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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, âm nhạc vốn được biết đến 

với vai trò phục vụ đời sống tinh thần của con người. trong giáo dục, 

âm nhạc giữ vai trò là một trong những phương tiện hiệu quả để thực 

hiện nhiệm vụ giáo dục đạo đức, thẩm mỹ. Đ c biệt với tr  nh , âm 

nhạc gi p các b  tăng cường năng lực tr  n o, hoàn thiện nhân cách, 

 ây dựng sự tự tin, thể hiện bản thân, th c đẩy t nh sáng tạo. Ch nh 

bởi lý do đó mà hiện nay ở nước ta, âm nhạc đ  được đưa vào trong 

chương trình dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng với rất nhiếu 

sân chơi, các hoạt động biểu diễn, cuộc thi với quy mô lớn nh  luôn 

thu h t được sự tham gia của các em thiếu nhi. 

Luôn mong muốn con mình phát triển toàn diện về chân – thiện – 

mỹ, những bậc phụ huynh thường tìm đến nhũng Cung Văn hoá, 

trung tâm âm nhạc, trường âm nhạc… nhằm gi p các b  phát triển 

sâu hơn về năng khiếu, nhất là những môn nghệ thuật. 

Những năm gần đây, Quảng Ninh luôn nỗ lực trong công tác  ây 

dựng văn hoá và du lịch, không chỉ là lời nói, khẩu hiệu, việc  ây 

dựng văn hóa du lịch đ  trở thành một phong trào, hành động cụ thể 

được các cấp, ngành, nhân dân toàn tỉnh t ch cực thực hiện như  ây 

dựng thêm công trình Bảo tàng – Thư viện tỉnh, Cung Văn hóa 

Thanh thiếu nhi Quảng Ninh, Cung Cá Heo…  Là một trong bốn 

thành phố lớn thuộc tỉnh Quảng Ninh, Thành phố Cẩm Phả luôn cố 

gắng đẩy mạnh phong trào văn hoá văn nghệ phát triển toàn diện. Đi 

đầu thành phố trong phong trào này có thể kể đến Cung Văn hoá 

Thiếu nhi thành phố Cẩm Phả. Đây là đơn vị có truyền thống nhiều 

năm trong việc thu h t thiếu nhi tham gia học âm nhạc. Nhiều cuộc 

thi, chương trình biểu diễn của thiếu nhi thành phố Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh và cả nước đ  có sự tham gia cũng như đạt được một số 

thành t ch cao của Cung Văn hoá Thiếu nhi thành phố Cẩm Phả. Đó 

là những yếu tố khiến cho Cung Văn hoá Thiếu nhi thành phố Cẩm 

Phả là nơi có khá nhiều thiếu nhi chọn để học âm nhạc, nghệ thuật. 

Tuy nhiên, trước những nhu cầu đổi mới và phát triển của đất 

nước về văn hoá    hội, việc dạy học âm nhạc nói chung và đàn ph m 

điện tử nói riêng tại Cung Văn hoá Thiếu nhi thành phố Cẩm Phả còn 

tồn tại những bất cập làm cho mức độ nhận thức của người học chênh 

lệch. Trước nhu cầu ngày càng cao của người học, phải có những đổi 
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mới về nhiều m t trong việc dạy học môn Đàn ph m điện tử ở Cung 

Văn hoá Thiếu nhi thành phố Cẩm Phả.  

Nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Đàn ph m điện tử cho 

thiếu nhi ở Cung Văn hoá Thiếu nhi thành phố Cẩm Phả, tôi chon đề 

tài: Dạy học đàn phím điện tử tại Cung Văn hoá Thiếu nhi thành 

phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cho luận văn tốt nghiệp chuyên 

ngành Lý luận và Phương pháp dạy học âm nhạc. 

2. Lịch sử nghiên cứu  

Trong quá trình nghiên cứu về dạy đàn ph m điện tử, có thể thấy 

ở Việt Nam có không  t các bài viết nghiên cứu cề các biện pháp để 

nâng cao chất lượng dạy học môn Đàn ph m điện tử. Phần lớn các 

công trình này tập trung nghiên cứu và ứng dụng cho các đối tượng 

và đơn vị khác nhau để phù hợp với vấn đề cần nghiên cứu. Có thể kể 

ra một số công trình sau: 

Nguyễn Xuân Tứ (2003, 2004), Phương pháp dạy và học đàn 

phím điện tử, tập 1,2, N b Đại học sư phạm Thành phố Hồ Ch  Minh. 

Đây là cuốn sách đề cập đến việc tìm hiểu về nguồn gốc lịch sử, sơ 

lược về cấu tạo, kỹ thuật diễn tấu, của đàn ph m điện tử và phương 

pháp dạy học độc tấu song cũng chỉ ở mức khái quát. 

Cù Minh Nhật (2014, 2015), Học đệm Organ, tập 1,2,3, N b Âm 

nhạc, Hà Nội. Các cuốn sách trên giới thiệu các kiến thức cơ bản khi 

học đàn Organ và một số tác phẩm biên soạn cho đàn Organ, nhưng 

không nghiên cứu về phương pháp dạy học. 

Lê Vũ, Quang Đạt (1998), Độc tấu trên đàn Organ, tập 1,2,3,4, 

N b Văn Nghệ, Thành phố Hồ Ch  Minh. Cuốn sách trên đề cập đến 

phương pháp dạy học đàn Organ từ đơn giản đến phức tạp. Ngoài ra 

sách còn có phần sưu tầm, tuyển chọn và phối kh  các tác phẩm có 

giá trị nghệ thuật cao. Song chưa nghiên cứu về phương pháp dạy 

học. 

 Ngiên cứu về dạy học đàn ph m điện tử đ  có rất nhiều luận 

văn Thạc sĩ, khoá luận đại học trong đó có luận văn của Nguyễn Kiều 

My với đề tài Dạy học Đàn phím điện tư tại Cung Văn hoá Thiếu nhi 

Quảng Ninh, luận văn cũng nghiên cứu về biện pháp nhằm nâng cao 

chất lượng dạy học ĐPĐT, tuy nhiên địa điểm nghiên cứu là Cung 

Văn hoá thiếu nhi Quảng Ninh tại Thành phố Hạ Long với điều kiện 

cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên khác với Cung Văn hoá thiếu nhi 

thành phố Cẩm Phả. 
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Như vậy có thể thấy, cho tới nay, theo tìm hiểu của tôi thì chưa 

có công trình nghiên cứu về dạy học Đàn ph m điện tử tại Cung Văn 

hoá Thiếu nhi thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. 

Những tài liệu trên là những tài liệu vô cùng quý giá, có thể coi 

đó như cơ sở tầng nền để gi p tôi hoàn thành luận văn này.  

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Luận văn nghiên cứu nhằm đề  uất một số biện pháp nâng cao 

chất lượng dạy học môn Đàn ph m điện tử cho thiếu nhi tại Cung 

Văn hoá Thiếu nhi thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Đề tài giải quyết các nhiệm vụ chủ yếu sau: 

- Nghiên cứu một số khái niệm liên quan và đ c điểm tâm sinh lý 

của lứa tuổi thiếu nhi làm cơ sở lý luận cho đề tài. 

- Tìm hiểu thực trạng dạy học đàn ph m điện tử cho thiếu nhi tại 

Cung Văn hoá Thiếu nhi thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. 

- Đề  uất một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn 

Đàn ph m điện tử cho thiếu nhi tại Cung Văn hoá Thiếu nhi thành 

phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học đàn ph m điện tử tại 

Cung Văn hoá Thiếu nhi thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Khách thể nghiên cứu: Thiếu nhi ở lứa tuổi từ 6 đến 13 tại Cung 

Văn hoá Thiếu nhi thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh. 

- Quy mô nghiên cứu: Khi chứng minh các biện pháp dạy học 

ĐPĐT, luận văn chỉ lấy các ca kh c được soạn cho ĐPĐT để minh 

họa. 

