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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Đất nước ta đã trải qua hàng ngàn năm lịch sử và đã hình thành nên
một nền văn hóa bản sắc dân tộc. Trong đó âm nhạc dân gian nói chung và
dân ca các vùng miền nói riêng là tinh hoa văn hóa đặc sắc, là nguồn cảm
hứng vô tận trong sáng tạo nên nghệ thuật âm nhạc, là cầu nối thời gian trở
về với cội nguồn. Bởi vậy, việc bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc, trong đó
có vốn dân ca, dân nhạc cổ truyền của cha ông đang trở nên hết sức cần
thiết và có ý nghĩa cực kỳ quan trọng cho công cuộc xây dựng nền văn hóa
Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Tuy nhiên, với một bộ phận thế hệ trẻ dân ca được xem là lỗi thời
thay vào đó là những nhịp sống mới của âm nhạc nước ngoài và có biểu
hiện không còn hứng thú với thể loại dân ca Việt Nam. Tinh thần hưởng
ứng loại hình dân ca này không được một bộ phận các em học sinh nhà
trường hưởng ứng, say mê như các thế hệ học sinh trước đây. Một số người
làm nghề cũng không còn háo hức, tâm huyết với nó nữa. Do đó dân ca
Nghệ Tĩnh nói chung, Ví, Giặm nói riêng sẽ ngày càng bị mai một dần, nếu
không được bảo tồn một cách hiệu quả, nhất là trong chính môi trường giáo
dục âm nhạc chuyên nghiệp tỉnh nhà. Là niềm tự hào, bản sắc văn hóa
riêng của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Vậy, cần phải làm gì để đưa dân ca đi
vào thị hiếu thẩm mỹ âm nhạc chung cho tất cả mọi người, đặc biệt là lớp
trẻ những chủ nhân tương lai của đất nước. Với thực trạng như vậy thì cách
làm hiệu quả nhất, có ý nghĩa và kết quả bền vững là nên đẩy mạnh các
phương thức thiết thực, phương pháp truyền nghề về vấn đề đưa dân ca vào
giảng dạy trong nhà trường.
Trường Cao đẳng VHNT Nghệ An với bề dày 51 năm truyền thống
là một trong những nôi đào tạo, ươm mầm những tài năng nghệ thuật, nuôi
dưỡng những tâm hồn, những giai điệu đẹp đẽ, đậm đà của những câu Ví,
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Giặm, Hò... một đặc sản quý giá được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ
khác. Trong những năm qua, ngành học, môn học về dân ca được đặc biệt
chú trọng trong hệ thống đào tạo của nhà trường nhằm bảo tồn vốn cổ đồng
thời phát huy, phát triển nó trong đời sống xã hội đương đại. Từ những năm
1985, trường đã khởi xướng biên soạn giáo trình dạy dân ca Nghệ Tĩnh.
Dân ca được đưa vào bộ môn Thanh nhạc và trở thành môn học bắt buộc,
mỗi học sinh ra trường đều biết hát dân ca, đặc biệt là dân ca xứ Nghệ. Bên
cạnh đó, các sở, ban ngành của tỉnh nhà luôn phối hợp với các trường học
trên địa bàn tỉnh tổ chức các cuộc thi hát dân ca Nghệ Tĩnh, hội diễn Làng
Sen được tổ chức hàng năm… trong đó có rất nhiều học sinh Trường Cao
đẳng VHNT Nghệ An đã ra trường công tác tại các trường, nhà văn hóa các
huyện trên địa bàn tỉnh tham gia và đạt được giải cao.
Là một trường có bề dày về ngành Thanh nhạc và các ngành khác.
Trải qua nhiều khóa đào tạo về Ngành Thanh nhạc, Sư phạm âm nhạc đã
tốt nghiệp ra trường. Nhà trường đã góp phần không nhỏ trong việc cung
cấp nguồn nhân lực trên nhiều lĩnh vực như giáo viên âm nhạc cho các
trường phổ thông trên toàn tỉnh, là cán bộ quản lý phong trào trong các nhà
văn hóa thành phố, huyện, xã… Là diễn viên, ca sĩ đạt giải cao trong các
cuộc thi trên toàn quốc.
Bản thân tôi là giảng viên âm nhạc ở Trường Cao đẳng VHNT Nghệ
An. Qua khảo sát, tìm hiểu trong thực tiễn dạy học môn hát Dân ca Ví,
Giặm Nghệ Tĩnh còn tồn tại những vấn đề sau: Do chương trình và giáo
trình còn hạn chế; mức độ cảm thụ chưa cao; Tài liệu học tập chưa đầy đủ,
chính xác; Nguồn lực giảng viên chuyên môn còn ít, chưa đạt yêu cầu thực
tế về phương pháp truyền thụ đúng chuyên ngành…
Xuất phát từ lý luận và thực tế nói trên tôi chọn đề tài: “Dạy học hát
dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật
Nghệ An” cho luận văn Thạc sĩ chuyên ngành lý luận và phương pháp dạy
học âm nhạc của mình.
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2. Tình hình nghiên cứu
Trong quá trình nghiên cứu, tôi tham khảo, sử dụng một số tài liệu
liên quan đến đề tài như sau:
Tô Vũ (1996), Sức sống của nền âm nhạc truyền thống Việt Nam,
Nxb Âm nhạc, Hà Nội. Tác giả đã nói đến vấn đề về xây dựng khoa thanh
nhạc cổ truyền trong hệ thống đào tạo chuyên nghiệp, nhấn mạnh đến tầm
quan trọng của nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy cũng như
đội ngũ giáo viên dạy hát môn Dân ca [34].
Bùi Trọng Hiền (2003), Giáo dục cổ nhạc Việt Nam - những bài
học thực tiễn từ giảng đường, Viện Âm nhạc. Phản ánh sự “thờ ơ” đối
với âm nhạc dân gian của công chúng đặc biệt là giới trẻ. Nêu rõ vai trò
của giáo dục, đào tạo trong việc tuyên truyền vốn âm nhạc truyền thống
cho thế hệ trẻ [17].
Nguyễn Thụy Loan (2006), Âm nhạc cổ truyền Việt Nam, Nxb Đại
học sư phạm. Tác giả đã giới thiệu một cách toàn diện, đầy đủ về âm nhạc
cổ truyền Việt Nam. Trong đó có giới thiệu sơ lược về dân ca Ví, Giặm
Nghệ Tĩnh [23].
Lại Thị Phương Thảo (2010), Ầm nhạc dân gian trong công tác đào
tạo tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Luận văn Thạc sĩ
Văn hóa học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Đã đưa ra cái nhìn tổng
quan và chi tiết về diện mạo của việc đưa âm nhạc dân gian vào công tác
giảng dạy, đào tạo SV hệ Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương nhằm
góp phần nâng cao hiệu quả… Bên cạnh đó, đề tài còn hướng đến việc giữ
gìn, phát triển các giá trị âm nhạc cổ truyền thông qua đào tạo các lớp SV
là những thầy cô giáo trong tương lai [30].
Phan Mậu Cảnh, Phạm Mai Chiên (2017), Vấn đề đưa dân ca Ví,
Giặm Nghệ Tĩnh vào dạy học trong nhà trường: Từ lý luận đến thực tiễn,
Nxb Nghệ An. Đã xuất bản và phổ biến rộng rãi trong cộng đồng và nhà
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trường, đưa ra được những giải pháp làm tăng sự hiểu biết của mọi người,
về các giá trị của dân ca, về cách thức đưa dân ca vào trường học, đó là
cách thiết thực của nhà trường, của ngành giáo dục bày tỏ lòng tri ân và ý
thức giữ gìn tài sản tinh thần quý giá mà cha ông ta đã trao truyền lại cho
thế hệ chúng ta hôm nay và mai sau [5].
Lê Hàm, Hoàng Thọ, Thanh Lưu (2000), Âm nhạc dân gian xứ
Nghệ, Hội Văn nghệ dân gian Nghệ An. Các tác giả đã sưu tầm, ghi chép,
từ nghệ sỹ đến diễn viên các đoàn văn công ở hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.
Các tác giả này đã để lại cho dân tộc, cho xứ Nghệ những tư liệu quý giá về
mặt dân ca. Tạo điều kiện cho thế hệ mai sau có cơ sở tìm hiểu, nghiên cứu,
học tập, phát huy vốn dân ca xứ Nghệ [14].
Vi Phong (2000), Dân ca Nghệ Tĩnh, Sở Văn hóa Thông tin Hà Tĩnh.
Đây là công trình rất cần thiết được phổ biến rộng rãi làm tư liệu nghiên
cứu cho những ai muốn được hiểu biết về dân ca xứ Nghệ [29].
Các công trình nghiên cứu nêu trên là những tài liệu rất quan trọng
để luận văn của tôi tham khảo.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Luận văn tập trung nghiên cứu để đề xuất các biện pháp nâng cao
chất lượng dạy học môn hát Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh cho hệ Cao đẳng
ngành Thanh nhạc và Sư phạm âm nhạc tại Trường Cao đẳng VHNT Nghệ
An, đáp ứng mục tiêu đào tạo của nhà trường và sự nghiệp giáo dục của đất
nước.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiêm cứu cơ sở l luận của đề tài.
- Nghiên cứu thực trạng việc dạy, học môn hát Dân ca Ví, Giặm
Nghệ Tĩnh tại Trường Cao đẳng VHNT Nghệ An.
- Đề xuất các biện pháp dạy học hát dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh hệ
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Cao đẳng Thanh nhạc và Sư phạm âm nhạc tại Trường Cao đẳng VHNT
Nghệ An.
- Thực nghiệm sư phạm nội dung dạy hát dân ca Ví, Giặm Nghệ
Tĩnh theo phương pháp được đề xuất.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của luận văn là các giải pháp nâng cao chất
lượng dạy môn hát Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh dùng cho hệ Cao đẳng
ngành Thanh nhạc và Sư phạm âm nhạc tại trường Cao đẳng VHNT Nghệ
An.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
- Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 9.2016 đến tháng 08.2018
- Đề tài nghiên cứu tìm hiểu, phân tích, tổng hợp các tài liệu, giáo
trình, công trình nghiên cứu về dân các Ví, Giặm Nghệ Tĩnh.
- Nghiên cứu dạy hát dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh đối với sinh viên
hệ Cao đẳng ngành Thanh nhạc và Sư phạm âm nhạc Trường Cao đẳng
VHNT Nghệ An.
5. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp để tìm hiểu làm rõ các
vấn đề về giải pháp dạy học hát dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh đặt ra cho luận
văn.
- Phương pháp khảo sát, điều tra, phỏng vấn để tìm hiểu các tư liệu
liên quan đến đề tài.
- Phương pháp thực nghiệm sư phạm để khẳng định các kết quả
nghiên cứu.
6. Những đóng góp của luận văn
Luận văn nếu thành công sẽ góp phần nâng cao chất lượng giảng
dạy môn hát Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh tại Trường Cao đẳng VHNT
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Nghệ An nói chung, đặc biệt là cho sinh viên ngành Thanh nhạc và Sư
phạm âm nhạc.
Ngoài ra, luận văn có thể làm tài liệu tham khảo cho các giảng viên,
sinh viên trong công tác dạy và học môn hát Dân ca Nghệ Tĩnh và những
người quan tâm đến lĩnh vực này.
7. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận
văn gồm 2 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn
Chương 2: Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học hát dân ca
Ví, Giặm Nghệ Tĩnh.
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Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1. Vài nét về dân ca Việt Nam và dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh
1.1.1. Khái niệm về dân ca Việt Nam
Dân ca là sản phẩm của người dân lao động nhằm phục vụ đời sống
vật chất và tinh thần, là tiếng nói tình cảm nuôi dưỡng tâm hồn con người
từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Tác giả Nguyễn Thụy Loan đã bàn về dân ca Việt Nam gắn liền với
Âm nhạc dân gian Việt Nam như sau:
Âm nhạc dân gian là một bộ phận ra đời sớm nhất và có sức bền
vững nhất. Nó đã xuất hiện ngay từ thời nguyên thủy và tiếp tục
tồn tại cho đến tận ngày nay. Bởi vậy kể từ thuở dựng nước tới
nay, bộ phận âm nhạc này đã có tuổi đời trên dưới bốn ngàn năm.
Trong suốt chặng đường dài ấy âm nhạc dân gian đã không
ngừng phát triển ngày càng phong phú đa dạng và nhiều thể loại
đã đạt đến trình độ nghệ thuật cao. Dân ca chính là một trong
những hợp phần của bộ phận này. Nó cũng mang trong mình bề
dày lịch sử và những đặc trưng bao quát nhất của âm nhạc dân ca
nói chung [22; tr.153,154].
Dân ca Việt Nam là một bộ phận của âm nhạc cổ truyền được lưu
truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác thông qua phương thức truyền miệng,
Mỗi người diễn xướng được tự do ứng tác một cách tích cực, góp phần
sáng tạo của mình trong quá trình phát triển. Dân ca gắn liền với con người
từ khi sinh ra cho đến khi từ giã cõi đời. Khi vừa cất tiếng khóc chào đời
chúng ta đã được ôm ấp vào lòng nghe những lời ru đầy âu yếm ngọt ngào
của mẹ (hát ru, ru con…), lớn hơn chúng ta được hát truyền nhau cùng bạn
bè đồng trang lứa những bìa đồng dao, đến tuổi cập kê thì hát tặng nhau
những bài hát dân ca đối đáp giao duyên, khi nhắm mắt xuôi tay thì có
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những bài đưa tiễn. Thể hiện rõ nhất trong dân ca lao động đó là Hò. Hò
phổ biến rộng rãi khắp đất nước. Trong lao động có những bài như (Hò giã
gạo, Hò bơi thuyền, Hò kéo gỗ…). Đến những dịp lễ đều có các bài nghi lễ
phong tục theo từng vùng miền. Tuy nhiên mỗi địa phương, tộc người trên
đất nước Việt Nam dân ca lại có những đặc điểm sắc riêng bởi sự chi phối
của phương ngữ, giai điệu, tiếng đệm, lời phụ…
Dân ca miền Bắc hay dùng chữ “rằng, thì, chứ...” và một số phụ âm
“r, d, gi” hay “s và x” phát âm giống nhau, người nghe rất khó phân biệt.
Khác với dân ca miền Bắc, dân ca miền Trung hay dùng chữ “ni, nớ, răng,
rứa...” và thanh dấu “hỏi, ngã” đều được đọc giống nhau. Còn dân ca miền
Nam thì hay dùng chữ “má, bậu, đặng...” chữ “ê” đọc thành chữ “ơ”, dấu
ngã đọc thành dấu hỏi...
Đến nay vẫn chưa có khái niệm thống nhất về dân ca Việt Nam. Để
tiện cho việc nghiên cứu, có thể hiểu khái niệm về dân ca Việt Nam như
sau: Dân ca Việt Nam là những bài hát cổ truyền do nhân dân Việt Nam
sáng tác được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác không rõ tác giả.
1.1.2. Khái niệm về làn điệu
Các làn điệu dân ca Việt Nam rất phong phú. Các dân tộc Việt
Nam sáng tạo hàng trăm làn điệu dân ca độc đáo, nhiều thể loại thành hệ
thống các làn điệu. Những làn điệu dân ca các dân tộc Việt Nam là giá
trị văn hoá xã hội, biểu hiện tài năng trí tuệ thời đại của ông cha ta toả
sáng đến hôm nay.
Theo tác giả Nguyễn Thụy Loan:
Làn điệu: cách gọi truyền thống của người Việt để chỉ loại cấu
trúc giai điệu bán ổn định, trong đó có những “phần cứng”
(không thay đổi) và những “phần mềm” (có thay đổi). “Phần
cứng” giúp người nhận diện được giai điệu thuộc làn điệu nào,
còn “phần mềm” với những thay đổi đa dạng kiến cho những dị
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bản của cùng một giai điệu rất khác nhau, thậm chí có khi rất khó
nhận ra, nhất là đối với những người được đào tạo theo kiểu âm
nhạc phương Tây chưa quen với âm nhạc cổ truyền [23; tr.248].
Từ khái niệm nêu trên có thể hiểu làn điệu trong dân ca để chỉ những
bài bản có tên và lời ca khác nhau nhưng giai điệu có những nét giống
nhau. Làn điệu là yếu tố quan trọng để xác định sự khác biệt giữa các loại
hình dân ca. Bởi vậy, khi nghe các loại hình dân ca, có thể phân biệt được
làn điệu này thuộc dân ca nào, vùng nào.
1.13. Khái niệm về dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh
Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là một loại hình nghệ thuật trình diễn
dân ca chiếm vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa của người dân hai
tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh thuộc miền trung Việt Nam. Dân ca Ví, Giặm tại
Nghệ Tĩnh là một văn hóa cấp Quốc gia đã được công nhận là di sản văn
hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại tại kỳ họp thứ 9 của Ủy ban Liên
Chính phủ Công ước UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể ngày
27/11/2014 tại Paris (Pháp) [37].
Được hình thành và phát triển trong lao động, sinh hoạt cộng đồng
được truyền miệng và thử thách của thời gian để trở thành di sản tinh thần
vô giá của dân tộc và cũng là niềm tự hào của người dân xứ Nghệ. Mỗi lời
ca chứa đựng hình ảnh thiên nhiên, cuộc sống, con người mang đặc trưng
riêng của người con xứ Nghệ. Cứ thế, theo năm tháng truyền từ đời này
sang đời khác, được chắt lọc thành nguồn sữa ngọt ngào nuôi dưỡng tâm
hồn người dân xứ Nghệ. Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là kết tinh tâm hồn, là
nơi lưu giữ nét đẹp văn hóa của vùng quê Nghệ Tĩnh có sức lan tỏa mạnh
mẽ, rộng lớn không chỉ trong cộng đồng dân xứ Nghệ, cộng đồng người
Việt Nam mà còn được cả thế giới biết đến.
Nói đến dân ca Nghệ Tĩnh phải nói đến ba thể hát chính đó là: Hát
Ví, hát Giặm và hát Hò. Đây là ba thể loại đặc sắc và điển hình nhất của
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người Việt xứ Nghệ. Bởi nó thể hiện được rõ bản sắc của một vùng quê
Bắc Trung Bộ. Hò, Ví, Giặm đã bám sâu gốc rễ của người dân Nghệ Tĩnh
hàng bao đời nay và cụm từ Hò, Ví, Giặm là không thể tách rời. Theo tác
giả Nguyễn Thụy Loan: “Phổ biến và nổi bật hơn cả trong dân ca người
Việt ở Nghệ - Tĩnh là ba thể loại Hò, Ví, Giặm. Trong ba thể loại này, độc
đáo hơn cả là hát Ví và hát Giặm” [23; tr.170].
Đến nay vẫn chưa có khái niệm thống nhất về dân ca Ví, Giặm Nghệ
Tĩnh. Để tiện cho việc nghiên cứu, có thể hiểu khái niệm về dân ca Ví,
Giặm Nghệ Tĩnh như sau: Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là những bài hát cổ
truyền gắn với bối cảnh cuộc sống, với phường nghề và với địa danh do
nhân dân hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh sáng tác được lưu truyền từ thế hệ này
sang thế hệ khác.
1.1.3.1. Hát Ví Nghệ Tĩnh
Hát Ví có nhiều làn điệu như: Ví đò đưa sông La, Ví đò đưa sông
Lam, Ví phường vải, Ví phường cấy, Ví phường võng, Ví phường chè, Ví
đồng ruộng, Ví trèo non, Ví chăn trâu, Ví chuỗi, Ví ghẹo…
Theo nhạc sĩ Lê Hàm:
Hát Ví - Có khi chỉ gọi là Ví, là một hệ thống làn điệu tiêu biểu
nhất của dân ca Nghệ Tĩnh. Tiêu biểu bởi vì đây là một điệu dân
ca phổ biến nhất, nhiều nơi hát nhất, ở khắp các vùng trong xứ
Nghệ, từ Hoàng Mai đến Kỳ Anh, từ Hương Sơn, Đức Thọ đến
Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, từ Anh Sơn Đô Lương đến
Nam Đàn Hưng Nguyên, từ Yên Thành Diễn Châu vào Nghi
Xuân Nghi Lộc. Đây là loại hình dân ca được rất nhiều phường
hội tham gia. Những phường lao động như quay dệt vải có Ví
phường vải, phường đò dọc có Ví đò đưa, phường nông nghiệp
có Ví phường cấy, Ví đồng ruộng, phường thủ công có Ví
phường nón, phường võng, phường vàng, phường đi rú có Ví
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trèo non, các cháu mục đồng có Ví chăn trâu… Rồi từng địa danh
do địa hình, địa thế khác nhau lại có những điệu Ví khác nhau Ví
sông Phố ở Hương Sơn, Ví đò đưa sông La ở Đức Thọ, Ví đò
đưa sông Lam ở Anh Sơn, Đô Lương, Nam Đàn, Thanh Chương,
Nghi Lộc, Nghi Xuân [14; tr.15].
Hát Ví là thể loại hát giao duyên nam, nữ được phổ biến ở vùng
Nghệ Tĩnh từ lâu đời. Vào những đêm trăng sáng các đôi trai gái đi ngắm
trăng và trao đổi tình cảm cho nhau. Khi nghe câu hát cất lên, chúng ta thấy
được hết cái mênh mang, sâu lắng, cảm giác như con người được gần gũi
thiên nhiên hơn. Người xứ Nghệ dù đi đâu xa, khi được nghe một điệu Hò,
Ví, Giặm họ như được về tắm mát trên dòng sông tuổi thơ, ngập tràn trong
dòng cảm xúc, như được trở về với chính mình.
Ví dụ 1:
-

(ờ ơ, chứ) Ai biết nước sông Lam răng là trong là đục,
Thì biết sống cuộc đời răng là nhục (i) là vinh.
Thuyền em lên thác xuống (ơ ơ) ghềnh,
Nước non là nghĩa (hị) là tình ai ơi.
(lời Ví đò đưa sông Lam)

-

Người ơi (ơi) ! Thiếp thương chàng đừng cho ai biết,
Chàng thương thiếp thì đừng để ai (ờ) hay.
Rồi ra miệng thế lắt lay,
(chứ) Cực chàng chín rưỡi (thì) khổ thiếp đây mười phần.
(lời Ví phường vải)

