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Thạc sĩ
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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Được xem như là vua của các loại nhạc cụ, đàn Piano với âm vực
rộng, khi thì thánh thót, kiều diễm, lúc lại trầm hùng từ khi xuất hiện đã
mang đến một sự thay đổi lớn cho dòng khí nhạc trên thế giới. Đàn Piano
với khả năng biểu hiện phong phú, có thể biểu diễn độc lập, không cần bất
cứ một nhạc cụ khác nào hỗ trợ mà vẫn đạt được hiệu quả cao về nghệ
thuật. Đối với nền âm nhạc mới của đất nước ta, đàn Piano tạo được sự
mến mộ của công chúng nghe nhạc nhờ vào sự thể hiện điêu luyện của các
nghệ sĩ biểu diễn, mà tên tuổi của họ tạo nên niềm tự hào cho dân tộc Việt
như Đặng Thái Sơn, Tôn Nữ Nguyệt Minh…
Nhìn lại giai đoạn đầu, từ những sáng tác cải biên cho Piano của các thế
hệ nhạc sĩ đi trước như Đỗ Nhuận, Nguyễn Xuân Khoát, Thái Thị Lang, Thái
Thị Liên,… tuy còn đơn giản về hình thức, thể loại, phong cách nhưng đã thể
hiện rõ nỗ lực muốn đưa đàn Piano hòa nhập với cuộc sống xã hội. Dần dần
sau đó, các tác phẩm viết cho Piano ngày càng phong phú hơn về ngôn ngữ
biểu hiện, thể loại, phong cách và nội dung tư tưởng của các nhạc sĩ chuyên
nghiệp như Nguyễn Văn Thương, Hoàng Đạm, Đặng Hữu Phúc,… Các sáng
tác của các nhạc sĩ Việt Nam ngày càng được nâng cao về chất lượng, có chỗ
đứng vững chắc trong các cuộc thi, các chương trình biểu diễn độc tấu, hòa
tấu trong và ngoài nước, đặc biệt là các sáng tác mang âm hưởng dân gian cho
đàn Piano.
Ngoài những tác phẩm mang âm hưởng của dòng nhạc mới thì chất
liệu âm nhạc dân gian, mà chủ yếu là dân ca đã được các nhạc sĩ, nghệ sĩ
biểu diễn khai thác, sử dụng chất liệu trong sáng tác Piano, đem lại hiệu
quả thẩm mỹ, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của công chúng yêu nghệ thuật.
Các nhạc sĩ Việt Nam coi đây là ngọn nguồn, là điểm tựa, là hình tượng tác
phẩm để thể hiện cuộc sống của con người Việt Nam mặc dù trong tác
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phẩm của họ đã vận dụng các kỹ thuật biểu diễn, các hình thức, thể loại âm
nhạc châu Âu.
Tuy nhiên, tại trung tâm Music Talent, các tác phẩm mang chất liệu
dân ca Việt Nam chưa được chú trọng trong chương trình giảng dạy. Do
nhu cầu, quan điểm thẩm mỹ âm nhạc của các đối tượng hiện theo học,
trung tâm thường chỉ tập trung giảng dạy các tác phẩm Piano cổ điển, lãng
mạn hay những tác phẩm nước ngoài nổi tiếng. Điều này khiến cho học
sinh gặp nhiều bỡ ngỡ khi tiếp xúc với các tác phẩm Piano Việt Nam nói
chung và đặc biệt là các tác phẩm Piano sử dụng chất liệu dân ca Việt Nam
nói riêng.
Trong quá trình công tác tại Trung tâm âm nhạc Music Talent,
bằng kinh nghiệm thực tiễn của bản thân, tôi muốn đưa các tác phẩm
chuyển soạn từ dân ca Việt Nam cho đàn Piano độc tấu đến với học sinh ,
giúp các em được tiếp xúc nhiều hơn với các tác phẩm này, góp phần nâng
cao chất lượng đào tạo tại đây.
Với những lý do đó, chúng tôi đã chọn đề tài “Dạy học tác phẩm
Piano sử dụng chất liệu dân ca Việt Nam tại Trung tâm Music Talent”
cho hướng nghiên cứu của luận văn, nhằm đưa ra những phương pháp dạy
học đàn Piano phù hợp với các đối tượng học sinh theo học tại Trung tâm,
giúp các em nâng cao được kỹ thuật biểu diễn, thêm hiểu và thêm yêu âm
nhạc truyền thống Việt Nam. Từ đó phát hiện và bồi dưỡng, tạo nguồn tài
năng biểu diễn đàn Piano cho đất nước.
2. Tình hình nghiên cứu
Qua việc nghiên cứu các tài liệu và tìm hiểu thực tế, chúng tôi nhận
thấy có khá nhiều công trình nghiên cứu, luận án, luận văn đề cập đến vấn
đề dạy học tác phẩm Piano và dân ca Việt Nam, tiêu biểu như:
- Trần Thu Hà, Luận án tiến sĩ (1987), Nghệ thuật Piano Việt Nam đã
đề cập đến lịch sử hình thành, phát triển và quá trình cây đàn Piano du nhập
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vào Việt Nam. Tác giả đã phân tích và đánh giá phương pháp sư phạm qua các
giai đoạn từ thời Pháp thuộc cho đến những năm của thập kỷ 80. Tác giả đã thể
hiện mong muốn được góp phần vào công cuộc gìn giữ và truyền bá kho tàng
âm nhạc quý báu, đậm đà bản sắc dân tộc và hiện đại cho các thế hệ sau.
- Trần Vân Anh (1997), Luận văn Thạc sĩ nghệ thuật học, Tìm hiểu
cách sử dụng hòa âm trong các tác phẩm Piano độc tấu của các tác giả
Việt Nam. Đây là công trình nghiên cứu chuyên sâu về âm nhạc học dựa
trên cơ sở lý thuyết hòa âm trong âm nhạc cổ điển châu Âu, tác giả đã phân
tích hòa âm trong các tác phẩm Piano Việt Nam về các mặt: thang âm điệu
thức; cấu trúc hợp âm, chồng âm; các thủ pháp hòa âm.
- Hoàng Hoa (1997), Luận văn Thạc sĩ nghệ thuật học, Một số yếu tố
biểu hiện bản sắc dân tộc trong sáng tác cho piano của nhạc sĩ Việt Nam,
có xem xét, xác định một số tác phẩm Piano của các tác giả Việt Nam về
các mặt: chất liệu dân ca trong các tác phẩm cho Piano, thang âm điệu thức
và hòa âm.
- Phạm Phúc Minh (1994), Tìm hiểu dân ca Việt Nam, Nxb Âm nhạc,
Hà Nội là công trình nghiên cứu dân ca Việt Nam các vùng miền về nguồn
gốc, thể loại, một số đặc điểm âm nhạc.
- Nguyễn Thuỵ Loan (2006), Âm nhạc cổ truyền Việt Nam, Nxb Đại
học Sư phạm - sách dùng cho đào tạo giáo viên THCS giới thiệu về âm
nhạc cổ truyền các dân tộc Việt Nam.
- Bùi Huyền Nga (2009), Đặc trưng của âm nhạc dân gian, tài liệu
lưu hành nội bộ dùng trong giảng dạy môn Âm nhạc cổ truyền Học viện
Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trong tài liệu này đã tổng kết những đặc
trưng cơ bản của âm nhạc dân gian Việt Nam như: tính xã hội, tính nghệ
thuật, tính dị bản, tính cộng đồng. Tài liệu là cơ sở cho chúng tôi tìm hiểu
đặc điểm của âm nhạc cổ truyền trong các tác phẩm âm nhạc mang chất
liệu âm nhạc dân gian Việt Nam.

4
Ngoài ra, còn có những công trình nghiên cứu khác như: Luận án
tiến sĩ “Mối liên hệ giữa các chất liệu âm nhạc của Việt Nam và châu Âu
trong sáng tác của các nhạc sĩ thế kỷ XX” (2001) của Đặng Ngọc
Giang Quân, luận án tiến sĩ “Sự phát triển nghệ thuật Piano Việt Nam”
(2008) của Nguyễn Minh Anh... và một số luận văn thạc sĩ nghiên cứu về
lý luận giảng dạy, kỹ thuật diễn tấu của đàn Piano.
Nhìn chung, các công trình khoa học trên phần lớn đi sâu nghiên cứu
những vấn đề liên quan đến lĩnh vực sáng tác và đào tạo Piano chuyên
nghiệp, tuy nhiên chưa đề cập cụ thể về các vấn đề liên quan tới việc giảng
dạy các tác phẩm Piano sử dụng chất liệu dân ca, đặc biệt là hướng tới các
đối tượng không chuyên tại trung tâm …. Có thể nói, cho đến thời điểm
hiện tại, đề tài của chúng tôi không có sự trùng lặp với những đề tài khác.
Dù vậy, việc kế thừa các thành tựu nghiên cứu khoa học của các nhà khoa
học đi trước để làm tài liệu nghiên cứu là rất cần thiết để chúng tôi tham
khảo, kể thừa trong việc triển khai đề tài luận văn.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu một số tác phẩm viết cho đàn Piano có sử dụng chất liệu
âm nhạc (hoặc chuyển soạn) từ dân ca Việt Nam để tìm ra phương pháp
giảng dạy phù hợp, bổ sung vào chương trình chính khóa (trình độ 3) tại
Trung tâm Music Talent.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu cơ sở lý luận về đàn Piano và một số tác phẩm Piano
sử dụng chất liệu dân ca Việt Nam.
- Nghiên cứu thực trạng dạy và học một số tác phẩm Piano sử dụng
chất liệu dân ca Việt Nam (đã hoặc chưa có trong giáo trình chính khóa tại
Trung tâm Music Talent).
- Thực nghiệm sư phạm
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4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Luận văn nghiên cứu một số tác phẩm Piano sử dụng chất liệu dân
ca Việt Nam (đã hoặc chưa có trong giáo trình chính khóa tại Trung tâm
Music Talent).
4.2. Phạm vi nghiên cứu
Một số tác phẩm Piano sử dụng chất liệu dân ca Việt Nam trong
“Tuyển tập tác phẩm Việt Nam cho đàn Piano”, tập 1 và tập 2 của tác giả
Nguyễn Hữu Tuấn tại Trung tâm Music Talent. Chú trọng vào 03 tác phẩm
chính: Múa quạt - Thái Thị Liên, Inh lả ơi - Nguyễn Văn Thương, Ru con Nguyễn Văn Thương.
5. Phương pháp nghiên cứu
Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:
- Phương pháp lý thuyết: Phân tích, tổng hợp, so sánh để chỉ ra
đặc điểm âm nhạc của một số tác phẩm Piano sử dụng chất liệu dân ca
Việt Nam.
- Phương pháp thực nghiệm: Áp dụng phương pháp thực nghiệm
để thiết kế nội dung giáo án và tiến hành dạy thử nghiệm tại Trung tâm
Music Talent.
6. Những đóng góp của luận văn
Ý nghĩa khoa học: Làm rõ được vấn đề dạy và học tác phẩm Piano
sử dụng chất liệu dân ca Việt Nam vào nội dung giảng dạy bộ môn đàn
Piano tại Trung tâm Music Talent.
Ý nghĩa thực tiễn: Từ thực trạng vấn đề dạy học tác phẩm Piano sử
dụng chất liệu dân ca Việt Nam tại Trung tâm Music Talent, chúng tôi mong
muốn đưa ra phương pháp dạy học phù hợp với những đối tượng không
chuyên để mọi người đều có thể tiếp cận được với đàn Piano. Ngoài ra, đề tài
có thể làm tài liệu tham khảo về giảng dạy và học tập đàn Piano tại các Trung
tâm âm nhạc khác.
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7. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận
văn gồm 2 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận dạy học Piano tại Trung tâm Music Talent.
Chương 2: Phương pháp dạy và học một số tác phẩm Piano sử dụng
chất liệu dân ca Việt Nam tại Trung tâm Music Talent.
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Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN DẠY HỌC PIANO TẠI
TRUNG TÂM MUSIC TALENT
1.1. Khái niệm, thuật ngữ
1.1.1. Dân ca (trong âm nhạc dân gian Việt Nam)
Theo Từ điển Tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên (xuất bản năm 1998)
ta có thể hiểu “Dân ca là bài hát lưu truyền dân gian thường không rõ tác
giả” [35; tr. 238].
Trong cuốn “Tìm hiểu dân ca Việt Nam” của Phạm Phúc Minh có
khái niệm về dân ca như sau: “Dân ca là những làn điệu, bài hát truyền
thống được lưu truyền trong dân gian từng vùng, từng dân tộc” [24; tr.212].
Cũng trong cuốn sách này, ở trang 11, Phạm Phúc Minh có nêu rõ hơn về
dân ca: “Dân ca là những bài hát cổ truyền do nhân dân sáng tác, được lưu
truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác và được nhân dân ca hát theo phong
tục tập quán của từng địa phương, từng dân tộc”. Chúng tôi đồng quan
điểm với cách giải thích này của tác giả Phạm Phúc Minh.
Như vậy, dân ca Việt Nam là những bài hát mang chất liệu của âm
nhạc dân gian Việt Nam, là “di sản âm nhạc đã hình thành và phát triển trong
quá khứ ở nước ta kể từ thời phong kiến trở về trước còn được lưu truyền
cho tới nay mà chưa bị ảnh hưởng của âm nhạc phương Tây” [21; tr.17].
Dân ca do nhân dân sáng tác và mang tính khuyết danh, được gọt rũa và lưu
truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, “dân ca chính là những hạt ngọc, được
chắt lọc tinh tế, kỹ lưỡng từ bao thế hệ mà thành” [8; tr.20].
Đặc điểm của dân ca nổi trội nhất có thể kể đến những chủ đề gắn
liền với đời sống con người, từ lúc sinh ra đến lúc mất đi. Đó là những bài
hát mẹ ru con ngủ, những bài trẻ em hát khi các em chơi “trốn tìm, đánh
đũa, đánh ô”, những câu hò đối đáp vào mùa cấy giữa ruộng đồng sâu đầy
nước, trên sông, trên rạch những đêm im vắng, cạnh những cối giã gạo
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chày ba, những bài hát đối đáp giữa chân đồi, trên mặt hồ hay cạnh bờ
sông, khi công việc đồng áng rỗi rãi, trong những đêm trăng sáng vằng vặc
hay trong dịp cưới xin, lễ lạt hoặc đưa người quá cố về nơi an nghỉ cuối
cùng. Những bài hát dân gian do đông đảo quần chúng sáng tạo nên thường
không ai biết tên, tác giả nào đã tạo ra nó. Có khi những bài dân ca ấy được
sáng tác ngay trong những cuộc hội hát tạo điều kiện cho nhiều thế hệ gặp
nhau qua các loại hát giao duyên hay trong quá trình lao động sản xuất.
Những bài dân ca do những người không chuyên nghiệp, với nhiều thành
phần, nghề nghiệp khác nhau sáng tác, có thể là nông dân, thanh niên, thiếu
nữ, nhà nho,… Họ sáng tác với mục đích vui chơi mà không vụ lợi, không
mục đích thương mại. Nhạc cụ đệm cho những bài hát dân ca cũng đơn
giản. Ngôn ngữ âm nhạc gần với thiên nhiên chứ không phức tạp như âm
nhạc chuyên nghiệp. Dân ca cũng mang màu sắc địa phương rất đặc biệt,
tùy theo phong tục, ngôn ngữ, giọng nói, âm nhạc của từng vùng mà khác
đi đôi chút.
1.1.2. Chất liệu
Các tác phẩm dân ca in sâu trong tâm thức mỗi người như vậy, nên
khi sáng tạo tác phẩm khí nhạc mới, những âm hưởng dân ca đã xuất hiện
một cách ngẫu nhiên trong tác phẩm, nằm ngoài chủ ý của tác giả. Điều này
thể hiện yếu tố khúc xạ tự nhiên của văn hoá dân gian nói chung và âm
nhạc dân gian Việt Nam nói riêng trong quá trình sáng tạo nghệ thuật.
Chúng ta biết rằng, nói đến nghệ thuật dân gian là nói đến tính lưu truyền
mà điển hình là truyền khẩu (truyền miệng). Mỗi lần truyền miệng như vậy
cũng là thêm một lần sáng tạo. Điều này lý giải vì sao chúng ta khó tìm
được bài bản gốc của mỗi bài dân ca. Cho nên, việc diễn tả chất liệu dân ca
trong tác phẩm khí nhạc mới Việt Nam một cách ngẫu nhiên cũng có thể
được coi là một lần truyền bá chất liệu âm nhạc dân ca Việt Nam trong con
mắt của người đương thời.
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Suốt chiều dài lịch sử phát triển, đất nước ta đã trải qua rất nhiều
những thăng trầm của thời đại. Không nằm ngoài dòng chảy đó, nền âm
nhạc Việt Nam cũng có rất nhiều những biến đổi mạnh mẽ cả về hình thức
lẫn thể loại. Từ thời đầu của nền tân nhạc Việt Nam đã có những nhạc sĩ
tập trung khai thác và phát triển kho tàng âm nhạc dân gian, trong đó có
dân ca. Việc sử dụng chất liệu âm nhạc dân gian không chỉ xuất hiện trong
tác phẩm Việt Nam đương đại mà điều này vốn là một dòng chảy tự nhiên
trong nền âm nhạc của mọi quốc gia thuộc mọi thời đại. Thời kỳ Tiền cổ
điển rồi Cổ điển, trong các vở Oratorio của G.F. Handel (1685 - 1759) hay
trong các bản giao hưởng của W.A. Mozart (1756 - 1791), người ta tìm
thấy khá nhiều chất liệu âm nhạc dân gian của các dân tộc ở châu Âu như
Đức, Áo, Ý, Pháp,… Ở Việt Nam, ngay từ buổi đầu của nền tân nhạc, một
số nhạc sĩ đã có ý thức và tâm huyết với xu hướng này như Nguyễn Hữu
Tuấn, Thái Thị Liên, Nguyễn Văn Thương,… Đến nay, có thể nói phần lớn
các tác phẩm Piano “đi cùng năm tháng” ít nhiều đều mang âm hưởng dân
ca một vùng miền nào đó.
Tác phẩm Piano Việt Nam sử dụng chất liệu dân ca của vùng miền
nào đó được coi là tác phẩm mang âm hưởng dân ca. Việc sử dụng chất liệu
dân ca được chia thành nhiều dạng khác nhau như: phát triển từ một làn điệu,
có màu sắc, chất liệu của làn điệu, sử dụng thang âm điệu thức đặc trưng của
một thể loại dân ca hay chuyển soạn nguyên dạng bài dân ca đó,…
Trong tác phẩm Piano, “chất liệu” là một thuật ngữ có tính khái quát
nhằm chỉ định những bộ phận giai điệu hoặc tiết tấu gây được ấn tượng đặc
trưng cho tác phẩm, làm nó trở thành một thể khác biệt với tác phẩm khác.
Bộ phận đó có thể là một âm hình (gồm nhiều ô nhịp, có sự kết hợp giữa
cao độ và tiết tấu), một hình tiết tấu (không liên quan đến cao độ), một mô
típ (một tổ hợp nốt), hoặc đơn giản chỉ là một quãng giai điệu. Ngoài ra, có
thể kể đến cách sử dụng các nốt hoa mỹ; các cách tiến hành giai điệu đi lên,
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đi xuống; cách nối tiếp hòa âm trong giai điệu;… Như vậy, khi nói một tác
phẩm Piano có chất liệu một thể loại dân ca thì có thể được xem là tác giả
đã sử dụng một làn điệu, một nét của làn điệu hoặc cách tiến hành quãng
đặc trưng trong làn điệu dân ca nào đó. Ngoài ra, điều đó còn được thể hiện
trong việc sử dụng điệu thức, tiết tấu, cấu trúc trong dân ca,…
Với Việt Nam, chúng ta sử dụng chất liệu nghệ thuật dân gian để xây
dựng tác phẩm khí nhạc. Nước ta có kho tàng âm nhạc dân gian phong phú
nên khai thác chất liệu âm nhạc dân gian luôn là những sáng tạo mới cho
tác phẩm. Mỗi người sáng tác vận dụng và xử lý chất liệu âm nhạc dân gian
một khác. Âm nhạc dân gian Việt Nam trong tác phẩm khí nhạc mới vừa
thể hiện sự kết hợp ngôn ngữ âm nhạc phương Đông với phương Tây, vừa
thể hiện bản sắc văn hoá riêng, sự sáng tạo nghệ thuật riêng của các nhạc sĩ
Việt Nam. Do đó, chất liệu âm nhạc dân gian Việt Nam chính là nguồn chất
liệu bất tận để khai thác sáng tạo nghệ thuật của chủ thể sáng tạo khí nhạc
mới Việt Nam.
1.1.3. Thang âm, điệu thức
Trong sáng tác tác phẩm Piano, các nhạc sĩ Việt Nam đã có ý thức
trong việc lấy chất liệu từ âm nhạc dân tộc, có thể là âm điệu, điệu thức để đưa
vào tác phẩm của mình. Có thể nói, thang âm, điệu thức chính là ngôn ngữ âm
nhạc của mỗi dân tộc, thể hiện lối sáng tạo trong tư duy, là bản sắc nghệ thuật
của dân tộc đó.
Theo như sự tổng hợp của PGS.TS. Trịnh Hoài Thu, thang âm, điệu
thức theo lý thuyết âm nhạc cơ bản có thể hiểu như sau:
“Hệ thống âm nhạc được dùng làm cơ sở cho thực tiễn âm nhạc hiện
đại là một dãy những âm thanh có tương quan nhất định với nhau về độ
cao. Sự sắp xếp các âm của hệ thống theo độ cao được gọi là thang âm” [5,
tr. 17] (trong tài liệu tham khảo là [24, tr. 17]).
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Theo lý giải của PGS. Tô Vũ thì: “Thang âm và điệu thức là những
khái niệm lý luận âm nhạc xuất hiện ở phương Tây từ thời cổ đại Hy Lạp,
được nghiên cứu, hệ thống hoá chủ yếu với ngôn ngữ âm nhạc 7 âm. Thang
âm là chuỗi các âm sắp xếp theo trật tự cao độ thường từ thấp đến cao.
Điệu thức là chuỗi âm trong đó mỗi âm đều có vai trò và vị trí xác định” [4,
tr 61] (trong tài liệu tham khảo là [50, tr. 61]). Cũng theo PGS. Tô Vũ thì
“Âm nhạc truyền thống người Việt dùng thang 7 âm (ngũ cung thất thanh =
5 điệu 7 âm), nhưng trong thực tế dân ca người Việt, ta lại thấy hệ thang
điệu 5 âm mới là phổ biến và lý do, như đã gợi ý, rất có thể là do vấn đề
thanh điệu của ngôn ngữ tiếng Việt" [4, tr 62] (trong tài liệu tham khảo là
[50, tr. 62]).
Có nhiều loại điệu thức khác nhau như 4 âm, 5 âm, 6 âm, 7 âm…
Mỗi loại điệu thức có một kiểu sắp xếp các âm của nó theo cách khác nhau.
Theo Nhạc sĩ Phạm Phúc Minh trong cuốn Tìm hiểu dân ca Việt Nam cho
rằng: “Trong dân ca Việt Nam có rất nhiều kiểu gam - điệu thức, nhưng
phổ biến nhất vẫn là 5 cung (ngũ cung)” [1, tr 89] (trong tài liệu tham khảo
là [24, tr. 89]). Để tiện nghiên cứu, chúng ta cần phân biệt một số khái niệm
có liên quan như sau: Thang âm, Điệu thức, Giọng, Gam.
Thang âm là sự sắp xếp các âm thanh theo một thứ tự cao độ nhất
định. Mỗi âm trong thang âm được gọi là các bậc của nó.
Điệu thức là chuỗi âm trong đó mỗi âm đều có vai trò và vị trí xác định.
Có thể nói điệu thức mới chỉ là công thức về cách sắp xếp các bậc (chưa rõ là
âm nào).
Giọng còn gọi là điệu tính (Anh: Tonality, Pháp: Tonalité): là điệu
thức được thể hiện trên một cao độ nhất định. Giọng còn được gọi là điệu
tính. Tên giọng gồm tên Chủ âm (bậc I) và tên điệu thức.
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Theo chúng tôi, thang âm, điệu thức là một phần quan trọng để cấu
thành tác phẩm âm nhạc. Thông qua thang âm, điệu thức của tác phẩm,
chúng ta sẽ nhận biết những nét đặc thù của các dân tộc khác nhau trong tác
phẩm đó.
Với điệu thức 7 âm, gồm có 2 điệu thức chính là điệu trưởng và điệu thứ:
Điệu thức trưởng là điệu thức gồm có bảy bậc âm (thứ tự các bậc
được ghi bằng chữ số La Mã), trong đó có âm I, âm III và âm V là âm ổn
định. Bậc I và bậc III tạo thành quãng 3 trưởng, bậc III và bậc V tạo thành
quãng 3 thứ. Bậc I và bậc V tạo thành quãng 5 đúng. Công thức của điệu
thức trưởng là :

