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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Âm nhạc là một loại hình nghệ thuật đƣợc con ngƣời sáng tạo từ rất
sớm và gắn bó mật thiết với đời sống của con ngƣời. Âm nhạc xuất hiện ở
mọi lúc mọi nơi trong lao động sản xuất, sinh hoạt, vui chơi giải trí… của
con ngƣời. Âm nhạc góp phần phản ánh văn hóa, lịch sử của một dân tộc.
Để phát triển con ngƣời một cách toàn diện, âm nhạc đóng vai trò hết sức
quan trọng. Chính vì vậy, giáo dục âm nhạc đƣợc đƣa vào chƣơng trình
giảng dạy ở các cấp học từ mầm non đến trung học cơ sở nhằm cung cấp
cho học sinh những kiến thức sơ giản về âm nhạc, bồi dƣỡng tình cảm
trong sáng lành mạnh, làm phong phú đời sống tinh thần của học sinh.
Thông qua âm nhạc góp phần hình thành nhân cách cho học sinh một cách
toàn diện. Bên cạnh đó có thể phát hiện sớm những tài năng nghệ thuật.
Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Lào Cai là một trong những trung tâm đào
tạo, bồi dƣỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng cho tỉnh Lào Cai; liên
kết đào tạo trình độ đại học; là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng,
chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế về đào tạo, cung cấp nguồn nhân
lực cho sự nghiệp giáo dục và các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của
tỉnh Lào Cai và các tỉnh trong khu vực. Hiện nay, trƣờng đang đào tạo 25
mã ngành bao gồm cả hệ Trung cấp và Cao đẳng, trong đó ngành Giáo dục
Mầm non đang đƣợc đào tạo với quy mô, số lƣợng lớn nhất trong các
ngành học. Với đặc trƣng ngành học, bậc học, ngành đào tạo giáo viên
mầm non khác với các ngành học khác bởi những yêu cầu về một số khả
năng chuyên biệt. Vì vậy, khi thiết kế khung kế hoạch đào tạo, đối với
ngành giáo dục mầm non không thể thiếu các học phần đào tạo về lĩnh vực
âm nhạc, mỹ thuật, thể dục… trong đó học phần Âm nhạc là học phần
không thể thiếu mà Phân môn Lý thuyết âm nhạc là cơ sở để SV học tập
các môn học khác. Nhƣ vậy, có thể khẳng định Lý thuyết âm nhạc là Phân
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môn quan trọng trong đào tạo môn Âm nhạc, đồng thời là điều kiện tiên
quyết để sinh viên học các Phân môn tiếp theo của môn Âm nhạc.
Lý thuyết âm nhạc cơ bản là môn học đòi hỏi khả năng tƣ duy logic
của ngƣời học. Trên thực tế sinh viên gặp khá nhiều khó khăn trong quá
trình học Phân môn này nhƣ việc nhận biết các kí hiệu, hiểu các khái niệm,
việc áp dụng thực hành sao cho đúng.
Là ngƣời đƣợc đào tạo về Âm nhạc đƣợc phân công giảng dạy Âm
nhạc tại trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Lào Cai tôi nhận thấy có rất nhiều khó
khăn trong việc giảng dạy bộ môn này. Với một tỉnh miền núi các em hầu
hết là ngƣời dân tộc thiểu số đến từ vùng sâu, vùng xa tiếp cận văn hóa,
công nghệ, nghệ thuật còn hạn chế, còn chƣa mạnh dạn trong các hoạt động
mang tính tập thể, chƣa tự khẳng định mình. Trong thực tiễn giảng dạy một
số biện pháp đổi mới phƣơng pháp đã đƣợc áp dụng tuy nhiên chƣa mang
tính khoa học. Mặt khác, thời lƣợng học tập dành cho môn Lý thuyết âm
nhạc còn khá hạn chế trong tƣơng quan với các phân môn khác. Với thời
lƣợng không nhiều, khối lƣợng kiến thức lớn và cần sự đầu tƣ về thời gian
đòi hỏi cần có các biện pháp hiệu quả nhằm nâng cao chất lƣợng học tập
phân môn này. Với lý do trên chúng tôi quyết định lựa chọn đề tài “Dạy
học phân môn Lý thuyết Âm nhạc cơ bản cho sinh viên ngành Giáo dục
Mầm non tại Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai” làm nội dung nghiên
cứu cho luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phƣơng pháp dạy học
Âm nhạc.
2. Tình hình nghiên cứu
Qua quá trình tìm hiểu các vấn đề liên quan đến đề tài chúng tôi thấy
có một số sách đề cập đến vấn đề dạy học môn lí thuyết âm nhạc nhƣ:
Lý thuyết Âm nhạc cơ bản của V.A. Vakhrameev - Vũ Tự Lân dịch
từ tiếng Nga sang tiếng Việt là cuốn giáo trình đầu tiên nói về Lý thuyết
Âm nhạc ở Việt Nam và cũng là cuốn sách có nội dung đẩy đủ và chi tiết
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nhất. Tuy nhiên hàm lƣợng nội dung kiến thức trong cuốn sách tƣơng đối
nhiều và không phù hợp cho đối tƣợng học sinh, sinh viên chuyên ngành
Mầm non. Mặt khác, những khái niệm còn mang tính trừu tƣợng, khó hiểu.
Phương pháp dạy học Âm nhạc của tác giả Hoàng Long, Hoàng Lân
- Nxb ĐHSP. Lý thuyêt âm nhạc cơ bản tác giả Phạm Tú Hƣơng - Nxb
ĐHSP…; các cuốn sách này đề cập đến lý thuyết âm nhạc, phƣơng pháp
dạy học Âm nhạc tƣơng đối cơ bản, giáo trình Lý thuyêt âm nhạc cơ bản
tác giả Trịnh Hoài Thu chủ biên - Nxb ĐHSP các sách này đƣợc sắp xếp
trình tự khoa học, ngƣời học dễ tiếp cận, dễ hiểu, dễ nắm bắt hình thành
nên kiến thức Âm nhạc cơ bản. Tuy nhiên các sách, giáo trình trên chỉ phù
hợp với các SV chuyên ngành sƣ phạm Âm nhạc không phù hợp đối tƣợng
là SV ngành giáo dục mầm non.
Âm nhạc và múa - Dành cho hệ Cao đẳng Sư phạm Mầm non, Nhóm
tác giả Hoàng Công Dụng, Nguyễn Thúy Hƣờng, Lê Đức Sang, Trịnh Hoài
Thu (2012) - Nxb Giáo dục. Giáo trình trên soạn cho hệ CĐSP Mầm non,
thời lƣợng là 60 tiết (4 đơn vị học trình) cho cả học phần Âm nhạc và múa,
học phần Âm nhạc bao gồm phân môn Lý thuyết âm nhạc cơ bản, Tập đọc
nhạc và Kĩ thuật ca hát. Tuy nhiên cuốn sách này soạn cho hệ CĐSP Mầm
non chung với thời lƣợng và nội dung chƣa hợp lí, chƣa phù hợp với SV vùng
khó khăn.
Nghiên cứu về dạy học môn Lý thuyết âm nhạc cơ bản có một số
luận văn thạc sĩ nhƣ:
- Dạy học môn Lý thuyết âm nhạc cơ bản cho sinh viên Cao đẳng Sư
phạm Âm nhạc trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn của Hoàng Ngọc Anh
Thơ - Luận văn thạc sĩ, năm 2014, trƣờng ĐH Sƣ phạm Nghệ thuật TW.
- Dạy học môn Lý thuyết âm nhạc cơ bản cho ở trường trung cấp
Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Nam Định của Đặng Vũ Thị Mai Quế Anh - Luận
văn thạc sĩ, năm 2015, trƣờng ĐH Sƣ phạm Nghệ thuật TW.
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- Dạy học phân môn Lý thuyết âm nhạc cho sinh viên ngành Giáo
dục mầm non tại trường ĐHSP Hà Nội 2 của Nguyễn Thị Quỳnh Anh Luận văn thạc sĩ, năm 2016, trƣờng ĐH Sƣ phạm Nghệ thuật TW.
Hầu nhƣ các sách, giáo trình nêu trên mới chỉ là tài liệu dạy học
chƣa đề cập đến PPDH Lý thuyết Âm nhạc cho hệ CĐSP Mầm non. Vì
vậy, đề tài chúng tôi lựa chọn nghiên cứu là hoàn toàn mới, không trùng lặp
với các đề tài khác.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở nghiên cứu cơ sở lý luận và thực trạng dạy học môn Lý
thuyết âm nhạc cơ bản cho hệ CĐSP Mầm non, đề tài đề xuất một số biện
pháp cụ thể nhằm đổi mới việc dạy học Lý thuyết âm nhạc cơ bản góp phần
nâng cao chất lƣợng dạy học phân môn Lý thuyết Âm nhạc cơ bản cho sinh
viên ngành Giáo dục Mầm non tại Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Lào Cai.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu hệ thống Lý thuyết về chƣơng trình, giáo trình giảng
dạy Phân môn Lý thuyết âm nhạc cơ bản.
- Nghiên cứu thực trạng dạy học Lý thuyết âm nhạc cơ bản cho sinh
viên ngành giáo dục mầm non tại trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Lào Cai.
- Đề xuất, thực nghiệm các biện pháp đổi mới dạy học môn Lý
thuyết Âm nhạc cơ bản cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non tại Trƣờng
Cao đẳng Sƣ phạm Lào Cai.
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Dạy học phân môn Lý thuyết Âm nhạc cơ bản cho sinh viên ngành
Giáo dục Mầm non tại trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Lào Cai.
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4.2. Phạm vi nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu trong phạm vi những vấn đề liên quan đến dạy học
Phân môn Lý thuyết Âm nhạc cơ bản cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm
non tại Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Lào Cai.
Sử dụng các bài hát theo chủ đề, chủ điểm rèn kĩ năng, các bài tập về
trƣờng độ, cao độ, quãng, hợp âm… từ đó phát huy tính tính cực của ngƣời
học trong Phân môn Lý thuyết âm nhạc cơ bản.
Thời gian: Năm học 2016 - 2017.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu.
Luận văn đƣợc sử dụng một số phƣơng pháp nghiên cứu sau:

- Phƣơng pháp phân tích, tổng hợp các tài liệu có liên quan đến thiết
kế, tổ chức hoạt động dạy học theo phƣơng thức tích hợp.
- Phƣơng pháp quan sát: Quan sát những biểu hiện về thái độ, sự
tham gia hoạt động của SV trong học phần để có cơ sở thiết kế hoạt động
dạy học tích hợp và kết luận.
- Phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm: Thực nghiệm các thiết kế dạy
học theo phƣơng thức tích hợp trong học phần. Kết quả so sánh với mục
tiêu đã xác định trong chƣơng trình chi tiết học phần. Khẳng định tính khả
thi của các thiết kế và rút ra kết luận khoa học.
6. Những đóng góp của luận văn
- Đề xuất đƣợc một số biện pháp đổi mới dạy học môn Lý thuyết âm
nhạc cơ bản góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học phân môn Lý thuyết âm
nhạc cơ bản cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non tại Trƣờng Cao đẳng
Sƣ phạm Lào Cai.
- Thành công của luận văn sẽ là tài liệu tham khảo cho Giảng viên,
Sinh viên trong quá trình dạy học và tự học.
7. Bố cục của luận văn
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Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, nội
dung của luận văn gồm 2 chƣơng:
Chƣơng 1. Cơ sở lí luận và thực trạng
Chƣơng 2. Biện pháp dạy học môn Phân Lý thuyết Âm nhạc cơ bản.
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Chƣơng 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Một số khái niệm và thuật ngữ
- Phân môn Lý thuyết Âm nhạc cơ bản
Trong cuốn Lý thuyết âm nhạc cơ bản của V.A.Vakhrameev có viết:
Học thuyết về các nhân tố âm nhạc và những mối tƣơng quan của chúng
đƣợc giới thiệu trong các môn Lý thuyết âm nhạc. Cơ sở của các môn học
này là môn Lý thuyết âm nhạc cơ bản... Giáo trình Lý thuyết Âm nhạc cơ
bản phục vụ nghiên cứu các nhân tố cơ bản của âm nhạc nói chung và của
giai điệu nói riêng [40; tr.3].
Nhƣ thế chúng tôi có thể hiểu rằng Lý thuyết âm nhạc chính là hệ
thống những khái niệm cơ bản để hƣớng dẫn thực hành các môn học liên
quan tới âm nhạc và dùng làm cơ sở cho việc hiểu biết về nghệ thuật âm
nhạc. Lý thuyết âm nhạc cơ bản là môn học đòi hỏi khả năng tƣ duy logic
của ngƣời học. Trên thực tế, sinh viên gặp khá nhiều khó khăn trong quá
trình học môn này nhƣ việc nhận biết các ký hiệu, hiểu các khái niệm, các
nguyên tắc khô khan và nhất là việc thực hành, làm bài tập phần lý thuyết.
- Phương pháp dạy học
Tƣơng tự nhƣ nhƣ thuật ngữ phƣơng pháp, khái niệm phƣơng pháp dạy
học nhận đƣợc sự qua tâm từ nhiều ngƣời và đƣợc đề cập tới trong nhiều công
trinh có uy tín. Trong cuốn Lý luận dạy học Đại học Nguyễn Văn Minh (trích
dịch), phƣơng pháp dạy học đƣợc định nghĩa là “Phƣơng pháp dạy học là hệ
thống những hành động tự giác hên tiếp của con ngƣời nhằm đạt nhằm đạt tới kết
quả ứng với mục đích đã vạch ra” [22, Tr. 16],
Theo tác giả Thái Duy Tuyên: “Phƣơng pháp dạy học là một hệ thống
những hành động có mục đích của GV nhăm tổ chức hoạt động nhận thức và
thực hành của học sinh, đảm bảo học sinh lĩnh hội nội dung học vấn” [35, Tr.38].
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Có thể thấy các tác giả đều xem phƣơng pháp dạy học là con đƣờng, cách thức,
hình thức hoạt động của GV và học sinh trong những diều kiện dạy học xác định,
nhằm cho học sinh nắm đƣợc kiến thức, kĩ năng, kỹ xảo của bài học để đạt đƣợc
mục đích dạy học đã đặt ra trƣớc đó. Phƣơng pháp dạy học quy định mô liinli tổ
chức các hoạt động dạy và học của GV và học sinh.
-

Phương pháp dạy học âm nhạc
Từ những khái niệm về phƣơng pháp dạy học đã đƣợc nêu ở phần trên

chúng ta cỏ thể hiểu phƣơng phƣơng pháp dạy học Âm nhạc là những cách thức,
hình thức tổ chức của ngƣời dạy nhằm chuyển tải nội dung kiến thức; thúc đẩy
phát triển kĩ năng nhận thức khoa học về Âm nhạc cho ngƣời học.
Theo quan niệm truyền thống (dẫn theo giáo trình Âm nhạc và phương
pháp dạy học âm nhạc của Hoàng Long - Hoàng Lân (2005), Nxb Đại học Sƣ
phạm, Hà Nội cùng một số cuốn sách khác) thì dạy học âm nhạc bao gồm một số
phƣơng pháp nhƣ sau: Phƣơng pháp dùng lời, phƣơng pháp sử dụng phƣơng tiện
trực quan, phƣơng pháp trình diễn tác phẩm, phƣơng pháp làm mẫu, phƣơng
pháp hƣớng dẫn thực hành [19, Tr.48]. Bên cạnh đó, để tích cực hoá quá trình
dạy học âm nhạc, còn có thể kể đến một số phƣơng pháp khác ví dụ: Phƣơng
pháp dự án, phƣơng pháp theo góc, học trải nghiệm, trò chơi. Hiện nay, để thực
hiện một cách hiệu quả quá trình dạy học âm nhạc các phƣơng pháp truyền thống

sẽ có sự kết hợp linh hoạt với các phƣơng pháp dạy học tích cực. Ngƣời dạy sẽ
đóng vai trò quyết đinh trong quá trình phối hợp các phƣơng pháp này với nhau

để đem lại hiệu quả cao cho ngƣời học.
- Năng lực: Năng lực là tổng hợp các đặc điểm, thuộc tính tâm lý của
cá nhân phù hợp với yêu cầu đặc trƣng của một hoạt động, nhất định nhằm
đảm bảo cho hoạt động đó đạt hiệu quả cao.
Ví dụ: Về năng lực ca hát, các năng lực này hình thành trên cơ sở của
các tƣ chất tự nhiên của cá nhân năng lực này không phải hoàn toàn do tự
nhiên mà có, phần lớn do quá trình học tập và rèn luyện. Tâm lý học chia
năng lực thành các dạng khác nhau nhƣ năng lực chung và năng lực chuyên
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môn. Năng lực chuyên môn là năng lực đặc trƣng trong lĩnh vực nhất định
của xã hội nhƣ năng lực tổ chức, năng lực âm nhạc, năng lực kinh doanh,
hội hoạ, toán học....
- Kỹ năng là sự thông thạo đƣợc phát triển thông qua quá trình đào
tạo và kinh nghiệm, Thông thƣờng, những kỹ năng là những điều cần đƣợc
học. Vì thế, chúng ta có thể phát triển những kỹ năng của mình không qua
việc trau dồi kiến thức. Làm bài tập môn Lý thuyết âm nhạc cơ bản là khả
năng vận dụng lý thuyết để thực hành làm các dạng bài tập của các nội
dung mà sinh viên lĩnh hội đƣợc ở phần lý thuyết. Chẳng hạn nhƣ bài tập về:
Quãng, điệu thức, hợp âm..., thông qua việc rèn kỹ năng làm bài tập SV sẽ
nhận thức lý thuyết đầy đủ, chính xác và sâu sắc hơn.
Trong sách Phương pháp dạy học và giáo dục Tiểu học của tác giả
Phó Đức Hòa, Nxb ĐHSP Hà Nội (2010) có viết về kỹ năng nhƣ sau: “là tri
thức về hành động, là hệ thống thủ thuật đảm bảo cho ngƣời học sẵn sàng
và có năng lực hoàn thành công việc một cách có ý thức... là những hành
động thực hành mà học sinh có thể thực hiện trên cơ sở những tri thức nhận
đƣợc và về sau, những hành động thực hành này lại giúp cho học sinh thu
nhận đƣợc tri thức mới”. Vậy kỹ năng Âm nhạc đƣợc hình thành do học tập
và rèn luyện đến thành thạo, kĩ thuật.
- Phƣơng pháp luyện tập: Luyện tập với tƣ cách là phƣơng pháp dạy
học là sự chỉ dẫn của giáo viên, học sinh lặp đi lặp lại nhiều lần những hành
động nhất định trong những hoàn cảnh khác nhau nhằm hình thành và phát
triển những kỹ năng, kỹ xảo. Tất cả các môn học đều cần tổ chức luyện tập
nhằm hình thành cho học sinh những hành động trí tuệ hoặc hành động vận
động tƣơng ứng. Đó là những kỹ năng, kỹ xảo giải những bài toán, Vật lý,
Hoá học,... Việc luyện tập không chỉ hình thành và phát triển những kỹ
năng, kỹ xảo từng môn học mà còn những kỹ năng, kỹ xảo chung nhƣ kỹ
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năng kỹ xảo tƣ duy logic, tổ chức lao động, học tập một cách khoa học.
Luyện tập phải nhằm mục đích, yêu cầu nhất định.
+ Luyện tập phải tiến hành theo một trình tự chặt chẽ. Lúc đầu đơn
giản, có làm mẫu, có chỉ dẫn, sau tăng dần tính phức tạp của hành động và
sự tự lực luyện tập.
+ Phải nắm lý thuyết rồi mới luyện tập và qua luyện tập để hiểu sâu
hơn lý thuyết.
+ Luyện tập phải đảm bảo mức độ khó khăn vừa sức đối với những
hoàn cảnh khác nhau và theo nhiều phƣơng án.
1.1.2. Vai trò phân môn Lý thuyết âm nhạc trong đào tạo ngành Giáo
dục Mầm non
Âm nhạc là một bộ môn nghệ thuật dùng âm thanh để diễn đạt. Các
yếu tố chính của nó là cao độ (giai điệu), nhịp điệu, âm điệu, và những
phẩm chất âm thanh của âm sắc và kết cấu bản nhạc. Sự sáng tạo, hiệu quả,
ý nghĩa, và thậm chí cả định nghĩa của âm nhạc thay đổi tùy theo bối
cảnh văn hóa và xã hội... Có thể nói Lý thuyết âm nhạc là một trong những
môn học quan trọng và cơ bản nhất trong dạy và học âm nhạc, môn học này
có mối liên quan chặt chẽ với nhiều môn học khác. Chẳng hạn, với môn
Thanh nhạc, ngƣời học phải biết đọc nốt nhạc, biết giải mã các kí hiệu
thuộc về kĩ thuật thanh nhạc, biết các kí hiệu cƣờng độ, sắc thái của bản
nhạc. Với môn Phân tích tác phẩm âm nhạc thì phải nắm chắc các kiến thức
về quãng, hợp âm…
Giáo dục mầm non là bộ phận trong hệ thống giáo dục quốc dân
nhằm thực hiện nhiệm vụ nuôi dƣỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ 3 tháng
tuổi đến 6 tuổi. Mục tiêu của ngành Giáo dục mầm non là đào tạo SV sau
khi ra trƣờng có thể đảm nhiệm vai trò giúp trẻ em phát triển về thể chất,
tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên về nhân cách.
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Bộ môn giáo dục âm nhạc bao gồm những phân môn: Dạy học hát,
Nghe nhạc, Vận động theo nhạc và Trò chơi âm nhạc là một trong những
mục tiêu cơ bản của Giáo dục mầm non. Thực tế cho thấy trẻ em ở lứa tuổi
mầm non rất nhạy cảm với âm nhạc. Trẻ thích nghe nhạc và hứng thú tham
gia vào các hoạt động âm nhạc. Vì vậy, âm nhạc không chỉ có vai trò quan
trọng đối với trẻ em và còn đóng một vai trò rất quan trọng đối với SV
ngành Giáo dục mầm non.
Để đảm bảo và đáp ứng những nhu cầu giáo dục âm nhạc cho trẻ
mầm non Sinh viên cần phải nắm chắc kiến thức âm nhạc trong đó có phân
môn Lý thuyết âm nhạc. Là ngƣời giáo viên trong tƣơng lai, đầu tiên các
sinh viên ngành Giáo dục Mầm non cần phải nắm vững nội dung Lý thuyết
âm nhạc cơ bản bởi lẽ đặc thù ngành đào tạo của các em trƣớc hết đòi hỏi
đọc nhạc chuẩn xác và mẫu mực cho học trò. Trong dạy học hát cho trẻ
mầm non sinh viên cần nắm vững những kiến thức về cao độ, trƣờng độ và
sắc thái của bài hát, để đảm báo cho trẻ hát chính xác; nắm vững kiến thức
về nhịp phách để giúp trẻ biết cách vỗ tay và phân biệt cách vỗ tay theo
nhịp, phách, tiết tấu đồng thời SV phải tìm hiểu và nắm vững các vấn đề về
cách xác định giọng, dịch giọng để biết và lựa chọn giọng điệu bài hát phù
hợp với tầm cữ giọng của trẻ. Hoặc trong dạy nghe nhạc, sinh viên cần
trang bị thật kĩ những kĩ năng nghe nhịp, phách, tiết tẩu, âm sắc các loại
nhạc cụ, sắc thái biểu cảm của bản nhạc, các thuộc tính của âm thanh nhằm
mục đích giúp trẻ nghe và phân biệt đƣợc nhịp, phách, tiết tấu, đồng thời
phân biệt đƣợc những loại nhạc cụ khác nhau, nghe âm thanh to - nhỏ, nghe
trƣờng độ dài - ngắn, nghe cƣờng độ mạnh - nhẹ... Ngoài ra lý thuyết âm
nhạc là chìa khoá có thể giúp sinh viên tiếp cận với các tác phẩm âm nhạc ở
khía cạnh nhận biết các ký hiệu đƣợc ghi trên bản nhạc trong phân môn
Xƣớng âm và Đàn phím điện tử. Sinh viên cần nắm vững lý thuyết âm nhạc