Hát Ví nói chung phong phú về làn điệu, bởi như đã nói, mỗi một
hình thức lao động gắn với một hoặc một nhóm làn điệu hát Ví ở các vùng
khác nhau lại có những đặc điểm không giống nhau do tính chất của lao
động, cách hát, ngôn ngữ, thanh điệu… chi phối. Về âm nhạc của hát Ví,
nhạc sĩ Lê Hàm nhận xét “Âm nhạc hát Ví thuộc hệ thống dân ca cổ, giai
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điệu chủ yếu nằm trong ba nốt và bốn nốt (ngũ cung khuyết), một số bài
trục chính là quãng bốn đúng và quãng ba thứ. Tầm âm trong phạm vi
quãng sáu, quãng bảy” [14; tr.53].
Trong hát Ví Nghệ Tĩnh, Ví phường vải là điệu ví được coi là nổi
trội nhất bởi giá trị VHNT cũng như sự tổ chức mang tính bài bản của một
cuộc hát. Thông thường một cuộc hát Ví phường vải nếu đầy đủ thủ tục
phải qua ba chặng. Chặng thứ nhất gồm hát dạo, hát chào mừng, hát hỏi;
Chặng thứ hai quan trọng hơn gồm: hát đố, hát đối. “Ở chặng này trai gái
chỉ thử thách trí thông minh của nhau, chỉ tìm hiểu vốn kiến thức của nhau,
nhưng đây là chặng quan trọng” [12; tr.45]. Chặng thứ ba gồm hát mời, hát
xe kết và hát tiễn.
Giai điệu Ví trong một cuộc hát phường vải gần như chỉ được xây
dựng trên một làn điệu, “nhưng nó khác nhau ở chỗ bắt đầu vào các chặng”
[14; tr.59]. do sự thay đổi về cấu trúc câu đệm của lời ca. Ví dụ ở chặng
một hát dạo, bên nữ hát: ơ là chị em phường vải ơi!, bên nam hát: người ơi!
hoặc ơi bạn tình ơi!, thương ơi!... Để thấy được quy mô, thủ tục cũng như
giá trị về góc độ văn học (phần ca từ) của hát Ví phường vải.
Tác giả Nguyễn Thụy Loan trong quá trình nghiên cứu đã cho rằng:
“Nét độc đáo của hát Ví Nghệ-Tĩnh là ở chỗ: không có vùng nào trong
nước còn lưu trữ nhiều loại hát Ví gắn với các phường nghề như ở đây”
[23; tr.170].
1.1.3.2. Hát Giặm
Hát Giặm là thể loại hát nói với nhịp điệu tương đối rành rọt và mỗi
bài Giặm được hình thành một dòng chảy liên tục. Là dân ca đặc sắc của
Nghệ Tĩnh với cấu trúc đặc biệt. Cấu trúc giai điệu của hát Giặm thường
được xây dựng trên điệu thức “ngũ cung khuyết” và chịu ảnh hưởng của
ngữ âm xứ Nghệ. Tiết nhịp của hát Giặm phổ biến là 2/4, một số là 7/8 rất
độc đáo và riêng biệt trong kho tàng dân ca Việt Nam. Hình thức hát Giặm
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là thơ năm chữ (3+2), mỗi khổ năm câu, câu thứ năm láy lại câu bốn, gieo
vần ở cuối câu theo quy luật: trắc-bằng-bằng-trắc-trắc. Tuy nhiên cũng có
những trường hợp số chữ, số câu trong một khổ nào đó được tăng lên tạo
nên những cấu trúc biến thể.
Ví dụ 2:
Bà con ơi nghĩ lại,
Cảnh nước mất nhà tan,
Nỗi thống khổ muôn vàn,
Khác chi loài trâu ngựa,
Nỏ (chẳng) khác loài trâu ngựa.
(lời Giặm xẩm)
Hoặc:
Chàng ơi chàng nghĩ lại,
Thiếp bàn giải đôi lời,
Đã mấy chục năm trời,
Ta làm thân nô lệ,
Chịu kiếp người nô lệ…
(lời Giặm cửa quyền)
Đặc biệt hơn, trong hát Giặm có dùng thể thơ 7 từ.
Ví dụ 3:
Trước lên đền tui quen cụ Thượng
Về chợ Hạ tui quen cụ Đình
Vô Lạc Thiện tui quen cụ ấm Ninh…
(lời Giặm cửa quyền)
Hát Giặm có thể xếp vào thể loại hát giao duyên. Bởi hát Giặm có lề
lối, tuy không được quy củ cho lắm nhưng hình thức ca hát cũng là đối đáp
nam nữ, bên này đối với bên kia. “Hát Giặm không quy cũ về lề lối như hát
Ví. Nhưng hát Giặm đã có yếu tố đối đáp, đã có bên này bên kia, đã có đấu
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trí đấu lời, cũng đã có chuyện trao tình trao ngãi và cũng đã có chuyện nên
duyên nên nghĩa” [29; tr.135].
Ví dụ 4:
Nghe đồn chợ Cầu hơn đỗ
Đồn chợ Trổ hơn vưng
Gạo chợ Chế cầm thưng
Bạc chợ Vịnh cầm chừng
Tui với mự ta chung lưng
Tui năm quan tiền kẽm
Mự chục quan tiền đồng
Bỏ vô gánh vô gồng
Ai chung nữa cũng không
Vô đàng trong ta chạm gạo
Ra đàng ngoài ta chạm gạo
(lời hát Giặm - giao duyên)
Nội dung các bài hát Giặm kể về tình yêu, ngoài ra còn kể về chuyện
lịch sử, tuyên truyền cách mạng, vận động binh lính, chống mê tín… với
hai hình thức diễn xướng “hát Giặm đối đáp nam nữ và hát Giặm độc
thoại” [33; tr.190]. Hát Giặm độc thoại còn gọi Giặm vè là thể loại hát
có phần lời các bài vè, một hiện tượng “văn học khoác hình thức hát
Giặm” [6; tr.338]. Nếu nói phần giai điệu của hát Giặm là nghèo nàn thì
ngược lại phần lời của nó rất đa dạng phong phú. Về phương thức diễn
xướng khác với hát Ví, hát Giặm vè có nhạc cụ đệm kèm theo, đó có
thể là đàn bầu, nhị… do những người hát xẩm, một hình thức phổ biến
trên đất Nghệ đưa vào.
Ví dụ 5:
Trình thưa cha, con xin nói thiệt:
Ta là người Nam-Việt,
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Vốn dòng dõi Hồng-Bàng,
Đặt ra nước Văn-Lang
Đã bốn nghìn năm lẻ.
Từ Đinh, Trần, Lê, Lý,
Mình giữ lấy nước mình,
Bỗng đâu sự bất bình,
Thấy quân Tây áp bức,
Thấy quân thù áp bức.
(lời hát Giặm - tuyên truyền cách mạng)
Khác với hát Giặm vè, hát Giặm nam nữ có tính thủ tục chặt chẽ
hơn. Thông thường, một cuộc hát có ba chặng: hát dạo, hát đố - hát đối và
hát xe kết. Chủ yếu trong đó là những lời tỏ tình trai gái hoặc bộc bạch tâm
trạng. Tính chất âm nhạc so với hát Giặm độc thoại có phần thú vị hơn, do
nội dung của lời ca nhưng lại không có nhạc đệm.
Bên cạnh tính nghệ thuật độc đáo, hát Giặm còn là một sản phẩm văn
hóa tinh thần lưu trữ trong đó nhiều yếu tố lịch sử mà theo Nguyễn Đổng
Chi, Ninh Viết Giao “phần nhiều thì bài hát Giặm Nghệ-Tĩnh là những tấm
gương phản chiếu được tương đối rõ nét của từng thời kỳ lịch sử” [6;
tr.341]. Hát Giặm thực sự có giá trị lớn trong nền văn hóa dân tộc.
1.2. Đặc điểm âm nhạc của dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh
1.2.1. Mối quan hệ giữa các loại thanh điệu
Mỗi vùng, miền đều có những nét khu biệt bên cạnh những điểm
tương đồng về địa lý, tự nhiên, kinh tế, văn hóa…, trong đó giọng nói là nét
khu biệt mà chúng ta dễ dàng nhận biết nhất. Giọng nói xứ Nghệ cũng
mang những nét riêng so với giọng nói ở các địa phương khác. Bên cạnh
những từ vựng rất bản địa như: Tru, trù, roọng, cộ, cẳng, nác.… thì các từ
địa phương thường dùng hàng ngày của người dân Nghệ Tĩnh như: răng,
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rứa, mô, tê, chơ, nỏ, hầy, choa, bây,… lại được sử dụng rất nhiều. Thanh
điệu phát âm nghe trầm thấp, vì thế phát âm các thanh nghe “lơ lớ”.
Bàn về phương ngữ Nghệ Tĩnh, GS.TS. Ngô Đức Thịnh cho biết:
Về thanh điệu, tiếng Nghệ nghe “nặng”, có phần trúc trắc, thô
phác, hầu như không có sự phân biệt giữa thanh “ngã” và thanh
“nặng”; về vốn từ thì so với phương ngữ khác của tiếng Việt, nó
còn bảo lưu khá nhiều yếu tố của ngôn ngữ Việt cổ hay tiền ViệtMường… ngay trong phương ngữ xứ Nghệ cũng có nhiều thổ
ngữ, ốc đảo thổ ngữ, khiến người dân ở đây có quan niệm, nơi
này nói “nặng”, nơi kia nói “chua”, nói “ngọt”… [32; tr.189].
So với cách phát âm của tiếng Việt tiêu chuẩn (có sáu thanh điệu:
không, sắc, huyền, hỏi, nặng, ngã -, /, \, ?, ~) thì giọng Nghệ không bao giờ
phát âm đầy đủ hoặc rạch ròi sáu thanh điệu ấy. Các thanh điệu không nằm
ở vị trí bình thường như trong tiếng Việt tiêu chuẩn. Thanh “không” đáng
lẽ nằm ở giữa thì nó lại nằm ở vị trí cao mà thanh “sắc” lại nằm ở âm vực
thấp, trầm, thanh “ngã” và thanh “nặng” đều phát âm thành thanh “nặng”.
Khoảng cách giữa thanh “không” và thanh “huyền” thường chỉ cách nhau
quãng bốn, quãng năm.
Ví dụ 6:
Muội (muối) ba năm muội (muối) đang còn mặn,
Gừng chịn thạng (chín tháng) gừng hạy (hãy) còn cay.
Đôi ta tình nặng nghịa (nghĩa) dày,
Dù xa nhau chăng nựa (nữa), ba vạn sạu (sáu) ngàn ngày nọ
(nỏ) xa.
Hoặc:
Đồn rằng chàng học kinh thi,
Cạ (cá) nằm dượi (dưới) cỏ, độ chự (đố chữ) chi rựa (rứa) chàng.
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Qua khảo sát các làn điệu cổ truyền trong dân ca Ví, Giặm Nghệ
Tĩnh, chúng tôi thấy một hiện tượng phổ biến: giống như tiếng Nghệ nói
chung, các từ có thanh “bằng” được đặt cao hơn các từ có thanh “sắc”,
thanh “ngã”.
Ví dụ 7:

Như vậy có thể nói rằng, những làn hát dân ca với lối cấu trúc của
phần lời ca như đã nói ở trên, khi hát lên người ta sẽ nhận ra ngay đó là dân
ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh. Đây chính là yếu tố nổi bật của dân ca Ví, Giặm
Nghệ Tĩnh.
1.2.2. Thang âm - điệu thức
Thang âm - điệu thức của dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh nằm trong hệ
thống thang âm - điệu thức cổ truyền phổ biến của người Việt. Đó là dạng
thang âm ngũ cung không có nửa cung. Qua phân tích một số điệu Ví,
Giặm Nghệ Tĩnh chúng tôi thấy chủ yếu sử dụng các thang 3 âm, 4 âm và 5
âm, như sau:
Sử dụng thang 3 âm: Ví sông Phố sử dụng thang ba âm mi-la-do, với
các quãng 4 đúng (la mị - mị la) và quãng 3 thứ (la do – do la) [PL6;
tr.108]. Ví trèo non (I) sử dụng thang ba âm la-re-mi, với các quãng 4 đúng
(la ré - ré la) và quãng 2 trưởng (ré mí – mí ré) [PL6; tr.111]. Giặm vè sử
dụng thang ba âm mi-sol-la, với các quãng 4 đúng (mị la) và quãng 3 thứ
(mi sol) [PL6; tr.114]...
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Sử dụng thang 4 âm: Ví đò đưa sông Lam sử dụng thang bốn âm mila-do-re, với các quãng 4 đúng (mị la) và quãng 3 thứ (mi sol) [PL6;
tr.109]. Ví đò đưa sông La sử dụng thang 4 âm la-do-re-mi với các quãng 4
đúng (la ré) và quãng 3 thứ (la do) và quãng 2 trưởng (ré mí - mí ré) [PL6;
tr.110]. Giặm Đức Sơn sử dụng thang bốn âm la-do-si-mi với quãng 6
trưởng (mi do#) và quãng 3 trưởng (la do#) và quãng 2 trưởng (do# - si và si
- la) [PL6; tr.115]. Giặm nối sử dụng thang 4 âm la-do-re-mi với các quãng
4 đúng (la ré) và quãng 3 thứ (la do) và quãng 2 trưởng (ré mí) [PL6;
tr.117]...
Sử dụng thang 5 âm: Ví đồng ruộng sử dụng thang 5 âm sol-la-do-remi với các quãng 4 đúng (la mi) và quãng 3 thứ (la do) và quãng 2 trưởng
(ré mí) và quãng 2 trưởng (sol la) [PL6; tr.112]. Giặm cửa quyền sử dụng
thang 5 âm sol-la-do-re-mi với các quãng 2 trưởng (ré mí) và quãng 3 thứ
(la do) và quãng 2 trưởng (do re) và quãng 2 trưởng (sol la) [PL6; tr.117]…
So sánh hai điệu Ví đò đưa sông Lam có 4 âm mi-la-sol-ré với Ví đò
đưa sông La cũng có 4 âm la-do-ré-mí. Chúng tôi thấy 3 âm la-do-ré không
có gì thay đổi, giữa hai điệu Ví chỉ dời chỗ hai âm mi-mí mà thôi. Theo cơ
cấu điệu thức thì việc thay đổi này không cơ bản lắm nhưng vì 2 âm mi và
mí lại là âm sàn và âm trần của hai làn điệu nên đã làm cho tình điệu của
hai câu ví khác xa nhau. Về mặt cấu tạo quãng chủ đạo chúng tôi thấy Ví
đò đưa sông Lam lại là quãng 3 thứ la-do thì ở Ví đò đưa sông La là quãng
2 trưởng và quãng 4 đúng ré-mí và la ré. Ngay phần mở đầu ở hai cấu ví đã
khác nhau. Ví đò đưa sông Lam: À ơi! Quãng 3 thứ la-do thấp, trầm lắng
còn Ví đò đưa sông La: Người ơi! Quãng 2 trưởng ré-mí vút cao, vang xa.
1.2.3. Giai điệu
Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh sử dụng nhiều âm điệu quãng bốn đúng
(để chỉ khoảng cách giữa hai âm trong hệ thống thang âm bảy bậc bình
quân), quãng 3 thứ. Âm điệu quãng năm đúng theo hướng đi lên thường
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được sử dụng bằng cách không đi thẳng vào âm quãng năm mà lướt qua âm
quãng bốn hoặc âm quãng hai. Âm điệu quãng sáu trưởng chỉ thấy ở mỗi
làn điệu Giặm Đức sơn.
Ví dụ 8:

Âm điệu nổi bật nhất, cái mà tạo nên sự khác biệt để dễ nhận dân ca
Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là âm điệu quãng ba thứ theo hướng đi lên tính từ âm
chủ và âm điệu quãng bốn đúng theo hướng đi xuống tính từ âm chủ:

Những âm điệu này có hầu hết các làn điệu Ví kết hợp với ngữ điệu
xứ Nghệ, chúng làm nên nét đặc trưng riêng của dân ca Ví, Giặm Nghệ
Tĩnh. Bằng chứng là đã có rất nhiều ca khúc âm nhạc chuyên nghiệp chính
nhờ sử dụng loại âm điệu này được người nghe đánh giá là mang đậm bản
sắc dân ca Nghệ Tĩnh nói chung và dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh nói riêng.
Trong số đó phải kể đến những bài “Trông cây lại nhớ Người” của Đỗ
Nhuận, “Đào công sự” của Nguyễn Đức Toàn, “Giữa Mạc Tư Khoa nghe
câu hò Ví Giặm” của Trần Hoàn…
Giai điệu của Ví thường trữ tình, chậm rãi, sâu lắng. Đi liền với đó là
cách hát phải dài hơi, đặc biệt trong giai điệu có nhiều luyến láy mềm mại,
làm cho Ví Nghệ Tĩnh rất ngọt ngào đằm thắm.
Giai điệu của Giặm thường khỏe khoắn hơn Ví, do có nhịp điệu đều
đặn, được nhấn mạnh rõ theo nhịp của câu thơ.
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1.2.4. Tiết tấu
Tiết tấu là sự sắp xếp các âm thanh ngắn dài khác nhau; thành từng
nhóm nhỏ, lớn theo tình ý của người soạn nhạc. Tiết tấu đại diện cho sự
nhanh hay chậm của một đoạn nhạc. Do vậy, tiết tấu là yếu tố xử lý trường
độ của âm thanh để tạo ra trật tự, ý nghĩa và sự sống cho bản nhạc. Bất cứ
một chuyển động nào dù ngắn hay dài, bao gồm hai thời điểm: lúc khởi đầu
và lúc kết thúc. Lúc khởi đầu là yếu tố động, đòi hỏi năng động, sức mạnh,
cường độ. Lúc kết thúc là yếu tố tĩnh, đòi hỏi sự nghỉ ngơi, êm nhẹ, buông
lỏng. Tiết tấu liên kết, pha trộn các yếu tố này với nhau sao cho hài hòa;
hợp với ý nghĩa lời ca hoặc tình ý của chủ đề bản nhạc. Trong âm nhạc, lúc
khởi đầu người ta gọi là nét vươn lên hay là bước tiến (arsis); khi kết thúc
thì gọi là chỗ nghỉ ngơi hay là bước lùi (thesis). Nói tiết tấu là nghĩ đến cấu
trúc nhịp điệu.
1.2.4.1. Tiết tấu của hát Giặm
Nét tiết tấu đặc trưng trong dân ca Nghệ Tĩnh chủ yếu nằm ở cấu
trúc nhịp điệu của hát Giặm, đó là cấu trúc nhịp chẵn 2/4, 4/4 hoặc cấu trúc
nhịp lẻ 7/8 với lối phân ngắt nhịp nằm ở trước hai chữ cuối câu (3+2).
Trong trường hợp phần lời ca có sự thay đổi tức là số chữ, số câu được tăng
lên thì cấu trúc nhịp điệu này vẫn được giữ lại. Dạng tiết tấu đặc trưng của
Giặm là:

Hoặc:

Ví dụ 9:
Giặm kể
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Hoặc:
Bà con ơi / nghĩ lại,
Cảnh nước mất / nhà tan,
Nỗi thống khổ / muôn vàn,
Khác chi loài / trâu ngựa,
Nỏ (chẳng) khác loài / trâu ngựa.
(lời Giặm xẩm)
Hoặc:
Ông lấy cam / tiếc quýt,
Ôm lấy bưởi / tiếc bòng,
Ôm lấy thị / tiếc hồng,
Ôm lấy nồi đất tiếc / nồi đồng,
Ôm lấy gái tiếc / mẹ giòng,
Lạ chi (gì) cái thói / đàn ông,
Muốn ôm lắc / đi cả,
Muốn vơ quàng / đi cả.
(lời hát Giặm nam nữ)
1.2.4.2. Tiết tấu của hát Ví Nghệ Tĩnh
Hát Ví thường là hát tự do, không có tiết tấu từng khuôn nhịp, người
hát có thể co dãn một cách ngẫu hứng. Âm điệu cao thấp ngắn dài có khi
còn tuỳ thuộc vào lời thơ (ca từ) bằng hay trắc, ít từ hay nhiều từ, có khi
tùy theo tình cảm của người hát. Tính biểu cảm của hát Ví (tình điệu) tuỳ
vào môi trường hoàn cảnh, không gian thời gian và tâm tình của người hát.
Âm vực của Ví thường không quá một quãng 8.
Theo nhà nghiên cứu Ninh Viết Giao và tác giả Vi Phong nhận xét:
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Ví chỉ có một làn điệu với nhiều lời ca khác nhau. Hát khi đi đò
gọi là Ví đò đưa, hát khi quay xa dệt cửi thì gọi là Ví phường vải,
hát khi đi củi đi cỏ thì gọi là Ví trèo non. Quả thật nếu không có
bản lĩnh âm nhạc cần thiết thì người nghe có cảm giác Ví nào
cũng na ná giống nhau. Cái na ná giống nhau đó chính vì cùng
chung một họ.
Làn điệu Ví sông Phố và Ví chăn trâu đều chỉ có 3 âm la-mi-đô với
hai quãng thay nhau cả câu Ví, đó là quãng 4 đúng (la mị - mị la) và quãng
3 thứ (la đô – đô la). Hai điệu Ví có cùng 3 âm, cùng cấu tạo quãng 4 đúng,
3 thứ y hệt như nhau mà tính chất lại hoàn toàn khác nhau. Ví sông Phố da
diết trữ tình, Ví chăn trâu lại nhí nhảnh tươi vui. “Sự khác nhau đó là do
tiết tấu, nhịp điệu và yếu tố quan trọng nhất là “tình điệu”...” [29; tr.34].
Làn điệu như nhau nhưng tình điệu lại khác nhau. Tùy theo hoàn
cảnh tình huống mà có tiết tấu khác nhau. Cũng là Ví phường vải nhưng
khi thì sâu lắng, chậm rãi khoan thai, khi thì đối chọi bốp chát hát nhanh,
hát gấp, hát ở âm khu cao hơn.
Ví dụ 10:
Câu hát buồn, nhịp điệu chậm rãi:
Sen xa hồ sen khô hồ cạn
Bá xa tùng bá ngã tùng nghiêng
Anh xa em như bến xa thuyền
Như Thúy Kiều xa Kim Trọng, biết mấy niên cho tái hồi
Đây là câu hát không thể chậm:
Đã thương thì hương cho chắc
Mà đã trục trặc thì trục trặc cho luôn
Đừng như con thỏ đứng đầu truông
Khi vui dỡn bóng, khi buồn bỏ đi
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Hát Ví với trường độ không gò bó, tiết tấu không rõ ràng, người hát
có thể ngân dài chỗ này, ngừng lắng ở chỗ kia tùy theo tình cảm của mình.
Ví dụ 11:
Có người hát một hơi cả câu thì âm vang câu Ví như một dấu hỏi:
Rồi mùa toóc rạ rơm khô
Chứ bạn về quê bạn, biết nơi mô mà tìm?
Có người hát ngưng lại:
Rồi ơơ mùa, na toóc rạ hị rơm ờ ơơ khô
Bạn về na quê ờ ơ bạn thì biết nơi mô mà ờ ơơ tìm
Đây chỉ là lời tâm sự, lời thở than cho riêng mình nghe, là tiếng lòng
sâu kín của kẻ đợi chờ. “Sự co giãn về trường độ, nhịp điệu và tiết tấu, sức
mở của câu hát Ví Nghệ Tĩnh chính là ưu thế của nó. Ưu thế này sẽ là lợi
thế chắp cánh cho hát Ví bay sang bầu trời của ca khúc, sang cả bầu trời
của kịch hát…” [29; tr.43].
1.3. Khái quát về môn học hát dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh
1.3.1. Vai trò của môn học đối với xã hội
Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là loại hình nghệ thuật diễn xướng dân
gian có vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa của người dân hai tỉnh
Nghệ An và Hà Tĩnh. Loại hình nghệ thuật này được sử dụng hầu hết mọi
hoạt động thường ngày từ ru con, dệt vải, trồng lúa, chèo thuyền,…Ca từ
của dân ca Ví, Giặm ca ngợi những giá trị đạo đức truyền thống, tính chân
chất mộc mạc và cách ứng xử của con người xứ Nghệ. Từ một hình thức
văn nghệ dân gian của người dân lao động cùng sự lưu giữ, trao truyền của
các nghệ nhân theo dòng thời gian loại hình nghệ thuật này ngày càng được
hoàn thiện chặt chẽ, câu từ tinh tế, vần điệu chắt lọc để trở thành một loại
hình nghệ thuật đặc sắc của xứ Nghệ. Ngày 27/11/2014 dân ca Ví, Giặm
Nghệ Tĩnh đã chính thức được UNESCO vinh danh, trở thành di sản văn
hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại, mang lại niềm tự hào không chỉ
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riêng người dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh mà cho nhân dân Việt Nam
và nhân dân trên thế giới. Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh giờ đây đã có vị thế
mới trong xã hội. Đó là công lao to lớn của các cấp chính quyền, của các
nhà nghiên cứu về dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh đã luôn kiên trì bền bỉ trong
mấy chục năm qua, đặc biệt là chính quyền và người dân xứ Nghệ đây là
cái nôi, là cội nguồn của dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh. Chính quyền hai tỉnh
đã chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động thiết thực khích lệ khơi dậy tình yêu
dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh của nhân dân và nhất là một bộ phận tầng lớp
các bạn trẻ bấy lâu đã sao nhãng dân ca xứ Nghệ, làm lan tỏa tới các tầng
lớp trong xã hội.
1.3.2. Vai trò của môn học với mã ngành đào tạo
Là một trường chuyên nghiệp đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực
văn hóa nghệ thuật. Hơn 20 năm qua, Trường Cao đẳng VHNT Nghệ An
đã và đang tích cực góp phần vào việc bảo tồn và phát huy các giá trị của
dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh. Để dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh sống trong đời
sống tinh thần của giới trẻ, phải có những giải pháp mang tầm chiến lược
lâu dài thì mới thấm sâu được vào đời sống tinh thần của giới trẻ. Chính vì
lẽ đó mà phải đưa dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh vào trong các trường học là
biện pháp hiệu quả nhất vì tình yêu dân ca và niềm tự hào dân tộc.
Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và đã có chủ trương
hướng dẫn đưa dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh vào dạy trong các trường Đại
học, Cao đẳng, Phổ thông và một số biện pháp khác nhằm bảo tồn và phát
triển bộ môn này. Nhà trường đã kịp thời triển khai nhiều giải pháp, đến
nay chất lượng dạy học hát dân ca Ví, Giặm xứ Nghệ đã từng bước được
nâng cao. Chính vì vậy, vai trò của môn học hát Dân ca Ví, Giặm Nghệ
Tĩnh đối với hệ Cao đẳng ngành Thanh nhạc và Sư phạm âm nhạc được
đặc biệt chú trọng.
Nhiệm vụ của môn học hát Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là đào tạo ra
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những sản phẩm có chất lượng cao; Những sản phẩm ở đây chính là các SV
hệ Cao đẳng ngành Thanh nhạc và Sư phạm âm nhạc khi tốt nghiệp ra
trường giúp các em hiểu biết đầy đủ hơn về ngành nghề của mình nhằm
hoàn thiện hơn các kỹ năng, kỹ xảo chuyên ngành Thanh nhạc và trở thành
những giáo viên có đủ năng lực truyền dạy tốt dân ca Ví, Giặm ở các
trường phổ thông bên cạnh những kiến thức chung về âm nhạc, ứng dụng
kết quả nghiên cứu vào việc giảng dạy, học tập dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh
trong trường học. Đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu
đổi mới về nội dung và phương pháp giảng dạy hướng đến mục tiêu đào tạo
con người mới phát triển toàn diện, hài hòa phục vụ sự nghiệp công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước.
1.3.3. Nội dung môn học
Nội dung môn học hát Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là một bộ phận
của chương trình đào tạo ngành nghề của nhà trường, ở giai đoạn giáo dục
chuyên nghiệp, áp dụng cho các hệ đào tạo VHNT và du lịch, nhằm thực
hiện đạt được mục tiêu của giáo dục của nhà trường.
Tuy nhiên nhà trường ngoài việc đào tạo chuyên môn âm nhạc còn
đào tạo thêm về công tác đoàn đội cho ngành Sư phạm nhạc. Giáo trình
được thực hiện với những phân môn đã được ban hành, ngoài ra giáo viên
có thể xây dựng thêm cho phù hợp với kiến thức của người học và điều
kiện cơ sở vật chất nhưng vẫn dựa trên những chương trình đào tạo cơ bản.
Nội dung chương trình môn học dùng cho hệ Cao đẳng ngành Thanh
nhạc và Sư phạm âm nhạc, gồm hai phần.
Phần 1 (lý thuyết): Giới thiệu những kiến thức chung, đặc trưng và
giá trị của dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị
văn hóa cổ truyền xứ Nghệ.
Phần 2 (Thực hành): Dạy học hát dân ca, luyện tập hát các làn điệu
dân ca cổ truyền tiêu biểu, phổ biến của Ví, Giặm, một số làn điệu hò và
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các bài hát đặt lời mới trên các làn điệu cổ. Bước đầu giới thiệu cách tổ
chức trình diễn dân ca…
Việc phân bổ chương trình môn học của nhà trường:
- Tỷ lệ phân bổ giờ lý thuyết - thực hành: Lý thuyết 1/3, thực hành
2/3 trên tổng số tiết học của mỗi ngành.
- Số tiết của ngành Thanh nhạc và Sư phạm âm nhạc: 60 tiết (04
đvht) [PL2; tr.89].
Các bài hát dân ca Ví, Giặm đã và đang được giảng dạy theo giáo
trình [29].
Tiêu biểu với một số bài sau:
1. Ví đò đưa Sông La - Ghi âm Vi Phong
2. Ví đò đưa Sông Lam - Ghi âm Vi Phong
3. Ví đò đưa chuyển phường vải - Ghi âm Lê Hàm
4. Ví phường vải - Ghi âm Vi Phong
5. Giặm cửa Quyền - Ghi âm Lê Hàm
6. Giặm xẩm - Ghi âm Vi Phong
7. Giặm Đức Sơn - Ghi âm Vi Phong
8. Hò bơi thuyền - Lê Hàm và Vi Phong
9. Hò dô - Vi Phong
Và một số làn điệu cải biên:
1. Con cóc - Sáng tác: Mai Hồng
2. Vui hội Làng Sen - Sáng tác: Lê Hàm, Vi Phong
3. Tứ Hoa - Nhạc: Đình Bảo ; Lời: Tiến Dũng
Môn học Dân ca Nghệ Tĩnh thuộc ngành nghệ thuật, có tính đặc thù,
vừa cung cấp cho người học kiến thức thường thức về lý thuyết vừa trang
bị kiến thức thực hành. Trong đó phần thực hành là trọng tâm. Môn học
dân ca gắn liền với môn âm nhạc và các môn học khác có liên quan trong
chương trình đào tạo bậc Cao đẳng, Đại học. SV học môn hát dân ca Ví,
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Giặm Nghệ Tĩnh dùng cho hệ Cao đẳng ngành Thanh nhạc và Sư phạm âm
nhạc có chương trình học sâu hơn, vững về chuyên môn hơn các ngành
khác. Thông qua việc cung cấp một số kiến thức thường thức về dân ca Ví,
Giặm Nghệ Tĩnh, chương trình môn học làm cho SV được trải nghiệm
khám phá và thể hiện bản thân mình trong môi trường âm nhạc nói chung,
Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh nói riêng. Đào tạo cho SV phát triển được
giọng hát tự nhiên, tai nghe âm nhạc và nhạc cảm trên cơ sở rèn luyện các
kỹ năng ca hát thông qua từng thể loại, từng làn điệu. Phân biệt sự khác
nhau trong giai điệu của cùng một làn điệu nhưng ở hai địa phương khác
nhau. Hát đúng ngữ điệu, giai điệu các làn điệu và yêu cầu các em sáng tạo
trong việc đặt lời mới cho các làn điệu gốc. Qua các làn điệu Dân ca Ví,
Giặm Nghệ Tĩnh cung cấp được vốn kiến thức về phong tục tập quán, văn
hóa lối sống của các vùng quê xứ Nghệ thể hiện rõ đặc trưng từng vùng,
từng làn điệu. Thông qua các hoạt động hát dân ca, nghe hát dân ca, các trò
chơi dân gian, biểu diễn dân ca, sáng tác dàn dựng các tiết mục dân ca…
Nhận thức được sự đa dạng của thế giới âm nhạc, mối liên hệ giữa dân ca,
âm nhạc với văn hóa, lịch sử, các loại hình nghệ thuật và các môn học khác
có liên quan. Có được tình cảm yêu mến, có ý thức bảo vệ, phổ biến và
truyền bá các giá trị âm nhạc truyền thống nói chung Dân ca Ví, Giặm
Nghệ Tĩnh nói riêng góp phần phát triển nhân cách và tình yêu quê hương,
đất nước đối với mỗi HSSV…
Với bề dày kinh nghiệm trong công tác đào tạo, Trường Cao đẳng
VHNT Nghệ An đã phối hợp với Đoàn dân ca nay là Đoàn Kịch hát Nghệ
An tuyển sinh và giảng dạy các khóa trung cấp chuyên ngành kịch hát dân
ca Nghệ Tĩnh. Các khóa đào tạo thu hút được rất nhiều học sinh vừa có
năng lực thực sự, vừa có niềm đam mê, yêu thích loại hình nghệ thuật cổ
truyền này. Hiện nay gần như đã trở thành nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp
của đoàn kịch hát.
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Bên cạnh đó SV được học các môn học âm nhạc cơ bản trong
chương trình môn học. Các phân môn lý luận âm nhạc như: Lý thuyết âm
nhạc cơ bản, Lịch sử âm nhạc thế giới và Việt Nam, Nhạc cụ, Thanh nhạc,
Kí - Xướng âm, Hòa âm, Phân tích tác phẩm, Nhạc khí, Sáng tác ca
khúc…, các môn học đại cương trong khung chương trình đào tạo của Bộ
GD&DT... Đồng thời tất cả các hệ CĐSP, Ngành Thanh nhạc, Sư phạm âm
nhạc còn được trang bị các kỹ năng hoạt động âm nhạc qua môn học chỉ
huy dàn dựng hát tập thể, múa,... tất cả các môn học trên để rèn luyện cho
SV về khả năng thực hành chuyên môn để hoạt động tốt các phong trào
của trường phổ thông. Đây là những kiến thức quan trọng để hình thành
kỹ năng nghề cho SV âm nhạc. Các môn học giúp các em hiểu biết đầy
đủ hơn về ngành nghề của mình nhằm hoàn thiện hơn các kỹ năng, kỹ
xảo ngành Thanh nhạc. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp nhằm bổ trợ
cho các em thêm nhiều kiến thức giúp các em tự tin hơn trong hoạt động
công tác sau này.
Nhìn vào chương trình đào tạo trên và nội dung giảng dạy môn Dân
ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh tại trường cho thấy:
Với ba năm đào tạo tại trường, SV ngành Thanh nhạc và Sư phạm
âm nhạc được đào tạo với tổng số tiết môn hát Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh
như đã nêu trên, được chia ra cho các học phần bao gồm cả kiến thức đại
cương và kiến thức chuyên ngành như vậy chưa thật hợp lý. Về thời lượng
chương trình môn học đối với lớp ngành Thanh nhạc và Sư phạm âm nhạc
là quá ít. Những học phần chuyên ngành là để rèn luyện kỹ năng nghề
nghiệp chuyên sâu nên cần thiết phải được chú trọng và dành nhiều thời
lượng hơn. Nhưng qua tìm hiểu chương trình môn học tôi nhận thấy số
lượng thuộc kiến thức giáo dục đại cương tương đối nhiều trong khi số
lượng kiến thức chuyên ngành lại quá ít đã tạo sự chênh lệch trong chương
trình đào tạo. Thực tế cho thấy với những lớp đã tốt nghiệp ra trường các
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em chưa thực sự đủ năng lực hoạt động tại các cơ sở, kỹ năng đàn và hát
của các em còn rất hạn chế, kiến thức âm nhạc còn hạn hẹp. Do vậy việc
điều chỉnh chương trình đào tạo theo hướng giảm tải phần kiến thức đại
cương, tăng cường thời lượng cho kiến thức chuyên ngành đồng thời cần
phải xây dựng đổi mới chương trình giảng dạy là rất cần thiết để cung
cấp kiến thức và kỹ năng cho mỗi em SV khi tốt nghiệp ra trường. Bởi,
phần kiến thức chuyên ngành bao gồm những phân môn chuyên ngành
được đào tạo sâu rất cần trải qua một quá trình rèn luyện nhất định chứ
không chỉ gói gọn trong một thời gian ngắn mà đòi hỏi hình thành kỹ năng
và kỹ xảo được.
1.4. Thực trạng việc dạy học hát Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh tại
Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An
1.4.1. Vài nét về Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An
Ngày 23/3/2004, Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Quyết
định số: 1507/QĐ-BGD&ĐT-TCCB về việc thành lập Trường Cao đẳng
VHNT Nghệ An trên cơ sở nâng cấp từ Trường Trung cấp VHNT Nghệ
An. Từ đó tới nay nhà trường đã từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức, sắp
xếp và hoàn thiện bộ máy phù hợp với nguồn lực và cơ sở vật chất trong
tình hình mới. Cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường như sau: Ban Giám
hiệu; 05 phòng chức năng: Phòng Đào tạo; Phòng Tổ chức, Hành chính,
Tổng hợp; Phòng Công tác chính trị và Quản lý HSSV; Phòng Thanh tra Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Phòng Quản lý NCKH &CN. 04 khoa
chuyên môn: Khoa Âm nhạc & Sư phạm Âm nhạc, Khoa Mỹ thuật & Sư
phạm Mỹ thuật, Khoa Nghiệp vụ văn hóa & Du lịch, Khoa Lý luận đại
cương. 03 Trung tâm: Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng Năng khiếu Nghệ
thuật & Tin học, Ngoại ngữ; Trung tâm Thông tin, Thư viện; Trung tâm Tư
vấn Hỗ trợ SV.
Nhà trường có đội ngũ cán bộ quản lý giảng viên có kinh nghiệm
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công tác, có trình độ chuyên môn vững vàng, tâm huyết với nghề, được
đảm bảo quyền lợi, không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng
với trên 82 cán bộ, giảng viên. Số giảng viên trực tiếp đứng lớp giảng dạy
là 61; trong đó có: 01 PGS.TS, 02 TS, 03 nghiên cứu sinh và 46 thạc sĩ, 03
giảng viên đang học cao học.
Tuy nhiên, nguồn nhân lực có trình độ cao như: GS, PGS, TS còn
quá ít (mới chỉ có 01 PGS.TS, 02 TS), chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp
ứng nhiệm vụ phát triển trong tình hình mới, trong khi đó Trường đã được
cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án nâng cấp lên Trường đại học trong
tương lai gần. Cơ cấu về số lượng giảng viên vẫn không đồng đều giữa các
ngành. Nhiều cán bộ, giảng viên còn hạn chế về khả năng ngoại ngữ. Số
giảng viên có đề tài KHCN được các trường đại học trong nước và quốc tế
biết đến còn hạn chế.
Trường Cao đẳng VHNT Nghệ An đã trải qua 51 năm xây dựng và
phát triển. Hiện nay trường đào tạo 10 mã ngành Cao đẳng chính quy; 08
mã ngành Cao đẳng liên thông chính quy; 05 mã nghề Cao đẳng thuộc lĩnh
vực du lịch; 9 mã ngành trung cấp chính quy; hệ bồi dưỡng, đào tạo lại, hệ
năng khiếu tuổi nhỏ; 7 mã ngành liên kết đào tạo trình độ Đại học với các
trường Đại học, Học viện [36].
1.4.2. Đội ngũ giảng viên và sinh viên
1.4.2.1. Đội ngũ giảng viên khoa Âm nhạc
Về đội ngũ giảng viên Khoa Âm nhạc hiện nay có 12 giảng viên
trong đó có 07 thạc sĩ, 02 giảng viên đang theo học cao học. Các giảng viên
Khoa Âm nhạc đảm nhận việc giảng dạy các môn học thực hành theo
chuyên ngành, hướng dẫn SV thực hành và lý luận ngành Thanh nhạc,
những học phần cho SV Sư phạm Âm nhạc chính quy. Ngoài ra còn đảm
nhận những học phần của các lớp đào tạo hệ Cao đẳng nhạc họa mầm non,
lớp Quản lý văn hóa, các lớp hệ sơ trung, trung cấp chuyên ngành Múa,
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Kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh. Hầu hết các giảng viên đều rất có năng lực
trong dạy học và truyền đạt kiến thức từ lý thuyết đến thực hành, tuy nhiên
còn phải trau dồi khả năng diễn đạt, phương pháp sư phạm để có được kết
quả tốt nhất [36].
Khoa Âm nhạc của trường là khoa luôn có số lượng giờ nhiều do đặc
thù môn học thực hành theo nhóm, kíp. Là khoa chuyên đào tạo những
ngành năng khiếu nên có nhiều thuận lợi trong việc hướng dẫn sáng tạo
nghệ thuật, phát huy năng lực cho SV. Lực lượng giảng dạy môn âm nhạc
của trường có nhiệm vụ cung cấp những kỹ năng thực hành và phương
pháp giảng dạy bộ môn âm nhạc chuyên ngành cho học sinh, SV hệ Trung
cấp, Cao đẳng ngành Thanh nhạc và Sư phạm Âm nhạc chính quy. Hiện
tại, nhà trường chưa có giáo viên giảng dạy chính thức ngành Kịch hát dân
ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh mà chủ yếu mời giáo viên thỉnh giảng là các nghệ
nhân, nghệ sỹ của đoàn cùng các nhạc sỹ chuyên sâu về lĩnh vực dân ca Ví,
Giặm Nghệ Tĩnh về giảng dạy, truyền đạt kỹ năng ca hát dân ca cổ truyền.
Còn về kỹ thuật thanh nhạc do các giảng viên ngành Thanh nhạc của
trường đảm nhiệm. Giảng viên Khoa Âm nhạc giữ vai trò vị trí hết sức
quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu đào những thế hệ làm nghệ thuật
âm nhạc tương lai. Ngoài việc giảng dạy, các giảng viên khoa âm nhạc còn
là lực lượng quan trọng trong các chương trình hội diễn Nghệ thuật trong
tỉnh và toàn quốc, các chương trình chào mừng lễ kỷ niệm..v..v.. Cùng với
các hoạt động văn hóa nghệ thuật ngoại khóa góp phần tạo không khí phấn
đấu học tập, trau dồi khả năng nghề cho học sinh, SV các thế hệ nối tiếp.
Đặc biệt là các hội thi có phần trình diễn có màn chào hỏi bằng tiết mục
dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh rất sôi nổi, mang giá trị về tinh thần, góp phần
vào việc bảo tồn và phát huy.
1.4.2.2. Đặc điểm sinh viên
Sinh viên ngành Cao đẳng Thanh nhạc cà Cao đẳng Sư phạm Âm
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nhạc của Trường Cao đẳng VHNT Nghệ An hầu hết là các em đang độ tuổi
thanh niên còn rất trẻ nên việc tiếp cận và học hỏi rất nhanh, nhạy bén, nhất
là trong các lĩnh vực khoa học công nghệ và kỹ thuật. Luôn năng động sáng
tạo, thể hiện khả năng chuyên môn, tích cực chủ động trau dồi kiến thức
cho bản thân.
Những năm trở về trước các khóa đều thu hút được rất nhiều học
sinh tham gia và có thành tích xuất sắc trong học tập, tố chất phát triển
nghề rất tốt. Những năm gần đây, nhu cầu về thị hiếu âm nhạc khác hẳn với
ngày trước nên số học sinh theo học ngành này đã có phần hạn chế. Theo
đó là tố chất ca hát nhạc dân ca cũng kém hơn trước, do một số bộ phận các
em không nghe nhạc dân ca mà chủ yếu nghe nhạc trẻ,… âm nhạc dân gian
bị một số bộ phận các em cho là “quê”. Do vậy, dẫn đến số lượng cùng với
chất lượng giảm hẳn. Nhà trường đã không ngừng mở các CLB nhỏ, các cuộc
thi hát dân ca cho các khối chuyên ngành biểu diễn nhằm thu hút niềm đam
mê về Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh cho các em nhưng hiệu quả chưa cao.
Ngành Thanh nhạc là môn học đặc thù, đòi hỏi người học phải có
năng khiếu, có niềm đam mê, có năng lực phấn đấu nỗ lực, kiên trì rèn
luyện thì mới có được kết quả tốt.
Năng lực của các em không đồng đều, có sự chênh lệch về khả năng
âm nhạc, tố chất giọng hát, hay sự khác biệt của SV ở thành phố thuận lợi
hơn do được tiếp cận với âm nhạc thông qua nhiều nguồn khác nhau, trong
khi đó các em ở vùng dân tộc thiểu số, vùng quê ít có điều kiện để tiếp xúc
với âm nhạc nên việc tiếp thu các môn học Âm nhạc có phần chậm và khó
khăn hơn. Đặc biệt là về năng lực, năng khiếu về âm nhạc còn chưa có sự
sắp xếp đồng đều ở các nhóm, kíp gây khó khăn trong công tác truyền thụ
kiến thức thực hành cho các em.
Vì vậy, rất nhiều SV gặp khó khăn khi đi thực tập ở các trường Phổ
thông, nhất là việc thực hành đệm hát, dạy hát dân ca, đặc biệt là dân ca Ví,
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Giặm Nghệ Tĩnh do các em không có niềm say mê, chưa rèn luyện tích
cực, thích hát các bài ca khúc hơn nên để ngấm các làn điệu dân ca là điều
khó khăn, hát không chính xác những nốt luyến láy, về chất liệu ngữ âm,
ngữ điệu vùng miền. Yêu cầu đối với SV về cơ bản, người học cần ý thức
được sâu sắc hơn vai trò và giá trị về cái hay cái đẹp của dân ca Ví, Giặm
Nghệ Tĩnh. Hiểu rõ và phân biệt các thể loại trong dân ca, các làn điệu cơ
bản của dân ca, có thái độ trân trọng, tự hào và yêu thích dân ca, ý thức bảo
vệ giữ gìn và phát huy các giá trị của dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh.
Những năm sau này, khi hai đoàn: Đoàn chèo Nghệ Tĩnh và Đoàn
dân ca Nghệ An nhập lại làm một gọi là Đoàn Kịch hát dân ca Nghệ An thì
đoàn đã tổ chức tuyển diễn viên và gửi sang trường đào tạo, mỗi khóa cũng
chỉ được từ 10 đến 15 học sinh. Các em vừa được học các kỹ thuât thanh
nhạc cơ bản chuyên ngành tại trường, đồng thời được sang học tập trực tiếp
về âm hưởng dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh tại đoàn do các nghệ sĩ ưu tú
truyền đạt, được cọ xát với những vai diễn phụ.
Đối với SV ngành Thanh nhạc, Sư phạm Âm nhạc; được đào tạo
chuyên sâu về dân ca để có thể dàn dựng, biểu diễn, sáng tác, dạy hát dân
ca, có khả năng tham gia tổ chức các hoạt động âm nhạc trong và ngoài
trường học… Học môn hát là quan trọng nhất trong việc rèn luyện kỹ năng
hát cho SV ngành Thanh nhạc, Sư phạm âm nhạc và học hát dân ca cũng là
phân môn quan trọng của âm nhạc ở các trường phổ thông cũng như các đoàn
biểu diễn chuyên nghiệp nơi công tác của các SV sau ngày ra trường.
1.4.3. Thực trạng dạy học môn Dân ca
Trong những năm qua, nhà trường đã kịp thời triển khai nhiều giải
pháp, đến nay đã có đội ngũ giảng viên chất lượng, công tác đào tạo chất
lượng được nâng lên, đặc biệt là trong lĩnh vực dạy môn hát Dân ca Ví,
Giặm xứ Nghệ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cơ sở
vật chất đã được trang bị bổ sung phần nào đáp ứng nhu cầu đào tạo và làm
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việc; công tác nghiên cứu khoa học, đối ngoại đã có những bước chuyển
biến rõ nét và đã có những kết quả khả quan.
Tuy nhiên, việc dạy học môn học Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh vẫn
còn nhiều hạn chế và bất cập về chương trình, giáo trình cũng như cách
truyền thụ kiến thức với những vấn đề cơ bản mà chúng tôi xin dẫn ra
như sau:
Một là, chương trình môn học chỉ đưa ra thực hành một số làn điệu,
chưa đảm bảo tính hệ thống các làn điệu cổ truyền và làn điệu cải biên.
Trong chương trình môn học, chưa thể hiện được phần lý luận về nét
đẹp, đặc trưng cơ bản, nguồn gốc, tính chất của các làn điệu… Qua khảo
sát, chúng tôi thấy rất rõ điều này ở môn hát Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh
dùng cho hệ Cao đẳng ngành Thanh nhạc, Sư phạm âm nhạc. Là hai đối
tượng học âm nhạc chuyên nghiệp cần thành thạo về ca hát và hiểu rõ tính
chất các làn điệu, ứng dụng làn điệu, biết cách diễn xướng cũng như hình
thành các vấn đề về dàn dựng sân khấu, chương trình nghệ thuật… thì điều
này cũng chưa được chú trọng. Do đó, chưa phát huy được hiệu quả dù
rằng các giảng viên, nghệ nhân đã nỗ lực rất nhiều vào công việc truyền
dạy trong những lời hát, truyền lửa trong những cung bậc cảm xúc của cha
ông xưa để lại.
Hai là, chưa thống nhất các phương pháp dạy học, như:
- Phương pháp dạy học theo lối truyền nghề của nghệ nhân, thầy hát
trước, trò bắt chước theo sau. Vẫn biết rằng đây là lối dạy học hát dân ca
kiểu dân gian truyền thống. Nhưng vì đây là môi trường chuyên nghiệp,
người học cần được giới thiệu về các bản phổ ký âm của người sưu tầm,
phải được tiếp cận với bản phổ các làn điệu, thậm chí là cùng một làn điệu
nhưng bản ký âm khác nhau, nhiều cách hát khác nhau. Do chưa làm được
điều này nên dẫn đến người học thiếu đi một chỗ dựa cần thiết và mất
nhiều thời gian hơn để hát thuộc một làn điệu.
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- Một số người dạy sử dụng phương pháp dạy theo kiểu đọc xướng
âm trước, rồi ghép lời. Mà dân ca thường có nhiều những âm tô điểm,
chùm âm luyến láy, nhấn nhá khó hát. Chưa đáp ứng được mục tiêu mà
môn học đề ra, trong môi trường âm nhạc chuyên nghiệp là sự kết hợp các
phương pháp dạy học truyền thống và đổi mới..v.v.. Cụ thể là:
+ Với âm tô điểm: Do phải tập trung tính trường độ của âm tô điểm
nên việc thực hành luyện tập những mẫu tô điểm không nhiều, các chữ đệm
lại là những âm tô điểm với tính chất nhấn nặng của Dân ca Nghệ Tĩnh là
rất khó để các em hát đúng được.
+ Với chùm âm luyến: Các em còn nhầm lẫn giữa âm tô điểm và âm
luyến. Ví dụ như khi hát quãng hai của âm luyến thì nhầm là âm tô điểm
hoặc ngược lại do kiến thức về lý thuyết âm nhạc còn hạn chế. Để giải
quyết được vần đề này cũng đòi hỏi khá nhiều thời gian, như vậy sẽ ảnh
hưởng trực tiếp đến giờ dạy.
+ Với các quãng nhảy: Đa số các em đọc quãng nhảy chưa chính xác
trong các giờ học xướng âm, song khi học theo hình thức truyền khẩu thì
các em ít bị mắc lỗi hơn do các em hát chỉ cần có năng khiếu tai nghe
chuẩn là có thể hát được.
+ Với cách phát âm nhả chữ: Phần lớn các em nhả âm nhả chữ chưa
đúng theo phong cách chất Nghệ, ngoài việc phát âm chuẩn theo kỹ thuật
ca hát, khi hát dân ca Ví, Giặm cần có được kỹ năng hát đúng phương ngữ,
giọng điệu vùng Nghệ Tĩnh, hát như nói, nghe nặng nhưng vẫn đằm thắm,
ngọt ngào.
Ba là, thời lượng dành cho môn hát Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh chỉ
60 tiết trong toàn khóa học (đối với SV hệ Cao đẳng ngành Thanh nhạc và
Sư phạm âm nhạc), trong đó phần lý thuyết là 20 tiết, thực hành là 40 tiết
hình thức học theo tập thể. [PL2; tr.89]. Như vậy là quá ít, các em chỉ mới
bao quát được giai điệu của mỗi làn điệu mà chưa được thực hành chỉnh
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sửa chi tiết các kỹ năng. Nhìn chung là chưa đủ để chuyển tải nội dung cơ
bản, chưa tương xứng cho ngành học là đối tượng học âm nhạc chuyên
nghiệp. Với mỗi ngành đào tạo khác nhau thì thời lượng của môn học hát
dân ca cũng phải khác nhau. Thực tế cho thấy với những lớp đã tốt nghiệp
ra trường các em chưa thực sự đủ năng lực hoạt động tại các cơ sở, kỹ năng
đàn và hát của các em còn rất hạn chế, kiến thức âm nhạc còn hạn hẹp. Do
vậy việc điều chỉnh chương trình đào tạo theo hướng giảm tải phần kiến
thức đại cương, tăng cường thời lượng cho kiến thức chuyên ngành là rất
cần thiết để có thể cung cấp kiến thức và kỹ năng cho mỗi em SV khi tốt
nghiệp ra trường. Bởi, phần kiến thức chuyên ngành bao gồm những phân
môn chuyên ngành được đào tạo sâu rất cần trải qua một quá trình rèn
luyện nhất định chứ không chỉ gói gọn trong một thời gian ngắn mà đòi hỏi
hình thành kỹ năng và kỹ xảo được.
Ngoài ra, tài liệu sách giáo khoa và thiết bị phục vụ học tập như băng
đĩa của giáo sinh chưa đầy đủ để cho các em tham khảo và học tập. Trong
các giờ lên lớp, số lượng SV lại rất đông, thời gian hạn chế nên khi dạy
giảng viên không thể chú ý sửa sai hết cho từng cá nhân mà chủ yếu sửa
chung cho tập thể.
Những năm qua, trong môn học này nhà trường đã đào tạo được các
thế hệ học sinh trưởng thành đã và đang là những hạt nhân trong việc
truyền bá, thực hành, truyền dạy, góp phần không nhỏ vào việc bảo tồn và
phát huy những làn điệu dân ca xứ Nghệ. Nhưng qua nghiên cứu thực trạng
trong quá trình học tập, mặc dù thầy và trò đã cố gắng rất nhiều song kết
quả vẫn còn chưa tốt, bởi xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau như đã
nêu ở trên đã tác động ảnh hưởng đến quá trình dạy học dẫn đến chất lượng
dạy và học chưa cao. Hơn nữa, nhìn vào thực tế thì năng lực của SV chưa
đáp ứng được nhu cầu của các cơ sở ngày ra trường. Hầu hết các em chưa
có đủ kỹ năng để thực hiện một chương trình lớn có tính nghệ thuật, các
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chương trình văn nghệ mà các em đảm nhận mới chỉ dừng ở mức tham gia
phong trào. Vậy nên rất cần thiết phải xây dựng lại chương trình đào tạo,
cần quan tâm chú trọng và dành nhiều thời gian thời lượng cho những môn
chuyên ngành. Có thể giảm bớt những học trình của khối kiến thức giáo
dục đại cương, khối kiến thức các chuyên ngành khác, thậm chí mạnh dạn
bổ sung thêm thời lượng vào chương trình đào tạo nói chung và các môn
chuyên ngành nói riêng. Bên cạnh đó, cũng cần lắng nghe từ phía người
học để bổ sung chỉnh sửa những kiến thức đáp ứng nhu cầu cho người học.
Tiểu kết
Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, Việt Nam ta đã có một kho tàng dân
ca phong phú. Đó là sự kết tinh những tinh hoa văn hóa đời sống của nhân
dân ta. Qua dân ca chúng ta không những thấy được phong tục tập quán,
cuộc sống lao động thường ngày của người dân mà còn cảm nhận được tình
yêu quê hương đất nước, tình yêu trai gái, tình yêu của người mẹ dành cho
đứa con yêu dấu của mình. Dân ca len lỏi đến từng ngõ ngách trong đời
sống con người từ cái ăn cái mặc (được thể hiện trong các làn điệu Ví), cho
đến những trò chơi dân gian dành cho trẻ nhỏ, những bài hát giao duyên
dành cho lứa tuổi thanh niên, hay những bài hát ru của những người mẹ,
người chị, từ quá trình lao động (trong các điệu hò) cho đến những lễ nghi
phong tục phục vụ cho nhu cầu tinh thần của con người.
Mỗi vùng miền có những làn điệu dân ca khác nhau. Cũng như các
loại hình dân ca nói chung, dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là những khúc hát
xuất phát từ lao động, từ sinh hoạt cộng đồng, tồn tại với một hệ thống các
yếu tố nghệ thuật: làn điệu, ngữ điệu, ca từ… Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh
gắn liền với môi trường xã hội, điều kiện tự nhiên, lao động sản xuất, sinh
hoạt của con người xứ Nghệ ; phản ánh những tâm tư tình cảm, những cảm
xúc của con người xứ Nghệ. Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh mang đậm bản
sắc riêng, bản sắc Nghệ.
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Trường Cao đẳng VHNT Nghệ An trong quá trình đào tạo vẫn còn
những yếu tố bất cập. Sự bất cập đó được thể hiện ở một số khâu như: Thời
gian học không nhiều cho từng chuyên ngành riêng, cơ cấu tổ chức lớp lớn
(15 đến 25 SV/lớp), nội dung chương trình đào tạo phong phú nhưng chưa
nâng cao được hiệu quả cảm thụ… Nhằm nâng cao chất lượng của việc dạy
học môn Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh dùng cho hệ Cao đẳng ngành Thanh
nhạc và Sư phạm âm nhạc tại Trường Cao đẳng VHNT Nghệ An, theo tôi
phải giải quyết được những bất cập đó và đây cũng là những nội dung sẽ
được đề cập ở chương 2.