Điệu thức trưởng kí hiệu là Dur (tiếng La-tinh nghĩa là cứng, tiếng
anh được kí hiệu là Major).
Trong đó gam trưởng tự nhiên là sự sắp xếp 7 âm thanh của điệu
thức theo thứ tự từ thấp lên cao hay ngược lại từ cao xuống thấp tính từ âm
chủ (bậc I) đến âm chủ ở quãng tám liền kề được gọi là gam. Các âm thanh
tạo thành gam gọi là các bậc. Như vậy là bậc của điệu thức cùng là bậc của
gam. Gam trưởng tự nhiên có công thức giống điệu thức trưởng :

Điệu thức thứ là điệu thức gồm có bảy bậc âm, trong đó có âm I, âm
III và âm V là âm ổn định. Bậc I và bậc III tạo thành quãng 3 thứ, bậc III và
bậc V tạo thành quãng 3 trưởng. Bậc I và bậc V tạo thành quãng 5 đúng.
Công thức của điệu thức thứ là:
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Điệu thứ kí hiệu là moll (tiếng La-tinh nghĩa là mềm, tiếng anh được
ký hiệu mà Minor).
Gam thứ tự nhiên có công thức giống điệu thức thứ :

Gam thứ tự nhiên cũng có cấu tạo gồm hai nhóm 4 âm, hai nhóm
được nối với nhau bằng quãng 2 trưởng. Hai nhóm này có cơ cấu quãng
không giống nhau.
PGS.TS. Trịnh Hoài Thu cho rằng “tác phẩm sử dụng thang âm, điệu
thức dân gian chỉ có ý nghĩa tương đối, bởi lẽ trong tác phẩm âm nhạc mới,
cách ghi nhạc trên 5 dòng kẻ của phương Tây sẽ không thể diễn đạt được
những quãng non, già trong các “hơi”, “điệu” như trong âm nhạc dân gian”. [1]
“Dựa vào quy luật âm dương ngũ hành, nhạc sĩ Hoàng Kiều đã cho ta
thấy quy luật cấu trúc, đặc điểm và tính chất của 5 điệu thức 5 âm của Việt
Nam trong âm nhạc cổ truyền.
Những điệu thức ấy như sau:
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Về tính chất các điệu như sau:
- Điệu Nam: Mang tính chất thứ (theo cách gọi của âm nhạc cổ điển
châu Âu - do có 2 quãng 3 thứ). Theo cách gọi của truyền thống là tính chất
hơi Ai: buồn man mác.
- Điệu Nao tính chất thứ ở chỗ nó có chứa quãng 7 thứ, tính chất mềm
mại, "ghé ai" (theo cách gọi truyền thống).
- Điệu Huỳnh mang tính trưởng vì có 2 quãng 3 trưởng và 6 trưởng.
Tính chất khoẻ khoắn, cứng cỏi, vui. Theo cách gọi truyền thống, nó mang
tính chất của hơi Xuân.
- Điệu Bắc có khuynh hướng trưởng hay mơ hồ trưởng, vì nó chỉ có 1
quãng 6 trưởng như cung Huỳnh. Gọi là "ghé Xuân".
- Điệu Pha có kết cấu nửa trưởng, nửa thứ, vừa vui lại vừa buồn, vừa
sáng lại vừa tối. Theo cách gọi truyền thống thì có tên là "Xuân, Ai". [36,
tr.115].
Thang âm Tây Nguyên Việt Nam
Thang âm Tây Nguyên chủ yếu là thang 6 âm, đôi khi cũng xuất hiện
thang 5 âm nhưng ít hơn. Khoảng cách giữa các bậc âm trong thang âm có
những điểm khác so với thang 5 âm của người Việt (Kinh), trong đó
thường xảy ra các quãng bán âm giữa âm 5 và 6, giữa âm 2 và 3.
Thang âm Tây Nguyên có ba loại thang âm chính:
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1.1.4. Làn điệu
Việt Nam là một trong số những quốc gia Đông Nam Á đa sắc tộc,
với 54 tộc người cùng chung sống trên lãnh thổ được trải dài từ Mục Nam
Quan tới mũi Cà Mau. Chúng ta cơ bản đã có sự nghiên cứu về hệ thống các
làn điệu của các tộc người. Ngoài những nét chung hòa nhập vào cộng đồng
các dân tộc Việt Nam, mỗi tộc người lại có những nét độc đáo riêng về bản
sắc văn hóa của mình. Các làn điệu dân ca thể hiện phong cách sống của mỗi
tộc người luôn sát với cuộc sống lao động, nghi lễ, phong tục của mỗi dân
tộc. Các hoạt động biểu diễn dân gian thường được tổ chức trong các lễ hội
hoặc các nghi thức cúng tế, hát làng nghề... Trong cuộc sống thường ngày,
người lao động cũng hát lên để động viên nhau, thể hiện tình yêu đôi lứa và
tình cảm giữa người và người.
Tuy nhiên, mỗi khu vực, vùng miền và các tỉnh thành của Việt Nam
lại có các thể loại dân ca với những ca từ và làn điệu khác nhau mặc dù cũng
có tính chất chung của dân ca miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Thuật
ngữ âm nhạc dân gian chỉ phần âm hưởng của làn điệu trong các thể loại dân
ca, nhằm phân biệt với phần thơ ca nói chung.
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Ngoài ra, trong âm nhạc truyền thống của người Kinh còn có các thể
loại kịch hát dân tộc như tuồng, chèo, cải lương. Những làn điệu trong các
loại hình sân khấu âm nhạc này được sắp xếp theo tính cách âm nhạc thành
từng nhóm như sắp, sử (chèo), nam, khách (tuồng). Các tác giả kịch bản văn
học phải nắm được các làn điệu này để viết lời cho phù hợp với nhạc và sắp
xếp các thứ tự sử dụng các làn điệu cho phù hợp với tính cách, tuyến phát
triển của mỗi nhân vật và giữa các nhân vật với nhau.
Về khái niệm làn điệu sử dụng trong luận văn này, chúng tôi thống
nhất cách giải thích của nhạc sỹ Tú Ngọc: "Làn điệu để chỉ những trổ hát,
những đoạn hát, những bài bản mang phong cách hát ngâm”. [30; tr.161].
1.1.5. Phương pháp dạy học
Phương pháp dạy học là cách thức tổ chức hoạt động dạy học của
giáo viên và cách thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh. Trong quan
hệ đó, phương pháp dạy quyết định, điều khiển phương pháp học của học
sinh, là cơ sở để lựa chọn phương pháp dạy. Tuy nhiên, kết quả học tập
được quyết định bởi phương pháp học tập của học sinh.
Như vậy, phương pháp dạy học là sự kết hợp hữu cơ, biện chứng
giữa phương pháp dạy của giáo viên và phương pháp học tập của học sinh,
phương pháp dạy đóng vai trò chủ đạo, phương pháp học có tính chất độc
lập tương đối, chịu sự chi phối của phương pháp dạy, song nó cũng ảnh
hưởng trở lại phương pháp dạy. Phương pháp dạy học là cách thức hoạt
động phối hợp thống nhất của giáo viên trong quá trình dạy học, được tiến
hành vai trò chủ đạo của giáo viên dạy học sinh, mang đặc điểm của
phương pháp nói chung, bao gồm cả mặt khách quan và mặt chủ quan. Mặt
khách quan là những quy luật tâm lý, quy luật dạy học chi phối hoạt động
nhận thức của người học mà giáo dục phải ý thức được. Mặt chủ quan là
những thao tác, những hành động. PPDH chịu sự chi phối của nội dung dạy
học cụ thể.