12
để có thể chơi một tác phẩm âm nhạc trên đàn Organ khi cho trẻ học hát
hoặc nghe nhạc.
Tƣơng tự nhƣ vậy, muốn dàn dựng một chƣơng trình hoặc chỉ huy
hợp xƣớng ngƣời học phải nắm vững kiến thức âm nhạc từ môn nhạc lý.
Từ đó mới có cái nhìn toàn diện về bài hát để xử lý một cách tinh tế hơn, vì
thế mà phân môn lý thuyết âm nhạc cơ bản là môn học đầu tiên và luôn
đƣợc tổ chức học trong kì đầu của ngành đào tạo.
1.3. Tầm quan trọng của Âm nhạc trong Giáo dục Mầm non
Trẻ thích nghe nhạc và hứng thú tham gia vào các hoạt động âm
nhạc. Mục đích của giáo dục âm nhạc là giáo dục tình cảm đạo đức, thẩm
mỹ cho trẻ. Giáo dục âm nhạc hình thành cho trẻ lòng yêu thiên nhiên, Tổ
quốc, tình yêu thƣơng con ngƣời; hình thành và phát triển ở trẻ những thói
quen tốt trong sinh hoạt tập thể nhƣ: Tính tổ chức kỷ luật, tự chủ, mạnh dạn
trƣớc mọi ngƣời. Giáo dục âm nhạc còn là phƣơng tiện nâng cao khả năng
trí tuệ, phát triển thể chất, giúp trẻ phát triển trí tƣởng tƣợng, củng cố kiến
thức trẻ qua học tập, vui chơi. Quá trình trẻ tiếp xúc và hoạt động âm nhạc
nhƣ học hát, nghe hát, vận động theo nhạc, chơi trò chơi âm nhạc... sẽ hình
thành ở trẻ những yếu tố của một nhân cách phát triển toàn diện, hài hoà, là
sự phát triển về thẩm mỹ, đạo đức, trí tuệ và thể lực. Chính vì vậy, giáo dục
âm nhạc cho trẻ mầm non là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Vì thế âm
nhạc đóng vai trò quan trọng đối với quá trình hoàn thiện cơ thể của trẻ
mầm non. Âm nhạc chính là phƣơng tiện hữu hiệu để phát triển tai nghe
cho trẻ, đặc biệt sự đa dạng, phong phú của âm nhạc còn mang đến nhiều
lợi ích kỳ diệu cho trẻ. Âm nhạc có tác động rất lớn đến thế giới nội tâm
của con ngƣời, đặc biệt là trong việc giáo dục trẻ mầm non, giáo dục âm
nhạc - đó không phải là đào tạo nhạc công mà là đào tạo con ngƣời. Bài hát
ru con nhẹ nhàng của mẹ, tiếng huýt sáo của cha, tiếng cƣời hóm hỉnh của
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ông, bà, các cô, dì, cậu, chú,… thực sự là những hoạt động âm nhạc giúp
trẻ vừa rèn luyện những kỹ năng ngôn ngữ, vừa đƣợc học cách tƣơng tác
tích cực với những ngƣời khác trong xã hội.
Vai trò quan trọng giáo dục âm nhạc mang lại cho trẻ mầm non:
- Tăng trí thông minh
- Tăng cƣờng trí nhớ
- Tăng cƣờng những mối quan hệ xã hội
- Giúp trẻ tự tin thể hiện chính mình
- Rèn luyện tính kiên nhẫn ngay từ nhỏ
- Giúp trẻ có thói quen học tập không ngừng nghỉ
- Tăng khả năng sáng tạo.
1.3.1. Giúp trẻ phát triển toàn diện về Đức - Trí - Thể - Mĩ
Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng đến giáo dục toàn
diện, với sự cân bằng cả về giáo dục đức lẫn tài và mối quan hệ giữa hai
mặt đó trong sự hoàn thiện nhân cách của con ngƣời mới - con ngƣời xã
hội chủ nghĩa. Trong thƣ gửi cho học sinh nhân ngày khai trƣờng đầu tiên
của nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bác Hồ viết: “Non sông Việt Nam
có trở nên tƣơi đẹp hay không, đất nƣớc Việt Nam có bƣớc tới đài vinh
quang để sánh vai với các cƣờng quốc năm châu đƣợc hay không, chính là
nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu” Ngƣời từng dạy: "Trong
việc giáo dục và học tập, phải chú trọng đủ các mặt: đạo đức cách mạng,
giác ngộ xã hội chủ nghĩa, văn hoá, kỹ thuật, lao động và sản xuất". Đồng
thời Ngƣời còn chỉ rõ: “Việc giáo dục gồm có: Đức, Trí, Thể, Mỹ”. Nền
giáo dục toàn diện ngày nay chúng ta hƣớng tới không nằm ngoài lời dạy
của Ngƣời. Giáo dục âm nhạc là giáo dục tình cảm đạo đức, thẩm mỹ cho
trẻ. Giáo dục âm nhạc hình thành cho trẻ lòng yêu thiên nhiên, Tổ quốc,
tình yêu thƣơng con ngƣời. Không chỉ vậy, giáo dục âm nhạc còn là
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phƣơng tiện nâng cao khả năng trí tuệ, phát triển thể chất, giúp trẻ phát
triển trí tƣởng tƣợng, củng cố kiến thức trẻ qua học tập, vui chơi. Quá trình
trẻ tiếp xúc và hoạt động âm nhạc nhƣ học hát, nghe hát, vận động theo
nhạc, chơi trò chơi âm nhạc... sẽ hình thành ở trẻ những yếu tố của một
nhân cách phát triển toàn diện, hài hoà, là sự phát triển về thẩm mỹ, đạo
đức, trí tuệ và thể lực. Chính vì vậy, giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non là
một nhiệm vụ vô cùng quan trọng.
Giáo dục âm nhạc là giáo dục tình cảm đạo đức, thẩm mỹ cho trẻ.
Giáo dục âm nhạc hình thành cho trẻ lòng yêu thiên nhiên, Tổ quốc, tình
yêu thƣơng con ngƣời. Không chỉ vậy, giáo dục âm nhạc còn là phƣơng
tiện nâng cao khả năng trí tuệ, phát triển thể chất, giúp trẻ phát triển trí
tƣởng tƣợng, củng cố kiến thức trẻ qua học tập, vui chơi. Quá trình trẻ tiếp
xúc và hoạt động âm nhạc nhƣ học hát, nghe hát, vận động theo nhạc, chơi
trò chơi âm nhạc... sẽ hình thành ở trẻ những yếu tố của một nhân cách phát
triển toàn diện, hài hoà, là sự phát triển về thẩm mỹ, đạo đức, trí tuệ và thể
lực. Chính vì vậy, giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non là một nhiệm vụ vô
cùng quan trọng.
Trẻ em ở tuổi mầm non rất nhạy cảm với âm nhạc. Âm nhạc ảnh
hƣởng đến quá trình hoàn thiện cơ thể trẻ. Trƣớc hết, âm nhạc đƣợc coi là
phƣơng tiện hữu hiệu để phát triển tai nghe cho trẻ. Tính chất đa dạng của
âm nhạc gợi ra những phản ứng gắn với sự thay đổi nhịp tim mạch, sự trao
đổi máu. Vì vậy, giáo dục âm nhạc đối với trẻ mầm non là vô cùng cần
thiết, đòi hỏi ngƣời giáo viên phải có trình độ chuyên môn, yêu nghề.
Trong quá trình dạy và học cần cho trẻ làm quen với âm nhạc trong tất cả
các hoạt động.
1.3.2. Hoạt động âm nhạc trong đời sống hàng ngày ở trường Mầm non
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Âm nhạc là gia vị làm cho nghệ thuật điện ảnh thêm phần sống động.
Âm nhạc bác học, đặc biệt là những bản giao hƣởng ngắn mang âm hƣởng
nhẹ nhàng thuần túy có thể làm phát triển trí não trẻ em. Hai nhạc sĩ thiên
tài viết nhạc này phải kể đến là Mozart và Vivaldi.
Trong chƣơng trình giáo dục mầm non hoạt động giáo dục âm nhạc
là một động nghệ thuật gần gũi với trẻ đƣợc trẻ yêu thích và là nguồn cảm
hứng mạnh mẽ để trẻ cảm thụ đƣợc cái hay cái đẹp của nghệ thuật. Âm
nhạc trong trƣờng mầm non có ảnh hƣởng tốt đến văn hóa trong hành vi
của trẻ. Trong khi cùng hát, cùng múa, cùng chơi trò chơi âm nhạc với
những xúc cảm giữa trẻ xuất hiện sự cảm thông quan tâm đến nhau, trẻ biết
kiềm chế biết điều khiển vận động để cùng các bạn thể hiện bài hát, điệu múa.
Có thể nói rằng giáo dục âm nhạc đã trở thành một hoạt động cần thiết trong
trƣờng, lớp Mầm non. Từ bữa ăn đến giấc ngủ, từ các hoạt động hàng ngày
nhƣ rửa tay, rửa mặt, đánh răng đều đƣợc nhân cách rất đáng yêu, mang
tính hình ảnh cụ thể và gần gũi với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.
Ví dụ1: Rửa mặt nhƣ mèo - Sáng tác: Hàn Ngọc Bích
RỬA MẶT NHƢ MÈO
Nhạc và lời: Hàn Ngọc Bích
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Trẻ mầm non đều yêu thích âm nhạc chúng muốn đƣợc hòa mình
vào những bài hát nhí nhảnh hồn nhiên, hòa mình với những điệu múa
mềm mại, hòa mình với những trò chơi âm nhạc ngộ nghĩnh đáng yêu và
các hoạt động âm nhạc đã giúp cho chúng thỏa mãn đƣợc nhu cầu ấy, giúp
những tâm hồn thơ ấu ấy phát triển toàn diện nhân cách.
Âm nhạc đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục nhân cách, đặc
biệt là việc nâng cao nhận thức về các mối quan hệ xã hội, quan hệ huyết
thống và luân lý đạo đức đời thƣờng.
Ví dụ 2: Trong bài hát “Đi học về” - Sáng tác Hoàng Long - Hoàng Lân

Đi học về

Lời nhắc nhở “Khi đi em hỏi, khi về em chào” Tất cả đều gắn với
ca từ, giai điệu. Ca từ dễ nhớ, dễ hiểu, rất gần gũi với trẻ thơ kết hợp với
đó là giai điệu hay dễ nhớ, các quãng không quá xa phù hợp với tầm cữ
giọng trẻ.
Âm nhạc là nguồn cảm hứng nội tâm, có khả năng tạo ra sự sung
mãn về tâm hồn, nâng cao ý chí nghị lực trong cuộc sống. Điều đáng nói là
âm nhạc tạo nên những cung bậc tình cảm rất tinh tế, thuần hóa tâm thức,

17
đƣa con ngƣời về với nhân cách vốn có của mình. Nói về vai trò này của
âm nhạc có một bài viết nhƣ sau: “Nghệ thuật âm nhạc ngoài khả năng đem
lại niềm vui, sự sảng khoái và nguồn nghị lực cho con ngƣời trong cuộc
sống còn có tác dụng thức tỉnh tình cảm của họ qua những cung bậc hết sức
tinh tế. Sức mạnh cảm hoá của âm nhạc tiến bộ, lành mạnh sẽ giúp con
ngƣời vƣơn tới một nhân cách toàn vẹn” [43].
Trong giáo dục thẩm mỹ thì giáo dục âm nhạc là một trong những
phƣơng tiện hiệu quả nhất nhằm hình thành ở học sinh quan hệ thẩm mỹ
đúng đắn với hiện thực và với nghệ thuật.
Ví dụ 3:

Cháu vẽ ông mặt trời
Sáng tác: Tân Huyền

Mục đích này đƣợc thể hiện thông qua giờ hoạt động ngoại khóa,
hoạt động chính khóa, lớp thanh nhạc hay nhạc cụ, hoặc phƣơng tiện thông
tin đại chúng, giáo dục thẩm mỹ là giáo dục cái đẹp trong suy nghĩ từ đó có
đƣợc quan niệm cái đẹp đúng đắn của bản thân để học sinh biết phân biệt
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đƣợc cái thiện, cái ác, cái chính nghĩa, cái phi nghĩa để rồi hƣớng tới một
nếp sống lành mạnh tích cực, sống theo quy luật của cái đẹp. Chẳng hạn
nhƣ thông qua bài hát về Bác Hồ, anh bộ đội, về ngƣời cha, ngƣời mẹ…
học sinh dần nhận thức, định hƣớng về cái đẹp của thiên nhiên tổ quốc, cái
đẹp của tâm hồn và sản phẩm nghệ thuật có tác động lớn đến nhận thức, tƣ
tƣởng của ngƣời thƣởng thức. Định hƣớng thị hiếu thẩm mỹ bằng cách
trang bị tri thức về giá trị thẩm mỹ cho trẻ thông qua việc đƣa các môn học
nghệ thuật vào hệ thống nhà trƣờng là đúng đắn.
Ví dụ 4: Bài hát

Chú bộ đội

Sau khi học sinh đƣợc giáo viên cho nghe, đƣợc hƣớng dẫn học hát
thì các em sẽ cảm nhận đƣợc vẻ đẹp của những hình tƣợng đó nhƣ thế nào
rồi từ đó chúng có thể đặt ra cho mình một nguyện vọng, một lối sống tích
cực, theo tấm gƣơng mà chúng đƣợc biết đến qua tác phẩm âm nhạc đó.
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1.3.3. Môn Âm nhạc với môn học khác trong đào tạo ngành Mầm non
* Âm nhạc với văn học: Ngƣời xƣa thƣờng nói “Thi trung hữu
nhạc” trong thơ có nhạc. Ngôn ngữ nói với những quy luật riêng của nó,
khi trở thành chất liệu để xây dựng nên hình tƣợng văn học, lại chịu sự chỉ
đạo của những quy luật phản ánh hiện thực của văn học. Đến lƣợt ngôn ngữ
văn học khi trở thành chất liệu và phƣơng tiện diễn tả của loại hình âm
nhạc (thể loại nhạc hát) thì lại chịu sự quyết định của quy luật âm nhạc, mà
biểu hiện rõ ràng nhất thể hiện qua ngôn ngữ trong lời ca phải là ngôn ngữ
thơ ca. Không thế mà nhà thơ Bạch Cƣ Dị đời Đƣờng cho rằng: "Thơ, tình
là gốc, lời là ngọn, âm thanh là hoa, nghĩa là quả". Nhƣ vậy, nói đến bài
hát, không thể không nói đến lời ca. Trong ca khúc lời ca đóng một vai trò
quan trọng là bộ phận không thể thiếu trong tác phẩm thanh nhạc, lời ca
làm nhiệm vụ cụ thể hóa hình tƣợng âm nhạc. Có thể nói là lời ca đã “phiên
dịch” ngôn ngữ âm nhạc thành ngôn ngữ công cụ giao tiếp chung của xã
hội với lời ca hình tƣợng đƣợc cụ thể hóa có sức truyền cảm hơn.
Đối với ngành học mầm non bên cạnh giai điệu hay còn là những ca
từ trong sáng dễ nhớ và đầy chất nhân văn.
Nhƣ trong bài hát: Đi học về của tác giả Hoàng Long - Hoàng Lân
“Đi học về, là đi học về em vào nhà em chào cha mẹ, Cha em khen
rằng con rất ngoan Mẹ âu yếm hôn đôi má em” hay “Ai hỏi cháu, cháu học
trƣờng nào đấy, các bạn đông mà sao lớp sạch ghê…” trong bài hát.
Ví dụ 5:

Trường chúng cháu là trường Mầm non
- Sáng tác Phạm Tuyên
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Chính với ngôn từ trong sáng ấy đã cùng với âm nhạc tạo nên một
bài hát khiến các em thích thú rất gần gũi với đời sống tinh thần của trẻ và
mang tính giáo dục cao. Ngôn ngữ khi tiếp cận với âm nhạc giúp trẻ sử
dụng ngôn ngữ để miêu tả, cách phát âm thông qua việc lắng nghe và hát.
* Âm nhạc với toán học: Âm nhạc cải thiện sự phát triển của trí não
và giúp chúng ta nâng cao khả năng học một số môn học nhƣ đọc hiểu và
toán học tƣơng tác giữa âm nhạc và bộ não, những bài tập về đọc bản nhạc
và chơi nhạc cụ liên quan đến rất nhiều năng lực của con ngƣời, và nó đƣa
ra những giải thích hợp lý về việc dạy âm nhạc dẫn đến hiệu ứng đến các
lĩnh vực khác, ví dụ nhƣ việc tập chơi nhạc cụ có khả năng cải thiện nhận
thức về không gian, vì bản thân kí hiệu âm nhạc đã mang tính không
gian. Từ phép cộng đơn giản cho đến những hàm phức tạp, các khái niệm
của toán học là một phần của thế giới âm nhạc. Từ kết nối này có thể tạo
nên những mối liên hệ tích cực giữa việc tham gia trình diễn âm nhạc và sự
phát triển nhận thức về toán học. Cách ghi nhớ nhạc và toán thì hoàn toàn
khác nhau, nhƣng với trẻ em thƣờng thì việc ghi nhớ các bài hát yêu thích
rất dễ dàng chỉ sau vài lần nghe. Tiếp theo, đo lƣờng cũng cho thấy mối
quan hệ giữa toán học và âm nhạc. Bạn thƣờng dạy trẻ sự khác nhau giữa
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“cao” và “thấp” để phân biệt các nốt nhạc, giúp trẻ nhớ một dễ dàng
hơn hay khoảng cách giữa các ô nhịp. Các nốt nhạc đi lên và đi xuống
trong khuôn nhạc giúp trẻ hình dung đến đồ thị trong toán học, sự tƣơng
quan đó trẻ có thể liên kết các khái niệm khác nhau lại để dễ dàng hình
dung hơn.Trong giáo dục mầm non môn toán thật trừu tƣợng, khó nhớ
nhƣng qua bài hát đếm vừa cộng cũng thật thú vị (trích bài hát Đếm sao Sáng tác Văn Chung) khi âm nhạc và lời bài hát vang lên thì toán học cũng
thật gần gũi với trẻ thơ.
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Ví dụ 6:

Đếm sao
Sáng tác: Văn Chung

Lắng nghe và tạo ra âm nhạc làm cho các liên kết trong não bộ trở
nên mạnh mẽ hơn nhiều lần. Các liên kết mạnh này cũng có tác dụng trợ
giúp bé giải quyết những vấn đề logic. Điều đó giúp chuẩn bị tốt cho việc
học toán của con bạn ở trƣờng phổ thông sau này.
* Âm nhạc với môi trƣờng xung quanh: Với trẻ môi trƣờng xung
quanh có bao điều thứ vị nhƣng cũng có bao câu hỏi cần giải đáp. Sự phát
triển của trẻ chỉ có thể diễn ra liên tục và hiệu quả trong sự tƣơng tác giữa
trẻ với môi trƣờng xung quanh dƣới sự hƣớng dẫn của ngƣời lớn. Để trẻ dễ
nhớ hơn âm nhạc góp phần tích cực vào các hoạt động tìm hiểu của trẻ “Em
ngắm chiếc lá, em ngắm cánh hoa, hai chiếc lá có một đóa hoa, lá mầu
xanh bông hoa tƣơi màu vàng…” (bài hát: Hoa trường em - Sáng tác của
nhạc sĩ Dương Hưng Bang). hay “Hai vây xinh xinh cá vàng bơi trong bể
nƣớc, ngoi lên lặn xuống cá vàng múa tung tăng…” (bài hát: Cá vàng bơi Sáng tác: Nguyễn Hải Hà)
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Ví dụ 7:

Quả bóng
Sáng tác Huy Trân

Môi trƣờng là một khái niệm gắn liền với sự sống bao gồm những
thực thể và hiện tƣợng trong tự nhiên bảo đảm cho sự phát sinh và phát
triển, môi trƣờng bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất (không khí, động
vật, thực vật, tài nguyên, nƣớc…). Các yếu tố này có quan hệ mật thiết với
nhau bao quanh con ngƣời, có ảnh hƣởng trực tiếp tới đời sống, sự tồn tại
và phát triển của xã hội loài ngƣời cũng nhƣ thế giới tự nhiên.
* Âm nhạc với thể dục: Áp dụng âm nhạc trong môn thể dục giúp
cho quá trình truyền đạt nội dung bài học đƣợc chính xác về nhịp điệu,
khoa học về logic. Qua các bài khởi động, các trò chơi, bài tập dƣới nhịp
điệu của điệu nhạc sẽ giúp tiết học sinh động, tiếp thu tốt hơn, thƣ giãn và
hiệu quả.
Ví dụ 8: Trời sáng rồi - Sáng tác Mai Xuân Hòa
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Âm nhạc đóng vai trò kết nối sự vận động của cơ thể, nhịp điệu bản
nhạc tác động nhƣ thế nào đến cơ thể. Trong khi âm nhạc sẽ gây ra một số
tác động đối với nhịp tim và sự hô hấp của ngƣời tập. Do vậy, nếu có sự
đồng bộ giữa nhịp điệu của nhạc và nhịp bƣớc chân của bạn trong một phút
sẽ nâng cao hiệu quả tập luyện. Trong giáo dục thể chất muốn có hiệu quả
thì âm nhạc cũng góp phần không nhỏ. Âm nhạc làm tăng sự hứng thú khi tập
luyện bằng cách ta sử dụng tiếng trống kết hợp theo tiết âm tấu âm nhạc để
thay cho nhịp đếm. Hoặc sử dụng các bài hát có nội dung ca ngợi tác dụng của
việc luyện tập thể dục, hoặc có thể sử dụng tiếng trống thúc giục khẩn trƣơng
để tăng cƣờng sức nhanh, sức mạnh, sức bền cho ngƣời tham gia.
Chính vì vậy với trẻ âm nhạc cũng không thể tách rời trong tập luyện
thể dục thể thao, bài thể dục buổi sáng, 1- 2- 3 bé hít thở hít thở…và nhịp
điệu mỗi bài nhạc, bài hát gắn liền với các động tác thể dục. Nhịp điệu âm
nhạc mà chúng ta lắng nghe khi luyện tập có khả năng kích thích khu vực điều
khiển vận động trong não, nhờ thế nó có tác dụng hỗ trợ cho các bài tập có tính
chất nhịp nhàng nhƣ chạy bộ hay cử tạ. Việc theo dõi nhịp điệu đều đặn của bài
hát giúp chúng ta sử dụng năng lƣợng hiệu quả hơn. Đây cũng chính là đòi
hỏi của giáo dục lao động và giáo dục thể chất. Vì thế giáo dục âm nhạc sẽ
có ảnh hƣởng tốt tới hiệu quả của hai mặt này. Thể dục nhịp điệu: giúp cho
trẻ phát triển đồng thời cảm nhận âm nhạc và các cử động cơ bắp, đầu, tay,
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chân và toàn thân. Thể dục nhịp điệu cũng giúp trẻ thƣ giản, nhất là những
trẻ có rối loạn cảm xúc. Nó cũng giúp cho trẻ phát triển đƣợc khả năng định
hƣớng trong không gian. Nhảy, múa: Giúp trẻ phát triển tƣ duy hình tƣợng,
định hƣớng không gian và động tinh. Nhảy, múa cũng đóng vai trò rất quan
trọng trong việc phát triển trí tuệ tƣởng tƣợng vốn rất phong phú của trẻ.
* Âm nhạc góp phần giáo dục tính tập thể: Để thực hiện tốt điều này
âm nhạc trong nhà trƣờng góp phần không nhỏ. Ta có thể minh chứng cho
điều này bằng cách vừa để học sinh lao động vừa kết hợp cho chúng nghe
các bài hát viết về thiên nhiên môi trƣờng, cây xanh hoặc có thể đƣa những
bài hát đó vào hoạt động chính khóa, hoạt động ngoại khóa. Từ đó sẽ dần
hình thành tình yêu và sự hăng say lao động.
Thông qua hoạt động giáo dục âm nhạc sẽ rèn luyện cho các em tính
tập thể, tính cộng đồng. Ví dụ nhƣ để biểu diễn một tác phẩm khí nhạc thì
trong dàn nhạc phải có sự kết hợp nhịp nhàng, điêu luyện của các nhạc cụ
trong dàn nhạc, đòi hỏi mỗi thành viên trong đó khi luyện tập phải thực sự
tập trung và nghiêm túc. Để biểu diễn một tác phẩm, một ca khúc cũng cần
các em có sự kết hợp tập thể nhƣ hòa giọng, hát đồng đều…
* Âm nhạc định hƣớng thẩm mỹ: Âm nhạc giúp hình thành ở trẻ
mầm non khái niệm về cái đẹp, về không gian…
Cảm xúc và hiểu biết xã hội: Âm nhạc tạo cơ hội cho trẻ đƣợc thể
hiện cảm xúc của mình và kích thích sự hiểu biết văn hóa của các vùng
miền trên thế giới. Mỗi tác phẩm âm nhạc mà học sinh tìm hiểu và đánh
giá là một lần giúp học sinh nhận biết và có thái độ đúng đắn, dựa vào đó
mà đặt các cung bậc cảm xúc tƣơng ứng để thể hiện cái tôi của bản thân và
từ đó mà hình thành giá trị tƣ tƣởng thẩm mĩ, sử dụng chƣơng trình âm
nhạc để giáo dục thẩm mỹ tức là phải hƣớng học sinh đến cái tốt đẹp trong
cuộc sống, giúp học sinh hiểu đƣợc giá trị của cái đẹp xung quanh mình.
Giáo dục thẩm mĩ qua ca từ, nội dung bài hát. Ca khúc thiếu nhi là nơi thể
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hiện sống động nhất tuổi thơ học trò, nêu bật những hình ảnh trong sáng,
ngây thơ bằng ca từ rất hồn nhiên. Ca từ trong ca khúc thiếu nhi đóng vai
trò quan trọng trong sự hình thành giá trị thẩm mĩ đối với học sinh. Chƣơng
trình âm nhạc là một hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc, giúp học sinh ghi
nhớ và hình thành các yếu tố thẩm mĩ - đạo đức - trí tuệ. Hoạt động này
hình thành sự tự tin trong tinh thần của mỗi học sinh, từ đó giúp học sinh
mạnh dạn thể hiện bản thân trong mọi thời điểm.. Một cái nhìn đúng đắn về
giá trị thẩm mĩ trong ca khúc thiếu nhi giúp nâng cao chất lƣợng ca khúc,
hoàn chỉnh và chọn lọc kĩ lƣỡng về ca từ, và cần hơn hết là một đội ngũ
sáng tác ca khúc thiếu nhi có tâm huyết để truyền tải hết những giá trị thẩm
mĩ trong âm nhạc cho học sinh, nhất là với học sinh cấp một, các em tiếp
thu tri thức, kĩ năng và đƣợc “lái” theo định hƣớng giáo dục.
Ví dụ 9: Bài hát: Đoàn tầu nhỏ xíu
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Để đoàn tàu đó đi theo trật tự đúng theo đầu tầu thì các toa tầu là các
em phải có tính liên kết tập thể.
Qua các phân tích ở trên cho thấy phân môn Lý thuyết âm nhạc là
một trong những môn học không thể thiếu đối với những ngƣời hoạt động
âm nhạc nói chung và hoạt động giáo dục mầm non nói riêng.
1.4. Thực trạng dạy và học
1.4.1. Một số nét về trường Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai
Trƣờng CĐSP Lào Cai đƣợc đặt trên địa bàn tỉnh Lào Cai vùng cao
biên giới, nằm chính giữa vùng Đông Bắc và vùng Tây Bắc của Việt Nam,
cách Hà Nội 296 km theo đƣờng sắt và 265 km theo đƣờng bộ. Diện tích tự
nhiên: 6.383,88 km2 (chiếm 2,44% diện tích cả nƣớc, là tỉnh có diện tích
lớn thứ 19/64 tỉnh, thành phố cả nƣớc). Tổng dân số toàn tỉnh: 613.075
ngƣời, trong đó: Số ngƣời trong độ tuổi lao động: chiếm 52%; Mật độ dân
số bình quân: 96 ngƣời/km2. Dân tộc: Có 25 nhóm ngành dân tộc cùng
chung sống hoà thuận, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 64,09% dân số toàn
tỉnh. Dân tộc Kinh chiếm 35,9%, dân tộc Hmông chiếm 22,21%, tiếp đến là
dân tộc Tày 15,84%, Dao 14,05%, Giáy 4,7%, Nùng 4,4%, còn lại là các
dân tộc đặc biệt ít ngƣời Phù Lá, Sán Chay, Hà Nhì, La Chí… [42].
Trƣờng CĐSP Lào Cai tiền thân là Trƣờng Trung cấp Sƣ phạm đƣợc
thành lập năm 1992 sau khi tái lập tỉnh Lào Cai năm 1991. Trƣờng đạo tạo
hệ TCSP 12+2, 9+3 cung cấp giáo viên mầm non, tiểu học cho các trƣờng
Mầm non và Tiểu học trong tỉnh Lào Cai. Từ năm 1997 đến năm 1999,
trƣờng liên kết với trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Yên Bái đào tạo giáo viên
THCS hệ cao đẳng Văn - Sử và Toán - Lí.
Nhà trƣờng đƣợc nâng cấp thành Trƣờng CĐSP Lào Cai vào tháng
10- 2000. Từ năm 2000 đến nay, Nhà trƣờng không ngừng phát triển, lớn
mạnh cả về quy mô và chất lƣợng đào tạo, đào tạo với nhiều trình độ, nhiều
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chuyên ngành khác nhau đáp ứng nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội
của tỉnh, nhất là của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai.
Ngày 24/5/ 2017, UBND tỉnh tổ chức hội thảo để hoàn thiện đề án
thành lập trƣờng Đại học Phan Xi Păng tại Lào Cai. Đề án thành lập trƣờng
Đại học Phan Xi Păng trên cơ sở Phân hiệu Đại học Thái Nguyên, trƣờng
Cao đẳng Sƣ phạm và trƣờng Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai; giải thể
trƣờng Trung cấp Y tế chuyển một số cán bộ sang thành lập Khoa Y Dƣợc tại trƣờng Đại học với sự hỗ trợ của Đại học Thái Nguyên, là
trƣờng công lập trực thuộc UBND tỉnh Lào Cai, chịu sự quản lí chuyên
môn của Bộ GD & ĐT.
Dự kiến, trƣờng Đại học Phan Xi Păng là trƣờng đa cấp, đa ngành, trung
tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế của
tỉnh và khu vực. Phấn đấu đến năm 2025 trở thành trƣờng đại học địa phƣơng
có uy tín trong nƣớc, đƣợc kiểm định và cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất
lƣợng. Trƣờng đào tạo trình độ từ trung cấp, cao đẳng, đại học đến trên đại học
và mở các khóa đào tạo hệ vừa học vừa làm, bồi dƣỡng ngắn hạn [43].
1.4.2. Cơ cấu tổ chức của trường
Trƣờng CĐSP Lào Cai chủ yếu là đào tạo, bồi dƣỡng GV có trình độ
Cao đẳng ngành học Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở; liên kết vói các
trƣờng Đại học đào tạo một số ngành nghề sƣ phạm và ở các trình độ đại
học, cao đẳng, trung cấp.
Những năm vừa qua, nhà trƣờng đã có 14 ngành đào tạo. Trong đó,
chủ yếu là đào tạo hệ CĐSP và ngoài sƣ phạm với 15 ngành học chính quy:
Sƣ phạm: Toán, Sinh, Vật lý, Ngữ văn, Tiểu học, Mầm non, Mỹ
thuật, Tiếng Anh, Tiếng Trung
Ngoài sƣ phạm: Vãn hóa du lịch, Thiết bị trƣờng học, Thƣ viện, Tin
học ứng dụng, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Anh, Giáo dục thề chất.
Ngoài ra, nhà trƣờng còn đào tạo các lóp thuộc hệ liên thông chính
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quy lên cao đẳng (sƣ phạm): Giáo đục Mầm non, Giáo dục Tiều học, Sƣ
phạm Âm nhạc, Sƣ phạm Mỹ thuật, Trung cầp Mầm non; liên kết đào tạo
Đại học vừa làm vừa học các ngành: Tiếng Anh, Hóa học, Văn, Mầm non,
Mỹ thuật, Âm nhạc, Tiểu học, Tin học, Quản lý giáo dục, Toán, Vật lý.
Khoa Tiểu học - Mầm non: Nhằm đạo tạo đội ngũ GV mầm non
chuyên nghiệp có đạo đức và lƣơng tâm nghề nghiệp, tôn trọng pháp luật
và các nội quy, quy định tại trƣờng học. Về năng lực chuyên môn, ngƣời
học có đủ kiến thức và kĩ năng để làm nghề dạy học, đồng thời có khả năng
tự học, tự nghiên cứu tiếp thu các về đề thuộc lĩnh vực giáo dục trẻ mầm
non để đáp ứng nhu cầu phát triển của Giáo dục. Ban đầu khoa Giáo dục
mầm non là một mã ngành đƣợc tích hợp cùng với mà ngành Giáo dục tiểu
học. Mặc dù khoa Tiểu học - Mầm non là khoa có tuổi đời còn non trẻ. Tuy
nhiên, cũng nhƣ các khoa khác trong trƣờng, khoa Giáo dục mầm non luôn
có một chỗ đứng quan trọng về lĩnh vực chuyên ngành.
Hiện tại khoa có tổng số viên chức là 17 cán bộ - GV trong đó có 4
GV thuộc tổ văn, 6 GV tổ nghệ thuật, 07 GV giáo dục mầm non. Trong đó
có 1 tiến sĩ chuyên ngành Giáo dục mầm non; 12 thạc sĩ các chuyên ngành:
Âm nhạc, Mỹ thuật, Văn học, giáo dục mầm non và 04 cử nhân. Nhằm đạo
tạo đội ngũ GV mầm non chuyên nghiệp có đạo đức và lƣơng tâm nghề
nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại trƣờng học. Về năng lực
chuyên môn, ngƣời học có đủ kiến thức và năng lực làm nghề dạy học,
đồng thời có khả năng tự học, tự ngliiên cứu tiếp thu các về đề thuộc lĩnh
vực giáo dục trẻ mầm non để đáp ứng nhu cầu phát triển của Giáo dục.
Tổng số sinh viên của khoa 778 sinh viên, hệ vừa học vừa làm là 1200 học
viên [43].
Đặc điểm của giảng viên dạy môn Âm nhạc và sinh viên ngành
GDMN trƣờng CĐSP Lào Cai.
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- Giảng viên: 03 GV đảm nhiệm bộ môn âm nhạc (trong đó có 01
trình độ thạc sĩ và 02 đại học) các giảng viên đều có thâm niên công tác từ
10- 15 năm. GV đảm nhiệm tất cả các phân môn liên quan đến môn âm nhƣ
lí thuyết, nhạc cụ, thanh nhạc… ngoài ra các chƣơng trình văn nghệ trong
nhà trƣòng, trong tỉnh khi đƣợc huy động.
- Sinh viên ngành giáo dục mầm non: Tổng số 10 lớp trong đó 08 lớp
hệ Cao đẳng và 02 lớp hệ trung cấp. Các em đều đến từ các huyện trong
tỉnh chủ yếu là ngƣời dân tộc thiểu số (chiếm 85%) do đặc thù công tác sau
này nên giới tính nữ chiếm đến hơn 90% tổng số sinh viên.
1.4.3. Thực trạng việc dạy học phân môn Lý thuyết âm nhạc
* Nội dung chương trình phân môn Lý thuyết Âm nhạc:
Chƣơng trình đào tạo hệ Giáo dục mầm non tại trƣờng Cao đẳng Sƣ
phạm Lào Cai bao gồm 105 tín chỉ. Trong đó: khối kiến thức đại cƣơng 32
tín chỉ, khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 76 tín chỉ (bao gồm 74 tín
chỉ bắt buộc, 02 tín chỉ tự chọn [Xem phụ lục 2;tr.90].
Phân môn Lý thuyết Âm nhạc nằm trong môn Âm nhạc thuộc khối
kiến thức giáo dục chuyên nghiệp đƣợc tổ chức vào học kì đầu tiên của
năm thứ nhất. Âm nhạc là môn học bắt buộc trong khung chƣơng trình đào
tạo hệ Giáo dục mầm non tại trƣờng Cao đẳng sƣ phạm Lào Cai [Xem phụ lục
2; tr 90]. Môn học bao gồm 2 tín chỉ xây dựng cho ba phân môn nhƣ sau:
Bảng 1.1. Bảng phân chia thời lượng học phần Âm nhạc
Tên môn học

Số tiết

Nhạc lý cơ bản

10 tiêt

Xƣớng âm

10 tiết

Kĩ thuật ca hát

10 tiết
(Nguồn : Phòng Đào tạo và NCKH trường CĐSP Lào Cai)
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Chúng tôi xin trình bày phần hàm lƣợng kiến thức của phân môn lý thuyết
âm nhạc nằm trong nội dung chƣơng trình phân môn Âm nhạc
NHẠC LÝ CƠ BẢN
(10 tiết)
1. 1. Âm thanh và cách ghi chép nhạc
1.1.1. Khái niệm về âm thanh và âm nhạc
1.1.2. Hệ thống âm thanh tên gọi kí hiệu
1.1.3. Trƣờng độ, Dấu hóa
1. 2. Tiết tấu - nhịp
1. 2.1. Tiết tấu, trọng âm, tiết nhịp, nhịp, vạch nhịp, nhịp lấy đà
1.2.2. Đảo phịch phách và nghịch phách.
1. 3. Quãng, hợp âm
1.3.1. Quãng hòa thanh, quãng giai điệu
1.3. 2. Các quãng cơ bản và quãng chuyển hóa
1.3. 3. Hợp âm
1. 4. Điệu thức, giọng - xác định giọng
1.4.1. Điệu thức
1.4.2. Giọng - xác định giọng
Nhận xét: Với nội dung dàn trải trong 10 tiết học của phân môn lí
thuyết âm nhạc cơ bản nhìn chung đã đáp ứng những kiến thức cơ bản nhất
về lý thuyết âm nhạc nhƣng vẫn còn một số nội dung không thực sự cần
thiết cho việc giảng dạy ở mầm non cần giảm lƣợc đi những phần không
cẩn thiết để phù hợp năng lực nhận thức, đồng thời vẫn cung cấp đủ kiến
thức cho SV sau khi ra trƣờng có thể đảm bảo có đầy đủ tri thức để dạy bộ
môn âm nhạc trong trƣờng Mầm non.
* Giáo trình: Hiện tại nhà trƣờng đang sử dụng cuốn giáo trình Âm
nhạc và Múa. Lê Đức Sang - Hoàng Công Dụng - Trịnh Hoài Thu - Nxb
Giáo dục, 2008.
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Nhận xét: Cuốn giáo trình này đƣợc viết với 2 nội dung là âm nhạc
và múa, viết chung cho hệ Cao đẳng sƣ phạm mầm non, về nội dung đƣợc
dạy trong 4 đơn vị học trình, phần bài tập thực hành còn hạn chế nghèo
nàn. Chƣa phù hợp với đối tƣợng và thời lƣợng chƣơng trình của sinh viên
ngành Giáo dục Mầm non.
* Phƣơng pháp dạy của giáo viên: Đối với với giảng dạy nhóm
chuyên môn luôn tuân thủ nghiêm túc các quy trình, quy tắc dạy học nhƣ:
xây dựng đề cƣơng chi tiết, chuẩn bị tài liệu dạy học, tài liệu tham khảo,
trau dồi các phƣơng pháp dạy học phù hợp. Hiện nay, một tiết dạy Lý
thuyết âm nhạc thƣờng đƣợc tiến hành nhƣ sau:
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ.
Bƣớc kiểm tra bài cũ đƣơc thực hiện ở đầu mỗi giờ học. GV gọi một
hoặc hai SV lên bảng trình bày kiến thức bài cũ và thực hành một số bài đã
đƣợc giao về nhà, sau đó các SV ngồi dƣới đứng lên nhận xét, chỉnh sửa rồi
rút ra kết luận trƣớc khi vào bài mới.
Hoạt động 2: Dạy bài mới
Bƣớc này đƣợc thực hiện sau bƣớc kiểm tra bài cũ. GV giới thiệu
nội dung bài học một cách khái quát sau đó bắt đầu đi vào từng mục nhỏ.
GV có đƣa ra các ví dụ minh họa cho SV, đồng thời đƣa ra các bài tập ngắn
cho SV thực hành và đƣợc chỉnh sửa ngay tại lớp để các em nắm rõ đƣợc
vấn đề lý thuyết vừa đƣợc học.
Hoạt động 3. Củng cố và hướng dẫn sinh viên tự học
Phần củng cố đƣợc thực hiện cuối giờ học khi đã hoàn thành nội
dung của bài học. SV đƣợc gọi lên bảng và trả lời những nội dung đã học
sau đó thực hành thêm một số bài tập trƣớc khi buổi học kết thúc. Trƣớc
khi ra về các em đƣợc nhắc làm bài tập về nhà theo hƣớng dẫn trong sách
giáo khoa.
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Nhận xét: Về cơ bản chúng tôi cho rằng trình tự lên lớp này là khá rõ
ràng. Tuy nhiên tính mềm dẻo và sự kết hợp linh hoạt các phƣơng pháp
giảng dạy còn ít nhiều hạn chế. Bƣớc kiểm tra bài cũ thƣờng chỉ đƣợc sử
dụng vào đầu giờ, còn trong quá trình dạy học GV ít khi chú trọng đến việc
củng cố lại những nội dung đã học. Đối với việc thực hành ngay tại chỗ
kiến thức lý thuyết vừa mới học, một số SV tỏ rõ sự lúng túng và cần tới sự
giúp đỡ của ngƣời khác. Hệ quả dẫn đến việc tiếp thu kiến thức không đƣợc
đồng đều trên từng SV dẫn tới các em không thể hoàn thành tốt bài tập.
1.4.4. Về việc học phân môn Lý thuyết âm nhạc của sinh viên
* Khả năng âm nhạc âm nhạc của sinh viên sư phạm mầm non
- Khả năng âm nhạc nói chung
Phần lớn sinh viên ngành Giáo dục mầm non đến từ nhiều huyện
khác nhau, hầu hết các em có xuất thân từ những gia đình nông thôn miền
núi, hầu hết các em là ngƣời dân tộc thiểu số nên các em không có nhiều
điều kiện tiếp xúc và hoạt động âm nhạc. Do tiếp xúc giao lƣu văn hoá còn
hạn chế nên khả năng biểu diễn (biểu cảm, cảm xúc) của các em còn rụt rè,
thiếu tự tin.
Kể từ khi thành lập mã ngành Giáo dục mầm non, tất cả các sinh
viên vào học ngành này đều phải trải qua kì thi tuyển bao gồm môn Văn, và
Năng khiếu (hát, kể chuyện, thẩm âm, tiết tấu). Chất lƣợng đầu vào nói
chung không cao do đối tƣợng dự thi chủ yếu là học sinh phổ thông chƣa
qua trƣờng lớp đào tạo chính quy âm nhạc, họ đƣợc học môn âm nhạc hết
sức đơn giản ở cấp Tiểu học và Trung học cơ sở với các phân môn hát, Tập
đọc nhạc, Thƣờng thức âm nhạc, Nhạc Lý. Có thể nói kiến thức âm nhạc
khi mới vào trƣờng của các em đang ở mức sơ giản.
Về khả năng ca hát, phần lớn sinh viên hát còn “phô”, giọng hát ở
mức trung bình, một số em có chất giọng yếu, ít sinh viên có chất giọng
khá. Hầu hết các em mới vào chƣa biết đọc xƣớng âm, chƣa biết vị trí nốt
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nhạc trên khuông nhạc cũng nhƣ vị trí âm thanh của các nốt nhạc. Có
những những em năng khiếu tồi không thể tự đọc bài phải dựa vào các bạn
khác. Đặc biệt có những em năng khiếu đạt dƣới mức trung bình, nghe các
bạn đọc trƣớc rồi đọc theo cũng sai rất nhiều, thậm chí đọc bài xƣớng âm
với giai điệu hoàn toàn khác. Không phân biệt đƣợc các nốt giống nhau cao
độ phải giống nhau, các nốt khác nhau cao độ khác nhau nhƣ thế nào…
Khả năng học đàn hầu nhƣ chƣa có, các em không có điều kiện tiếp xúc với
đàn nên tay cứng, ngón tay gãy. Có một số em biết chơi Organ thì đa phần
theo kiểu truyền tay, không có kĩ thuật, thế tay và thế bấm hợp âm sai.
Trong chƣơng trình đào tạo sinh viên ngành Giáo dục Mầm non môn nhạc
cụ không phải là chuyên ngành chính nhƣng là môn học bắt buộc quan
trọng đòi hỏi sinh viên phải dành nhiều thời gian luyện tập. Học nhạc cụ ở
độ tuổi từ 18 đến 26 là tƣơng đối muộn, với ngành Giáo dục mầm non thì
vẫn có thể đáp ứng đƣợc yêu cầu đào tạo song có những hạn chế nhất định
và phần nào ảnh hƣởng đến chất lƣợng.
- Khả năng học phân môn lý thuyết âm nhạc của sinh viên ngành
giáo dục mầm non
Lý thuyết âm nhạc là môn học bao gồm cả lý thuyết và thực hành.
Một trong những đặc điểm đáng chú ý của môn học này là những quy tắc
và quy luật và ngƣời học phải hiểu rõ và nắm chắc các quy luật này để áp
dụng trong khi giải quyết các vấn đề về bài tập. Với đặc điểm này, môn Lý
thuyết âm nhạc là môn học đƣợc ƣa thích đối với những sinh viên có khả
năng tƣ duy tốt, trí nhớ tốt. Tuy nhiên, đó cũng là sự bất lợi cho các em có
khả năng tƣ duy kém, nhận thức kém, trí nhớ kém, thiếu tập trung. Vì vậy,
có nói thể Lý thuyết âm nhạc là môn học cần dành nhiều thời gian để luyện
tập thuần thục các kiến thức đã đƣợc học sau đó áp dụng vào làm bài tập.
Lý thuyết âm nhạc là môn học không đòi hỏi ngƣời học phải có năng
khiếu nhƣ học hát, xƣớng âm, đàn nhƣng lại cần các em phải tập trung,