39
Chương 2
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC
HÁT DÂN CA VÍ, GIẶM
2.1. Định hướng
2.1.1. Văn bản của Trung ương
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XI “về đổi mới văn bản,
toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại
hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội
nhập quốc tế”. Nghị quyết chỉ rõ mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp nhằm thực
hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo như:
- Đối với giáo dục nghề nghiệp, tập trung đào tạo nhân lực có kiến
thức, kỹ năng và trách nhiệm nghề nghiệp. Hình thành hệ thống giáo dục
nghề nghiệp với nhiều phương thức và trình độ đào tạo kỹ năng nghề
nghiệp theo hướng ứng dụng, thực hành, bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân
lực kỹ thuật công nghệ của thị trường lao động trong nước và quốc tế.
- Quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ,
giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục và đào tạo trong hệ
thống chính trị, ngành giáo dục và đào tạo và toàn xã hội, tạo sự đồng thuận
cao coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Nâng cao nhận thức về
vai trò quyết định chất lượng giáo dục và đào tạo của đội ngũ nhà giáo và
cán bộ quản lý giáo dục; người học là chủ thể trung tâm của quá trình giáo
dục; gia đình có trách nhiệm phối hợp với nhà trường và xã hội trong việc
giáo dục nhân cách, lối sống cho con em mình.
- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện
đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ
năng của người học; 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
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sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng
lực. Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa
dạng, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học. Đẩy
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.
- Nội dung giáo dục nghề nghiệp được xây dựng theo hướng tích hợp
kiến thức, kỹ năng, tác phong làm việc chuyên nghiệp để hình thành năng
lực nghề nghiệp cho người học.
2.1.2. Văn bản của địa phương
- Thông báo kết luận của đồng chí Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy
Nghệ An tại buổi làm việc với Trường Cao đẳng VHNT Nghệ An; đã định
hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, như:
+ Nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng quy mô, đa dạng hóa ngành
nghề đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội. Làm tốt công tác phát hiện năng
khiếu tuổi nhỏ, con em đồng bào các dân tộc; ươm mầm, bồi dưỡng, đào
tạo học sinh, sinh viên nhà trường đáp ứng yêu cầu cung cấp nguồn nhân
lực văn hóa, nghệ thuật và du lịch có chất lượng của tỉnh và khu vực.
+ Ban Giám hiệu nhà trường nắm, bám chủ trương để định hướng
đào tạo đa ngành, chuyên sâu và có hiệu quả. Tập trung đào tạo chuyên sâu
về dân ca Ví, Giặm, nhạc cụ dân tộc, các lớp năng khiếu tuổi thơ, âm nhạc,
hội họa… Quan tâm đến địa bàn dân tộc, miền núi. Đồng thời chủ động
tham mưu cho tỉnh cơ chế đặc biệt dành cho trường đặc thù.
+ Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học gắn
với tổng kết thực tiễn; trong nghiên cứu và giảng dạy chú trọng việc bảo
tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của xứ Nghệ, trong đó có
việc đưa dân ca Ví, Giặm vào trường học.
- Trường Cao đẳng VHNT Nghệ An ban hành chương trình giảng
dạy được thực hiện theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo
ban hành. Chương trình đào tạo bộ môn Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh trong
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Trường Cao đẳng VHNT Nghệ An được soạn thảo chương trình giáo trình
cụ thể riêng cho các mã ngành đào tạo. Đối với chương trình dùng cho hệ
Cao đẳng ngành Thanh nhạc và Sư phạm âm nhạc soạn thảo chương trình
lý luận mang tính giới thiệu bản sắc văn hóa xuất xứ các làn điệu, văn hóa
vùng miền, nét đẹp trong dân ca Ví, Giặm ở trang phục, dáng dấp, phong
tục, phương pháp lễ hội mang tính đặc thù của xứ Nghệ kết hợp học hát các
làn điệu Hò, Ví, Giặm tiêu biểu. SV hệ Cao đẳng ngành Thanh nhạc và Sư
phạm âm nhạc được đào tạo để sau khi ra trường các em trở thành giáo
viên vững vàng về chuyên môn dạy hát dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh tại các
trường phổ thông, tham gia biểu diễn, các hoạt động âm nhạc trong và
ngoài trường học, góp phần bảo tồn và phát huy dân ca Ví, Giặm xứ Nghệ
theo đúng chủ trương của Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh.
2.2. Xây dựng nội dung chương trình, giáo trình, giáo án dạy hát Dân
ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh
2.2.1. Yếu tố địa phương trong xây dựng chương trình đào tạo
Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước với 16.480 km2, có 21
đơn vị hành chính gồm 01 thành phố, 03 thị xã và 17 huyện, với dân số
khoảng 3,6 triệu người. Có 5 dân tộc thiểu số sinh sống ở 11 huyện, thị xã
miền núi chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa trong tỉnh gồm: Thái, Mông, Thổ,
Khơ Mú và Ơ Đu. Hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh là nơi cội nguồn của dân ca
Ví, Giặm Nghệ Tĩnh đã kiên trì bền bỉ giữ gìn bản sắc văn hóa trong suốt
mấy chục năm qua [38].
Bởi vậy, chúng tôi nghĩ rằng trong chương trình dạy hát môn Dân ca
Ví, Giặm Nghệ Tĩnh của Trường Cao đẳng VHNT Nghệ An nơi tập trung
số đông các em từ huyện, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số miền
tây xứ Nghệ về học tập. Đây là yếu tố địa phương cần đưa vào xây dựng
đổi mới chương trình đào tạo. Đó là ngoài tuân thủ theo chương trình
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khung và kế hoạch đào tạo của Bộ GD&ĐT cho các cơ sở đào tạo hệ Cao
đẳng sư phạm âm nhạc ; cần phải sử dụng phần mềm mà Bộ GD&ĐT đã
cho phép khi xây dựng chương trình giảng dạy cho HSSV dân tộc vùng
sâu, vùng xa. Nhưng phải mang tính thực tiễn phù hợp với thực tế từng
vùng. Bản thân tôi mong muốn thế hệ các em ngoài việc tiếp thu những
kiến thức khoa học mới mà còn phải luôn luôn hướng về cội nguồn của quê
hương, dân tộc mình. Là di sản văn hóa đáng quý không những thế hệ các
em nên biết mà còn phải gìn giữ và yêu mến những nét văn hóa truyền
thống của địa phương mình là trước hết.
Các HSSV những người giảng viên làm nghề âm nhạc tương lai cần
học những bài dân ca của quê hương để mở rộng và tăng cường thêm vốn
kiến thức về âm nhạc truyền thống.
2.2.2. Xây dựng chương trình, giáo trình, giáo án
Tiêu chí và cơ sở lựa chọn các nội dung môn học Dân ca Ví, Giặm
Nghệ Tĩnh là việc lựa chọn nội dung chương trình đáp ứng được các mục
đích, yêu cầu của môn học.
Về lý thuyết, những kiến thức bổ trợ liên quan đến dân ca Ví, Giặm
Nghệ tĩnh với các nội dung về đất nước, con người, nghề nghiệp. Những
kiến thức cơ bản là đặc điểm, giá trị tiêu biểu, các thể loại, cách thức hát
dân ca…
Về thực hành, chọn những làn điệu thể hiện rõ các đặc điểm và giá
trị tiêu biểu của dân ca Ví, Giặm Nghệ tĩnh. Các làn điệu tiêu biểu cho từng
thể loại Ví, Giặm, Hò phù hợp với các bậc học, ngành học, tâm lý lứa tuổi,
tình hình thực tiễn của nhà trường, phù hợp với chương trình đào tạo của
Bộ GD&ĐT.
Thực hiện nhiệm vụ xây dựng chương trình giảng dạy của Trường
Cao đẳng VHNT Nghệ An nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác đào tạo
ngành Âm nhạc nói chung, đặc biệt là việc bảo tồn và phát huy di sản quý
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giá dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh. Nhà trường đang xây dựng đồng bộ hệ
thống chương trình, giáo trình, giáo án bài giảng môn hát Dân ca Ví, Giặm
Nghệ Tĩnh tại trường với đội ngũ giảng viên có trình độ nghề giỏi, ngành
Thanh nhạc, cũng như các chuyên gia nghiên cứu văn hóa xứ Nghệ là các
PGS. TS; Th.s; Nghệ nhân… Bản thân tôi cũng là một giảng viên dạy âm
nhạc của trường cũng muốn đóng góp một số vấn đề nhằm nâng cao hiệu
quả trong công tác triển khai những kế hoạch này.
Trong quá trình nghiên cứu thực trạng môn hát Dân ca Ví, Giặm
Nghệ Tĩnh dùng cho hệ Cao đẳng ngành Thanh nhạc, Sư phạm âm nhạc tại
nhà trường. Chúng tôi xin được xây dựng đổi mới một phần nội dung của
chương trình dành cho hệ Cao đẳng ngành Thanh nhạc, Sư phạm âm nhạc
góp phần nâng cao hiệu quả trong giảng dạy môn học này, như sau:
- Trước hết cần bổ sung phần lý thuyết vào nội dung của môn học
hát Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh dùng cho hệ Cao đẳng ngành Thanh nhạc
và Sư phạm âm nhạc từ 20 tiết lên 25 tiết, nhằm bổ sung thêm về lý luận
cho người học. Học hát dân ca Ví, Giặm không chỉ hát lên làn điệu, bài bản
mà còn phải hiểu được cái hay, cái đẹp và những giá trị nhân văn trong
từng làn hát. Làm cho bản thân yêu hơn, trân trọng hơn những âm điệu, lời
ca của cha ông để lại, từ đó góp phần gìn giữ và phát huy. Người học cần
hiểu về nội dung, tính chất âm nhạc của làn điệu. Không dừng lại ở việc
hát thuộc lời cổ mà còn phải thay lời mới chuyển tải được những tình
cảm, phù hợp, gần gũi với tư duy, nhận thức của con người trong thời
đại mới.
- Cần tăng tính năng thực hành cho môn học hát Dân ca Ví, Giặm
Nghệ Tĩnh dùng cho hệ Cao đẳng ngành Thanh nhạc và Sư phạm âm nhạc
từ 40 tiết lên 65 tiết. Hát thuộc, hát hay nhưng còn phải học về ứng dụng
các làn hát đó. Vì vậy, phải tổ chức các hoạt động của CLB dân ca Ví,
Giặm. Thực hành hát dân ca Ví, Giặm trong những môi trường không gian,
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thời gian, tính chất diễn xướng khác nhau. Không hát riêng lẻ từng làn điệu
mà có sự kết hợp nhiều làn điệu cùng loại, khác loại, hát lời cổ, lời cải biên.
Tổ chức những cuộc hát với những nội dung cụ thể nào đó. Nội dung của
khối SPAN cần bổ sung thêm phần phương pháp thực nghiệm dạy hát dân
ca Ví, Giặm phổ thông để phục vụ cho công việc dạy học của các em sau
ngày ra trường.
- Bên cạnh hát dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh không nhạc đệm, cần cho
SV trải nghiệm với lối hát có phần đệm của các nhạc khí cổ truyền, cho các
em luyện tập, thực hành một số cách vận dụng kỹ thuật biểu diễn đơn giản.
chúng tôi cho rằng đây là sự tiếp nối, là một lối thực hành mới mà SV thích
thú hơn. Nó làm tăng khả năng truyền cảm, tính thẩm mỹ của dân ca Ví,
Giặm Nghệ Tĩnh trong đời sống đương đại nhưng không làm mất đi giá trị
truyền thống vốn có.
Để khắc phục những tồn tại nêu trên, chúng tôi mạnh dạn xây dựng
chương trình môn học hát Dân ca Ví, Giặm Nghệ tĩnh dùng cho hệ Cao
đẳng ngành Thanh nhạc và Sư phạm âm nhạc, như sau: phần lý thuyết 25
tiết, thực hành 65 tiết, tổng chương trình 90 tiết [PL3; tr.90].
Với các bước triển khai xây dựng chương trình, giáo trình, như sau:
Bước 1: Thành lập nhóm biên soạn chương trình theo từng mã ngành
đào tạo của trường. Nội dung phù hợp, phân tích nhu cầu môn học, thiết kế
các phiếu hỏi khảo sát tình hình hình chung, xử lý kết quả khảo sát. Nghiên
cứu kỹ chuẩn các hình thức thực hành biểu diễn, tham khảo chương trình
môn học của một số ngành liên quan về âm nhạc dân gian trước đó. Sau đó
trao đổi ý kiến với chuyên gia các nghệ nhân dân ca Ví, Giặm, các nhà
nghiên cứu văn hóa dân gian để lập kế hoạch tổng thể triển xây dựng
chương trình.
Bước 2: Khoa âm nhạc triển khai tổ chức hội thảo soạn chương trình
giáo trình, tập bài giảng, thống nhất về mục đích, mục tiêu, nội dung. Phân
công trưởng nhóm là người có năng lực chuyên môn chuyên gia về môn
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học và giao công việc cụ thể cho mỗi thành viên.
Bước 3: Đề xuất dự thảo chương trình nhóm, triển khai công việc đã
được phân công. Trưởng nhóm, trưởng bộ môn học tổng hợp các kết quả
công việc của các thành viên, các ý kiến đóng góp của dự thảo lần 1.
Bước 4: Triển khai khảo sát ý kiến về chương trình, bài giảng thông
qua các nhóm. Khảo sát các mục cấu trúc chương trình, nội dung, tài liệu
học tập và kiểm tra đánh giá tổng hợp dự thảo chương trình đưa ra bản dự
thảo lần 2.
Bước 5: Tổ chức hội thảo lần 2, lấy ý kiến của hội thảo, thống nhất
về mục tiêu môn học, thời lượng cho từng hình thức tổ chức dạy học môn
Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh cho mỗi ngành đào tạo, hình thức kiểm tra
đánh giá, tài liệu giảng dạy và học tập.
Bước 6: Hoàn thiện chương trình môn học, giáo trình môn học. Tiếp
thu ý kiến đóng góp của các chuyên gia, lãnh đạo Khoa, Trường về chuyên
môn và cấu trúc xây dựng chương trình. Rà soát lại toàn bộ chương trình,
bổ sung những vấn đề chưa đạt theo sự tổng hợp các ý kiến của trưởng môn
học hoàn thiện. Hoàn tất bản chính cùng các hồ sơ liên quan thông qua các
phòng, các cấp liên quan để thẩm định phê duyệt và đăng lên trang web của
trường để phổ biến rộng rãi. In ấn cung cấp cho SV để học tập và nghiên cứu.
Bước 7: Thực thi chương trình môn học Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh.
Các giảng viên bộ môn thực hiện giảng dạy theo chương trình môn học
truyền tải nội dung tới người học bằng cách soạn giáo án giảng dạy theo
khung chương trình, giáo trình đã soạn và ban hành. Đồng thời nên rà soát,
điều chỉnh, bổ sung, cập nhật để đáp ứng nhu cầu theo trình độ năng lực
của người học.
Việc lựa chọn các làn điệu cải biên và đặt lời mới cho các làn điệu
trong chương trình dạy và học cho SV khoa âm nhạc khác với các SV các
khoa khác phải dựa trên thực tế. Tuy vậy, việc chọn lựa các làn điệu cải
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biên, cũng như những làn điệu được đặt lời mới để đưa vào chương trình
giảng dạy trong nhà trường cần phải có tính ứng dụng cao, phong phú đa
dạng, tính hợp lý, tính khoa học, đảm bảo hiệu quả giáo dục âm nhạc trong
nhà trường. Nội dung lời ca của bài dân ca phải có giá trị giáo dục thẩm mỹ
tích cực về nhiều mặt, đáp ứng được nội dung của môn học, cũng như giáo
dục đạo đức lối sống lành mạnh cho SV. Chủ đề của các bài hát dân ca phải
là ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tính đoàn kết, vẻ đẹp của thiên
nhiên đạo lý uống nước nhớ nguồn. Để sau này các SV ra trường có thể sử
dụng giảng dạy và hoạt động phong trào văn nghệ ở các trường trung học,
cơ sở văn hóa các huyện, địa phương.
Sau đây là những làn điệu cổ truyền, làn điệu cải biên và đặt lời mới
mà chúng tôi lựa chọn để bổ sung thêm ngoài các bài đã nêu ở phần nghiên
cứu thực trạng vào giáo trình môn dạy hát Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh
dùng cho hệ Cao đẳng ngành Thanh nhạc và Sư phạm âm nhạc, như sau:
[15], [29].
Các làn điệu cổ truyền:
1. Ví đò đưa nước ngược - Ghi âm Lê hàm
2. Ví phường vải (I, II) - Vi Phong
3. Ví trèo non (I, II) - Vi Phong
4. Ví ghẹo - Vi Phong
5. Ví phường cấy - Vi phong
6. Ví đồng ruộng - Thanh Tùng
7. Ví sông Phố - Vi Phong
8. Giặm ru ; Giặm kể ; Giặm nối ; Giặm vè - Vi Phong
Các làn điệu cải biên và đặt lời mới:
1. Ví Giặm - dân ca Nghệ Tĩnh (lời mới)
2. Hầu rượu - Cải biên: Văn Thế
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3. Dựng con - Dân ca vùng Thanh Chương Nghệ An (đặt lời
mới: Trần Hữu Pháp).
4. Một số bài sáng tác mới trên chất liệu các làn điệu Ví, Giặm
tiêu biểu như: “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác”- An Thuyên;
“Người con gái sông La”- doãn Nho; “Từ làng Sen”- Phạm
Tuyên…
2.3. Đổi mới phương pháp dạy học
2.3.1. Phương pháp giới thiệu về đặc điểm thể loại và các làn điệu
Sau đây, là một số biện pháp đổi mới phương pháp dạy học môn Hát
dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh tại Trường Cao đẳng VHNT Nghệ An:
2.3.1.1. Phương pháp thuyết trình
Phương pháp thuyết trình còn được gọi là phương pháp giảng giải,
diễn đạt bằng lời nói. Luôn được sử dụng rộng rãi trong các giờ học. Đối
với dạy âm nhạc, do đặc thù chủ yếu là thực hành luyện tập dùng lời không
nhiều như dạy các môn học khác nhưng vẫn là phương pháp cơ bản quan
trọng không thể thiếu.
Khi dạy về đặc điểm thể loại môn hát Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh và
các làn điệu không chỉ dùng phương pháp thuyết trình mà còn phải dùng
một số phương pháp khác thì giờ học mới sinh động và SV dễ tiếp thu bài.
Chúng ta nên kết hợp phương pháp này với phương pháp nêu vấn đề, đó là
giảng viên tổ chức hướng dẫn, khơi gợi, dẫn dắt những kiến thức, kỹ năng
mới. Không áp đặt các kiến thức mới mà để SV nêu lên những kiến thức
mà các em hiểu biết. Sau đó dẫn dắt để các em tiếp thu những kiến thức
mới mà giảng viên muốn trình bày. Phương pháp này đòi hỏi giảng viên
phải nắm vững kiến thức, kỹ năng cần dạy đồng thời phải tìm được mối
liên hệ đó. Đặc biệt phương pháp này chú trọng đến việc tạo hứng thú trong
học tập của SV, như vậy sẽ tạo được động lực bên trong việc học tập của
các em.
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Khả năng lĩnh hội các tác phẩm âm nhạc và dân ca phụ thuộc vào
trình độ tiếp thu của hai đối tượng mà chúng ta cần hướng tới đó là SV
ngành Thanh nhạc và SV ngành Sư phạm âm nhạc. Bởi vậy khi dạy phải
thể hiện được phần lý luận về nét đẹp, đặc trưng cơ bản, nguồn gốc, tính
chất của các làn điệu, đảm bảo tính hệ thống các làn điệu cổ truyền và làn
điệu cải biên …
2.3.1.2. Phương pháp trực quan
Khi nhận thức sự vật, con người thường đi từ “trực quan sinh động”
đến “tư duy trừu tượng”. Điều này không chỉ đúng với quy luật nhận thức
nói chung mà trong dạy học người ta thường sử dụng triệt để nó với tư cách
là một phương pháp đầy hiệu lực. Trong dạy học âm nhạc, âm thanh vô
cùng trừu tượng, yêu cầu trực quan là tối cần thiết, các phương tiện đồ
dùng dạy học như nhạc cụ, máy nghe, băng hình, trang phục rất tốt cho việc
giới thiệu các làn điệu dân ca ở các miền, bên cạnh đó là sử dụng phần
mềm trình chiếu giúp SV thấy và hiểu được phong tục tập quán của từng
địa phương của miền xứ Nghệ, từ đó hiểu hơn về đặc điểm thể loại dân ca
Ví, Giặm Nghệ Tĩnh.
Trong dạy học hát dân ca Ví, GIặm Nghệ Tĩnh không chỉ truyền dạy,
luyện tập mà giáo viên cần phải cho sinh viên xem cách hát, nghe các làn
điệu Ví, Giặm để sinh viên được cảm nhận tốt hơn.
2.3.2. Phương pháp thực hành dạy hát
Từ trước đến nay môn hát Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh đang sử dụng
phương pháp dạy theo cách tập hát là chủ yếu, tiến hành đi vào tập bài luôn
với quy cách thầy hát trước, trò hát sau rất thụ động, giống như “học vẹt”
không tiếp cận bản phổ trong quá trình thực hành. Hay cách khác là thầy
trò cùng đọc xướng âm trước, sau đó ghép lời giống như dạy các ca khúc
mới đã làm giảm đi sự thu hút đối với SV là cảm nhận về tính chất, sắc thái
giai điệu của các làn điệu nên hiệu quả chưa cao.
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Sau đây, là một số phương pháp dạy học mà chúng tôi mạnh dạn đưa
vào góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn Dân ca Ví, Giặm Nghệ
Tĩnh tại Trường Cao đẳng VHNT Nghệ An.
2.3.2.1. Phương pháp trình bày tác phẩm
Trước khi dạy, giảng viên sẽ trình bày thị phạm trước cho SV nghe.
Đây là bước cực kỳ quan trọng nhằm thu hút sự yêu thích đối với SV. Bởi,
khi giảng viên trình bày tác phẩm sẽ đem đến cho SV toàn bộ vẻ đẹp của
tác phẩm thông qua giọng “sống” của mình bằng sự rung động diễn cảm
thật sự. Qua chính phần trình bày trực tiếp đến cảm nhận của SV, qua kỹ
năng biểu diễn các yếu tố âm nhạc mới được làm rõ nét, nổi bật thể hiện
được cái hồn của bài dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh. Ở phương pháp này
giảng viên là một ca sĩ, người “nghệ sĩ biểu diễn” bởi vậy muốn đạt được
kết quả tốt giảng viên phải nghiên cứu kĩ bài hát, tìm hiểu nội dung, phân
câu, lấy hơi, xử lý những chỗ khó, trau chuốt tiếng hát, và trước khi biểu
diễn phải chuẩn bị tâm thế như một nghệ sỹ trình bày trên sân khấu, kết
hợp với một vài động tác nhẹ nhàng phù hợp với bài hát thì sẽ sinh động
hơn rất nhiều.
Việc chọn lựa bài hát cần tùy thuộc vào đối tượng. Là hai đối tượng
học âm nhạc chuyên nghiệp cần hiểu rõ nội dung, tính chất các làn điệu; kỹ
năng, kỹ xảo; ứng dụng làn điệu; biết cách diễn xướng cũng như hình
thành các vấn đề về dàn dựng sân khấu, chương trình nghệ thuật… thì
điều này cần phải được chú trọng. Không dừng lại ở việc hát thuộc lời cổ
mà còn phải thay lời mới chuyển tải được những tình cảm, phù hợp, gần
gũi với tư duy, nhận thức và phong tục tập quán của địa phương trong tình
hình mới.
Ngoài ra, khi giảng dạy cần đa dạng về làn điệu, đó là bởi vì cần phải
thông qua các làn điệu khác nhau cho SV thấy được sự phong phú và
những nét đẹp của dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh. Và giảng viên cần hướng
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dẫn cho SV tự sáng tác đặt lời mới cho các làn điệu vừa học, nhằm mở
rộng và tăng cường hơn nữa vốn kiến thức.
Khi lựa chọn bài, cần chọn những bài mang đến hiệu quả cao để rèn
luyện các kỹ thuật cần thiết và mang đến những kiến thức văn hóa đặc
trưng của từng vùng địa phương xứ Nghệ. Mỗi làn điệu tiêu biểu của mỗi
vùng địa phương cần lựa chọn những bài tiêu biểu có thể giới thiệu được
văn hóa nơi đó, bên cạnh đó còn phải rèn luyện các kỹ thuật để phát triển
giọng hát của SV.
2.3.2.2. Phương pháp kết hợp xướng âm với truyền khẩu
Trong dạy học âm nhạc nói chung và dạy hát nói riêng quan trọng
nhất là phải thực hành. Thực hành luyện tập bao gồm: luyện hát kết hợp
nghe nhạc, những hoạt động đó xuyên suốt trong quá trình học tập. Để thực
hiện nhanh, hiệu quả những thao tác này; phương pháp kết hợp xướng âm,
truyền khẩu là giáo viên sau khi phát bản phổ bài hát để SV tiện theo dõi
trong quá trình học theo kiểu truyền khẩu. Giáo viên phân tích sơ lược nội
dung tác phẩm, cấu trúc mô hình, nhịp điệu. mở băng hình cho Sv nghe làm
quen với tính chất làn điệu. Giảng viên hát mẫu kết hợp với đệm đàn, SV
hát nhắc lại, chỉnh sửa sai hỏng thường xuyên được đặt nên hàng đầu để
đảm bảo tính truyền thống ẩn chứa trong mỗi bài dân ca, đặc biệt là những
làn điệu cổ bản địa, phương ngữ địa phương. Với đặc trưng ngữ âm ngữ
điệu nặng của vùng đất này là những làn điệu, giai điệu có nhiều quãng khó
giúp phát triển tốt hơn trong quá trình học hát của SV.
Thực hành rèn luyện chính là để hình thành kỹ năng thể hiện tốt các
bài hát, giúp SV nắm bắt được sắc thái, cảm thụ tốt tính chất âm nhạc của
bài học. Khi phát hiện chỗ sai, giảng viên có thể trình bày lại chỗ đó và
luyện tập nhiều lần để SV hát đúng. Với bài có các kỹ thật khó, giảng viên
chia thành các đoạn, câu nhỏ, tập đi tập lại nhiều lần cho SV luyện tập
được thuận lợi hơn.
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Dạy hát dân ca đã khó, việc truyền dạy môn hát Dân ca Ví, Giặm
Nghệ Tĩnh lại càng không hề dễ dàng, đặc biệt là với đối tượng SV học âm
nhạc chuyên nghiệp đòi hỏi kỹ năng, kỹ xảo trong rèn luyện thực hành,
cách xử lý âm thanh gần như là chính xác tuyệt đối. Chính vì vậy, người
dạy hát phải có phương pháp sư phạm, kỹ thuật ca hát dân gian nhất định,
về hát dân ca Ví, Giặm xứ Nghệ. Biết cách làm cho giờ học luôn gần gũi,
vui vẻ tạo cảm giác như đang sống trong không khí lao động, sinh hoạt của
người dân trong mỗi làn điệu, cần tìm tòi sáng tạo và lồng ghép cùng với
các hoạt động khác để tạo hứng thú và tự hào khi các em tìm hiểu về giá trị
bản sắc văn hóa dân ca quê hương.
Việc truyền dạy các làn điệu không chỉ dừng lại ở việc thuộc các làn
điệu, hát đúng cao độ mà còn phải giới thiệu dẫn dắt đến tìm hiểu nguồn
gốc hình thành cũng như những nét đẹp tâm hồn, cốt cách của con người
xứ Nghệ qua ca từ, làn điệu, phong cách trình bày, không gian diễn xướng,
trang phục… Học hát dân ca Ví, Giặm không chỉ hát lên làn điệu, bài bản
mà còn phải hiểu được cái hay, cái đẹp và những giá trị nhân văn trong
từng làn hát. Làm cho bản thân yêu hơn, trân trọng hơn những âm điệu,
lời ca của cha ông để lại, từ đó góp phần gìn giữ và phát huy.
2.3.2.3. Phương pháp luyện tập, thực hành
a, Rèn luyện kĩ năng hát
Rèn luyện kỹ năng hát là một trong những nội dung quan trọng trong
truyền dạy dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh đối với SV âm nhạc trong trường
chuyên nghiệp. Hát như thế nào cho hay, cho đúng cốt cách của dân ca
Nghệ Tĩnh, thể hiện đúng ngôn ngữ bản địa của vùng miền mộc mạc, đơn
sơ nhưng thắm thiết chân thành. Trong dạy hát các làn điệu dân ca Ví,
Giặm cần các kỹ năng ca hát theo lối hát truyền thống. Ví dụ: trong cách
hát âm nhạc dân gian thường sử dụng âm đóng (giọng mũi) ngân âm thanh
ở âm đóng nhiều hơn là hát mở âm như hát những ca khúc mới trong kỹ
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thuật thanh nhạc phương tây. Cần khéo léo kết hợp dạy để cho âm thanh
phát ra vừa đẹp, trong sáng nhưng vẫn giữ được vẻ tự nhiên, dân dã theo
thổ âm, bản ngữ nhằm không làm mất đi tính riêng biệt của dân ca Ví,
Giặm xứ Nghệ. Bên cạnh đó, cần hướng dẫn các kỹ năng về tư thế, lấy hơi,
hát chính xác, rõ lời, thống nhất vị trí vang của âm thanh cụ thể như sau:
- Tư thế khi học hát:
Môn hát Dân ca Nghệ Tĩnh của đối tượng SV Chuyên ngành thanh
nhạc và Sư phạm âm nhạc là môn học chung, theo hình thức tập thể các em
chủ yếu ngồi học hát. Vì vậy, cần nhắc nhở các em ngồi đúng tư thế ngay
ngắn, thẳng lưng, thẳng đầu, ngực vươn như ở tư thế đứng, không dựa lưng
vào ghế để cho cơ thể dễ cử động, lồng ngực, cơ lưng không bị cản trở. Khi
cầm sách nên giơ cao vừa phải để có thể quan sát được xung quanh và sự
hướng dẫn của GV, nếu không cầm sách cần đặt tay nhẹ nhàng trên bàn
hoặc trên đùi, không nên ép tay vào mạng sườn, không tỳ tay lên bàn thả
lỏng cơ thể, hai bàn chân đặt phẳng xuống mặt sàn để khi cần đứng lên có
thể tạo tâm thế thoải mái khi hát cho kết quả tốt nhất. Ngoài ra, cần kết hợp
cả phần biểu diễn, là cách đi đứng thể hiện diễn xuất là bản sắc, nét văn hóa
dân gian trong mỗi làn điệu, ca từ đó là cách trình bày, thể hiện cảm xúc
sau khi đã thực hiện quá trình thực hành tập hát để chuyển sang phần hoàn
thiện bài, GV cần hướng dẫn các em cách thể hiện cảm xúc như diễn đạt
bằng ánh mắt, dáng người, cách đi lại, đưa tay… theo đúng nội dung, làn
điệu của bài. Trong dân ca hình thức biểu diễn gắn liền với hành động cụ
thể của con người đem lại nguồn cảm xúc hoàn chỉnh và hiệu quả của nghệ
thuật. Hát là biểu hiện lên tính cách của vùng miền, và tư thế, phong cách
trình diễn để phát huy hiệu quả của nội dung bài hát. Ví dụ như những làn
điệu hát Ví “ Người ơi… muối ba năm muối đương còn mặn, gừng chín
tháng cay hỡi còn cay, đôi ta tình nặng nghĩa dày, dù có xa nhau đi chăng
(ơ.. ợ) nựa, thì ba vạn sáu ngàn ngày nỏ xa ...” với nữ khi diễn xướng cần
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biểu hiện ánh mắt thẹn thùng, e ấp nhưng lại rất đằm thắm, duyên dáng của
các cô gái…; hay “ Hỡi là người ơi… , chứ yêu nhau tam tứ núi anh cũng
(ơ ớ) trèo, ngũ lục giang anh cũng (ơ ờ) lội, mà thất bát cửu đèo anh cũng
qua…” với nam là phong cách thể hiện gắn với sự rắn rỏi, mộc mạc nhưng
rất chân thành trong từng câu hát gửi tới người bạn tình.
- Kỹ năng lấy hơi:
Trong ca hát, hơi thở đóng vị trí quan trọng, cần hết sức quan tâm.
Luyện hơi đúng cách giúp người hát tự do rút ngắn hay kéo dài hơi thở phù
hợp với câu hát, bài hát. Cách thở đúng là biết cách hít vào một lượng hơi
vừa đủ để hát hết một câu hát. Khi tập hít hơi vào, không nên hít nhiều quá,
hơi sẽ bị căng đồng thời làm cho cơ thể cũng bị gồng, lên gân, lúc này vấn
đề điều tiết hơi thở cho phần nhả âm nhả chữ sẽ không đồng đều. Nhất là
khi hát các làn điệu Ví theo nhịp tự do, cần phải hát hơi dài lúc này nên lấy
hơi hít sâu căng phần bụng dưới và lồng ngực đẩy vuông góc ra phía trước,
thả lỏng cơ thể, vai không được nhô lên làm ảnh hưởng đến tư thế và âm
thanh khi hát. Người dạy nên đánh dấu những điểm lấy hơi để giúp cho
người học được thuận tiện hơn trong lúc thực hành luyện tập.
Khi tập hát chú ý lắng nghe, điều chỉnh để đưa âm thanh phát ra
vang, sáng, tròn tiếng, không thay đổi tính chất, có vị trí âm thanh thống
nhất, hơi thở phải được khống chế, giữ đều, liên tục. Nhả âm, nhả chữ
trong hát cần kết hợp giữ cho hơi thở được nén chặt để làm điểm tựa cho
âm thanh được tròn đều, rõ, miệng mở tươi, mềm, đóng âm trong, nhai hàm
linh hoạt mềm mại, không dựng âm mở rộng hàm ếch (hàm trên) như kỹ
thuật phương tây, làm mất đi tính đặc trưng của nét giai điệu, nhịp điệu
chất Nghệ là những nốt hoa mĩ, luyến nhấn nhá, chữ đệm âm quãng 4 đúng,
quãng 3 thứ, nghe rất đậm, nặng, mộc nhưng thắm nghĩa tình.
Những làn điệu Ví thường ngâm nga, nhịp theo nhịp thở của con
người nên khi hát cần hướng dẫn các em lấy hơi sâu, nhẹ, đẩy hơi chậm,
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phát âm thanh ra một cách chắc chắn, đều đặn, nén hơi để hát hết câu, tránh
đẩy hơi mạnh ở đầu câu nhạc đến các âm cuối của câu sẽ bị hụt hơi.
Ví dụ 12:
Ví đò đưa sông Lam