17
Hiệu quả của phương pháp phụ thuộc vào trình độ nghiệp vụ sư
phạm của giáo viên. Việc nắm vững nội dung dạy học và quy luật đặc điểm
nhận thức của học sinh là tiền đề quan trọng cho việc sử dụng phương pháp
dạy học đó. Thực tiễn dạy học cho thấy cùng một nội dung dạy học, cùng
sử dụng một phương pháp dạy học nhưng mức độ thành công cuả giáo viên
là khác nhau, Hệ thống các phương pháp dạy học ngày càng được hoàn
thiện và phát triển để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội, giúp
người học phát triển tư duy sáng tạo, khả năng tự học, khả năng thích ứng
với điều kiện luôn đổi của môi trường, các phương pháp dạy học thường sử
dụng phối hợp để giải quyết tốt các nhiệm vụ dạy học khác nhau. Có nhiều
cách thức, cũng như tên gọi cho từng loại phương pháp như:
Phương pháp dạy - học truyền thống: Giáo viên độc thoại, chủ động
truyền đạt kỹ năng học bài, còn người học thì tiếp thu một cách thụ động.
Phương pháp dạy - học hiện đại: Giáo viên là người thiết kế, tổ chức
còn bản thân học sinh tự tìm kiếm tri thức và hoạt động một cách riêng độc
lập và sáng tạo.
Phương pháp dạy - học thụ động: Giáo viên truyền đạt kiến thức,
độc thoại đặt câu hỏi hoặc phát vấn áp đặt kiến thức có sẵn, còn học sinh
thì học thuộc lòng và nhớ máy móc.
Phương pháp dạy - học tích cực: Học sinh tự chủ động tìm ra kiến
thức bằng chính năng lực của mình. Giáo viên sẽ đối thoại với học sinh,
hợp tác trao đổi với học sinh những vấn đề cần thắc mắc rồi hướng học
sinh tới câu trả lời. Giáo viên sẽ làm cơ sở để học sinh tự đánh giá và phát
triển năng lực.
Trên cơ sở trên ta thấy, việc phát huy tính tích cực, độc lập suy nghĩ,
tìm tòi, sáng tạo của học sinh là nội dung chính xuyên suốt tư tưởng của
phương pháp dạy - học. Trong phương pháp dạy học, chủ thể tác động -
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người dạy và đối tượng tác động của họ là học sinh. Còn học sinh lại là chủ
thể tác động của mình vào nội dung dạy học. Vì vậy, người dạy phải nắm
vững những quy luật khách quan chi phối tác động của mình vào học sinh
và nội dung dạy học thì mới đề ra những phương pháp tác động phù hợp.
Mặt khác, người học là đối tượng tác động của giáo viên, đồng thời
là chủ thể, là nhân cách mà hoạt động của họ (tương ứng với sự tác động
của người giáo viên) phụ thuộc vào hứng thú, nhu cầu và ý chí của họ. Nếu
giáo viên không gây cho học sinh có mục đích tương ứng với mục đích của
mình thì không diễn ra hoạt động dạy và hoạt động học và phương pháp tác
động không đạt được kết quả mong muốn.
Vì vậy, cấu trúc của phương pháp dạy học trước tiên là mục đích của
người giáo viên đề ra và tiến hành một chuỗi hành động mang tính hệ thống
với những phương tiện mà họ có. Dưới tác động đó của người giáo viên tác
động đối với người học, giúp họ đề ra mục đích của mình và thực hiện hệ
thống hành động với phương tiện nhằm lĩnh hội nội dung dạy học.
Không có phương pháp nào là vạn năng để áp dụng trong quá trình
dạy học, vì vậy, trong quá trình dạy học hiện đại đòi hỏi người giáo viên
phải vận dụng tất cả các phương pháp. Vấn đề ứng dụng sao cho có hiệu
quả là ở chỗ kết hợp các phương pháp đó như thế nào và tỷ trọng những
phương pháp đòi hỏi hoạt động nhận thức tích cực của học sinh như thế
nào để đảm bảo tính vừa sức đối với họ. Điều đó phụ thuộc vào trình độ
chuyên môn và nghệ thuật của người thầy.
Trong thực tiễn dạy học, bất kỳ một giờ dạy nào cũng có sự phối
hợp, kết hợp của một vài phương pháp. Hơn nữa, bản thân các phương
pháp dạy học đều có các mối tương tác với nhau để thể hiện tác động giữa
giáo viên và học sinh. Nói vận dụng phương pháp dạy học ở một thời điểm
nào đó có nghĩa là phương pháp dạy học đó chiếm ưu thế hơn trong việc thực
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hiện một nhiệm vụ dạy học, không có nghĩa là chỉ sử dụng một phương pháp
dạy học đó mà không kết hợp với các phương pháp dạy học khác. Giáo viên là
người thiết kế sự phối hợp các phương pháp dạy học, hiệu quả của việc dạy
học phụ thuộc một phần quan trọng vào sự kết hợp đó.
1.2. Sơ lược, sự hình thành nghệ thuật Piano ở Việt Nam
1.2.1. Giới thiệu về đàn Piano
Tác giả Nguyễn Minh Anh viết trong luận án tiến sĩ (2008) Sự phát
triển nghệ thuật Piano Việt Nam: “lịch sử của nghệ thuật Piano có khoảng
500 năm. Tổ tiên của Piano bắt nguồn từ những nhạc cụ phím - dây. Tiêu
biểu là hai loại nhạc cụ là Clavichord và Harpsichord” [1, tr.7]. Điều này
cho thấy để phát triển và hoàn thiện được như ngày hôm nay, đàn Piano đã
phải trải qua một quá trình dài với nhiều biến đổi. Đàn Clavichord là một
trong những nhạc cụ phím đơn giản và nhỏ nhất mà âm thanh được phát ra
bằng dây. Khi người chơi bấm vào phím, một mảnh kim loại bật lên và đập
vào dây đàn. Mảnh kim loại còn có tác dụng như một thanh chặn dây và
nốt nhạc được ngân lên cho đến khi phím đàn được thả ra. Còn đàn
Harpsichord là một nhạc cụ có phím và dây (dây gẩy). Harpsichord có
nhiều hình dáng phong phú nhưng nhìn chung đều có kiểu dáng giống đàn
Piano bây giờ. Nếu như Piano ngày nay người chơi có thể thể hiện được
sắc thái to nhỏ qua bàn tay theo độ mạnh nhẹ khi bấm thì Harpsichord thời
đó không có khả năng này. Đây là nhược điểm khiến cho nhạc công khi
chơi đàn khó xử lý được tác phẩm một cách tinh tế.
Qua các thế kỷ XVI - XVII - XVIII do việc sử dụng và thực hành
luyện tập có hệ thống bài bản nhiều hơn, đòi hỏi kỹ thuật khó, yêu cầu xử
lý âm nhạc tinh tế hơn (to nhỏ rõ ràng, các nét nhạc liền tiếng mềm mại,…)
nên các cây đàn phím dây gẩy dần được biến đổi cho phù hợp với nhu cầu
thực tế và đàn Piano ra đời. Với nhiều biến cố, thay đổi của xã hội, đàn
Piano đã được hoàn thiện ở thế kỷ XIX và được mệnh danh là vua của các
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loại nhạc cụ bởi khả năng biểu hiện có thể thay thế nhạc cụ dây gẩy tiền
thân của nó từ thế kỷ XIX. Piano là một nhạc cụ gồm có 88 phím đàn (cách
đều theo khoảng cách nửa cung). Trong các loại nhạc cụ, đàn Piano có âm
vực rộng nhất (kéo dài trên 7 quãng 8).
Đàn Piano thể hiện được nhiều sắc thái tình cảm - vui buồn, dữ dội,
nhẹ nhàng,… Các âm khu trầm và âm khu cao đều không gặp khó khăn nên
người chơi đàn dễ dàng xử lý tác phẩm hơn so với nhạc cụ khác. Các hợp
âm và chồng âm được sử dụng thường xuyên tạo nên màu sắc hòa âm dày
dặn cho tác phẩm. Đây là một lợi thế mà những cây đàn khác khó có thể
sánh bằng. Với những ưu điểm vượt trội đó, Piano còn được so sánh với
một dàn nhạc thu nhỏ.
Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, nhiều loại Piano được
ra đời, phong phú về mẫu mã và kiểu dáng nhưng có thể phân thành 3 dạng
chính: Piano nằm (Grand Piano), Piano đứng (Upright Piano) và Piano
điện. Mặc dù có dáng vẻ cồng kềnh và giá thành không hề nhỏ nhưng sự
xuất hiện của Piano ở khắp mọi nơi cho thấy sự phổ biến và tầm quan trọng
của đàn Piano trong đời sống.
Đàn Piano có nhiều ứng dụng thực tế trong biểu diễn và sáng tác qua
nhiều thời kỳ âm nhạc như Tiền cổ điển, Cổ điển, Lãng mạn, Cận đại,
Đương đại. Piano cũng được dùng rất phổ biến trong nhạc Jazz, Pop,
Rock,… Nó thường được đệm cho các nhạc cụ khác và thanh nhạc. Có
nhiều thể loại sáng tác được soạn cho đàn Piano như Sonata, Concerto, tiểu
phẩm,…
1.2.2. Sự du nhập và hình thành nghệ thuật piano Việt Nam
Piano thật sự du nhập kể từ lúc người Pháp vào Việt Nam theo con
đường truyền đạo Thiên Chúa. Có thể nói, thời gian đầu du nhập, Piano chỉ
nằm trong khuôn khổ của nhà thờ, phục vụ cho các hoạt động âm nhạc nơi
đây. Về sau khi âm nhạc phát triển mạnh hơn, vượt ra khỏi khuôn khổ nhà
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thờ, đàn Piano cũng thoát ra đứng độc lập và có vai trò như một nhạc cụ
độc tấu. Vì nguồn gốc xuất phát từ nhà thờ nên các lớp học Piano cũng do
nhà thờ tổ chức. Các thầy cô dạy nhạc chính là những cha đạo người Pháp
tại Nhà thờ lớn Hà Nội. Học sinh chính là các xơ hoặc các thầy tu - những
người phục vụ cho nhà thờ. Nội dung bài học Piano chưa có tính chuyên
nghiệp mà chỉ tập trung vào đệm các bài thánh ca để phục vụ cho thánh lễ.
Dần dần, các lớp học được mở rộng hơn, những người không thuộc nhà thờ
cũng có thể theo học. Tiếp đó là sự xuất hiện của những lớp dạy nhạc tư
nhân mà thầy dạy Piano chính là vợ hoặc người thân của các chức sắc Pháp
thống trị thời bấy giờ mở ra. Lớp học mang tính chất nhỏ lẻ và chưa có hệ
thống bài bản thống nhất, nhưng nhờ có các lớp học này mà bộ môn Piano
được nhiều người biết đến hơn, tạo một bước đà phát triển cho nghệ thuật
Piano sau này.
Bước ngoặt lớn trong con đường phát triển nghệ thuật Piano tại Việt
Nam phải kể đến sự thành lập trường Nhạc viện Viễn Đông (Conservatoire
Francais d’Extrême Orient) - trường âm nhạc đầu tiên tại Việt Nam do hai
ông Poăngxihông và Bilépxki người Pháp sáng lập năm 1927 tại Hà Nội.
Mục đích của trường là phục vụ nhu cầu âm nhạc của người Pháp, kinh phí
hoạt động do Pháp tài trợ. Các học sinh là người Pháp, người Việt Nam
hoặc từ các nước Đông Dương được tuyển chọn khá khắt khe. Ngoài
chuyên môn đàn Piano, học viên còn được học cả bộ môn ký xướng âm, lý
thuyết âm nhạc, lịch sử âm nhạc và hòa thanh,… Những học sinh người
Việt Nam được tham dự lớp Piano tại trường Nhạc viện Viễn Đông có thể
kể đến Lưu Quang Duyệt (1900 - 1984), Nguyễn Xuân Khoát, Nguyễn Hữu
Hiếu, Nguyễn Văn Giệp, Đỗ Tình, Phạm Đăng Hinh, Trần Đình Khuê…
Những người này, đã đóng vai trò quan trọng trong việc đặt nền móng cho
sự phát triển Piano chuyên nghiệp tại Việt Nam. So với các lớp tại nhà thờ
hay lớp đàn tư nhân, việc giảng dạy ở đây đã được đẩy lên bước chuyên
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nghiệp hơn. Đáng tiếc sau 3 năm hoạt động, đến năm 1930, Nhạc viện Viễn
Đông phải đóng cửa do hệ quả của việc khủng hoảng tại Pháp - việc học bị
dừng lại nhưng đóng góp của Nhạc viện Viễn Đông tới sự phát triển nghệ
thuật Piano Việt Nam rất đáng ghi nhận. Bên cạnh âm nhạc truyền thống
với phương thức truyền khẩu, nay đời sống âm nhạc của người dân đã thêm
phần phong phú nhờ sự xuất hiện của đàn Piano và hệ thống đào tạo mang
tính chuyên nghiệp.
Năm 1956, sự nghiệp đào tạo âm nhạc nói chung và chuyên ngành
Piano nói riêng đã có một bước chuyển mình mạnh mẽ. Đó chính là sự
thành lập trường Âm nhạc Việt Nam, sau này đã được đổi tên thành Nhạc
viện Hà Nội và Học viện Âm nhạc Quốc gia như ngày nay. Đây là ngôi
trường âm nhạc của nhà nước đầu tiên thành lập với chức năng chính là đào
tạo, nghiên cứu và biểu diễn, mô hình đào tạo được phân theo chuyên
ngành riêng biệt như khoa Dây, khoa Thanh nhạc, khoa Lý luận - Sáng tác
- Chỉ huy, khoa Piano,… với mục tiêu là nơi nuôi dưỡng những tài năng âm
nhạc, những nghệ sĩ, nhạc sĩ phục vụ đời sống âm nhạc, cổ vũ tinh thần,
xây dựng đất nước con người mới, đáp ứng nhu cầu thời cuộc xã hội trong
quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do vậy trong thời gian này, thể loại
ca khúc mang hơi thở cách mạng, cổ vũ tình yêu nước phát triển mạnh mẽ
hơn bao giờ hết. Do điều kiện như vậy, các tác phẩm khí nhạc, đặc biệt là
sáng tác cho Piano chưa có điều kiện và cơ hội phát triển mạnh mẽ.
Khi đất nước ta bước vào giai đoạn hòa bình và phát triển, đời sống
âm nhạc cũng như bộ môn Piano cơ bản đã được đông đảo quần chúng
quan tâm và học tập. Đội ngũ giáo viên được mở mang kiến thức, cơ sở vật
chất dần được nâng cao, người học có nhiều cơ hội tiếp cận với đàn Piano
để luyện tập vì thế chất lượng dạy và học được nâng lên rõ rệt. Một trong
những nhà giáo có công sức rất lớn với sự nghiệp phát triển của Piano Việt
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Nam chính là GS.TS.NGND Trần Thu Hà. Bà thành công trong nhiều lĩnh
vực: quản lý, biểu diễn và đào tạo. Bà có rất nhiều học trò Piano đã khẳng
định tên tuổi trong các cuộc thi quốc tế như: Nguyễn Hoàng Phương - đạt
giải nhất cuộc thi tài năng trẻ dương cầm quốc tế năm 1997 tại Nhật Bản,
gần đây là Lưu Hồng Quang đạt giải đặc biệt trong cuộc thi Piano mang tên
Chopin châu Á năm 2016. Ngoài ra, GS. Trần Thu Hà còn có nhiều học
sinh đạt huy chương tại các cuộc thi Piano trong và ngoài nước.
Hiện nay, Piano đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời
sống âm nhạc nước ta. Những hoạt động biểu diễn thường xuyên được tổ
chức với quy mô lớn nhỏ khác nhau. Khán giả tự tìm đến với Piano cũng
như âm nhạc thính phòng chứng tỏ sự quan tâm của công chúng đối với bộ
môn nghệ thuật Piano đang lớn dần. Có nhiều em học sinh nhỏ tuổi được
gia đình cho học Piano. Tuy nhiên không phải bạn nhỏ nào cũng có điều
kiện theo học được môi trường chính quy. Nắm bắt được nhu cầu, mong
muốn tham gia các lớp học Piano của phụ huynh và học sinh, các lớp học
nhạc nhanh chóng được mở ra. Ban đầu chỉ là các lớp học nhạc nhỏ lẻ nhưng
do nhu cầu ngày càng lớn nên các trung tâm âm nhạc nhanh chóng ra đời. Mặc
dù các trung tâm này không đóng góp trực tiếp xây dựng cho nền Piano nước
nhà nhưng đã phổ cập âm nhạc cho công chúng. Một số em học sinh có năng
khiếu tại trung tâm chính là những hạt mầm tạo nguồn cho trường nhạc chính
quy, trong đó có Trung tâm Music Talent tại Hà Nội.
1.2.3. Mối liên quan giữa đàn Piano với các nhạc khí truyền thống Việt Nam
1.2.3.1. Tầm âm, màu âm của đàn Piano và các nhạc khí truyền thống Việt Nam
Đàn Piano có tầm âm khá rộng gồm bảy quãng tám đủ (quãng tám
trầm, quãng tám lớn, quãng tám nhỏ, quãng tám thứ nhất quãng tám thứ
hai, quãng tám thứ ba, quãng tám thứ tư) và hai quãng tám thiếu (quãng
tám cực trầm, quãng tám thứ năm).
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Đối với nhạc khí, màu âm được xác định theo vị trí của từng âm khu
dựa trên cơ sở vật lý của âm thanh. Âm khu trầm có màu âm tối, âm khu
cao có màu âm sáng và ở giữa là âm khu trung gian.
Trong quá trình giao lưu, tiếp xúc với các nền văn hóa, âm nhạc của
các dân tộc khác, nhiều nhạc khí nước ngoài đã được tiếp nhận, cải biên và
trở thành nhạc khí truyền thống Việt Nam. Theo “Nhạc khí dân tộc Việt
Nam” của Lê Huy, Huy Trân và “Nhạc khí dân tộc Việt” của Võ Thanh
Tùng, các nhạc khí truyền thống Việt Nam được chia thành bốn nhóm:
nhạc khí dây gảy (đàn nguyệt, đàn tì bà, đàn đáy, đàn tam, đàn đoản, đàn
sến, đàn ghi - ta Việt Nam (phím lõm), đàn bầu, đàn tranh, tính tẩu); nhạc
khí dây kéo (đàn cò (nhị), đàn cò líu, đàn cò lòn, đàn gáo), nhạc khí hơi
(tiêu, sáo ngang, kèn bầu, sáo mèo, khèn mèo,…) và nhóm nhạc khí gõ.
Trong đó nhạc khí gõ gồm các nhạc khí định âm (có cao độ) như: tam
thập lục, trống cơm, đàn t’rưng,… và các nhạc khí không định âm
(không có cao độ) như: trống, phách, sinh tiền,…
Các nhóm nhạc khí dây gảy, nhạc khí dây kéo, nhạc khí hơi hầu
hết nằm trong tầm âm của âm khu trung gian và âm khu cao so với tầm
âm và âm khu trên hàng âm của Piano; màu âm của các nhóm nhạc khí
này là màu âm sáng. Còn đối với nhóm nhạc khí gõ, tầm âm của tam
thập lục ứng với âm khu giữa trên hàng âm Piano, có màu âm trong trẻo,
thanh thoát; tầm âm của đàn t’rưng lại ứng với âm khu trầm đến âm khu
giữa trên hàng âm Piano với màu âm trong sáng nhưng trầm hùng ở các
hàng âm thấp; còn màu âm trống cơm lại mờ đục tùy thuộc vào số lượng
cơm trét trên mặt trống.
Từ đó có thể thấy được tầm âm và màu âm của Piano có thể đáp
ứng những yêu cầu về tầm âm và màu âm của các nhạc khí truyền thống
Việt Nam.
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1.2.3.2. Các kỹ thuật diễn tấu tương đương giữa đàn Piano và nhạc khí truyền
thống Việt Nam
Kỹ thuật diễn tấu đàn Piano:
Dựa vào cấu tạo và cách tạo ra âm thanh, đàn Piano được xếp vào
nhóm nhạc khí dây gõ. Khi ngón tay bấm vào phím đàn Piano, phím đàn sẽ
tác dộng lên hệ thống búa có bọc nỉ và các búa này sẽ gõ, đập lên dây tạo ra
âm thanh. Nhờ vậy, người ta có thể đàn cùng một lúc các âm trầm nhất và
cao nhất từ hai phía trên bàn phím. Piano có khả năng thể hiện, chuyển đổi
từ sắc thái cực nhỏ (ppp) đến sắc thái cực lớn (fff) một cách dễ dàng và
diễn tấu các giai điệu, âm giai từ chậm đến nhanh hay rất nhanh. Các kỹ
thuật legato (đàn liền tiếng), non legato (đàn ngắt tiếng), staccato (đàn nảy
tiếng),… hay việc đánh các chồng âm, hợp âm ở tất cả các âm vực cũng
như từ âm vực này đến âm vực khác cùng được thực hiện vô cùng thuận
lợi. Đặc biệt, Piano còn có hệ thống bàn đạp (pedal) có thể giúp tăng độ
vang của âm thanh đồng thời còn giúp tăng, giảm cường độ của âm thanh.
Một số kỹ thuật diễn tấu Piano thường được sử dụng là:
Legato: đàn liền tiếng
Non legato: đàn ngắt tiếng
Staccato: đàn nảy tiếng
Mezzo staccato: đàn nảy vừa
Staccatissimo: đàn rất nảy, gọn tiếng
Marcato : đàn nhấn mạnh từng tiếng
Sforzando: đàn nhấn rõ, làm nổi lên giai điệu
Tenuto: đàn giữ tiếng, ngân đủ trường độ
Glissando: đàn lướt, vuốt nhanh
Arpeggio: đàn hợp âm rải
Tremolo: đàn các nốt liên tục, nối tiếp nhau không ngừng nghỉ
Trillo: đàn láy rền
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Mordente: đàn láy (trên hoặc dưới)
Gruppetto: đàn láy chùm
Acciaccatura: nốt láy (hoa mỹ)
Fermata: ngân tự do
Breath mark: dấu ngắt nhẹ
Sustain pedal: giậm pedal bên phải làm âm thanh vang hơn
Una corda pedal: giậm pedal trái làm “mềm âm”
Release pedal: nhả pedal
Fortepiano: đàn to rồi nhỏ đột ngột
Các kỹ thuật diễn tấu trên được sử dụng tùy theo nội dung, ý đồ của
tác giả trong từng tác phẩm.
Kỹ thuật diễn tấu nhạc khí truyền thống
Nhóm nhạc khí dây gảy tuy bao gồm những nhạc khí có cấu trúc và
hình dạng khác nhau nhưng đều có chung cách tạo ra âm thanh là dây đàn
và tạo ra âm thanh nhờ việc dùng móng gảy, miếng gảy hay que gảy gảy
vào dây. Kỹ thuật diễn tấu của nhóm nhạc khí dây gảy gồm: phi, vê, gõ, bịt,
rung, nhấn, luyến, láy rền, vỗ, chụp, giật, vuốt, bật, âm bồi, chùng, ngắt, á,
chồng âm, hợp âm, song thanh, âm nền. Kỹ thuật diễn tấu tương đương
gồm có phi (gần với vê), vê (tremolo), láy rền (tremolo), vuốt (glissando), gõ,
bịt, giật, luyến (legato), ngắt (staccato), chồng âm, hợp âm, song thanh, âm
nền. 2 kỹ thuật diễn tấu gần tương đương là vỗ, á. Như vậy, Piano có khả
năng thể hiện 15 trên tổng số 21 kỹ thuật diễn tấu. 6 kỹ thuật diễn tấu nằm
ngoài khả năng của Piano là rung, nhấn, bật, âm bồi, âm chùng và chụp.
Nhóm nhạc khí dây kéo bao gồm các nhạc khí có đàn và cung vĩ.
Cung vĩ được làm bằng tre hoặc gỗ, uốn cong hình cánh cung gắn lông
đuôi ngựa được điều khiển bởi tay phải. Kỹ thuật diễn tấu của nhóm nhạc
khí dây kéo gồm: cung vĩ rời, cung vĩ liền, cung vĩ ngắt, cung vĩ nhấn liền,
cung vĩ nảy rời, cung vĩ nảy liền, cung vĩ rung, rung, vuốt, láy, nhấn, nhấy
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láy, láy rền, bật dây. Kỹ thuật diễn tấu tương đương có 9 kỹ thuật bao gồm:
cung vĩ liền, cung vĩ rời, cung vĩ ngắt, cung vĩ nhấn liền, cung vĩ nảy liền,
cung vĩ nảy rời, cung vĩ rung, láy, láy rền. Kỹ thuật diễn tấu gần tương
đương có: vuốt, bật dây. Như vậy Piano có khả năng thể hiện 11 trên tổng
số 14 kỹ thuật diễn tấu. 3 kỹ thuật diễn tấu nằm ngoài khả năng của Piano
là rung, nhấn và láy.
Nhóm nhạc khí hơi có loại thổi trực tiếp vào huyệt thổi hay qua dăm
kèn. Kỹ thuật diễn tấu của nhóm nhạc khí hơi gồm: vuốt, vỗ, âm dựa, láy
rền, láy, luyến hơi, nhấn hơi, ngắt, rung hơi, rung vỗ, phi lưỡi, đánh lưỡi,
chồng âm, hợp âm. Kỹ thuật diễn tấu tương đương gồm: vỗ, ngắt, láy, láy
rền, âm dựa, đánh lưỡi, chồng âm, hợp âm. Kỹ thuật diễn tấu gần tương
đương gồm có: vuốt (vuốt hơi), luyến (luyến hơi). Như vậy, Piano có khả
năng thể hiện 10 trên tổng số 14 kỹ thuật diễn tấu. 4 kỹ thuật diễn tấu nằm
ngoài khả năng của Piano là rung hơi, rung vỗ, nhấn hơi, phi lưỡi.
Kỹ thuật diễn tấu của nhóm nhạc khí gõ gồm: ngón á, bịt, chập, lướt,
nhấn láy, rung, vê, đàn nhiều bè, chồng âm. Kỹ thuật diễn tấu tương
đương gồm: vê, đàn nhiều bè, chồng âm. Kỹ thuật diễn tấu gần tương
đương là: bịt, lướt, ngón á. Như vậy, Piano có khả năng thể hiện 6 trên
tổng số 9 kỹ thuật diễn tấu. 3 kỹ thuật nằm ngoài khả năng của Piano là
chập, nhấn láy, rung.
Qua sự đối chiếu trên, có thể thấy Piano có thể đáp ứng hoàn toàn
những yêu cầu về kỹ thuật diễn tấu của các nhạc khí truyền thống Việt Nam.
1.3. Thực trạng dạy học đàn Piano tại Trung tâm Music Talent
1.3.1. Khái quát về Trung tâm Music Talent
Trung tâm Music Talent là đơn vị trực thuộc Viện Phát triển Giáo
dục và văn hóa Việt Nam. Trung tâm có chức năng nghiên cứu và phát
triển đào tạo các bộ môn năng khiếu nghệ thuật dành cho mọi lứa tuổi như:
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Piano, Guitar, Violin, Thanh nhạc, Cảm thụ âm nhạc, Đồ Rê Mí, Hợp
xướng, Múa, Vẽ, Dance Sport…
1.3.1.1. Vài nét về Viện phát triển Giáo dục và văn hóa Việt Nam
Viện Phát triển Giáo dục và Văn hóa Việt Nam trực thuộc Trung
ương Hội Khoa học và Phát triển nguồn Nhân lực - Nhân tài Việt Nam
theo quyết định thành lập số 33/QĐ-TWH ngày 28 tháng 4 năm 2016
(xem PL 17 trang 110).
Viện Phát triển Giáo dục và Văn hóa Việt Nam bao gồm các chức
năng: nghiên cứu khoa học, đào tạo, tư vấn dịch vụ, thông tin khoa học,
hợp tác quốc tế. Trong nghiên cứu khoa học, Viện tập trung các nhà khoa
học có kinh nghiệm để nghiên cứu và thực hiện các chương trình phát triển
các lĩnh vực Giáo dục đào tạo, Khoa học xã hội và Khoa học nhân văn;
Nghiên cứu các cơ sở khoa học đào tạo và thực tiễn phục vụ cho việc hình
thành, xây dựng các Giá trị sống, Kỹ năng sống ở Việt Nam. Về đào tạo;
hợp tác, tham gia, liên kết với các tổ chức giáo dục trong và ngoài nước để
thực hiện các chương trình nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng nguồn
nhân lực, nhân tài đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước. Vấn đề tư vấn
dịch vụ nhằm thực hiện các dịch vụ về khoa học đào tạo và công nghệ,
nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ; các dịch vụ văn hoá; tổ chức
các hội nghị, hội thảo, tư vấn thông tin tuyên truyền… Thông tin khoa học
bao gồm thông tin, tư vấn, tuyên truyền, in ấn xuất bản, tổ chức hội nghị hội thảo khoa học trong các lĩnh vực nghiên cứu trên. Hợp tác Quốc tế,
Viện hợp tác và liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước thực hiện
nhiệm vụ của Viện.
Nhiệm vụ của Viện Phát triển Giáo dục và Văn hóa Việt Nam là tổ
chức các chương trình đào tạo ngắn hạn, trung hạn và dài hạn theo nhu cầu
của xã hội, đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Xây dựng các chương
trình, giáo trình và tài liệu phục vụ bồi dưỡng, tổ chức và tham gia đào tạo
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phát triển nguồn nhân lực trong nước, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng
cao trong các lĩnh vực. Phối hợp với các cơ quan nhà nước trung ương và
địa phương, các tổ chức trong nước và quốc tế lập các dự án, thông tin về
các tổ chức trong nước và ngoài nước, tư vấn lựa chọn ngành nghề phù hợp
khả năng của đối tượng có yêu cầu, thực hiện trao đổi các chương trình có
nghiên cứu văn hóa, ngôn ngữ, nghệ thuật. Tổ chức và thực hiện các đề tài,
dự án phát triển văn hoá xã hội do các địa phương, các ngành, các doanh
nghiệp, các tổ chức yêu cầu. Thực hiện các dịch vụ tư vấn khoa học phục
vụ lĩnh vực nghiên cứu khoa học đào tạo, khoa học xã hội - nhân văn cho
các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo luật định. Thực
hiện các dịch vụ tư vấn cho các dự án phát triển liên quan đến thông tin tư
liệu, đào tạo và phổ biến ứng dụng các tri thức khoa học vào thực tiễn. Tổ
chức giới thiệu và xuất bản các ấn phẩm khoa học, góp phần phổ biến tri
thức khoa học, nâng cao trình độ dân trí. Huy động, khai thác một cách
hiệu quả các nguồn vốn trong và ngoài nước đầu tư cho hoạt động nghiên
cứu khoa học. Thực hiện nghiên cứu theo đơn đặt hàng của các tổ chức và
cá nhân trong nước và quốc tế.
Các lĩnh vực hoạt động gồm có nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng
các phương pháp giáo dục đào tạo tiên tiến trên thế giới, phát triển các
phương pháp học tập thích hợp với người Việt Nam. Nghiên cứu các vấn
đề xã hội về văn hóa, nghệ thuật, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ
trong việc hình thành đạo đức, nhân cách của con người và quá trình phát
triển của nền kinh tế thị trường. Thông tin, tư vấn, chuyển giao công nghệ,
tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ
chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu nêu trên. Hợp tác với các tổ chức
trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Viện.
Hội đồng sáng lập Viện Phát triển Giáo dục và Văn hóa Việt Nam do
PGS.TS Lịch sử Nghiêm Đình Vỳ, ThS Quản lý Văn hóa Giáo dục Phạm
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Quang Huân, TS Giáo dục học Phạm Thị Kim Anh, Cử nhân Quản trị kinh
doanh Nguyễn Văn Tuấn, Cử nhân Kế toán Phạm Thị Nguyệt Yến, Cử
nhân Kế toán Đỗ Thị Định, Cử nhân Sư phạm Âm nhạc Trần Hải Yến, Cử
nhân Quản trị nhân lực Phạm Văn Thiệu.
1.3.1.2. Trung tâm Music Talent
Trung tâm Music Talent là đơn vị trực thuộc Viện Phát triển Giáo
dục và Văn hóa Việt Nam. Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu
và đào tạo các bộ môn năng khiếu nghệ thuật dành cho mọi lứa tuổi
như: Piano, Guitar, Violin, Thanh nhạc, Cảm thụ âm nhạc, Hợp xướng,
Múa, Vẽ, Dance Sport… Từ khi thành lập đến nay Trung tâm Music Talent
đã phát triển mạnh mẽ không chỉ về quy mô, chất lượng và còn đẩy mạnh
hợp tác Quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và giao lưu văn hóa nghệ thuật, trao
đổi tài liệu, học liệu và cùng tổ chức các cuộc thi cấp chứng chỉ Quốc tế.
Phương thức quản lý của Trung tâm Music Talent được áp dụng theo
mô hình của phương Tây giúp học viên có hứng thú và thoải mái khi theo
học tại Trung tâm. Mỗi năm, Trung tâm tổ chức hai cuộc thi định kỳ lớn
vào tháng 5 và tháng 12 giúp học viên có một sân chơi chuyên nghiệp để
thể hiện tài năng của mình một cách tốt nhất. Để đáp ứng nhu cầu rất thiết
thực của các bậc phụ huynh và các bạn nhỏ yêu thích bộ môn năng khiếu
nghệ thuật. Trung tâm đã xây dựng được chín cơ sở đào tạo với cơ sở vật
chất khang trang hiện đại đáp ứng tốt nhất cho việc dạy và học các bộ môn
năng khiếu nghệ thuật: Music Talent Ba Đình, Music Talent Cầu Giấy,
Music Talent Mỹ Đình, Music Talnet Nguyễn Khang, Music Talent Thanh
Xuân, Music Talent Hào Nam, Music Talent Hà Đông và Music Talent
Đống Đa.
Đội ngũ giáo viên của Trung tâm Music Talent là những người có
tâm, có tầm luôn hết mình nuôi dưỡng, ươm mầm những tài năng năng
khiếu nghệ thuật của nước nhà. Trung tâm đã mời được các nghệ sỹ tên
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tuổi mang tầm vóc Quốc tế như Nghệ sĩ Nguyệt Thu, các nghệ sĩ Hà Miên,
Trịnh Minh Hiền,...và các giảng viên đang giảng dạy tại các trường Văn
hóa nghệ thuật tại Hà Nội, Nghệ thuật Quân đội, Học viện Âm nhạc Quốc
gia Việt Nam, Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Đại học Sư
phạm Hà Nội... Tính đến hè 2016, đội ngũ cán bộ, giáo viên của Trung
tâm đã lên đến gần 60 người đạt từ trình độ cử nhân đến tiến sỹ.
Bằng tâm huyết và lòng nhiệt tình với các mầm non tài năng của đất
nước đội ngũ giáo viên luôn hết mình giảng dạy tạo cho học viên cảm
hứng học tập và thể hiện tốt nhất.
Với hệ thống trang thiết bị khang trang hiện đại đáp ứng tốt nhất cho
việc đào tạo dạy và học các bộ môn năng khiếu nghệ thuật. Bên cạnh đàn
Piano điện được sử dụng trong quá trình dạy học, mỗi phòng học còn được
trang bị thêm 1 đàn Piano cơ, ti vi, loa đài để phục vụ cho việc giảng dạy.
Music Talent là một trong số ít trung tâm âm nhạc có sự phân chia
các lớp học theo từng độ tuổi và trình độ. Tùy vào nhu cầu, bộ phận đào tạo
sẽ sắp xếp hình thức lớp và giáo viên phù hợp đồng thời lập kế hoạch giảng
dạy chi tiết để đưa ra định hướng chương trình cũng như phương pháp dạy
học giúp các đối tượng theo học đạt được kết quả tốt nhất.
Phương pháp dạy và học âm nhạc tại Music Talent được nghiên cứu
khá kỹ lưỡng. Học sinh sẽ được làm quen với âm nhạc một cách nhẹ nhàng
và đầy hứng thú. Giáo trình giảng dạy tại Music Talent là giáo trình nước
ngoài đạt chuẩn quốc tế có đĩa CD kèm theo. Bên cạnh năm cấp độ chuẩn
của giáo trình quốc tế học sinh còn được trang bị những tác phẩm cổ điển,
hiện đại phù hợp với năng lực và sở thích của từng học sinh.
Trung tâm Music Talent long trọng tổ chức 2 cuộc thi định kỳ lớn
mỗi năm vào tháng 5 và tháng 12 để đánh giá kết quả học tập của tất cả học
sinh các bộ môn, những tiết mục xuất sắc nhất sẽ được tuyển chọn và biểu
diễn cùng với nhóm đàn dây trong Phòng hòa nhạc của Học viện Âm nhạc
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Quốc gia Việt Nam. Ngoài ra học sinh còn được tham gia các chương trình
biểu diễn nghệ thuật lớn mang tính chuyên nghiệp cao. Sau mỗi học kỳ học
sinh được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp theo từng cấp độ của Viện Phát
triển Giáo dục và Văn hóa Việt Nam. Bên cạnh đó, Trung tâm Music
Talent còn ký hợp tác với Học viện Âm nhạc London để tổ chức cuộc thi
cấp chứng chỉ quốc tế mang tên LCM. Tham gia học tập tại Music Talent,
học sinh có cơ hội tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật, vui chơi giải
trí các ngày lễ tết như Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Rằm trung thu, Noel… Trung
tâm còn thường xuyên tổ chức các buổi dã ngoại thực tế.
1.3.2. Khả năng học đàn Piano của học sinh
Trung tâm Music Talent nhận đào tạo mọi lứa tuổi nên khả năng học đàn
của học viên tại trung tâm không đồng đều. Ở lứa tuổi mẫu giáo, các học sinh
chưa có sự tập trung cao, xương tay vẫn còn nhỏ nên tiến độ học sẽ bị chậm,
khi tập một số bài có quãng rộng sẽ gặp khó khăn. Đối với các học sinh lớn
hơn, đã đi học các em đã biết chữ, ý thức học tập cũng cao hơn nên có sự tiếp
thu nhanh, ý thức học tập tốt. Còn với các học sinh lớn tuổi, ý thức học tập và
rèn luyện rất cao. Tuy nhiên lại gặp nhiều trở ngại lớn do tay bị cứng, suy nghĩ
áp lực gia đình và xã hội nên việc nhớ bài sẽ không nhanh bằng các em ở lứa
tuổi nhỏ hơn.
Học sinh đang theo học tại trung tâm đa số là do yêu thích hoặc gia
đình có nhu cầu cho con theo học bộ môn này nên số học sinh có năng
khiếu còn hạn chế. Hầu như các em đều chỉ dừng ở mức vỡ bài đúng tiến
độ, đánh bài sạch sẽ chứ chưa xử lý tốt về mặt sắc thái. Một số em có năng
khiếu được đào tạo dưới mô hình lớp cá nhân có tiến độ học rất tốt. Nhưng
bên cạnh đó, một số học sinh có năng khiếu lại theo học ở các lớp nhóm và
tập thể, tuy các em có nhỉnh hơn so với mặt bằng chung của lớp nhưng vì
thời gian có hạn và lớp cũng khá đông nên các em chưa được rèn luyện
nhiều và giáo viên cũng chưa khai thác được hết tiềm năng của các em đó.
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1.3.3. Chương trình đào tạo và giáo trình môn Piano
1.3.3.1. Chương trình đào tạo
Như đã nói ở trên, chương trình đào tạo của Trung tâm Music Talent
được nghiên cứu khá kỹ lưỡng khi đưa vào hoạt động. Music Talent có bốn
mô hình dạy, đó là: cá nhân (1 học sinh/lớp), đôi (2 học sinh/lớp), nhóm (4
- 5 học sinh/lớp) và tập thể (6 - 8 học sinh/lớp). Trình độ và độ tuổi của các
lớp đôi, nhóm và tập thể sẽ được sắp xếp đồng đều nhất có thể. Với các lớp
đôi, nhóm và tập thể, giáo trình được sử dụng thống nhất. Về phần lớp cá
nhân, bên cạnh việc sử dụng giáo trình chung, giáo viên còn có thể tự lên
kế hoạch giảng dạy và xây dựng bài giảng riêng cho từng đối tượng học trò.
Phương pháp này đã được Trung tâm Music Talent áp dụng trong một thời
gian dài. Ngoài việc học Piano, các học sinh theo học tại trung tâm còn
được học thêm về nhạc lý, xướng âm. Chương trình đào tạo của Trung tâm
có quy định về việc một tháng các lớp sẽ phải dành riêng ra 2 buổi chỉ để
dạy nhạc lý và xướng âm, hỗ trợ cho việc học đàn của các học sinh.
Chương trình đào tạo và phương pháp này là hình thức học khá mở so với
các Trung tâm khác nhưng lại tồn tại một số bất cập như:
- Do một vài lý do cá nhân, các học sinh sẽ không đi học đều đặn các
buổi được vì vậy, giáo viên sẽ rất khó để nắm bắt được ngày nào các học
viên đi học đầy đủ để lên kế hoạch và giáo án giảng dạy cho tốt nhất.
- Yêu cầu về đào tạo trình độ của trung tâm đôi khi quá cao so với
khả năng học của học sinh. Trung tâm muốn học viên phải nắm được toàn
bộ kiến thức nhạc lý như học sinh của các trường chuyên nghiệp, đọc
xướng âm tốt, phân tích được bản nhạc và có khả năng sư phạm. Trong khi
Trung tâm mới phát triển mạnh vào 2 năm gần đây, hầu hết các học sinh
đều mới theo học một thời gian khá ngắn với thời lượng 1 tuần học 1 đến 2
buổi và mỗi buổi 60 phút. Nếu đối với các học sinh muốn theo học chuyên
nghiệp thì đây có lẽ là một hướng đi khá tốt nhưng hầu hết các học sinh của
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Music Talent đến với bộ môn Piano chủ yếu là học để giải trí và được học
những bản nhạc mình thích. Các học viên chỉ cần nắm vững nhạc lý xướng
âm ở mức nhất định để hỗ trợ cho việc học Piano của mình.
- Một số học sinh ở độ tuổi bé và đặc biệt là chưa biết chữ (4 - 5
tuổi) thì các em không thể nào nhớ được các từ ngữ chuyên ngành.
Vì vậy đây là một trong những vấn đề đáng suy nghĩ trong chương
trình đào tạo tại Trung tâm Music Talent.
1.3.3.2. Giáo Trình bộ môn Piano
Hiện nay, Music Talent đang sử dụng giáo trình “Easiest piano
course” của John Thompson’s vào giảng dạy chính cho tất cả các lớp
Piano. Đây có thể coi là một giáo trình Piano khá hay. Giáo trình gồm 5
cấp độ và có đĩa CD đi kèm. Ở cả 5 cấp độ, giáo trình sẽ chia ra từng bài
khác nhau, mỗi bài sẽ liên quan đến một vấn đề nhạc lý và thường sẽ có
phần bài tập đi kèm để rèn luyện thêm việc nắm bắt bài học cho học sinh.
Tầm âm phần giai điệu của giáo trình là tầm âm trung và hầu hết các bài
đều có thêm phần đệm dành riêng cho giáo viên và có bài trên đĩa CD đi
kèm. Vì vậy, giáo trình này hỗ trợ thêm khả năng song tấu khi giáo viên
đệm cùng. 5 cấp độ của giáo trình cũng tương ứng với 5 trình độ cơ bản
nhất của học sinh:
- Part 1 (trình độ 1): Học sinh sẽ nắm được các kiến thức nhạc lý cơ
bản như: khuông nhạc, ô nhịp, vạch nhịp, số chỉ nhịp (2/4, 3/4, 4/4), hình
nốt (Tròn - Trắng chấm dôi - Trắng - đen) và 5 nốt trên (Đô - Rê - Mi - Pha
- Sol) và năm nốt dưới (Đô - Si - La - Sol - Fa) tính từ nốt Đô trung tâm. Ở
cấp độ này, các đoạn nhạc hay tiểu phẩm ngắn thường được chơi tay riêng
lẻ, lần lượt chứ chưa có sự kết hợp đồng thời của cả hai tay.
- Part 2 (trình độ 2): Ở trình độ này, các em sẽ được ôn tập lại những
kiến thức đã được học ở trình độ trước: cao độ, trường độ,…Nhìn chung,
kiến thức ở trình độ 2 thực chất vẫn là sự chuẩn bị cho các trình độ tiếp
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theo. Tuy nhiên, kỹ thuật chơi đàn bắt đầu được chú trọng - ban đầu ở dạng
luyện ngón cơ bản sau đó là phức tạp hơn. Các em sẽ tiếp tục được học
những nốt nhạc, trường độ mới, dấu hóa,... Các dấu thăng, giáng, hoàn cả ở
vị trí hóa biểu lẫn bất thường lần lượt được giới thiệu. Ở trình độ này, học
sinh cũng bắt đầu được làm quen với một số hợp âm 2 - 3 nốt đơn giản
được giới thiệu dưới dạng chồng âm cột đèn và hợp âm rải. Điều này giúp
học sinh cảm nhận phần hòa thanh đệm trước khi được học về lý thuyết và
quá trình phát triển của hợp âm cũng như có hiểu biết về gam và quãng.
- Part 3 (trình độ 3): Học sinh sẽ được học các kiến thức về câu nhạc,
kỹ thuật chơi đàn, thang âm (gam) và hợp âm. Ở trình độ 3, học sinh được
nhấn mạnh về việc chơi từng câu nhạc chứ không phải từng nốt, cách xử lý
mỗi câu nhạc khác nhau. Đây chính là bước đầu tiên trong xử lý tác phẩm.
Kỹ thuật legato (liền tiếng), staccato (nảy), non legato (không liền tiếng)
cũng được giới thiệu và rèn luyện xuyên suốt trong giáo trình. Bên cạnh đó,
các em còn được học về cung, nửa cung, hợp âm 3 (dưới dạng âm hình cột
đèn hoặc rải), hợp âm 7 (không được phân tích hòa thanh mà chỉ được giới
thiệu như một mẫu chuyển hợp âm mà học sinh phải ghi nhớ). Học sinh
cũng cần phải nắm được hóa biểu, các thang âm (gam) và hợp âm sử dụng
trong trình độ này bao gồm: C major (Đô trưởng), G major (Sol trưởng), D
major (Rê trưởng), A major (La trưởng), F major (Fa trưởng), Bb major (Si
giáng trưởng), E major (Mi trưởng). Các thuật ngữ và ký hiệu âm nhạc
được sử dụng trong Part 3.
- Part 4 (trình độ 4): Ở trình độ 4, học sinh được học thêm một số
dấu hóa mới thông qua các giọng E major (Mi trưởng), B major (Si
trường), A flat major (La giáng trưởng), D flat major (Rê giáng trưởng) và
G flat major (Sol giáng trưởng) với các bài tiểu phẩm đơn giản. Part 4 cũng
giới thiệu cho học sinh về các dòng kẻ phụ và những nốt nhạc cao hoặc
thấp hơn mà dòng kẻ chính không ghi hết được, việc giới thiệu này khá chi
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tiết và dễ hiểu nhờ sử dụng biểu đồ liên kết cao độ giữa nốt ở dòng kẻ phụ
và nốt có thể ghi thay thế ở dòng kẻ chính. Các nốt đen chấm dôi được giải
thích rõ ràng và được luyện tập qua các tiểu phẩm viết ở nhịp 3/4 và 4/4.
Ngoài ra, học sinh còn được tập những ví dụ về sự thay đổi ngón tay khi
một nốt được nhắc lại nhiều lần. Điều này sẽ giúp tay các em trở nên linh
hoạt và có sự chuẩn bị ngón tốt cho việc đánh các nốt tiếp theo thuận lợi.
- Part 5 (trình độ 5): Mục đích chính mà trình độ này hướng đến là
học sinh không chỉ chơi được các tác phẩm hoàn thiện về kỹ thuật, nắm
chắc kiến thức mà còn là sắc thái biểu hiện, tình cảm, xử lý tác phẩm
theo cảm xúc của mình, nhưng đồng thời vẫn phải giữ được tính chất, tư
tưởng âm nhạc mà các tác phẩm đó hướng đến. Học sinh được học sâu
hơn về nốt móc kép trong các nhịp 2/4; 3/4; 4/4 và 6/8; các nốt nằm ở
dòng kẻ phụ trên khóa Sol và dưới khóa Fa; nốt hoa mỹ; Pedal và cách
sử dụng Pedal theo ký hiệu; cách chơi Pedal khi đánh hợp âm; kỹ thuật
vắt chéo tay trên ngón cái và luồn ngón cái dưới bàn tay và học về chuyển
giọng, chuyển điệu.
Giáo trình học khá chậm so với khả năng và tiến độ học của các học
sinh lớn. Giáo trình không được dịch ra tiếng Việt mà được sử dụng hoàn
toàn bằng tiếng Anh nên gây nhiều khó khăn trong quá trình dạy và học. Khi
học xong 5 giáo trình tương ứng với 5 trình độ cơ bản này, học sinh sẽ tiếp
tục được học sâu và nâng cao hơn với bộ giáo trình LCM. Ngoài giáo trình
chính, Trung tâm còn sử dụng thêm giáo trình “Piano theory” của Mona
Rejino để hỗ trợ về môn nhạc lý cho học viên. Giáo trình này đã được dịch
ra tiếng Việt và cũng khá đầy đủ các kiến thức nhạc lý cơ bản.
Giáo trình “Tuyển tập tác phẩm Việt Nam cho đàn Piano” bắt đầu
được đưa vào dạy thêm ở trình độ 3 song song với giáo trình “Easiest piano
course”. Những tác phẩm trong giáo trình này đều có chất lượng nghệ thuật
cao. Ngoài các tính cách riêng của mỗi tác phẩm được thể hiện trên cây đàn
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Piano, mà bản sắc dân tộc và trong chừng mực nào đó thì tính hiện đại
cũng được thể hiện khá rõ nét trong các tác phẩm này. Giáo trình đã hệ
thống các tác phẩm Việt Nam viết cho đàn Piano rất phù hợp cho việc
giảng dạy và biểu diễn.
1.3.4. Thực trạng dạy
Việc đội ngũ giáo viên tại Trung tâm là sinh viên, giảng viên đang
học và giảng dạy tại các trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội, Đại
học văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam,
Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Đại học Sư phạm Hà Nội... là một
lợi ích khá lớn đối với trung tâm. Các giáo viên hầu như đều được học đàn từ
nhỏ, đều đã trải qua giai đoạn đầu khi làm quen với piano nên dễ dàng biết
được các em cần những gì và phương pháp giảng dạy ra sao cho phù hợp nhất
đối với các em.
Các giáo viên hiện là giảng viên giảng dạy ở các trường Âm nhạc
chuyên nghiệp thông thường sẽ có phương pháp giảng dạy theo hướng
chuyên nghiệp nên sẽ có những đòi hỏi cao hơn so với học viên của mình.
Việc này sẽ gây ra một số áp lực nhỏ đối với các học viên không có năng
khiếu, học chậm. Việc giảng dạy theo hướng chuyên nghiệp, không có đổi
mới trong phương pháp sẽ khiến các em không còn niềm vui khi đến lớp và
dần dần sẽ làm học viên nản chí.
Một số sinh viên năm cuối và một số sinh viên đã ra trường của các
trường âm nhạc chuyên nghiệp cũng đang giảng dạy tại trung tâm. Những
giáo viên này hầu hết còn rất trẻ và năng động nên thường sáng tạo ra nhiều
phương pháp dạy học mới, thu hút được nhiều học viên, nhất là các học
viên nhỏ tuổi. Mặc dù có được Trung tâm tập huấn nhưng các giáo viên đó
lại không có kinh nghiệm thực tế nên việc giảng dạy cũng gặp nhiều khó
khăn. Các giáo viên đó chưa nắm bắt được tâm lý của học sinh nên còn
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nhiều hạn chế trong việc truyền tải kiến thức hay phần định hướng năng
khiếu cho các em còn gặp nhiều sai sót.
Mô hình các lớp nhóm và tập thể cũng gây ra nhiều trở ngại đối với
những giáo viên thiếu kinh nghiệm trong việc bao quát lớp. Hầu như các
giáo viên chỉ quen dạy một thầy một trò nên học sinh trong lớp không được
làm việc nhóm với nhau mà sẽ là lần lượt từng em trả bài một. Việc này
gây nhiều khó khăn trong việc điều chỉnh và đưa các học viên trong lớp về
cùng một trình độ học với nhau. Mặc dù được Trung tâm tạo điều kiện về
mặt sắp xếp lớp cùng lứa tuổi, cùng trình độ nhưng về năng khiếu nên vẫn
sẽ có những em học nhanh và học chậm. Một số giáo viên chưa biết cách
sắp xếp và giao bài cho học viên cho hợp lý.
Ngoài giáo trình chính của Trung tâm, các giáo viên còn tự sưu tầm
và tổng hợp những bản nhạc hay bên ngoài để đưa vào chương trình dạy
của mình. Tuy nhiên, một số giáo viên chưa có kinh nghiệm thường hay
chọn bài quá dễ hay quá khó đối với học sinh, nhất là không hợp “chất”
khiến học sinh gặp nhiều khó khăn khi tập bài, khiến các em chán học và
dẫn đến việc nghỉ học của các học sinh.
Việc nắm bắt tâm lý lứa tuổi cũng là một vấn đề quan trọng trong
việc giảng dạy. Một số giáo viên đã lập gia đình thường có nhiều kinh
nghiệm ở mặt này song những giáo viên trẻ, do nắm bắt tâm lý lứa tuổi
chưa tốt và khả năng giao tiếp chưa ổn sẽ gây ra nhiều hiểu lầm giữa giáo
viên với học sinh, giáo viên và gia đình. Điều này rất không tốt trong quá
trình học tập của học sinh.
1.3.5. Thực trạng học
Mô hình đào tạo theo các lớp là vô cùng hợp lý. Các học sinh được
phân chia thành các lớp, mỗi lớp tương ứng với một trình độ và độ tuổi sẽ
khiến các em tự tin hơn về khả năng học tập của mình. Đối với các lớp được