35
hăng hái tham gia quá trình học để nắm bắt đƣợc nội dung bài học đồng
thời kết hợp với làm bài tập ở nhà đề trau dồi kiến thức đã đƣợc học trên lớp.
Tuy nhiên, khả năng học môn âm nhạc của sinh viên ngành Giáo dục mầm
non tƣơng đối kém. Do các em bị thay đổi môi trƣờng học tập và vốn kiến
thức âm nhạc của các em trƣớc đây không có nhiều nên còn nhiều sự bỡ ngỡ
trong quá trình học tập vào những năm đầu tiên trong đó có phân môn Lý
thuyết âm nhạc.
Tóm lại, Phân môn Lý thuyết âm nhạc đối với đa số sinh viên ngành
giáo dục Mầm non là tƣơng đối khó, với lƣợng kiến thức nhiều và sự logic
cao, thời lƣợng chƣơng trình không nhiều thì môn học này đòi hỏi sinh viên
cần phải siêng năng, chăm chỉ, tập luyện thƣờng xuyên thì sinh viên mới có
thể thực hiện tốt đƣợc yêu cầu của môn học. Tuy nhiên, với tƣ duy sẵn có
của mỗi sinh viên, nếu giảng viên biết vận dụng, tổ chức linh hoạt các
phƣơng pháp dạy học và phƣơng pháp học tập, rèn luyện của sinh viên sao
cho khoa học, phù hợp thì sẽ có đƣợc những kết quả cao hơn.
* Hạn chế trong các giờ học lý thuyết Âm nhạc:
- Thứ nhất về phương pháp dạy của GV: Sử dụng các phƣơng pháp
dạy học chƣa thật phù hợp: nặng phần lý thuyết, ít chú trọng đến những
phƣơng pháp và kĩ thuật dạy học mới tạo hứng thú cho SV vì vậy trong giờ
học Lý thuyết Âm nhạc mang tính hàn lâm, khó hiểu dẫn đến SV chƣa biết
áp dụng lý thuyết vào thực tế.
- Thứ hai về việc học của SV: Nếu chỉ biết học lý thuyết mà không
hề biết đến thực hành thì những lý thuyết ta học cũng chỉ là những tri thức
chết, không có tác dụng đối với đời sống. Đó là khi lý thuyết đạt điểm tốt
nhƣng khi thực hành vào thực tế thì lại lúng túng, hoàn toàn không có kĩ
năng thực tế. Họ không biết ứng xử sao cho hợp hoàn cảnh thực tế, không
tự đọc đƣợc một bài nhạc, không xử lý đƣợc sắc thái một bài nhạc … Nhƣ
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vậy, chúng ta không chỉ học lý thuyết mà còn phải biết áp dụng những lý
thuyết đó phục vụ thực tế.
Sinh viên chƣa chủ động trong việc tự học, tự nghiên cứu. Còn thụ
động trong xây dựng kế hoạch học tập.
- Thứ ba, các yếu tố khác:
Thời gian và nội dung chƣơng trình chƣa phù hợp chƣa đạt yêu cầu
về tính vừa sức cho SV.
Giáo trình sử dụng chƣa thực sự phù hợp giữa nội dung và thời gian
thực hiện. Bài tập thực hành cho từng nội dung còn nghèo nàn, chƣa phù
hợp với đối tƣợng SV mầm non chủ yếu là ngƣời dân tộc thiểu số cũng là
một khó khăn không nhỏ.
Sĩ số lớp học đông (50 - 60 SV) khó khăn cho việc kiểm tra đánh giá để
đƣa ra những giải pháp cụ thể cho từng đối tƣợng với từng nội dung bài học.
Trang thiết bị, chƣa có phòng học lý thuyết cho bộ môn âm nhạc,
phòng đàn đƣợc tích hợp để sử dụng trong việc dạy học các môn lý thuyết,
phòng nhỏ với diện tích (40m2) quá nhỏ so với số lƣợng sinh viên lên lớp
trong mỗi tiết học (dao động từ 50- 60 sinh viên). Các trang thiết bị nhƣ
đàn piano quá ít, không đƣợc lên dây thƣờng xuyên dẫn tới hiện tƣợng
chênh, phô về cao độ; đàn piano điện thƣờng xuyên gặp trục trặc về vấn đề
kĩ thuật; sách và tài liệu sử dụng đề tham khảo trong thƣ viện chƣa phong
phú. Những vấn đề này ít nhiều ảnh hƣởng tới chất lƣợng giáo dục âm nhạc
cho sinh viên.
Tiểu kết
Trên đây là những vấn đề về cơ sở lý luận chúng tôi đƣa ra bao gồm
có khái niệm về Lý thuyết âm nhạc, khái niệm về dạy học theo năng lực và
các kĩ năng đạt đƣợc. Trƣớc đây, môn Âm nhạc đƣợc đƣa vào giảng dạy
một cách thiếu khoa học, sử dụng nhiều phƣơng pháp truyền thống với việc
lấy thầy làm trung tâm, vì vậy chất lƣợng đào tạo thực sự chƣa hiệu quả.
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Đối với dạy học phân môn Lý thuyết âm nhạc dành cho ngành giáo
dục mầm non, với hình thức học tín chỉ, số tiết trên lớp ít, đối tƣợng sinh
viên với khả năng âm nhạc còn hạn chế; Việc dạy học phân môn này lại trở
nên khó khăn hơn bao giờ hết, việc sử dụng những phƣơng pháp truyền
thống trong dạy học âm nhạc thực sự không hiệu quả. Chính vì vậy, chúng
tôi đề xuất tự biên soạn chƣơng trình Dạy học phân môn lý thuyết âm nhạc
cho sinh viên ngành giáo dục mầm non tại trường Cao đẳng Sư phạm Lào
Cai” chƣơng trình chi tiết sẽ đƣợc đƣa vào phần mục lục [Xem phụ lục 1,
tr.75]. Thay đổi những nội hàm kiến thức bên trong các chƣơng, giảm lƣợc
những tác phẩm mang nặng tính hàn lâm để phù hợp năng lực nhận thức,
tăng cƣờng tính tích cực trong nghiên cứu, đồng thời vẫn cung cấp đầy đủ
kiến thức cho sinh viên.
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Chƣơng 2
BIỆN PHÁP DẠY HỌC PHÂN MÔN LÍ THUYẾT ÂM NHẠC CƠ BẢN
Dựa trên cơ sở lý luận và thực trạng đã phân tích ở chƣơng 1, chúng
tôi xây dựng và tiến hành thực nghiệm một số biện pháp dạy Phân môn
Lý thuyết âm nhạc cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non tại trƣờng Cao
đẳng Sƣ phạm Lào Cai.
2.1. Nguyên tắc xây dựng biện pháp
- Đảm bảo tính mục đích: Một đề tài nghiên cứu khoa học phải có
mục đích rõ ràng là nhằm giải quyết một hay nhiều mâu thuẫn, có thể là
mâu thuẫn trong lí luận hoặc thực tiễn. là hƣớng đến một điều gì hay một
công việc nào đó trong nghiên cứu mà ngƣời nghiên cứu mong muốn để
hoàn thành, nhƣng thƣờng thì mục đích khó có thể đo lƣờng hay định
lƣợng. Nói cách khác, mục đích là sự sắp đặt công việc hay điều gì đó đƣợc
đƣa ra trong nghiên cứu. Mục đích trả lời câu hỏi "nhằm vào việc gì?",
hoặc "để phục vụ cho điều gì?" và mang ý nghĩa thực tiễn của nghiên cứu,
nhắm đến đối tƣợng phục vụ sản xuất, nghiên cứu. Từ vấn đề trên mục đích
của các biện pháp là giải quyết những vƣớng mắc còn tồn tại trong việc dạy
và học phân môn Lý thuyết Âm nhạc cơ bản trong trƣờng CĐSP Lào Cai
đề xuất những biện pháp cụ thể cho việc dạy và học cho đối tƣợng là SV
ngành Giáo dục Mầm non.
- Đảm bảo trình tự: Quá trình tƣ duy của con ngƣời là quá trình từ
thấp đến cao, từ dễ đến khó, từ chung đến riêng. Việc tiếp nhận âm nhạc
của SV cũng không nằm ngoài quy luật này. Vì vậy, khi xây dựng chƣơng
tính trình tự và khoa học cần đƣợc đảm bảo. Điều này có nghĩa là nội dung
chƣơng trình cũng phải đi từ những vấn đề lý thuyết cơ bản đến chi tiết.
Giữa các phần kiến thức cần có sự chuyển tiếp và liên hệ với nhau, tránh
vụn vặt, rời rạc. Tính trình tự này sẽ giúp cho SV tƣ duy một cách logic
đồng thời lĩnh hội tri thức một cách dễ dàng và có thể thực hiện hoạt động
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tự học một cách hiệu quả. Nội dung chƣơng trình môn Lý thuyết âm nhạc
phải đƣợc thực hiện trong sự thống nhất, trình tự, đi từ những khái niệm
đơn giản nhất, cơ bản nhất đến phức tạp nhất theo quy luật của âm thanh.
Hệ thống kiến thức của phân môn Lý thuyết là chuỗi kiến thức theo kiểu
móc xích, bài học trƣớc là những khối kiến thức cơ bản của bài sau, hơn
nữa các kiến thức trong mỗi bài học cũng phải có tính hệ thống, trình tự để
SV lĩnh hội tri thức một cách dễ dàng, không bị thụ động.
- Dựa trên sự kế thừa và phát triển trình độ: Bất kỳ một hoạt động
học tập, nghiên cứu nào mục đích cuối cùng cũng để có ý nghĩa hơn cho
đối tƣợng nghiên cứu. Vì vậy, chƣơng trình Lý thuyết âm nhạc cần mang
tính thực tiễn trên hai phƣơng diện. Thứ nhất, có mối liên hệ chặt chẽ với
những đơn vị kiến thức tính kế thừa, thứ hai cần gần gũi với quá trình dạy
học ở trƣờng Mầm non, gần gũi với tâm sinh lý của trẻ nhỏ. Nếu nhƣ kiến
thức không đáp ứng đƣợc nhu cầu thực tiễn thì việc học sẽ không hiệu quả
đồng thời sẽ gây bất lợi cho việc giảng dạy của SV sau này. Vì vậy, khi xây
dựng bài giảng cần có sự bám sát về hoạt động dạy và học trong chính các
trƣờng Mầm non để tạo sự gần gũi và tăng hiệu quả trong lĩnh hội kiến
thức của SV.
Bất kì một hoạt động học tập, nghiên cứu nào mục đích cuối cùng
cũng để phục vụ cho cuộc sống. Vì vậy, chƣơng trình Lý thuyết âm nhạc
cần mang tính thực tiễn trên hai phƣơng diện. Thứ nhất, có mối liên hệ chặt
chẽ với những đơn vị kiến thức mang tính thực hành ở đằng sau (Xƣớng
âm, Đàn phím điện tử…). Thứ hai cần gần gũi với quá trình dạy học ở
trƣờng Mầm non, gần gũi với tâm sinh lý của trẻ nhỏ. Nếu nhƣ kiến thức
không đáp ứng đƣợc nhu cầu thực tiễn thì việc học sẽ không hiệu quả đồng
thời sẽ gây bất lợi cho việc giảng dạy của SV sau này. Vì vậy, khi xây dựng
bài giảng cần có sự bám sát về hoạt động dạy và học trong chính các
trƣờng Mầm non để tạo sự gần gũi và tăng hiệu quả trong lĩnh hội kiến
thức của SV.
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- Đảm bảo việc phát huy tích tích cực rèn luyện của sinh viên dƣới
sự định hƣớng, tổ chức, điều khiển của giảng viên: Tính tích cực học tập là
một phẩm chất vô cùng quý giá của ngƣời học trong xã hội hiện đại. Thực
tế đã chứng minh: dạy học chỉ thành công khi và chỉ khi ngƣời học chuyển
hóa đƣợc những “yêu cầu học tập” của nhà giáo dục thành “nhu cầu học
tập” của bản thân, chuyển “quá trình đào tạo” thành “quá trình tự đào tạo”,
lúc này việc học mới trở thành niềm hạnh phúc, và lúc đó là nhu cầu cần
thiết của ngƣời học. Đối với môn âm nhạc thì điều đó càng quan trọng bao
giờ hết.
- Đổi mới kiểm tra đánh giá:
Đánh giá theo năng lực là đánh giá theo kiến thức, kĩ năng và thái độ
trong bối cảnh có ý nghĩa việc thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục,
đào tạo cần từng bƣớc theo các tiêu chí tiên tiến đƣợc xã hội và cộng đồng
giáo dục thế giới tin cậy và công nhận. Phối hợp sử dụng kết quả đánh giá
trong quá trình học với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của ngƣời
dạy với tự đánh giá của ngƣời học.
Về đề thi theo hình thức vấn đáp - thực hành: Phạm vi nằm trong nội
dung đã dạy, hƣớng dẫn học tập. Nội dung đề thi gồm 2 phần, phần hỏi
chính (8 điểm), phần hỏi phụ (2 điểm) - Nâng cao đánh giá năng lực khác
hoặc hoàn thiện gợi ý để trả lời câu hỏi chính.
+ Cấp độ các câu hỏi: Chia câu hỏi đánh giá năng lực thành 3 cấp độ
cấp độ 1- Tái tạo (30% số điểm); Cấp độ 2 - Kết nối (40% số điểm); Cấp
độ 3 - phản ánh khái quát (30% số điểm)
+ Cách tính điểm đánh giá năng lực: Điểm đánh giá quá trình, đánh
giá tổng kết đƣợc chấm theo thang điểm 10
Công thức tính điểm học phần
Điểm tổng hợp đánh giá học phần (ĐHP) là trung bình cộng (TB)
của các điểm bộ phận theo hệ số của từng loại điểm, làm tròn đến phần
nguyên. Đƣợc tính theo công thức :
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Điểm học phần(ĐHP) = (TBHS1 + TBHS2*2 + HS4*4)/7
Trong đó:
TBHS1: Trung bình điểm các bài hệ số 1
TBHS2: Trung bình điểm các bài hệ số 2
HS4: Ðiểm thi kết thúc học phần
2.2. Đổi mới dạy học môn Lý thuyết âm nhạc
2.2.1. Về nội dung
Việc nâng cao chất lƣợng giảng dạy không chỉ dừng lại ở sự thay đổi
phƣơng pháp dạy học, mà hệ thống kiến thức cũng phải sắp xếp lại cho phù
hợp với đặc thù của ngƣời học, hệ thống kiến thức bao gồm hệ thống
chƣơng trình, giáo trình. Hệ thống kiến thức quyết định phƣơng pháp giảng
dạy mà phƣơng pháp quyết định thành công của việc dạy và học.
Nói nhƣ thế đủ thấy sự quan trọng của việc đổi mới nội dung
chƣơng trình cũng nhƣ phƣơng pháp và kĩ thuật dạy học.
Nhƣ đã trình bày trên. Đối với sinh viên ngành giáo dục mầm non
khả năng âm nhạc còn hạn chế, Các điều kiện về văn hóa văn nghệ, đời
sống âm nhạc nói chung còn thiếu. Vì thế khi xây dựng nội dung chƣơng
trình chúng tôi đi sâu vào những nội dung mang tính ứng dụng vào thực
tiễn. Đồng thời đƣa ra những phƣơng pháp dạy học tạo hứng thú cho sinh
viên để đạt đƣợc hiệu quả cao nhất, nội dung kiến thức đƣợc xây dựng
mang tính liên kết, từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, bài học trƣớc
là điều kiện tiên quyết cho bài học sau. Hiện tại chƣơng trình học dựa vào
giáo trình Âm nhạc và múa - Lê Đức Sang - Hoàng Công Dụng - Trịnh
Hoài Thu - Nxb GD, 2008 đối với giáo trình hiện hành chúng tôi thấy hệ
thống kiến thức nhƣ vậy sinh viên có thể tra cứu và hệ thống kiến thức, phù
hợp với nhu cầu thực tiễn. Nhƣng bên cạnh đó hệ thống câu hỏi và bài tập
ứng dụng ít, chƣa hệ thống hóa đƣợc kiến thức thực hành, vì thế đề xuất
giáo trình Lý thuyết âm nhạc cơ bản của Phạm Tú Hƣơng - Đỗ Xuân Tùng
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- Nguyễn Trọng Ánh - Nxb Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 2005.
Giáo trình gồm 12 chƣơng cung cấp một số kiến thức về LTÂN CB gồm:
Khái quát về âm thanh, nhịp, quãng, điệu thức, hợp âm… Viết cho hệ trung
cấp âm nhạc chuyên nghiệp. Về giáo trình này nội dung kiến thức đƣợc xây
dựng mang tính liên kết, bài học trƣớc là điều kiện tiên quyết cho bài học
sau.
* Cách thức thực hiện: Với những lý do trên ý tƣởng chúng tôi đã biên
soạn chi tiết nội dung phân môn Lý thuyết âm nhạc với thời lƣợng 10 tiết
đƣợc chia thành 7 bài học trong đó bao gồm cả phần lý thuyết và bài tập
Thời lƣợng của phân môn lý thuyết âm nhạc cơ bản đƣợc phân chia
nhƣ sau:
Bảng 2. 1. Phân chia thời lượng chương trình phân môn LTÂN CB
Bài

Nội dung

Sô tiêt

Bài 1

Âm thanh - lối ghi chép nhạc

1

Bài 2

Tiết tấu, nhịp

1

Bài 3

Quãng

1

Bài 4

Hợp âm và cách thành lập

2

Bài 5

Điệu thức - Giọng

2

Bài 6

Xác định giọng - Dịch giọng

2

Bài 7

Một số kí hiệu viết tắt

1
(Nguồn : tác giả tự tổng hợp)

2.2.2. Tái cấu trúc lại ĐCCT theo hướng tiếp cận năng lực người học
- Tìm hiểu đối tƣợng, môi trƣờng giáo dục, khảo sát khả năng âm
nhạc của Sinh viên, tìm hiểu đặc điểm hoạt động, đặc điểm tâm lí học sinh
mầm non để có hoạt động dạy phù hợp.
- Tiếp cận năng lực chủ trƣơng giúp ngƣời học không chỉ biết học
thuộc, ghi nhớ mà còn phải biết làm thông qua các hoạt động cụ thể, sử
dụng những tri thức học đƣợc để giải quyết các tình huống đặt ra.
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- Khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập
trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để ngƣời học
tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực.
- Đề xuất thay đổi cách xác định hệ thống năng lực ở từng học phần
trong chƣơng trình đào tạo
Bảng 2.2. Bảng so sánh tiếp cận năng lực trong DH phân môn LTÂN
Tiêu chí
Quan niệm

Tiếp cận nội dung

Tiếp cận năng lực

Học là quá trình tiếp thu và Học là quá trình kiến tạo,
lĩnh hội tri thức qua đó

SV tự tìm tòi, khám phá,

hình thành kỹ năng

phát hiện, tự hình
thành hiểu biết, năng lực

Mục tiêu giảng dạy Chú trọng cung cấp tri
thức, kỹ năng, kỹ xảo

Chú trọng hình thành các
năng lực (sáng tạo, chia sẻ,
hợp tác, …)

Mục tiêu học tập

Học để đối phó với thi cử; Học để đáp ứng yêu cầu
Sau khi thi xong, những

công việc; Những điều đã

điều đã học thƣờng bị

học cần thiết bổ ích cho

quên, ít dùng đến

cuộc sống và công việc sau
này

Mục tiêu nêu ở bài Chung chung

Chi tiết, đánh giá đƣợc

học
Yêu cầu đối với

Biết cái gì?

Làm đƣợc gì từ những điều

ngƣời học

đã biết

Nội dung giảng dạy Đƣợc quy định chi tiết

Đƣợc lựa chọn nhằm đạt

trong chƣơng trình;

đƣợc chuẩn đầu ra;

Từ giáo trình và ngƣời dạy; Từ tình huống thực tế;
Chƣơng trình đƣợc xác

Những vấn đề mà SV quan
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định là chuẩn, không đƣợc tâm.
phép xê dịch.
Phƣơng pháp giảng Diễn giảng;

GV là ngƣời tổ chức, hỗ trợ

dạy

SV tự lực và lĩnh hội tri

GV là ngƣời truyền thụ

kiến thức, SV tiếp thu thụ thức;
động

Dạy học tƣơng tác.