- Thời gian nghiên cứu: thực hiện từ tháng 06/2017 đến tháng 

09/2018. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:  

- Đọc và nghiên cứu tài liệu có liên quan nói về phương pháp dạy 

học âm nhạc, phương pháp dạy học ĐPĐT…  

- Sử dụng phương pháp phân t ch các số liệu, dữ liệu, các vấn đề 

liên quan, qua đó tổng hợp r t ra kết luận cho các đề  uất biện pháp 

của luận văn. 
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- Trong luận văn sử dụng phương pháp so sánh khi nghiên cứu 

thực trạng và khi phân t ch để làm rõ vấn đề của các biện pháp được 

đề  uất trong dạy học ĐPĐT. 

Phương pháp nghiên cứu thực tiễn:  

- Tiến hành điều tra quan sát, tìm hiểu, dự giờ, trao đổi với giáo 

viên, ph ng vấn học sinh… để đánh giá thực trạng việc dạy học 

ĐPĐT tại Cung Văn hoá Thiếu nhi thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh. 

- Thực nghiệm sư phạm để kiểm tra t nh khả thi của các biện 

pháp mà đề tài đ  đưa ra. 

6. Những đóng góp của luận văn 

Nếu kết quả nghiên cứu của luận văn được công nhận, hy vọng sẽ 

góp phần nâng cao chất lượng dạy học Đàn ph m điện tử cho thiếu 

nhi tại Cung Văn hoá Thiếu nhi thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng 

Ninh. 

Ngoài ra, luận văn có thể làm tư liệu tham khảo cho việc dạy học 

hay trong công tác nghiên cứu khoa học về phương pháp dạy học bộ 

môn Đàn ph m điện tử. 

7. Bố cục của luận văn 
 Ngoài phần Mở đầu, phần Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ 

lục, luận văn có 2 chương:  

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực trạng dạy học Đàn ph m điện tử 

tại Cung văn hóa Thiếu nhi thành phố Cẩm Phả. 

Chương 2: Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học ĐPĐT. 
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Chương 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG DẠY HỌC ĐÀN PHÍM 

ĐIỆN TỬ TẠI CUNG VĂN HOÁ THIẾU NHI THÀNH PHỐ  

CẨM PHẢ 

  1.1. Một số khái niệm  

1.1.1. Đàn phím điện tử 

Đàn ph m điện tử - Electronic Keyboard, là một loại nhạc cụ sử 

dụng kỹ thuật điện tử được  uất hiện từ thế kỷ thứ XX và tồn tại đến 

bây giờ. 

Đàn ph m điện tử du nhập vào Việt Nam từ những năm 1970 

trong sự giao thoa văn hóa nghệ thuật, do những người nước ngoài 

sinh sống và làm việc tại Việt Nam.  

Qua đó ta có thể thấy hai loại đàn khác nhau cả về hình dáng, 

cách hoạt động và t nh ứng dụng, vì vậy giáo viên khi dạy về bộ môn 

ĐPĐT cần nắm rõ và giải th ch cho học viên về cách gọi tên của loại 

nhạc cụ mà học viên theo học. 

Nhờ vào lợi thế dễ sử dụng, nh  gọn, cuốn h t và kinh tế hơn so 

với học piano nên ĐPĐT rất được ưa chuộng và phổ cập ở thị trường 

Việt Nam. Từ các đ c điểm trên, những nhà kinh doanh đ  đưa loại 

này chiếm lĩnh thị trường một cách quy mô hơn, ngày càng có nhiều 

cửa hàng bán đàn ph m điện tử với những h ng đàn như Korg, 

Rolland, Yamaha Casio… 

1.1.2. Ca khúc soạn cho Đàn phím điện tử 

Ca kh c được sử dụng nhiều trong dạy học âm nhạc, từ các môn 

mang t nh thực hành như Thanh nhạc, Hát tập thể, Nhạc cụ cho đến 

các môn thuộc khối lý thuyết như Phân t ch tác phẩm, Hòa thanh… 

đều sử dụng ca kh c.  Môn Đàn ph m điện tử là môn nhạc cụ, cũng 

như các nhạc cụ khác là sử dụng ca kh c để làm các bài luyện tập, 

song có lẽ, so với các nhạc cụ khác, ĐPĐT sử dụng ca kh c nhiều 

hơn, bởi ĐPĐT có phần đệm tự động, rất thuận lợi cho việc soạn ca 

kh c hay nói cách khác là hầu như tất cả các ca kh c đều có thể soạn 

cho ĐPĐT.  

1.1.3. Dạy học 

Khi thực hiện hoạt động dạy học giáo viên thực hiện theo một 

chương trình đ  được thiết kế, nhiệm vụ của giáo viên  ây dựng 

những hoạt động dạy học qua việc lựa chọn phương pháp dạy học và 

hình thức tổ chức dạy học.  
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Đ  có rất nhiều cách giải th ch khái niệm về phương pháp dạy 

học. M c dù cách lý giải khác nhau, nhưng nội dung nhìn chung có 

sự tương đồng. Theo ch ng tôi thì phương pháp dạy học là tổng hợp 

các cách thức hoạt động của người dạy và người học trong những 

điều kiện và môi trường nhất định, nhằm thực hiện được nội dung 

dạy học một cách nhanh và hiệu quả nhất.  

1.1.4. Dạy học đàn phím điện tử 

Bộ môn ĐPĐT là một bộ môn năng khiếu nghệ thuật, đòi h i 

HS phải thực hành luyện tập. Muốn làm được điều đó, phương pháp 

dạy học và hình thức tổ chức dạy học là vô cùng quan trọng, mỗi một 

phương pháp, hình thức tổ chức mà người thầy sử dụng trong quá 

trình dạy học ĐPĐT đều cần phải đảm bảo t nh hệ thống, vừa sức với 

học sinh, phát huy được t nh chủ động, sáng tạo của học sinh và quan 

trọng nhất là phải phù hợp với tâm lý lứa tuổi cũng như kết hợp được 

nhuần nhuyễn giữa lý thuyết và thực hành trên đàn. 

Phương pháp dạy học được sử dụng trong dạy học bộ môn 

ĐPĐT có thể kể đến những phương pháp sau: 

Phương pháp dùng lời (thuyết trình và vấn đáp) 

Phương pháp trực quan sinh động 

Phương pháp trình diễn tác phẩm 

Phương pháp thực hành luyện tập 

Phương pháp kiểm tra đánh giá 

1.2. Thực trạng dạy học đàn phím điện tử tại Cung Văn hoá 

Thiếu nhi thành phố Cẩm Phả 

1.2.1. Khái quát về Cung Văn hoá Thiếu nhi thành phố Cẩm Phả 

1.2.1.1. Cơ cấu tổ chức  

Với lịch sử  ây dựng hơn 57 năm, CVHTN thành phố Cẩm Phả 

đ  góp phần đào tạo, định hướng nhiều thế hệ thiếu nhi thành những 

tài năng sáng của tỉnh trong các lĩnh vực nghệ thuật như m a, ca hát, 

chơi đàn… hay các lĩnh vực thể thao như võ thuật, cờ vua, cầu 

lông… 

 Những ngày đầu thành lập CVHTN thành phố Cẩm Phả đ  thu 

h t được sự ch  ý của các bậc phụ huynh và các em học sinh trong 

địa bàn TP Cẩm Phả.  

1.2.1.2. Quy chế hoạt động 

Cũng theo Quyết định số 628/QĐ –UBND của Uỷ ban nhân dân 

thành phố Cẩm Phả cũng chỉ ra rằng CVHTN thành phố Cẩm Phả là 

đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả, thực 
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hiện chức năng phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao của Thành phố 

Cẩm Phả.  