39
hoạt động nhóm nhiều, các học sinh dễ dàng làm quen và chơi thân với
nhau, sẽ khiến các em có thêm niềm vui khi đến lớp. Trong quá trình học,
các em cũng dễ dàng trao đổi về kiến thức cũng như kinh nghiệm của mình.
Điều nay khiến các em tiến bộ rõ rệt. Song mô hình đào tạo này lại gây trở
ngại nhiều với các lớp đôi, nhóm và tập thể. Có một số học sinh vì lý do cá
nhân thường hay nghỉ học. Nếu giáo viên không nắm bắt nhanh và linh hoạt
trong vấn đề giao bài sẽ rất dễ gây ra sự chênh lệch lớn về trình độ cũng như
bài học.
Như đã nói ở trên, các học sinh theo học tại Trung tâm đa số là do
yêu thích hoặc gia đình có nhu cầu cho con theo học bộ môn này. Đối với
các học sinh yêu thích đàn Piano, các em rất có ý thức trong việc tập bài
nên nắm bắt bài học rất nhanh. Tuy nhiên đối với những học sinh đi học do
nhu cầu của gia đình và nhất là không hề muốn học nhưng bố mẹ bắt đi,
các em thường có tính chống đối giáo viên như: về nhà không tập bài, lên
lớp trêu trọc các bạn, cố tình phá phách trong lớp học,... sẽ gây nhiều ảnh
hưởng không tốt đến các học viên khác trong lớp và đôi khi cũng gây ra ức
chế cho giáo viên. Tuy nhiên, học sinh theo học ở trung tâm đa số là các
em ở độ tuổi đi học, các em rất hứng thú với những cái mới nên thường
thích và hào hứng khi học những giáo viên có nhiều sự mới mẻ trong
phương pháp giảng dạy. Vì vậy, nếu giáo viên tinh ý và có sức sáng tạo cao
sẽ giúp các em nắm bắt được bài nhanh và hào hứng hơn với mỗi giờ học.
Do chương trình đào tạo của trung tâm và phương pháp dạy học của
giáo viên còn chưa hoàn chỉnh, mặc dù được học 1 tháng 2 buổi nhạc lý và
xướng âm riêng nhưng nhiều học sinh chưa nắm bắt được hết những kiến
thức nhạc lý cơ bản. Các em rất hay quên và có những em không thể nhớ
do chưa biết chữ. Điều này cũng gây ảnh hưởng tới việc tập bài của các em.
Từ thực trạng dạy và học trên của Trung tâm Music Talent, chúng tôi
thấy cần phải đưa ra cơ sở biện pháp để khắc phục những tình trạng chưa
tốt này.
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1.3.6. Cơ sở đề xuất các biện pháp
Việc đề xuất các biện pháp để khắc phục các vấn đề tồn tại qua điều
tra thực trạng dạy và thực trạng học giáo trình, các tác phẩm Piano nói
chung hay các tác phẩm Piano sử dụng chất liệu dân ca Việt Nam nói riêng
tại trung tâm Music Talent là vấn đề hết sức cấp thiết. Tuy nhiên, việc đề
xuất cần dựa trên cơ sở căn cứ về lý luận và thực tiễn công tác đào tạo học
viên tại trung tâm đồng thời cũng phải bám sát những vấn đề thực tiễn của
giáo dục hiện nay mới góp phần giải quyết các vấn đề bất cập, khó khăn,
các yêu cầu nảy sinh trong quá trình dạy học. Để thúc đẩy việc nâng cao
chất lượng dạy học các tác phẩm trên đàn Piano, các giải pháp phải được
thực hiện đồng bộ và tác động toàn diện lên quy trình dạy học.
1.3.6.1. Mục tiêu và yêu cầu
Các giải pháp đưa ra phải đảm bảo bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm
vụ của từng trình độ; nhằm cung cấp, rèn luyện và củng cố các kỹ thuật cơ
bản, phương pháp luyện tập để sau khi học xong trình độ đó, học sinh sẽ tự
tin, làm chủ được các kỹ năng đồng thời nâng cao khả năng biểu diễn. Từ
đó, giáo viên sẽ chủ động, sáng tạo trong việc xây dựng kế hoạch, nội
dung, phương pháp và hình thức đa dạng tác động đến học sinh trong cả
quá trình và ngay từng buổi trong tiến trình dạy học. Việc giáo viên luôn
nắm vững và chủ động xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, kỹ năng cần hình
thành trong từng hoạt động dạy học trong tổng thể nội dung trong chương
trình thì lúc này hoạt động dạy học sẽ không chỉ đáp ứng nhiệm vụ nội
dung trong giáo dục thẩm mỹ mà còn góp phần thúc đẩy kết quả thực hiện
các mục tiêu chung của từng trình độ.
1.3.6.2. Chú trọng tính khoa học và hệ thống
Các biện pháp đề xuất đều xuất phát từ cơ sở khoa học, cùng với việc
tôn trọng và đảm bảo các đặc trưng, bản chất, phương pháp, hình thức dạy
học âm nhạc, các đặc điểm và khả năng thực hành âm nhạc của các đối
tượng là học sinh trình độ 3.
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Các giải pháp đề xuất phải được đảm bảo tính hệ thống, tính kế thừa
các phương pháp đặc thù của bộ môn Piano đồng thời phải thực hiện đồng
bộ và tác động toàn diện lên quá trình dạy học một cách linh hoạt, sáng tạo
mới tạo nên hiệu quả cao nhất. Về nội dung không chỉ cung cấp cho học
sinh những kỹ thuật riêng lẻ, cụ thể và áp dụng vào từng dạng bài hoặc tác
phẩm mà giáo viên cần giúp cho học sinh phân loại được kiến thức để học
sinh hình thành và nắm bắt được cách tư duy hệ thống. Một khi đã hiểu
được các phương tiện diễn tả của ngôn ngữ âm nhạc, có thói quen và kỹ
năng thực hành của các dạng kỹ thuật chơi đàn, các em sẽ chủ động trong
việc phân tích và lựa chọn các kỹ thuật, tính năng phù hợp để trình diễn tác
phẩm. Sự chủ động, linh hoạt và sáng tạo trên cơ sở một nền tảng kiến thức
khá chắc chắn sẽ dần hình thành cho học sinh tư duy độc lập, tích cực tự tin
khi vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực hiện các nhiệm vụ dạy học, ngoại
khóa âm nhạc và các hoạt động da dạng khác. Khi các em đã được trang bị
những hiểu biết, những kiến thức nền tảng cơ bản và phương pháp tư duy
logic, khoa học để quá trình đào tạo không chỉ là dạy học mà còn là dạy
“cách học”; rồi chính các em sẽ là người chủ động biến quá trình đào tạo
thành tự đào tạo sau này.
1.3.6.3. Chú trọng đến năng lực của đội ngũ giáo viên và học sinh
Các biện pháp đề xuất có thể thực hiện được trong điều kiện thực tế
công tác tổ chức đào tạo ở Trung tâm Music Talent hiện nay. Nhất là phải
căn cứ trên cơ sở trình độ thực tế của đội ngũ giảng viên giảng dạy bộ môn
Piano và học viên tại trung tâm.
Dựa vào điều kiện cơ sở vật chất của hoạt động, trang thiết bị và điều
kiện để tổ chức dạy Piano; các nội dung, biện pháp, hình thức tổ chức dạy
học cũng phải phù hợp với mức độ nhận thức và khả năng của học sinh,
đáp ứng được mục tiêu đề ra của từng trình độ. Đồng thời phải có kết cấu
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chặt chẽ với các phần lý thuyết âm nhạc cơ bản, xướng âm. Đặc biệt là sự
gắn kết với mức độ nội dung và tính chất của chương trình dạy học Piano.
Tiểu kết
Trung tâm Music Talent là một trung tâm nghiên cứu đào tạo bộ môn
năng khiếu nghệ thuật dành cho mọi lứa tuổi. Hiện nay, cuộc sống của
người dân ngày càng được nâng cao, vì thế, nhu cầu học các bộ môn năng
khiếu nghệ thuật ngày càng cao, trong đó có bộ môn Piano. Việc dạy học
tác phẩm Piano sử dụng chất liệu âm nhạc dân gian là hết sức cần thiết
trong bối cảnh Hội nhập, Toàn cầu hóa, có ý nghĩa thiết thực góp phần lưu
giữ những di sản văn hóa mà cha ông ta đã trao truyền cho thế hệ hôm nay.
Để đáp ứng nhu cầu đó, Trung tâm Music Talent cần phải tìm ra phương
pháp dạy học các bộ môn năng khiếu nói chung và bộ môn Piano nói riêng
nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng dạy học đàn Piano.
Kết quả nghiên cứu về phương diện lý luận và thực trạng dạy học đàn
Piano ở Chương 1 sẽ là tiền đề có ý nghĩa quan trọng làm cơ sở cho việc
xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng trong công tác dạy học tác
phẩm Piano sử dụng chất liệu âm nhạc dân gian Việt Nam trong thời gian
tới tại Trung tâm Music Talent.
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Chương 2
PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC MỘT SỐ TÁC PHẨM PIANO
SỬ DỤNG CHẤT LIỆU DÂN CA VIỆT NAM
TẠI TRUNG TÂM MUSIC TALENT
2.1. Chất liệu dân ca Việt Nam trong tuyển tập tác phẩm Việt Nam cho
đàn Piano
Thể loại âm nhạc dân gian gắn bó mật thiết với đời sống lao động của
dân tộc Việt Nam. Nét riêng độc đáo của âm nhạc dân gian từng vùng miền
là những giá trị rất cần bảo tồn, phát huy nhằm hướng đến một nền âm nhạc
hội nhập nhưng mang bản sắc riêng của văn hóa dân tộc. Những giá trị này
góp phần không nhỏ trong việc phát triển trí tuệ, bồi dưỡng tình cảm trong
sáng lành mạnh và luôn hướng tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Âm nhạc dân gian Việt Nam từ lâu đã rất phong phú, đa dạng và có
nhiều đặc điểm riêng. Âm nhạc dân gian Việt Nam gắn bó mật thiết với
cuộc sống của tất cả các dân tộc Việt Nam, dàn trải theo chiều dài đất nước.
Trong không gian văn hóa các dân tộc miền núi phía Bắc (bao gồm cả Tây
Bắc và Việt Bắc) luôn vang lên những câu hát “Sli”, “Lượn”, “Then” của
người Tày - Nùng; tiếng hát “Khắp” của các chàng trai cô gái Thái; hát
“Rang” của người Mường; tiếng sáo dặt dìu gọi bạn của trai bản Hmông;
những điệu múa “Xoè”, múa “Sạp”, múa “Khèn”, múa “Bông” hòa cùng
tiếng đàn tính tẩu, tiếng kèn môi, khèn bè, cồng chiêng...
Vùng văn hoá châu thổ Bắc Bộ với địa lý nằm giữa lưu vực sông
Hồng và sông Mã, là tâm điểm chính của con đường giao lưu hai miền Bắc
- Nam cũng là một cái nôi hình thành nên dân tộc Việt. Âm nhạc dân gian
nơi đây mang những đặc điểm vùng miền đậm nét, tiêu biểu với các thể
loại: Hát Quan họ, Hát Xoan, Hát Ghẹo, Hát Trống quân, Hát Chầu văn,
Hát Chèo, Hát Đúm, Hát Ví, Hát Đò đưa...Vùng văn hoá Trung bộ lại nổi
tiếng với những điệu Hát Ví, Hát Giặm, Hát Hò của Nghệ An - Hà Tĩnh;
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những điệu “Lý”, điệu “Hò” của xứ Huế mộng mơ; Hát Bài Chòi của
Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên...
Trong vùng văn hóa phía nam, những vùng đất mới và những thể loại
âm nhạc dân gian xuất hiện điển hình như: Vùng văn hoá Tây Nguyên với
âm nhạc cồng chiêng, âm nhạc tre nứa mang những đặc trưng có từ thời
văn hoá Đông Sơn, những làn điệu dân ca của các dân tộc ở Tây Nguyên
mang nhiều màu sắc tinh tế của nghệ thuật âm nhạc Đông Nam Á... Vùng
văn hoá Nam Bộ với những điệu Hò sông nước mênh mang, điệu Lý đằm
thắm trữ tình, những câu ca Vọng cổ da diết sâu sắc, những làn điệu dân ca
Khơ-me, dân ca Chăm mang đậm bản sắc dân tộc.
Trong đời sống âm nhạc đương đại hiện nay, xuất hiện những biến
thể của âm nhạc dân gian cũng như của dân ca, đó là những làn điệu dân ca
gốc được soạn lời mới, có nội dung hiện thực, phản ánh cuộc sống sôi
động, phong phú và những tác phẩm được phối mới mang hơi thở cuộc
sống được lấy chất liệu từ dân ca.
Trong sáng tác tác phẩm Piano, các nhạc sĩ Việt Nam đã ý thức lấy chất
liệu từ âm nhạc dân tộc, có thể là âm điệu, thang âm, điệu thức để đưa vào
tác phẩm Piano. Có thể nói, thang âm điệu thức chính là ngôn ngữ âm nhạc
của mỗi dân tộc, thể hiện lối sáng tạo trong tư duy, là bản sắc nghệ thuật
của dân tộc đó. Thang âm, điệu thức theo lý thuyết âm nhạc cơ bản có biểu
hiện như sau:
“Hệ thống các mối tương quan giữa những âm ổn định và âm không
ổn định được gọi là điệu thức. Điệu thức là nhân tố tổ chức mối tương quan
độ cao của các âm thanh trong âm nhạc. Cùng với các chất liệu diễn cảm
khác, điệu thức làm cho âm nhạc có một tính chất nhất định phù hợp với
nội dung của nó” [45, tr. 143].
Theo PGS. Tô Vũ thì “Âm nhạc truyền thống người Việt dùng thang 7
âm (ngũ cung thất thanh là 5 điệu 7 âm), nhưng trong thực tế dân ca người Việt,
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ta lại thấy hệ thang điệu 5 âm mới là phổ biến và lý do, như đã gợi ý, rất có thể
là do vấn đề thanh điệu của ngôn ngữ tiếng Việt” [50, tr. 62].
2.1.1. Sử dụng điệu thức 5 âm
Có thể thấy, một trong những yếu tố thể hiện âm hưởng dân ca là sử
dụng điệu thức 5 âm. Sau đây, chúng tôi xin dẫn một số bài sử dụng điệu
thức 5 âm trong tác phẩm Piano có âm hưởng dân ca:
Trong tác phẩm Múa quạt (xem PL 1 trang 93) của nhạc sĩ Thái Thị
Liên chuyển soạn đã sử dụng giai điệu của bài Xòe hoa (dân ca Tây Bắc),
sử dụng thang 5 âm: G - A - H - D - E (tương ứng với điệu thức Sol Cung).

