT HỌC PHẦN
NHẠC LÝ VÀ HÁT

Bảng tỉ lệ điểm kiểm tra hết học phần môn Nhạc lý và hát của sinh viên lớp
DT14SMN02 (lớp đối chứng)
Điểm

Từ 7-10

Từ 5-dưới 7

Dưới 5

Tỉ lệ

18 SV (25%)

34 SV (47%)

20 SV (28%)

(Nguồn: Tác giả tổng hợp ngày 17/05/2016)

Bảng tỉ lệ điểm kiểm tra hết học phần môn Nhạc lý và hát của sinh viên lớp
DT14SMN01 (lớp thực nghiệm)
Điểm

Từ 7-10

Từ 5-dưới 7

Dưới 5

Tỉ lệ

34 SV (47%)

27 SV (38%)

11SV (15%)

(Nguồn: Tác giả tổng hợp ngày 17/05/2016)
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PHU LỤC 12
NHỮNG BÀI HÁT MẦM NON SỬ DỤNG TRONG LUẬN VĂN
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PHỤ LỤC 13
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN ÂM NHẠC

13.1. Phòng học âm nhạc
(Nguồn: Tác giả chụp ngày 28/10/2016)

13.2. Sinh viên GDMN đang học nhạc cụ (ĐPĐT)
(Nguồn: Tác giả chụp ngày 15/11/2016)
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13.3. Một giờ học phân môn Nhạc lý và hát theo phương pháp đổi mới
(Nguồn: Tác giả chụp ngày 27/03/2016)

13.4. Giờ học thực nghiệm phân môn nhạc cụ - ĐPĐT
(Nguồn: Tác giả chụp ngày 15/11/2016)

125

13.5. Giờ học thực nghiệm phân môn LL&PPHĐAN
(Nguồn: Tác giả chụp ngày 19/3/2017)

13.6. Thực hành quan sát hoạt động trong giờ học phân môn LL&PPHĐAN
(Nguồn: Tác giả chụp ngày 19/3/2017)
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13.7. Sinh viên GDMN thực hành tập giảng trong giờ học phân môn
LL&PPHĐAN
(Nguồn: Tác giả chụp ngày 29/3/2017)

13.8. Sinh viên tập giảng tại trường Mầm non thực hành
(Nguồn: Tác giả chụp ngày 18/4/2017)