1.2.1.3.  Đội ngũ giáo viên 

 Theo bản Thống kê danh sách cán bộ năm 2017 của CVHTN 

thành phố Cẩm Phả có tất cả 18 giáo viên cơ hữu và 7 giáo viên thỉnh 

giảng. Trong đó giáo viên có trình độ tốt nghiệp Đại Học là 22 giáo 

viên, 1 giáo viên có trình độ tốt nghiệp Cao Đẳng và 2 giáo viên tốt 

nghiệp hệ Trung cấp trong số đó giáo viên thuộc bộ môn giảng dạy 

Đàn ph m điện tử thuộc Khoa Văn hóa nghệ thuật là 2 giáo.  

1.2.1.4. Cơ sở vật chất, trang thiết bị 

CVHTN thành phố Cẩm Phả có diện t ch 20.000 m2 nằm ngay 

giữa trung tâm thành phố, đồng thời là trụ sở làm việc của Trung tâm 

Văn hoá Thể thao thành phố Cẩm Phả. CVHTN thành phố Cẩm Phả 

được  ây dựng năm 1960 với hệ thống phòng học, khu vui chơi sinh 

hoạt cho học sinh. Năm 2004  ây dựng thêm bể bơi và khu vực nhà 

thi đấu cho các môn học thể thao. Được đầu tư, sửa chữa, nâng cấp 

năm 2009 với kinh ph  5 tỷ đồng nhưng đến nay do thời gian sử dụng 

đ  lâu lên hiện tại đang bị  uống cấp, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt 

động.  

1.2.1.5. Đặc điểm tâm, sinh lí lứa tuổi thiếu nhi thành phố Cẩm Phả  

HS tại Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố Cẩm Phả thường ở 

trong độ tuổi thiếu nhi từ 6 đến 13 tuổi, đây là lứa tuổi các em dần 

dần định hướng được thế giới  ung quanh. 

Về giao tiếp, tr  em đ  có sự thay đổi, từ quan hệ chủ yếu với 

cha mẹ  sang tương tác với    hội (thầy, cô và bạn bè), có  u hướng 

bắt chước và noi theo các hành vi ứng  ử với những người mà các 

em thần tượng. Học tập và tương tác    hội là tác nhân quan trọng 

nhất chi phối sự phát triển tâm l  lứa tuổi.  

Trong lứa tuổi này cũng bắt đầu đ  có những bước thay đổi về 

tâm sinh l , tuy nhiên còn chưa hoàn thiện, ở các em vẫn có sự hiếu 

động và dễ bị k ch động. Đ c t nh này ở tr  không phải là t nh cách 

 ấu. Nhà trường và gia đình khi biết cách tiếp cận và phát huy, t nh 

cách này sẽ mang lại những m t t ch cực trong quá trình giảng dạy.  

1.2.2. Chương trình và giáo trình dạy bộ môn đàn phím điện tử 

1.2.2.1.  Chương trình giảng dạy  

Bộ môn ĐPĐT là một trong những bộ môn được CVHTN thành 

phố Cẩm Phả đưa vào giảng dạy từ những ngày đầu thành lập, hướng 

tới việc trang bị cho các em học sinh trong địa bàn Thành phố những 
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kiến thức cơ bản về ĐPĐT, lý thuyết âm nhạc, cũng như một số kỹ 

thuật chơi ĐPĐT.  

Bên cạnh đó, với hình thức chiêu sinh hằng năm có thể thấy 

CVHTN thành phố Cẩm Phả còn chưa ch  trọng vào việc đánh giá 

năng lực của học sinh khi  ếp lớp mà thay vào đó CVHTN đưa ra các 

khung giờ học để các bậc phụ huynh và các em học sinh đăng ký tự 

chọn lớp. Từ đó dẫn tới tình trạng, học sinh đ  từng học ĐPĐT và 

học sinh chưa từng học ĐPĐT được  ếp chung trong cùng một lớp 

tập thể với trình độ chênh lệnh nhau. Điều này vừa gây khó khăn cho 

CVHTN trong việc tiến hành  ây dựng khung chương trình mới vừa 

gây khó khăn cho giáo viên trong quá trình lựa chọn phương pháp 

giảng dạy phù hợp.  

1.2.2.2. Giáo trình giảng dạy 

Giáo trình dạy đàn ph m điện tử CVHTN thành phố Cẩm Phả sử 

dụng bộ sách Lý thuyết và thực hành trên đàn Organ của N b Âm 

nhạc,  uất bản năm 2006 và có tái bản năm 2014 do tác giả Ngô 

Ngọc Thắng biên soạn. Đây là bộ sách được tin tưởng sử dụng rộng 

r i ở nhiều nơi để giảng dạy bộ môn ĐPĐT.  

1.2.2.3. Thực trạng dạy 

Giáo viên dạy môn ĐPĐT tại CVHTN thành phố Cẩm Phả đều 

là những giáo viên tr , nhiệt huyết trong công việc. Tuy nhiên, kinh 

nghiệm giảng dạy còn  t do chưa có điều kiện tiếp   c nhiều với môi 

trường dạy học. Điều đó dẫn đến việc trao đổi kinh nghiệm giảng dạy 

tại địa bàn công tác và t ch lũy của bản thân ở mỗi giáo viên còn hạn 

chế. Ngoài ra, ở Cẩm Phả cũng như chưa có lớp bồi dưỡng nghiệp vụ 

chuyên môn cho giáo viên tham gia giảng dạy bộ môn ĐPĐT trên địa 

bàn tỉnh, các giáo viên không có điều kiện nâng cao kỹ năng sư phạm 

nên hiệu quả dạy học ĐPĐT tại CVHTN thành phố Cẩm Phả chưa 

đạt hiệu quả cao.  

1.2.2.4. Thực trạng học 

Thực tế cho thấy thiếu nhi đến với bộ môn ĐPĐT với tinh thần 

tự nguyện, niềm yêu th ch muốn được học h i thêm về bộ môn 

ĐPĐT. Ch nh vì thế khi tham gia học, học sinh luôn có một thái độ 

học tập nghiêm t c, hào hứng. Ch ng tôi nhận thấy đa số các em học 

sinh đều muốn thể hiện khả năng của mình, muốn được sinh hoạt với 

bạn bè bằng loại nhạc cụ mà mình đang học. Hầu hết trong quá trình 

học tập học sinh đều rất cố gắng, trong đó có một số em thể hiện 

được năng khiếu học nhạc khá tốt.  
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Tiểu kết  

CVHTN thành phố Cẩm Phả vốn là một địa chỉ uy t n để phụ 

huynh gửi gắm con em theo học các bộ môn năng khiếu trong suốt 

hơn 50 năm qua. Cùng với những bộ môn nghệ thuật khác, bộ môn 

ĐPĐT đ  góp phần đào tạo, định hướng sớm những em có năng 

khiếu nghệ thuật trên địa bàn thành phố.  

Trước sự phát triển chung của đất nước    hội về văn hóa và 

nghệ thuật, nhu cầu phụ huynh cho con em theo học các bộ môn nghệ 

thuật trên địa bàn TP Cẩm Phả cũng tăng theo. Cùng với đó là những 

yêu cầu về chất lượng học tập cũng được phụ huynh quan tâm hơn. 

Tiếp nhận những đổi mới của Bộ GD&ĐT, bộ môn ĐPĐT đ  có 

những bước thay đổi để phù hợp với những yêu cầu thực tế đề ra, 

nhưng bên cạnh đó vẫn còn tồn tại những hạn chế chưa được giải 

quyết như: chương tình còn thiếu t nh quy chuẩn, đồng bộ; giáo trình, 

tài liệu học tập còn chưa mang t nh cập nhật; phương pháp dạy học 

chưa được thống nhất và phù hợp. Điều này ảnh hưởng đến chất 

lượng học tập của học sinh mỗi khóa học hè hằng năm, chưa đáp ứng 

được mong muốn của phụ huynh, dẫn đến tình trạng số lượng các em 

đăng k  những năm gần đây giảm dần. 