…..
Người hát cần lấy hơi dài, sâu và cất giọng mềm mại, nhẹ nhàng
ngân nga tự do khi nhả âm “Ơ…” quãng 3 thứ (la- đô). Sau đó lấy hơi mới
để hát nối tiếp hết các câu. Cần chú ý đến các chữ đệm và luyến như: chư,
hị, ơ, biết, nước, thác, nghĩa, tình. Giữ hơi nhả âm nhả chữ tròn,rõ sau đó
nhai hàm theo vần và ngân âm ở vị trí đóng.
Đối với những làn điệu Giặm giai điệu tiết tấu có tính chất linh hoạt
thì hơi thở hít vào không nhiều, lấy hơi nhanh, sau khi lấy hơi phải nén liên
tục, khi hát đẩy hơi gọn, chắc, nén hơi chặt theo từng âm.
Ví dụ 13:
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Cách dùng tiết tấu đảo phách xen kẽ để nối câu tạo ra bài giặm nối từ
một bài giặm khác tạo nên sự lập cập, sự trục trặc nếu lời ca và nội dung
cần một tình huống khác thường, gây kịch tính mà không bị lẩm cẩm, tính
chất âm nhạc linh hoạt về các âm hình tiết tấu “Giừ mự nói mự không
thương” được dùng tiết tấu đảo phách với âm (mí- la), nội dung đoạn đầu là
cách hát kể lể trình bày, dãi bày; đoạn hai là cách hát kể lể nhưng mang
tính trách móc…âm hình tiết tấu hai đoạn được thay đổi từ âm hình kép
trước thành kép sau.
Khi hát cần lấy hơi sâu, một lượng hơi vừa đủ cho mỗi câu hát, Có
sự khác biệt ở điệu Giặm nối là cách ngắt hơi và lấy hơi mới sau mỗi câu
hát ở đoạn đầu là ngắt lấy hơi ở từ ghép có nghĩa (giành để; buộc chạc; ục
ịch; đục sẵn) ngắt âm lấy hơi mới ở phách mạnh. Ở đoạn hai sau ô nhịp nối
có tiết tấu đảo phách: “Giừ mự nói mự không thương…” lấy hơi lại ở
phách nhẹ của mỗi câu hát. Như vậy, đòi hỏi phải nén chặt hơi nhấn âm
rung âm đóng ở các từ có nốt hoa mỹ (la- rê; rê- mi), các chùm âm luyến
(mi-sol-mi-rê). Nhịp điệu của bài Giặm này là cách hát nói “nhát gừng”
cách lấy hơi cũng như hơi nói trong đối đáp, ngắt âm và lấy hơi mới nhanh,
liên tục từng câu ngắn cho đến 3 ô nhịp cuối bài thì hát chậm lại dần ngân
dài kết thúc.
- Kỹ năng phát âm, hát rõ lời:
Để có giọng hát đẹp thì cần phải chú ý đến những yếu tố âm thanh,
phát âm, trong ca hát. Âm thanh phát ra phải tròn, gọn gàng, sáng, thanh
thoát, không hét to, tống hơi ồ ạt. Việc hát chính xác cũng góp phần quan
trọng đặc biệt, là hát đúng giai điệu, tiết tấu. Nhưng hát chính xác đối với
dân ca Ví, Giặm người dạy không nên ép người học phải tuân theo một
chuẩn mực giai điệu đối với một làn điệu vì trong dân ca Nghệ Tĩnh âm
cao, âm thấp, âm luyến, nhấn nhá… còn phụ thuộc vào thổ âm từng vùng
đó là cách hát chính xác theo đúng thổ âm, ngữ âm, phương ngữ.