Hình thức tổ chức Chủ yếu dạy lý thuyết trên Tổ chức các hình thức học
lớp học cố định trong 4 bức tập đa dạng, cơ động, linh
tƣờng

hoạt. Học ở lớp, trong thực
tế, Học đôi bạn, học theo
nhóm, học theo lớp
(Nguồn : tác giả tự tổng hợp)

- Thiết kế nội dung học phần theo hƣớng tiếp cận năng lực ngƣời học
Từ kết quả xác định năng lực ở từng học phần dựa vào yêu cầu những khả
năng - kỹ năng mà ngƣời học cần đạt đƣợc để thiết kế nội dung học phần
theo từng mô đun.
- Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của SV theo hƣớng tiếp
cận năng lực cần chú trọng khả năng vận dụng sáng tạo tri thức trong tình
huống ứng dụng khác nhau.
* Cách thức thực hiện:
Dựa trên nội dung phân môn Lý thuyết âm nhạc với thời lƣợng 10
tiết đƣợc chia thành 7 bài học trong đó bao gồm cả phần lý thuyết và bài
tập Chúng tôi Tái cấu trúc lại ĐCCT theo hƣớng tiếp cận năng lực ngƣời
học [ Xem phụ lục 2, tr.90] ĐCCT đáp ứng yêu cầu về mục tiêu nhƣ sau:
- Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục:
+ Tìm hiểu đối tƣợng Sinh viên ngành Giáo dục Mầm non, khảo sát
khả năng âm nhạc của trẻ em tuổi Mầm non, tìm hiểu đặc điểm hoạt động,
đặc điểm tâm lí học sinh mầm non để có hoạt động dạy phù hợp.
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+ Tìm hiểu trẻ mầm non, tìm hiểu tâm sinh lí từng độ tuổi từ độ tuổi
nhà trẻ đến mẫu giáo lớn.
+ Tìm hiểu đối tƣợng, môi trƣờng giáo dục, khảo sát khả năng âm
nhạc của trẻ em tuổi MN: tìm hiểu đặc điểm hoạt động, đặc điểm tâm lí học
sinh mầm non để có hoạt động dạy phù hợp.
+ Hiểu môi trƣờng gia đình nói chung trên địa bàn, môi trƣờng xã hội.
- Năng lực khoa học
+ Hệ thống đƣợc các kiến thúc cơ bản về nhạc lý âm nhạc cơ bản:
Âm thanh, thang âm - Điệu thức... để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục âm
nhạc ở trƣờng Mầm non.
+ Biết xƣớng âm để cập nhật đƣợc các ca khúc mầm non mới trong
quá trình thực hiện nhiệm vụ sƣ phạm.
+ Hiểu các kỹ thuật ca hát (kỹ thuật luyện thanh, động tác đánh
nhịp...), biết sử dụng các kỹ thuật ca hát vào các bài hát cụ thể trong
chƣơng trình giáo dục âm nhạc ở trƣờng Mầm non.
+ Cảm nhận đƣợc những chuẩn mực về cái hay, cái đẹp trong âm
nhạc, định hƣớng thẩm mỹ đúng đắn cho học sinh, lên án những quan điểm
thẩm mỹ lệch lạc, không phù hợp với lứa tuổi Mầm non.
+ Có năng lực tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động văn
hóa văn nghệ trong trƣờng Mầm non.
- Năng lực khoa học giáo dục
+ Lập kế hoạch, lựa chọn các bài hát theo chủ đề giáo dục âm nhạc
cho phù hợp với độ tuổi của trẻ và chƣơng trình giáo dục Mầm non. Vận
dụng những PPDH phù hợp đặc điểm sinh lý, khả năng âm nhạc của trẻ với
điều kiện thực tiễn của nhà trƣờng.
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+ Sử dụng những kiến thức âm nhạc cơ bản để tổ chức các hoạt động
giáo dục liên quan đến bộ môn Âm nhạc ở trƣờng mầm non kết hợp sử
dụng tốt các dụng cụ hỗ trợ học tập ở nhà trƣờng.
+ Năng lực phát triển cá nhân: Phát huy tính tự giác của SV trong
các hoạt động tự học, tự nghiên cứu; giao tiếp; hợp tác với bạn cùng lớp
trong thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Năng lực đánh giá trong giáo dục
+ Dựa vào mục tiêu môn học, mục đích học tập và mối quan hệ giữa
mục tiêu của môn học, mục đích học tập và đánh giá hoạt động học tập.
+ Căn cứ vào bảng năng lực chung và năng lực chuyên biệt trong
học tập môn âm nhạc.
+ Đối chiếu hai căn cứ trên trong một chủ đề vật lí, để xác định một
cách tƣờng minh mục tiêu kiểm tra, đánh giá theo định hƣớng phát triển
năng lực ở chủ đề đó.
- Giáo viên đánh giá bằng cách quan sát, theo dõi, trao đổi, kiểm tra,
nhận xét quá trình học tập, rèn luyện của học sinh; tƣ vấn, hƣớng dẫn, động
viên sinh viên; nhận xét định tính hoặc định lƣợng về kết quả học tập, rèn
luyện, sự hình thành và phát triển một số năng lực, phẩm chất của sinh viên
Ví dụ: Cùng một nội dung nhƣng tiếp cận nội dung và tiếp cận năng lực
khác nhau về mặt hình thức thực hiện.
Bảng 2.3. Bảng so sánh nội dung về quãng
Tiêu chí

Tiếp cận nội dung

Tiếp cận năng lực

Cung cấp kiến thức Tiếp thu và lĩnh hội tri thức Kiến tạo, SV tự tìm tòi,
về quãng

qua đó hình thành kỹ năng khám phá, phát hiện, tự
về quãng

hình thành hiểu biết, năng
lực về quãng

Mục tiêu giảng dạy Chú trọng cung cấp tri

Chú trọng hình thành các
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thức, kỹ năng, kỹ xảo

năng lực (sáng tạo, chia sẻ,
hợp tác, …)

Mục tiêu học tập

Yêu cầu đối với

Học để đối phó với thi cử; Học để đáp ứng yêu cầu
Sau khi thi xong, những

công việc; Áp dụng kiến

điều đã học thƣờng bị

thức về quãng vào dàn

quên, ít dùng đến

dựng hát bè, hòa âm …

Biết cái gì về quãng

Làm đƣợc gì từ những điều

ngƣời học

đã biết nhƣ: Áp dụng vào
bài đọc nhac, giải quyết các
vấn đề về quãng, bè…
(Nguồn : tác giả tự tổng hợp)

2.2.3. Đổi mới PPDH
PPDH là một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất
lƣợng giáo dục và đào tạo. Để đổi mới PPDH, đòi hỏi ngƣời thầy không chỉ
có bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng mà còn phải tự mình vƣợt qua những
thói quen đã ăn sâu, PPDH là một trong những yếu tố quan trọng góp phần
nâng cao chất lƣợng giáo dục và đào tạo.
Đổi mới PPDH góp phần khắc phục những biểu hiện trì trệ trong
giáo dục hiện nay, chỉ có đổi mới PPDH chúng ta mới góp phần quan trọng
nâng cao chất lƣợng giáo dục và đào tạo và chỉ có đổi mới PPDH chúng ta
mới tham gia đƣợc vào “sân chơi” quốc tế trong việc nâng cao chất lƣợng
giáo dục và tiếp cận phƣơng pháp giáo dục mới theo quan điểm giáo dục
hiện đại.
Vì những lẽ đó, việc đổi mới PPDH hiện nay không chỉ là phong trào
mà còn là một yêu cầu bắt buộc với mọi giáo viên.
Đổi mới phƣơng pháp dạy học bắt nguồn từ yêu cầu học tập của
ngƣời học, quá trình học tập và tiếp thu chứ không chú trọng đến kết quả
học tập. Đây cũng là phƣơng pháp giúp cho ngƣời học phát triển kỹ năng tự
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học và kỹ năng giải quyết vấn đề. Để làm đƣợc điều đó, yêu cầu tất yếu mà
ngƣời học mong muốn là học theo “phƣơng pháp học tích cực” hay còn gọi
là “học qua hành”.
- Chúng tôi đề xuất một số phƣơng pháp dạy học tích cực nhằm phát
triển tƣ duy sáng tạo cho sinh viên, chú trọng các phƣơng pháp dạy học đặc
thù môn học đó là: Tăng cƣờng sử dụng phƣơng tiện trực quan, thiết kế hệ
thống bài tập củng cố kiến thức nâng cao khả năng thực hành môn học,
kiểm tra đánh giá phối hợp giữa đánh giá thƣờng xuyên và đánh giá định
kì, giữa đánh giá của GV và tự đánh giá của HS, giữa đánh giá của nhà
trƣờng và đánh giá của gia đình, cộng đồng.
- Xây dựng quy trình tiết học theo định hƣớng phát triển năng lực
ngƣời học
* Phương pháp tăng cường sử dụng phương tiện trực quan
Do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, hiện nay việc sử dụng
phƣơng tiện trực quan trong công tác giảng dạy phân môn Lý thuyết âm
nhạc ở trƣờng CĐSP Lào Cai còn khá hạn chế, điều này làm ảnh hƣởng rất
nhiều đến chất lƣợng giờ dạy cũng nhƣ sự linh hoạt và hứng thú cho sinh
viên. Vì thế chúng tôi cho rằng cần thiết tăng cƣờng sử dụng phƣơng tiện
trực quan cho môn Lý thuyết âm nhạc nhằm mục đích tạo cho không khí
giờ học bớt khô cứng, hấp dẫn hơn.
Ví dụ: Dạy phần nội dung về hình nốt, trƣờng độ có thể sử dụng
dụng cụ trực quan rất cụ thể
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- Với nội dung về quãng
Bảng 2.4. Bảng so sánh nội dung về quãng
STT

Tên quãng

Viết tắt

Số cung hợp thành

1

Quãng một

lđ

0 cung

2

Quãng hai

2t

0,5 cung

3

Quãng hai trƣởng

2T

1 cung

4

Quãng ba thứ

3t

1,5 cung

5

Quãng ba trƣởng

3T

2 cung

6

Quãng bốn đúng

4đ

2,5 cung

7

Quãng bốn tăng

4+

3 cung

8

Quãng năm giảm

5-

3 cung

9

Quãng năm đúng

5đ

3,5 cung

10

Quãng sáu thứ

6t

4 cung

11

Quãng sáu trƣởng

6T

4,5 cung

12

Quãng bảy thứ

7t

5 cung

13

Quãng bảy trƣởng

7T

5,5 cung

14

Quãng tám đúng

8đ

6 cung
(Nguồn : tác giả tự tổng hợp)

Đồ dùng trực quan là những phƣơng tiện vật chất giúp cho giáo viên
thực hiện quá trình tổ chức hoạt động âm nhạc nhằm thực hiện chƣơng
trình dạy học. Hơn nữa đồ dùng trực quan tạo điều kiện trực tiếp cho sinh
viên huy động các giác quan, các năng lực hoạt động nhận thức tiếp cận
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thực tiễn, nâng cao khả năng tự tìm tòi, kích thích khả năng khám phá, rèn
luyện kỹ năng học tập và thực hành. Giáo viên chỉ đóng vai trò là ngƣời gợi
mở, dẫn dắt và giải đáp những thắc mắc những điều sinh viên không thể trả
lời. Sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học có hiệu quả sẽ tạo điều kiện giúp trẻ
dễ tiếp nhận, ghi nhớ sâu hơn những biểu tƣợng, hình ảnh; tạo sự lôi cuốn,
hấp dẫn làm cho giờ học sinh động.
- Sử dụng phương pháp trực quan thính giác: Phƣơng pháp này gắn
liền với đặc thù của nghệ thuật âm nhạc - nghệ thuật âm thanh tác động vào
tai nghe gợi lên những cảm xúc, tình cảm, tâm trạng… ở ngƣời nghe.
Phƣơng pháp trực quan thính giác đƣợc vận dụng vào tất cả các nội dung
dạy học âm nhạc nhƣ dạy hát, tập đọc nhạc, thƣởng thức âm nhạc…
Phƣơng pháp này có vị trí quạn trọng nhất trong giảng dạy âm nhạc, nó có
thể vận dụng cho tất cả các phân môn của chƣơng trình dạy học âm nhạc
nói chung và phân môn lý thuyết âm nhạc nói riêng. Phƣơng pháp này đòi
hỏi giáo viên tinh tế, có kĩ năng thực hành tốt các ví dụ đƣa ra phải đúng
lúc, đúng chỗ phải đảm bảo chính xác, phù hợp với từng đối tƣợng cụ thể.
Quy trình thực hiện gồm 2 bƣớc:
+ Giới thiệu tác phẩm: Xuất xứ, nội dung, tác giả…
+ Trình bày tác phẩm: Bằng giọng hát, tiếng đàn (có thể do GV thể
hiện hoặc băng đĩa)
- Sử dụng phương pháp trình bày tác phẩm: Một tác phẩm âm nhạc
nếu nằm trên giấy chỉ là âm nhạc “chết” vì vậy nó cần đƣợc vang lên để trở
nên sinh động, gợi cho ngƣời nghe cảm xúc và mang đến những yếu tố
thẩm mỹ các tác phẩm âm nhạc đƣợc trình bày bằng nhiều hình thức khác
nhau nhằm tạo ra sự hấp dẫn hứng thú cho ngƣời học do vậy khâu trình bày
tác phẩm cũng đƣợc xem là rất quan trọng trong giảng dạy khi sử dụng
phƣơng pháp này yêu cầu giáo viên phải có sự chuẩn bị kĩ càng chu đáo về
mọi mặt nhƣ phƣơng tiện nghe nhìn, nhạc cụ kèm theo những thông tin liên
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quan đến nội dung bài học các tác phẩm đƣợc trình bày phải có chất lƣợng
về âm thanh, hình ảnh mang tính nghệ thuật cao.
Ví dụ: Khi giới thiệu về hợp âm ba trƣởng và ba thứ giáo viên cần
cho sinh viên nghe và phân biệt sự khác nhau giữa hai hợp âm này.
*Phương pháp dạy học hợp đồng
Dạy học theo hợp đồng gồm nhiều yếu tố nhƣ sinh viên thực hiện
nghiên cứu, khám phá các ý tƣởng theo sở thích, tìm hiểu và xây dựng kiến
thức; sinh viên sử dụng kiến thức của nhiều môn học, thực hành cách giải
quyết vấn đề, nâng cao kĩ năng giao tiếp và cộng tác với các thành viên
trong nhóm, phát triển thái độ tích cực và sự say mê. Để thực hiện một dự
án GV cần thành lập các nhóm dự án có khoảng 4 - 6 sinh viên đƣợc giao
một hợp đồng trọn gói bao gồm các nhiệm bài tập bắt buộc và tự chọn khác
nhau. Thời gian thực hiện một dự án thƣờng từ vài tuần đến vài tháng, phổ
biến nhất là khoảng 4 tháng trong một học kì. Khi kết thúc dự án, từng
nhóm sẽ trình bày kết quả học tập bằng việc trình chiếu trên Power Point,
viết báo cáo, quay phim, biểu diễn, vẽ tranh hoặc đóng kịch…
Ví dụ: Nội dung hợp đồng nhƣ: Tự làm nhạc cụ dùng trong môn âm

nhạc; Xây dựng một chƣơng trình biểu diễn văn nghệ theo chủ đề; Tìm hiểu
những bài dân ca phổ biến tại địa phƣơng; Tìm hiểu nhạc cụ dân tộc tại địa
phƣơng; Vai trò của âm nhạc với cuộc sống; Sở thích âm nhạc của lứa tuổi
mầm non; Những bài hát thiếu nhi viết về mái trƣờng, về tình bạn; …
- Bước thứ nhất: lập kế hoạch, bao gồm lựa chọn chủ đề; Xây dựng tiểu
chủ đề (sử dụng sơ đồ tƣ duy, còn gọi là phƣơng pháp động não); Gợi hứng thú
của HS; HS thảo luận để lập kế hoạch các nhiệm vụ học tập.

- Bước thứ hai: Sinh viên thực hiện nghiên cứu, thông qua việc tìm
kiếm và thu thập thông tin nhƣ tham vấn GV hƣớng dẫn, tìm kiếm trên
Internet, đọc tài liệu, tìm trong thƣ viện, thực nghiệm, quan sát, điều tra,
phỏng vấn, luyện tập cách trình diễn…
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- Bước thứ ba: Sinh viên tổng hợp kết quả, bao gồm việc xây dựng
sản phẩm, trình bày kết quả và HS nhìn lại quá trình học tập.
* Thiết kế bài tập thực hành về lý thuyết âm nhạc phù hợp với đối tượng
Vấn đề rèn luyện kĩ năng làm bài tập trong môn Lý thuyết âm nhạc
cơ bản là rất quan trọng. Ngƣời học phải tiến hành làm bài tập nhiều lần
mới nắm vững đƣợc lý thuyết, để áp dụng vào trong việc đọc hiểu bản nhạc
cũng nhƣ phục vụ cho việc giảng dạy sau này. Trên thực tế, do thời lƣợng
còn hạn chế, nên SV ngành Giáo dục mầm non tại trƣờng CĐSP Lào Cai ít
có điều kiện thực hiện các bài tập cụ thể (hoặc lấy từ các bài tập có sẵn
trong giáo trình). Lƣợng bài tập trong cuốn này chỉ xoay quanh những câu
hỏi đƣợc đặt ra theo hƣớng tổng kết phần lý thuyết ít mang tính tƣ duy vận
dụng. Xuất phát từ thực trạng trên, ngoài việc GV cần tham khảo một số
sách khác nhƣ đã nêu ở mục trên thì việc cần thiết kế thêm các bài tập, bổ
sung cho sách giáo trinh thƣờng dùng đế sv đƣợc rèn luyện làm bài tập, có
tính tƣ duy logic và tổng hợp từ đó nắm vững kiến thức hơn. Đây là một
biện pháp hết sức thiết thực, có hiệu quà tốt trong nâng cao khả năng làm
bài tập cho SV.
- Bài tập về trường độ.
Hãy tìm những trƣờng độ là nốt đen, nốt trắng - Đọc cao độ và gõ
đệm theo phách bài hát sau

Đàn gà con
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Đối với bài tập về trƣờng độ sinh viên sẽ phải tƣ duy về trƣờng độ,
ngoài ra còn phải tuy duy về cao độ đã học ở bài trƣớc, ngoài ra bài tập trắc
nghiệm cho trƣờng độ nhƣ hãy chọn câu trả lời đúng nhƣ:
- Nốt tròn có độ dài bằng bao nhiêu phách
a. 2 phách

b. 3 phách

c. 4 phách

d. 5 phách

-

Nốt móc đơn bằng bao nhiêu nốt đen

a. 1/2 phách

b. 1/3 phách

c. 1/4 phách

d. 1 phách

- Rèn luyện các bài tập kỹ năng vạch nhịp trƣờng độ
Ví dụ: Vạch nhịp đúng cho bài hát: Biết vâng lời mẹ - Minh Khang

54

&¡=2==F====G====F====D====S=
===S====G====H===D====H===!
&¡=X===G===H====H===G===V==
=W===C===C===D===C===S===f=
=.
- Vạch nhịp cho nhịp 6/8

6/8              
   


 





 



 






- Bài tập về quãng:
Qua quá trình giảng dạy, tôi thấy sinh viên yếu khi nhận biết các loại
quãng trong các bài hát. Điều này đặc biệt ảnh hƣởng đến việc tiếp thu các
môn học khác nhƣ Đọc và ghi nhạc, vì vậy phần quãng cũng rất quan trọng
với sinh viên.
- Từ một âm gốc thành lập quãng 3 trưởng và 3 thứ

&==s==!===ät==!===Õu=!===v==!==
=x==!
- Từ một âm ngọn thành lập quãng 3 trưởng và 3 thứ
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&===x==!====Úz==!====y===!====
=w===!====èx==.
- Nhận biết các quãng nhanh sẽ giúp sinh viên khi dàn dựng hát bè
đơn giản.

q.1Đ q.2T

q.3T

q.4Đ

q.5Đ

q.6T

q.7T

q.8Đ

*Bài tập về hợp âm:
Việc rèn luyện làm các bài tập về hợp âm có ý nghĩa rất quan trọng
cho việc đệm hát sau này chúng tôi sẽ bổ sung dạng bài tập sau.
- Cho âm gốc thành lập hợp âm ba trƣởng và ba thứ

=&==-------t==!===v==!===x==!==æv==!====w=
=!
- Bài tập về điệu thức:
Để sinh viên rèn kỹ năng xác định giọng, dịch giọng. Đây là dạng bài
tập tổng hợp nhiều kiến thức về điệu thức, sinh viên phải luyện tập nhiều
thi mới làm đƣợc. Nhƣng khi đã làm đƣợc dạng này sẽ rất chắc kiến thức
của điệu thức. Có thể cho dạng bài tập nhƣ sau: Cho bài nhạc sau hãy xác
định giọng và dịch bài nhạc đó lên 1 quãng 2 trƣởng (1 cung)
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Bằng cách sử dụng các kiến thức về cách xác định giọng của một
bản nhạc SV phải xác định đƣợc bài hát Đàn gà trong sân đƣợc viết ở giọng
Đô trƣởng sau đó dịch bản nhạc này lên một quãng hai trƣởng. Các em sẽ
phải dịch từng nốt lên một cung sau đó ghi lại hoá biểu của bản nhạc ở
giọng Rê trƣởng (gồm hai dấu thăng).
Việc xây dựng bài tập cho phân môn lý thuyết âm nhạc đóng một vai
trò quan trọng trong quá trình học tập của SV. Các dạng bài tập càng đa
dạng, hứng thú học tập của SV càng tăng lên. Với thực trạng dạy và học
phân môn Lý thuyết âm nhạc cho SV ngành giáo dục mầm non, đây là một
trong những biện pháp có hiệu quả để tăng hứng thú trong khi làm bài tập,
từ đó nâng cao chất lƣợng dạy học cho SV.
* Xây dựng quy trình dạy học theo hướng tiếp cận năng lực
Nội dung giờ dạy cũ đƣợc thiết kế có 3 hoạt động chính, chúng tôi
nghiên cứu việc phối hợp đa dạng các phƣơng pháp và hình thức dạy học
trong toàn bộ quá trình dạy học là phƣơng hƣớng quan trọng để phát huy
tính tích cực và nâng cao chất lƣợng dạy học, kết hợp các phƣơng pháp
hiệu quả cho tiết dạy chúng tôi chia thành 5 hoạt động sau:
Hoạt động 1: Giới thiệu nội dung bài học.
Hoạt động 2: Tiến hành dạy nội dung l (lý thuyết).
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Hoạt động 3: Tiến hành hƣởng dẫn thực hành nội dung 2 (thực hành)
Hoạt động 4: Kiểm tra đánh giá SV trên lớp.
Hoạt động 5: Củng cố lại giờ học, yêu cầu nghiên cứu làm bài tập
nhà, xem trƣớc nội dung giờ học tiếp theo.
* Đổi mới kiểm tra đánh giá
Thực tế cho thấy, đổi mới KTĐG quyết định việc đổi mới PPDH và
các hoạt động dạy học.
Đổi mới phƣơng pháp dạy học cần gắn liền với đổi mới về đánh giá
quá trình dạy học cũng nhƣ đổi mới việc kiểm tra và đánh giá thành tích
học tập của sinh viên. Đánh giá kết quả học tập là quá trình thu thập thông
tin, giải thích thực trạng việc đạt mục tiêu giáo dục, tìm hiểu nguyên
nhân, ra những quyết định sƣ phạm giúp ngƣời học ngày càng tiến bộ.
Đánh giá toàn diện cả về 5 năng lực: thực hành, hiểu biết, cảm thụ, sáng
tạo và ứng dụng âm nhạc, trong đó cần chú trọng đánh giá năng lực thực
hành âm nhạc.
Đánh giá kết quả học tập môn Âm nhạc phải đảm bảo tính khoa học,
khách quan và toàn diện, phải căn cứ vào mục tiêu và chuẩn kết quả, phải
kết hợp giữa đánh giá thƣờng xuyên và định kì, kết hợp giữa đánh giá của
giáo viên và tự đánh giá của học sinh, đánh giá cần tạo đƣợc hứng thú và
khích lệ tinh thần học tập của học sinh, qua đó khuyến khích các em tham
gia các hoạt động âm nhạc ở trong và ngoài nhà trƣờng.
Minh họa công cụ đánh giá năng lực âm nhạc. Cho bài hát
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1, Xác định giọng bài hát
2, Nêu ra quãng lớn nhất và nhỏ nhất trong bài
3, Trọng âm rơi vào tiếng hát nào
4, Thực hành xƣớng âm bài nhạc
Qua bài tập và yêu cầu chúng ta có thể đánh giá đầy đủ cả về 5 nội
dung: Thực hành âm nhạc, hiểu biết âm nhạc, cảm thụ âm nhạc, sáng tạo
âm nhạc, ứng dụng âm nhạc.
Một trong những biện pháp kiểm tra đánh giá có hiệu quả cao trong
dạy học phân môn Lý thuyết âm nhạc cơ bản đó là thƣờng xuyên sửa và
chấm bài tập về nhà cho SV. ở trên chúng tôi đã để cập thực tế việc kiểm
tra đánh giá trong phân môn Lý thuyết âm nhạc cơ bản của SV ngành Giáo
dục mầm non là không thƣờng xuyên. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến
sự ỷ lại của SV trong vấn đề làm bài tập về nhà. Các em thƣờng làm bài tập
qua loa theo hình thức chống đối; hầu hết làm bài tập sai và SV không hiểu
cặn kẽ vấn đề, vì thế. GV có thể kiểm tra lý thuyết gắn liền với thực hành
thƣờng xuyên trong quá trình học tập tại lớp học. GV đôi khi cũng không
cần là ngƣời trực tiếp chấm từng bài một cho SV. GV có thể đƣa ra đáp án
bài tập, SVchấm bài chéo nhau rồi tự cho điểm dƣới sự hƣớng dẫn của GV.
Với cách làm nhƣ vậy tiết kiệm đƣợc thời gian mà SV vẫn có đƣợc cơ hội
phản biện nếu bạn chấm sai để bảo toàn điểm số của mình.
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2.2.4. Dạy học âm nhạc trong chương trình hoạt động ngoại khóa
Giáo dục con ngƣời phát triển hài hòa, toàn diện thì ngoài việc học
tập bộ môn âm nhạc trên lớp, lãnh đạo nhà trƣờng và tổ bộ môn cần quan
tâm hơn đến việc tổ chức các hoạt động âm nhạc ngoại khóa cho SV.
Qua quá trình thực tế tại trƣờng, chúng tôi nhận thấy việc tổ chức
các hoạt động âm nhạc ngoại khóa của trƣờng còn sơ sài, thiếu sự phong
phú, sáng tạo chƣa kích thích đƣợc nhu cầu của SV. Hoạt động âm nhạc
ngoại khóa chỉ dừng lại ở việc tổ chức biểu diễn các buổi văn nghệ theo
chủ đề của năm học mà chƣa có sự sáng tạo hay có bất kỳ một hình thức
hoạt động nào khác để phục vụ cho nhu cầu học tập và phát triển nghề
nghiệp sau này của SV. Vì vậy, chúng tôi mạnh dạn trình bày một số biện
pháp tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho SV SPMN Trƣờng CĐSP Lào
Cai nhƣ sau:
* Nguyên tắc xây dựng biện pháp: Chƣơng trình phải đƣợc xây dựng
trên phƣơng thức học mà chơi, chơi mà học. Thời gian thực hiện phải đƣợc
lựa chọn cho phù hợp với kế hoạch giảng dạy của nhà trƣờng. Coi việc giáo
dục đạo đức và tình cảm thẩm mỹ cho SV trong trƣờng.
Bảng 2.1. Kế hoạch theo chủ đề dàn dựng chương trình hoạt động
ngoại khóa âm nhạc theo chủ đề của trường.
Thời gian
5/9