Những tồn tại vừa nêu trên, đó sẽ là cơ sở gợi mở cho ch ng tôi 

tiếp tục đưa ra những biện pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng dạy 

học bộ môn này. Những biện pháp nhằm bổ sung cho việc dạy ĐPĐT  

sao cho phù hợp với thực tiễn đào tạo âm nhạc tại CVHTN thành phố 

Cẩm Phả nói riêng và đáp ứng mong muốn của người dân trên địa 

bàn thành phố nói chung. Những giải pháp cụ thể sẽ được ch ng tôi 

đề cập đến và làm rõ ở chương tiếp theo của luận văn. 
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Chương 2 

BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC 

ĐÀN PHÍM ĐIỆN TỬ 

2.1. Cải tiến chương trình dạy học 

Trong công tác giảng dạy ở bất cứ môi trương giáo dục nào 

cũng Hiện tại CVHTN thành phố Cẩm Phả vẫn chưa  ây dựng khung 

chương trình thống nhất cho bộ môn ĐPĐT. Từ thực trạng đ  nêu ở 

chương 1 ch ng tôi nhận thấy, muốn nâng cao chất lượng dạy học 

ĐPĐT tại CVHTN thành phố Cẩm Phả cần rà soát lại toàn bộ từ đó 

hoàn thiện nội dung chương trình học. Nhằm  ây dựng chương trình 

học bộ môn ĐPĐT tại thành phố Cẩm Phả hiệu quả hơn, ch ng tôi 

 in đề  uất một số ý kiến sau đây:  

Thứ nhất, cần kiểm tra năng lực của học sinh vào đầu mỗi khóa 

học bộ môn ĐPĐT. 

Thứ hai, khung chương trình nên phân chia thành các cấp độ và 

chỉ rõ mục tiêu đào tạo ở mỗi cấp độ để học sinh cũng như phụ huynh 

nhận thấy rõ hơn mục đ ch cũng như kết quả cần đạt được trong mỗi 

khóa học.  

Thứ ba,  ây dựng thêm những buổi kiểm tra đánh giá sau mỗi 

cấp độ để học sinh có cơ hội thử sức và giáo viên dễ dàng đánh giá 

năng lực của học sinh trong quá trình học 

Thứ tư, bên cạnh những tác phẩm cổ điển với hệ thống bài tập 

rèn luyện kỹ thuật, cần lựa chọn và lồng gh p thêm một số ca kh c 

được chuyển soạn cho ĐPĐT.  

Thứ năm, bên cạnh những tiết học l  thuyết và thực hành, 

CVHTN cần kết hợp tổ chức những buổi ngoại khóa cho các em giao 

lưu,  em băng đĩa để học tập trao đổi thêm về kiến thức  ung quanh 

bộ môn ĐPĐT.  

2.2. Bổ sung tài liệu dạy học 

Bên cạnh giáo trình Lý thuyết và thực hành trên đàn Organ của 

tác giả Ngô Ngọc Thắng đang sử dụng giảng dạy tại CVHTN thành 

phố Cẩm Phả. Có rất nhiều những tài liệu và giảng dạy ĐPĐT đ  

được bán sẵn ngoài thị trường cũng như giáo viên giảng dạy sưu tập 

được, tuy nhiên để chọn lựa cũng như  ây dựng thêm những tài liệu 

bổ sung thì cần ch  ý những tiêu ch  dưới đây: 

Thứ nhất, tài liệu giảng dạy bổ sung trong dạy và học phải được 

 ây dựng và tổng hợp dựa trên những tài liệu đ  được sưu tầm, phát 

hành từ những đơn vị uy t n. 
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Thứ hai, tài liệu giảng dạy cần phải bám sát vào nội dung khung 

chương trình mà CVHTN thành phố Cẩm Phả đ   ây dựng.  

Thứ ba, các tác phẩm được lựa chọn trong quá trình giảng dạy phải 

phù hợp với lứa tuổi học trò, mang giai điệu hay và đa dạng về thể loại, 

tiết tấu nhạc để các em được thử sức, nâng cao trình độ và hứng th  với 

bộ môn. 

Thứ tư, việc lựa chọn tài liệu bổ sung cần được thống nhất và 

 em   t kỹ lưỡng từ ph a CVHTN thành phố Cẩm Phả cũng như giáo 

viên tham gia giảng dạy bộ môn ĐPĐT, nhằm đưa đến một cách dạy 

thống nhất và quy củ hơn. 

Sau đây ch ng tôi  in đề  uất một số tài liệu giảng dạy tham 

khảo như sau: 

Về lý thuyết:  

Bài tập vui giúp bé thuộc nhanh nốt nhạc (Cù Minh Nhật) 

Tự học nhạc lý cơ bản (Phương Hoa, Ngọc B ch, Cù Minh Nhật) 

- Về các bài tập thực hành, luyện ngón: 

Methode Rose (Ernest Van de Velde) 

Sách luyện ngón Hanon 

Phương pháp dạy và học Đàn phím điện tử (Nguyễn Xuân Tứ) 

Tuyển tập bài hát hay dùng trong trường tiểu học (Song Minh) 

Organ thực hành cho thiếu nhi (Cù Minh Nhật) 

Organ măng non 1,2 (Cù Minh Nhật) 

2.3. Cải tiến hình thức tổ chức dạy học và phương pháp dạy học 

2.3.1. Hình thức tổ chức dạy học 

2.3.1.1. Dạy học theo nhóm 

Hình thức tổ chức dạy học theo nhóm đ  được đưa vào giảng 

dạy bộ môn ĐPĐT tại CVHTN thành phố Cẩm Phả từ lâu, tuy nhiên 

theo thời gian hình thức này càng cần được áp dụng nhiều hơn trong 

các tiết học nhằm nâng cao việc lấy người học làm trung tâm. Giáo 

viên là người trực tiếp chia những nhóm nh  (2-3 học viên/ nhóm) 

để thực hiện những hoạt động được đề ra trong mỗi tiết học. Mỗi 

thành viên tham gia hoạt động nhóm ngoài hoàn thành nhiệm vụ 

của nhóm mình còn phải liên kết, gi p đỡ các thành viên trong 

nhóm hoàn thiện nhiệm vụ được giao. Đây là một hình thức tổ 

chức khá ưu việt, hiện được áp dụng rộng r i trong các môn học 

cho nhiều trường học trên cả nước. 
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V  dụ 1: 

 
2.3.1.2. Dạy học cá nhân  

Như đ  biết, mỗi một hình thức tổ chức dạy học đều nhấn mạnh 

lên một kh a cạnh nào đó trong cơ chế dạy – học và không có một 

hình thức tổ chức dạy học nào được cho là toàn diện hoàn toàn. 

Do đó đòi h i người giáo viên phải biết kh o l o kết hợp các hình 

thức tổ chức dạy học trong mỗi tiết học ĐPĐT. Tại CVHTN thành 

phố Cẩm Phả, trong một lớp học giáo viên có thể kết hợp hai hình 

thức tổ chức dạy học là học nhóm và cá nhân. 

Dạy học cá nhân không chỉ áp dụng với những lớp 1 giáo viên – 

1 học sinh, dù trong lớp có nhiều học sinh nhưng giáo viên vẫn phải 

dành thời gian dạy cho từng người học, luôn quan tâm đến từng học sinh 

và có những biện pháp phù hợp tác động đến từng em trong quá trình 

dạy học. Quan trọng là việc bố tr  thời gian tổ chức sao cho hợp l .  

2.3.2. Phương pháp dạy học 

2.3.2.1. Tổ chức kiểm tra đánh giá 

Qua quá trình học tập hằng ngày, giáo viên có thể đánh giá về 

năng lực học tập cũng như sự tiến bộ của từng học sinh. Tuy nhiên 

không phải vì vậy mà b  qua việc tổ chức những buổi kiểm tra đánh 

giá cho học sinh. Việc tổ chức những buổi kiểm tra báo cáo sẽ tạo 

môi trường cho các em tự tin thể hiện khả năng trước đông người, rèn 

luyện kĩ thuật diễn tấu hoàn chỉnh một bản nhạc. Xây dựng t nh cạnh 

tranh, học h i giữa học sinh với nhau. Qua đó có thể thấy, những 

buổi kiểm tra báo cáo theo định kì là rất cần thiết. 