Tác phẩm Cò lả (xem PL 2 trang 95) của nhạc sĩ Thái Thị Liên
chuyển soạn mang âm hưởng điệu hát ru của đồng bằng Bắc Bộ và sử dụng
điệu thức 5 âm: F - G - A - C - D (tương ứng với điệu thức F Cung).

Tác phẩm Trống cơm (xem PL 3 trang 97) của nhạc sĩ Thái Thị
Liên chuyển soạn đã sử dụng chất liệu dân ca đồng bằng Bắc Bộ và
toàn bài được viết ở điệu thức 5 âm: B - C - Es - F - G (tương ứng với
điệu thức H Chủy).

Tác phẩm Inh lả ơi (xem PL 4 trang 98) của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương
chuyển soạn đã sử dụng thang 4 âm: C - D - G - A. Đây có thể coi là thang 5
âm C - D - E - G - A (tương ứng với điệu thức C Cung) nhưng thiếu âm E.
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Tác phẩm Kim Tiền (xem PL 5 trang 99) của nhạc sĩ Nguyễn Văn
Thương chuyển soạn toàn bài được viết ở điệu thức 5 âm: Cis - E - Fis Gis - H (tương ứng với điệu thức C Vũ).

Tác phẩm Ru con (xem PL 6 trang 103) của nhạc sĩ Nguyễn Văn
Thương chuyển soạn đã sử dụng chất liệu dân ca Ja-Rai và sử dụng điệu
thức 5 âm: D - Fis - G - A - Cis. Đây là âm điệu phổ biến ở Tây Nguyên
với sự liên kết 2 nhóm quãng 4 có kết hợp âm dẫn nửa cung đi lên: D (F#)
G và A (C#) D.

Tác phẩm Rông chiêng (xem PL 7 trang 104) của nhạc sĩ Đình Quang
chuyển soạn sử dụng điệu thức 5 âm Tây Nguyên: E - G - A - H - Dis mang
âm hưởng dân ca Tây Nguyên rõ nét.

Tác phẩm Lý cây bông (xem PL 8 trang 107) của nhạc sĩ Việt Kim chuyển
soạn mang âm hưởng dân ca Nam Bộ và sử dụng điệu thức 5 âm: F - G - A - C D (tương ứng với điệu thức F Cung).

Tác phẩm Vui tết trung thu (xem PL 9 trang 108) của nhạc sĩ Thái Thị
Liên chuyển soạn sử dụng điệu thức 5 âm La cung: A - H - Cis - E - Fis
(tương ứng với điệu thức A Cung):
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Tác phẩm Con ngựa ô (xem PL 10 trang 112) của nhạc sĩ Nguyễn Văn
Tỵ chuyển soạn mang nét đặc trưng của dân ca Nam Bộ vào trong giai điệu
với 4 điệu thức 5 âm: Ges - As - B - Des - Es ( Sol Cung); E - Fis - A - H Cis ( Mi chủy); G - A - H - D - E ( G Cung); As - B - C - Es - F ( A Cung).

2.1.2. Sử dụng điệu thức 7 âm kết hợp 5 âm
Việc sử dụng điệu thức 7 âm kết hợp với 5 âm cũng được các nhạc sĩ
sử dụng trong các ca khúc mang âm hưởng dân ca. Ở tác phẩm Chim vành
khuyên (xem PL 11 trang 116) của nhạc sĩ Hoàng Vân - Tôn Thất Triêm
chuyển soạn đã sử dụng điệu thức 5 âm: D - E - Fis - A - H kết hợp với
điệu thức D - dur của phương Tây.
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2.1.3. Sử dụng làn điệu dân ca
Tác phẩm Piano sử dụng làn điệu dân ca được sáng tác dựa trên
những nét đặc thù, đặc trưng của một thể loại dân ca qua giai điệu, tiết
tấu, cách luyến láy điển hình. Ở dạng này, các tác phẩm có thể không
mang âm hưởng của một bài cụ thể nào nhưng người nghe vẫn có thể
nhận ra thể loại âm nhạc mà nhạc sĩ đã dùng chất liệu để sáng tác. Đó có
thể là một nét của làn điệu dân ca, cũng có thể chỉ là những đảo phách
của Chèo, những quãng đặc trưng của dân ca Tây nguyên, những luyến
láy đặc biệt của Ca trù,…
Các tác phẩm Piano mang âm hưởng dân ca được các nhạc sĩ sáng
tác khai thác hết sức phong phú các thể loại, làn điệu dân ca của các vùng
miền đất nước: miền núi phía Bắc, đồng bằng và trung du Bắc Bộ đến
Trung Bộ, Tây Nguyên rồi Nam Bộ; từ các dân tộc người Việt đến các dân
tộc thiểu số,… đều có thể trở thành chất liệu cho các tác phẩm Piano sử
dụng chất liệu âm nhạc dân gian Việt Nam.
Các tác phẩm Piano được sử dụng chất liệu dân ca phía Bắc như: Múa
quạt (Thái Thị Liên), Cò lả (Thái Thị Liên), Trống cơm (Thái Thị Liên), Inh
lả ơi (Nguyễn Văn Thương), Hái quả (Nguyễn Văn Thương), Vui xuân
(Nguyễn Văn Thương).
Ảnh hưởng từ dân ca Huế (Lưu thủy Kim tiền) có tác phẩm Piano Kim
tiền của tác giả (Nguyễn Văn Thương).
Các tác phẩm Piano sử dụng chất liệu dân ca Tây Nguyên cũng hết
sức phong phú, có chất lượng nghệ thuật cao. Có thể kể một số bài như: Ru
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con (Nguyễn Văn Thương), Đàn T’rưng (Nguyễn Văn Nam), Chim Đ’rao
(Nguyễn Văn Nam), Rông chiêng (Đình Quang), Tây Nguyên tươi đẹp
(Nguyễn Hữu Tuấn).
Âm hưởng dân ca Nam Bộ có một số tác phẩm Piano như: Lý cây
bông (Việt Kim), Con ngựa ô (Nguyễn Văn Tỵ).
2.2. Phân tích một số tác phẩm Piano sử dụng chất liệu dân ca Việt Nam
Giá trị của các tác phẩm Piano sử dụng chất liệu dân ca Việt Nam
không chỉ đẹp ở giai điệu, nội dung của nó cũng thật sắc sảo, đậm tính nhân
văn của người Việt Nam. Mỗi vùng miền đều có những chất liệu âm nhạc
riêng mang bản sắc của từng địa phương, nhưng nhìn chung đều nằm trong
tổng thể dân ca của các dân tộc Việt Nam.
Ở luận văn này, do thời gian nghiên cứu có hạn, chúng tôi xin giới
hạn vấn đề trong việc phân tích một số đặc điểm âm nhạc của 3 tác phẩm:
- Múa quạt - Thái Thị Liên [PL số 1 trang 93]
- Inh lả ơi - Nguyễn Văn Thương [PL số 4 trang 98]
- Ru con - Nguyễn Văn Thương [PL số 6 trang 103]
Trong đó, Múa quạt và Inh lả ơi là 2 tác phẩm vô cùng quen thuộc
với các học sinh vì đã được học hát trong chương trình âm nhạc trên lớp;
chúng tôi cũng muốn đưa thêm bài Ru con (Ja - rai) để các học sinh có thể
làm quen và mở rộng thêm vốn kiến thức của mình. Vì chương trình đào tạo
của Trung tâm Music Talent yêu cầu phải bám sát giáo trình để kiểm tra và
đánh giá kết quả nên các tác phẩm chúng tôi đưa ra là thích hợp với nội dung
đào tạo cũng như trình độ của các học sinh đang theo học ở trình độ 3.
2.2.1. Vài nét về chất liệu dân ca được sử dụng trong tác phẩm
Tại Trung tâm Music Talent, việc giới thiệu cho các em về các thể
loại dân ca là yếu tố rất quan trọng, bởi sự hiểu biết về dân ca của các em
còn rất hạn chế. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu về một vài nét về chất
liệu dân ca của ba tác phẩm trên.
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Một trong những sinh hoạt văn nghệ phổ biến của người Thái là
“Xòe vòng”. Đây là hình thức múa tập thể sơ khai nhất, là nét sinh hoạt vui
chơi của người Thái xưa và nay. Xòe vòng gắn với một số phong tục tập
quán của người Thái Trắng ở Phong Thổ và cả các vùng cư trú của người
Thái Đen Tây Bắc, phổ cập ở mọi lứa tuổi: trẻ già, trai gái ai cũng biết Xòe
và ai cũng thích Xòe. Đây là một điệu múa, một hình thức nghệ thuật và
cũng là một tục lệ. Xòe vòng được xuất hiện trong các nghi lễ mừng xuân,
được mùa, lên nhà mới, cưới xin... và ngay cả trong các cuộc liên hoan trên
nhà sàn, quanh đống lửa, khi rượu đã ngà ngà, tiếng chiêng trống nổi lên
thúc dục, thế là không ai bảo ai mọi người cùng nắm tay nhau say sưa trong
nhịp bước Xòe vòng.
Ngoài Xòe vòng còn có loại Xòe đạo cụ như: Xòe khăn (với các điệu
Tung đánh khăn, Tra hạt, Khăn lượn vòng…), Xòe quạt (với các điệu Quạt
úp, Quạt mở, Quạt vẫy…), Xòe nón (với các điệu Nón Phong Thổ như đưa
nón hai bên người, Xoay nón trên đầu, ngửa nón trước sau,…), Xòe quả
nhạc (với các điệu Đánh nhạc đôi, Đánh nhạc đan nhau…),… Ngày nay,
Xòe đạo cụ đã bỏ khá xa xòe sinh hoạt để trở thành xòe biểu diễn. Nó được
chuyên nghiệp hóa; từ luật động, tạo hình cho đến đội hình , xòe đạo cụ
được tổ chức, được quy cách hóa; có âm nhạc, có bài đàn quy định cho mỗi
loại xòe, mỗi điệu Xòe. Xòe Thái có bao nhiêu điệu nhạc thì đàn tính cũng
có ngần ấy bài kèm theo.
Đây là một nền nghệ thuật múa có trình độ phát triển khá cao hay nói
cách khác, Xòe Thái là hoạt động liên tục và nhuần nhuyễn của những
đường nét nhỏ, tế nhị, tinh tế. Cũng từ đó mà tác giả Thái Thị Liên đã sáng
tác bài Múa quạt dựa trên điệu Xòe quạt đặc trưng.
Tương tự như vậy, Inh lả ơi cũng là một bài dân ca quen thuộc của
vùng Tây Bắc. Trong giai điệu của bài cũng thể hiện rõ âm điệu của những
điệu Xòe và tiếng khèn bè say đắm lòng người.
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Khác với 2 tác phẩm trên, Ru con Ja - rai của nguyễn Văn Thương
lại mang nền văn hóa của Ja - rai. Từ xa xưa, những người Ja - rai đã biết
dỗ con ngủ bằng những bài hát ru. Âm điệu của những lời hát ru con mộc
mạc đơn sơ, chất phác như núi rừng Tây Nguyên, chính những lời ru đó sẽ
là hành trang suốt cuộc đời người con. Không gian và thời gian của hát ru
Ja - rai có những nét khác biệt so với các dân tộc khác.
Thứ nhất, do môi trường sinh sống, điều kiện kinh tế xã hội, các trẻ
em ở Krông pa còn phải phụ giúp gia đình trong những công việc hàng
ngày. Thứ hai, theo phong tục của người Ja - rai là trẻ em sau lễ thổi tai
mới là thành viên chính thức của cộng đồng, lúc đó mới được hưởng mọi
quyền lợi như các thành viên khác và được nghe hát ru cũng được coi là
một quyền lợi của trẻ em nơi đây. Do đặc thù kinh tế xã hội nơi đây nên trẻ
em luôn được mang theo người lớn. Cho nên người Ja - rai làng Uar không
chỉ hát ru ở nhà mà họ còn hát ru cả ở rẫy, không chỉ hát ru con khi đang
nghỉ ngơi mà còn trong khi đang lao động trên rẫy,...
2.2.2. Cấu trúc tác phẩm
Trong phương pháp phân tích tác phẩm này, chúng tôi kế thừa truyền
thống phân tích cấu trúc trong âm nhạc dân gian (chú ý đến câu thơ, khổ
thơ), mặt khác cũng tiếp thu những yếu tố mang tính khoa học của phương
pháp phân tích cấu trúc trong âm nhạc phương Tây.
Tác phẩm Inh lả ơi của Nguyễn Văn Thương được chia thành 4 câu,
mỗi câu gồm 4 ô nhịp.
Câu 1:
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Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Tác phẩm Ru con được chia thành 2 câu, câu 1 gồm 8 ô nhịp:

Câu 2: phần còn lại
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Tác phẩm Múa quạt của nhạc sĩ Thái Thị Liên lại được chia thành 2
đoạn:
Đoạn 1 gồm 2 câu, mỗi câu với 8 ô nhịp chia 2 tiết:

Đoạn 2 là biến tấu của đoạn a trong đó giai điệu được nâng lên 1 quãng 8:
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Tiếp thu những yếu tố mang tính khoa học của phương pháp phân
tích cấu trúc trong âm nhạc phương Tây, các tác phẩm sáng tác và chuyển
soạn từ các bài dân ca, dân vũ cho đàn Piano mặc dù được viết ở hình thức
1 và 2 đoạn đơn nhưng cấu trúc câu nhạc thường không vuông vắn như
trong âm nhạc phương Tây. Sự thu gọn hoặc phát triển tác phẩm dài hơn
khuôn khổ cấu trúc phương Tây của các nhạc sĩ trên thực tế cũng được coi
là những nét sáng tạo của họ.
2.2.3. Nhịp điệu và nhịp độ
Nhịp điệu trong 3 tác phẩm Piano trên chịu ảnh hưởng từ nhịp điệu
có xuất xứ từ dân ca. Theo tác giả Tú Ngọc, nhịp điệu trong dân ca Việt
Nam chủ yếu là nhịp 2 phách: “Nhịp phân hai là loại nhịp phổ biến và bao
trùm trong dân ca. Nhịp hai rất thích nghi với nhiều sinh hoạt lao động,
sinh hoạt lễ nghi và các sinh hoạt khác trong đời sống lễ hội” [29, tr. 284].
Theo tác giả, sự tương phản giữa phách mạnh và phách nhẹ ở mỗi ô nhịp
trong dân ca Việt Nam “là đặc tính của nhiều dạng nhịp điệu lao động
(chèo thuyền, nện đất, kéo gỗ,…), nhịp trống mõ trong nghi lễ (đám rước,
đám tang), trong nhảy múa và ca hát” [29, tr. 284]. Có lẽ vì vậy mà cả 3
tác phẩm đang phân tích đều được viết ở nhịp 2/4.
Âm nhạc dân gian hay ở đây là dân ca thường gắn liền với câu chữ
khi hát, người hát phải để ý hát sao cho “tròn vành rõ chữ”. Hơn nữa, đặc
điểm ngôn ngữ của tiếng Việt là đơn âm tiết nhưng đa thanh, nếu hát với
tốc độ nhanh sẽ khó phát âm và người nghe sẽ không nghe rõ được câu
chữ. Để người nghe hiểu và cảm nhận được bài hát thì nhịp độ phải chậm
hoặc vừa phải. Bên cạnh đó, nhịp độ trong múa dân gian của người Việt
Nam thường là chậm và vừa. Đặc tính này phù hợp với các động tác múa
uyển chuyển, mềm mại, nhẹ nhàng. Đây chính là sự khác biệt với nhịp độ
nhanh, dứt khoát, mạnh mẽ trong các bài dân vũ của phương Tây.
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Ngoài các vấn đề về nhịp điệu nói trên, trong 3 tác phẩm các tác giả
còn ghi ký hiệu chỉ nhịp độ nhanh hay chậm. Nhịp độ được các tác giả sử
dụng như một trong những phương tiện tạo nên phần nào tính chất, đặc
điểm âm nhạc của tác phẩm. Tác phẩm Múa quạt được tác giả Thái Thị
Lang viết ở nhịp độ Moderato grazioso (vừa phải, duyên dáng); tác giả
Nguyễn Văn Thương đã sử dụng nhịp độ Chậm - Bình tĩnh cho tác phẩm
Ru con và Allegretto moderato (nhanh một cách vừa phải) cho tác phẩm
Inh lả ơi. Chúng ta có thể thấy các tác phẩm được viết hầu hết ở nhịp độ
chậm hay vừa phải bởi nó chịu ảnh hưởng từ âm nhạc dân gian Việt Nam.
2.2.4. Điệu thức
Như đã nói ở trên, thang âm ,điệu thức chính là ngôn ngữ âm nhạc
của mỗi dân tộc, là thành tố cấu tạo nên một tác phẩm âm nhạc và thông
qua đó chúng ta có thể nhận biết được đặc thù riêng của từng dân tộc trong
tác phẩm đó.
Trong tác phẩm Múa quạt (xem PL 1 trang 93) của nhạc sĩ Thái Thị
Liên chuyển soạn từ dân ca Thái vùng Tây Bắc, toàn bài được viết ở điệu thức
5 âm: G - A - H - D - E (G Cung).