Chủ đề sinh hoạt ngoại khóa
Chào mừng năm học mới

20/10

Ngày phụ nữ Việt Nam

20/11

Ngày nhà giáo Việt Nam
Tổng kết học kì I

9/1

Học sinh - sinh viên vững bƣớc

3/2

Đảng cho ta mùa xuân

8/3

Ngày quốc tế phụ nữ
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26/3
30/1-1/5
19/5

Thành lập đoàn thanh niên
Điện Biên chiến thắng và Quốc tế lao động
Bác Hồ tình yêu bao la
Tổng kết học kì II
(Nguồn : tác giả tự tổng hợp)

Ngoài ra, đoàn thanh niên cũng nên kết hợp tổ chức các buổi sinh hoạt
ngoại khóa gắn với công tác đoàn nhƣ: thành lập đoàn, đại hội chị đoàn
toàn trƣờng hoặc tổ chức các buổi giao lƣu văn nghệ giữa các chi đoàn…
Việc tổ chức chƣơng trình hoạt động ngoại khóa âm nhạc theo chủ
đề của năm học góp phần làm cho SV thêm hiểu biết về các ngày lễ của đất
nƣớc, giúp các em có sự lựa chọn đề tài sinh hoạt phù hợp. Đặc biết không
chỉ có các buổi sinh hoạt đơn thuần và nhà trƣờng và ban lãnh đạo cần có
những quan tâm trong việc xây dựng một số mô hình am nhạc ngoại khóa
nhƣ: Câu lạc bộ, các trò chơi âm nhạc hay các buổi tọa đàm nói chuyện về
âm nhạc.
Nội dung: Trong phạm vi đề tài này, HV chủ trƣơng xây dựng một
chƣơng trình ngoại khóa âm nhạc theo một số chủ đề của năm để góp phần
giải quyết những thực trạng hoạt động ngoại khóa tại trƣờng và làm cho các
chƣơng trình ngoại khóa trở nên sinh động hơn, hấp dẫn và phù hợp với
nhu cầu, sở thích của các SV, giúp các em có đƣợc sân chơi âm nhạc lành
mạnh và thật sự bổ ích. Đóng góp một phần không nhỏ vào hoạt động nghề
nghiệp sau này của các em.
Yêu cầu đối với các hoạt động ngoại khóa:
Nội dung, mô hình hoạt động âm nhạc ngoại khóa phải thiết thực,
đáp ứng yêu cầu giáo dục âm nhạc của nhà trƣờng, phù hợp với nhu cầu
hoạt động âm nhạc và khả năng của SV.
Nội dung mô hình âm nhạc ngoại khóa đƣợc lựa chọn dựa trên hệ
thống kiến thức, kỹ năng âm nhạc quy định trong chƣơng trình giáo dục âm
nhạc do Bộ Giáo dục ban hành.
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2.2.5. Nâng cao chất lượng giảng viên và tăng cường cơ sở vật chất
* Đội ngũ Giảng viên: Giảng viên có vai trò quyết định lớn đến chất
lƣợng học tập của SV trong nhà trƣờng. Do vậy, chất lƣợng GV phần nào
quyết định đến chất lƣợng dạy học phân môn Lý thuyết âm nhạc. Nhƣ phần
thực trạng đã nêu tại Chƣơng 1. Đa số các GV thƣờng phải dạy tất cả các
phân môn, ngoài ra còn phải đảm nhiệm công tác phong trào của Đoàn
thanh niên, Công Đoàn, nhà trƣờng. Điều đó dẫn đến tình trạng GV có kiến
thức rộng, bao quát nhƣng chƣa sâu, để thực sự tiếp tục phát triển bộ môn
Âm nhạc trong Giáo dục mầm non thiết nghĩ nhà trƣờng cần phải có những
cải tiến về số lƣợng và chất lƣợng GV âm nhạc.
Để nâng cao chất lƣợng GV cần:
- Nâng cao về trình độ chuyên môn trong đó yêu cầu GV cần đạt

trình độ Thạc sĩ trở lên.
- Đội ngũ GV cần đƣợc quan tâm đầy đủ về mọi mặt từ chế độ đãi

ngộ đến việc bồi dƣỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; Phân
công giảng dạy hợp với chuyên ngành, tránh tình trạng dạy chuyên ngành
sâu quá khác nhau.
- GV giảng dạy bộ môn âm nhạc thƣờng xuyên phải đƣợc tập huấn

chuyên môn bao gồm: bộ môn Âm nhạc, tin học văn phòng, tiếng anh và
đặc biệt là phƣơng pháp dạy học âm nhạc (cho trẻ mầm non) do Bộ Giáo
dục - Đào tạo tổ chức thƣờng niên.
- GV phải thƣờng xuyên đi thực tế tại trƣờng Mầm non để có thể

nắm vững yêu cầu thực tiễn.
- Trong các năm học, nhà trƣờng nên thƣờng xuyên tổ chức phong trào

hội giảng - hội học, có sự kiểm tra chặt chẽ về nề nếp sinh hoạt chuyên môn, về
hồ sơ dạy học, các giờ dạy trên lớp; có sự đánh giá khen thƣởng, kỉ luật rõ ràng,
công bằng, tạo không khí thi đua trong giảng dạy và học tập trong nhà trƣờng.
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Đối với môn Lý thuyết âm nhạc, các GV trong tổ bộ môn âm nhạc
cần thƣờng xuyên trao đổi để đi đến thống nhất về độ chính xác của các
kiến thức, kĩ năng thực hành và phƣơng pháp giảng dạy trên lớp.
*Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học
Hiện nay, cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học Lý thuyết
âm nhạc ở trƣờng CĐSP Lào Cai vẫn còn thiếu và chƣa đồng bộ. Lớp
học âm nhạc không đƣợc cách âm nên gây ồn ào ảnh hƣởng tới các lớp
học của các khoa khác trong trƣờng. Vì vậy, nhà trƣờng phải kịp thời có
những biện pháp sau:
- Sửa chữa hoặc mua đàn phím điện tử mới để đảm bảo cho việc dạy

học các môn Âm nhạc trong nhà trƣờng.
- Đầu tƣ xây dựng phòng học âm nhạc để không còn xảy ra tình

trạng thiếu lớp học; phòng học âm nhạc cần có hệ thống cách âm.
- Đầu tƣ máy móc trang thiết bị đầy đủ cho một phòng học âm nhạc:

máy tính, máy chiếu, loa, đài, đầu đĩa... để phục vụ đầy đủ không những
phần "nghe” mà cả phần “nhìn” đối với bộ môn Âm nhạc, trong đó có phân
môn Lý thuyết Âm nhạc.
- Tổ bộ môn cần đề xuất và tƣ vấn với nhà trƣờng bổ sung thêm các
loại sách, giáo trình và tài liệu về âm nhạc ở thƣ viện trƣờng để GV và SV
có thêm nguồn tài liệu giảng dạy, học tập, nghiên cứu và tham khảo.
- Chia nhóm học từ 15 - 25 SV/ 1 tiết thực hành.
2.3. Thực nghiệm sƣ phạm
2.3.1. Mục đích thực nghiệm.
Trên cơ sở các biện pháp đã trình bày ở trên, chúng tôi tiến hành
thực nghiệm biện pháp đổi mới giáo trình, xây dựng nội dung và áp dụng
đổi mới về kiểm tra đối với sinh viên ngành Giáo dục mầm non với mục
đích: Xem xét tính khả thi và hiệu quả của biện pháp đối với việc nâng cao
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chất lƣợng dạy học phân môn Lý thuyết âm nhạc cho SV ngành Giáo dục
mầm non tại trƣờng CĐSP Lào Cai.
2.3.2. Đối tƣợng thực nghiệm
Đối tƣợng đƣợc chọn là nhóm nguyên vẹn gồm tất cả học sinh năm
thứ 2 lớp CĐ16MN1,2 - Trƣờng CĐSP Lào Cai, trong đó nhóm thực
nghiệm là lớp CĐ16MN1 gồm 63 học sinh và lớp CĐ16MN2 gồm 61 học
sinh là nhóm đối chứng.
Bảng 2.5: Đặc điểm đối tượng nghiên cứu
Đặc điểm
Nữ

Nhóm
SL
Nhóm
TN
Nhóm
DC

60

59

Nam

Kết quả học khảo sát đầu vào
Dân tộc
SL

%

Giỏi
S

%

SL

%

95,2

3

4,8

57

90,5

6

96,7

2

3,3

54

88,5

6

L

%
9,
5
9,
8

Khá

TB Khá

TB

SL

%

SL

%

SL

%

11

17,5

20

31,7

26

41,3

10

16,4

21

34,4

24

39,3

Bảng số liệu trên cho thấy:
- Thành tích học tập của hai nhóm chênh lệch không lớn.
- Tỷ lệ SV nam và nữ đƣợc chia tƣơng đối đồng đều.
Nhóm đối chứng: Không áp dụng các PPDH tích cực
Nhóm thực nghiệm: Áp dụng các PPDH tích cực
GV tiến hành thực nghiệm: Hà Thị Thu Thủy
2.3.3. Nội dung, quy trình thực nghiệm
Thực hiện triển khai, áp dụng các biện pháp đổi mới phƣơng pháp dạy
học phân môn Lý thuyết âm nhạc cho lớp CĐ16MN1 từ đó đánh giá và so
sánh kết quả với lớp CĐ16MN2 là lớp không áp dụng các biện pháp đổi mới.
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Quá trình thực nghiệm đƣợc thực hiện trong nội dung môn học Lý
thuyết âm nhạc. Trên cơ sở thiết kế các tiết dạy về Lý thuyết âm nhạc có
đổi mới về phƣơng pháp dạy học.
Chúng tôi tiến hành kiểm tra trƣớc tác động đối với học sinh hai lớp
(đối chứng và thực nghiệm). Sau kết quả kiểm tra, nhóm 1 - nhóm thực
nghiệm đƣợc áp dụng việc đổi mới PPDH; nhóm 2 - nhóm đối chứng
không áp dụng đổi mới PPDH. Kết thúc nội dung thực nghiệm, chúng tôi
tiến hành kiểm tra đầu ra để đánh giá hiệu quả của biện pháp
Quá trình thiết kế các bài kiểm tra trƣớc và sau thực nghiệm đƣợc
thực hiện với giáo viên cùng chuyên môn tiến hành tại lớp học, để đảm bảo
tính khách quan.
Quá trình thực nghiệm đƣợc tiến hành trong 3 tiết với cả nhóm thực
nghiệm và nhóm đối chứng. Thiết kế 3 tiết giảng (xem phụ lục 3, tr.96) tiến
hành thực nghiệm theo kế hoạch giảng dạy cụ thể nhƣ sau:
Tiết thứ

Số

Nội dung thực hiện

buổi

Tiết 1

1

Bài 2: Tiết tấu, nhịp

Tiết 2

1

Bài 4: Hợp âm và cách thành lập

Tiết 3

1

Bài 5: Xác định giọng - Dịch giọng

* Thời gian và địa bàn thực nghiệm
Căn cứ vào mục đích thực nghiệm, căn cứ vào nội dung thực
nghiệm, căn cứ vào kế hoạch dạy học tại trƣờng CĐSP Lào Cai quỹ thời
gian làm luận văn của minh, chúng tôi xác định thời gian làm thực nghiệm
nhƣ sau:
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- Thực nghiệm triển khai: Thực nghiệm trong năm học 2016 -2017
- Thực nghiệm đối chứng: Giờ dạy mẫu tiến hành vào giờ học phân
môn Lý thuyết âm nhạc tháng 10 năm 2016.
* Tiến hành thực nghiệm
Thực nghiệm triển khai: Áp dụng các biện pháp đối mới phƣơng
pháp dạy học chúng tôi đã nêu trong luận văn vào giảng dạy nhóm thực
nghiệm CĐ16MN1 Giáo dục mầm non trong học kỳ I (năm học 2016 2017) và so sánh kết qủa với nhóm đối chứng không áp dụng phƣơng pháp
đổi mới.
Trong giờ dạy này, chứng tôi đã sử dụng các phƣơng pháp dạy học
sau: Tăng cƣờng các bài tập thực hành, sử dụng linh hoạt phƣơng pháp trực
quan, kiểm tra đánh giá Đánh giá kết quả học tập thu thập thông tin, giải thích
thực trạng việc đạt mục tiêu giáo dục, tìm hiểu nguyên nhân… Ở nhóm đối

chứng chứng tôi không sử dụng những phƣơng pháp dạy học này.
Sau khi giảng dạy, chúng tôi tiến hành kiểm tra hai nhóm Thực
nghiệm và nhóm Đối chứng với cùng nội dung các câu hỏi để đánh giá kết
quả của các biện pháp đƣợc đƣa ra.
Bài kiểm tra bao gồm các nội dung sau:
+ Lý thuyết: Hợp âm 3 trƣởng và 3 thứ
+ Bài tập: Từ âm gốc cho trƣớc thành lập quãng 3 trƣởng, 3 thứ.
2.3.4. Kết quả thực nghiệm
Kết quả thực nghiệm triển khai
Sau quá trình thực nghiệm chúng tôi thu đƣợc kết quả học tập của
sinh viên lớp CĐ16MN1 và lớp CĐ16MN2 nhƣ sau:
Bảng 2.6. Kết quả học tập phân môn LTÂN của lớp CĐ16MN1 và
CĐ16MN2
Lớp

Giỏi

Khá

Trung bình

Yêu

Tống

66
SL

%

SL

SL

%

SL

%

%

CĐ16MN1 21

33,3

33

52,4

9

14,3

0

0

63

CĐ16MN2 15

24,6

28

45,9

18

29,5

0

0

61

Nhận xét: Bảng thống kê trên cho thấy rõ số SV giỏi và khá của
lớp CĐ16MN1 cao hơn lớp CĐ16MN2. số SV đạt điểm trung bình thấp
hơn hẳn.
- Kết quả thực nghiệm đối chứng:
Sau khi tiến hành thực nghiệm và chấm bài kiểm tra, chúng tôi
nhận thấy rằng kết quả học tập của nhóm Thực nghiệm cao hơn nhóm
Đối chứng.
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Bảng 2.7. Bảng tổng hợp kết quả thực nghiệm ở nhóm Đối chứng
và nhóm Thực nghiệm
Nhóm Thực nghiệm
Kết quả học tập

Số lƣợng
SV

Tỉ lệ %

Nhóm Đôi chứng
Số lƣợng
SV

Tỉ lệ %

Giỏi

21

33,3

15

24,6

Khá

33

52,4

28

45,9

Trung bình

9

14,3

18

29,5

Yếu
Tổng

0%
63

100%

61

100%

Căn cứ vào số liệu tại Bảng 3 chúng tôi khẳng định rằng: Với những
biện pháp tác động mà chúng tôi áp dụng trong quá trình giảng dạy phân
môn Lý thuyết âm nhạc cơ bản thì kết quả học tập của SV cao hơn so với
các biện pháp truyền thống.
Khi sử dụng những phƣơng pháp và kỹ thuật dạy học vào phân môn
lý thuyết âm nhạc cho SV chuyên ngành Giáo dục mầm non chúng tôi thấy
rõ về sự tiếp thu, sự hào hứng, SV đƣợc tham gia đầy đủ vào những hoạt
động từ cá nhân cho đến hoạt động nhóm, đồng thời các em còn đƣợc tham
gia vào quá trình xây dựng trò chơi về Lý thuyết âm nhạc. Song, quan trọng
nhất là sự thoải mái về tinh thần trong một giờ học lý thuyết.
Trong quá trình thực nghiệm những phƣơng pháp và kỹ thuật dạy học
cho phân môn Lý thuyết âm nhạc chúng tôi rút ra một số nhận xét nhƣ sau:
- Về phần phƣơng pháp và kỹ thuật dạy học cho thấy những dấu hiệu
tích cực khi GV chú trọng vào việc sử dƣng những phƣơng pháp và kỹ
thuật dạy học theo hƣớng đổi mới. Khi áp dụng những phƣơng pháp và kỹ
thuật vào phân môn này cho thấy GV vẫn giữ vai trò là ngƣời hƣớng dẫn và
giải đáp về mặt kiến thức, còn sv là ngƣời giữ vai trò chủ động trong việc
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tim hiểu và lĩnh hội tri thức mới dƣới sự định hƣớng của GV. SV đƣợc chủ
động tiếp cận tri thức một cách trực tiếp mà không còn gián tiếp thông qua
GV nhƣ những phƣơng pháp truyền thống đã đƣợc áp dụng. Thông qua quá
trình thực nghiệm chính GV là ngƣời đƣợc tiếp cận vói những kỹ thuật dạy
học nhiều hơn, biết cân nhắc và lựa chọn những kỹ thuật và phƣơng pháp
để sử dựng luôn phiên nhau trong giờ học nhằm tạo cho các em nhiều hứng
thú hơn trong giờ học.
- Về phần thay đổi nội dung chƣơng trình cho phù hợp với thời
lƣợng và đối tƣợng sv ngành giáo dục mầm non chúng tôi nhận thấy rằng
việc giảm tải những nội dung quá khó so với năng lực nhận thức của SV là
cần thiết. Với nội dung đã đƣợc lƣợc bớt các em có thêm thời gian để tập
trung vào những vấn đề có tính ứng dụng vào thực tế trong công tác giảng
dạy sau khi ra trƣờng. Đồng thời với khối lƣợng kiến thức vừa phải các em
không cảm thấy bị áp lực trƣớc những những kiến thức quá khó hiểu, quá
với khả năng nhận thức của mình.
Đối với SV các em đƣợc tiếp cận với kiến thức thông qua những
phƣơng pháp mang tính tích cực nhằm thúc đẩy nhƣng kĩ năng nhƣ kĩ năng
hợp tác, kĩ năng tự học, kĩ năng thuyết trình trƣớc đám đông, nhóm kĩ năng
xã hội, Trải qua quá trình thực nghiệm trong giờ Lý thuyết âm nhạc tại
trƣờng CĐSP Lào Cai chúng tôi nhận thấy SV rất tích cực trong giờ học
cũng nhƣ xây dựng bài. Các em không còn cảm thấy đây là một môn học
khó hiểu, khó tiếp thu và khó truyền tải mà thay vào đó là sự hứng thú, sôi
nổi trong việc thảo luận nhóm để hƣớng tới nội dung của bài học. Với
những kết quả nhƣ trên việc chúng tôi sử dụng một số phƣơng pháp dạy
học, kỹ thuật dạy học và đổi mới nội dung chƣơng trình phân môn Lý
thuyết Âm nhạc cho sv ngành Giáo dục mầm non tại trƣờng CĐSP Lào Cai
là hợp lý.
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Tiểu kết
Căn cứ vào những nội dung đã đƣợc trình bày trong chƣơng 2,
chúng tôi đƣa ra một số kết luận nhƣ sau:
Nội dung bài giảng mẫu mà chúng tôi đề xuất dựa trên những tiêu
chí và ý tƣởng của sự đổi mới đã đƣợc trình bày mang tính thuyết phục cao
giúp cho GV định hƣớng đƣợc hệ thống kiến thức một cách khoa học, rõ
ràng và phù hợp với đặc thù của SV ngành Giáo dục mầm non. Trên thực
tế, bài học đã đƣợc thử nghiệm và đã mang lại những kết quả khả quan.
Xây dựng bài giảng mẫu cho phân môn Lý thuyết âm nhạc cho SV ngành
Giáo dục mầm non là một hƣớng đi mới có ý nghĩa sâu sắc, phù hợp với
thực tế tại trƣờng CĐSP Lào Cai.
Các phƣơng pháp mà chúng tôi xây dựng bao gồm: Phƣơng pháp
thực hành luyện tập, phƣơng pháp sử dụng phƣơng tiện trực quan, phƣơng
pháp đặt và giải quyết vấn đề, phƣơng pháp trải nghiệm sáng tạo, phƣơng
pháp hợp đồng. Mỗi phƣơng pháp đều có những ƣu điểm và những hạn chế
riêng, vì vậy trong quá trình giảng dạy, ngƣời GV phải biết kết hợp và vận
dụng các phƣơng pháp ấy một cách linh hoạt, tinh tế, phù hợp với đối
tƣợng nghiên cứu để việc giảng dạy phân môn Lý thuyết âm nhạc đạt đƣợc
hiệu quả cao nhất.
Vậy trong quá trình giảng dạy GV nên cân nhắc sử dụng những kĩ
thuật nào để phù hợp với từng bài học và phù hợp với yêu cầu tích cực hoá
trong hoạt động dạy học nói chung trong xu hƣớng giáo dục liên tục đổi
mới nhƣ hiện nay.
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KẾT LUẬN
Hiện nay, nâng cao chất lƣợng dạy và học là một trong những nhiệm
vụ quan trọng hàng đầu của trƣờng CĐSP Lào Cai. Điều này đƣợc xác lập
dựa trên mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo của nhà trƣờng; Đồng thời phù hợp với
xu thế phát triển mạnh của nền kinh tế. Để tài “Dạy học phân môn Lý
thuyết cho SV ngành Giáo dục mầm non tại trường CĐSP Lào Cai” đƣợc
nghiên cứu nhằm đáp ứng nhu cầu này.
Tuy nhiên, để đề tài này mang tính thuyết phục cao, việc nâng cao
chất lƣợng giảng dạy phân môn Lý thuyết Âm nhạc cho SV ngành giáo dục
mầm non phải dựa trên những minh chứng có sơ sở. Vì thế việc đổi mới
nội dung bài giảng và hệ thống các phƣơng pháp cũng nhƣ kĩ thuật dạy học
là nguồn hỗ trợ thiết thực cho GV trong công tác giảng dạy của mình và
điều ấy cũng đã minh chứng cho khả năng học tập cũng nhƣ những tiến bộ
trong suốt quá trình học tập của SV. Nhƣ vậy nâng cao chất lƣợng giảng
dạy phân môn Lý thuyết âm nhạc cho SV ngành Giáo dục mầm non tại
trƣờng CĐSP Lào Cai là một hƣớng đi có ý nghĩa thực tế cao.
Các biện pháp đã đƣợc lựa chọn để cải tiến là:
- Đổi mới nội dung chƣơng trình, giáo trình phân môn Lý thuyết âm
nhạc
- Bổ sung một số bài tập lý thuyết cho phù hợp với đối tƣợng
- Đổi mới phƣơng pháp dạy học phân môn Lý thuyết âm nhạc
* Biện pháp 1: Đổi mới về nội dung chƣơng trình, giáo trình phân môn
Lý thuyết âm nhạc, ở đây, chúng tôi có một số điều chỉnh về nội dung của
chƣơng trình nhằm cho nội dung hợp lý và phù hợp với đối tƣợng ngƣời
học. Đồng thời cũng cho rằng việc biên soạn tập bài giảng dành riêng cho
đối tƣợng là sv ngành Giáo dục mầm non tại trƣờng CĐSP Lào Cai là
điều cần thiết.