Hiện tại ở lớp học ĐPĐT tại CVHTN thành phố Cẩm Phả việc 

 ây dựng nội dung đánh giá còn sơ sài, nội dung kiểm tra chủ yếu là 

yêu cầu học sinh trình diễn 1 đến 2 tác phẩm trên ĐPĐT. Nếu chỉ 

kiểm tra phần thực hành diễn tấu, giáo viên sẽ không đánh giá được 

hết khả năng tiếp thu của học sinh về những lý thuyết âm nhạc hay  
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những kĩ năng lyện ngón, luyện gam. Qua đó có thể thấy, giáo viên 

dạy bộ môn ĐPĐT tại CVHTN thành phố Cẩm Phả cần thiết phải bổ 

sung thêm những nội dung trong buổi kiểm tra định kì gồm cả về lý 

thuyết, luyện ngón và thực hành. Để tránh tình trạng học sinh chọn 

bài dễ ho c chỉ học một bài để thể hiện trong buổi kiểm tra. Giáo 

viên khi  ây dựng bộ đề kiểm tra cần lọc ra 5 bài thực hành trong 

chương trình đ  học và yêu cầu học sinh bốc thăm để thực hiện.  

2.3.2.2. Xây dựng phương pháp tự vỡ bài mới 

Giáo viên dạy bộ môn ĐPĐT tại CVHTN thành phố Cẩm Phả 

luôn cố gắng tìm những phương pháp giảng dạy phù hợp để gi p học 

sinh có thể vỡ bài mới một cách dễ dàng, nhất là với đ c điểm lớp 

học được phân chia với số lượng đông và thời gian giảng dạy còn  t. 

Nhằm vừa đảm bảo tiến độ học của cả lớp, vừa đảm bảo chất lượng 

học tập của từng học sinh, giáo viên cần gi p học sinh nắm chắc 

những kỹ thuật tự vỡ bài mới.  

Nhiều em khi tự vỡ bài thường vội vàng gh p hai tay và chơi 

luôn cả bài. Việc này không tốt khi em đó chưa có khả năng thị tấu 

tốt. Giáo viên cần hướng dẫn học sinh chia bài ra thành từng câu 

nhạc sau đó tập riêng từng câu theo các bước: 

- Bước 1: Đọc nốt, đây là bước gi p học sinh bao quát toàn bộ 

bài mới. Với những bạn còn yếu khả năng đọc nốt đây là một bước 

rất quan trọng. 

- Bước 2: Tập riêng từng tay không cùng nhạc đệm. 

- Bước 3: Giáo viên hướng dẫn cách gh p hai tay cho học sinh 

(giáo viên gh p cùng học sinh ho c lập nhóm 2 học sinh cùng nhau 

gh p). 

- Bước 4: Học sinh luyện tập sao cho thật hoàn chỉnh câu nhạc 

cùng nhạc đệm. 

- Bước 5: Nối từng câu nhạc lại với nhau và luyện tập sao cho 

liền mạch thành một bài cùng với nhạc đệm.  

2.3.3. Bổ sung kiến thức cho học sinh 

2.3.3.1. Kiến thức nhạc lý 

 Khi giảng dạy ĐPĐT, điều đầu tiên giáo viên cần tập trung 

giảng dạy những kiến thức âm nhạc cơ bản cho học sinh. Các em 

thiếu nhi theo học tại CVHTN thành phố Cẩm Phả nằm trong lứa tuổi 

từ 6 đến 13 tuổi, ở chương trình học phổ thông do Bộ Giáo Dục quy 

định, các em cũng đ  được tiếp   c qua với âm nhạc.  

V  dụ: Bài tập về khuông nhạc (trình độ 1) 
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Đề bài: a. Các nốt nhạc sau nằm trên dòng nhạc số mấy? 

 

 
b. Các nốt nhạc sau nằm trong khe số mấy? 

 
  

V  dụ 3: Bài tập vê trường độ nốt (trình độ 3) 

So sánh trường độ của các nốt nhạc dưới đây bằng cách đánh 

dấu lớn (>), dấu nh  (<) vào ô trống.  

 
  

2.3.4. Hướng dẫn rèn luyện kỹ thuật ngón 

Rèn luyện kỹ thuật ngón là một phần cơ bản trong quá trình học 

ĐPĐT. Để chơi được bộ môn này đòi h i người chơi có sự kết hợp 

uyển chuyển của hai bàn tay và sự linh hoạt của 10 ngón tay, ch nh vì vậy 

người dạy cần ch  ý rèn luyện cho học sinh có những kỹ thuật ngón tốt để 

học sinh có thể  tự tin áp dụng  ử l  vào từng tác phẩm cụ thể.  

Với những học sinh mới học, giáo viên cho các em luyện gam ở 

những giọng đơn giản như Đô trưởng, La thứ, dần dần đến các giọng 

có 2 đến 3 dấu hóa. 

Với học sinh học năm thứ 2 có thể hướng dẫn luyện hợp âm rải 

ngắn và hợp âm rải dài.  
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Học sinh năm thứ ba, năm thứ tư có thể hướng dẫn luyện những 

gam từ hai đến ba dấu hóa, kết hợp với gam thứ hòa thanh ho c thứ 

giai điệu. Việc luyện gam sẽ gi p tay trái của học sinh trở lên linh 

hoạt với nhiều thế bấm hợp âm ở thể gốc và hợp âm ở thể đảo.  

2.3.5. Bồi dưỡng kỹ năng sử dụng đàn phím điện tử 

2.3.5.1. Chọn tiết điệu 

Việc chọn tiết điệu sẽ được thực hiện ngay sau khi  ác định 

được thể loại và t nh chất bài. Học sinh cần nắm được những kỹ năng 

chọn tiết điệu để chủ động hơn trong các tác phẩm bất kỳ. Do đó, 

giáo viên gợi ý cho học sinh cách lựa chọn tiết điệu và hướng dẫn các 

em cách tìm tiết điệu phù hợi với bài. 

Đàn ph m điện tử có t nh năng mô ph ng từng nhạc cụ trong dàn 

nhạc thành nhiều tiết điệu đệm khá hoàn chỉnh. Trên các mẫu 

ĐPĐT ở CVHTN thành phố Cẩm Phả có cài sẵn khoảng 200 tiết 

điệu trong đàn, nhà sản  uất có in trên thân đàn tóm tắt các m  

số lựa chọn tiết điệu theo từng thể loại âm nhạc. Để lựa chọn ra 

tiết điệu hợp với bài, giáo viên hướng dẫn học sinh  ác định thể 

loại âm nhạc như Pop, Rock, Jazz, Dance, R&B, Latin…   

2.3.5.2. Chọn âm sắc 

Giống như tiết điệu, trên m t ĐPĐT ở CVHTN thành phố Cẩm 

Phả, âm sắc cũng được in theo nhóm để người chơi dễ tra cứu. Hơn 

200 âm sắc cài sẵn trên đàn được phân nhóm theo nhạc cụ như: 

Piano, E. Piano (viết tắt của Electric Piano), String, Sa ophone… , 

ngoài ra còn có nhóm tiếng động thường g p trong cuộc sống. Vì vậy 

trước khi hướng dẫn học sinh lựa chọn âm sắc áp dụng vào một bài 

cụ thể, giảng viên cần phân t ch sơ qua về t nh chất, thể loại của bài 

hát để học sinh có thể lựa chọn được những âm sắc phù hợp với bài 

hát đó. 

Với những bài hát dân ca: Đàn ph m điện tử không có âm sắc 

đ c trưng vùng miền của Việt Nam, khi đệm những bài hát dân ca 

hay những bài hát mang đ c trưng âm nhạc của các vùng miền, người 
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chơi đàn thường sử dụng những âm sắc gần giống với tiếng nhạc cụ 

đ c trưng của các vùng miền đó.  