Tác phẩm Inh lả ơi (xem PL 4 trang 98) của nhạc sĩ Nguyễn Văn
Thương chuyển soạn đã sử dụng thang 4 âm: C - D - G - A

Tác phẩm Ru con (xem PL 6 trang 103) của nhạc sĩ Nguyễn Văn
Thương chuyển soạn đã sử dụng chất liệu dân ca Ja-Rai và sử dụng điệu
thức 5 âm: D - Fis - G - A - Cis
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2.2.5. Giai điệu
“Giai điệu âm nhạc là sự liên kết các âm theo chiều ngang bằng cao
độ, trường độ, sắc thái mạnh nhẹ khác nhau. Nó diễn đạt nội dung chủ yếu
của âm nhạc bằng một bè” [3; tr.6]. Trong ca khúc, giai điệu là nhân tố đầu
tiên và quan trọng để tạo nên hình tượng âm nhạc. Vì được chuyển soạn
nguyên dạng nên 3 tác phẩm này được viết theo dạng âm nhạc chủ điệu,
tức là có một bè giai điệu giữ vai trò chủ đạo mà cụ thể ở đây là bè tay
phải, các tác giả vẫn giữ nguyên trật tự cấu trúc ban đầu của tác phẩm gốc.
Dân ca Thái là những điệu hát vui tươi rộn ràng trong sáng, nhiều điệu hát
phản ánh tình yêu, cuộc sống thanh bình lạc quan nên âm hưởng chung là
vui tươi; vì vậy, tuyến giai điệu được viết ở âm khu trung và âm khu cao.
Khi chuyển soạn nguyên dạng bài dân ca, dân vũ thành tác phẩm cho
Piano, để phù hợp với tính khí nhạc hoặc thuận lợi cho kỹ thuật diễn tấu,
tác giả có thể bỏ bớt hoặc thêm một số nốt hoa mỹ, thay đổi nhỏ về tiết tấu,
âm vực,… Việc thay đổi đó không ảnh hưởng đến cấu trúc hay phá vỡ yếu
tố hình ảnh của nguyên bản. Tuy nhiên có tác phẩm được mở rộng khuôn
khổ bằng cách nhắc lại giai điệu nguyên dạng bằng cách thay đổi âm vực
lên cao hay xuống thấp một quãng tám. Ví dụ điển hình cho cách thức này
là tác phẩm Múa quạt của Thái Thị Liên: giai điệu ở đoạn 2 đã được nâng
lên một quãng tám khiến giai điệu trong sáng, vui tươi hơn; đem lại cảm
xúc mới cho người thưởng thức.
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Qua tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy các bài hát ru của người Ja - rai
ngoài việc có cấu trúc âm nhạc chặt chẽ, các bài hát ru hay dân ca của dân
tộc Ja - rai còn được xây dựng trên tổ hợp âm 5 cao độ. Khái niệm “tổ hợp
cao độ” chúng tôi sử dụng theo PGS. TS Nguyễn Thuỵ Loan:

Đây chính là thang âm nhạc đặc trưng của người Ja - rai. Các bài hát
ru luôn giữ nhịp độ từ đầu bài hát cho đến kết thúc bài hát. Qua đó, chúng
ta thấy những bài hát ru của người Ja - rai cũng có những nét khác biệt so
với người Thái, người Việt. Nhịp độ các bài hát ru của người Ja - rai luôn
giữ đúng nhịp độ từ đầu đến cuối, không thấy có trường hợp “dạo đầu láy
đuôi” như ở người Thái ở Tây Bắc, hay “à ơi” dạo đầu hát ru của người
Việt ở đồng bằng Bắc Bộ.
2.2.6. Hòa âm đệm
Bên cạnh giai điệu chính của tác phẩm, một thành phần khác có mối
quan hệ chặt chẽ với giai điệu, giúp cho bè giai điệu có khả năng biểu đạt
một cách sâu sắc, trọn vẹn hơn đó chính là bè đệm hay phần bè tay trái của
đàn Piano. Cũng giống như bè giai điệu, bè đệm cũng bao gồm cấu trúc
theo chiều dọc và chiều ngang. Nếu như ở bè giai điệu chủ yếu cấu trúc
theo chiều ngang thì ở cấu trúc ở bè đệm lại được chú ý theo chiều dọc.
Cấu trúc theo chiều dọc của bè đệm chính là sự hợp lại của các âm
thanh theo quy luật để tạo thành hợp âm. Cấu trúc hợp âm trong các tác
phẩm Piano sử dụng chất liệu âm nhạc dân gian chịu ảnh hưởng đặc trưng
của dân ca. Chồng âm thường sử dụng quãng 4, quãng 5; quãng 3 + quãng
2 hoặc quãng 4 + quãng 2…
Trong ba tác phẩm trên, chúng tôi còn thấy được sự khác biệt trong
cấu trúc hợp âm bè đệm theo chiều dọc là trong hợp âm bè đệm của mình,
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các tác giả đã tối giản các hợp âm theo cấu trúc chiều dọc của hợp âm. Hợp
âm bè đệm ở đây không phải lúc nào cũng là hợp âm gồm 3 âm hoặc trên 3
âm thanh kết hợp lại mà thường chỉ có 2 âm có cấu trúc từ thang âm đặc
trưng trong dân ca.
Cấu trúc này được thể hiện gần như xuyên suốt các tác phẩm, dạng
cấu trúc này theo lý thuyết âm nhạc phương Tây chỉ là quãng nhạc, chồng
âm chứ chưa được gọi là hợp âm.
Trích bài “Múa quạt”

Trích bài “Inh lả ơi”

Chồng âm, hợp âm được sử dụng trong bè đệm còn gắn liền với
những quãng xác lập lên thang âm; ngay cả đoạn 2 bài Múa quạt, khi thay
đổi âm hình tiết tấu phần đệm thì nguyên tắc kết hợp của các nốt trong hợp
âm vẫn không thay đổi:

Ngoài ra, các chồng âm, hợp âm sử dụng trong bè đệm còn được cụ
thể hóa trong cách lên dây đàn trong nhạc khí truyền thống hay chịu trách
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nhiệm mô phỏng âm sắc một loại nhạc cụ đặc trưng của vùng miền đó. Ví
dụ như tác phẩm Múa quạt và Inh lả ơi có phần đệm được mô phỏng theo
nhịp điệu của chùm sóc nhạc (nhạc khí thường sử dụng trong hát múa của
người Thái - Tày), Ru con lại mô phỏng tiếng cồng chiêng - đặc trưng của
núi rừng Tây Nguyên.
2.3. Phương pháp luyện tập trên đàn Piano và kỹ thuật xử lý một số tác
phẩm Piano sử dụng chất liệu dân ca
2.3.1. Phương pháp luyện tập trên đàn Piano
Khi luyện tập một bản nhạc, học viên thực hiện quá trình luyện tập
chi tiết, luyện tập tiết tấu và nhịp, luyện tập thị tấu và luyện tập trình diễn.
Học sinh luyện tập chi tiết bằng cách chia nhỏ tập từng tay, từng
đoạn, từng câu với sắc thái và các kỹ thuật có trong bài. Đây cũng chính là
những kỹ năng mà học sinh cần nắm vững để khi gặp những loại nhạc cụ
khác vẫn có thể luyện tập một cách thành thạo. Khi đã tập kỹ từng tay rồi
thì tiến hành tập ghép hai tay đánh cùng một lúc, tập từng đoạn, từng câu
nhỏ với tốc độ thật chậm, dần dần đẩy dần tốc độ lên nhanh hơn.
Tư thế về vai, cánh tay, cổ tay, bàn tay hoặc ngón tay sẽ do giáo viên
sửa và uốn nắn. Khi chơi đàn, vai và cánh tay cần thả lỏng, không kẹp vào
sườn gò bó. Cổ tay mềm mại, thả lỏng, không gãy gập, không lên gân. Bàn
tay và ngón tay khi tiếp xúc với phím đàn phải khum tròn. Các ngón tay trừ
khi phải bấm quãng rộng, ngón tay phải dang rộng còn thường thì ngón tay
phải tròn, cong. Đốt đầu tiên thường bấm bằng đầu ngón tay chứ không
phải bằng phía trong đốt thứ nhất.
Luyện tập thị tấu là cách luyện tập phản xạ nhanh khi tập một bản
nhạc mới. Quá trình này cần được luyện tập suốt thời gian dài, trong nhiều
năm. Mới đầu có thể thị tấu đơn giản bằng từng tay và chậm lại nhiều lần.
Sau đó luyện tập thị tấu chậm lại, hai tay cùng chơi. Phương pháp tập chậm
lại hoặc thị tấu chậm lại có nghĩa là giảm tốc độ xuống 2 - 3 lần so với thực
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tế, thí dụ tempo = 120 thì người chơi sẽ chơi tempo = 60 hoặc 40 rồi sau đó
đánh nhanh lên dần 5 số một lần chơi tiếp theo hoặc có thể là chia nhỏ
phách (gấp đôi số phách trong cùng 1 ô nhịp). Cách này rất hiệu quả cho
người mới vỡ bài luyện tập bởi nó giúp người chơi có thể chơi chính xác
ngay cả những đoạn khó. Ở phần này, phương pháp tập chậm lại hay thị tấu
chậm lại vô cùng quan trọng vì kỹ thuật của học sinh còn chưa nhanh nên
khi tập và chơi đàn rất hay bị vấp và không luyện tập được trau truốt từ đầu
đến cuối bài. Về phương pháp dạy học, giáo viên cũng cần tích cực gợi mở
ngoài kiến thức trong sách, các tài liệu, cũng cần mở rộng và hướng cho
học sinh tự khám phá, học hỏi những xu hướng mới trong âm nhạc.
Việc rèn luyện kỹ thuật và khả năng chơi đàn Piano là vô cùng quan
trọng với những người yêu nghệ thuật và đam mê đàn Piano. Tuy nhiên,
đối với Trung tâm Music Talent, việc thực hành biểu diễn được thực hiện 2
tháng 1 lần. Do đặc thù của bộ môn và đây cũng là môi trường thuận lợi để
giúp các học sinh được rèn luyện, được thể hiện bản thân mình nhiều hơn
trước đám đông. Việc thường xuyên luyện tập, thực hành biểu diễn không
chỉ giúp cho học sinh nâng cao được trình độ mà còn rèn luyện các kỹ năng
biểu diễn và tự tin trước đám đông.
Thực chất quá trình ôn luyện hay trình diễn tác phẩm chính là việc
củng cố, luyện tập một cách nghiêm túc và có bài bản ở các hình thức khác
nhau. Để trình diễn một tác phẩm, học sinh phải lưu ý luyện tập một cách
kỹ càng, luyện tập một cách nghiêm túc. Thêm vào đó, môi trường trình
diễn còn yêu cầu phải kết hợp với sự biểu cảm của thân thể, nhất là đối với
cánh tay và tay, phải linh hoạt, mềm dẻo,… Giáo viên cần phải xây dựng
một chương trình học cụ thể, chi tiết cho việc thực hành biểu diễn cho học
sinh, lựa chọn tác phẩm, hình thức trình diễn phù hợp với từng em.
Theo chúng tôi, ngoài các phương pháp chung để giảng dạy bộ môn
Piano, giáo viên cũng nên lưu ý mức độ năng khiếu của từng học sinh khác
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nhau, cần cố gắng sắp xếp lựa chọn theo nhóm tương ứng với trình độ của
các em. Từ đó, giáo viên có thể tập trung các nhóm và đưa ra những
phương pháp cụ thể cho từng nhóm. Việc giao bài cho học sinh cũng dựa
trên cơ sở này. Như vậy, trong quá trình giảng dạy bộ môn đàn Piano, giáo
viên sẽ tạo điều kiện cho nhóm học sinh khá giỏi phát triển khả năng của
mình và có những biện pháp bồi dưỡng tích cực cho nhóm học sinh yếu.
Bên cạnh đó, việc nhóm học sinh sẽ phát huy tích cực tính sáng tạo và học
tập của từng em trong từng nhóm, gây hứng thú và sự phấn đấu học tập của
các em. Kết quả đánh giá ở sau mỗi học phần, sau kỳ học, qua quá trình
học tập của học sinh và những bài thi cụ thể trong thời gian học. Qua mỗi
kỳ học, học sinh nào có năng khiếu và chăm chỉ luyện tập đạt kết quả tốt sẽ
được sắp xếp lại thành nhóm học ở trình độ tiếp theo.
2.3.2. Kỹ thuật xử lý một số tác phẩm Piano sử dụng chất liệu dân ca
2.3.2.1. Chạy gam và cách để ngón tay
Điều quan trọng nhất khi học đàn Piano là cần phải trang bị những
kiến thức thật vững chắc về các bài tập rèn luyện kỹ thuật ngón tay. Kỹ
thuật tốt sẽ giúp chúng ta dễ dàng đi vào từng tác phẩm cụ thể. Người giáo
viên đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc hướng dẫn, đưa ra những
phương pháp luyện tập giúp học sinh đi đúng hướng, luyện tập một cách
hiệu quả và khoa học. Đối với bộ môn Piano, việc học và rèn luyện kỹ
thuật cơ bản là điều vô cùng quan trọng. Các kỹ thuật này giúp học sinh
hiểu được tất cả các kiến thức cơ bản liên quan trực tiếp đến bài học. Ở
phần này, chúng tôi đưa ra một số kỹ thuật Piano cơ bản được sử dụng
nhiều ở ba tác phẩm đã phân tích trên và tác dụng của các kỹ thuật đó đối
với việc chơi đàn.
Luyện gam rất quan trọng và là bước đầu tiên của người học đàn.
Vì thế, học sinh cần phải lưu ý khi luyện tập: cần tập chậm để luyện cách
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bổ ngón, cảm nhận rõ lực ngón tay và bấm xuống phím bằng đầu ngón.
Luyện gam nhiều rất có lợi trong quá trình học đàn, khi ngón tay được
luyện tập một cách mềm dẻo thì các kỹ thuật khác thực hiện mới không
gặp nhiều khó khăn. Các kỹ thuật được hoàn thiện đến việc ứng dụng vào
các tác phẩm sẽ dễ dàng hơn. Sau khi có sự hướng dẫn của giáo viên trên
lớp thì sự luyện tập của học sinh ở nhà là chủ yếu. Đối với người mới học
đàn thì trước khi tập bài kỹ thuật, các tác phẩm sẽ phải tập gam thật nhiều
lần sau đó mới áp dụng vào bài. Nếu tập đều đặn và tập đúng sẽ đạt được
kết quả tốt nên việc luyện tập gam rất quan trọng trong chương trình học
đàn Piano. Theo giáo trình, học sinh sẽ được luyện tập các gam C major
(Đô trưởng), G major (Sol trưởng), D major (Rê trưởng), A major (La
trưởng), F major (Fa trưởng), Bb major (Si giáng trưởng), Eb major (Mi
trưởng).
Ngoài các gam 7 âm cơ bản, để diễn tấu được tốt các tác phẩm Piano
sử dụng chất liệu âm nhạc dân gian Việt Nam, học viên sẽ phải kết hợp thêm
việc tập gam ngũ cung Việt Nam. Các em sẽ phải luyện tập thêm gam Rê
cung đối với bài Ru con, Đô cung với bài Inh lả ơi hay Sol trủy với bài Múa
quạt. Ở đây, ngoài luyện tập gam với kỹ thuật legato (liền tiếng) thông
thường, các em còn được kết hợp thêm kỹ thuật staccato (nảy) hay non
legato (không liền tiếng) nhất là đối với tập hợp âm và gam rải. Việc luyện
tập nâng cao này giúp cho ngón tay của các em được khỏe và phản xạ sẽ tốt
hơn.
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Hầu hết các bản nhạc đều có ký hiệu chỉ định ngón và việc chơi đàn
không theo trật tự ngón là một sai phạm rất lớn ở giai đoạn đầu hình thành
các kỹ năng chơi đàn. Đây là kiến thức cơ bản nhất mà ở bất cứ loại nhạc
cụ nào cũng cần phải có để có thể chơi bản nhạc một cách thuận lợi nhất.
Tuy nhiên, hầu hết các nét chạy gam, rải, quãng và các hợp âm của các tác
phẩm trên đều xây dựng trên hệ thống điệu thức năm âm. Bởi vậy, tạo ra
các thế tay trong các nét giai điệu và các hợp âm có sự thiếu cân xứng về
để ngón tay, các thế tay đều bỏ không một ngón ở giữa (1, 2, 3, 5 hay 1, 2,
4, 5), cũng thường gập chuyển ngón cái và ngón út (1 - 5) trên phím đàn.
Đây là một điểm khác biệt trong kỹ thuật diễn tấu trên đàn, cũng là một
điểm khó, không thuận lợi cho việc xử lý tác phẩm. Nếu học sinh không có
sự luyện tập mang tính liên tục thì sẽ khó để đạt được kết quả tốt.
2.3.2.2. Xử lý giai điệu
Các kỹ thuật cổ truyền Việt Nam đôi khi mang tính tương đối và
ngẫu hứng, linh hoạt. Đối với nhạc khí Việt Nam, các kỹ thuật này rất dễ
thực hiện thì với nhạc cụ phương Tây nói chung và đàn Piano nói riêng thì
đây lại là điểm hạn chế thậm chí là ngoài khả năng diễn tấu do sự khác
nhau về hệ thống âm thanh và cấu tạo. Tuy nhiên, trong quá trình sáng tác,
các tác giả Việt Nam đã vận dụng kết hợp các kỹ thuật diễn tấu khác nhau
giữa đàn Piano và nhạc cụ truyền thống để biểu đạt được cao nhất tính chất
âm nhạc cũng như đặc điểm của dân ca Việt Nam.
Các tác phẩm Piano nêu trên được chuyển soạn thành tác phẩm cho
Piano từ nguyên dạng bài dân ca, dân vũ nên hầu hết phần giai điệu đều đề
cao tính ca xướng, do đó cần xử lý giai điệu mềm mại, legato. Kỹ thuật
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legato là liền tiếng, nghĩa là phải đàn 2 nốt liên tiếp sao cho giữa 2 âm
không bị ngắt. Kỹ thuật này được ký hiệu bằng đường vòng cung nối các
nốt nhạc khác cao độ, cho phép người chơi thể hiện câu nhạc một cách
hoàn chỉnh và giàu cảm xúc, nó là kỹ thuật cơ bản để người học thể hiện
trình độ cũng như cảm xúc của mình
Chẳng hạn tác phẩm Ru con có tính chất chậm - bình tĩnh hay tác
phẩm Múa quạt và Inh lả ơi với tính chất nhẹ nhàng, duyên dáng; mặc dù
không có ký hiệu legato rõ ràng nhưng để gần với tính ca xướng, giáo viên
vẫn nên hướng học viên đến việc đánh liền tiếng. Khi thực hiện kỹ thuật
legato, cần thả lỏng cổ tay, lòng bàn tay khum tròn, các khớp ngón tay hoạt
động linh hoạt, mềm dẻo mới khiến cho tiếng đàn được liền tiếng và đều.
Kỹ thuật Non legato là kỹ thuật đánh không liền tiếng. Kỹ thuật này
giúp thả lỏng cơ bắp để có thể luyện tập cách dùng lực khi chơi đàn mà còn
tạo tiền đề cho cách đặt tay chính xác, phù hợp, giúp người học phát triển
các kỹ thuật cần thiết. Vì thế, học sinh cần được hướng dẫn luyện tập kỹ
thuật này một cách chính xác và bài bản.
Ngoài ra, còn một số dạng kỹ thuật khác như: chơi quãng 8 (octave),
rải (arpeggio), chơi đúp nốt (2 nốt cùng lúc), chơi hợp âm hay chạy quãng
và chơi các luyến láy, hoa mỹ,... (yêu cầu chủ yếu là sự nhanh nhạy của
ngón tay). Để thể hiện chuẩn xác các kỹ thuật cụ thể này, người học phải
nắm vững các kỹ thuật Legato, Non legato, Staccato vì chúng đều là những
trường hợp cụ thể hoặc sự kết hợp của các dạng kỹ thuật kể trên. Vì vậy, ta
nhận thấy rằng đối với những học sinh mới học đàn, cổ tay và ngón tay
thường bị căng cứng, bấm phím đàn thường không có lực. Thực tế cho
thấy, việc học đàn không phải ngày một ngày hai và rất nên học một cách
bài bản. Mặt khác, các phím đàn Piano rất nặng, vì vậy giáo viên cần linh
hoạt trong việc hướng dẫn các học sinh rèn luyện kỹ thuật. Không thể áp
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dụng một cách cứng nhắc những yêu cầu kỹ thuật quá khó đối với khả năng
và trình độ của các em.
Bài tập bổ trợ kỹ thuật legato theo gam dùng cho diễn tấu các bài có
chất liệu dân gian:

2.3.2.3. Xử lý phần đệm
Trong 3 tác phẩm Múa quạt, Inh lả ơi, Ru con (Ja - rai), hợp âm có
các quãng 4, quãng 5, quãng 2 chồng lên nhau; với lối cấu trúc hợp âm như
vậy, đòi hỏi học sinh phải được tập luyện kỹ thuật riêng trước khi vào thể
hiện từng tác phẩm cụ thể. Khi tập, cần tuân thủ nghiêm ngặt việc đánh
đúng ngón tay để thuận tiện chuyển từ hợp âm này sang hợp âm khác.
Như trong tác phẩm “Múa quạt” của Thái Thị Liên, khi dạy học cho
các em, giáo viên phải luôn chú ý tới phần đệm tay trái quãng 5 và quãng 4:

...