56
Đặc biệt, dân ca là những nét giai điệu với rất nhiều âm luyến láy,
khó hát. Học sinh thường luyến láy lệch nốt, chênh âm hoặc thiếu nốt. Vì
thế khi truyền dạy giáo viên cần hướng dẫn tỉ mỉ các âm, tiếng luyến đó
như trong làn điệu Ví đò đưa sông Lam
Ví dụ 14:

Tiếng “biết” tách thành hai âm tiết “bi” và “iết” tương ứng với hai
cao độ (Mi- La); tiếng “nước” tách thành hai tiếng “nư” và “ước” tương
ứng với hai cao độ (Mi- La)… Khi dạy GV Phân tích cụ thể từng âm như
vậy kết hợp với luyện đi lại nhiều lần đến khi thuần thục sau đó hát nối các
tiếng lại với nhau hoàn chỉnh thành tiếng. Miệng và hàm nhai nhanh hay
chậm phụ thuộc vào cao độ, trường độ, nhai theo vần và đóng âm, ngân ở
âm đóng là chủ yếu, vị trí vang âm thanh ở khoảng xoang phù hợp với cao
độ từng âm.
Trong hầu hết các ca khúc Việt Nam nguyên tắc phát âm lời ca có
liên quan chặt chẽ đến sự vận động của 6 thanh điệu (thanh không dấu,
thanh sắc, thanh huyền, thanh hỏi, thanh ngã, thanh nặng). Phát âm trong
dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh gắn liền với phương ngữ Nghệ Tĩnh là phát âm
5 thanh điệu (có nơi là 4 thanh điệu), thanh ngã có khi phát âm thành thanh
nặng, có khi phát âm thành thanh hỏi và có độ trầm đục, nặng hơn phương
ngữ miền Bắc. Phát âm trong dân ca Ví, Giặm theo ngữ điệu giọng nói của
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người xứ Nghệ chính là thể hiện được cốt cách sắc thái riêng không nhầm
lẫn vào bất kỳ dân ca miền nào khác được. Cách phát âm nhả chữ đúng sẽ
tạo nên hát rõ lời, chuyển tải thông tin chính xác và truyền cảm của ca từ,
chất liệu làn điệu đến với người nghe như trong đoạn vè hát bằng điệu giặm
nối có lời ca như sau:
Ví dụ 15:
Thằng phi công nó mi lọng ơ khọng
Cút (cụt) cả áo rồi mi liền ơ miều
Hắn mi nhảy ẩu rồi mi nhảy a liều
Hắn mi nhảy quàng rồi mi nhảy a xiêu
Hắn lăn ra rồi mi giữa (giựa) bãi (bại)
Hắn rơi tõm (tọm) rồi mi giữa bãi (giựa bại)
Hoặc:

Đây là điệu Giặm dễ hát, dễ tập dành cho những tiết học đầu thực
hành các làn điệu Giặm. Từ điệu Dặm kể với nhịp 7/8, các ông xẩm đã biến
hóa với tốc độ chậm rãi hơn chuyển sang nhịp 2/4 để thuận cho việc gõ
phách, gõ nhịp, hát đều đều rõ ràng, mạch lạc từ cách lấy hơi đến cách phát
âm nhả chữ. Cấu trúc về trường độ, cao độ đơn giản, nhịp độ hát vừa phải,
khi hát phát âm rõ lời, đúng với cách phát âm giọng Nghệ như các thanh
hỏi, ngã, sắc thành thanh nặng: “Nghĩ; nỗi; khác, nỏ”.
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b, Hát đúng phương ngữ, ngữ âm, ngữ điệu
Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh có được cả ba yếu tố: từ vựng, thanh
điệu và ngữ điệu. Với các từ địa phương đặc trưng mà không thể nào thay
thế để Ví, Giặm không thể trộn lẫn với bất kỳ thể loại dân ca nào khác với
sự kết hợp với âm điệu nhấn xuống nghe nằng nặng. Nhà nghiên cứu
PGS.TS Phan Mậu Cảnh cho biết: “có 20% làn điệu Ví và 100% bài hát
Giặm sử dụng từ địa phương”. [4; tr.23]. Tiếng Nghệ Tĩnh thường không
phân biệt thanh ngã (~) với thanh nặng (.) do thanh điệu khác thanh điệu
của tiếng phổ thông. Tiếng Nghệ Tĩnh được là có 5 thanh và đặc biệt người
xứ Nghệ đã pha trộn các thanh một cách linh hoạt nên có khi chỉ có 3 thanh
hoặc 3 thanh rưỡi. Khi hát dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh sự pha trộn đó chỉ
có người xứ Nghệ mới thẩm thấu sự biến thanh đặc biệt phức tạp này theo
cách riêng và chỉ có người xứ Nghệ mới hát được chính xác nhất. Đó là cái
riêng biệt trong phát âm của người xứ Nghệ, tạo nên đặc trưng của giọng
Nghệ, chất liệu trong dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh làm cho dân ca vùng này
không thể trộn lẫn với bất kỳ một vùng nào được.
Một vấn đề làm nên tính đặc trưng của dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh
nữa đó là cách nói, hát những từ bắt đầu bằng các phụ âm như: CH, TR, S,
R được phát âm rất thô, nghe rất nặng, được bật âm từ trong lưỡi, uốn cong
đầu lưỡi. Ngoài ra với tất cả những phụ âm khác cũng được phát âm ra một
cách rõ ràng chứ không có tiếng gió như dân ca miền Bắc. Số đông các em
SV là người xứ Nghệ nên việc phát âm hát dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh với
các phụ âm, đặc biệt là những phụ âm mang đậm tính chất đặc trưng riêng
vùng Nghệ Tĩnh là tương đối. Vì vậy, khi thực hành luyện tập giảng viên
cần lưu ý chỉnh sửa cho các em về cách phát âm rõ ràng, hát mẫu, phân tích
đặc điểm sự giống nhau trong ngôn ngữ, ngữ âm nói với ca hát, hát nói
kiểu Ví, Giặm Nghệ Tĩnh.
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Khảo sát cho thấy văn bản Ví, Giặm dễ dàng được nhận thấy lớp từ
phổ biến nhất là đại từ xưng hô.
Ví dụ 16:
- Hết răng (sao) thì choa chịu/ hết gia tài thì choa chịu/ Choa mà bắt
bay chịu/ Choa không phải con ngài (người).
- Bầy choa ăn đọi cơm/ Như đơm một đọi máu/ Máu chi tanh tưởi
máu ơi/ Mồ cha quân cướp nước, sướng đời không bay.
Hay: Trích Giặm Nối- Người hát Đức Duy, ghi âm Vi Phong

Khi dạy vào bài, sau khi hát mẫu, giảng viên cần nêu lên những yêu
cầu cụ thể đối với bài học về giai điệu, ngôn ngữ với những từ địa phương
cần lưu ý. Đưa dẫn chứng về ngữ âm, phương ngữ trong đời sống hàng
ngày, luyện tập thường xuyên giúp các em có được hứng thú và tiếp thu bài
học tốt hơn.
Ví dụ 17:
Trích Ví đò đưa sông Lam - Sưu tầm: Trung Phong, Ghi âm: Vi
Phong
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Ví dụ 18:
-Ví Phường Cấy- Người hát: Đức Duy; ghi âm: Vi Phong

Cũng có thể đưa ra một số Ví dụ từ những bài ca khúc sáng tác mang
đậm chất âm hưởng dân ca Nghệ Tĩnh làm cho giờ học thêm phần sinh
động, hứng thú hơn.
Ví dụ 19:
Vắng anh em đứng ngồi nỏ được/ Nhớ anh em giấc ngủ nỏ yên…
(Hết giận rồi thương - Tiến Dũng); Ai đi vô nơi đây/xin dừng chân xứ
Nghệ/ Ai đi ra nơi đây… (Ai vô xứ Nghệ - Phạm Tuyên)..v..v.
Khi giảng dạy cần nêu ra những dẫn chứng cụ thể bằng cách thuyết
trình với tài liệu lịch sử nghiên cứu, hình ảnh, âm thanh về phương ngữ,
ngữ âm giọng điệu giúp SV tiếp nhận thông tin một cách chính xác nhất
như trong hát phường vải và hát Giặm thì từ địa phương chủ yếu là lớp từ
đơn tiết: coi (xem), chộ (thấy), bể (biển), đàng (đường), chi (gì), chạc
(dây), ngài (người), nhởi (chơi), ngái (xa), đọi (bát), o (cô), ni (nay), răng
(sao), rú (núi), rứa (thế ấy), trốc (đầu), trự (đồng tiền), nỏ (không), tru
(trâu),… Các từ địa phương với số lượng nhiều như vậy tạo nên sắc thái
biểu cảm mang tính địa phương rất gần gũi, thân mật, dễ hiểu đối với người
dân Nghệ Tĩnh.
Ví dụ 20:
Đây thương đó mà đó nỏ thương đây/ Làm chi cách trở nứa mây đôi
đường; Khi chưa có chồng anh nỏ dốc lòng gắn bó/ Bây dừ em có chồng
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rồi anh đón ngọ (cổng) trao thư/ Ơi anh ơi! Anh đừng trao thư mà hư tờ
giấy/ Em có chồng rồi nỏ lấy anh mô!
Cũng chính vì những lý do trên mà cách hát đúng phương ngữ trong
dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là một trong những vấn đề rất cần thiết trong
quá trình dạy và học bởi cách xưng hô bình thường của người dân xứ Nghệ
hoàn toàn đưa vào trong ngôn ngữ của Ví, Giặm.
c, Đệm hát bằng các nhạc khí dân tộc
Trường Cao đẳng VHNT Nghệ An nơi chắp cánh cho những tài năng
âm nhạc, với nhiều loại hình đào tạo như: Chuyên ngành Thanh nhạc, Nhạc
cụ phương tây, Nhạc cụ dân tộc (sáo, bầu, nhị, nguyệt, tranh, trống dân
tộc…) với các lớp đào tạo hệ chính quy 3 năm, 7 năm từ ngày mới thành
lập trường Trung cấp lên Cao đẳng đến nay là khóa 51. Để thực hiện vấn đề
nêu trên là không hề khó khăn, tuy nhiên từ lâu chưa có chương trình nội
dung cho vấn đề này trong công tác giảng dạy.
Những loại nhạc cụ dân tộc tiêu biểu có trong chương trình giảng
dạy cho các ngành Âm nhạc ở Trường Cao đẳng VHNT Nghệ An đó là đàn
Bầu, đàn Nhị, đàn Nguyệt, Sáo, đàn Tranh. Tuy nhiên, nhà trường chưa có
chương trình biểu diễn hát dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh với dàn khí nhạc
dân tộc đã đào tạo mà mới chỉ dừng lại ở việc tổ chức những giờ học và
thực hành ghép nhạc với hình thức hòa tấu các nhạc cụ dân tộc giữa SV với
giảng viên. Là hình thức ghép dàn nhạc cho những SV học ngành biểu diễn
nhạc cụ dân tộc thi học kỳ, hết môn, và thi tốt nghiệp.
Chính vì vậy, trong luận văn này chúng tôi xin mạnh dạn đưa vào
chương trình nội dung thực hiện nhạc đệm bằng các nhạc khí dân tộc trong
môn học hát Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh dùng cho Ngành Thanh nhạc và
Sư phạm âm nhạc nhằm nâng cao hiệu quả cho môn học.
Bên cạnh hát dân ca không đệm nhạc, cần cho SV trải nghiệm với lối
hát có phần đệm của các nhạc khí cổ truyền và nhà trường nên kết hợp với
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dàn nhạc khí dân tộc để tổ chức đệm cho phần dàn dựng chương trình diễn
xướng hát dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh. Để SV có được sự hứng thú trong
học tập, tạo sân chơi tích cực, đồng thời hình thành trong tâm thức các em
niềm say mê, yêu thích thể loại âm nhạc này một cách tự nguyện. Ví dụ:
Đàn Nhị được sử dụng như một loại nhạc cụ đặc biệt trong hát xẩm, giữ vai
trò chính tạo ra tiết tấu cho những người hát xẩm. Đàn Bầu cũng là một
trong những loại nhạc cụ không thể thiếu trong phần dạo mở đầu cho các
làn điệu Ví, Giặm được đệm trong các bài xẩm với âm thanh trầm, bổng,
giai điệu ngọt ngào, sâu lắng. Nghe thẩm thấu, lắng đọng vào lòng người
của xẩm Chợ, xẩm Thương, Thập ân Phụ Mẫu…
Như đã nêu ở chương 1, mỗi chương trình dạy học của mỗi ngành
học đều có phần thực hành dàn dựng chương trình biểu diễn dân ca Ví,
Giặm Nghệ Tĩnh. Khi thực hiện tổ chức dàn dựng chương trình biểu diễn
dân ca Ví, Giặm có nhạc khí dân tộc thì cũng cần xây dựng nội dung
chương trình, tài liệu phối âm, tổng phổ đầy đủ giúp SV áp dụng kiến thức
đã học và lĩnh hội kiến thức mới để cho kết quả chương trình tốt nhất.
Ngoài ra, nhà trường nên chú trọng việc tăng cường các hình thức
thực hành trong quá trình dạy học. Vấn đề này giúp các em nắm vững kiến
thức được nhanh và hiệu quả hơn, nâng cao tinh thần sáng tạo, yêu thích
hơn cho SV. Tạo sân chơi lành mạnh và qua đó còn giúp đẩy mạnh mục
tiêu phát huy, bảo tồn giá trị văn hóa bản sắc địa phương nhanh hơn, có sức
lan tỏa lớn hơn.
Ví dụ như: Hướng dẫn SV tham gia thực tế với các CLB dân ca Ví,
Giặm để xem và tham gia diễn xướng thực tế với các nghệ nhân, diễn viên
đoàn Kịch hát dân ca Nghệ An, các nghệ nhân, nghệ sĩ giúp các em ngấm
chất liệu và tính cách nhân vật, làn điệu, sắc thái, diễn xướng nhanh và hiệu
quả nhất. Từ đó, gợi mở cho các em xây dựng chương trình biểu diễn dân
ca Ví, Giặm tại trường học bằng các cuộc thi hát hay kịch hát có trang
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phục, đạo cụ, nhạc cụ dân tộc do các em lớp chuyên ngành biểu diễn nhạc
cụ dân tộc cùng luyện tập và biểu diễn.
Qua thực tế những vấn đề, dẫn chứng nêu trên tuy chưa đầy đủ
nhưng đã cho thấy việc hướng dẫn cả phần lý thuyết lẫn thực hành luyện
tập phương ngữ, ngữ điệu là rất cần thiết trong dạy hát dân ca Ví, Giặm
Nghệ Tĩnh.
2.3.2.4. Phương pháp kiểm tra - đánh giá
Việc kiểm tra, cho điểm kết quả học tập của SV nhằm đánh giá chủ
yếu ở những kiến thức, kỹ năng đạt được qua môn học, hoặc từng phân
môn. Vì là môn học thực hành luyện tập nên giáo viên cần đánh giá trực
tiếp cho từng phần trình bày của SV, chỉ ra những vấn đề cần khắc phục,
ưu điểm cần phát huy giúp các em có được kết quả tốt hơn cho bản thân.
Kết thúc một nội dung dạy học hoặc một phần của nội dung thì phải tiến
hành việc tổng kết, kiểm tra đánh giá và ôn tập. Đó là “chu trình khép kín”
với các mục như sau:
- Khả năng trình bày với các kỹ thuật cơ bản
- Mức độ hiểu biết, đặc điểm vùng miền
- Mức độ thể hiện sắc thái diễn cảm
- Mức độ hiểu, tự đánh giá sự trình bày của SV
Như đã nói ở trên, ngoài việc kiểm tra đánh giá quá trình học như
trên, công việc này còn phải thực hiện thường xuyên trong mỗi giờ học.
Sau khi tập xong một câu hát hay một phần nào đó, giảng viên sẽ kiểm tra,
đánh giá, nhận xét và chỉnh sửa cho từng cá nhân hoặc tổ, nhóm. Với thời
lượng của tiết học ít mà số SV đông nên việc kiểm tra đánh giá nên dừng
lại theo nhóm, tổ để có được kết quả khả quan hơn.
Việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên cũng là một hình thức tích cực
làm cho giờ học thêm sôi nổi. Cuối học kỳ, nên tổ chức kiểm tra dưới hình
thức biểu diễn nhẹ nhàng thì cuộc thi sẽ có hiệu quả hơn rất nhiều.
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2.3.3. Một số biện pháp khác
2.3.3.1. Giới thiệu sinh hoạt, phong tục tập quán
Dân ca thể hiện đặc trưng nhất những nét văn hóa, phong tục tập
quán của mỗi vùng, miền nói chung. Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh cũng vậy
các làn điệu thường mô tả chân thực cuộc sống, lao động hàng ngày của
người dân. Không phải chỉ hát đúng giai điệu mà phải thể hiện đúng cái
hồn của các làn điệu, môi trường diễn xướng. Muốn vậy ta phải hiểu được
phong tục tập quán, cuộc sống sinh hoạt của địa phương làng đó.
Trước khi dạy hát một làn điệu nào đó thì việc giới thiệu về phong
tục tập quán của làn điệu ở địa phương vùng đó sẽ giúp các em sẽ hiểu biết
hơn từ đó việc học, cảm thụ sẽ nhanh hơn. Có thể sử dụng các hình ảnh
trên máy chiếu để SV được thấy các sinh hoạt, lao động của vùng đó. Mỗi
làn điệu ở hai vùng Nghệ An và Hà Tĩnh đều có sự khác nhau, mỗi địa
phương trong cùng một vùng cũng có cách hát khác nhau.
Ví dụ 21:
- Trích Ví đò đưa sông Lam vùng Nghệ An:

- Trích Ví đò đưa sông La vùng Hà Tĩnh:

Tuy nét giai điệu, âm vực giọng khác nhau, nhưng chất liệu vùng
miền là không thể khác.
Vậy nên rất cần thiết dạy câu ca gắn liền với các sinh hoạt, phong tục
tập quán để SV có cái nhìn tổng quan và hiểu biết của mình về văn hóa các
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vùng miền, phân biệt được sự giống và khác nhau để đem lại hiệu quả cao
hơn trong học tập, nghiên cứu. Cũng như hiểu biết thêm về những làn điệu
dân ca mình sẽ được học có sự gắn kết như thế nào trong cuộc sống cộng
đồng: Hát ru phục vụ cho việc ru trẻ ngủ, hát giao duyên dùng để tâm tình
giữa các đôi trai gái v..v..
2.3.3.2. Giới thiệu trang phục các làn điệu
Trang phục là sự thể hiện nét văn hóa đặc trưng nhất của nét văn hóa
mỗi vùng, mỗi làn điệu. Khi nhìn vào trang phục chúng ta có thể phân biệt
được nét văn hóa của dân ca vùng nào, địa phương nào, làn điệu nào. Trang
phục trong việc dạy dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh phản ánh đúng thực tế đời
sống hàng ngày của người dân lao động xứ Nghệ. Kiểu cách trang phục sử
dụng trong dân ca Ví, Giặm Nghệ tĩnh thường đơn giản thực dụng, đa
dạng, màu sắc và chất liệu mộc mạc chắc và bền khác hẳn so với các loại
hình dân ca các vùng miền khác là rất rực rỡ nhiều màu sắc của Chèo,
Tuồng và sự trang trọng, lộng lẫy của loại hình nhã nhạc cung đình Huế…
Trong giảng dạy dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh giảng viên cần giới
thiệu môi trường diễn xướng cùng với trang phục bằng hình ảnh, phân biệt
sự khác nhau với trang phục của các loại hình dân ca khác trang phục của
các nghệ nhân ngày xưa sơ với trang phục ngày nay đã có sự thay đổi
nhưng không làm mất đi vẻ đơn sơ mộc mạc của loại hình dân ca vốn rất
dân dã này.
Ngoài việc phát huy và bảo tồn các làn điệu cổ dân ca Ví, Giặm
Nghệ Tĩnh chúng ta nên chú ý đến trang phục truyền thống, nét văn hóa
nguyên gốc của nó. Trang phục của dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh hiện nay
còn tồn tại ở Nhà hát kịch dân ca Nghệ An, ở các CLB dân ca Ví, Giặm địa
phương ở các hội thi, hội diễn, liên hoan dân ca hay trên sân khấu. Tuy
nhiên, cũng có những nghệ nhân ăn mặc cách tân thái quá, không phù hợp,
làm mất đi giá trị văn hóa của loại hình dân ca này.
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Chính vì vậy, trong vấn đề này cá nhân tôi nghĩ để làm được những
điều này, nhà trường cần tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về trang phục truyền
thống của dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh kết hợp với biểu diễn dành cho tất cả
các ngành đào tạo trong nhà trường. Nếu điều kiện cho phép, trong các giờ
dạy học giáo viên và SV có thể mặc trang phục truyền thống thì tính hấp
dẫn của giờ dạy học sẽ cao hơn nhiều. Trang phục truyền thống hát của dân
ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, gồm: đối với nghệ nhân nữ thường bên ngoài mặc
áo dài tứ thân, bên trong mặc áo yếm, áo cánh váy dài, thắt lưng, khăn vấn
đầu, chân đi guốc mộc, dép hoặc hài cỏ… Áo dài tứ thân được làm bằng
chất liệu vải lụa, phin, màu sắc nâu thẫm, nâu non, hoặc xanh cốm được
thiết kế hai tà trước tách rời nhau, phần lưng gồm hai mảnh may ghép lại
với nhau, khác hẳn so với áo dài tứ thân miền Bắc thiết kế màu sắc sặc sỡ
của với hai thân trước cột lại với nhau chứ không phải vạt buông xuống
như của trang phục dân ca Nghệ Tĩnh. Ngoài ra, còn có áo dài 5 thân cho
cả nam và nữ. Hai kiểu áo này là dành cho hát phường nón, phường vải
hoặc mặc hát trong hội hè, hát đối đáp giao duyên… Còn trang phục phổ
biến là áo ngắn 5 thân và áo cánh với thiết kế đơn giản, gọn gàng, chất liệu
được làm bằng vải mộc. Nữ mặc áo cánh bên trong mặc yếm với váy hoặc
quần dài. Nam mặc áo ngắn 5 thân với quần ống rộng đũng sâu, buộc dải
lưng ngoài áo, thắt nút để múi so le dưới hông phía bên phải, đầu chít khăn
mỏ rìu đi chân đất hoặc dép cỏ.
2.4. Các giải pháp hỗ trợ
2.4.1. Trang bị cơ sở vật chất
Trường Cao đẳng VHNT Nghệ An hiện nay tuy đào tạo đa ngành, mở
rộng quy mô đào tạo nhưng hiện nay mới chỉ có phòng nhạc cụ và những môn
học lý thuyết còn phòng chuyên dụng đa năng âm nhạc lại chưa có.
Để nâng cao chất lượng dạy và học cần xây dựng Phòng rèn luyện kỹ
năng hát dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh đảm bảo tiêu chuẩn (diện tích, ánh
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sáng, trang thiết bị,…) không sử dụng chung với các môn học lý thuyết
khác để sinh viên có thể thực hành tốt; xây dựng những không gian cần
thiết để tổ chức hoạt động ngoài giờ. Học hát dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh
ngoài cây đàn organ, piano điện dùng để luyện thanh, cần trang bị thêm các
phương tiện khác như: Máy vi tính, máy chiếu, đầu VCD, DVD, các loại
nhạc cụ dân tộc để phục vụ cho việc trình chiếu tư liệu, thực hành.
Cở sở vật chất, điều kiện để sử dụng nguồn tài liệu phục vụ cho việc
học tập môn Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh còn rất hạn chế. Chẳng hạn như,
để trình bày một làn điệu một cách hấp dẫn, tương đối chuẩn xác về sắc
thái, tính chất, thể hiện được đặc trưng, thể loại thì phần diễn tả điệu bộ và
đạo cụ đi kèm là điều hết sức cần thiết. Tuy nhiên, vì điều kiện chưa cho
phép nên trong giờ dạy dân ca giảng viên mới chỉ sử dụng một vài tính
năng nhạc cụ bằng đàn ocrgan và một vài băng đĩa tư liệu liên quan đến bài
học cho SV xem và do thời gian cũng không nhiều nên SV không được
thường xuyên tham khảo nguồn tư liệu này. Vì vậy, cần tăng cường bổ
sung thêm sách, tài liệu tham khảo về dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh để thầy
và trò có cơ hội được mở rộng thêm kiến thức.
Trang bị trang phục để SV có thể thấy và cảm nhận được sự nét đặc
sắc của dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh. Đồng thời sử dụng vào các chương
trình giao lưu văn nghệ hay ngoại khóa để trong khi biểu diễn làn điệu nào
sẽ khiến cho buổi biểu diễn thành công hơn, tác dụng giáo dục và truyền bá
văn hóa sẽ hiệu quả hơn.
Ngoài ra nên sưu tầm các nhạc cụ dân tộc để giảng viên có thể giới
thiệu cho SV về nhạc cụ các dân tộc trong giờ dạy hoặc giảng viên có thể
sử dụng chúng để dạy thay cho các nhạc cụ điện tử nhằm thể hiện đúng tính
chất của mỗi làn điệu Ví, Giặm. Đó là cách trang bị thêm kiến thức rất bổ
ích cho các em sau này khi ra làm việc tại các cơ sở.
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2.4.2. Chuẩn hóa đội ngũ giảng viên môn học
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XI “về đổi mới văn bản,
toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại
hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội
nhập quốc tế”. Nghị quyết chỉ rõ phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản
lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo, như:
- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà
giáo và cán bộ quản lý giáo dục gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội,
bảo đảm an ninh, quốc phòng và hội nhập quốc tế. Thực hiện chuẩn hóa
đội ngũ nhà giáo theo từng cấp học và trình độ đào tạo. Tiến tới tất cả các
giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, giáo viên, giảng viên các cơ sở giáo
dục nghề nghiệp phải có trình độ từ đại học trở lên, có năng lực sư phạm.
Giảng viên cao đẳng, đại học có trình độ từ thạc sỹ trở lên và phải được
đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Cán bộ quản lý giáo dục các cấp
phải qua đào tạo về nghiệp vụ quản lý.
- Đổi mới mạnh mẽ mục tiêu, nội dung, phương pháp đào tạo, đào
tạo lại, bồi dưỡng và đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của nhà giáo theo
yêu cầu nâng cao chất lượng, trách nhiệm, đạo đức và năng lực nghề
nghiệp.
Những thách thức đặt ra nêu trên cho thấy việc đào tạo, phát triển đội
ngũ giảng viên ngành Âm nhạc hiện nay cần được quan tâm. Vì vậy cần có
giải pháp đồng bộ để chuẩn hóa nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên,
nâng cao chất lượng đào tạo ngành Âm nhạc để từ đó đáp ứng nhu cầu hội
nhập giao lưu quốc tế, như:
- Về năng lực lý luận: Trong công tác giảng dạy, năng lực lý luận là
cần thiết cho mỗi giảng viên. Việc vận dụng để tìm hiểu, lý luận và giải
quyết vấn đề trong nghiên cứu khoa học đối với các giáo viên ngành Âm
nhạc còn rất hạn chế. Vì vậy, giảng viên cần tăng cường đọc sách, nghiên
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cứu sách về lý luận nghệ thuật, kiến thức nền tảng về văn hóa, nghệ thuật.
Để mỗi giảng viên không chỉ cần giữ gìn bản sắc dân tộc mà còn có lý luận
sâu sắc, tư duy sáng tạo mới, khoa học mới, đáp ứng được nhu cầu phát
triển của xã hội.
- Về năng lực Ngoại ngữ:
Trình độ ngoại ngữ của giảng viên ngành Âm nhạc chưa cao, nói
chung còn yếu hơn các khối ngành khác. Do vậy, giảng viên ngành Âm
nhạc cần nâng cao trình độ ngoại ngữ để thuận lợi trong công tác nghiên
cứu, cập nhật thông tin, kiến thức chuyên môn, trao đổi học thuật của giảng
viên. Từ đó đẫn đến việc truyền dạy kiến thức không bị xa rời thực tiễn, xa
rời nhu cầu xã hội. Đáp ứng đủ điều kiện cho việc tuyển chọn đi đào tạo ở
nước ngoài hoặc tham gia các hội thảo, giao lưu về VHNT ở nước ngoài.
Trên thực tế, nhiều giảng viên có kiến thức chuyên môn sâu, có năng lực
nghệ thuật, tư duy sáng tạo tốt nhưng không có trình độ ngoại ngữ nên
không thể đủ điều kiện tham gia.
- Về công nghệ thông tin:
Trường đã đưa CNTT vào giảng dạy và ứng dụng nhiều năm, nhưng
gần đây mới thực sự phổ biến trong giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, việc
soạn giáo án bằng CNTT còn rất hạn chế làm ảnh hưởng tới chất lượng
giảng dạy. Vì vậy, giảng viên cần phải có trình độ về tin học để sử dụng
trong việc soạn giáo án, trình chiếu phần mềm trong giảng dạy,…Đặc biệt
là phần chép nhạc Sibelius.
- Về kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm:
Kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm hạn chế là vấn đề chung của giảng viên
đại học, cao đẳng trong giai đoạn hiện nay. Việc lựa chọn giảng viên chủ
yếu dựa trên năng lực nghệ thuật, ít chú trọng đến năng lực sư phạm. Nhiều
giảng viên có khả năng biểu diễn, hát hay…song khả năng truyền đạt kiến
thức cho SV còn hạn chế. Giảng viên truyền đạt chủ yếu bằng năng lực,
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kinh nghiệm của bản thân. Qúa trình giảng dạy này mang nặng tính chất
truyền nghề. Nhiều giảng viên chỉ chú trọng đến việc đào tạo kiến thức
biểu diễn, âm nhạc … mà quên mất sứ mệnh của mình trong việc đào tạo
giáo dục nhân cách SV.
Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục không thể không nói đến việc
đổi mới, nâng cao năng lực giảng dạy, nghiệp vụ sư phạm của giảng viên.
Với đặc thù của ngành Âm nhạc, việc giảng dạy của giảng viên bên cạnh
những kỹ năng nghiệp vụ sư phạm chung, còn đòi hỏi những kỹ năng
nghiệp vụ sư phạm chuyên ngành.
- Về việc nghiên cứu khoa học:
Do đặc thù của ngành Âm nhạc, giảng viên vẫn mang nặng tính
truyền nghề. Các giảng viên đều là những người có năng lực chuyên môn
tốt nhưng khả năng tư duy nghiên cứu khoa học còn hạn chế. Đặc thù giảng
dạy ngành Âm nhạc cũng hạn chế đến việc phát triển, nâng cao khả năng tư
duy, nghiên cứu khoa hoc hiện đại của giảng viên. Chương trình tại nhà
trường chủ yếu là số tiết thực hành, số tiết học về lý luận, nghiên cứu
chuyên sâu chiếm tỷ lệ ít. Do vậy, giảng viên môn học cần có tư duy sáng
tạo mới, nghiên cứu khoa học mới đáp ứng được nhiệm vụ trong tình hình
mới. Hàng năm, nhà trường đề ra chương trình NCKH , đưa về các khoa để
thực hiện có kiểm định và kiểm nghiệm đánh giá. Đây cũng là nhiệm vụ
cần thiết cho mỗi cán bộ giảng viên khoa âm nhạc và các bộ môn khác, các
đề tài NCKH gắn liền với công tác đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn. Các
giảng viên khoa âm nhạc lựa chọn đề tài là sáng kiến kinh nghiệm trong
giảng dạy chuyên môn, là viết giáo trình bộ môn, là chương trình biểu diễn
nghệ thuật chuyên môn, sáng tác ca khúc, …
Những cán bộ giảng viên dạy những môn học mang tính đặc thù này
phải thật sự có niềm đam mê, một nền tảng kiến thức lý luận chung vững
chắc và hiểu chuyên sâu về âm nhạc dân gian. Đội ngũ giảng viên giỏi và
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say nghề, say mê nghiên cứu là điều kiện quan trọng để truyền dạy và khơi
nguồn đam mê, ham học hỏi đến SV trong điều kiện các môn học về âm
nhạc dân gian và nhất là dân ca chưa thực sự thu hút đông đảo SV. Việc tổ
chức tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên để chuẩn hóa và nâng cao trình độ
chuyên môn và nghiệp vụ của giảng viên cũng là một hình thức cần thực
hiện. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, đặc biệt là
nghiên cứu về giáo dục nghệ thuật và âm nhạc dân gian cũng cần được lưu
tâm vì các nghiên cứu khoa học sẽ hỗ trợ tích cực để giảng viên có thêm
nguồn tài liệu dạy học, có thêm những sáng kiến, phương pháp dạy học
phong phú đa dạng, từ đó thu hút, kích thích sự tích cực và sáng tạo của SV
trong quá trình học tập.
2.4.3. Tổ chức đi thực tế, giao lưu với các nghệ nhân
Để SV có thể nắm vững bài học, biểu diễn hay và dạy tốt những tiết
dạy dân ca nói chung và dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh nói riêng trong tương
lai thì trong chương trình học không thể thiếu những kiến thức một cách
toàn diện và đầy đủ hơn nhằm đạt được những yêu cầu của nhiệm vụ hoạt
động âm nhạc, dạy học âm nhạc ở các cơ sở sau này. Điều cần thiết đó là
sự hiểu biết về các làn điệu của dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, nét sinh hoạt
vùng miền của mỗi làn điệu. Những điều này sẽ làm cho SV tự tin hơn khi
hướng dẫn học sinh về dân ca, khi giới thiệu nét đặc trưng văn hóa từng địa
phương hay khi tổ chức hoạt động ngoại khóa ở các cơ sở mà các em làm
việc sau khi tốt nghiệp. Chính vì những vấn đề nêu trên nếu chỉ giảng dạy
dân ca tại trường như vậy thì mới chỉ dạy cho SV được phần “lý thuyết”
mà thôi. Nhà trường nên tổ chức cho giảng viên và SV đi thực tế tại các địa
phương, đoàn kịch hát dân ca, các CLB dân ca Ví, Giặm. Đây là một trong
những giải pháp giúp giảng viên và SV nâng cao được chất lượng dạy và
học, khi được trực tiếp điền dã ở các vùng địa phương, chứng kiến cuộc
sống lao động, sinh hoạt văn hóa văn nghệ địa phương được gặp các nghệ
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nhân và nghe họ hát thì giảng viên và SV mới thẩm thấu được cái hồn của
làn điệu bản địa nơi đó. Đây là giải pháp giúp cho giảng viên có “thực tế”
hơn khi giảng dạy bài dân ca cũng như khi giới thiệu về vùng miền hay
phong tục tập quán của tộc người nào đó. Ngoài ra khi điền dã tiếp xúc với
nghệ nhân, SV còn được tham dự các lễ hội âm nhạc dân gian của các địa
phương đó, các em sẽ thấy được sự đa dạng và phong phú trong âm nhạc
dân gian mà thời lượng giảng dạy về âm nhạc dân gian trong nhà trường
không đủ để cung cấp những kiến thức đó.
2.4.4. Mời các nhà nghiên cứu nói chuyện theo chuyên đề
Văn học dân gian (tục ngữ, ca dao, truyện kể…) ra đời từ khi con
người chưa có chữ viết nên phương thức phổ biến của nó là truyền miệng.
Những làn điệu dân ca cũng ra đời từ khi con người chưa có ký tự ghi chép
(kí âm) nên phương thức truyền bá, phổ biến của dân ca cũng là truyền
miệng. Vì vậy, từ truyền khẩu, truyền miệng mà ngữ âm ngữ điệu của dân
ca vùng miền nào cũng sẽ là đặc trưng của giọng nói vùng miền đó.
Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh xuất phát từ lao động, từ sinh hoạt cộng
đồng, tồn tại với một hệ thống các yếu tố nghê thuật: Làn điệu, ngữ điệu, ca
từ… Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh gắn liền với môi trường xã hội, điều kiện
tự nhiên, lao động sản xuất, sinh hoạt của con người xứ Nghệ, phản ánh
những tâm tư tình cảm, những suy nghĩ cảm xúc của con người xứ Nghệ.
Chủ thể sáng tạo và đối tượng thụ hưởng các sáng tạo dân ca Ví, Giặm
Nghệ Tĩnh chính là người dân, là nhân dân lao động. Những sáng tạo ấy
được nảy sinh, được tạo ra ngay chính trong lao động, trong giao lưu tình
cảm, nhu cầu tự sự, giải trí. Người lao động đã ghi lại và lưu truyền những
sáng tạo âm nhạc của mình bằng sự truyền miệng từ đời này qua đời khác
để nó trở thành một sản phẩm âm nhạc dân gian. Những nhạc sĩ, nghệ sĩ,
những nhà nghiên cứu văn hóa dân gian trong quá trình hoạt động nghệ
thuật của mình đã cố gắng lặn lội tìm gặp các nghệ nhân dân gian đang gìn
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giữ vốn âm nhạc quê hương bằng trí nhớ, bằng sự ca hát và tình yêu mà
sưu tầm, ghi lại để sau đó chúng được văn bản hóa để nhân loại có được
vốn dân ca đặc sắc, đậm đà chất Nghệ.
Những nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Chung Anh, Thái
Kim Đỉnh, Nguyễn Đổng Chi, Vi Phong. Lê Hàm, Thanh Lưu, Lê Quang
Nghệ, Đào Việt Hưng… là những người từng gắn bó với công tác sưu tầm
dân ca Ví Giặm được lưu truyền cho đến ngày nay. Tự bản thân các làn
điệu còn lưu truyền lại đã hàm chứa đặc trưng biến thái, phát triển trong
phương thức truyền miệng từ truyền thống xa xưa. Chúng ta cũng biết rằng
đặc tính của dân ca là truyền miệng, đặc điểm của truyền miệng là dị bản,
tính dị bản này cũng thể hiện trong dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh.
Để nâng cao chất lượng giảng dạy môn hát Dân ca Ví, Giặm Nghệ
Tĩnh tại Trường Cao đẳng VHNT Nghệ An, một trong những giải pháp mà
tôi muốn đề cập đến đó là mời các nhà nghiên cứu âm nhạc dân gian nói
chuyện theo chuyên đề. Bởi, họ là những người thực hiện nhiều chuyến đi
thực tế, điền dã tại địa phương, gặp gỡ trực tiếp, cùng ăn, cùng ở với các
tộc người, am hiểu đời sống của họ và có các công trình nghiên cứu khoa
học chuyên sâu về âm nhạc dân gian đặc biệt là những nhà nghiên cứu về
dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh.
Nhà trường nên mời các nhà nghiên cứu về âm nhạc dân gian về tại
trường trực tiếp nói chuyện với SV và giảng viên về các công trình nghiên
cứu khoa học đó nhằm truyền lại cho thế hệ sau biết những di sản văn hóa
mà cha ông ta đã để lại. Các cuộc trò chuyện như vậy sẽ giúp giảng viên và
SV bổ sung được lượng kiến thức về âm nhạc dân gian nói chung và dân ca
Ví, Giặm Nghệ Tĩnh nói riêng.
2.4.5. Tổ chức hoạt động ngoại khóa
Hoạt động ngoại khóa là một việc làm nhằm tạo nên đời sống tinh
thần sôi nổi, sâu rộng cho SV, đồng thời tạo điều kiện cho các em tham gia
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vào nhiều hoạt động bổ ích. Qua đó, các em được hát những làn điệu dân
ca của quê hương mình, được nghe qua từng lời ca, giai điệu mang nhiều
tính nhân văn.
Thông qua các hoạt động ngoại khóa, các trò chơi, các cuộc thi sáng
tạo sẽ tạo điều kiện cho các em làm quen với các làn điệu dân ca Ví, Giặm
Nghệ Tĩnh của quê mình, tạo cho SV những khả năng lĩnh hội trước cái
đẹp, cái hay của âm nhạc với các làn điệu dân ca địa phương. Hoạt động
này giúp SV mở rộng thêm tầm nhìn và có điều kiện để hiểu rõ hơn về
những kiến thức học trên lớp.
Sinh hoạt ngoại khóa cho SV về dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là một
trong những hoạt động mang ý nghĩa tích cực, giúp các em tích lũy được
những kinh nghiệm thực tế. Đây cũng là cơ hội để các em trau dồi các kiến
thức, kỹ năng trong hoạt động tập thể cũng như giao lưu, rèn luyện khả
năng của chính bản thân mình.
Một trong những hoạt động ngoại khóa là tổ chức thi hát dân ca Ví,
Giặm Nghệ Tĩnh theo các hình thức như: đơn ca, kịch hát, hay dàn dựng
chương trình biểu diễn, đặt lời mới cho các làn điệu... Hoạt động này nhằm
rèn luyện kỹ năng hát, khả năng biểu diễn của SV, giúp SV mở rộng tầm
nhìn và có điều kiện để hiểu biết nhiều hơn, chắc hơn những kiến thức học
trên lớp.
Trong các chương trình hội diễn văn nghệ, đặc biệt là trong các hội
thi tìm hiểu về dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh. Nghiệp vụ sư phạm cần cho
mỗi nhóm SV chuẩn bị một thể loại bài khác nhau để rèn luyện thuần thục
phương pháp giảng dạy và dàn dựng những tiết mục mang tính tập thể sao
cho phù hợp với từng thể loại của bài. Như vậy, thông qua phương pháp
giảng dạy đó, các em sẽ học tập thêm được của nhau về những kiến thức,
trao đổi cho nhau những kinh nghiệm trong các hoạt động.
Cũng chính từ những hoạt động trên đây, các SV sẽ tiếp nhận, bảo
tồn, gìn giữ và là cây cầu nối cho những thế hệ mai sau.
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2.5. Thực nghiệm sư phạm
2.5.1. Mục đích thực nghiệm
Mục đích thực nghiệm để xác định tính khoa học trong nghiên cứu.
Thông qua thực nghiệm, chúng tôi muốn tìm ra những giải pháp hợp lý
nhất để nâng cao chất lượng dạy học hát Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh dùng
cho hệ Cao đẳng ngành Thanh nhạc và Sư phạm âm nhạc tại Trường Cao
đẳng VHNT Nghệ An.
2.5.2. Đối tượng thực nghiệm
Chúng tôi tiến hành thực nghiệm trên 16 sinh viên hệ cao đẳng K50
Ngành Thanh nhạc và Sư phạm âm nhạc năm thứ hai tại Trường Cao đẳng
VHNT Nghệ An.
- Sinh viên thực nghiệm: 08 người. [PL1;88].
- Sinh viên đối chứng: 08 người. [PL1;88].
2.5.3. Nội dung thực nghiệm
- Chúng tôi chọn nội dung dạy học hát cho SV 02 bài hát:
+ Bài hát 1: “Ví đò đưa sông Lam”; Sưu tầm: Trung Phong; Kí âm:
Vi Phong. [PL4;92].
+ Bài hát 2: “Giặm nối”; Sưu tầm, ghi âm: Vi Phong. [PL4;96].
- Sinh viên thực nghiệm: Dẫn nhập vào đề bài giảng; GV hát mẫu,
SV vừa nghe vừa nhìn bản phổ; hướng dẫn phân tích tác phẩm; hướng dẫn
chi tiết chỉnh sửa từng âm, kỹ năng phát âm; hướng dẫn sử dụng phần mềm
trình chiếu; hướng dẫn cách sử dụng nhạc cụ dân tộc, trang phục, không
gian diễn xướng; hướng dẫn dàn dựng chương trình diễn xướng; nhận xét
kết quả rèn luyện.
- Sinh viên đối chứng: Chúng tôi thực hiện theo phương pháp cũ,
giảng viên đi thẳng vào hát mẫu hướng dẫn bài, đọc xướng âm, để sinh
viên đọc theo, ghép lời vỡ bài, SV bắt chước lại một cách thụ động.
- Giảng viên tiến hành thực nghiệm thầy Trần Xuân Bình
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2.5.4. Tổ chức thực nghiệm
Thời gian thực nghiệm: từ 22 tháng 02 đến 22 tháng 5 năm 2018
Chúng tôi chia SV ra thành hai nhóm:
Sinh viên thực nghiệm (nhóm 1): Chúng tôi hướng dẫn SV theo
phương pháp mới. Dẫn nhập tiếp cận bài hát; phát bản phổ hát theo kiểu
truyền khẩu; sử dụng phần mềm trình chiếu; hướng dẫn sử dụng nhạc cụ
dân tộc, trang phục, kết hợp dàn dựng diễn xướng. Giảng viên sửa sai,
hướng dẫn học hát trong 2 tuần, mỗi tuần 1 tiết, sinh viên được thảo luận
tập luyện theo nhóm, tìm ra được những hướng giải quyết tốt nhất để luyện
tập từng âm khó.
Sinh viên đối chứng (nhóm 2): Chúng tôi hướng dẫn SV theo
phương pháp cũ, giảng viên vỡ bài, đọc xướng âm giúp SV. Hát mẫu cho
SV bắt chước lại một cách thụ động, giảng viên dạy hát đúng theo như tác
phẩm có sẵn.Thực hiện trong hai tuần, mỗi tuần 1 tiết, đối với nhóm này giáo
viên chỉ mới yêu cầu sinh viên hát đúng như trong bản phổ, bắt chước đúng
âm điệu nhưng chưa thuần thục về các kỹ năng khác để hoàn thiện bài.
Khi cho SV nhóm 1 được thực hiện như sau:
Bước 1: Dẫn nhập SV tiếp cận bài hát
Sau khi phát bản phổ bài hát để SV tiện theo dõi trong quá trình học
hát theo kiểu truyền khẩu, giảng viên giới thiệu về làn điệu và sử dụng
phần mềm trình chiếu cho SV xem một số tranh ảnh, video về cuộc sống
lao động, sinh hoạt ca hát Ví, Giặm quy cách diễn xướng của người dân các
địa phương vùng đất Nghệ Tĩnh.
Đặt câu hỏi gợi mở những hiểu biết về đặc điểm của làn điệu hay về
làn điệu sắp được học?
Bước 2: Hướng dẫn ban đầu
Cho lớp Luyện thanh khởi động giọng theo mẫu.
Giảng viên phân tích sơ lược tác phẩm, cấu trúc mô hình, nhịp điệu
và để SV cảm nhận được phần nào bài trước khi bước vào học hát.
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Bước 3: Hướng dẫn thường xuyên
Giảng viên cho SV nghe bài hát trong băng hình vài lần để SV làm
quen giai điệu, tính chất của làn điệu.
Giảng viên hát mẫu bài hát kết hợp với đệm đàn cho SV nghe.
Hướng dẫn thực hành luyện tập chỉnh sửa sai hỏng thường xuyên
trong quá trình luyện tập nhưng không quên những động tác, những
phương pháp tạo sự hứng thú học bài hát đối với SV. Sau mỗi câu hát,
giảng viên gọi từng nhóm, tổ lên hát lại và chỉnh sửa lại những chỗ hát sai
bằng cách phân tích những chỗ khó hát trên bảng phụ. Hướng dẫn sử dụng
nhạc cụ dân tộc, trang phục, kết hợp dàn dựng sân khấu diễn xướng. Sau
khi dạy hết bài giảng viên cử đại diện của tổ lên trình bày bài hát với một
số điệu bộ minh họa cho bài hát. Cuối cùng giảng viên cho lớp nghe lại bài
hát rồi đệm đàn cho các em hát lại để củng cố bài hát.
Bước 4: Hướng dẫn kết thúc
Nhận xét, kiểm tra, chỉnh sửa sai hỏng (nếu có). Kế hoạch hoạt động
tiếp theo.
Bước 5: Hướng dẫn tự rèn luyện
Kết thúc tiết dạy giảng viên yêu cầu SV về nhà ôn lại bài hát xử lý
toàn bài học về tất cả các kỹ năng đã được hướng dẫn để tiết sau giảng viên
kiểm tra bài hát.
2.5.5. Kết quả thực nghiệm
2.5.5.1. Đánh giá
Qua quá trình thực nghiệm theo phương pháp mới, chúng tôi thấy kết
quả thu được có phần khả quan hơn. Cụ thể là:
- Dạy theo phương pháp cũ, với cách dạy này SV chỉ nghe và bắt
chước thụ động, rèn luyện được kỹ năng đọc nhạc nhưng lại mất khá nhiều
thời gian. Các em phải đọc xướng âm trôi chảy rồi mới bắt đầu ghép lời ca
vào giai điệu vừa xướng âm được. Như vậy để hát đúng, phải mất một
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khoảng thời gian khá nhiều để các em ghép lời vào giai điệu, giảng viên chỉ
có thể giúp SV trong việc tìm hiểu tính chất của bài hát chứ không thể cho
SV trực tiếp nghe giai điệu bài dân ca do không đủ thời lượng. Vì vậy khi
tiếp thu cũng như khi thể hiện sắc thái tình cảm của bài hát làm cho các em
còn lúng túng, hát không ra được phong cách của các làn điệu, không tạo
được sự hứng thú trong khi học. Với thời lượng 60 phút cho 1 tiết học, nếu
sử dụng phương pháp này thì giảng viên rất khó truyền đạt hết được ý
nghĩa của bài hát, không có thời gian để chỉnh sửa sai hỏng, kiểm tra năng
lực của SV được.
- Cách dạy theo phương pháp dạy học mới là cho SV nghe trước bài
một vài lần trước khi đi vào dạy truyền khẩu khiến SV dễ nắm bắt bài hơn,
dễ thể hiện được những âm luyến láy, những lối phát âm nhả chữ theo
phong cách vùng miền. Khi hát tùy theo bài có thế có thêm một số động tác
phỏng nên giờ học trở nên sinh động hơn do SV có dịp hiểu hơn về làn điệu
cũng như cách thức sinh hoạt diễn xướng của nó. SV cảm thấy hào hứng
với môn học, giờ học hơn vì giờ học sinh động hơn, các em không chỉ được
học hát mà còn có thêm những hiểu biết nhất định liên quan đến bài hát
(nội dung, tính chất, phong cách âm nhạc của mỗi làn điệu Dân ca Ví,
Giặm Nghệ Tĩnh, các loại nhạc cụ được sử dụng), hiểu được tầm quan
trọng của việc học hát Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh không chỉ để sau này có
thể làm tốt được công việc giảng dạy môn âm nhạc ở trường phổ thông mà
còn góp phần lưu giữ, bảo tồn nét đẹp của âm nhạc truyền thống của địa
phương, quê hương đất nước mình.
- So với phương pháp dạy cũ, phương pháp dạy mới đã có bước tiến
bộ về độ chênh phô so với bản dân ca như sau:
Âm luyến: Tỷ lệ SV hát sai giảm 28%.
Âm tô điểm: Tỷ lệ SV hát sai giảm 23%.
Quãng nhảy: Tỷ lệ SV hát sai giảm 25%.
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Từ những phương pháp đổi mới trong dạy học được thực hiện trên
cho thấy sự tiến bộ trong tiếp thu bài của SV. Bởi khi học hát dân ca theo
lối được nghe bài trước, sau đó giảng viên dạy theo phương pháp truyền
khẩu kết hợp với nhìn bản phổ giúp các em không còn bị phụ thuộc hoàn
toàn vào lối ký âm, bản phổ chỉ được coi là sơ đồ chỉ hướng đi của giai
điệu, chỉ dẫn về trường độ hay những âm hình luyến láy giúp người học dễ
nắm bắt bài chứ không phải là yếu tố cố định bắt buộc người học phải tuân
thủ. Do đó, người học có thể tập trung vào việc nghe giáo viên trình bày
từng câu hát, nhìn bản phổ, cảm nhận câu hát đó và bắt chước lại chính xác
hơn và dễ hiểu bài hơn.
2.5.5.2. Kết quả
Qua thực nghiệm nhìn chung chất lượng hơn, ưu việt hơn. Cách dạy
này mất ít thời gian hơn, giúp các em tiếp thu nhanh hơn, thuận lợi hơn và
gây được sự hứng thú, hăng say học. Với cách dạy này các em được nghe
giai điệu của bài hát nhiều lần nên phần nào tính chất của bài hát đã ngấm
vào các em và nhờ đó đã thể hiện được tốt sắc thái tình cảm của bài hát.
Bên cạnh đó, với sự hỗ trợ của băng hình, đĩa và lối hát có phần đệm
của các nhạc khí cổ truyền... giúp cho giảng viên thuận lợi hơn trong khi
dạy rất nhiều. Bởi vì có những làn điệu nếu chỉ hát cho chính xác nốt nhạc
đã được ký âm thì chưa đủ, mà quan trọng hơn là làm sao thể hiện đặc
trưng của bài hát là cái hồn, cái nhấn nhá, phương ngữ giọng điệu xứ Nghệ,
tâm tư tình cảm mà cha, ông ta muốn truyền lại, đồng thời qua đó người
nghe cảm nhận được những nét đẹp văn hóa của vùng miền.
Cách dạy này vai trò của người giảng viên là rất quan trọng trong
việc giúp các em thể hiện đúng tính chất của bài hát. Bởi vì năng khiếu âm
nhạc của SV rất khác nhau nên có em nghe được nhưng bắt chước lại chưa
chính xác nên phải có sự chỉnh sửa của giảng viên để SV thể hiện những
âm khó như luyến, nhấn, từ đệm có cao độ trường độ được chính xác hơn.
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Mặt khác việc kết hợp các phương pháp giảng dạy khác nhau trong một giờ
học cũng làm SV hứng thú học hơn và kết quả học tập cũng cao hơn.
Tiểu kết
Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là bản sắc văn hóa không thể thiếu trong
hệ thống giáo dục âm nhạc. Để SV có thể hát tốt, diễn hay tại cơ sở, dạy
giỏi những tiết dạy dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh trong chương trình giáo dục
phổ thông khi tốt nghiệp ra trường thì chương trình học không thể thiếu
những kiến thức về dân ca một cách toàn diện. Sự thiếu hụt về vốn dân ca
cũng như những hiểu biết về sinh hoạt văn hóa địa phương xứ Nghệ sẽ
khiến giáo viên gặp khó khăn, lúng túng khi hướng dẫn dạy học dân ca Ví,
Giặm Nghệ Tĩnh; lúng túng khi tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho SV.
Để thực hiện được mục tiêu nâng cao chất lượng giảng dạy môn học này dùng
cho hệ Cao đẳng ngành Thanh nhạc và Sư phạm âm nhạc. Phải được bắt đầu
đổi mới từ nội dung chương trình đến phương pháp dạy học; từ trang thiết bị
cơ sở vật chất đến nâng cao năng lực giảng viên, hay đề xuất những đổi mới
trong việc giảng dạy kết hợp với phương thức trình diễn có nhạc khí dân tộc
với trang phục; đưa SV đi thực tế, gặp gỡ các nghệ nhân v.v...
Yêu cầu đối với SV ngành Thanh nhạc và Sư phạm âm nhạc về cơ
bản cần ý thức được sâu sắc hơn vai trò và giá trị về cái hay cái đẹp của
dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh. Hiểu rõ và phân biệt các thể loại trong dân ca,
các làn điệu cơ bản của dân ca, có thái độ trân trọng, tự hào và yêu thích
dân ca, ý thức bảo vệ giữ gìn và phát huy các giá trị của dân ca Ví, Giặm
Nghệ Tĩnh.
Những ý kiến đóng góp của đề tài trước hết là nhằm khắc phục
những mặt còn hạn chế trong quá trình giảng dạy môn hát Dân ca Ví, Giặm
Nghệ Tĩnh dùng cho hệ Cao đẳng ngành Thanh nhạc và Sư phạm âm nhạc
tại Trường Cao đẳng VHNT Nghệ An, hy vọng có thể góp phần nâng cao
chất lượng giảng dạy môn học này tại trường trong thời gian tới.
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KẾT LUẬN
Việt Nam là một quốc gia đa sắc tộc, với nền văn hóa dân gian lâu
đời, đa dạng phong phú về thể loại, đậm đà bản sắc các vùng miền, là
những di sản văn hóa tinh thần của dân tộc. Bản sắc văn hóa bao gồm
những giá trị bền vững, những tinh hoa văn hóa của cộng đồng các địa
phương mỗi vùng miền, được vun đắp qua hàng ngàn năm lịch sử dựng
nước và giữ nước. Những khúc hát ru, những bài đồng dao hay những bài
hát giao duyên, bài hát trong lễ nghi phong tục đều xuất phát từ đời sống
lao động và là tiếng nói của người dân lao động. Với sự phong phú về bài
bản, đa dạng về đề tài, sâu sắc về nội dung dân ca luôn là tài sản quý giá
mà ngày nay chúng ta được thừa kế từ những sáng tạo trong quá trình phát
triển lịch sử của cha, ông ta.
Cũng như các loại hình dân ca khác trong kho tàng dân ca cổ truyền
Việt Nam. Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh dù trải qua bao biến cố thăng trầm
của lịch sử, vẫn tồn tại và phát triển bền bỉ đến tận ngày nay. Là di sản tinh
thần vô giá của các thế hệ cha, ông đã thấm sâu vào tâm hồn, trí tuệ, đời
sống của người dân hai tỉnh Nghệ an và Hà Tĩnh. Là loại hình nghệ thuật
trình diễn dân gian chiếm vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần
của người dân xứ Nghệ, đã trở thành nét văn hóa tinh thần, bản sắc riêng
của vùng đất cằn cỗi bởi sự khắc nghiệt mà thiên nhiên ban tặng. Nhưng
chính cái khắc nghiệt đó đã làm nên cái riêng không lẫn vào đâu được của
con người đất Nghệ từ tiếng nói đến tiếng hát, giọng điệu, ca từ tất cả như
ăn sâu vào mỗi con người nơi đây. Những làn điệu Ví, Giặm giản dị, mộc
mạc, sâu lắng, tha thiết là ngôn ngữ phản ánh đời sống, sinh hoạt tinh thần,
lao động rất phong phú và đa dạng. Thể hiện khả năng sáng tạo diệu kỳ,
toát lên tâm hồn, cốt cách con người xứ Nghệ. Với những giá trị nổi bật
mang tính toàn cầu, dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh đã trở thành một di sản
văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
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Nhìn lại các công trình nghiên cứu cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo
nguồn nhân lực về âm nhạc nói chung trên cả nước, đội ngũ giảng viên dạy
về dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh của nhà trường còn bất cập do sự phát triển
của khoa học, nhất là công nghệ thông tin, việc mở rộng giao lưu văn hóa
trong thời kỳ hội nhập, càng có thêm nhiều điều kiện tiệp cận với âm nhạc
nước ngoài, bởi vậy việc bảo tồn và phát huy tinh hoa của nền âm nhạc cổ
truyền dân tộc là việc làm cấp thiết hiện nay trong sự nghiệp bảo tồn nền
âm nhạc cổ truyền Việt Nam. Giáo dục và đào tạo là một vấn đề quan trọng
của quá trình kế thừa, chuyển giao tri thức, văn hóa các thế hệ trước và thế
hệ trẻ.
Nhằm mục đích nâng cao hiệu quả dạy học môn hát Dân ca Ví, Giặm
Nghệ Tĩnh dùng cho hệ Cao đẳng ngành Thanh Nhạc và Sư phạm âm nhạc
tại Trường Cao đẳng VHNT Nghệ An, luận văn đã sử dụng các phương
pháp nghiên cứu lý luận (phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu) và những
phương pháp nghiên cứu thực tiễn (điều tra, quan sát, tổng kết kinh nghiệm
sư phạm,...) để thực hiện được các nhiệm vụ nghiên cứu đã đặt ra như:
Ở Chương 1: Đã khẳng định được vai trò của môn học đối với xã hội
và vai trò của môn học đối với mã ngành đào tạo. Tìm hiểu về tình hình
đào tạo SV thuộc hệ Cao đẳng ngành Thanh Nhạc, Sư phạm âm nhạc và
các ngành về dạy học âm nhạc để có được vốn kiến thức giảng dạy tại các
trường phổ thông sau ngày ra trường. Xác định khả năng cảm thụ âm nhạc
của SV; thực trạng dạy học môn Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh dùng cho hệ
Cao đẳng ngành Thanh Nhạc và Sư phạm âm nhạc; phân tích chương trình
môn học để thấy đươc sự thiếu hụt những vấn đề trong quá trình dạy học tại
trường dẫn đến dạy hát cho SV chưa đạt chất lượng tốt nhất.
Ở Chương 2: chúng tôi đã đưa ra một số biện pháp nâng cao chất
lượng dạy học hát dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh tại nhà trường. Trước hết
nhằm khắc phục những mặt còn hạn chế trong quá trình dạy môn học.
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Chúng tôi đã xây dựng đổi mới chương trình môn học: Bổ sung phần lý
thuyết từ 20 tiết lên 25 tiết và phần thực hành từ 40 tiết lên 65 tiết; tổng
chương trình 90 tiết. Đảm bảo tính thống nhất các làn điệu cổ truyền, làn
điệu cải biên và đặt lời mới. Phương pháp kỹ thuật hát dân ca Vi, Giặm, đó
là Kỹ năng rèn luyện hát, trong đó là: Kỹ năng lất hơi, Kỹ năng hát chính
xác, Kỹ năng hát rõ lời là yếu tố đặt lên hàng đầu. Đồng thời bên cạnh hát
dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh không nhạc đệm, cần cho SV trải nghiệm với
lối hát có phần đệm của các nhạc khí cổ truyền. Kết hợp các phương pháp
dạy học truyền thống và đổi mới.
Để nâng cao chất lượng giảng dạy môn hát Dân ca Ví, Giặm Nghệ
Tĩnh dùng cho hệ Cao đẳng ngành Thanh Nhạc và Sư phạm âm nhạc tại
nhà trường tôi đề xuất một số kiến nghị sau: Tổ chức hội thảo lấy ý kiến
xây dựng bổ sung chương trình đào tạo, bổ sung nội dung giảng dạy và
phương pháp giảng dạy môn hát dân ca này. Xác định, tìm ra không gian
diễn xướng phù hợp cho dân ca Ví, Giặm trong đời sốn đương đại. Bên
cạnh việc duy trì, bảo tồn những môi trường diễn xướng truyền thống, cần
mở rộng không gian sinh hoạt cho dân ca Ví, Giặm thực sự đi vào cuộc
sống, thích ứng với xã hội mới. Tổ chức định kỳ các cuộc “Tiếng hát dân
ca” theo các quy mô khác nhau: các lớp, khối, cấp trường mở rộng tại địa
phương, cấp tỉnh để thúc đẩy giao lưu, khuyến khích học và hát dân ca, gia
tăng cơ hội trao đổi, học hỏi giữa các cá nhân, nhóm và câu lạc bộ. Đồng
thời tích cực cải tiến phương pháp giảng dạy âm nhạc nói chung, giảng dạy
dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh nói riêng, tăng cường tự học tự bồi dưỡng nâng
cao trình độ đồng thời không ngừng học hỏi kinh nghiệm từ nhiều khía
cạnh, mọi lúc mọi nơi bằng nhiều hình thức…
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Phụ lục 1
Danh sách sinh viên tiến hành thực nghiệm