Trong nhóm mỗi nhạc cụ lại có nhiều âm sắc mang đ c điểm 

riêng. Giáo viên chỉ nên hướng dẫn học sinh  ác định nhóm nhạc cụ 

phù hợp với t nh chất bài, còn việc lựa chọn âm sắc nào trong nhóm 

nhạc cụ, giáo viên cần khuyến kh ch học sinh tự áp dụng và pha trộn 

các âm sắc lại với nhau nhằm mang lại hiệu quả âm thanh tốt nhất 

như kết hợp Piano với Srting, Flue với String. Sau đó giáo viên đưa 

ra nhận   t về hiệu quả âm thanh hay cho học sinh nhận   t ch o 

nhau gi p các em tự r t ra kinh nghiệm chọn âm sắc cho bản thân.  

2.3.5.3. Sử dụng bộ ghi nhớ 

Bộ phận ghi nhớ dữ liệu được ký hiệu bằng chữ 

REGISTRATION MEMORY. Mục đ ch của việc sử dụng bộ phận 

ghi nhớ này sẽ gi p người chơi áp dụng được nhiều âm sắc, tiết điệu 

và tốc độ trong cùng một ca kh c qua thao tác nhanh gọn bằng cách 

bấm vào bộ nhớ 1 n t.  

Các ĐPĐT ở CVHTN thành phố Cẩm Phả được nhà sản  uất 

thiết kế gồm 4 BANK tương ứng với 4 ngân hàng dữ liệu, nghĩa là 

người chơi có thể biểu diễn tác phẩm như một band nhạc thực thụ. 

2.3.6. Hướng dẫn luyện tập đàn ở nhà 

Tình trạng học sinh học ở trên lớp sau đó về nhà không tập bài 

ho c tập bài  t diễn ra khá thường  uyên. Có nhiều trường hợp học 

sinh đến lớp không trả được bài nên giáo viên phải hướng dẫn lại từ 

đầu, tình trạng này nếu l p lại nhiều trong các buổi học sẽ dẫn đến 

việc cả một học kì các em mới chơi được một ho c hai bài đơn giản. 

2.3.6.1. Xây dựng nội dung bài tập về nhà 

Khi tự luyện tập ở nhà, học sinh thường chỉ tập trung vào bài tập 

thực hành mà chưa ch  ý dành thời gian luyện tập các bài luyện ngón 

và luyện gam. Trong khi đó, nếu không chăm chỉ luyện ngón và 

luyện gam thường  uyên, tay đàn của học sinh sẽ không được linh 

hoạt. Ch nh vì thế, giáo viên cần yêu cầu rõ nội dung luyện tập của 
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học sinh cần thực hiện những bài tập luyện ngón trước khi vào bài 

tập thực hành. Ngoài ra giáo viên bổ sung thêm những bài tập về lý 

thuyết cho các em làm ở nhà để ôn tập lại những kiến thức đ  được 

học.  

Những bài thực hành cũ m c dù học sinh đ  trả bài hoàn thiện 

nhưng cũng rất cần ôn luyện thường  uyên để không bị quên bài, học 

sinh cũng nhờ đó mà có một vốn bài nhất định để dễ dàng thể hiện, 

biểu diễn khi được yêu cầu. 

Nội dung các bài tập được giao về nhà giáo viên cần yêu cầu 

học sinh  ghi ch p lại cẩn thận những phần giáo viên giao nhằm gi p 

phụ huynh cũng nắm được nội dung luyện tập của học sinh. Qua đó 

phối hợp với giáo viên đôn đốc và theo dõi sát sao hơn việc học tập 

của con em mình. 

2.3.6.2. Kích thích tính tự giác luyện tập 

Việc ra bài tập về nhà cho học sinh có thể coi như việc đ t mục 

tiêu cần đạt được trong buổi học tới, vì vậy khi các em đạt được  uất 

sắc những mục tiêu đề ra giáo viên cần có những phần thưởng ho c 

tuyên dương nhằm k ch th ch sự hứng th  trong luyện tập và tạo 

được sự tranh đua trong học tập giữa các học sinh. 

Giáo viên nên trao đổi trực tiếp với phụ huynh khi nhận thấy 

những trường hợp  học sinh lười tập, không chịu tiến bộ nhằm tìm 

cách khuyên bảo và kèm c p. Với những trường hợp học sinh có biểu 

hiện tiến bộ và năng khiếu vượt trội, phụ huynh kịp thời động viên và 

tạo điều kiện cho các em phát triển năng khiểu. 

2.3.6.3. Xây dựng chương trình luyện tập sau hè 

Đ c điểm học bộ môn ĐPĐT tại CVHTN thành phố Cẩm Phả 

thường mở lớp trong khoảng thời gian 3 tháng hè để thiếu nhi trên 

địa bàn thành phố Cẩm Phả dễ dàng tham gia sinh hoạt và học tập. 

Ch nh vì thế hết khoảng thời gian sau 3 tháng hè chủ yếu là hoạt 

động tự học, tự luyện tập. Việc này dẫn đến tình trạng, nếu trong 

khoảng thời gian này, học sinh không luyện tập và duy trì ôn tập bộ 
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môn này thường  uyên sẽ dễ dàng bị quên kiến thức, tay đàn bị cứng 

lại, các kỹ thuật ngón tay chơi đàn không còn được linh hoạt và khó 

có thể tiếp tục sang trình độ tiếp theo vào khóa hè năm sau. 

Để giải quyết được vấn đề trên, giáo viên cần soạn thêm chương 

trình luyện tập ở nhà cho học sinh sau khi hoàn thành  ong khóa học 

3 tháng hè. Nhằm gi p học sinh luôn được ôn lại cả kiến thức âm 

nhạc và bài tập thực hành, ngoài việc nhắc nhở các em thường  uyên 

luyện tập các ca kh c đ  được học trên lớp, giáo viên cần song song 

giao bài tập về luyện ngón, lý thuyết, đọc cao độ, gõ tiết tấu… ở nhà 

cho học sinh. 

Giáo viên cần giải th ch về ý nghĩa của việc luyện tập sau hè 

quan trọng như thế nào trong quá trình học ĐPĐT tại CVHTN thành 

phố Cẩm Phả để học sinh và phụ huynh nắm được. Từ đó các em sẽ 

tự giác trong quá trình ôn tập kiến thức, còn phụ huynh sẽ lưu ý nhắc 

nhở và kèm c p trong quá trình luyện tập ở nhà. 

2.4. Nâng cao chất lượng thông qua hoạt động ngoài giờ 

2.4.1. Tổ chức các buổi trò chuyện âm nhạc 

Các ca kh c học sinh được học và thể hiện trên ĐPĐT không 

chỉ nhằm t nh giải tr , có rất nhiều ca kh c mang âm hưởng vùng 

miền như Đi cấy – Dân ca Thanh Hóa, Bắc Kim Thang – Dân ca 

Nam Bộ, Inh lả ơi - Dân ca Thái... Hay những ca kh c giới thiệu về 

v  đẹp quê hương, đất nước những cột mốc lịch sử như Cùng nhau đi 

Hồng binh – Hoàng Vân, Lên Đàng – Lưu Hữu Phước... 

Với những nôi dung giới thiệu v  đẹp quê hương, CVHTN 

thành phố Cẩm Phả phối hợp cùng phụ huynh  ây dựng buổi tham 

quan một số địa danh trên địa bàn tỉnh. Với những nội dung giới 

thiệu về v  đẹp đất nước, các cột mốc lich sử, giáo viên có thể kể 

những câu chuyện qua tranh ảnh, video tư liệu. 

2.4.2. Tổ chức buổi giao lưu văn nghệ 

Hằng năm, như thường lệ CVHTN thành phố Cẩm Phả sẽ chọn 

lọc ra mỗi bộ môn 02 em  uất sắc, đại diện CVHTN thành phố Cẩm 
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Phả tham gia cuộc thi Họa Mi Vàng. Đây là cuộc thi thường niên của 

tỉnh nhằm giao lưu giữa các cung văn hóa trên địa bàn tỉnh. Qua đó 

tìm kiếm học sinh có khả năng nghệ thuật để bồi dưỡng, đồng thời 

trao giải cho những cung văn hóa có hoạt động và thành t ch  uất sắc 

trong một năm qua. 