71
*Biện pháp 2: Bổ sung một số dạng bài tập lý thuyết cho phù hợp
với đối tƣợng. Trong nội dung này, chúng tôi đã đƣa ra một số dạng bài tập
mà trong giáo trình chúng tôi đang sử dụng rất ít: Dạng bài tập trắc nghiệm;
Sử dụng tác phẩm (bao gồm bản nhạc và âm thanh) hoặc trích đoạn âm
nhạc trong phần bài tập.
* Biện pháp 3: Đổi mới phƣơng pháp dạy học phân môn Lý thuyết
âm nhạc. Trong đó, chúng tôi đƣa ra một số biện pháp nhƣ sau: Tăng
cƣờng thực hành luyện tập trong giờ học, tăng cƣờng kiểm tra đánh giá,
tăng cƣờng sử dụng phƣơng tiện trực quan, áp dụng phƣơng pháp dạy học
theo hƣớng tích cực.
Trong khuôn khổ của luận văn, chúng tôi tập trung vào biên soạn
nội dung chƣơng trình cho phù hợp với đối tƣợng nghiên cứu, đồng thời cải
tiến phƣơng pháp thực hành luyện tập nhằm cung cấp những kĩ năng, bài
tập để hiểu sâu lý thuyết. Khai thác, sử dụng các phƣơng tiện trực quan
trong quá trình giảng dạy giúp môn học này trở nên thân thiện với SV
Các khái niệm và bài tập lý thuyết âm nhạc sẽ bớt trừu tƣợng, khô khan,
từ đó dễ hiểu, dễ nhớ khi thực hành với SV. Hơn nữa, việc áp dụng một
số phƣơng pháp theo hƣớng tích cực và các kĩ thuật dạy học vào phân
môn Lý thuyết âm nhạc sẽ giúp đa dạng hoá hình thức dạy học, tạo cho
SV đƣợc hoạt động nhiều hơn trong giờ học.
Các biện pháp nêu trên đều đã đƣợc chúng tôi ứng dụng hiệu quả
trong năm qua và thu đƣợc nhiều kết quả khả quan. Tất cả các biện pháp
đều hƣớng tới mục đích giúp SV nắm vững nội dung môn học và quan
trọng hơn là giúp nâng cao khả năng vận dung, củng cố lý thuyết bằng thực
hành cho SV.
* Khuyến nghị
Đối với Ban giám hiệu nhà trƣờng: cần tạo điều kiện cho các GV
tham gia các lớp tập huấn nâng cao chất lƣợng giảng dạy, bồi dƣỡng công
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nghệ thông tin, rèn luyện những kĩ năng cần thiết để vận dung nội dung đổi
mới cho việc giảng dạy của mình. Bên cạnh đó phải khuyến khích, tạo điều
kiện cũng nhƣ kiểm tra đánh giá thƣờng xuyên hơn nữa. Việc thực hiện
nâng cao chất lƣợng giảng dạy các môn học trong nhà trƣờng nói chung và
phân môn Lý thuyết cơ bản nói riêng. Ngoài ra cần quan tâm và tôn trọng
những ý kiến phản hồi từ ngƣời học để từ đó có những thay đổi hợp lý về
nội dung giảng dạy sao cho có giá trị thiết thực nhất, gắn với nghề nghiệp
sau khi SV ra trƣờng. Tiếp tục thực hiện việc đào tạo các môn học theo hệ
thống tín chỉ nhằm tạo sự thông thoáng hơn cho quá trình tự nghiên cứu
của SV.
Đối với tổ chuyên môn: Tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện giá trình
các môn học cụ thể là vận dụng bài giảng mẫu mà đề tài đã xây dựng
nhằm cung cấp cho ngƣời học những tài liệu phục vụ học tập tốt nhất,
bên cạnh đó phải có sự thống nhất, đồng thuận cao trong các GV dạy
cùng phân môn.
Đối với GV: Cần nâng cao nhận thức cũng nhƣ kĩ năng thiết kế
bài giảng nhằm nâng cao chất lƣợng giảng dạy theo hƣớng tích cực,
giúp ngƣời học chủ động, sáng tạo trong việc lĩnh hội tri thức góp ph ần
nâng cao chất lƣợng dạy và học trong nhà trƣờng nói chung theo xu
hƣớng đổi mới hiện nay.
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PHỤ LỤC 1
ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT PHÂN MÔN LTÂN CƠ BẢN
NGÀNH ĐÀO TẠO: GIÁO DỤC MẦM NON
ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: ÂM NHẠC Mã số: NHAC. 110
2. Số tín chỉ: 2 (2, 0)
3. Trình độ đào tạo: Dùng cho sinh viên hệ cao đẳng mầm non
4. Phân bố thời gian: Tổng số tín chỉ 2 = 30 tiết
Trong đó: Lý thuyết: 10 tiết.
Thực hành: 18 tiết.
Kiểm tra: 2 tiết.
Tự học: 60 giờ.
5. Điều kiện tiên quyết: Không.
6. Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong SV phải đạt đƣợc:
6.1. Về năng lực khoa học giáo dục
- Tìm hiểu đối tƣợng, môi trƣởng giáo dục:
+ Khảo sát khả năng âm nhạc của trẻ em tuổi MN.
+ Tìm hiểu đặc điểm hoạt động, đặc điểm tâm lí học sinh mầm non;
đối tƣợng dạy học để có hoạt động dạy phù hợp.
- Năng lực khoa học
+ Hiểu biết về âm nhạc (âm thanh, tiết tấu, giọng thức....) và các kỹ
thuật ca hát (luyện thanh, đánh nhịp..)
+ Vận dụng những hiểu biết về âm nhạc và các kỹ thuật ca hát vào
các bài hát cụ thể trong chƣơng trình giáo dục Mầm non
- Năng lực giáo dục nghệ thuật:
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- Biết cảm nhận cái hay, cái đẹp trong âm nhạc, định hƣớng thẩm mỹ
đúng đắn cho học sinh, lên án những quan điểm thẩm mỹ lệch lạc, không
phù hợp với lứa tuổi trẻ Mầm non.
- Sinh viên có năng lực tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các hoạt
động văn hóa văn nghệ trong trƣờng MN
- Năng lực dạy học:
+ Lập kế hoạch, lựa chọn chủ đề giáo dục âm nhạc cho phù hợp với
độ tuổi của trẻ và chƣơng trình giáo dục Mầm non.
+ Lựa chọn PPDH phù hợp với nội dung đặc điểm sinh lý và khả
năng âm nhạc của trẻ và điều kiện thực tiễn của nhà trƣờng.
+ Sử dụng, khai thác thiết bị đồ dùng dạy học, đồ chơi vào dạy học
sao cho đạt hiệu quả cao.
- Năng lực phát triển cá nhân: NL tự học, tự nghiên cứu; giao tiếp;
hợp tác với bạn cùng lớp trong thực hiện nhiệm vụ học tập.
6.2. Về phẩm chất, đạo đức:
- Có phẩm chất đạo đức tốt, có tác phong và chuẩn mực của ngƣời
Giáo viên.
- Có tính kiên trì, cẩn thận, vƣợt khó; tìm tòi, sáng tạo trong chuyên
môn và các hoạt động khác.
- Ý thức rèn năng lực nghề nghiệp để phục vụ tốt cho công tác giảng
dạy sau này.
- Yêu nghề, mến trẻ, tích cực trong học tập, nghiên cứu, để có năng
lực nghề nghiệp vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao trong mọi nhiệm
vụ đƣợc giao.
7. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Học phần gồm 30 tiết, đƣợc xây dựng với 3 chƣơng, bao gồm;
- Những kiến thức về nhạc lý âm nhạc cơ bản, sinh viên tiếp cận và
thực hành những kĩ thuật xƣớng âm cơ bản.
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- Thực hành các kĩ thuật thanh nhạc cơ bản để sử dụng trong tổ chức
dạy và học âm nhạc cho trẻ ở trƣờng Mầm non.
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
* Tham gia dự học trên lớp:
- Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ do Giảng viên hƣớng dẫn, tích
cực thực hành, luyện tập, vận dụng kiến thức âm nhạc và kiến thức nghề
nghiệp đƣợc đào tạo vào thực tiễn tổ chức các hoạt động âm nhạc cho trẻ
hiện nay tại các trƣờng mầm non, thực tiễn đời sống để hình thành, phát
triển các năng lực cần thiết đáp ứng mục tiêu môn học.
Có đủ bài cho điểm đánh giá quá trình, đánh giá giữa kỳ và thi kết
thúc học phần.
- Có đủ giáo trình, tài liệu, hƣớng dẫn và tuyển tập cho các độ tuổi
trẻ mầm non và dụng cụ học tập.
* Tự học ở nhà
SV chuẩn bị trƣớc 1, 3 module theo ĐCCT gắn với bài/ nội dung sau
mỗi buổi học dƣới sự hƣớng dẫn của GV:
* Dự thi kết thúc học phần.
9. Tài liệu học tập:
9.1. Giáo trình chính:
[1] Lê Đức Sang - Hoàng Công Dụng - Trịnh Hoài Thu. Âm nhạc và
Múa, NXNGD, 2008
9.2. Tài liệu tham khảo:
[2] Lê Anh Tuấn. Dàn dựng chương trình âm nhạc tổng hợp, Nxb
Đại học sƣ phạm, 2007
[3] Phạm Thị Hoà. Giáo dục âm nhạc - Tập II, Nxb Đại học sƣ
phạm Hà Nội, 2004
[4] Hoàng Văn Yến. Trẻ mầm non ca hát - Nxb GD, 1996
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[5] Phạm Tú Hƣơng - Lí thuyết âm nhạc cơ bản, Nxb Giáo dục,
2001
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
* Theo Quy chế đào tạo Cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ, ban
hành kèm theo Quyết định số 394/QĐ-CĐSP ngày 09/09/2013 của Hiệu
trƣởng trƣờng CĐSP Lào Cai.
* Theo Quy định Về việc tổ chức các hoạt động chuyên môn trong
trƣờng CĐSP Lào Cai, Ban hành kèm theo Quyết định số 542/QĐ-CĐSP
ngày 18/12/2014 của Hiệu trƣởng trƣờng CĐSP Lào Cai.
* Theo công văn 256/CĐSP ngày 8/12/2015 về hƣớng dẫn công tác
kiểm tra đánh giá năm học 2015-2016 của trƣờng CĐSP Lào Cai.
* Mục đích đánh giá: Đánh giá để phát triển học tập của SV, giúp
SV định hƣớng việc học tập để phát triển các năng lực nghề nghiệp.
* Nội dung đánh giá: Đánh giá theo chuẩn/ mục tiêu năng lực của
học phần.
* Phƣơng pháp đánh giá:
- Đánh giá quá trình: kiểm tra thƣờng xuyên, qua theo dõi của GV
kết hợp với SV đánh giá đồng đẳng ý thức học tập. Đánh giá hồ sơ học tập
của SV về việc thực hiện các bài tập, các nhiệm vụ học tập theo yêu cầu
của GV (điểm hệ số 1)
- SV làm bài kiểm tra giữa kì hoặc thực hiện các dự án học tập (điểm
hệ số 2)
- Thi kết thúc học phần: Thi vấn đáp (Điểm hệ số 4).
* Điều kiện để đƣợc dự thi học phần:
- Tham gia học tập trên lớp ít nhất là 80% số tiết.
- Trên lớp thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ học tập.
- Phần tự học, tự nghiên cứu: Hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà
giảng viên giao cho cá nhân;
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- Có đủ điểm kiểm tra theo qui định: 1 điểm hệ số 1 và 1 điểm hệ số
2
* Điểm tổng hợp đánh giá học phần (ĐHP) là trung bình cộng (TB)
của các điểm bộ phận theo hệ số của từng loại điểm, làm tròn đến phần
nguyên. Đƣợc tính theo công thức :
Điểm học phần(ĐHP) = (TBHS1 + TBHS2*2 + HS4*4)/7
11. Thang điểm: Thang điểm 10.
12. Nội dung chi tiết học phần:
Chƣơng I
NHẠC LÝ CƠ BẢN
10 tiết (lý thuyết: 4; thực hành: 6)
Bài 1: ÂM THANH - LỐI GHI CHÉP NHẠC
Thực tiễn nghề
nghiệp

Nội dung kiến thức HP

Năng lực

1. Khái niệm về âm
thanh và âm nhạc
- Thông tin [1; T12] 1.1. Khái niệm về âm - So sánh âm ngắn hơn, dài hơn
- Nghe: Con chim non thanh

- Âm cao hơn, âm thấp hơn

[1; T12];

- Âm to hơn, nhỏ hơn.

- Bài hát Biết vâng lời 1.2. Đặc tính âm thanh - Phân biệt đƣợc sự khác nhau
mẹ [4; T11],

có tính nhạc

giữa âm thanh và âm thanh có

- Bài hát: Chiếc khăn

tính nhạc

tay [4; Tr23]

- Bốn đặc tính âm thanh có tính

- Nghe: âm thanh

nhạc

quanh ta ( tiếng mƣa,
tiếng gió, tiếng rì rào
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nói chuyện...)
2. Hệ thống âm thanh
tên gọi kí hiệu
Đọc [1; Tr7]

2.1. Khuông nhạc, Khóa - Nhận biết dòng, khe của
khuông nhạc.

son.

- Viết khóa son.
Nghe: Đồ, rê, mi, pha, 2.2. Vị trí, hình nốt.

- Viết hình nốt và vị trí nốt trên

son, la, xi, đô

dòng kẻ nhạc
3. Trƣờng độ, Dấu hóa

- Nghe: Đô, mi, son, 3.1. Trƣờng độ:

- Nhận biết độ dài của âm thanh

đố

với hình nốt tƣơng đƣơng.
- Đọc các cao độ với độ dài khác
nhau

Thông tin [1; T28]

3.2. Dấu hóa:

- Nhận biết các kí hiệu của dấu

Bài hát: Vì sao mèo - Dấu thăng:

thăng, giáng, hoàn

rửa mặt [4; Tr31]

- Thực hành các dấu hóa

- Dấu giáng:
- Dấu hoàn ( Dấu bình)

- Thông tin [1; T21] 3.3. Dấu lặng, dấu tăng - Ý nghĩa thực hành của các kí
- Bài hát: Mùa hè đến độ, dấu miễn nhịp.

hiệu dấu lặng, tăng đọ dài, miễn

[4; Tr10]

nhịp

- Tìm hiểu tập: Trẻ - Vận dụng tìm các kí - Thực hành theo nhóm thể hiện
thơ hát

hiệu dấu thăng, giáng, các trƣờng độ về hình nốt, các
hoàn.

dấu lặng từ đó phân biệt đƣợc độ

- Tìm các dấu lặng, dẫu dài- ngắn, ngân - nghỉ...
Bài 2: TIẾT TẤU - NHỊP
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Thực tiễn nghề

Nội dung kiến thức HP

Năng lực

nghiệp
1. Tiết tấu, trọng âm, tiết
nhịp, nhịp, vạch nhịp, nhịp
lấy đà:
- Thông tin tiết tấu 1.1. Khái niệm tiết tấu:

- Nhận biết đc âm hình tiết tấu

[1; Tr13]

-> Hình thành đƣờng nét tiết
tấu chung của tác phẩm âm nhạc

Xem ví dụ 1 [1; 1.2. trọng âm:

- Phân biệt đƣợc trọng âm đối

Tr25] ;

với từng loại nhip với các bài

Phân tích bài hát:

hát cụ thể

- Lời chào buổi sáng

- Tổ chức HĐ thực hành gõ đệm

[4; Tr9] ;

theo trọng âm của bài hát

- Cô và mẹ [4; Tr47]

- Lời chào buổi sáng [4; Tr9] ;

;

- Cô và mẹ [4; Tr47] ;

- Thông tin [1; T23] 1.3. Tiết nhip, nhịp, và vạch - Phân biệt tiết nhịp, nhịp và
nhịp:

vạch nhịp có gì khác nhau.
- Loại nhịp đƣợc quy định kí
hiệu nhƣ thế nào
- Phân tích số trên và số dƣới
của loại nhịp quy định, vạch
nhịp

- Phân tích số phách 1.4. Nhịp lấy đà:

- Nhận biết nhịp lấy đà trong bài

có trong mỗi nhịp

hát

Bài hát:

- Em đi mẫu giáo [4; Tr47] ;

- Em đi mẫu giáo [4;

- Thƣơng con mèo [4; Tr45] ;
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Tr47] ;

- Tổ chức thực hành phân tích,

- Thƣơng con mèo

gõ đệm theo trọng âm bài hát có

[4; Tr45] ;

nhịp lấy đà
2. Đảo phịch phách và
nghịch phách.

- Phân tích bài nhạc: 2.1. Đảo phách:

- Nhận biết chỗ có tiết tấu đảo

Múa với ban tây + Nhịp 2/4:

phách

nguyên [4; Tr37]-

- Tổ chức thực hành đảo phách:

Nhịp 2/4
+ Nhịp ¾:
+ Nhịp 4/4
- Phân tích bài nhạc:
Chú bộ đội đi xa [4;
Tr34] - Nhịp 3/4
2.2. Nghịch phách:

- Nhận biết chỗ có tiết tấu
nghịch phách.
- Tổ chức thực hành nghịch
phách:

Bài hát: Cháu yêu - Vận dụng chỉ ra tiết tấu, - Thực hành phân tích trọng âm,
chú bộ đội, mẹ yêu trọng âm, tiết nhịp, nhịp, tiết nhịp, nhịp lấy đà.
con, đi một hai

vạch nhịp, nhịp lấy đà

- Tìm ra chỗ đảo phách - > Thực

- Tìm chỗ đảo phách, nghịch hiện câu hát đảo phách
phách
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Bài 3: QUÃNG
Thực tiễn nghề
nghiệp

Nội dung kiến thức HP

Năng lực

1. Quãng hòa thanh,
quãng giai điệu:
- Quãng hòa thanh 1.1 . Quãng hòa thanh:

- Gọi tên các quãng đầy đủ 2

[1; T24- 28]

yếu tố:
+ Số lƣợng: số bậc tạo thành
quãng.
+ Chất lƣợng: Số cung và nửa
cung hợp thành quãng.

- Ví dụ 2, 3 [1; T33] 1.2. Quãng giai điệu:

- Phân biệt sự khác nhau giữa

;

quãng hòa âm và quãng giai

Phân tích

điệu

-Ví dụ: Nhịp 1 bài

- Lấy ví dụ trong các bài bài

hát Dâng hoa lên

hát

ông và bác
2. Các quãng cơ bản và
quãng chuyển hóa:
-

Cho

bài

hát: 2.1. Quãng cơ bản:

Những khúc nhạc

- Liên hệ các quãng cơ bản
trong bài hát

hồng [4; Tr40]
- Cho bài hát: Múa 2.2. quãng chuyển hóa:

- Liên hệ các quãng chuyển

cho mẹ xem [1;

hóa trong bài hát

T37]

-

Thực hành

chuyển hóa

các quãng
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Bài 4:
HỢP ÂM VÀ CÁCH THÀNH LẬP
1. Hợp âm
- Thông tin

[1; 1.1. Hợp âm ba:

T56]

1.1.1. Hợp âm ba trƣởng

- [3; T96]

1.1.2. Hợp âm ba thứ

1.2. Hợp âm bảy:

- Thành lập hợp âm ba trƣởng
- Thành lập hợp âm ba thứ

- Thành lập hợp âm bảy

- Cho âm gốc : A, - Thành lập hợp âm 3T, 3t, - Thành lập đƣợc hợp âm 3 và
hợp âm 7

G, E, H

Bài 5 : ĐIỆU THỨC, GIỌNG
Thực tiễn nghề
nghiệp

Nội dung kiến thức HP

Năng lực

1. Điệu thức:
- Thông tin

[1; 1.1. Khái niệm điệu thức:

- Hệ thống đƣợc Điệu thức là hệ

T58]

thống mối tƣơng quan về cao độ

- [3; Tr30]

của các âm thanh trong 1 bản
nhạc - > Các âm ổn định , âm
chủ của điệu thức.
- Có 2 điệu thức chính: Điệu
trƣởng và điệu thứ. Hai điệu thức
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tƣơng phản nhau về màu sắc.
- Thông tin [1; 1.2. Điệu thức trƣởng, gam - Phân tích đƣợc điệu thức gồm
T58] điệu thức, trƣởng :

có 7 bậc âm trong đó có 3 âm ổn

gam trƣởng

định ( Bậc I, III, IV)

- Con mèo ra bờ

- Ba âm ổn định này kết hợp

sông - [4; Tr52]

thanh hợp âm 3
+ Âm bậc I đến âm bậc III thành
quãng 3 trƣởng
+ Âm___III____V___3 thứ
+ Âm___I_____V___5 đúng
- Gam trƣởng:
Gam trƣởng là hệ thống gồm 7
bậc âm tự nhiên đƣợc sắp xếp
liền bậc, hình thành dựa trên
công thức cung và nửa cung nhƣ
sau:

Ví dụ gam C dur

- Thông tin [3; 1.3. Điệu thức thứ, gam thứ: - Xác định hệ thống gồm 7 bậc
T58]

điệu

thức

âm đƣợc sắp xếp liền bậc, hình
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thứ, gam thứ

thành trên công thức cung và nửa

- Bài hát: Trên

cung nhƣ sau:

ngựa ta phi nhanh(
Lớp 4)

Ví dụ: Gam La thứ:

- Phân tích bài hát Trên ngựa ta
phi nhanh( Lớp 4)
2. Giọng
Tìm hiểu giọng [1; 2.1. Giọng

- Xác định và phân tích đƣợc

T52] ; [3; T58]

các loại Giọng cơ bản
Giọng của một bài hát hiểu đơn
giản là việc chọn các nốt nhạc
chính cho giai điệu thuộc một âm
giai, trong đó, nốt cuối cùng bắt
buộc phải trùng tên với tên âm
giải.
Ví dụ:
Giọng Sol trƣởng thì: Trong giai
điệu sẽ chỉ gồm có các nốt chính
nằm trong âm giai Sol trƣởng (G
A B C D E F# G) và nốt cuối
cùng của đoạn nhạc hay bài hát
sẽ luôn luôn là nốt G
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Bài 6: XÁC ĐỊNH GIỌNG - DỊCH GIỌNG
1.Xác định giọng:
- Tìm hiểu cách xác

- Muốn xác định giọng của 1 bản

định giọng [1; T52]

nhạc ta căn cứ vào số lƣợng hóa

- Nghiên cứu tập bài

biểu, âm mở đầu và kết thúc bài

hát lớp 4 - > Xác định

- Thực hành xác định giọng các

giọng

bài hát trong tập bài hát lớp 4,5.