TT

Sinh viên thực nghiệm

Sinh viên đối chứng

1

Trần Thị Ánh Nguyệt

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

2

Nguyễn Trọng Nam

Nguyễn Văn Sách

3

Nguyễn Đăng Quyết

Lô Vũ

4

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Nguyễn Thị Mai

5

Mai Thị Nga

Nguyễn Văn Tâm

6

Hà Đẩu Quý

Trương Yến Nhi

7

Nguyễn Văn Hào

Nguyễn Thị Hoài Thương

8

Lò Thị Miến

Lô Xuân Lâm
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Phụ lục 2
CHƯƠNG TRÌNH
(4 đvht, dùng cho hệ Cao đẳng ngành Thanh nhạc, Sư phạm Âm nhạc
Trường Cao đẳng VHNT Nghệ An)

Tên bài

TT

Số giờ

Số giờ

lý thuyết thực hành

Kiểm Tổng
tra

Phần 1
1

số giờ
20

Bài 1: Khái quát chung về
dân ca Nghệ Tĩnh

5

0

1

6

7

0

1

8

5

0

1

6

Bài 2: Giới thiệu thể loại các
2

làn điệu Ví, Giặm, Hò tiêu
biểu
Bài 3: Tìm hiểu một số thể

3

loại khác của dân ca vùng
Nghệ Tĩnh
Phần 2

4

40

Bài 4: Thực hành hát làn
điệu Ví

2

10

1

13

5

Bài 5: Thực hành hát Giặm

2

10

1

13

6

Bài 6: Thực hành thể loại Hò

1

6

1

8

1

4

1

6

23

30

7

60

Bài 7: Thực hành hát một số
7

thể loại hát khác của dân ca
vùng Nghệ Tĩnh
Cộng

91
Phụ lục 3
CHƯƠNG TRÌNH THỰC NGHIỆM
(6 đvht, dùng cho hệ Cao đẳng ngành Thanh nhạc, Sư phạm Âm nhạc tại
Trường Cao đẳng VHNT Nghệ An)

Tên bài

TT

Số giờ

Số giờ

lý thuyết thực hành

Kiểm Tổng
tra

Phần 1
1

2

3

Bài 1: Khái quát chung về
dân ca Nghệ Tĩnh
Bài 2: Vai trò và giá trị dân
ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh
Bài 3: Các thể loại của dân
ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

số giờ
25

3

1

4

3

1

4

4

1

5

4

1

5

4

1

Bài 4: Vấn đề bảo tồn và
4

phát huy giá trị dân ca Nghệ
Tĩnh
Bài 5: Tổ chức các cuộc thi

5

hát dân ca Ví, Giặm Nghệ

2

7

Tĩnh
Phần 2

65

Bài 6: Thực hành hát làn
6

điệu Ví và các bài biến thể

2

15

1

18

2

11

1

14

từ điệu Ví
Bài 7: Thực hành hát Giặm
7

và các bài biến thể từ điệu
Giặm
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Số giờ

Tên bài

TT

Số giờ

lý thuyết thực hành

Kiểm Tổng
tra

số giờ

1

12

Bài 8: Thực hành thể loại Hò
8

và các bài biến thể từ điệu

2

9

1

4

5

1

5

6

1

7

2

10

27

56

7
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hò
Bài 9: Thực hành hát các thể
9

loại hát khác của dân ca xứ
Nghệ
Bài 10: Hướng dẫn về cách

10

sử dụng nhạc cụ dân tộc,
trang phục, không gian diễn
xướng
Bài 11: Phương pháp dàn

11

dựng

chương

trình

diễn

xướng dân ca Ví, Giặm
Nghệ Tĩnh
Cộng
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Phụ lục 4
GIÁO ÁN THỰC NGHIỆM
Giáo án 1:
Bài hát: Ví đò đưa sông Lam
Sưu tầm: Trung phong
Kí âm: Vi Phong
A. Mục tiêu của bài:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Làm quen với làn điệu Ví ở vùng Nghệ An
- Hiểu biết được những sắc thái đặc trưng của hát Ví, từ đệm, láy âm.
- Hát đúng giai điệu và thuộc lời bài hát.
B. Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
- Nhạc cụ quen dùng.
- Tổng phổ bài hát Ví đò đưa sông Lam.
- Một số hình ảnh về con người, môi trường diễn xướng
- Băng hình về bài hát Ví đò đưa sông Lam.
C. Hình thức tổ chức dạy học:
Dạy theo hình thức lớp tập thể hoặc nhóm, tổ.
I. Ổn định lớp học Thời gian:
- Điểm danh quân số học tập
- Giới thiệu thành phần dự giờ
- Thông báo nội dung tiết học
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II. Thực hiện bài học
Hoạt động dạy học
TT

Nội dung

Hoạt động

Hoạt động

Thời
gian

của giáo viên của học sinh (phút)
1

Dẫn nhập
Giới thiệu đặc điểm làn điệu
Ví đò đưa sông Lam vùng Thuyết trình

Lắng nghe

Nghệ an.
Câu hỏi gợi mở những hiểu - Nêu vấn đề
biết về đặc điểm của làn điệu - Gợi mở
hay về làn điệu Ví sắp được - Mở băng
học?
2

hình

05
- Trả lời câu
hỏi
- Xem hình

Hướng dẫn ban đầu
Luyện thanh khởi động giọng
theo mẫu.
Yêu cầu: Lấy hơi sâu, dài.
Mở nguyên âm (i), (ê), (a)

3

tròn, rõ, luyến đều âm, đều - Hát mẫu

- Nghe, quan

hơi. Luyện từ âm thấp đến - HD thực

sát

cao theo quãng 2 thứ âm vực: hành

- Luyện tập

05

Hướng dẫn thường xuyên
- Phát bản phổ

- Lắng nghe

- Cho SV nghe qua băng đĩa

- Quan sát

30
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bài hát 02 lần
Hát mẫu kết
Dẫn vào bài học:

hợp đệm đàn

- Hát mẫu toàn bài

và một số

- Phân tích tác phẩm

động tác minh - Quan sát

- Lắng nghe

họa, phong
cách thể hiện
Hát mẫu cho các em những
câu chữ luyến láy nhấn nặng
âm (biết, thác, nước), chữ
đệm (chư, hị) và các phụ âm
phát âm rõ, nặng (S;R;Tr)
Luyện tập từng câu, đoạn

- Nêu vấn đề
phân tích và

trình bày mẫu quan sát
- Cho thực
hành luyện

Nối các câu, đoạn lại với
nhau

HD thực hành Luyện tập

chỉnh sửa
Lắng nghe

Hướng dẫn nhạc cụ dân tộc, HD Thực
trang phục

hành

Hướng dẫn dàn dựng diễn HD Thực
xướng

Thực hiện

tập

Chỉnh sửa những phần chưa Lắng nghe,
thực hiện đúng

- Lắng nghe,

hành

Thực hiện

Thực hiện

Thực hiện

Thực hiện
- Nhóm 1

Chỉ định thực hiên luyện tập Luyện tập cho
theo nhóm (02 nhóm)

từng nhóm

lắng nghe,
quan sát;
Nhóm 2
luyện tập
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- Nhóm 1
luyện tập;
Nhóm 2 lắng
nghe quan sát
4

Hướng dẫn kết thúc
Nhận xét kết quả của 02
nhóm thực hiện, lưu ý những
sai hỏng và cách khắc phục,
kế hoạch hoạt động tiếp theo.
Kiểm tra bất kỳ một vài cá
nhân trong nhóm

Nêu những
sai hỏng yều
cầu thực hiện

Lắng nghe

- Lắng nghe
- Luyện tập

Thực hiện

10

Chỉnh sửa sai, hỏng (nếu có)
và đánh giá nhận xét quá Hướng dẫn và
trình rèn luyện, kỹ năng hát thuyết trình

Thực hiện

trong bài học.
5

Hướng dẫn tự rèn luyện
- Yêu cầu SV về nhà tự rèn
luyện các kỹ năng hát bài
- Bài tập về nhà
- Hát xử lý toàn bài học về tất
cả các kỹ năng đã được
hướng dẫn

Dân ca Nghệ Tĩnh “Ví đò
đưa sông Lam”
- Hát toàn bài xử lý sắc thái
theo tư duy cá nhân
- Rèn luyện các kỹ năng
biểu diễn để trình bày trong
tiết học tiếp theo

05
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Giáo án 2:
Bài hát: Dặm Nối
Sưu tầm và ghi âm: Vi Phong
A. Mục tiêu của bài:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Làm quen với làn điệu Giặm của vùng Hà Tĩnh.
- Hát đúng ngữ âm, giai điệu, sắc thái, cách biểu diễn và lời bài hát.
- Hiểu biết được thêm về cách hát Giặm khác với hát Ví là có phách
nhịp
B. Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
- Nhạc cụ quen dùng
- Một số hình ảnh về hình thức diễn xướng của hát Giặm
- Băng hình bài “Giặm Nối”
- Tổng phổ bài “Giặm Nối”
C. Hình thức tổ chức dạy học:
- Dạy theo hình thức lớp tập thể hoặc nhóm, tổ.
I. Ổn định lớp học Thời gian:
- Điểm danh quân số học tập
- Giới thiệu thành phần dự giờ
- Thông báo nội dung tiết học
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II. Thực hiện bài học
Hoạt động dạy học
TT

Nội dung

Hoạt động

Hoạt động

Thời
gian

của giáo viên của học sinh (phút)
1

Dẫn nhập
Gởi mở vấn
Giới thiệu đặc điểm làn điệu
Giặm ở các vùng địa phương
trên địa bàn Nghệ an, Hà
Tĩnh.

đề dẫn dắt
vào bài học
chính của giờ Lắng nghe
học bằng
phương pháp
thuyết trình

05

Cho SV xem
một số hình
Hình thức sinh hoạt, ca hát, ảnh của hình
trang phục, nhạc cụ đệm hát thức hát
thể hát Giặm Nghệ Tĩnh

Giặm ở các

- Lắng nghe
- Quan sát

địa phương,
CLB…
2

Hướng dẫn ban đầu
Luyện thanh khởi động giọng
theo mẫu
Yêu cầu: Lấy hơi nén dưới - Hát mẫu

- Nghe, quan

hoành cách mô (cơ hoành), - HD thực

sát

mở âm vang tròn, đều. Luyện hành

- Luyện tập

từ âm thấp đến cao đi lên dần
theo quãng 2 thứ, âm vực:

05
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3

Hướng dẫn thường xuyên
- Phát bản phổ

- Lắng nghe

- Cho SV nghe qua băng đĩa

- Quan sát

bài hát 02 lần
Hát mẫu kết
Dẫn vào bài học:
- Hát mẫu toàn bài
- Phân tích tác phẩm

hợp đệm đàn
và một số
động tác
minh họa,

- Lắng nghe
- Quan sát

phong cách
thể hiện
- Hướng dẫn hát những chữ
luyến láy khó hát. Ví dụ:
“trước”, “nói”, “cám”, “mự”.
- Luyện tập hát đúng phương
ngữ giọng điệu xứ Nghệ như:

30
Chỉnh sửa sai
hỏng thường
xuyên

- Lắng nghe,
quan sát

“tui”,“giừ”,“đứt chạc”...
Luyện tập từng câu, đoạn

HD thực hành Luyện tập

Chỉnh sửa những phần chưa Lắng nghe,
thực hiện đúng
Nối các câu, đoạn lại với
nhau

chỉnh sửa
Lắng nghe

Hướng dẫn nhạc cụ dân tộc, HD Thực

Thực hiện

Thực hiện
Thực hiện
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trang phục

hành

Hướng dẫn dàn dựng diễn HD Thực
xướng

hành

Thực hiện
- Nhóm 1
lắng nghe,
quan sát;

Chỉ định thực hiên luyện tập
theo nhóm (02 nhóm)

Luyện tập
cho từng
nhóm

Nhóm 2
luyện tập
- Nhóm 1
luyện tập;
Nhóm 2 lắng
nghe quan
sát

4

Hướng dẫn kết thúc
Nhận xét kết quả của 02
nhóm thực hiện, lưu ý những
sai hỏng và cách khắc phục,
kế hoạch hoạt động tiếp theo.
Kiểm tra bất kỳ một vài cá
nhân trong nhóm

Nêu những
sai hỏng yều
cầu thực hiện

Lắng nghe

- Lắng nghe
- Luyện tập

Thực hiện

10

Chỉnh sửa sai, hỏng (nếu có)
và đánh giá nhận xét quá Hướng dẫn và
trình rèn luyện, kỹ năng hát thuyết trình

Thực hiện

trong bài học.
5

Hướng dẫn tự rèn luyện
- Bài tập về nhà

- Yêu cầu SV về nhà tự rèn

- Hát xử lý toàn bài học về tất luyện các kỹ năng hát bài

05
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cả các kỹ năng đã được Dân ca Nghệ Tĩnh “Giặm
hướng dẫn

nối”
- Hát toàn bài xử lý sắc thái
theo tư duy cá nhân
- Rèn luyện các kỹ năng
biểu diễn để trình bày trong
tiết học tiếp theo
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Phụ lục 5
Hình ảnh về hoạt động diễn xướng và giảng dạy
dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

5.1 Hình ảnh Trường Cao đẳng VHNT Nghệ An
[Nguồn: http://www.vhna.edu.vn ]
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5.2 Giảng viên hướng dẫn sinh viên trong giờ dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh
[Nguồn: Minh Nguyệt, 04/ 2018]
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5.3 Hình ảnh về hoạt động âm nhạc của Trường Cao đẳng VHNT Nghệ An
[Nguồn: http://www.vhna.edu.vn ]
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5.4 Hình ảnh về hoạt động âm nhạc của Trường Cao đẳng VHNT Nghệ An
[Nguồn: http://www.vhna.edu.vn ]
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5.5 Hình ảnh về Hội diễn dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh
[Nguồn: sưu tầm]
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5.6 Hình ảnh về Hội diễn dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh
[Nguồn: Sưu tầm]
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5.7 Hình ảnh về Hội diễn dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh
[Nguồn: Sưu tầm]
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Phụ lục 6
Một số bài hát dùng trong luận văn và tham khảo

6.1
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6.22