2.5. Thực nghiệm 

2.5.1. Mục đích thực nghiệm 

 Với mục đ ch nâng cao kỹ năng cho học sinh theo học bộ 

môn ĐPĐT tại CVHTN thành phố Cẩm Phả, tôi đ  tiến hành thực 

nghiệm dạy ở lớp có phân chia theo nhóm để so sánh, đối chiếu kết 

quả và thấy được kết quả của các biện pháp đổi mới trong dạy học 

ĐPĐT có khả thi và có thể thực hiện. 

2.5.2. Đối tượng thực nghiệm 

Thực nghiệm với học sinh của CVHTN thành phố Cẩm Phả 

trong một học kỳ với 3 tháng học/ 25 tiết học. 

Cách tiến hành: Chia lớp học gồm 12 học sinh thành 2 nhóm. 

Mỗi nhóm có 6 học sinh.  

Việc phân chia nhóm dựa trên kết quả kiểm tra trình độ của học 

sinh ngay từ buổi đầu, sao cho giữa 2 nhóm có sự đồng đều về khả 

năng nhận thức và khả năng chơi đàn.  

2.5.3. Thời gian thực nghiệm 

Tiến hành trong 3 tháng, từ ngày 01/06/2017 tại lớp ĐPĐT tại 

CVHTN thành phố Cẩm Phả. 

Mỗi nhóm học trong 120 ph t/ tiết. 

Giáo viên tiến hành thực hiện: Nguyễn Thanh Thư. 

2.5.4. Nội dung thực nghiệm 

Dạy chơi ca kh c Múa vui cho cả 2 nhóm trong đó: 

- Nhóm 1: Ch ng tôi sử dụng phương pháp mới đ  đề  uất 

trong chương 2 với giáo án đ nh kèm [PL2; 88]. 

- Nhóm 2: Vẫn dạy theo phương pháp và nội dung cũ, không 

thực hiện theo phương pháp mới và tài liệu giảng dạy bổ sung. 
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2.5.5. Kết quả  
 Sau 3 tháng thực nghiệm thấy rằng với phương pháp và nội 

dung mới ch ng tôi thu được kết quả trên 2 nhóm như sau: 

-  Học sinh ở nhóm 1 có khả năng đọc nốt nhanh hơn học sinh 

nhóm 2 do được kết hợp làm thêm nhiều bài tập lý thuyết hơn. Cụ thể 

là: 

 

Khả năng xác định cao độ Nhóm 1 Tỷ lệ % Nhóm 2 
Tỷ lệ 

% 

Xác định cao độ nốt nhanh. 4 học sinh 66.6% 0 học sinh 0% 

Xác định cao độ nốt chậm. 2 học sinh 33.4% 3 học sinh 50% 

Chưa  ác định được hết cao độ nốt. 0 học sinh 0% 3 học sinh 50% 

-  nhóm 1 có khả năng gõ được các tiết tấu khó hơn so với 

nhóm 2 do trong mỗi buổi học, học sinh được ôn tập gõ tiết tấu 

thường  uyên, bài bản hơn. Có thể thấy kết quả qua bảng khảo sát 

dưới đây: 

Khả năng gõ tiết tấu Nhóm 1 Tỷ lệ % Nhóm 2 
Tỷ lệ 

% 

Gõ được tiết tấu có kết hợp 

trường độ móc đơn, đen, 

trắng, tròn. 

5 học sinh 83.3% 1 học sinh 16.7% 

Chỉ gõ được tiết tấu có kết 

hợp trường độ đen, trắng, tròn. 
1 học sinh 16.7% 4 học sinh 66.6% 

Không gõ được tiết tấu. 0 học sinh 0% 1 học sinh 16.7% 

   

-  Sau quá trình học tập và luyện tập thực hành, nhóm 1 có 

nhiều em biết lựa chọn tiết điệu và âm sắc trên đàn phù hợp với bài 

đàn được giao so với nhóm 2 vốn quen với việc được giáo viên chỉ 

sẵn các tiết tấu và âm sắc ở từng bài. Có thể nhận thấy qua bảng khảo 

sát sau:  

-  

Sử dụng các chức năng tự động Nhóm 1 Tỷ lệ % Nhóm 2 
Tỷ lệ 

% 

Có kĩ năng lựa chọn tiết điếu, âm 

sắc. 
3 học sinh 50% 

0 học 

sinh 

0

% 
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Cần giáo viên gợi ý lựa chọn tiết 

điếu, âm sắc. 
2 học sinh 33.3% 

2 học 

sinh 
33.3% 

Không biết lựa chọn tiết điếu, âm 

sắc. 
1 học sinh 16.7% 

4 học 

sinh 
66.7% 

 

Tiểu kết  

 Để nâng cao chất lượng giảng dạy môn ĐPĐT tại CVHTN 

thành phố Cẩm Phả, ch ng tôi đ  nghiên cứu và những giải pháp để 

giải quyết thực trạng được tồn tại, nhằm nâng cao kết quả đào tạo và 

thu h t thêm nhiều học sinh theo học tại CVHTN thành phố Cẩm Phả 

nói chung và bộ môn ĐPĐT tại CVHTN thành phố Cẩm Phả nói 

riêng. 

 Về đổi mới chương trình tài liệu:  ây dựng khung chương 

trình mới với việc phân lớp theo trình độ và có kiểm tra đánh giá định 

kì theo từng khóa học. Nội dung chương trình giảng dạy các ca kh c 

trình diễn trên ĐPĐT. Tài liệu học tập cần được cập nhật và bổ sung 

với đa dạng thể loại các ca kh c từ dễ đến khó kết hợp với các tài liệu 

về nhạc l  và luyện ngón. 

 Về hình thức tổ chức dạy học: đưa ra hình thức tổ chức dạy 

học theo nhóm kết hợp với hình thức dạy học cá nhân. Trong quá 

trình giảng dạy, giáo viên cân đối và phối hợp linh hoạt giữa hai hình 

thức tổ chức dạy nhằm phát huy t nh t ch cực của người học. 

 Việc đổi mới về phương pháp dạy học nhằm gi p học sinh  ây 

dựng t nh chủ động trong học tập, tập trung vào phát huy t nh t ch cực của 

học sinh chứ không phải là tập trung vào phát huy t nh t ch cực của người 

dạy. 

 Các biện pháp rèn luyện kỹ năng: đưa ra những kỹ năng cơ 

bản như kỹ năng luyện ngón, luyện gam, luyện ngón, cách chọn tiết 

điệu, sử dụng bảng ghi nhớ… Những kỹ năng nêu ra nhằm gi p học 

sinh nâng cao kỹ năng, kỹ thuật khi chơi đàn, cũng như hiểu rõ về 

loại nhạc cụ mà các em đang theo học. 

 Ngoài những kĩ năng và phương pháp, kĩ năng mà giáo viên 

sử dụng nhằm nâng cao chất lượng học tập trên lớp, giáo viên trao 

dồi thêm cho học sinh kế hoạch tập bài khi ở nhà hay  ây dựng các 

giờ ngoại khóa gi p học sinh có thêm những trải nghiệm thực tế. 