- Tìm hiểu tập bài hát: - Vận dụng xác định - Thực hành xác định giọng bài
Trẻ thơ hát

giọng các bài hát

hát trong tập bài hát trẻ thơ hát
- Nêu đƣợc các âm ổn định, âm
chủ, âm kết bài của các bài hát

2.Dịch giọng
- Nghiên cứu Giáo trình

- Ý nghĩa của dịch giọng
- Các bƣớc dịch giọng
- Thực hành dịch giong bài cụ
thể
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KIỂM TRA
(2 tiết)
- Nội dung trọng tâm:
Chƣơng I, II, III
1. Nhạc lý cơ bản
2. Xƣớng âm các giọng C dur, a moll
3. Các kĩ thuật hát, ứng dụng hát các bài hát trong chƣơng trình giáo
dục mầm non
- Hình thức: Kiểm thực hành
14. Hƣớng dẫn thực hiện chƣơng trình
* Chƣơng II,III; yêu cầu tách lớp ( Nhóm học từ 10 - 25 sinh viên)
để đảm bảo thực hành xƣớng âm, nhạc cụ và kĩ thuật ca hát đƣợc rèn từng
cá nhân.
*Các chƣơng đƣợc sắp xếp theo trình tự từ lí thuyết kiến thức nhạc lí
cơ bản đến luyện các các bài tập của phần nhạc lí vận dụng các kiến thức
âm nhạc vào các bài đọc nhạc và các bài hát trong chƣơng trình giáo dục
âm nhạc mầm non.
* Kết hợp các phƣơng pháp đàm thoại, phƣơng pháp trực quan,
phƣơng pháp nêu vấn đề, mở rộng, thực hành sử dụng mẫu, âm nhạc, băng
đĩa, với phƣơng pháp mô tả diễn giảng. Chú trọng hƣớng dẫn cho sinh viên
biết nghiên cứu sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, đúng cách, triệt để và
hiệu quả.
* Chƣơng trình đƣợc xây dựng gồm các kiến thức cơ sở và kiến thức
chuyên nghành. Kiến thức cơ sở là vấn đề cốt lõi và thiết yếu song phải chú
trọng nhiều đến giờ xƣớng âm và giờ ca hát, để từ đó học viên tiếp thu tốt
phần chuyên ngành, thực hiện tốt kĩ năng giảng dạy âm nhạc ở trƣờng mầm
non.

93
* Để chƣơng trình khi thực hiện có tính khả thi cao cần có điều kiện, phƣơng
tiện cho dạy và học. Vì vậy các hệ thống băng nhạc, nhạc cụ, tranh ảnh... phải đƣợc
đầu tƣ đúng cách.

Lãnh đạo khoa

Giảng viên phụ trách

Hà Thị Thu Thủy
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PHỤ LỤC 2
CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ GIÁO DỤC MẦM NON

Tên học phần

TT

Mã số

Số tiết

Số
TC

LT

TH

Tổng

A. Khối kiến thức giáo dục đại cƣơng

28

360

0

360

A1. Bắt buộc

26

360

0

360

I. Lý luận chính trị

12

180

0

180

CHTR.103

2

30

0

30

CHTR.104

3

45

0

45

CHTR.102

2

30

0

30

CHTR.203

3

45

0

45

CHTR.205

2

30

0

30

4

60

0

60

1

2

3

4
5

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin
1
Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin
2
Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh
Đƣờng lối Cách mạng của Đảng Cộng sản
Việt Nam
Pháp luật đại cƣơng

II. Khoa học xã hội - nhân văn, nghệ thuật

HP tiên

Đơn vị

quyết

quản lý

NH: I
I

NH: II

II

III

IV

NH: III
V

VI

2

3
N.Chính trị
- BMC

2

3
2
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6

Kỹ năng giao tiếp

TAML.241

2

30

0

30

2
N. Tlý -

7

Phƣơng pháp Nghiên cứu khoa học Giáo dục
mầm non

TAML.231

III. Ngoại ngữ

2

30

0

30

8

120

0

120

8

Anh văn 1

ANHV.103

3

45

0

45

9

Anh văn 2

ANHV.104

3

45

0

45

MNON.113

T. BMC

2

3
ANHV.103

N. Anh -

3

K. NNTH

10

Anh văn 3

ANHV.105

IV. Toán - Tin học - KH tự nhiên - Công nghệ

Nhập môn tin học

30

0

30

TINH.101

2

15

30

45

TDUC.101

1,5

0

45

45

TDUC.102

1,5

0

45

45

GDQP.103

11

N. Tin K. NNTH

A2. Tự chọn (chọn 1 trong 2 HP)
12
13

CNTT và ứng dụng CNTT trong Giáo dục
mầm non
Giáo dục môi trƣờng

165

2
1,5

N. TD -

V. Giáo dục thể chất:

VI. GD quốc phòng - an ninh:

2

ANHV.104

2

môi trƣờng
11

2

T. BMC

CHTR.203

Thỉnh
giảng

2

1,5
11
2

TINH.205

2

30

0

30

TUNH.106

2

30

0

30

TINH.101

N. Tin K. NNTH
N. Địa K. TN

96

14

Mỹ học và Giáo dục thẩm mỹ

VANH.104

2

30

0

30

15

Tiếng việt thực hành

VANH.101

2

30

0

30

B. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

77

B1. Bắt buộc
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I. Kiến thức cơ sở:

10

16

Tâm lý học đại cƣơng

TAML.101

2

30

0

30

17

Giáo dục học đại cƣơng (Mầm non)

TAML.104

2

30

0

30

BOID.103

2

30

0

30

18

QL hành chính nhà nƣớc & quản lý ngành
GDĐT

19

Tạo hình

MYTH.111

2

30

0

30

20

Âm nhạc

NHAC.110

2

30

0

30

II. Kiến thức ngành chính
21
22
23

Tiếng việt - Phƣơng pháp phát triển ngôn ngữ
Sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi Mầm
non
Sự phát triển tâm lí trẻ em lứa tuổi mầm non

N. Văn K. XH
N. Văn K. XH

N. Tlý -

2

T. BMC

2
2

Khoa BD
N. MTTHMN
N. ÂNhạcK.THMN

2
2

37
VANH.223

3

45

0

45

SINH.111

2

30

0

32

MNON.111

3

45

0

45

N. Văn -

3

K. THMN
N. Sinh K.TN
TAML.101

N. Tlý -

2
3
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24

25

26

Giáo dục gia đình
Tổ chức hoạt động kỹ năng sống cho trẻ Mầm
non
Nghề giáo viên mầm non - Giáo dục học mầm
non

T. BMC

MNON.112

2

30

0

30

TAML.261

2

30

0

30

MNON.113

4

60

0

60

27

Giáo dục hòa nhập

BOID.211

2

30

0

30

28

Phƣơng pháp làm quen với toán

TOAN.253

2

30

0

30

29

Dinh dƣỡng, vệ sinh - phòng bệnh

MNON.213

4

60

0

60

MNON.214

4

60

0

60

30

Chƣơng trình, phát triển và tổ chức thực hiện
chƣơng trình GDMN

31

Đánh giá trong giáo dục mầm non

MNON.312

2

30

0

30

32

Các chuyên đề giáo dục mầm non

MNON.118

2

30

0

30

III. Học phần chuyên ngành

2
N.MN -

TAML.104

N. Toán K. TN, TH
Khoa TN,
THMN

2

2
4
4
2

MNON.214
N.MN -

2

K. THMN

12
MNON.211

3

45

0

45

MNON.111

34

Văn học - Phƣơng pháp làm quen văn học

VANH.211

4

60

0

60

VANH.223

MNON.212

3

45

0

45

MNON.113

quanh

4

T. BMC
Khoa

Tổ chức hoạt động vui chơi

PP khám phá khoa học về môi trƣờng xung

N. Tlý -

THMN

33

35

2

K. TH

N.MN K. THMN

3

N. Văn -

4

K. THMN

3
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36

Phƣơng pháp giáo dục thể chất

MNON.311

IV. RLNVSP, Thực tập và khóa luận TN

2

30

0

30

2

MNON.111

16

Khoa

37

Kiến tập sƣ phạm - Thực hành sƣ phạm

MNON.115

2

0

60

60

38

TT năm thứ 2 - MN

MNON.281

3

0

90

90

MNON.115

39

TT năm thứ 3 - MN

MNON.382

6

0

180

180

MNON.281

40

Khóa luận tốt nghiệp

MNON.391

5

75

0

75

THMN

N. Tlý T. BMC

2

3
6

Khoa
THMN

Học phần thay thế khóa luận TN:
41

Đọc, kể diễn cảm

VANH.212

2

30

0

30

42

Kĩ thuật ca hát - Biên soạn động tác múa

MNON.393

3

45

0

45

B2. Tự chọn (chọn 1 trong 2 HP)

43

44

Làm đồ chơi
Giao tiếp và ứng xử của giáo viên mầm non
với trẻ em

N. Văn K. THMN
MNON.114

N.MN K. THMN

MNON.116

2

2

3
2

2

MYTH.113

2

30

30

0

0

30

30

MYTH.111;
MYTH.212

MNON.311

N. Mỹ
thuật
K.THMN
N. Tlý T. BMC

99

Cộng
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PHỤ LỤC 3:
THIẾT KẾ BÀI GIẢNG
Tiết 1:
Bài 2: TIẾT TẤU - NHỊP
I. MỤC TIÊU:
1.1. Năng lực:
- Nhận biết đƣợc âm hình tiết tấu
- Phân biệt đƣợc trọng âm đối với từng loại nhịp trong các bài hát cụ thể
Gõ đệm đúng theo trọng âm của bài hát
- Lời chào buổi sáng - Sáng tác: Nguyễn Thị Nhung
- Cô và mẹ - Sáng tác: Phạm Tuyên
1.2. Phẩm chất:
- Có phẩm chất đạo đức tốt, có tác phong và chuẩn mực của ngƣời giáo viên.
- Có tính kiên trì, cẩn thận, vƣợt khó; tìm tòi, sáng tạo trong chuyên môn và
các hoạt động khác.
- Ý thức rèn năng lực nghề nghiệp để phục vụ tốt cho công tác giảng dạy sau
này.
- Yêu nghề, mến trẻ, tích cực trong học tập, nghiên cứu, có tinh thần trách
nhiệm cao trong mọi nhiệm vụ đƣợc giao.
II. PHƢƠNG TIỆN
- Nhạc cụ chuyên dùng, máy tính, giáo trình Âm nhạc và múa, tuyển tập trẻ thơ hát
III. NỘI DUNG
A. Khởi động:
- Hát tập thể một ca khúc mầm non kết hợp trò chơi âm nhạc chuyền đồ vật
B. Cơ bản:
1. Tiết tấu, trọng âm, tiết nhịp, nhịp, vạch nhịp, nhịp lấy đà:
1.1. Khái niệm tiết tấu: Chính là sự sáp sếp của các âm thanh dài ngắn khác nhau,
thành từng nhóm nhỏ, nhóm lớn theo tình ý của ngƣời soạn nhạc. Tiết tấu đại diện
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cho sự nhanh hay chậm của một đọan nhạc. Nhƣ vậy Tiết tấu là yếu tố sử lý trƣờng
độ của âm thanh, tạo nên trật tự, ý nghĩa, sự hài hòa và sự sống cho bản nhạc. Bất
cứ một chuyển động nào, dù ngắn hay dài, đều bao gồm hai thời điểm: đó là lúc
khởi đầu và lúc kết thúc...

- Đƣờng nét tiết tấu chung của tác phẩm âm nhạc
1.2. Trọng âm:
Là phách mạnh ở đầu các ô nhịp

TÂ

TÂ

TÂ

TÂ

TÂ

TÂ

- Tổ chức HĐ thực hành gõ đệm theo trọng âm của bài hát
+ Lời chào buổi sáng [4; Tr9] ;
+ Cô và mẹ [4; Tr47] ;
1.3. Tiết nhip, nhịp, và vạch nhịp:
+ Tiết nhịp: Đƣợc tạo bởi sự nối tiếp đều đặn của phách mạnh và phách nhẹ
+ Nhịp: Là những đơn vị thời gian đƣợc chia đều rong một bản nhạc
+ Vạch nhịp: Mỗi ô nhịp đƣợc phân chia bằng vạch nhịp, vạch nhịp là những đƣờng
thẳng đúng từ dòng kẻ 1 đến dòng kẻ 5 trên khuông nhạc. Khi chấm dứt một bản
nhạc hay có sự thay đổi trong bài ngƣời ta dùng vạch đôi.
VD:
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1.4. Nhịp lấy đà:
- Nhận biết nhịp lấy đà trong bài hát
- Tổ chức thực hành phân tích, gõ đệm theo trọng âm bài hát có nhịp lấy đà
2. Đảo phịch phách và nghịch phách.
2.1. Đảo phách: Là trọng âm của tiết tấu không trùng với trọng âm của tiêt nhịp

Trong một bản nhạc thì thƣờng bao giờ cũng phải đƣợc xác định bằng nhịp:
2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, v.v...
Phách là độ dài tƣơng ứng một nốt đen trong nhịp
Ví dụ 1: 2/4 là nhịp có 2 phách trong một nhịp, giá trị độ dài mỗi phách bằng
một nốt đen, phách 1 mạnh, phách 2 nhẹ
Ví dụ 2: 3/4 là nhịp có 3 phách trong một nhịp, phách 1 mạnh, phách 2 nhẹ
vừa, phách 3 nhẹ nhất.
Đảo phách: là kỹ thuật tạo đột biến trong bản nhạc, ví dụ nhịp 2/4 nhƣng nốt
đầu tiên là một nốt đơn, sau đó là một nốt đen hoặc dấu lặng ngắt hơi. Điều
này làm cho bản nhạc thêm sống động, đỡ nhàm chán.
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2.2. Nghịch phách: Còn gọi là nhịp chơi đƣợc thể hiện bằn cách im lặng hoàn toàn
nơi phách yếu. Nghịch phách tạo ra một sự kích động, hụt hẫng, làm cho đoạn nhạc
nhộn nhịp hơn.
3. Thực hành
Bài hát: Cháu yêu chú bộ đội, mẹ yêu con, đi một hai
- Tìm các ô nhịp có đảo phách, nghịch phách
- Thực hành phân tích trọng âm, tiết nhịp, nhịp lấy đà.
* Vận dụng các kiến thức âm nhạc chỉ ra và phân tich đúng tiết tấu, trọng âm, tiết
nhịp, nhịp, vạch nhịp, nhịp lấy đà trong các bài hát mầm non
C. Thực hành, ứng dụng, mở rộng
- Viết 1 đoạn nhạc gồm 10 ô nhịp có sử dụng nhịp lấy đà, đảo phách - nghịch
phách
D. Tự học:

- Tìm các bài hát có sử dụng nhịp lấy đà và các ô nhịp đảo phách - nghịch
phách có trong tuyển tập trẻ thơ hát.
- Chuẩn bị bài học
Tiết 2:
Bài 4: HỢP ÂM VÀ CÁCH THÀNH LẬP
I. MỤC TIÊU:
1.1. Năng lực:
- Xác định đúng các quãng chuyển hóa trong âm nhạc.

- Thành lập đƣợc các hợp âm 3 và hợp âm 7 thƣờng dùng; Thành lập đƣợc
hợp âm 3 và hợp âm 7 dựa trên các âm gốc cho trƣớc
1.2. Phẩm chất:
- Có phẩm chất đạo đức tốt, có tác phong và chuẩn mực của ngƣời giáo viên.
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- Có tính kiên trì, cẩn thận, vƣợt khó; tìm tòi, sáng tạo trong chuyên môn và
các hoạt động khác.
- Ý thức rèn năng lực nghề nghiệp để phục vụ tốt cho công tác giảng dạy sau
này.
- Yêu nghề, mến trẻ, tích cực trong học tập, nghiên cứu, có tinh thần trách
nhiệm cao trong mọi nhiệm vụ đƣợc giao.
II. PHƢƠNG TIỆN
- Nhạc cụ chuyên dùng, máy tính, giáo trình Âm nhạc và múa, tuyển tập trẻ thơ hát
III. NỘI DUNG
A. Khởi động:
- Hát tập thể một ca khúc mầm non kết hợp trò chơi âm nhạc chuyền đồ vật
B. Cơ bản:
1. Hợp âm
1.1. Hợp âm ba: Cấu tạo từ 3 âm xếp chồng lên nhau theo qua luật âm nọ cách âm
kia 1 quãng 3
1.1.1. Hợp âm ba trƣởng

- Là hợp âm đƣợc cấu tạo bởi một quãng 3T bên dƣới và quãng 3t ở trên. Hai âm
ngoài cùng tạo thàng 1 quãng 5
1.1.2. Hợp âm ba thứ
- Là hợp âm đƣợc cấu tạo bởi một quãng 3t bên dƣới và quãng 3T ở trên. Hai âm
ngoài cùng tạo thàng 1 quãng 5
* Yêu câu các nhóm thành lập các ví dụ về hợp âm 3 thứ
2. Hợp âm bảy: Cấu tạo từ 4 âm xếp chồng lên nhau theo qua luật âm nọ cách âm
kia 1 quãng 3. Hai âm ngoài cùng tạo thành 1 quãng 9.
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4. Thực hành xây dựng các hợp âm
- Thành lập đƣợc hợp âm 3 dựa trên các âm gốc cho trƣớc
- Cho âm gốc : A, G, E, H
-> Thành lập các hợp âm 3
- Thực hành đảo các hợp âm

C. Thực hành, ứng dụng, mở rộng
- Thành lập các hơp âm trưởng và hợp âm thứ trên các cao độ cơ bản.
D. Tự học
- Ôn lại các kiến thức âm nhạc đã học
- Tự học các bài hát trong chương trình giáo dục âm nhạc mầm non.
- Chuẩn bị bài học: Xác định giọng - Dịch giọng
Tiết 3:
Bài 5: XÁC ĐỊNH GIỌNG - DỊCH GIỌNG
I. MỤC TIÊU:
1.1. Năng lực:
- Xác định đƣợc giọng bài hát
- So sánh đƣợc Điệu thức trƣởng và Điệu thức thứ
- Dịch giọng đƣợc các bài hát Mầm non cho phù hợp với tầm cữ giọng của trẻ
- Phát hiện và phân tích đƣợc Giọng trƣởng và giọng thứ khác trong các TP Âm
nhạc dành cho trẻ MN.
1.2. Phẩm chất:
- Có phẩm chất đạo đức tốt, có tác phong và chuẩn mực của ngƣời giáo viên.
- Có tính kiên trì, cẩn thận, vƣợt khó; tìm tòi, sáng tạo trong chuyên môn và
các hoạt động khác.
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- Ý thức rèn năng lực nghề nghiệp để phục vụ tốt cho công tác giảng dạy sau
này.
- Yêu nghề, mến trẻ, tích cực trong học tập, nghiên cứu, có tinh thần trách
nhiệm cao trong mọi nhiệm vụ đƣợc giao.
II. PHƢƠNG TIỆN
- Nhạc cụ chuyên dùng, máy tính, giáo trình Âm nhạc và múa, tuyển tập trẻ
thơ hát
III. NỘI DUNG
A. Khởi động:
- Kiểm tra nhanh các câu hỏi âm nhạc đã đƣợc học để hệ tống kiến thức
chung.
B. Cơ bản:
1. Giọng
- Giọng là điệu thức đƣợc thể hiện ở một độ cao nhất định. Giọng đƣợc xác định bởi
tên âm chủ và tên điệu thức.
* Xác định giọng trên hóa biểu
*Cách xác định giọng
- Hóa biểu không có dấu thăng, giáng: Bản nhạc sẽ ở giọng Cdur nếu kết ở nốt
đô hoặc a moll nếu kết ở nốt la
- Dấu thăng: Căn cứ vào dấu hóa cuối cùng, ta sẽ có giọng trƣởng ở bậc tiếp
theo cao hơn 1 quãng 2t hoặc có giọng thứ ở bậc liền kề thấp hơn một quãng 2T.
- Dấu giáng: Dấu hóa liền kề với dấu cuối cung cũng chính là âm chủ của
giọng trƣởng; từ dấu hóa cuỗi cùng lên một quãng 3T là giọng thứ.
2. Dịch giọng
- Dịch giọng là việc nâng cao hoặc hạ thấp cao độ của toàn bộ tác phẩm âm
nhạc một quãng nhất định nhằm phù hợp với độ cao của nhạc cụ diễn tấu hoặc ngƣời
hát. Điệu thức sau khi dịch giọng không thay đổi giai điệu, tính chất.
Các bước dịch giọng
- Bƣớc 1: Xác định giọng ban đầu của bản nhạc
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- Bƣớc 2: Xác định và ghi hóa biểu của giọng mới
- Bƣớc 3: Xác định quãng giữa giọng mới và giọng gốc(chính là quãng giữa âm
chủ của giọng gốc và âm chủ của giọng mới)
- Bƣớc 4: Nâng hoặc hạ thấp toàn bộ các nốt nhạc của bản nhạc gốc theo quãng
đã xác định, giữ nguyên hình nốt, dấu lặng, các kí hiệu sắc thái, tình cảm và các kí
hiệu khác của bài hát.
Thực hành dịch giọng
- GV yêu cầu SV dịch bài nhạc Cô và mẹ - Sáng tác: Phạm Tuyên sang giọng
Gdur
2.2. Xác định giọng:
- Muốn xác định giọng của 1 bản nhạc ta căn cứ vào số lƣợng hóa biểu, âm mở
đầu và kết thúc bài
- Thực hành xác định giọng các bài hát trong tập bài hát
C. Thực hành, ứng dụng, mở rộng
- Vận dụng xác định giọng các bài hát trong tuyển tập bài hát dành cho lứa tuổi
MN
- Dịch giọng một số bài hát trong tuyển tập trẻ thơ hát
D. Tự học
* Hệ thống lại các nội dung trọng tâm ở Chƣơng I:
1. Đặc tính âm thanh có tính nhạc
2. Hệ thống âm thanh tên gọi kí hiệu
3. Trƣờng độ, Dấu hóa
4. Tiết tấu, trọng âm, tiết nhịp, nhịp, vạch nhịp, nhịp lấy đà
5. Đảo phịch phách và nghịch phách.Đảo phịch phách và nghịch phách.
6. Quãng hòa thanh, quãng giai điệu
7. Các quãng cơ bản và quãng chuyển hóa
8. Hợp âm
9. Điệu thức
Giọng, xác định giọng

1