66

Như vậy, ở phần kết của tác phẩm, tay phải và tay trái đã sử dụng kết
hợp nhảy quãng và chạy gam liền bậc, đây là một kỹ thuật khó đối với các
em học sinh tại Trung tâm Music Talent. Ba tác phẩm được chúng tôi chọn
phân tích đều có những kỹ thuật diễn tấu không quá khó, phù hợp với trình
độ ba theo quy định của Trung tâm.
Ở các tác phẩm đã nêu, phần bè giai điệu là bè chính, phần bè đệm là
phụ, vì thế người chơi cần phải thể hiện các bè cho thật tinh tế, tạo cho
người nghe có thể hiểu được đâu là bè chính và đâu là bè phụ làm nền.
Chồng âm dùng trong Đô cung:

Chồng âm dùng trong Rê cung:
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Chồng âm dùng trong Sol trủy:

*Chú ý: Ở các thế đảo, một số chồng âm ở Sol trủy trùng với Đô cung.
2.3.2.3. Xử lý Pedal
Trong quá trình diễn tấu, sự kết hợp của bè đệm và bè giai điệu luôn
có sự tham gia của pedal. Có thể nói hệ thống pedal là một ưu thế lớn của
đàn Piano. Pedal bên phải có tác dụng ngân dài, tạo nên sự cộng hưởng cho
âm thanh; pedal bên trái sẽ làm giảm một chút về cường độ âm thanh; một
số đàn Piano còn có thêm pedal giữa với tác dụng giảm âm lượng phát ra,
là pedal dùng cho chức năng học tập khi mà người chơi không muốn làm
phiền đến mọi người.
Với các tác phẩm Piano nói chung và các tác phẩm Piano sử dụng
chất liệu âm nhạc dân gian Việt Nam nói riêng, xử lý pedal luôn liên quan
đến hòa âm, tiết tấu và tốc độ của tác phẩm. Ở tác phẩm Inh lả ơi và Múa
quạt, pedal thường được sử dụng vào đầu phách mạnh để nhấn mạnh tính
chất tiết tấu của tác phẩm. Còn với tác phẩm Ru con (Ja - rai), pedal nên để
dài theo từng nhịp nhằm tạo sự dạt dào cho tay trái và tôn vẻ mề mại cho
giai điệu.
2.4. Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học
2.4.1. Nâng cao phương pháp sư phạm cho giáo viên
Để đáp ứng việc nâng cao chất lượng dạy học, trước tiên chúng ta
phải bồi dưỡng nâng cao kiến thức văn hóa âm nhạc, trình độ chuyên môn
và phương pháp sư phạm cho đội ngũ giáo viên. Việc bồi dưỡng này có thể
do Trung tâm tài trợ hoặc các giáo viên tự học hỏi, tự dự giờ, nghiên cứu
các cơ sở đào tạo khác để nâng cao trình độ, tham gia các chương trình biểu
diễn khả năng chuyên môn cũng như tích lũy kinh nghiệm cho bản thân.
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Trong giảng dạy cần nắm vững tâm sinh lý của từng học sinh để có
phương pháp dạy học phù hợp. Người giáo viên cần biết khắc phục khó
khăn về đặc điểm của một trung tâm đào tạo âm nhạc không chuyên, với
những đối tượng học sinh không đồng đều về năng khiếu âm nhạc, có nhiều
khó khăn về thời lượng lên lớp cũng như thời gian tập đàn,.. để có phương
pháp giảng dạy khoa học, có nội dung giảng dạy, chương tình, giáo trình
phù hợp, biết lấy học sinh làm trung tâm. Trong dạy học cho các đối tượng
học sinh khác nhau cần có các biện pháp đặt nền móng và phát triển kỹ
năng một cách chắc chắn, phát huy khả năng cảm nhận và thể hiện âm nhạc,
phát triển tai nghe, tư duy âm nhạc cho học sinh, kích thích khả năng tìm tòi,
sáng tạo, biết khơi gợi và nuôi dưỡng hứng thú của học sinh. Bên cạnh đó, cần
phát huy và rèn luyện khả năng tự học cho học sinh, rèn luyện tốt kỹ năng
thực hành biểu diễn, nghiên cứu, tìm hiểu các nguyên tắc, cách thức trong
giảng dạy, luyện tập, biểu diễn để đạt hiệu quả cao nhất cho học sinh.
Việc truyền thụ kiến thức của giáo viên và tiếp thu kiến thức của học
viên được tiến hành nhanh chóng, càng có chất lượng cao càng tốt nhưng vẫn
phải đảm bao quy luật của sự phát triển; đồng thời phải đảm bảo tính hệ
thống, khoa học và phù hợp với sự phát triển tâm sinh lý của học sinh. Người
giáo viên phải nhận biết được sự khác nhau của từng học sinh để áp dụng vào
phương pháp giảng dạy của mình và biên soạn giáo án thích hợp cho từng học
sinh để phát huy thế mạnh của từng em và khắc phục các nhược điểm, giúp
cho việc phát triển kỹ thuật và thể hiện âm nhạc, rèn luyện kỹ năng thực hành
biểu diễn riêng cho từng học sinh. Nếu như học sinh có năng khiếu gặp được
giáo viên có tay đàn giỏi, khả năng sư phạm tốt, kiến thức tổng hợp rộng rãi sẽ
có sự phát triển tốt hơn trong việc học Piano.
Kinh nghiệm cho thấy gia đình học sinh luôn muốn cho con mình
được học những giáo viên giỏi, được đào tạo để trở thành những tài năng
âm nhạc. Để được như vậy, gia đình cần phối hợp với giáo viên từ giai
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đoạn học đầu tiên, những giai đoạn đặt nền móng cho sự phát triển kỹ thuật
và khả năng cảm nhận, thể hiện âm nhạc. Trong quá trình giảng dạy có
nhiều đối tượng học sinh khác nhau, chúng tôi nhận thấy những buổi gặp
gỡ, trao đổi kinh nghiệm, củng cố kiến thức giữa các giáo viên là vô cùng
cần thiết. Qua đây, các giáo viên có thể học hỏi cũng như rút kinh nghiệm
từ đồng nghiệp thông qua những ví dụ thực tế. Từ đó, có thể trau dồi thêm
kinh nghiệm giảng dạy, giúp cho buổi học thêm sinh động và học sinh thêm
phần hứng thú. Như vậy, chất lượng dạy học Piano tại Trung tâm Music
Talent sẽ luôn được giữ vững, củng cố và nâng cao hơn nữa.
2.4.2. Kết hợp các môn kiến thức âm nhạc khi dạy đàn
Bộ môn Piano là môn học thực hành, mỗi tác phẩm âm nhạc đều
mang một phong cách của tác giả, thời kỳ sáng tác, sắc thái, cảm xúc âm
nhạc khác nhau. Vì thế, để hiểu và chơi được một bản nhạc hay hoàn thiện
kỹ thuật một cách chính xác thì giáo viên nên kết hợp giới thiệu thêm
những kiến thức như ký xướng âm, lý thuyết, thể loại, xử lý sắc thái,… để
các học sinh dễ dàng trong việc tiếp nhận, cảm thụ và có cái nhìn sâu rộng
hơn về tác phẩm. Mặc dù đã được đưa vào chương trình học nhưng việc một
tháng chỉ dạy một đến hai buổi lý thuyết âm nhạc cơ bản gây ra nhiều hạn chế
trong việc tiếp thu kiến thức cho học sinh. Vì vậy giáo viên nên có những
buổi học lý thuyết âm nhạc cơ bản xen kẽ với quá trình dạy tác phẩm.
Thông qua việc học đàn, kiến thức âm nhạc cơ bản mà các học viên
được học được gọi là lý thuyết âm nhạc cơ bản. Giáo viên giới thiệu 7 nốt
nhạc, đánh trên phím đàn để học viên nghe chính là giúp các em phân biệt
về cao độ trong âm nhạc. Bên cạnh cao độ, âm nhạc còn có đặc tính ngắn
dài mà theo cách gọi chuyên môn là trường độ. Khi học đàn học sinh cần
nắm vững các giá trị độ dài của âm thanh thông qua các hình nốt tròn,
trắng, đen, đơn,… từ đó áp dụng vào việc luyện tập các bản nhạc Piano sao
cho chính xác nhất. Cách xác định nhịp hay còn gọi là số chỉ nhịp cũng rất
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cần thiết. Bước đầu khi mới học đàn, các bản nhạc thường chỉ sử dụng
nhưng loại nhịp như 2/4, 3/4, 4/4. Nhưng thực tế, các loại nhịp rất phong
phú và được chia làm hai nhóm chính: nhóm nhịp phân 2 và nhóm nhịp
phân 3 (3/8, 6/8, 9/8,…). Nếu không nắm rõ được quy luật phân chia và
mối quan hệ giữ phách mạnh và phách nhẹ thì học sinh sẽ khó thực hiện
được đúng ý của tác phẩm. Qua đó, giáo viên hướng dẫn học sinh khi chơi
tác phẩm cần thể hiện sắc thái cùng các ký hiệu trên bản nhạc. Ví dụ như p
(piano - nhẹ), cresc (crescendo - mạnh dần),… thì thực hiện như thế nào.
Tất cả những ký hiệu này mặc dù học sinh đã biết nhưng chưa hoàn toàn
được thực hành. Vì thế, giáo viên chính là người hướng dẫn cho học sinh
biết thể hiện những ký hiệu âm nhạc khi biểu diễn. Trên đây, chúng tôi đã
nêu ra những vấn đề cơ bản trong môn lý thuyết âm nhạc mà giáo viên nên
giới thiệu và có sự giải thích trong quá trình dạy Piano cho học sinh. Tùy
từng độ tuổi, trình độ và nhận thức mà cách giới thiệu sẽ có sự linh động để
phù hợp như lứa tuổi lớn có thể giới thiệu, đưa ra ví dụ hoặc dạng bài tập
nhỏ; lứa tuổi nhỏ thông qua một số trò chơi đơn giản, sinh động.
Trong quá trình dạy đàn Piano, khi nhìn vào một bản nhạc, việc phân
tích các hình thức âm nhạc cũng nên được đưa vào, xen kẽ giới thiệu cho
học viên đó là phân tích chia câu nhạc, tìm ra những câu, đoạn giống và
khác nhau giúp cho việc tập luyện của học sinh được dễ dàng hơn. Những
câu nhạc giống nhau khi tập có thể được giản lược khiến cho bài tập thu
ngắn lại; thời gian luyện tập được phân bổ cho những câu còn lại: các câu
có thay đổi, lưu ý những phần câu nhạc khó sẽ cần tập luyện nhiều hơn.
Điều này giúp cho việc thay vì tập từ đầu đến cuối, cách phân chia câu
nhạc giúp học sinh xác định được điểm dừng của những nét giai điệu để dễ
thể hiện hơi thở của âm nhạc, xử lý tác phẩm được tốt hơn. Bài học được
chia nhỏ và tập luyện kỹ càng, khoa học sẽ giúp kết quả học tập được nâng
cao. Tất cả các bước chia câu, đoạn nhạc giáo viên nên hướng dẫn cụ thể
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cho học sinh từ bài đơn giản đến phức tạp. Về lâu dài, đây sẽ là thói quen
tốt giúp các em rút ngắn được thời gian tập đàn mà vẫn mang lại được hiệu
quả tốt. Việc phân chia câu, đoạn nhạc tạo cho học sinh lối tư duy hình
thức về một tác phẩm. Với tác phẩm nhỏ, đơn giản là hình thức đoạn nhạc
(1 đoạn đơn, 2 đoạn đơn, …); sau đó khó hơn là 3 đoạn đơn, 3 đoạn phức,
Rondo, biến tấu,… Thoạt đầu thấy việc giới thiệu những kiến thức này là
không cần thiết hoặc quá khó khăn nhưng qua tác dụng như chúng tôi vừa
phân tích ở trên thì việc hiểu một cấu trúc tác phẩm là vô cùng cần thiết.
Nó không chỉ cần với học sinh hay những nhà phân tích mà những nhạc
công chơi đàn cũng rất cần trong việc tìm ra cách luyện tập khoa học nhất
cho mình. Những bài học hình thức âm nhạc để giảng giải ngay một lúc và
đòi hỏi học sinh nắm rõ ngay tức thời là điều không thể nhưng trải qua quá
trình dạy học nhiều năm, với việc luyện tập qua nhiều tác phẩm từ dễ đến
khó, việc kết hợp giới thiệu lý thuyết của giáo viên với việc thực hành trên
đàn chắc chắn sẽ mang lại hữu ích cho học sinh.
Song song với lý thuyết âm nhạc, phân tích tác phẩm thì ký xướng
âm cũng là một kỹ năng rất cần thiết cho học sinh. Ký xướng âm là môn
học giúp cho người học vận dụng các kiến thức nhạc lý cơ bản và giọng hát
của mình để từng bước giải quyết các bài tập ký xướng âm từ dễ đến khó
trong đó có các vấn đề cơ bản như: cao độ, tiết tấu, sắc thái,… nhằm từng
bước nâng cao kỹ năng âm nhạc. Với âm nhạc chuyên nghiệp, mục đích
của môn học này là giúp người học có thể tự nghe và xướng một đoạn nhạc
mà không cần bất kỳ công cụ hỗ trợ nào. Tuy nhiên đối với các đối tượng
không chuyên, thời lượng một tiếng cho một giờ học rất khó để học sinh
được thực hành ký xướng âm, nhất là với những lớp tập thể. Vì vậy, cách
giáo viên đưa xen kẽ môn học này vào các giờ học cho học sinh cũng đóng
vai trò vô cùng quan trọng. Ở đây, không nên quá khắt khe với việc học
sinh phải ghi được chính xác các bản nhạc được nghe mà chúng tôi tập
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trung nhiều hơn về việc đọc xướng âm cho học sinh. Ngay từ cấp độ 1 với
các bài vỡ lòng, giáo viên nên hình thành cho các em thói quen xướng âm
nốt nhạc song song với tập bài. Khi đó, cao độ và tai nghe của học sinh sẽ
dần được ổn định. Sau này khi học sinh học lên các cấp độ cao hơn, học
sinh sẽ có thể tự vỡ được những đoạn nhạc đơn giản. Giáo viên cũng không
nên gò bó các em phải đọc được những bài xướng âm theo giáo trình
chuyên nghiệp mà nên để học sinh được xướng âm những đoạn nhạc quen
thuộc, có thể là một số ca khúc thiếu nhi cho học sinh nhỏ tuổi hay một số
đoạn nhạc nhẹ phù hợp với thẩm mỹ âm nhạc của học sinh lớn tuổi cũng
như đảm bảo sự tương ứng về trình độ môn học. Từ đó, tổ chức các trò
chơi nhỏ hay động viên học sinh ký âm lại một số câu nhạc hay đoạn nhạc
ngắn mà học sinh thích. Như vậy, giáo viên không những giúp cho học sinh
có thể làm quen với bộ môn ký xướng âm mà còn làm cho giờ học trở nên
sôi nổi, hứng thú hơn.
Bên cạnh đó thì lịch sử âm nhạc cũng rất quan trọng. Mỗi tác phẩm
luôn gắn liền với đặc điểm và phong cách riêng của từng vùng. Từ đó tạo
nên những nét tiêu biểu cho âm nhạc từng thời kỳ ứng với những giai đoạn
lịch sử khác nhau. Hiểu được lịch sử âm nhạc, người chơi đàn sẽ hiểu hơn
về tác phẩm, từ đó biểu đạt cảm xúc và xử lý tác phẩm cho chính xác với
nội dung âm nhạc muốn truyền tải. Đối tượng học sinh mà chúng ta đang
đề cập tới trong luận văn là những học sinh học Piano không chuyên. Nếu
như trong các trường âm nhạc chuyên nghiệp, lịch sử âm nhạc là một môn
học bắt buộc thì chúng ta cũng nên duy trì và hướng học sinh đến những
kiến thức này trong quá trình dạy đàn ở trung tâm. Không thể bài bản và hệ
thống như môn học trong trường, nhưng những câu chuyện hấp dẫn và lý
thú về tác phẩm mà giáo viên có thể sưu tầm từ nhiều nguồn tư liệu sẽ giúp
kích thích trí tưởng tượng, tạo hứng thú và cảm hứng hơn cho học sinh, làm
không khí buổi học thêm hào hứng.
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Để giúp giờ học không bị nhàm chán cũng như tạo sự sôi nổi, giáo
viên nên kết hợp nhạc cụ, giáo cụ trực quan trong những tiết học lý thuyết,
xướng âm. Giáo cụ dạy học trực quan là những phương tiện vật chất giúp
cho giáo viên thực hiện quá trình tổ chức các hoạt động âm nhạc trong quá
trình dạy học. Giáo cụ trực quan giúp học sinh huy động các giác quan, các
năng lực hoạt động nhận thức tiếp cận thực tiễn, nâng cao khả năng tự tìm
tòi, kích thích khả năng khám phá, rèn luyện kỹ năng học tập và thực hành
cho học sinh. Nếu giáo viên biết cách sử dụng giáo cụ trực quan linh hoạt,
tiết học sẽ trở nên thú vị, giúp cho học sinh nắm bắt được kiến thức trong
buổi học dễ và sâu hơn.
Trống, song loan, thanh phách là những loại nhạc cụ gõ thường hay
được dùng nhất trong các tiết giảng dạy âm nhạc. Trống thường được giáo
viên dùng để giới thiệu hoặc ôn tập nội dung nhạc lý, nhịp phách, tiết tấu,…
Tuy nhiên, trống có độ vang lớn, thường gây ồn ào nên giáo viên cần phải hết
sức lưu ý trong việc hướng dẫn học sinh thực hành. Song loan thường được
dùng để giữ nhịp, giúp học sinh luyện tập được việc tập chơi các loại nhịp cơ
bản. Thanh phách vô cùng quen thuộc vì các em thường được thực hành trên
lớp, có thể dùng để ôn tập hoặc kiểm tra học sinh về tiết tấu, nhịp phách.
Giáo viên còn có thể dùng những miếng ghép nhỏ bằng giấy, bìa cứng
hay nhựa có nhiều màu sắc khác nhau gọi chung là tấm ghép. Trong dạy nhạc
lý, giáo viên có thể dùng các tấm ghép hướng với các nội dung nhận biết các
nốt nhạc cơ bản, các ký hiệu âm nhạc, trường độ của nốt nhạc,…
Các giáo cụ khác như ti vi, loa đài đã được trung tâm đầu tư đầy đủ
tại các phòng học nhưng giáo viên cần biết cách sử dụng cho hợp lý với nội
dung bài dạy.
Việc hướng dẫn cho học sinh tự sáng tạo đồ dùng học tập phục vụ
cho việc học lý thuyết hay thực hành cũng là cách để khơi gợi cho học sinh
hứng thú lên lớp. Các em có thể dùng luôn những đồ vật thông thường
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trong sinh hoạt hàng ngày, sử dụng những vật liệu tự nhiên hoặc các vật
liệu sưu tập được. Ví dụ như: tận dụng những đoạn tre già, gỗ,… để đẽo
phách; tận dụng các vỏ lon bia, nước ngọt để làm trống, xúc sắc; vỏ hộp
sữa làm trống phục vụ cho việc luyện tập tiết tấu,…
Việc sử dụng nhạc cụ, giáo cụ trực quan trong dạy học luôn có ý
nghĩa nhất định trong quá trình dạy và học. Thông qua phương pháp này,
các tiết học sẽ trở nên sôi nổi, bớt đi sự căng thẳng; giáo viên cũng có thể
dựa vào đây để đưa ra một số trò chơi nhỏ hay coi đây là một dạng bài tập
về nhà để các em có thể thực hiện cùng gia đình. Tuy nhiên vì các tiết học
chỉ có 60 phút, giáo viên cần phải lưu ý sử dụng giáo cụ cho phù hợp với
nội dung của tiết học, không nên quá sa đà vào việc sử dụng giáo cụ trực
quan làm ảnh hưởng đến tiến độ học tập của học sinh.
2.4.3. Hướng dẫn học sinh tự học
Thời gian học Piano trên lớp của giáo viên và học viên một buổi là 60
phút. Việc học đàn không phải môn học chuyên về lý thuyết học thuộc lòng
mà là thực hành và luyện tập thường xuyên. Sau buổi học cùng giáo viên trên
lớp, những ngày còn lại trong tuần, muốn đạt kết quả tốt chắc chắn học sinh
phải dành thời gian luyện tập khi ở nhà. Vậy cách tập ở nhà như thế nào sẽ
mang lại hiệu quả, vừa sức, sắp xếp luyện tập một cách hợp lý, không ảnh
hưởng tới việc học chính khóa ở trường. Chúng tôi xin đưa ra một vài ý kiến
sau đây:
Đầu tiên, học sinh phải có cách luyện tập khoa học. Rất ít các em
biết cách luyện tâp sao cho đúng, thậm chí những em đã có thời gian dài
học Piano vẫn lúng túng khi nhận tác phẩm mới. Vậy, giáo viên cần quan
tâm và hướng cho các em cách tập đàn ngay từ những bài học đầu tiên. Đó
là không nên đánh ngay vào bài mới mà phải tìm hiểu các yếu tố tạo nên
bản nhạc một cách đầy đủ như điệu thức, tiết tấu, tính chất âm nhạc,… rồi
mới tập luyện. Khi tập đã sai nhịp, sai nốt lâu dần khi đã thành thói quen,
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học viên sẽ rất khó để sửa chữa hoặc nếu sửa được cũng rất mất thời gian
và công sức.
Từng buổi tập, học sinh nên tập trung cố gắng vào những yêu cầu về
kỹ thuật. Học sinh không nên nhìn vào bàn phím; nên chia từng đoạn, từng
câu nhạc; nếu đoạn nào khó thì chỉ nên tập trung vào đoạn đó chứ không
nên tập dàn trải cả bài; nên tập tay riêng với tốc độ chậm trước rồi mới
ghép và khi đã xong về kỹ thuật thì tăng tốc độ đúng với tính chất của tác
phẩm. Bên cạnh đó, dạy học sinh nhìn kỹ số ngón tay; việc chơi đàn cũng
cần linh hoạt, lưu loát những nét chạy nhanh nên cần sắp xếp ngón tay một
cách phù hợp. Chính vì thế, để có được thế tay thuận lợi, học sinh nên tuân
theo sự sắp xếp ngón theo hướng dẫn trong bản nhạc. Ngoài những tác
phẩm được ghi đầy đủ thì vẫn còn một số tác phẩm không ghi số ngón tay,
giáo viên có thể hướng dẫn sao cho học sinh có thể chơi một cách dễ dàng,
hợp lý cho thế tay nhất. Giáo viên cần hướng dẫn học sinh chú ý hơn những
ký hiệu âm nhạc như non legato, legato, piano, forte,… trong mỗi bài học
cụ thể vì điều này sẽ làm nên cái hồn trong mỗi tác phẩm, dẫn dắt âm nhạc
đến người nghe.
Một điều quan trọng nữa là việc phân chia thời gian luyện tập mỗi
ngày. Không nên ngày tập ngày không tập, giờ tập phải cố định, mỗi ngày
phải đặt ra mục tiêu sẽ chơi được cái gì, những đoạn nào cần phải sửa để
làm sao cho quỹ thời gian tập có hiệu quả mà không ảnh hưởng đến giờ học
văn hóa của học viên. Rèn luyện kỹ năng tập đàn ở nhà, học sinh sẽ chủ
động về thời gian thực hiện được những phần khó của tác phẩm khi ở trên
lớp chưa làm được. Đặc biệt, giáo viên nên tâm lý, động viên, khích lệ
những học sinh chăm chỉ, học tốt. Một chút khéo léo, một lời khen ngợi kịp
thời của giáo viên sẽ tạo nên động lực rất lớn giúp học viên thêm cố gắng,
tiến bộ.
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Để học sinh nắm vững chi tiết tác phẩm, sau khi đã tập bóc tách từng
đoạn khó, giáo viên nên hướng dẫn học viên tập từ đầu đến cuối bài để rèn
luyện trí nhớ, giúp học sinh thuộc kỹ tác phẩm, không bị vấp. Tăng cường sự
chủ động, tự tin cho học sinh qua việc rèn tốc độ, giáo viên cần hướng dẫn cho
các em cách tập với tốc độ chậm rồi tăng dần tốc độ. Giáo viên hướng dẫn cho
học sinh kiểm soát chất lượng âm thanh, nhận biết nốt và tiết tấu chơi sai.
Tận dụng các phương tiện hiện đại trong học tập như máy ghi âm,
máy quay cũng là một cách giúp cho việc học tập trở nên dễ dàng. Khi giáo
viên đánh mẫu, học sinh có thể ghi âm hoặc quay lại để nghe lại khi về nhà;
hay cẩn thận hơn là ghi âm lại bài giảng của thầy cô trên lớp. Cũng có thể
khi tập xong tác phẩm, học sinh có thể quay video hoặc tự ghi âm sau đó tự
nghe lại chính đoạn nhạc mình chơi. Học sinh sẽ dễ dàng nhận ra những
phần chưa tốt, những chỗ cần thay đổi có thể là nốt, nhịp, cách sắp xếp
ngón tay, xử lý sắc thái,…
Bằng cách này, mặc dù không có giáo viên bên cạnh nhưng các em
vẫn có thể hạn chế được nhiều lỗi sai, mang lại hiệu quả tốt khi tập đàn ở
nhà. Bên cạnh đó, học sinh có thể nghe các tác phẩm mình chơi trên đĩa
CD, video hoặc trên internet. Đây là một trong những cách học vô cùng
tuyệt vời. nghe trước các tác phẩm sẽ mang tới cho học sinh hình dung khái
quát về âm thanh, tính chất âm nhạc, hơn nữa là những gợi ý về cách xử lý
câu nhạc, sắc thái khi hoàn thiện bài.
2.4.4. Kiểm tra, đánh giá ôn tập bài cũ
Với bộ môn Piano, phương pháp kiểm tra, đánh giá vô cùng quan
trọng. Quá trình này không chỉ diễn ra ở các kỳ kiểm tra mà nó phải luôn
luôn được thực hiện ngay trên lớp, trong từng buổi học. Dựa vào phần trình
bày tác phẩm của học sinh, giáo viên sẽ quan sát, kiểm tra, sửa những sai
sót kỹ thuật khi chơi đàn, về tiết tấu, cao độ, sắc thái,… đặc biệt là khi các
học sinh tự tập bài ở nhà thì những lỗi mắc phải là không thể tránh khỏi.
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Chúng ta có thể kể đến một vài lỗi hay mắc của học sinh khi học đàn Piano
như ngồi không thẳng lưng, tư thế bàn tay trên phím bị gãy ngón, đàn sai
ngón, nhịp phách không đều,… Vì vậy, giáo viên cần quan sát, kiểm tra
đồng thời có sự hướng dẫn về phương pháp tập đàn cho học sinh ngay từ
buổi đầu khi giao bài và những buổi lên lớp trả bài tiếp theo để người học
biết cách tập cũng như biết tự sửa những lỗi sai.
Để đánh giá kết quả học tập của học sinh thì giáo viên cần dựa vào
những tiêu chí như ý thức, thái độ học tập, khả năng hoàn thành tác phẩm, tố
chất năng khiếu,… Tuy nhiên trong bộ môn Piano thì sự đánh giá thường
mang tính tương đối. Với những vấn đề về tâm lý, trạng thái mất bình tĩnh,
không thoải mái của học sinh lúc biểu diễn dẫn đến chất lượng kiểm tra không
được tốt. Do đó, quan sát trong quá trình dạy học sẽ giúp giáo viên đánh giá kết
quả học tập của các học sinh một cách chính xác và khách quan hơn.
Bên cạnh việc kiểm tra sửa lỗi những bài học mới, giáo viên nên
dành quỹ thời gian nhất định trong buổi học cho việc ôn tập bài cũ bởi các
bài Piano được luyện tập càng nhiều thì ngón tay càng thành thạo, kỹ thuật
càng được nâng cao. Các ngón tay đàn nhuần nhuyễn theo thời gian sẽ giúp
cho giai điệu ngấm sâu vào tâm hồn, giúp cho học sinh thể hiện được sắc
thái, tính chất âm nhạc đúng với tinh thần của tác phẩm. Việc giáo viên
thường dạy nhanh, tập trung vào bài mới mà quên ôn lại bài học cũ lâu dần
sẽ khiến cho việc học trở nên hời hợt, các tác phẩm chỉ mang tính chất
“cưỡi ngựa xem hoa” chưa không được xử lý hoàn thiện.
Mặc dù đối tượng học viên ở Trung tâm Music Talent chỉ là các học
sinh Piano không chuyên nhưng việc ôn lại các bài cũ đã học cũng không
thể bỏ qua. Vì ngoài việc chỉnh sửa cho tác phẩm thêm hoàn thiện, các bài
học được ôn lại thường xuyên sẽ tạo thêm vốn bài dể bất kỳ một dịp quan
trọng nào diễn ra học sinh đều có thể biểu diễn trước khán giả.
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2.4.5. Tổ chức biểu diễn cho học sinh
Trung tâm Music Talent với mục tiêu dạy học là tạo cho các học sinh
một sân chơi âm nhạc. Qua việc học âm nhạc, ngoài việc tiếp thu kiến thức,
học viên còn hình thành nhiều kỹ năng như sự năng động, tự tin biểu diễn
trước đám đông. Đặc biệt các bậc phụ huynh rất hưởng ứng đối với các
hoạt động biểu diễn và luôn mong muốn con em mình có một sân khấu để
thể hiện. Ngoài ra, trung tâm cũng có hoạt động biểu diễn định kỳ vào
tháng 5 và tháng 12, điều này rất bổ ích, giúp học sinh thể hiện được năng
khiếu, bản lĩnh, làm chủ sân khấu. Các học sinh đều cố gắng học tập và tập
luyện chăm chỉ để tham gia biểu diễn.
Để các tiết mục được thêm phần sinh động, hòa tấu hoặc song tấu
Piano có thể thêm vào ngoài các tiết mục độc tấu. Đặc điểm của hòa tấu là
sự kết hợp nhịp nhàng, lắng nghe nhau, mỗi em đều phải tập tốt bè của
mình cùng nhau hòa quyện vào cảm xúc của tác phẩm. Do đó, học sinh sẽ
rèn luyện được tính tự chủ, biết cách làm việc trong môi trường tập thể, tạo
sự gắn bó, thân thiết, giúp đỡ nhau ngày càng tiến bộ trong việc chơi đàn.
Giáo viên nên hình thành cho học sinh thói quen luôn luôn biểu diễn trong
lớp học bởi nó giúp các học sinh tự tin và làm quen dần với cách biểu diễn,
không bị bỡ ngỡ, lúng túng khi biểu diễn trước đám đông khán giả.
Sau khi hoàn thành nốt phần nội dung, học sinh tự tin hơn khi được
cọ sát, cải thiện được tâm lý thay vì việc biểu diễn đơn lẻ thì chúng ta có
thể kết hợp nối các buổi biểu diễn của nhiều lớp của cùng một giáo viên
hay một vài giáo viên trùng giờ dạy với nhau. Hoạt động này không chỉ là
sân chơi để các học sinh rèn luyện kỹ năng biểu diễn, mối quan hệ được mở
rộng mà còn là nhân tố thúc đẩy việc chăm chỉ, động lực luyện tập một
cách hăng say và hứng thú. Qua những buổi biểu diễn các em có thể học
tập lẫn nhau, rút ra những điều giúp cho bản thân học tập tốt hơn. Giáo viên
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cũng nên khuyến khích các học sinh tham gia, động viên những mặt tốt, tạo
tinh thần thoải mái để các em tự tin biểu diễn.
2.5. Thực nghiệm sư phạm
2.5.1. Mục đích thực nghiệm sư phạm
Xem xét tính khả thi của các biện pháp đổi mới phương pháp dạy
học nhằm kiểm tra tính đúng đắn của giả thiết khoa học.
Kiểm chứng tính hiệu quả của một số biện pháp được chọn lọc nhằm
nâng cao hiệu quả dạy học môn Piano cho học sinh ở Trung tâm Music Talent.
2.5.2. Nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm
Trong quá trình thực nghiệm sư phạm, chúng tôi thực hiện các nhiệm
vụ sau:
Tổ chức, hướng dẫn học sinh luyện tập một số tác phẩm cho học sinh
các lớp đối chứng và thực nghiệm.
So sánh, đối chiếu kết quả học tập ở các lớp thực nghiệm và lớp đối
chứng để sơ bộ đánh giá hiệu quả của việc ứng dụng các phương pháp
trong việc phát huy tích cực, sáng tạo và nâng cao kết quả học tập của học
sinh.
2.5.3. Đối tượng và phạm vi thực nghiệm sư phạm
Theo mục đích của đề tài, chúng tôi chọn các lớp thực nghiệm và đối
chứng có số lượng bằng nhau và tương đương về chất lượng. Do đặc thù
học sinh trong lớp và giờ học thường hay có sự thay đổi vì vấn đề cá nhân,
chúng tôi không lấy tất cả học sinh trong lớp làm đối tượng nghiên cứu mà
lấy tổng sổ học sinh đang theo học trình độ 3 sao cho các nhóm đối tượng
giỏi, khá, trung bình, yếu bằng nhau. Giờ học vẫn tiến hành bình thường
nhưng khi phân tích, đánh giá thì chỉ xét trên số học sinh đã lựa chọn. Để
chọn được đối tượng nghiên cứu có chất lượng tương đương nhau, chúng
tôi dựa trên kết quả thi định kỳ vào tháng 5.
Thực nghiệm tại lớp đàn Piano, Trung tâm Music Talent.
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2.5.4. Phương pháp thực nghiệm sư phạm
Các lớp thực nghiệm được học theo giáo án mà chúng tôi đã soạn,
các giáo án này có áp dụng các phương pháp đã biên soạn trong luận văn
nhằm góp phần phát huy tính tích cực và nâng cao kết quả học tập của học
sinh. Còn các lớp đối chứng vẫn học theo chương trình bình thường.
Khi dạy các lớp thực nghiệm, chúng tôi đã theo dõi, ghi chép quá
trình học tập của học sinh sau đó phân tích tiết học để rút kinh nghiệm.
Đánh giá tính khả thi của giáo án đã soạn thảo, chỉ ra những điều còn thiếu
sót để bổ sung và sửa đổi nhằm đạt kết quả cao nhất.
Cuối đợt thực nghiệm, chúng tôi kiểm tra học sinh để đánh giá hiệu
quả của tiến trình tổ chức dạy học khi ứng dụng các bài tập đã biên soạn
trong đề tài nhằm góp phần phát huy tính tích cực, sáng tạo và nâng cao kết
quả học tập của học sinh.
2.5.5. Địa điểm, thời gian thực nghiệm sư phạm
Địa điểm thực hiện: Phòng học đàn Piano tại Trung tâm Music
Talent
Thời gian thực nghiệm: Tiến hành thực nghiệm trong vòng 5 tháng
từ tháng 5 đến hết tháng 11 năm 2016, mỗi giờ học 60 phút.
2.5.6. Nội dung thực nghiệm sư phạm
Giáo viên giao cho các học sinh chương trình học như sau:
Gam 7 âm C major, D major, F major (xem PL 13 trang 121)
Gam 5 âm (xem PL 12 trang 118)
Bài giáo trình: Peasant Dance - Folk Tune (xem PL 14 trang 122), O
Sole Mio (xem PL 15 trang 123), A Little Bit of Rag (xem PL 16 trang 115)
Bài tiểu phẩm:
Bài Việt Nam: Múa quạt - Thái Thị Liên (xem PL 1 trang 93), Ru
con - Nguyễn Văn Thương (xem PL 6 trang 94)
Bài hòa tấu: Inh lả ơi - Nguyễn Văn Thương (xem PL 4 trang 98)
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2.5.7. Quy trình thực nghiệm sư phạm
Thực nghiệm diễn ra qua bước chuẩn bị và bước tiến hành.
Bước chuẩn bị là tập huấn cho các giáo viên và học sinh tham gia
thực nghiệm về mục đích và quy trình, cách đánh giá kết quả thực nghiệm.
Chuẩn bị giáo án, tài liệu, nhạc cụ và các phương tiện dạy học.
Bước tiến hành áp dụng là các phương pháp mới cho lớp thực
nghiệm và lớp đối chứng vẫn dùng phương pháp cũ.
2.5.8. Đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm
Qua 5 tháng thực nghiệm, chúng tôi kiểm tra, đánh giá kết quả thực
nghiệm dựa vào cuộc thi định kỳ tháng 12 của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng:
Lớp thực nghiệm có kết quả kỹ thuật ngón tay khỏe hơn, linh hoạt
hơn nhóm đối chứng do được luyện gam thường xuyên, khả năng xử lý kỹ
thuật legato, non legato và staccato được cải thiện. Khi học bài tiểu phẩm
và bài Việt Nam, học sinh đã thuộc nốt nhạc và các phím đàn tương ứng,
nắm được các yếu tố lý thuyết âm nhạc liên quan đến tiểu phẩm như cao
độ, tiết tấu, chơi được ở tốc độ và sắc thái phù hợp, chơi liên tục, ít vấp có
thể chọn để biểu diễn.
Cảm nhận về tính chất âm nhạc rõ nét hơn do ngay từ đầu, học sinh
đã được tiếp cận tác phẩm với cách nhìn tổng quát về câu chuyện âm nhạc,
được tìm hiểu đặc điểm vùng miền, được xem và nghe tác phẩm dưới nhiều
cách thể hiện. Học sinh được lắng nghe, vào đúng nhịp khi hòa tấu với
nhau do được luyện tập hàng ngày. Phong cách biểu diễn tự tin hơn do các
học viên được rèn luyện qua các buổi biểu diễn thường xuyên trên lớp, giữa
các lớp với nhau và toàn trung tâm.
Lớp đối chứng do không được luyện tập gam thường xuyên nên chưa
thể hiện được những nét giai điệu mềm mại, tiếng đàn vẫn cứng. Học sinh
ít thuộc bài hơn do không được ôn tập, chơi tác phẩm hay bị vấp vì chưa
biết cách tập, vỡ bài còn lúng túng và phụ thuộc nhiều vào giáo viên, tiết
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tấu và nốt nhạc chưa chuẩn xác, không có nhạc cảm bởi bị vấp liên tục,
chơi hòa tấu không đều nhịp - bạn vào trước bạn vào sau.
Học sinh ở lớp thực nghiệm thuộc nhiều bài hơn, chơi tốt hơn lớp đối
chứng do được thường xuyên ôn tập và luyện tập. Như vậy, qua kết quả
thực nghiệm, học sinh lớp thực nghiệm chơi được số lượng bài nhiều hơn
và chất lượng tốt do được giáo viên luôn ôn lại bài cũ, kỹ thuật, cách vỡ bài, cảm
nhận về âm nhạc tốt hơn cho thấy giáo viên nên sử dụng các biện pháp mới trong
việc giảng dạy tác phẩm Piano sử dụng chất liệu âm nhạc dân gian Việt Nam tại
Trung tâm Music Talent sẽ mang lại kết quả cao hơn.
Bảng kết quả thi định kỳ tháng 12:
Kết quả thi định kỳ của lớp đối chứng
STT