Giáo viên cũng cần phối hợp với phụ huynh nhằm mang lại những 

kết quả tốt nhất. 
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KẾT LUẬN 

 Lịch sử ra đời của chiếc Đàn ph m điện tử tuy đ  từ rất lâu 

nhưng giá trị mà nó mang lại trong đời sống nghệ thuật ngày nay vẫn 

còn hiện hữu và phát triển vô cùng mạnh mẽ, một phần cũng nhờ 

những t nh năng dễ chơi và dễ sử dụng của cây đàn này. Ở Việt Nam, 

cây đàn trở nên quen thuộc với mỗi học sinh khi được giáo viên sử 

dụng đệm trong mỗi tiết học Âm nhạc, cũng như là nhạc cụ được phụ 

huynh lựa chọn cho con em theo học gồm cả chuyên nghiệp và không 

chuyên nghiệp. Với nhiều chức năng phong ph  được cài sẵn dễ dàng 

sử dụng, ĐPĐT rất được các em nh  yêu th ch và muốn được tìm 

hiểu thêm. Trước những nhu cầu của    hội, nhiều nơi mở dạy bộ 

môn ĐPĐT, việc chọn nơi học ĐPĐT vẫn là lựa chọn được nhiều 

phụ huynh quan tâm. 

 Là một địa chỉ uy t n tại thành Phố Cẩm Phả từng phát hiện 

và đào tạo nhiều em thiếu nhi có năng khiếu tham gia các hoạt động 

và cuộc thi nghệ thuật, thể thao trên địa bàn tỉnh. CVHTN thành phố 

Cẩm Phả luôn là một địa chỉ đáng tin cậy mà phụ huynh tin tưởng 

gửi gắm con em mình theo học các bộ môn thể thao nghệ thuật nói 

chung  và bộ môn ĐPĐT nói riêng. Tuy nhiên cũng ch nh vì hình 

thành từ lâu, nên có nhiều nội dung giảng dạy cũ không mang lại kết 

quả cao như trước, cùng với đó là những hạn chế tồn tại do những 

nguyên nhân khách quan và chủ quan như:  

 Đối với đội ngũ giáo viên, thường không gắn bó lâu dài trong 

quá trình giảng dạy ĐPĐT, dẫn đến sự biến động trong hoạt động dạy 

học và thiếu t nh gắn kết học h i giữa các giáo viên trong những hoạt 

động chung của CVHTN thành phố Cẩm Phả. 

 Về học sinh: Học sinh còn thiếu t nh tự giác trong luyện tập 

tại lớp, cũng như còn g p nhiều hạn chế về công cụ học tập khi luyện 

tập ở nhà. Nhiều phụ huynh còn có tâm l  để con học cho giải tr  nên 

còn chưa sát sao với tình hình học tập của con em mình. Điều này 

ảnh hưởng đến ý thức học tập của học sinh. 

 Về chương trình và tài liệu giảng dạy: như đ  nói ở trên, do 

hình thành từ lâu nên chương trình dạy ĐPĐT có những nội dung cần 

được đổi mới phù hợp với nhu cầu của người học. Đây là vấn đề 

quan trọng nhất trong công tác dạy học, là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp 

đến chất lượng đào tạo học sinh sau mỗi khóa học hè tại CVHTN 

thành phố Cẩm Phả. Giáo trình m c dù đ  thống nhất một giáo trình 

từ lâu, tuy nhiên có nhiều bài tập không còn phù hợp và đủ thu h t 
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học sinh học sinh. Giáo viên giảng dạy có thêm các ca kh c bên 

ngoài vào giảng dạy cho học sinh, việc này khiến cho chương trình 

dạy không được thống nhất giữa các lớp, mất t nh quy củ trong 

chương trình giảng dạy. Ch nh vì vậy rất cần thay đổi, bổ sung sao 

cho có t nh đồng bộ, đổi mới, cập nhật, nâng cao trình độ cho người 

học. 

 Về hình thức tổ chức dạy học và phương pháp dạy học Còn 

thiếu t nh đồng bộ trong quá trình giảng dạy của các giáo viên. Dẫn 

đến tiến độ học tập giữa các lớp cùng khóa có sự không đồng đều. 

Giáo viên không nghiên cứu các phương pháp dạy học cẩn thận còn 

khiến tiết học trở nên nhàm chán và mất ổn định trong quá trình 

giảng dạy. 

 Từ những thực tiễn nên ở chương 1, thì chương 2 của luận 

văn này đ  đưa ra một số giải pháp cụ thể trong việc nâng cao chất 

lượng dạy học môn ĐPĐT cho giáo viên và học sinh tại CVHTN 

thành phố Cẩm Phả qua việc  ây dựng khung chương trình mới, bổ 

sung giáo tình, tài liệu giảng dạy, thống nhất hình thức tổ chức dạy 

học phù hợp, tổ chức các hoạt động nghệ thuật… 

 Tiến hành đổi mới nhằm nâng cao chất lượng dạy học cần sự 

góp sức của cả một tập thể chứ không thể là việc làm đơn l  của mỗi 

cá nhân nào. Để từng bước thực hiện được điều đó tôi  in có những 

đề  uất cụ thể như sau: 

 Về ph a CVHTN thành phố Cẩm Phả: là một cơ sở đào tạo 

cần  ây dựng lại chương trình, cập nhật giáo trình, bổ sung tài liệu 

giảng dạy một cách quy củ và phù hợp với nhu cầu thị yếu của người 

học. Cần có những buổi tập huấn cho giáo viên mới và thường  uyên 

kiểm tra và đánh giá chất lượng giáo viên đang giảng dạy tại đơn vị. 

Ch  trọng hơn đến trang thiết bị học tập, sao cho đáp ứng được 

chương trình học tập mới đề ra. CVHTN thành phố Cẩm Phả nên tổ 

chức thêm những buổi ngoại khóa và những cuộc thi nghệ thuật 

nhằm tạo sân chơi cho học sinh cọ sát và thể hiện bản thân. Bên cạnh 

đó tạo nên sức h t cới cơ sở đào tạo hơn nữa. 

 Đối với giáo viên: cần thiết mang những kinh nghiệm thu 

nhận được khi giảng dạy ở nhiều cơ sở đóng góp, cùng  ây dựng lên 

phương pháp chung mang lại hiệu quả nhất trong công tác giảng dạy 

bộ môn ĐPĐT tại CVHTN thành phố Cẩm Phả. Cần nghiêm chỉnh 

tuân thủ việc thực hiện theo chương trình, giáo trình,  ây dựng giáo 

án khi lên lớp mà CVHTN thành phố Cẩm Phả đ  đề ra. Luôn giữ 
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thái độ t ch cực khi lên lớp và quan tâm đến từng học sinh nhằm phát 

huy năng lực học tập của các em. Là giáo viên cũng cần luôn trao dồi 

những kĩ năng dạy học cũng như kĩ năng chơi đàn của bản thân. Có 

như vậy mới có thể  ây dựng cho học sinh những kĩ năng cần thiết, 

những kinh nghiệm từ bản thân khi chơi ĐPĐT. Qua đó tạo điều kiện 

cho việc nâng cao chất lượng dạy học môn ĐPĐT tại CVHTN thành 

phố Cẩm Phả. 

 Về học sinh: mỗi cá nhân cần có sự hợp tác với giáo viên, nỗ 

lực của bản thân và phải có sự định hướng uốn nắn kịp thời từ ph a 

gia đình. Phụ huynh nên khuyến kh ch con em mình chọn môn học 

phù hợp, cùng với đó là sự kết hợp ch t chẽ với giáo viên và cơ sở 

đào tạo nhằm đưa ra những nhận định ch nh  ác nhất về năng 

khiếu và khả năng học tập của con em mình. 

 Với những đề  uất như trên, ch ng tôi mong muốn hóp thêm 

những viên gạch  ây dựng nền móng vững chắc cho CVHTN thành 

phố Cẩm Phả nhằm thu h t sự quan tâm đông đảo của phụ huynh và 

các em học sinh đến với CVHTN thành phố Cẩm Phả. Có như vậy, 

CVHTN thành phố Cẩm Phả mới thực sự giữ vững được uy t n là cơ 

sở phát hiện và đào tạo ra nhiều thế hệ tr  tài năng của thành phố. Để 

đạt được điều đó là trách nhiệm thuộc về tập thể cán bộ quản lý 

chuyên môn của CVHTN thành phố Cẩm Phả, các giáo viên và học 

sinh tham gia làm việc và học tập tại CVHTN thành phố Cẩm Phả. 

  

 