Họ và tên

Ngày sinh

Nhạc lý

Xướng

Biểu

âm

diễn

1

Lê Khánh Nguyên

17/08/2008

85

90

92

2

Đào Huyền Trân

07/09/2008

85

82

87

3

Đỗ Gia Hiển

11/05/2009

87

85

90

4

Trịnh Minh Thư

27/05/2010

82

80

85

5

Nguyễn Phan Anh

09/12/2009

84

82

85

Kết quả thi định kỳ của lớp thực nghiệm
STT

1

Họ và tên

Nguyễn Linh

Ngày sinh

Nhạc lý

Xướng

Biểu

âm

diễn

12/10/2010

90

92

95

Phương
2

Trần Nguyên Khải

08/07/2008

95

92

95

3

Đỗ Thị Ngọc Minh

03/02/2010

92

95

100

4

Nguyễn Quang Anh

16/03/2009

95

94

100

5

Đào Minh Anh

26/07/2009

95

92

92
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Tiểu kết
Qua kết quả nghiên cứu ở chương 2, chúng tôi đã giới thiệu và phân
tích 3 tác phẩm Piano sử dụng chất liệu âm nhạc dân gian Việt Nam, đồng
thời giới thiệu một số kỹ thuật diễn tấu cơ bản trên đàn Piano được dùng để
thể hiện các tác phẩm đó cũng như các tác phẩm trong giáo trình dành cho
Piano tại Trung tâm Music Talent. Bên cạnh đó, chúng tôi đưa ra phương
pháp luyện tập trên đàn Piano hiệu quả nhất dựa trên một số cơ sở đề xuất
giải pháp đã đề ra ở chương 1 bao gồm đảm bảo mục tiêu và yêu cầu; chú
trọng khoa học và tính hệ thống; chú trọng đến năng lực của thầy và trò. Từ
đó đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học cho giáo
viên. Cụ thể là: kết hợp các môn kiến thức âm nhạc khi dạy đàn Piano,
hướng dẫn học viên tự học, kiểm tra và đánh giá ôn tập bài cũ, tổ chức biểu
diễn cho học viên nhằm khắc phục những khó khăn, tồn tại, bất cập đặt ra
cho bộ môn Piano trước những yêu cầu cấp thiết đổi mới và nâng cao chất
lượng giáo dục.
Qua nghiên cứu và phát hiện những vấn đề tồn tại, bất cập trong việc
dạy học tác phẩm Piano sử dụng chất liệu âm nhạc dân gian Việt Nam cho
học viên tại Trung tâm Music Talent, đề tài đã đề xuất các giải pháp và
triển khai thực nghiệm trên các học viên ở Trung tâm. Kế hoạch và quy
trình thực nghiệm sư phạm được xây dựng, triển khai theo đúng các bước
và yêu cần cơ bản. Kết quả thực nghiệm sư phạm ban đầu đã cho thấy
những tác động sư phạm cũng đã tạo nên những hiệu quả nhất định. Tuy
nhiên, đây chỉ là kết quả ban đầu và trong phạm vi còn hạn hẹp, do đó càn
phải tiếp tục triển khai và kiểm chứng ở quy mô lớn hơn để tiếp tục rút
kinh nghệm và điều chỉnh.
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KẾT LUẬN
Trong bối cảnh giao lưu hội nhập quốc tế mạnh mẽ như hiện nay,
viêc dạy học tác phẩm Piano sử dụng chất liệu âm nhạc dân gian Việt Nam
được nhìn nhận là vấn đề cấp thiết. Trước nhu cầu ngày càng có nhiều
người đăng ký học đàn Piano, bên cạnh những tác phẩm kinh điển của
nước ngoài, trung tâm Music Talent cần phải bổ sung những tác phẩm được
chuyển soạn, hay sáng tác mới có kể thừa chất liệu âm nhạc dân gian Việt
Nam , đồng thời đưa ra phương pháp dạy học hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu
quả dạy và học đàn Piano phù hợp với tất cả các đối tượng, các độ tuổi theo
học tại Trung tâm. Việc làm này vừa có ý nghĩa giáo dục tình yêu quê
hương, đất nước qua những giai điệu dân ca trữ tình, vừa góp phần bảo tồn
di sản văn hóa tình thần cha ông ta đã trao truyền cho con cháu.
Kết quả nghiên cứu trong chương 1, chúng tôi đã làm rõ cơ sở lý
thuyết liên quan đến đề tài luận văn, khái quát về Trung tâm Music Talent,
nhận xét khả năng học đàn Piano của học sinh, giới thiệu chương trình đào
tạo và giáo trình bộ môn Piano, xem xét thực trạng dạy học đàn Piano để
thấy được tình hình hoạt động hiện nay từ đó đưa ra cơ sở đề xuất các giải
pháp để nâng cao chất lượng đào tạo tại đây.
Ở chương 2, chúng tôi đã giới thiệu và phân tích 3 tác phẩm Piano sử
dụng chất liệu sử dụng chất liệu dân ca Việt Nam, đồng thời giới thiệu một
số kỹ thuật diễn tấu cơ bản trên đàn Piano được sử dụng để chơi các tác
phẩm đó và trong giáo trình dành cho Piano tại Trung tâm Music Talent.
Bên cạnh đó, chúng tôi đưa ra phương pháp luyện tập trên đàn Piano hiệu
quả nhất. Thông qua đó, dựa trên một số cơ sở đề xuất biện pháp ở chương
1, chúng tôi đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học như
nâng cao phương pháp sư phạm cho giáo viên, kết hợp các môn kiến thức
âm nhạc khi dạy đàn Piano, hướng dẫn học sinh học ở nhà, kiểm tra và
đánh giá ôn tập bài cũ, tổ chức biểu diễn cho học sinh, nhằm khắc phục
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những khó khăn, tồn tại, bất cập đặt ra cho bộ môn Piano trước những yêu
cầu cấp thiết đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục. Qua nghiên cứu và
phát hiện những vấn đề tồn tại, bất cập trong việc dạy học tác phẩm Piano
sử dụng chất liệu âm nhạc dân gian Việt Nam cho học sinh tại trung tâm
Music Talent, đề tài đã đề xuất các giải pháp và triển khai thực nghiệm trên
các học viên ở Trung tâm. Kế hoạch và quy trình thực nghiệm sư phạm
được xây dựng, triển khai theo đúng các bước và yêu cầu cơ bản. Kết quả
thực nghiệm sư phạm ban đầu đã cho thấy những tác động sư phạm cũng
đã tạo nên những hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, đây chỉ là kết quả ban đầu
và trong phạm vi còn hạn hẹp, do đó cần phải tiếp tục triển khai và kiểm
chứng ở quy mô lớn hơn để tiếp tục rút kinh nghiệm và điều chỉnh, để giáo
trình Piano của trung tâm ngày càng hoàn thiện hơn./.
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nhạc, Hà Nội.)
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Nội - Nxb Âm nhạc, tp Hà Nội.
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Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tp Hà Nội.
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37. Đặng Ngọc Giang Quân (2001), Mối liên hệ giữa các chất liệu âm nhạc
của Việt Nam và châu Âu trong sáng tác của các nhạc sĩ thế kỷ XX,
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